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АНОТАЦІЯ 

 Матвіїв Р. Б. Вплив домішок на оптико-електронні параметри 

діелектричних кристалів групи сульфатів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2021. 

 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) 
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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. 
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 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. 
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 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 

заломлення, двозаломлення, ізотропна точка, одновісні тиски, п’єзооптичні 

коефіцієнти, фазовий перехід, зонно-енергетична структура, X-променеві 

фотоелектронні та емісійні спектри, енергія зв’язку. 

 

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 
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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 
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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 
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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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ВСТУП 

 Актуальність теми. Діелектричні кристали є одними з важливих 

конструкційних матеріалів у сучасній техніці. Кристали сульфату калію, як 

типові представники діелектричних кристалів,  широко використовують в 

оптоелектроніці, кристалооптичній сенсориці (датчики температури, тиску і 

електромагнітного випромінювання), а також для акустооптичної модуляції 

ультрафіолетового випромінювання. Проте область їх використання постійно 

розширюється, більш складнішими стають умови експлуатації. Проблеми, що 

при цьому виникають, вимагають прогнозування поведінки конструктивних 

матеріалів в екстремальних умовах, модифікації фізичних властивостей або ж 

створення нових матеріалів із специфічними характеристиками. Для 

напрямленої модифікації властивостей необхідно глибоке розуміння процесів 

впливу цих факторів на речовину. 

Найяскравішим прикладом зміни фізичних властивостей є створення 

дефектів кристалічної решітки в результаті радіаційно-хімічних процесів. 

Знання механізмів їх створення і перетворення дозволяє проводити 

напрямлений пошук радіаційно-стійких та радіаційно-чутливих матеріалів, які 

використовують як конструкційні матеріали в різних областях техніки. 

Одним із найпростіших методів зміни оптичних і діелектричних 

властивостей кристалів є введення різних домішок заміщення чи вплив 

зовнішньої взаємодії. Це дозволяє збільшити область практичного застосування 

кристалів (наприклад, збільшити температурну і спектральну області існування 

ізотропних станів) у ролі кристалооптичних датчиків. Для цього завдання добре 

підходять іони перехідних металів, адже вони є одними із традиційних 

активаторів для вивчення спектральних і радіаційних властивостей кристалів. 

Одним із методів зовнішнього впливу на кристали і, відповідно зміни їх 

фізичних властивостей, є механічне напруження. В останні часи суттєво 

збільшилась кількість робіт присвячених вивченню фотопружності (п’єзо- і 

пружнооптичний ефект) в кристалах, що мають різні класи симетрії. Це 
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обумовлено пошуком нових оптичних матеріалів з високою акустооптичною 

(АО) ефективністю. 

Дана робота присвячена експериментальному та теоретичному 

дослідженню впливу введення домішок перехідних металів у кристали 

сульфату калію на їхні спектральні, температурні, баричні залежності та 

електронну структуру. Це діелектричні кристали з фазовим переходом із 

параелектричної у сегнетоеластичну фази та двома ізотропними точками у 

видимій ділянці спектра, що робить їх цікавим об’єктом для дослідження. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі загальної фізики Львівського 

національного університету імені Івана Франка: у рамках виконання: 

держбюджетної теми: «Нові матеріали функціональної електроніки на 

основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4  

(№ д. р. 0117U001231) (2017-2019 рр.); 

держбюджетної теми:“Трансформація оптико-електронних параметрів і 

структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та 

оптоелектроніки” (№ д. р. 0120U102320) (2020- 2022 рр.); 

гранту Національного фонду досліджень України 2020.02/0211 

«Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних 

властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування 

електромагнітним випромінюванням» (підтримка досліджень відомих та 

молодих вчених) (2020-2022 рр). 

 Мета і завдання дослідження: з’ясування впливу домішки міді на 

кристалічну структуру, оптико-електронні параметри, температурні, 

спектральні та баричні зміни фізичних властивостей діелектричних кристалів 

сульфату калію. 

Для досягнення поставленої мети було розв’язано такі завдання: 

1. Синтезувати кристали сульфату калію, легованих іонами міді у двох 

концентраціях: 1,7 та 3,0 %. 
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2. Визначити структуру та провести аналіз механізму входження іонів міді 

у матрицю кристалів СК. 

3. Дослідити спектральну залежність показників заломлення та 

двозаломлення домішкових кристалів K2SO4 з концентрацією іонів міді 1,7 та 

3,0% та провести порівняння з результатами для бездомішкових кристалів. 

4. Зʼясувати температурні зміни двозаломлення кристалів, умови 

виникнення ізотропних точок у кристалах СК, легованих іонами міді та 

провести порівняльний аналіз. 

5. Вивчити вплив одновісних тисків уздовж різних кристалофізичних 

напрямків на оптичні властивості досліджуваних кристалів та дослідити 

дисперсію та температурні зміни п’єзооптичних констант домішкових 

кристалів СК. 

6. У рамках теорії функціоналу густини розрахувати електронну 

структуру, повну та парціальну густини електронних станів та оптичні спектри 

досліджуваних кристалів. 

7. Дослідити X-променеві фотоелектронні та X-променеві емісійні спектри 

кристалів, легованих іонами міді та чистих кристалів, відповідно. 

 Об’єктом дослідження є діелектричні кристали K2SO4 з домішками іонів 

Cu2+ у концентраціях 1,7 та 3,0 %. 

 Предметом дослідження є кристалічна структура та оптико-електронні 

параметри діелектричних параметрів K2SO4 з концентрацією домішки іонів 

Cu2+  1,7  та 3,0 %. 

  У роботі використано наступні методи дослідження: досліджувані 

кристали отримані методом повільного випаровування розчинника із розчину 

солей за сталої температури; імерсійний метод Обреїмова для визначення 

дисперсії показників заломлення; спектральний метод для визначення 

двозаломлення; метод вимірювання кута між оптичними осями; метод 

півхвильових напруг для дослідження п’єзооптичних констант; теорія 

функціоналу густини для розрахунку зонно-енергетичної структури; метод 

порошкової рентгенівської дифракції; X-променева фотоелектронна та X-
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променева емісійна спектроскопія; метод диференціального термічного аналізу; 

метод визначення термічного розширення досліджуваних зразків. 

 Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, шо в 

дисертаційній роботі вперше: 

1. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено кристалічну 

структуру кристалів K2SO4 з домішками іонів Cu2+ у концентраціях 1,7 та 3,0%. 

З’ясовано, що її можна розглядати як результат кратного гетеровалентного 

заміщення іонів 2K+ на Cu2+. 

2. За допомогою спектральних методів з’ясовано вплив домішок іонів Cu2+ 

на температурні, баричні та спектральні залежності рефрактивних параметрів 

(показник заломлення, двозаломлення) кристалів K2SO4. 

3. Методами диференціального термічного аналізу та термічного 

розширення з’ясовано, що введення домішки іонів Cu2+ призводить до 

зміщення положення точки фазового переходу у бік нижчих температур. 

4. Показано, що у кристалах K2SO4:Cu2+ виникають ізотропні точки, котрі 

зміщені в  бік нижчих температур на 5 K та 11 K, відповідно, порівняно з 

нелегованим кристалом СК. Встановлено, що одновісні тиски змінюють 

область існування ізотропного стану.  

5. За допомогою методу функціоналу густини розраховано зонно-

енергетичну структуру та густини електронних станів кристалів K2SO4:Cu2+. 

З’ясовано, що у забороненій зоні присутні розщеплені рівні d-електронів міді, 

які внаслідок дії кристалічного поля знімають їх виродження. Результати 

розрахунків підтверджено експериментальними дослідженнями X-променевих 

фотоелектронних та X-променевих емісійних спектрів. 

 Практичне значення одержаних результатів: 

1. Виявлені ізотропні точки  за температур T = 612 K (Δny = 0) і T = 689 K 

(Δnx = 0), котрі зміщені в бік нижчих температур на 5 K та 11 K, відповідно 

(порівняно з чистим кристалом), а також отримані узагальнені температурно-

спектрально-баричні діаграми ізотропного стану кристалів K2SO4:Cu2+ 

дозволяють визначати ізотропний стан кристалів у широкому температурному, 
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спектральному і баричному діапазонах, що має практичне значення у випадку 

використання даного кристала в якості кристалооптичного датчика 

температури та тиску. 

2. Оцінено акустооптичну ефективність M2 кристалів СК з домішкою іонів 

Cu2+ на основі отриманих значень пружнооптичнх коефіцієнтів, та встановлено, 

що значення коефіцієнта акустооптичної взаємодії майже на порядок вище 

кварцу та борату стронцію. Запропоновано, зважаючи на короткохвильову 

границю області прозорості ~170 нм зразка, використовувати дані кристали для 

АО модуляції ультрафіолетового випромінювання. 

3. Для вимірювання температури запропоновано пристрій, що складається 

із джерела випромінювання, системи схрещених лінійних поляризаторів, між 

якими розташований чутливий елемент, вузькосмугового фільтра, 

фотоприймача, електронного лічильника імпульсів та нуль-індикатора. Як 

чутливий елемент у даному пристрої запропоновано використовувати 

ізоморфний кристал K1.75[NH4]0.25SO4. 

4. Для вимірювання тиску запропоновано пристрій, що складається з 

джерела світла, поляризатора, фазової пластинки, п’єзооптичного елемента, 

аналізатора, діафрагми, фотоприймача та реєструючої системи. У ролі 

п’єзооптичного елемента обрано кристал (NH4)BeF4 із ізотропною точкою у 

спектральному діапазоні 200-1000 нм. 

Особистий внесок здобувача. Основні експериментальні та розрахункові 

результати, що наведені в дисертаційній роботі, отримано автором як 

самостійно, так і у співпраці з іншими  співавторами. Напрямок і об’єкт 

досліджень, поставлену мету і основні завдання дисертаційної роботи автором 

обрано спільно з науковим керівником. 

 Автором безпосередньо синтезовано кристали сульфату калію з 

домішками іонів міді у двох концентраціях – 1,7 та 3,0 %, відповідно, а також 

підготовлено зразки для досліджень. Розрахунок рефрактивних параметрів, 

вимірювання спектральних залежностей показників заломлення та 

двозаломлення проведено у працях [72, 74]. Температурні зміни двозаломлення 
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досліджено у працях [91, 93]. Досліджено вплив одновісних тисків на 

двозаломлення [93] та п’єзооптичні властивості [76, 90, 101] кристалів. У 

працях [72] розраховано зонно-енергетичну структуру, повну та парціальну 

густини електронних станів та оптичні спектри досліджуваних кристалів. 

  Дослідження структури кристалів відбувалося у співпраці з проф. 

А. О. Федорчуком, а X-променеві фотоелектронні та X-променеві емісійні 

спектри досліджуваних матеріалів у співпраці з проф. О. Ю. Хижуном. 

 Автор проводив аналіз результатів, їх оформлення для публікації та 

представлення на конференціях. 

 Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, 

подані в дисертаційній роботі, доповідались та обговорювались на таких 

міжнародних наукових конференціях: Міжнародна конференція студентів і 

молодих науковців з теоретичної та еспериментальної фізики “Еврика” (м. 

Львів, Україна, 2019, 2020, 2021 рр.), IX Міжнародний науковий семінар 

“Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем” (м. Ужгород, Україна, 

2020), XXII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (м. Львів, 

Україна, 2020), 2021 IEEE XIIth International Conference on Electronics and 

Information Technologies (ELIT) (м. Львів, Україна, 2021). 

 Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 14 наукових 

працях. Цей список налічує 5 статей у провідних фазових журналах (з них 3 

статей, включених у наукометричні бази даних Scopus та Web of Science, 2 

статті у фахових виданнях України), 2 патенти на корисну модель та 7 тез 

доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах. 

 Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, переліку літературних джерел і додатка. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 158 сторінок, 76 рисунки, 9 таблиць, 135 

бібліографічних посилань. 
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РОЗДІЛ 1 

БУДОВА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ K2SO4 З 

ДОМІШКАМИ ІОНІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ 

 

1.1. Структура кристалів K2SO4 

 

Для кристала K2SO4 відомі дві модифікації: -K2SO4 за температури 

нижче 587 C і -K2SO4 за вищої температури. Кристалічну ґратку кристала -

K2SO4 можна описати гексагональним базисом. Параметри кристалічної ґратки 

за температури T = 630 C дорівнюють: a = 5,90(2) Å, c = 8,11(3) Å [1]. 

Просторова група симетрії кристала -K2SO4 є 36 /P mmc . 

Структуру кристала зображено на рис. 1.1. Видно два можливі положення 

для K (2): при z = 0,796 та z = 0,704. Ці дві позиції знаходяться на відстані 

0.75  Å. Іон 2

4SO  має дві орієнтації: вершини тетраедрів, спрямовані в 

протилежні сторони вздовж осі c. Центром обох аніонів є атом S. Відстані від 

атома K (2) до сусідніх атомів S, становлять 3,68 Å і 4,43 Å, і вони є набагато 

довшими від відповідних (3,30 Å і 4,18 Å) у структурі кристала -K2SO4. Проте 

лише більша відстань є сумісною з атомом O (1) між S і K(2). Існує сильна 

кореляція в напрямку c між позицією атома K (2) і орієнтацією сусідніх іонів 

2

4SO . Тож у малому діапазоні є дві конфігурації, як показано на рис. 1.1. 

У розупорядкованій структурі кристала -K2SO4 (з сильною кореляцією у 

напрямку осі c) [2] виявлено рухомі доменні стінки трохи нижче температури 

фазового переходу (ФП) T = 587 C. Згідно цих досліджень ряд тетраедрів 

перевертаються в рухомих доменних стінках. За температури вище ФП 

доменної структури не виявлено. Дослідження вказують порогову енергію для 

процесу перевертання у разі наближення температури до 587 C. 
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Рис. 1.1. Структура кристала -K2SO4, спроектована на площини: а – (100); б – 

(001). Темні та світлі атоми представляють дві конфігурації, які статистично 

розподілені у ґратці. 

 

Можна зробити висновок, що структура -K2SO4 є динамічно 

невпорядкованою структурою. Про безлад в орієнтації іонів 2

4SO  також 

повідомлено для кристала Na2SO4  [3]. Повна свобода обертання є виключена на 

стехіометричному підгрунті [4].  

Структура типу -K2SO4 – це структура низькотемпературної фази (нижче 

від 860 K). Тут елементарна комірка містить чотири формульні одиниці з 

параметрами: a = 0,05731 нм, b = 1,008 нм, c = 0,7424 нм [5]. Вісь c – це 

псевдогексагональна вісь. Група 2

4SO  в кристалах сульфату калію утворює 

жорсткий тетраедр з іоном сірки в центрі та іонами кисню в вершинах. Якщо 

розглядати центр комірки як початок координат, то іони сірки, калію і по два 

іона кисню з тетраедра 2

4SO  розташовані на двох паралельних площинах 

відбивання (100)1/4 і (100)-1/4. Відстань між площинами становить a/2. У 

тетраедрі 2

4SO  відстань S-O порядку 0,15 нм. Іони K+ знаходяться в кристалі 

сульфату калію в двох нееквівалентних положеннях K1 і K2, що відрізняються 
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оточенням. Структура -K2SO4 має ромбічну (псевдогексагональну) ґратку з 

просторовою групою симетрії 16

2hD Pnam .  

На рис.  1.2 схематично зображено структуру типу -K2SO4. Напрямок Z 

на рисунку співпадає з напрямком осі псевдогексагональної симетрії c. Тут 

також показано розташування атомів K1, K2 і T-груп (SO4) у двох сусідніх 

площинах. 

 

 

Рисунок 1.2. Схематичне зображення структури -K2SO4 та розташування 

атомів K1, K2 і T-груп у двох сусідніх площинах. 

  

Із рис. 1.2 легко видно упорядкування T-груп. Одна з вершин кожної T-

групи направлена вздовж осі Z, а інші три вершини тетраедра 2

4SO  знаходяться 
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в одній площині (00Z) з Z = 0,20; 0,70; 0,30; 0,80 з вибраним на рисунку 

початком координат [5].  

 

Рис. 1.3. Структура кристала -K2SO4 

 

Орієнтація основ T-груп в площині (001) одинакові в кожному з шарів 

катіонних поліедрів і протилежні в сусідніх шарах. Вершина одного з 

тетраедрів кожного шару напрямлена по осі +Z,  а другого –Z, так що в комірці 

загальне число T-груп, напрямлених по +Z і –Z, однакове. 

 

1.2. Оптичні властивості домішкових кристалів K2SO4 

 

 Діелектрична проникність та оптичні властивості є дуже важливими 

параметрами для будь-яких нелінійно-оптичних матеріалів. На рисунках 1.4-1.7 

наведено діелектричну константу та коефіцієнт діелектричних втрат залежно 

від частоти для кристалів K2SO4 з домішками іонів Cu2+ та Fe2+ [6]. З рисунка 

видно, що вони поступово зменшуються зі збільшенням частоти. Таку 

поведінку можна пояснити на основі механізму поляризації. 
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Рис. 1.4. Залежність діелектричної константи εʹ від log(F) для кристала K2SO4 з 

домішкою іонів Cu2+. 
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Рис. 1.5. Залежність діелектричної константи εʹ від log(F) для кристала K2SO4 з 

домішкою іонів Fe2+. 
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Рис. 1.6. Залежність коефіцієнта діелектричних втрат εʹʹ від log(F) для кристала 

K2SO4 з домішкою іонів Cu2+. 
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Рис. 1.7. Залежність коефіцієнта діелектричних втрат εʹʹ від log(F) для кристала 

K2SO4 з домішкою іонів Fe2+. 
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Більше значення діелектричної константи при нижчій частоті пояснюють 

імпедансом руху носіїв заряду біля електродів, що обумовлено об’ємним 

зарядом і макроскопічною деформацією [7]. Малі значення при високих 

частотах пояснюють тим, що за вищих частот активними є іонна та електронна 

поляризація [8]. Така ж поведінка присутня і у кристалах K2SO4 з домішкою 

карбаміду, яку пояснюють правилом Міллера. Нижчі значення діелектричної 

константи є придатним параметром підвищення коефіцієнта генерації другої 

гармоніки [9].  

Мале значення діелектричної константи для всіх легованих зразків при 

низькій частоті може бути обумовлено вмістом поляризованих іонів Fe2+ в 

октаедральному оточенні в структурі. Вплив домішки чітко проявляється в 

поведінці діелектричної константи і коефіцієнта діелектричних втрат. У міру 

збільшення масової частки домішки діелектрична константа поступово 

зменшується для випадків легування іонами заліза і міді. Потрібно зазначити, 

що у випадку легування іонами заліза з масовою часткою домішки 3% 

діелектрична константа слабо змінюється з частотою. Це пов'язано зі 

співвідношенням між параметрами поляризації і зміною частоти. Отже, це 

значення є нижчим, ніж в інших випадках. Для домішки іонів Fe2+ з 

концентрацією 3%,  коефіцієнт втрат має більше значення при низьких частотах 

і поступово зменшується і досягає мінімуму при високих частотах, що показано 

і для інших зразків і пояснюється співвідношенням tanδ = εʹʹ / εʹ.  

 Спектри поглинання для чистого кристала K2SO4 та легованого іонами 

Cu2+ та Fe2+  показані на рисунку 1.8. Вони дають інформацію про структуру 

молекули, оскільки поглинання УФ та видимого світла спричиняє перехід 

електрона з основного стану в збуджений [10]. У кристалах спостерігається 

поглинання у всій видимій ділянці спектра. Край поглинання знаходиться при 

385 нм. Прозорість у видимій області є бажаною властивістю матеріалів, які 

використовують у нелінійній оптиці. Зазвичай, більшість сульфатів 

демонструють неперервний оптичний перехід від УФ до ближнього ІЧ 

діапазону хвиль. 
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Рис. 1.8. Спектри поглинання кристалів: (а) K2SO4 та  K2SO4:Fe, (б) K2SO4 та  

K2SO4:Cu 
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Рис. 1.9. Залежності (hν)2 від (hν) для кристалів: (а) K2SO4 та  K2SO4:Fe2+, (б) 

K2SO4 та  K2SO4:Cu2+ 

 

На рисунках 1.9 а, 1.9 б наведено графіки залежностей (αhν)2 від hν. З цих 

залежностей згідно співвідношення Таука [8], шляхом екстраполяції лінійної 

частини кривої до нуля ординат визначено ширину забороненої зони для 

кристалів K2SO4 та K2SO4-Cu2+, K2SO4-Fe2+: 5,9 еВ та 6,048 еВ, відповідно. 
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На рисунку 1.10 наведено спектри поглинання кристалів K2SO4-Co2+. За 

кімнатної температури в діапазоні 4,0-6,2 еВ спостерігаються три смуги 

поглинання з максимумами при: 4,57 еВ, 4,96 еВ і 5,85 еВ [11]. Оскільки для 

чистого кристала сульфату калію дана ділянка смуг поглинання відсутня, їх 

пов’язують з активаторним поглинанням. Оптична густина смуг поглинання 

зростає зі збільшенням концентрації домішкових центрів, що підтверджує їхню 

природу. При збільшенні концентрації Co2+ в кристалі сульфату калію 

спостерігається нова смуга при 1,60 еВ [12]. З пониженням температури 

відбувається “блакитне” зміщення і з’являються нові смуги поглинання. 

Збільшення числа смуг поглинання зі зниженням температури пов’язано зі 

зменшенням ширини оптичної смуги, що призводить до розщеплень, які не 

спостерігаються за вищої температури.  
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Рис. 1.10. Спектр поглинання кристалів K2SO4-Co2+ 

 

На рисунку 1.11 наведено спектри поглинання для монокристалів 

K2SO4:Ni2+ за кімнатної температури для різної товщини кристалів і з 

концентрацією домішки 5,18 мол. %. У спектрі є три смуги поглинання. Перша, 

інтенсивна, починається при 5,17 еВ і простягається в далеку УФ ділянку 

спектра. Друга, менш інтенсивна, має максимум поглинання поблизу 4,13 еВ. 
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Третя, слабка за інтенсивністю, спостерігається тільки у кристалах з товщиною 

більше 2,5 мм і має максимум поблизу 2,95 еВ. 

Електронна конфігурація іона Ni2+ - 3d8. Основним термом іона є терм 3F, 

а найближчі збуджені терми: 3F(d8), 1D(d8), 3P(d8), 1G(d8) і 3F, 3d7, 4s1.  Розгляд 

спектрів поглинання K2SO4:Ni2+, в наближенні середнього кристалічного поля, 

дозволяє припустити, що перша смуга поглинання відповідає переходам з рівня 

A(3F) на один із рівнів, що розщепилися з конфігурації 3d74s1, оскільки її 

енергія є найближчою до енергії переходу 3F(3d8) 3F(3d74s1).  
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Рис. 1.11 Спектри поглинання кристалів K2SO4-Ni2+ для різних товщин 

кристалів: 1 – d = 0,66 мм, 2 – d = 1,74 мм, 3 – d = 2,78 мм, 4 – d = 3,59 мм. 

 

Для здійснення d-d переходів необхідно набагато більше кристалічне поле [13]. 

Друга, інтенсивна, смуга поглинання з максимумом поблизу 4.13 еВ, 

найімовірніше відповідає переходу Aʹ(3F)Aʹʹ(3P). В середніх кристалічних 

полях для здійснення цих переходів необхідна довжина хвилі, яка знаходиться 

в інтервалі від 3,35 до 4,59 еВ. Смуги поглинання в області 1,0 – 2,07 еВ для 

кристалів K2SO4:Ni2+ не спостерігаються. 
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На рис. 1.12 зображено спектр поглинання для кристалів K2SO4:Mn2+. В 

області прозорості матриці домішкові іони призводять до появи за кімнатної 

температури двох нових смуг поглинання з максимумом при 5,04 еВ і в області 

4,0 еВ [14]. Незалежно від концентрації  сульфату марганцю у вихідному 

розчині, а відповідно й від концентрації домішки в кристалі оптична густина в 

домішкових смугах поглинання лінійно залежить від товщини зразків. 

Домішкові центри поглинання рівномірно розподілені по об’єму зразка. За 

більшого вмісту домішкової солі у вихідному розчині (відповідно більша 

концентрація домішки у кристалі) лінійність порушується. 
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Рис. 1.12. Спектр поглинання кристала K2SO4 з домішкою Mn2+ 
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Рис. 1.13. Залежність коефіцієнта поглинання в короткохвильових смугах 

поглинання іонів Mn2+ і Ni2+ від концентрації домішкових солей у вихідних 

розчинах 

 

На рис. 1.13 зображено залежність коефіцієнта поглинання в 

короткохвильовій смузі поглинання іонів Mn2+ і Ni2+ від концентрації 

домішкових сульфатних солей у вихідних розчинах. При вмісті домішкових 

солей у вихідному розчині  від 0,1 до 3,0 мол. % залежність є лінійною. Це 

свідчить про те, що за спостережувані смуги оптичного поглинання в кристалах 

сульфату калію, активованих іонами марганцю чи нікелю, відповідають одинокі 

домішкові центри. 

 

1.3. Електричні властивості домішкових кристалів K2SO4 

 

1.3.1. Електричні властивості чистих кристалів K2SO4 

 

На рис. 1.14 показано температурну залежність логарифму 

електропровідності log(σ) ~ f(1000/Т K) для чистого кристала K2SO4. Значення σ 
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за кімнатної температури дорівнює 2,110-8 (Омсм)-1 у напрямку 

перпендикулярному до грані (100) та 0,7910-8 (Омсм)-1 у напрямку 

перпендикулярному до грані (011) [15]. У працях [16, 17] для монокристалів 

K2SO4 виявлено помітну анізотропну поведінку електропровідності при 350 С, 

з однаковою температурною залежністю для трьох головних кристалографічних 

напрямків. 

Провідність у напрямку перпендикулярному до грані (100) вища, ніж у 

напрямку перпендикулярному до грані (011) в температурному діапазоні 200–

625 С. Провідність за низької температури має лінійну залежність і відповідає 

енергіям активації 0,20 еВ і 0,10 еВ для напрямків перпендикулярних до граней 

(100) і (011), відповідно. Провідність у напрямку перпендикулярному до грані 

(100) починає зростати за температури 320°С і характеризується енергією 

активації 0,80 еВ. Це значення енергії відповідає енергії руху катіона. 
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Рис. 1.14. Температурна залежність логарифму електричної провідності log(σ) 

для чистого кристала K2SO4: темні точки – напрям  до площини (100), світлі 

точки – напрям  до площини (011), трикутники – полікристалічний зразок 

 



   

34 

 

Провідність повільно зростає до температури 356 °С і при 358 °С 

спостерігається аномалія. Вище цієї температури провідність повільно зростає з 

енергією активації 0,70 еВ до 418 °С, де спостерігається її різке зменшення. 

Поведінку кристалів K2SO4 в цій області можна порівняти з поведінкою 

монокристалів K2CrО4 [18]. 

Аномальну поведінку провідності в районі вище 375°C також можна 

пояснити аномальною питомою теплотою, яку також спостерігали автори у 

праці [19] і віднесли надлишкову питому теплоту до початку обертання 

сульфатного радикала. 

За температури вище 420 °C залежність провідності у напрямку 

перпендикулярному до грані (100) є лінійною з енергією активації 0,80 еВ. За 

температури 555°С енергія активації зростає до 1,5 еВ. У діапазоні температур 

578–585 °С спостерігається різкий стрибок провідності, спричинений 

орторомбічно-гексагональним фазовим переходом. За температури 585 °С 

провідність з енергією активації 1,30 еВ відноситься до гексагональної 

структури; значення 1,30 еВ чудово узгоджується з даними для кристала 

Ag2SО4 [20].  

Крива провідності у напрямку перпендикулярному до грані (011) є 

паралельною до кривої провідності у напрямку перпендикулярному до грані 

(100) в діапазоні температур 375–425 °С. Залежність log(σ)(1/T) є лінійною у 

діапазоні температур 425–580 °С з середньою енергією активації 1,2 еВ, хоча 

вище виділені сегменти цього діапазону температур з енергіями активації 1,3, 

1,0 та 1,30 еВ. Для напрямку, перпендикулярного до грані (100), енергія 

активації становить 0,8 еВ і є нижчою, ніж для напрямку перпендикулярного до 

грані (011), для якого енергія активації становить 1,2 еВ. 

Крива провідності, що відповідає полікристалу, розташована між 

кривими провідності, виміряними у напрямках перпендикулярних до граней 

(100) та (011) до температури 350 °С. Вище температури 350 °С крива 

провідності для полікристала піднімається над кривою для напрямку, 

перпендикулярному до (100) грані і нагадує нахил для напрямку  до (011). 
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1.3.2. Електричні властивості домішкових кристалів K2SO4 

 

На рис. 1.15 показані залежності логарифму провідності log(σ)(1000/T, K) 

для кристалів K2SО4, легованих іонами Mg2+ (світлі точки) та Zn2+ (темні 

точки), для напрямку перпендикулярного до грані (011). Початкові нахили 

кривих відповідають енергіям активації 0,24 та 0,28 еВ і припускається, що це 

повʼязано з фізичними дефектами, наприклад дислокаціями [15]. Вища 

початкова провідність кристалів K2SO4, легованих іонами Mg2+ відносно 

кристалів, легованих іонами Zn2+, може бути обумовлена їхнім меншим іонним 

радіусом, 0,66 Å порівняно з 0,74 Å, та ймовірністю того, що Mg2+ є домішкою 

впровадження, тоді як Zn2+ може бути представлений як домішка заміщення. 
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Рис. 1.15. Залежність логарифму електричної провідності log(σ) від оберненої 

температури 1000/T K для K2SO4 у напрямку  до грані (011) з домішками: 

Mg2+ – світлі точки, Zn2+ – темні точки 

 

Стрибок "попереднього переходу" спостерігається за температури 370 °C 

для кристалів, легованих іонами Zn2+, та при 380 °C для кристалів, легованих 
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іонами Mg2+. Крива провідності для кристала з домішкою Mg2+ відповідає 

енергії активації 1,0 еВ після "попереднього переходу  і зростає до 1,4 еВ 

безпосередньо перед фазовим переходом, тоді як крива провідності для 

кристала з домішкою Zn2+ відповідає енергії активації 1,2 еВ і зменшується до 

1,0 еВ за той самий температурний інтервал. Незвичайна енергетична тенденція 

для K2SO4:Zn2+ може включати ентальпію двовалентного комплексу вакансій 

катіонів, який дисоціює із підвищенням температури. 

Величина стрибка електропровідності під час фазового переходу (579–

585 °С) є меншою, ніж в чистому кристалі. За температури вище 585 °С 

провідність кристалів з домішкою Mg2+ має вищу температурну залежність, ніж 

кристалів з домішкою Zn2+, з енергіями активації 2,2 та 1,3 еВ відповідно. 

На рис. 1.16 зображена залежність логарифму провідності log(σ) від 

оберненої температури 1000/T K для кристалів K2SO4 з домішкою Cu2+, для 

напрямку перпендикулярного до грані (011).  

Попередній відпал кристала знижує електропровідність і сприяє 

зменшенню аномалії, що спостерігається при 280 °С для невідпаленого 

кристала. Відповідна енергія міграції катіонів – 0,80 еВ. Дещо менший ефект 

"попереднього переходу" за температури 350–420 °С, супроводжується 

енергією активації 1,20 еВ. З підвищенням температури енергія активації 

зростає до 1,60 еВ і набуває значення 0,10 еВ, для попередньо відпалених 

кристалів, наближаючись до точки фазового переходу. Розрахована енергія 

формування вакансії  1,60 еВ (Cu2+ входить  в решітку як домішка заміщення 

[21], породжуючи дефекти Шоткі). Таке аналогічне збільшення енергії 

активації до температури фазового переходу відбувається також у чистих 

кристалах K2SO4 та з домішками Mg2+. Менший розрив провідності за 

температури фазового переходу та менша енергія активації – 1,20 еВ для 

гексагональної фази відносно чистого кристала дозволяють припустити, що 

кристал з домішкою катіонів Cu2+ існує у порівняно високо мобільних 

конфігураціях. 
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Рис. 1.16. Залежність логарифму електричної провідності log(σ) від оберненої 

температури 1000/T K для кристала K2SO4:Cu2+ у напрямку  до грані (011): 

темні точки – необроблені зразки, світлі точки –відпалені кристали за 

температури 330 °С протягом 15 хв і охолоджені до 200 °С зі швидкістю ~2°/хв. 

 

На рис. 1.17 зображені графіки залежності log(σ)(1000/T) для кристалів 

K2SO4 з різним рівнем концентрації домішки катіонів Cu2+ [15]. 

Електропровідність кристалів K2SO4 збільшується з рівнем концентрації 

домішки Cu2+. Темні трикутники демонструють електропровідність кристала 

K2SO4 з концентрацією домішки катіона  Cu2+ 0,1%, попередньо відпаленого 

протягом 30 хв. Значення σ відмінно узгоджуються зі значеннями для чистого 

кристала K2SO4 до 400 °C, а також різким стрибком σ під час фазового 

переходу за T = 580 °C. Темні точки відповідають цій ж концентрації домішки в 

кристалі сульфату калію, який попередньо відпалювався протягом 60 хв за 

однакових умов. Значення σ співпадають з кривою провідності для домішкових 

кристалів, відпалених протягом 30 хв і залежність σ-T стає лінійною, але 

стрибок під час фазового переходу, T = 580 °C, менш чітко визначений. 
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Рис. 1.17. Залежність логарифму електричної провідності log(σ) від оберненої 

температури 1000/T K для кристала K2SO4:Cu2+ у напрямку  до грані (011): 

світлі точки – чистий K2SO4; трикутники –  K2SO4:Cu2+ з концентрацією 

домішки 0,1%, відпалених протягом 30 хв.; темні точки – K2SO4:Cu2+ з 

концентрацією домішки 0,1%, відпалених протягом 60 хв.; квадрати – 

K2SO4:Cu2+ з концентрацією домішки 0.5%, відпалених протягом 60 хв.; 

напівтемні точки – K2SO4:Cu2+ з концентрацією домішки 5%, відпалених 

протягом 30 хв. 

 

Квадрати демонструють електропровідність кристала K2SO4 з 

концентрацією домішки катіона  Cu2+ 0.5%, попередньо відпаленого протягом 

60 хв; спостерігаються чітко визначені лінійні нахили. Дані для кристалів з 

рівнем домішок 0,5% та 5% є відтворювані і дають енергію активації 0,85 ± 0,05 

еВ для міграції катіона та 1,4 ± 0,2 еВ для утворення дефекту. 

Залежність логарифму провідності log(σ) від оберненої температури 

1000/T K для кристалів K2SO4 з домішкою Mn2+, у напрямку вздовж 
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пірамідальних граней, зображено на рис. 1.18. Відпал кристала знижує 

початкову енергію активації до 0,10 еВ відносно значення для кристалів з 

домішкою Cu2+, для яких вона дорівнює 0,20 еВ. Енергія міграції катіонів 1,0 еВ 

трохи перевищує 0,80 еВ, зафіксовану для попередніх кристалів. Ефект 

"попереднього переходу" є більш помітним у невідпаленому кристалі 379-

406 °С, а для відпаленого кристала він є ледь помітний. Невідпалений кристал 

має енергію активації 1,6 еВ одразу після " попереднього переходу" і 1,0 еВ  до 

температури фазового переходу; з іншого боку, попередньо відпалений кристал 

має енергію активації 1,0 еВ протягом цього температурного інтервалу. 

Область 1,6 еВ не відтворюється до 0,2 еВ і тому не є надійною для оцінки 

енергії дефектів.  
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Рис. 1.18. Температурна залежність логарифму електричної провідності log(σ) 

для кристала K2SO4:Mn2+ у напрямку вздовж пірамідальних граней: темні точки 

– невідпалений кристал; світлі точки –  відпалений кристал за температури 

T = 425 °С протягом 15 хвилин і повільно охолоджений до температури T = 200 

°С. 
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Як відомо домішка Mn2+ входить в ґратку K2SO4, як домішка заміщення 

[22] і генерує вакансії Шоткі. Cтрибок провідності під час фазового переходу у 

домішковому кристалі не є чітким, на противагу для нелегованих кристалах. 

На рис. 1.19 зображено електричну провідність чистих кристалів 

сульфату калію та з домішкою іонів Co2+ у напрямках вздовж граней (010) і 

(100). Оскільки значення провідності у двох напрямках є різними, це вказує на 

те, що в  кристалах К2SO4 існує анізотропія електричної провідності [17, 23]. 
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Рис. 1.19. Електрична провідність кристалів К2SO4 та К2SO4:Co2+. Криві 1, 2 

відповідають чистому кристалу для напрямків вздовж граней (010) та (100). 

Криві 3 та 4 відповідають кристалу К2SO4:Co2+ з різними концентраціями  для 

напряму вздовж грані (100) 

 

Криві 3 і 4 відповідають провідності кристалу К2SO4, з різними 

концентраціями домішки Co2+ вздовж грані (100). На кривій 3, що описує 

провідність кристала К2SO4:Co2+ з концентрацією домішки у вихідному розчині 

1 мол. %, спостерігаються три чітко визначені області провідності з нахилами 
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0,86, 1,2 та 0,5 еВ, відповідно [11]. Перша область відповідає енергії міграції 

катіонних вакансій (Ec), а друга область пов'язана з об’єднанням вакансії з 

домішкою і відповідає Ec + Wa/2, де Wa - енергія об’єднання. Третя область, що 

має нахил 0,5 еВ, відповідає області розчинення вільних домішок. При 

збільшенні концентрації домішки іонів Co2+, друга область взагалі не 

спостерігається, тоді як третя область стає більш помітною, що спостерігається 

на кривій 4. 

Порівняння кривих провідності для чистого і домішкового кристала 

вказує на те, що величина провідності вища у легованих кристалах. Отже 

катіонні вакансії у кристалі створені внаслідок уведення в кристалічну ґратку 

іонів Co2+, а провідність відбувається за рахунок стрибка вакансії з однієї точки 

ґратки в іншу під впливом температури та прикладеного електричного поля. 

 

1.4. Термостимульована люмінесценція у кристалах групи сульфатів 

 

1.4.1 ТСЛ у домішкових кристалах групи сульфатів 

 

На кривій ТСЛ у чистих монокристалах сульфату калію спостерігаються 

піки рекомбінаційної люмінесценції в області 190 K і 280-300 K (рис. 1.20, а) 

[24, 25]. Високотемпературний пік являє собою два піки рекомбінаційного 

свічення, що сильно перекриваються. Спектральний склад усіх піків ТСЛ у 

K2SO4 однаковий. Він складається з двох смуг випромінювання з максимумом 

при 2,6 еВ і 3,1 еВ. Активація кристала іонами двовалентної міді не призводить 

до якісних змін рекомбінаційних процесів в попередньо опромінених 

рентгенівськими квантами кристалах. 

 Рекомбінаційні процеси в кристалах  K2SO4-Cu2+ досліджено в роботі 

[25].  Домішкові іони міді збільшують швидкість накопичення стабільних 

радіаційних дефектів матриці. Накопичення світлосум для піку ТСЛ при 280-

300 К в активованому кристалі проходить швидше, ніж для піку 

рекомбінаційного свічення з максимумом за температури 190 К. В результаті  
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опромінення рентгенівськими квантами відбувається зміна заряду домішкових 

іонів міді. Запропоновано, що іони Cu2+ на радіаційному етапі є пастками для 

електронів. 
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Рис. 1.20. Криві ТСЛ для кристалів K2SO4 (а) і K2SO4-Co2+ (б). Дози 

опромінення 100 кГр (1), 200 кГр (2), 400 кГр (3) і 400 кГр (4) 

 

 На рис. 1.20, б наведено криву ТСЛ для кристалу K2SO4-Co2+. Порівняння  

наведених рисунків показує, що наявність домішкових іонів кобальту 

призводить до появи нового піку ТСЛ з максимумом при 240 К. Крім цього, в 

області 280300К домінуючим піком свічення є пік ТСЛ з максимумом при 

280 К. Перерозподіл світлосум в піках ТСЛ в температурній області 280-300К у 

кристалів K2SO4-Cu2+ і K2SO4-Co2+ аналогічний. 

 Дослідження спектрального складу піків ТСЛ матриці (при 190 К і 280-

300 К) показало, що домішкові іони кобальту й міді його не змінюють  

порівняно з чистим сульфатом калію [26, 27]. 
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 На рис. 1.21 наведено спектр поглинання за температури 80 К для 

кристалу K2SO4-Co2+ до і після опромінення Х-променями. Видно, що вплив 

іонізуючої радіації призводить до зменшення оптичної густини в домішкових 

смугах поглинання. Це пояснюється зміною зарядового стану двовалентного 

кобальту. Також з’являється нова смуга поглинання з максимумом при 5,30 еВ 

[11]. Аналогічне явище спостерігається в кристалах сульфату калію, 

активованих іонами двовалентної міді. Радіаційно-наведена смуга поглинання в 

цьому зразку спостерігається в області 5,61 еВ [24]. У кристалах K2SO4-Cu2+ 

нових піків ТСЛ немає. 

  

3 4 5 6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

D

E, еВ

1

2

 

Рис. 1.21 Спектр поглинання кристала K2SO4-Co2+ за температури 80 K: 

1 – до опромінення, 2 – після опромінення рентгенівськими квантами дозою 

500 кГр 

 

На рис. 1.22 наведено криві зміни оптичної густини в смузі домішкового 

поглинання з максимумом 5,85 еВ і в радіаційно-наведеній смузі поглинання з 

максимумом при 5,30 еВ залежно від температури. 
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Рис. 1.22. Залежність оптичної густини від температури: 1 – для домішкового 

поглинання з максимумом 5,85 еВ, 2 – для радіаційно-приведеної смуги 

поглинання з максимумом при 5,30 еВ 

 

Зміну оптичної густини в смузі поглинання з максимумом при 5,30 еВ в 

області 240 К не зафіксовано. Пік ТСЛ з максимумом при 240 К пов’язаний з 

розпадом радіаційно-приведених домішкових центрів. Вони не вносять вклад в 

рекомбінаційну люмінесценцію, пов’язану з розпадом радіаційних дефектів 

матриці, що дають піки ТСЛ при 190К і 280-300 К. 

 На рис. 1.23 наведено криві накопичення світлосум для піку ТСЛ з 

максимумом при 190 К залежно від дози опромінення Х-променями.  Крива 1 

відповідає результату, отриманому при вимірюванні рекомбінаційної 

люмінесценції для чистих кристалів сульфату калію, а крива 2 – для кристалів 

активованих іонами двовалентного кобальту. 
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Рис. 1.23 Залежність накопичення світлосум для піка ТСЛ з максимумом при 

190 K від дози опромінення рентгенівськими квантами 

 

Швидкість накопичення світлосум для піку рекомбінаційної 

люмінесценції з максимумом при 190 К є більшою для легованого кристала. 

Даний пік ТСЛ виникає в результаті електронного механізму рекомбінації, 

тобто рухомий електрон рекомбінує з нерухомим дірковим центром. 

Встановлено, що в кристалах K2SO4-Co2+ домішкові іони є пастками для вільних 

електронів. Поява нового піку ТСЛ з максимумом при 240 К пов’язана з 

термічним розпадом електронних центрів Co+. 

На рис. 1.24 наведено криві ТСЛ для кристалів K2SO4:Mn2+ і K2SO4:Ni2+. 

Порівняно з кривою ТСЛ для чистого сульфату [25] калію наявність 

домішкових іонів призводить до суттєвих змін вигляду кривих ТСЛ. У 

кристалах сульфату калію, легованих іонами марганцю чи нікелю, з’являються 

нові піки ТСЛ в області 160 К і 240 К, відповідно. 
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Рис. 1.24. Криві ТСЛ для кристала K2SO4-Mn2+ (а) і K2SO4-Ni2+ (б) 

 

 На рис. 1.25, а наведено спектри поглинання до і після опромінення 

рентгенівськими квантами. Бачимо, що після опромінення оптична густина в 

смугах домішкового поглинання  зменшується. Це однозначно вказує на те, що 

кількість центрів поглинання зменшилось. Це має єдине пояснення, що при 

опроміненні змінився заряд домішкових іонів. Вони або іонізуються, або 

відіграють роль пасток для електронів. Крім цього з’являється нова смуга 

поглинання при 5,5 еВ. Ця радіаційно-наведена смуга поглинання частково 

відпалюється в області 190 К і повністю в області 260-300 К, тобто там де 

спостерігаються піки ТСЛ матриці. Відомо [11], що в кристалах активованих 

іонами кобальту також з’являється радіаційно-наведена смуга поглинання, яка 

відпалюється за вище вказаних температурах. В роботі [11] дану смугу 

поглинання пов’язують з дефектом SO3
-, збуреного домішковим іоном. Тому 

смугу поглинання при 5,5 еВ пов’язують з дефектом SO3
-, що знаходиться 

поряд з іоном Mn2+. Аналогічні результати спостерігаються для кристалів, 
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активованих іонами нікелю. В кристалах K2SO4-Ni подібна радіаційно-

приведена смуга поглинання спостерігається при 5,39 еВ. 

 На рис. 1.25, б наведено температурну залежність оптичної густини в 

смузі домішкового поглинання для опроміненого зразка. Концентрація 

двовалентних домішкових іонів відновлюється в області 160 К. Відповідно 

новий пік ТСЛ з максимумом при 160 К в кристалі K2SO4-Mn2+ пов’язаний з 

розпадом дефектів SO3
- збурених іонами марганцю. 
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Рис. 1.25. Спектр поглинання кристалів K2SO4:Mn2+ (а) і температурні 

залежності смуг поглинання після опромінення дозою 350 кГр (б): 1 – до 

опромінення, 2 – після опромінення Х-променями, 3 – для домішкового 

поглинання з максимумом 5,0 еВ, 4 – для радіаційно-наведеного поглинання з 

максимумом при 5,49 еВ. 

 

Вплив іонів марганцю і нікелю на рекомбінаційну люмінесценцію 

пов’язаний з утворенням домішкових радіаційно-наведених дефектів і з 
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дорадіаційною дефектністю кристалічної решітки. Перші дають в активованих 

кристалах нові піки свічення на кривій ТСЛ. Утворення додаткових вакансій 

призводить до перерозподілу світлосум в піках ТСЛ матриці. В області 240-300 

К у чистих кристалах сульфату калію домінуючим піком є пік свічення при 300 

К. В активованих кристалах сульфату калію домінуючим піком в цьому 

температурному діапазоні є пік при 280 К. 

На рис. 1.26, а зображено спектр поглинання кристала K2SO4:Ni2+ до і 

після опромінення Х-променями. Бачимо, що в результаті впливу іонізуючої 

радіації відбувається зміна заряду домішкових іонів нікелю. 
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Рис. 1.26. Спектр поглинання кристалів K2SO4:Ni2+ при 80К (а) і температурна 

залежність домішкової смуги поглинання з максимумом при 4,13 еВ (б). 
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Таблиця 1.1. Положення максимуму радіаційно-наведеної смуги поглинання і 

температурна  область її відпалу 

Кристали 

Положення 

максимуму смуги 

поглинання, еВ 

Температури 

відпалу 
Література 

K2SO4-Cu2+ 5,61 
190 K 

280-300 K 
[3] 

K2SO4-Co2+ 5,3 
190 K 

280-300 K 
[8] 

K2SO4-Ni2+ 5,39 -  

K2SO4-Mn2+ 5,49 
190 K 

280-300 K 
 

 

На рис. 1.26, б зображено температурну залежність домішкової смуги 

поглинання для кристала K2SO4-Ni2+ з максимумом при 5,17 еВ після 

опромінення Х-променями. Відновлення оптичної густини домішкового 

поглинання відбувається в області 260 К. Новий пік ТСЛ при 260 К пов’язаний 

з термічним розпадом радіаційно-приведених центрів. 

Вище наведені міркування дозволяють стверджувати, що поява усіх 

радіаційно-приведених смуг поглинання у згаданих зразках обумовлено 

збудженими домішковими іонами діркових центрів матриці 3SO
 [26 - 33]. 

 

1.5. Термічні властивості домішкових кристалів 

 

Дослідження термічних властивостей кристалів показали, що усі зразки 

K2SO4 в першому циклі нагрівання зазнають втрати маси порядку 0,5 – 0,9% під 

час фазового переходу [34]. Припускають, що вода, яка є у формально 

безводній кристалічній структурі, виходить з кристалу. Оскільки цей процес 

пов'язаний з обміном теплоти, пік DTA, пов'язаний з ФП, накладається з цим 

теплом (суцільна крива DTA на рис. 1.27). У другому та всіх наступних циклах 
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нагрівання (пунктирними лініями) втрат маси не відбувається і пік ФП 

спостерігається без накладень вторинних ефектів. Лише перша крива 

нагрівання DTA, перед незворотними втратами маси, показала чудовий 

екзотермічний вигин, починаючи близько 400 °C, який повністю відсутній для 

всіх подальших циклів DTA. Було встановлено [35], що при T > 387 °С також 

спостерігається таке явище для кристалів K2SO4, вирощених з водного розчину, 

що може бути пов'язане зі слідами розчинника. 

Явище попереднього ФП у кристалах K2SO4  [36] приписують іонам OH3
+, 

які містяться в кристалах, вирощених за кімнатної температури з водного 

розчину. У температурному діапазоні 300-500 °С (573-773 К) ці іони стають 

рухливими і розпадаються під час ФП з виділенням води. Монокристали 

зазвичай руйнуються під час цього процесу. У праці [37] зазначено, що 

кристали K2SO4 руйнуються, коли їх нагріти до 500 °C, і вони пов'язують це 

явище з іонами OH3
+. 
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Рис. 1.27. DTA для чистого кристала K2SO4 із швидкістю нагрівання 10 K/хв 
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Відомо, що чистий сірководень калію, де 50% іонів K+ замінено іонами 

Н+, плавиться за температури ≈ 200 °C і розкладається при подальшому 

нагріванні з втратою маси щодо чистого сульфату калію [38]: 

32 -SO-H O

4 2 2 7 2 42KHSO K S O K SO .                                    (1.1) 

Теоретична втрата маси, яку можна обчислити для першого кроку 

рівняння (1.1), становить 6.6%. Масові втрати, які зазвичай спостерігаються при 

першому нагріванні чистого K2SO4 (≈ 0,83%, рис. 1.27), становлять 1/8 від 

цього значення, що свідчить про те, що значна кількість іонів К+ заміщена 

іонами Н+ (або ОН3
+) у кристалі K2SO4, вирощеному з водного розчину. Слід 

зауважити, що сучасні вимірювання не дозволяють визначити, яким чином вода 

міститься у кристалі: чи це групи ОН3
+ [36, 37] або молекули K2SO4 · x H2O, де 

x ≈ 0,1. 

Дані для ФП чистого K2SO4 та домішкового K2SO4:Fe2+, K2SO4:Cu2+, 

K2SO4:Cd2+ визначені за допомогою DTA вимірювань з декількома циклами 

нагрівання / охолодження зі швидкістю ± 20, ± 10, ± 5, ± 3, ± 2, і ± 1 K/хв. Для 

цих циклів DTA нагрівання / охолодження з різними швидкостями 

використовувались лише зразки, які вже втратили воду під час першого циклу 

DTA. Для всіх циклів екстрапольований початок та площа піку ФП визначалися 

індивідуально. 

Типові криві нагрівання та охолодження в околі піку ФП показано для 

K2SO4 та для K2SO4:Fe2+ на рис. 1.28 [34]. Значення Tt отримано у точці 

перетину продовженої базисної лінії з дотичною в точці нахилу 

(екстрапольований початок). Для чистого кристала K2SO4, значення Tt, 

отримане під час нагрівання або охолодження, значно не відрізняється. Для 

домішкового кристала K2SO4:Fe2+ ситуація дещо відрізняється, початок піку 

нижче на кривій нагрівання і вище на кривій охолодження. 
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Рис. 1.28. Криві DTA для кристалів K2SO4 – суцільна лінія,  K2SO4:Fe2+ – 

пунктирна лінія, швидкість нагрівання і охолодження 10 K/хв. 

579

580

581

582

583

 

 

T
t (

°C
)

0 5 10 15 20

0

1

2

3

4

5

6

 
 




t (
к
Д

ж
/м

о
л
ь
)

Швидкість нагрівання, K/хв

 
Рис. 1.29. У верхній частині зображено некоректовані (світлі квадрати) і 

відкоректовані (світлі кружечки) температури точок фазового переходу для 
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чистого кристала K2SO4. У нижній частині зображено ентальпію фазового 

переходу (ΔHt = 5,8 кДж/моль). 

 

З рис. 1.29 бачимо, що некоректовані екстрапольовані точки початку піку 

ФП для всіх швидкостей нагрівання (світлі квадрати) майже не залежать від 

швидкості нагрівання і знаходяться в околі 579,1 °С. Відкориговані значення 

(світлі кружечки) отримані шляхом додавання похибок. З площі піку ФП 

отримано значення ентальпії ФП ∆Ht = (5,8 ± 0,2) кДж / моль. Це значення 

менше, ніж значення бази даних 8,954 кДж / моль [39], але більше ніж 4,28 кДж 

/ моль, що  вказане у праці [35]. 
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Рис. 1.30. Некориговані екстрапольовані точки початку ФП під час нагрівання 

(темні точки) і охолодженні (світлі точки) за різних швидкостей нагрівання. 

 

На рис. 1.30 показано екстрапольовані точки початку ФП, отримані для 

всіх швидкостей нагрівання / охолодження та для всіх зразків. Для цього 

порівняння використані некоректовані значення, оскільки хорошого 

коректування не вдалося отримати для охолодження. Це обмеження не впливає 
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на тенденції, очевидні з цього рисунка, оскільки будь-яке можливе виправлення 

вплине на всі дані вимірювань однаково. Виявляється, що значення для K2SO4 

та для K2SO4:Cd2+ не сильно відрізняються незалежно від абсолютної 

швидкості. Навпаки, для K2SO4:Cu2+ та для K2SO4:Fe2+ температура початку ФП 

залежать від швидкості нагрівання / охолодження для швидкості більшій за 

3 К / хв. Насправді слід припустити, що для швидкостей 

нагрівання / охолодження нижче Tʹ ≈ ∆T0 / τ не спостерігається залежність від 

швидкості, де τ = 49 с  константа часу DTA і 
´0

0
lim
T

T T


     різниця 

температур, що вимірюється. Якщо припустити, що ∆T0 = 1,5 K (граничне 

значення для домішок Fe2+ та Cu2+), то отримаємо Tʹ ≈ 1,8 К / хв. Це означає, що 

лише для швидкості нагрівання нижче цієї межі, зразок знаходиться в тепловій 

рівновазі з його оточенням. Розрахована гранична швидкість нагрівання добре 

узгоджується із спостережуваним насиченням для Tʹ ≤ 3 К / хв. 

Різниця між екстрапольованими початками ФП на кривих нагрівання та 

охолодження майже зникає для чистого кристала K2SO4. Це відбувається за 

швидкості Tʹ = 10 K / хв (рис. 1.28) та всіх швидкостей (кружечки на рис. 1.30). 

Кристали K2SO4:Cd2+ (квадрати на рис. 1.30) демонструють майже таку саму 

поведінку, оскільки концентрація Cd2+ є дуже маленькою (0,014 мол. %) і не 

може помітно вплинути на ФП. Пік ФП для всіх кривих нагрівання та 

охолодження цих зразків поводиться так, як слід очікувати для фазового 

переходу першого роду зразка без домішок. Ніяких явищ передвісників (крім 

вивільнення води при першому циклі нагрівання, як описано вище), ні 

кінетичних ефектів не виявлено для цих зразків. 

Інша поведінка спостерігається для зразків, легованих іонами Fe2+ (0,076 

wt%, трикутники (з основою вниз) на рис. 1.30) або іонами Cu2+ (0,192 wt%, 

трикутники (з основою вгору) на рис. 1.30), відповідно, де спостерігається 

помітний вплив Tʹ на Tt. Пік ФП починається за нижчої температури під час 

нагрівання і за вищої температури під час охолодження. Цей температурний 

зсув зростає зі швидкістю зміни температури і досягає майже 10 К для 

K2SO4:Fe2+ при швидкості 20 К / хв. Така поведінка є протилежною до 
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звичайного гістерезису, коли слід очікувати просто затримки ФП, що 

призводить до підвищення Тt під час нагрівання та нижчого Tt під час 

охолодження. 

 

Рис. 1.31. Термодинамічна модель для пояснення залежності Tt від швидкості 

нагрівання 

 

Натомість, рис. 1.31, можливо, може дати пояснення спостережуваних 

явищ на термодинамічній основі: оскільки ФП між α і β фазами K2SO4 є 

фазовим перетворенням першого роду, тверді розчини не можуть 

трансформуватися за однієї температури. Натомість двофазова область повинна 

розділяти дві однофазні області α-K2SO4 та β-K2SO4; аналогічно лінзоподібній 

рідкій / твердій області, яка зазвичай є у випадку плавлення твердих розчинів. 

Для високих швидкостей нагрівання / охолодження фазові межі, що обмежують 

двофазну область, перетинаються близько до середнього складу x твердого 

розчину. Якщо швидкість зміни температури досить повільна, може відбутися 

сегрегація, якщо температури наближається до межі фази, то це призведе до 

отримання твердого розчину з меншою концентрацією розчиненої речовини x’ 

та деяких незначних кількостей чистого розчинника, або якоїсь іншої 

проміжної фази, відповідно. Якщо склад твердого розчину K2SO4 "блукає" 
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вздовж фазових меж, Tt наближається до значення рівноваги чистого K2SO4. 

Проте ця теорія, ще не є перевіреною на експерименті. 
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Результати та висновки до розділу 1 

1. Проведено літературний огляд щодо кристалічної структури 

нелегованих кристалів K2SO4 та показано можливість їхнього існування у  - та 

- модифікаціях. 

2. Проаналізовано оптичні властивості кристалів K2SO4, легованих іонами 

перехідних металів. Показано, що оптичні властивості домішкових кристалів 

недостатньо вивчені, у літературі відсутні дослідження спектральних 

залежностей (показник заломлення, двозаломлення) цих кристалів. 

3. Проаналізовано електричні властивості домішкових кристалів СК у 

широкому температурному діапазоні, що охоплює точку фазового переходу. 

Показано, що у літературі відсутні висновки про вплив введення домішки на 

точку фазового переходу (стрибки досліджуваних величин, зміщення точки 

фазового переходу). 

4. Розглянуто люмінесцентні властивості кристалів K2SO4 з домішками 

іонів перехідних металів. Показано що у випадку опромінення зразків 

утворюються домішкові центри Me+, з’являються  радіаційно-приведені смуги 

поглинання, що пов’язані з дірковими центрами матриці, розташованими поруч 

з домішковими іонами. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ КРИСТАЛІВ K2SO4 З ДОМІШКОЮ ІОНІВ Cu2+ 

 

2.1 Технологія вирощування домішкових кристалів K2SO4. 

 

 У рамках даної роботи проведено дослідження кристалів K2SO4 з 

домішками іонів Cu2+ у концентраціях 1,7 та 3%. Зразки для досліджень 

отримані шляхом вирощування із водного розчину методом повільного 

випаровування розчинника при заданих умовах (сталого пересичення , 

температури росту tp, pH середовища та гідростатичних умов) [40]. Вихідними 

реагентами слугували хімічно чисті солі сульфату калію (K2SO4) та 

кристалогідрату сульфату міді (CuSO4 x 5H2O). 

     

Рис. 2.1. Фотографія кристалів K2SO4 з домішками іонів Cu2+ у концентраціях 

1,7 та 3%. 

 

 Для отримання зразків із концентрація іонів Cu2+ 1,7 та 3% готувалися 

розчини із співвідношенням розчинених солей K2SO4 : CuSO4 x 5H2O як 

0,983:0,017 та 0,97:0,03 відповідно. Відповідні солі розчинялися у 

дистильованій воді та перемішувалися протягом 3 годин. Для отримання 

кристалів максимальної якості проводилась попередня багатократна 

перекристалізація та фільтрування розчину. Вирощування проводилось за 

кімнатної температури T293 К, що контролювалась термостатом х точністю 

0,5 К. Ріст проводили зі спонтанно утворених зародків зі псевдо-
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гексагональною морфологією. Середня швидкість росту кристалів становила 

0,1  0,4 мм/добу. Таким чином отримані протягом 20-30 діб зразки для 

досліджень були хорошої оптичної якості, а також мали добре розвинуту 

кристалографічну огранку у вигляді видовженої призми та приблизними 

розмірами 8810 мм. 

 

2.2 Приготування зразків та їх орієнтація 

 

Рис. 2.2. Габітус кристалів K2SO4  з домішками іонів Cu2+. 

 

Зразки для досліджень отримані шляхом вирізанням із великих 

монокристалів. Після цього зразки попередньо орієнтувалися за допомогою 

коноскопічних картин. Подальше орієнтування кристалів проводилось за 

допомогою поляризаційного мікроскопа. Після орієнтування зразки 

полірувалися. 

 Дослідження показників заломлення імерсійним методом вимагають 

прямокутних зразків товщиною 0,2 мм. На кожному із зразків можна проводити 

вимірювання для перпендикулярних напрямів поляризації світла. Оскільки 

чисті та домішкові кристали K2SO4 є оптично двовісними, то для досліджень 

необхідні два зразки у площинах XY та XZ (або YZ). Дослідження 
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двозаломлення спектроскопічним методом вимагає наявності зразків у формі 

паралелепіпеда. Ребра паралелепіпедів повинні мати довжини не менші за 3 мм, 

а паралельні грані з високим ступенем паралельності. Для дослідження 

баричних залежностей двозаломлення та дилатометричних вимірювань 

необхідні такі ж зразки як і для спектроскопічного методу. Також під час 

коноскопічних досліджень (орієнтації, вимірювання кута між оптичними 

осями) грань на яку падає  світловий пучок повинна бути матовою. 

 

2.3 Вимірювання дисперсії показників заломлення та двозаломлення та 

їхніх температурних змін 

 

2.3.1 Вимірювання дисперсії показників заломлення  за допомогою 

імерсійного методу Обреїмова 

 

 Експериментальні дослідження дисперсії показників заломлення 

проводились за допомогою  імерсійного методу Обреїмова [41]. Даний метод 

дозволяє отримати значення показників заломлення у широкому спектральному 

діапазоні 400-700 нм з точністю вимірювань ±2∙10-4. В основі методу лежить 

явище невидимості зразка, поміщеного у імерсійну рідину. Це явище 

спостерігається за довжини хвилі, для якої показники заломлення зразка та 

імерсійної рідини є рівними. Спостерігаючи дане явище з легкістю визначають 

показник заломлення імерсійної рідини, що є еталоном [41-43] і знаходять 

значення показника заломлення зразка. 

 Для вимірювань показників заломлення використовувалась приставка 

Обреїмова [44]. Попередньо підготовлений  кристал для досліджень із 

показником заломлення nкр поміщали у імерсійну рідину із показником 

заломлення nр. При певній поляризації світла та довжині хвилі світла, що 

проходить через кювету із імерсійною рідиною та зразком, показники 

заломлення стають рівними nр(λ) = nкр(λ).  Умовою рівності показників 

заломлення рідини та кристала є наявність смужки Бекке [45, 46].  Для 
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визначення показника заломлення імерсійної рідини використовували 

рефрактометр ИРФ-23 (рис 2.3). За допомогою рефрактометра визначали 

граничне значення кута відхилення φ(λкр) за довжини хвилі λкр. 

 

Рис. 2.3. Схематичне зображення установки для вимірювання показників 

заломлення з використанням імерсійного методу Обреїмова: 1 – джерело світла; 

2 – лінза; 3 – монохроматор; 4 – напівпрозоре дзеркало; 5 – рефрактометр; 6 – 

кювета; 7 – зразок; 8- імерсійна рідина; 9 – окуляр. 

 Для досліджень використовували α-монобромнафталін та чисту нафту у 

якості імерсійних рідин, із показниками заломлення n = 1,66 та n = 1,46 

відповідно. 

 Ще одним методом для досліджень показників заломлення є 

фотографічний метод Обреїмова [44,45]. В основі даного методу лежать 

вимірювання різниць ходу променів. Установка для вимірювань базується на 

спектрографі ДФС-8. Диспергуючим елементом є дифракційна гратка. 

Роздільна здатність приладу рівна ~ 0,2 нм/мм. 

 

2.3.2. Методика вимірювання двопроменезаломлення кристалів 

 

Для вимірювання двопроменезаломлення у роботі  використовувався 

спектральний метод [44-43]. Метод базується на проходженні світла через 
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оптичну систему, що складається із поляризаторів, досліджуваного кристала та 

спектрального приладу. Для дослідження кристал поміщають у діагональному 

положенні між схрещеними поляризаторами.  При проходженні світла через 

вищезгадану оптичну систему у фокальній площині спектрального приладу 

спостерігатиметься інтерференційна картина [45, 46].  Наступне 

співвідношення описує екстремуми: 

λ,nd k                                                    (2.1) 

де ∆ - різниця ходу променів, ∆n – величина двопроменезаломлення, k – 

порядок інтерференційного екстремуму, λ – довжина світлової хвилі, d – 

товщина зразка. Розглядаючи температурні зміни двопроменезаломлення дане 

співвідношення перепишеться: 

λ
(λ, ) .

( )

k
n T

d T
                                               (2.2) 

Для вимірювання дисперсії двопроменезаломлення ∆ni() та 

температурних залежностей  двопроменезаломлення ∆ni(λ,T) використовувався 

спектрограф ДФС-8 (2.4). 

 

Рис. 2.4. Схема установки для вимірювання температурних змін 

двопроменезаломлення: 1 – джерело світла (лампа ДКСШ-1000); 2 – 

трьохлінзова система освітлення; 3 – поляризатор; 4 – електропіч; 5 – 

досліджуваний зразок; 6 – аналізатор; 7 – спектральний прилад (дифракційний 

спектрограф ДФС-8). 
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Порядок інтерференційних екстремумів визначався за допомогою 

реперних точок ∆ni(λ). Останні у свою чергу визначалися за допомогою  

показників заломлення, що вимірювалися з допомогою імерсійного методу 

Обреїмова. Тоді визначивши з експериментальних даних 

двопроменезаломлення як різницю відповідних показників заломлення (∆ni(λ) = 

ni – nj ) та знаючи відповідні значення розмірів зразка d та довжину хвилі 

екстремуму λ, порядок інтерференції можна визначити за допомогою 

наступного виразу: 

( )

.
λ

n n d
i j

k



                                                  (2.3) 

 Для досліджень температурних залежностей двопроменезаломлення, 

спершу визначають положення інтерференційних екстремумів та їхній порядок 

за кімнатної температури. Порядок екстремумів залишається незмінним із 

зміною температури. Попередньо дослідивши температурні залежності 

лінійних розмірів зразка для конкретних напрямків проходження світла dі(T) та 

визначивши порядок інтерференційного максимуму за допомогою формули 

(2.3) можна визначити зміни двопроменезаломлення кристала з температурою 

∆n(λ, T) для усіх довжин хвиль. 

 Якщо у кристалі спостерігається  явище інверсії знаку 

двопроменезаломлення (∆ni(λ) = 0), то для визначення порядку 

інтерференційних екстремумів додатково досліджують коноскопічну картину. 

Для цього кристал поміщають у діагональному положенні між схрещеними 

поляризаторами і виставляють оптичну систему так, щоб спостережувана 

коноскопічна картина знаходилася в центрі щілини спектрографа. Далі 

змінюють температуру та визначають її значення Т0, за якої кристал стає 

одновісним для конкретної довжини хвилі λ0 (у нашому випадку дослідження 

проводяться з використанням He-Ne лазера і відповідно довжина хвилі рівна 

632,8 нм). За температури Т0 та довжини хвилі λ0 порядок інтерференційного 
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мінімуму буде рівний нулеві. Далі дослідження проводять за вище описаною 

методикою. 

 При дослідженнях температурно-спектральних залежностей ізотропної 

точки у першу чергу визначають її координати (Т0, λ0). Далі відстежують 

нульовий інтерференційний екстремум із зміною температури. Таким чином 

отримаємо температурно-спектральну залежність ізотропної точки. 

 Дослідження баричних залежностей двозаломлення проводилися за 

допомогою кріостата із спеціальною приставкою (рис. 2.5). Вище згадана 

установка та набір каліброваних вантажів дозволяють досліджувати вплив 

механічного тиску на двозаломлення вздовж конкретного напрямку. Для 

досліджень на кристал створюють навантаження і подальші вимірювання 

проводять згідно вище описаної методики. 

 Вплив механічного поля на двопроменезаломлення кристала описується 

виразом: 

(σ)= (σ) λ/ (σ),n k d                                             (2.4) 

Δn – двозаломлення кристала, k – порядок інтерференційного максимуму,  – 

довжина хвилі, d – товщина кристала для конкретного напряму дослідження. 

Одночасний вплив механічного та теплового поля на двозаломлення кристала 

описується співвідношенням: 

( ,σ)= ( ,σ) λ/ ( ,σ).n T k T d T                                       (2.5) 

Зафіксувавши один із параметрів Т або σ та змінюючи другий можна визначити 

баричну та температурну залежності Δn. 
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Рис. 2.5. Схема установки для вимірювання впливу одновісного напруження на 

двозаломлюючі властивості кристалів СК на базі азотного кріостата: 1-вузол 

передачі одновісного тиску, 2-покажчик рівня азоту, 3-штуцер для подачі азоту, 

4-робоча шахта, 8-зовнішні та внутрішні вікна, 9-кристалотримач, 10-зразок. 

 

2.4. Дослідження температурної залежності кута між оптичними осями 

домішкових кристалів K2SO4 

 

Для дослідження зміни кута між оптичними осями з температурою 

кристал попередньо потрібно зорієнтувати та вирізати пластинку  

перпендикулярно до гострої бісектриси. Кристал поміщається у пічку, що 

розташована між схрещеними поляризатором та аналізатором. Кристал 

розташовують у діагональному положенні. При проходженні світла крізь таку 

оптичну систему на екрані спостерігатимемо коноскопічну картину, яку 

потрібно зоорієнтувати таким чином щоб на екрані були зосереджені виходи 

двох оптичних осей (рис 2.6). Далі вимірюють відстані 2l (відстань між 



   

66 

 

оптичними осями) у залежності від температури та розраховують кут між 

оптичними осями за допомогою наступного виразу: 

 

sin
2 ( ) 2arcsin 2arcsin ,

2( )
( ) 1

l
E LV T

n Tm ln Tm L

 
 
 
 
 
 

 



                   (2.6) 

де L - відстань від кристала до екрану, 2l - відстань між оптичними осями, n - 

показник заломлення, вздовж оптичної осі. 

 

Рис. 2.6. Схема для вимірювання спектральних та температурних залежностей 

кута між оптичними осями анізотропних кристалів. 

2.5. Методика дослідження п’єзооптичних констант домішкових 

кристалів K2SO4 

Метод півхвильових напруг є одним із найчастіше застосовуваних 

методів для визначення комбінованих п’єзооптичних констант. В основі цього 

методу лежить інтерференція світла, що пройшло крізь систему схрещених 

поляризатора та аналізатора, а також кристала у діагональному положенні 

поміщеного між аналізатором та поляризатором [47]. Вимірювання 

проводилися з використанням ксенонової лампи ДКСШ-1000, як джерела світла  

та спектрографа ДФС-8 для реєстрації інтерференційної картини. 
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Вираз для інтенсивності світла, що пройшло крізь таку систему 

запишеться наступним чином: 

2sin ( ) ,
0

I I n n d
i j

                                            (2.7) 

З даної формули бачимо, що I є періодичною функцією від механічної напруги 

σm, за умови, що Δn та d є лінійно залежними від σm. Тоді умова для визначення 

екстремальних значень I запишеться наступним чином: 

( ) .d n n k
i j
                                                 (2.8) 

З вище наведених міркувань випливає, що різниця між різницями ходу двох 

сусідніх екстремумів рівна /2. Різниця між двома механічними напруженнями 

для двох сусідніх екстремумів I(σm) називається півхвильовою напругою. Вираз 

для визначення комбінованих п’єзооптичних констант має наступний вигляд: 

λδ( ) 2 λ0 2π 2 ,
0σ σ σ

n d
k k

km d dm mk k m


                                  (2.9) 

де σkm
0 = σkmdk – керуюча напруга. 

Під час дії механічної напруги σm на кристал, спостерігатимемо зміни 

положення екстремумів. 

 

Рис. 2.7. Визначення різниці ходу за баричним зміщенням інтерференційних 

мінімумів. 
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У випадку зміщення максимуму на місце мінімуму, чи навпаки, 

механічна напруга σm рівна півхвильовій напрузі і комбіновані п‘єзооптичні 

коефіцієнти можна визначити із співвідношення (2.9). У випадку відсутності 

можливості досягти півхвильової напруги, для її визначення можна 

скористатися інтерполяційним методом: 

σ (λ λ )σ 1 2σ ,
λ λ
1 2

l mm
km l




 
                                      (2.10) 

де Δl - зміщення інтерференційного мінімуму при механічній напрузі σm, l - 

змішення інтерференційного мінімуму при півхвильовій напрузі σkm, 1 та 2 

положення інтерференційних мінімума та максимума. 

 

2.6. Розрахунок електронної структури та густини станів 

 

 Електронна структура та пов’язані з нею характеристики  кристалів 

сульфату калію з домішкою міді досліджувалися з допомогою теорії 

функціоналу густини (в англомовній літературі Density functional theory - DFT) 

[48, 49]. 

 Теорія функціоналу густини - це метод розрахунку електронної структури 

системи багатьох частинок. В основі методу теорії функціонала густини лежить 

заміна багатоелектронної хвильової функції на електронну густину. Це 

призводить до спрощення задачі, оскільки багатоелектронна хвильова функція 

залежить від 3N змінних - по 3 просторових координати на кожний із N 

електронів, тоді як густина - функція лише трьох просторових координат [50]. 

Попередником методу теорії функціоналу густини була модель Томаса-Фермі 

розвинена Л. Томасом і Э. Фермі в 1927 році. Вони розрахували енергію атома 

як суму його кінетичної енергії, представленої у вигляді функціоналу 

електронної густини і потенціальної енергії взаємодії електронів з ядром і між 

собою, що також виражена через електронну густину. Проте для ряду 

застосувань дана модель не давала очікуваного результату. 
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 Надійне теоретичне обгрунтування для даної теорії було підведено з 

формулювання теорем Хоенберга-Кона [50-52]: 

 Теорема 1. Для довільної системи взаємодіючих електронів, що 

знаходяться у зовнішньому потенціалі vext(r),  потенціал vext(r) визначається 

однозначно (з точністю до несуттєвої константи) електронною густиною 

основного стану n(r). 

 Теорема 2. Існує універсальний функціонал E[n] електронної густини. 

справедливий для довільного зовнішнього потенціалу vext(r). Для деякого 

зовнішнього потенціалу vext(r) екстремум E(n) досягається для електронної 

густини основного стану n(r). 

 Друга теорема є варіаційним принципом квантової механіки для 

функціонала густини. 

 

Рис. 2.8.  Енергія основного стану в залежності від електронної густини. 

 

 Отже метою даної теорії є заміна хвильової функції Ψ(r) електронною 

густиною n(r) [51].  

 У рамках DFT повну енергію системи можна виразити як функціонал 

електронної густини E[n(r)]. Даний функціонал можна записати як суму 

наступних енергій: енергії електрон-електронної взаємодії Vee[n(r)], енергії 

електронів у зовнішньому полі V[n(r)] та кінетичної енергії електронів T[n(r)]: 

[ ( )] [ ( )] [ ( )] [ ( )].E n T n V n V nee  r r r r                            (2.11) 
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Вираз для кінетичної енергії запишеться наступним чином: 

2[ ( )] ψ ( ).
12

NT n
ii m

   
r r                                      (2.12) 

Лише доданок  V[n(r)] є відомий як точний функціонал електронної густини, 

[ ( )] ( ) ( ) ,V n v n d r r r r                                          (2.13) 

де v(r) є зовнішнім потенціалом, що діє на електрони. Для твердих тіл v(r) є 

кулонівським потенціалом ядра: 

( ) ,
r-R

Z
Av A

A

 r                                          (2.14) 

де ZA - заряд ядра, RA - точка розташування ядра. 

Перепишемо рівняння повної енергії (2.11) за допомогою рівняння (2.13): 

[ ( )] [ ( )] ( ) ( ) ,E n F n v n d  r r r r r                                (2.15) 

де F це сума кінетичної енергії та енергії електрон-електронної взаємодії. 

Найвагоміший внесок у електрон-електронну взаємодію дає кулонівське 

електрон-електронне відштовхування 

1 ( ) ( )
[ ( )] .

2

n n
J n d  



'r r
r r

'r r
                                  (2.16) 

Перепишемо силу F наступним чином: 

[ ( )] [ ( )] [ ( )]F n T n J n r r r  + не класичний доданок,            (2.17) 

тут некласичний доданок описує обмінно-кореляційну енергію [53, 54]. 

Вищезгаданий функціонал F[n(r)] набуває однакового вигляду для довільної 

хімічної системи і тому є універсальним. Кожна окрема система 

характеризується зовнішнім потенціалом v(r) за сталого числа електронів. 

 Розглянемо систему  електронів, що не взаємодіють і рухаються у 

деякому зовнішньому полі з потенціалом v(r) і застосуємо до неї теорію 
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Хоенберга-Кона. Для такої системи можна знайти точний розв’язок рівняння 

Шредінгера. Розв’язком цього рівняння буде антисиметричний добуток 

орбіталей φi 

1 2 ( ) ( ) ( ).
2

v
i i i
  

 
 
 
  r r r                                  (2.18) 

Оскільки ми розглядаємо систему невзаємодіючих електронів, то доданок 

[ ( )]V nee r  у виразі для функціоналу [ ( )]F n r  зникає і відповідно рівняння можна 

записати наступним чином: 

1 2[ ( )] [ ( )].
12

NF n T n
i ii S
     

r r                        (2.19) 

Теорія DFT припускає, що електрони не взаємодіють між собою і відповідно 

електронну густину записують наступним чином: 

2
( ) ( ) ,

1
Nn

ii
  

r r                                         (2.20), 

де i
  є невзаємодіючими орбіталями. Просумувавши електронні густини по 

всьому об’єму отримаємо число електронів n: 

( ) .dr n  r                                                (2.21) 

Для реальної системи електронів, що взаємодіють між собою функціонал 

( )F n  r  можна записати наступним чином: 

( ) [ ( )] [ ( )] [ ( )],XCF n T n J n E ns     r r r r                        (2.22) 

де доданок [ ( )]XCE n r  відповідає за обмінну-кореляційну взаємодію. 

Функціонал повної енергії має наступний вигляд: 

1 ( ) ( )
[ ( )] [ ( )] ( ) ( ) [ ( )].

2S XC

n n
E n T n v n d d d E n     

r r'
r r r r r r r' r

r -r'
     (2.23). 

Мінімізувавши вищезгадане рівняння по відношенню до ( )n r  отримаємо набір 

рівнянь Кона-Шема [50, 51] 
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1 2 ( ) ( ) ( ),
2

v
i i iKS
  

 
 
 
  r r r                                (2.24) 

де ( )KSv r  це потенціал Кона-Шема і є функціональною похідною функціонала 

[ ( )] [ ( )]SE n T nr r . Потенціал Кона-шема можна записати наступним чином: 

,S XC SH
H XC

T E TUE J
v v v

n n n n n n

   

     
                     (2.25) 

( ) ( ) ( ),KS HXCv v v r r r                                     (2.26) 

що є сумою потенціалу ядер ( )v r  та обмінно-кореляційного потенціалу ( )HXCv r . 

Останній можна переписати наступним чином: 

( ) ( ) ( ),HXC H XCv v v r r r                                       (2.27) 

де ( )Hv r  це потенціал Хартрі  та ( )XCv r  це обмінно-кореляційний потенціал. 

Потенціал Хартрі та обмінно-кореляційний аналіз можна виразити наступним 

чином: 

( )
( ) ,H

n
v d 

r'
r r'

r'-r
                                          (2.28) 

[ ( )]
(r) .

( )
XC

XC

E n
v

n






r

r
                                       (2.29). 

 Серед обмінно-кореляційних функціоналів найпоширенішими є 

наближення локальної густини (LDA  - local density approximation [55]) та 

узагальнене градієнтне наближення (GGA - generalized gradient approximation 

[56]). У рамках LDA наближення функціонал записують наступним чином: 

[ ( )] [ ( )] ( ) ,LDA

XC XCE n n n d r r r r                               (2.30) 

де XC  - обмінно-кореляційна густина енергії електронного газу. Густина енергії 

визначається за допомогою методу квантового Монте-Карло. Недоліками 

даного методу є заниження довжини зв’язків та недооцінка ширини 

забороненої зони. 
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 У рамках GGA наближення функціонал записують наступним чином: 

[ ( )] [ ( ), ( )] ( ) .GGA

XC XCE n n n n d r r r r r                     (2.31) 

Як видно із формули обмінно-кореляційний потенціал залежить не лише від 

густини, як у випадку LDA наближення, а й від її першої похідної. Часто GGA 

наближення краще справляється з оцінкою довжини зв’язків та шириною 

забороненої зони. 

Електронну густину основного стану ( )n r  можна визначити за 

допомогою схеми (блок-схема представлена на рис. 2.9), що розробили Кон та 

Шем. 

Основною ідеєю даної схеми є самоузгоджене знаходження електронної 

густини, що можна описати наступним чином. Спочатку задають початкову 

електронну густину 0( )n r  та будують потенціал Кона-Шема. На наступному 

етапі розв’язують рівняння (2.24) та знаходять одноелектронні функції i . 

Наступним кроком є знаходження нової електронної густини та порівняння її 

значення із початковим ( ( ) ( ) ε
0

n n r r , де  ε  критерієм збіжності процесу 

самоузгодження). 

У випадку невиконання умови збіжності виконують усі вище описані 

кроки з отриманою електронною густиною, доки не виконається умова 

збіжності. 



   

74 

 

 

Рис.2.9. Блок-схема перебігу типового обрахунку в рамках DFT з 

використанням формалізму Кона-Шема. 

 

2.7. Дослідження кристалічної структури домішкових кристалів K2SO4 

 

Порошкова рентгенівська дифракція (XRD) - це швидкий аналітичний 

метод, який в основному використовується для ідентифікації фаз кристалічного 

матеріалу і може надати інформацію про розміри елементарних комірок. 

Для ренггеноструктурних досліджень монокристал потребує попередніх 

приготувань, а тому кристал розтирався в агатовій ступі та рівномірно 

наносився на полімерну плівку. Після чого полімерна плівка з нанесеним 

порошком монокристалу поміщалася у кювету та фіксувалася іншою плівкою. 

Набір інтенсивностей та кутів відбивань від зразка, що досліджується 

отриманий за допомогою автоматичного дифрактометра STOE STADI P 
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(“STOE & Cie GmbH”, Німеччнина) з лінійним позиційно-чутливим детектором 

PSD. Дослідження проводилися  за схемою модифікованої геометрії Гіньє (на 

проходження). 

Особливості методу: 

- CuKα1-випромінювання; 

- увігнутий Ge-монохроматор (111) типу Іоганна; 

- 2θ/Ω-сканування, інтервал кутів 2θ 4,000≤2θ≤99,985 °2θ з кроком 

0,015 °2θ;       

- крок детектора 0,480 °2θ;     

- час сканування в кроці 230 с;      

- температура зйомки Т=23,30,2 °;       

- U = 40 кВ; 

- I=35 мА. 

 Обробка експериментально отриманих даних проводилися за допомогою 

пакетів програм WinXPOW [57] та PowderCell [58] шляхом порівняння 

рентгенівських профілів експериментальних та теоретичних дифрактограм. 

Кристалічну структуру в ізотропному наближенні для параметрів 

зміщення атомів уточнено методом Рітвельда [59] з використанням функції 

профілю pseudoVoigt за допомогою програми WinCSD-2017 [60]. 

2.8 Методика дослідження XPS та XES спектрів K2SO4 

XPS спектри остовних та валентних рівнів чистих та домішкових 

кристалів K2SO4 отримані за допомогою приладу UHV-Analysis-System (SPECS, 

Німеччина) (рис. 2.10). Методика XPS вимірювання та ж сама, що й 

представлена у роботі [61]. XPS спектри збуджувалися джерелом 

рентгенівського випромінювання Mg K (E=153.6 еВ). Енергетична шкала 

приладу UHV-Analysis-System калібрувалася за допомогою смуг чистих зразків 

золота та міді Au 4f7/2 та Cu 2p3/2. Оскільки XPS методика є дуже чутливою до 

зарядових ефектів, останні бралися до уваги використовуючи С 1s лінію як 
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еталон: припущено, що його енергія зв’язку рівна 284,6 еВ як і рекомендовано 

для такого виду матеріалів [61-65]. Енергія зв’язку визначалася з точністю  

0,05 еВ, а спектральна роздільна здатність ~0,4 еВ. 

 

Рис. 2.10. Установка UHV-Analysis-System (SPECS, Німеччина) для 

дослідження XPS та XES. 

XES спектри O K смуг (перехід KLII,III) представляють енергетичний 

розподіл O 2p електронних станів та отримані за допомогою спектрометра 

RSM-500, обладнаного відбиваючим дзеркалом (радіус кривизни R=2 м) та 

дифракційною граткою (радіус кривизни R=6 м, 600 штрихів/мм) [66]. 

Збудження XES O K смуг кристалів K2SO4 проводилося електронною 

гарматою спектрометра з параметрами Ua=5,0 кВ та Ia=1,5 мА. Смуги XES O 

K отримані з розділенням 0,2 еВ. 

 

2.9. Дослідження фазового переходу DTA методом 

Для додаткового дослідження фазового переходу у чистих кристалах 

K2SO4 та впливу домішок на точку існування фазового переходу у домішкових 
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кристалах K2SO4:Cu 1,7%, K2SO4:Cu 3% та K2SO4:Mg проведено 

диференціальний термічний аналіз (ДТА) вищезгаданих зразків. Для ДТА 

аналізу монокристали обережно розтирали в агатовій ступці, і отримай 

порошок поміщали у тигель для нагрівання. Маса порошку досліджуваних 

кристалів становила 20-100 мг. 

 

 

 

Рис. 2.11 Вигляд установки Linseis STA PT 1600 для DTA аналізу. 

 

 Термограми досліджуваних зразків отримано за допомогою 

термоаналізатора Linseis STA PT 1600 (Німеччина) [67]. Дослідження 

проводилися у атмосфері очищеного Аргону. Вимірювання проводилися у 

температурному діапазоні 293 - 890 K. Швидкість нагрівання та охолодження 

становила 10 K/хв. Вимірювання температури проводились з точністю ±0,001 

°C. DTA розширення термоаналізатора становила 0,05 мкВ. Чутливість 

термоаналізатора становила 1,5  мкВ/мВт. Первинну обробку 
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експериментальних масивів та контролювання параметрів вимірювань для 

установки проводили за допомогою програми Latinum Evaluation v1.0.5. 

 

2.10. Методика дослідження термічного розширення кристалів K2SO4 

 

 Під терміном термічного розширення кристалів розуміють зміну лінійних 

розмірів кристала при зміні його температури. Основним механізмом 

розширення у твердих тілах є збільшення амплітуди коливання кристалічної 

решітки. Зміна лінійних розмірів тіла l із температурою описується 

коефіцієнтом теплового розширення  [68-70]:         

,
1

P

l

l T


 
 
 





                                                (2.32) 

де l-розміри тіла; Δl- зміна розмірів тіла; ΔT - зміна температури; P - зовнішній 

тиск. 

 У рамках даної роботи термічне розширення домішкових кристалів K2SO4 

досліджувалося за допомогою кварцового дилатометра (рис. 2.12) [71]. 

 

Рис. 2.12. Схема установки для вимірювання термічного розширення: 1 - 

жорстко закріплений столик дилатометра; 2 - теплоізолююча прокладка; 3 - 
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муфельна піч, живлення на яку подається за допомогою терморегулятора РИФ-

101; 4 - теплоізолююча пластина; 5 - шкала приладу; 6 - кварцова підкладка для 

зразка; 7 - підкладка призначена для компенсування відхилень від 

паралельності досліджуваного зразка; 8 - кварцовий стержень; 9 - фіксатор 

кварцового стержня. 

 

 Дана установка дозволяє проводити вимірювання термічного розширення 

зразків із розмірами у межах кількох сантиметрів. Кварцовий стержень 

забезпечує малий градієнт температури між зразком та індикатором. Спочатку 

знімають покази дилатометра із зміною температури без зразка. Після чого 

проводять аналогічні вимірювання та уже з зразком та знаходять різницю цих 

двох вимірювань. Як результат отримаємо термічне розширення зразка із 

температурою. Відносні зміни розмірів зразка визначалися із точністю 0,001 

мм. Вимірювання температури проводились за допомогою термопари хромель-

алюмель. Також заради збереження точності експерименту вимірювання при 

кожній температурі слід проводити протягом декількох хвилин. 
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Результати та висновки до розділу 2 

1. Розраховані співвідношення солей для приготування розчину та 

методом повільного випаровування розчинника із розчину синтезовано 

кристали K2SO4 з домішками іонів Cu2+ у концентраціях 1,7 та 3,0 %. Отримані 

кристали були хорошої оптичної якості, а також мали розвинену 

кристалографічну огранку у вигляду видовженої призми. 

2. Описано методи дослідження температурно-спектральних залежностей 

показників заломлення, двозаломлення, кута між оптичними осями, 

п’єзооптичних властивостей, лінійного розширення кристалів, дослідження 

кристалічної структури домішкових кристалів СК та вплив на них одновісних 

механічних тисків. 

3. Наведено особливості експериментального дослідження Х-

фотоелектронних та Х-емісійних спектрів кристалів. 

4. Описано методику теоретичного вивчення електронної структури 

кристалів у рамках теорії функціоналу густини. 

5. Описано особливості вивчення фазових переходів у кристалах за 

допомогою ДТА методу. 
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Розділ 3 

СТРУКТУРНІ ТА РЕФРАКТИВНІ ПАРАМЕТРИ ДОМІШКОВИХ 

КРИСТАЛІВ K2SO4 

 

3.1. Дослідження та ідентифікація структури синтезованих домішкових 

кристалів K2SO4 

 

3.1.1. Структура кристалів K2SO4:Cu (1.7%) 

 

З метою ідентифікації структури та визначення концентрації домішок у 

кристалах СК проведено аналіз рентгенівської дифракції (XRPD) на заздалегідь 

підготовлених зразках у вигляді порошку в діапазоні кутів від 4,0 до 99,985 з 

кроком 0,015. Тривалість сканування за один крок становила 230 с. 

Дослідження проведено за температури 23,30,2 С, U = 40 кВ та струму 

I = 35 мА. 

Фазовий аналіз зразків за допомогою Х-променів указав на їхню 

однофазність та дозволив ідентифікувати фазу – сполуки K2SO4 (власний 

структурний тип, мінерал arcanite, -модифікація, стабільна нижче ~ 840 K 

(модифікація за кімнатної температури). 

Під час уточнення кристалічної структури сполуки методом Рітвельда 

виявлено неможливим уточнити статистичні суміші атомів (K + Cu) за двома 

правильними системам точок (ПСТ) 4c просторової групи Pnma – результати 

давали повну відсутність атомів міді у цих позиціях.  

Із таблиці 3.1 можна побачити, що атоми калію не займають повністю 

свої правильні системи точок 4c просторової групи Pnma (G має бути 1, а 

отримано 0,916 та 0,992), а для атомів міді G прямує до 0. 

Тому було вирішено уточнити коефіцієнти зайнятості позицій атомів 

калію, з метою визначення дефекту електронного балансу з огляду на доповані 

атоми міді у кристал. Отримано наступні результати для кристалів K2SO4:Cu 
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(1,7%): уточнений склад фази K1.908(10)SO4, просторова група Pnma, Z = 4, 

параметри елементарної комірки: a = 7,4777(4), b = 5,7716(3), c = 10,0732(5) Å, 

об’єм елементарної комірки V = 434,74(7) Å3, фактори достовірності уточнення 

кристалічної структури RI = 0,0493, Rp = 0,0662, Rwp = 0,0889, Rexp = 0,0640, 

goodness of fit GoF = 1,39. 

Для кристалів K2SO4:Cu (1,7%) це виглядає наступним чином: 

 

Таблиця 3.1. 

Атомні параметри для кристала K2SO4:Cu (1,7%) 

Атом x/a y/b z/c B (is/eq) N 

K 1 0,1728(3) ¼ 0,4123(3) 1,01(8) 4 

K 2 0,4882(4) ¼ 0,7013(3) 1,17(7) 4 

Зайнятість 

K 1 0,916(5) K 0,033(8) Cu 

K 2 0,992(6) K 0,003(9) Cu 

 

Таблиця 3.2. 

Координати, ізотропні параметри зміщення атомів Biso та коефіцієнти 

заповнення позицій G у структурі фази K1.908{Cu0.046}SO4 

Атом ПСТ X y Z Biso, Å
2 G 

K 1 4c 0,1727(3) 1/4 0,4122(3) 1,01(8) 0,916(5) 

K 2 4c 0,4882(4) 1/4 0,7012(3) 1,17(7) 0,992(6) 

S 4c 0,2336(4) 1/4 0,0809(4) 0,79(7) 1 

O 1 4c 0,038(1) 1/4 0,0838(7) 2,2(2) 1 
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O 2 4c 0,8109(10) 1/4 0,5540(7) 0,8(2) 1 

O 3 8d 0,3018(7) 0,0401(8) 0,1500(5) 1,67(14) 1 

 

 

2 (°) 

Рис. 3.1. Експериментальна (кільця), теоретична (суцільна лінія) та різницева 

(унизу) дифрактограма зразка K2SO4:Cu (1,7 %), разом із відмітками 

брегівських рефлексів для фази уточненого складу K1.908{Cu~0.046}SO4 

 

Відповідні уточнення проведені для зразка K2SO4:Cu (3%) [72]. У 

результаті обрахунку різницевого Фур’є (Diff. Fourier map) було виявлено 

додаткову густину біля атомів К з координатами 0,11, 0,08, 0,26. Уточнений 

склад фази K1.833(10)SO4, просторова група Pnma, Z = 4, параметри елементарної 

комірки: a = 7,4778(4), b = 5,7717(3), c = 10,0734(6) Å, об’єм елементарної 

комірки V = 434,76(7) Å3, фактори достовірності уточнення кристалічної 

структури RI = 0,0658, Rp = 0,0969, Rwp = 0,1298, Rexp = 0,0933, goodness of fit 

GoF = 1,4 [72]. Варто відмітити, що уточнення G для атомів калію знизило 

фактори достовірності на ~1,5-2 % та покращило значення параметрів зміщення 

атомів в ізотропному наближенні (параметри теплового коливання атомів). 
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Можна бачити, що об’єм елементарної комірки V = 434,76(7) Å3 є майже 

аналогічним до літературних даних, зокрема результатів прецизійної роботи 

[73], де об’єм становить 434,6 Å3. Тобто, загальна метрика кристалічної 

структури залишається не деформованою. 

Таблиця 3.3. 

Координати, ізотропні параметри зміщення атомів Biso та коефіцієнти 

заповнення позицій G у структурі сполуки K1.833{Cu~0.084}SO4 

Атом ПСТ X y z Biso, Å
2 G 

K1 4c 0,1728(3) 1/4 0,4102(3) 1,08(9) 0,942(5) 

K1 4c 0,4904(4) 1/4 0,7018(3) 0,46(7) 0,891(5) 

S 4c 0,2303(4) 1/4 0,0812(4) 1,33(8) 1 

O1 4c 0,0365(9) 1/4 0,0838(7) 1,6(2) 1 

O2 4c 0,7946(10) 1/4 0,5632(8) 2,1(2) 1 

O3 8d 0,3015(6) 0,0359(9) 0,1479(5) 1,30(14) 1 

 

 

2 (°) 
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Рис. 3.2. Експериментальна (кільця), теоретична (суцільна лінія) та різницева 

(унизу) дифрактограма зразка K2SO4:Cu (1,7 wt.%), разом із відмітками 

брегівських рефлексів для фази уточненого складу K1.833{Cu~0.084}SO4. 

Зайнятість (G в табл. 3.1) атомами металічного компонента правильних 

систем точок може свідчити про високу вірогідність валентного стану для 

атомів міді - Cu2+. 

 

3.1.2. Аналіз структури кристала K2SO4 з домішкою іонів Cu2+ (3,0 %) 

 

Кристалічну структуру сполуки K1.84(1)Cu0.08(1)SO4 можна розглядати як 

результат кратного (два атоми калію на один атом міді) гетеровалентного 

заміщення атомів 2К+ на Cu2+ в структурі сполуки K2CuSO4 [74].  

Структуру сполуки  K1.84(1)Cu0.08(1)SO4 можна представити як укладання 

колон з тетраедрів SO4
2- вздовж напрямку [0 Y 0] (рис. 3.3). Атоми К 

утворюють зигзагоподібні ланцюги в проміжку між цими колонами [72]. В 

такому представленні атоми міді розташовані в ланцюгах з металічного 

компонента. Як видно з рис. 3.4 в рамках другого координаційного оточення 

(ДКО) у вигляді гексагонального аналога кубооктаедра з атомів аніонної групи 

SO4
2- атоми К 1 розташовані в спарених тетраедричних порожнинах. 

Октаедричне координаційне оточення атомів К2 з тетраедрів атомів аніонної 

групи SO4
2-. Як видно з рис. 3.4 атоми міді знаходяться на межі тетраедричних 

та октаедричних порожнин ДКО. Іон Cu2+ є парамагнітним за своєю природою, 

і раніше за допомогою EPR методу [75] показано, що в кристалі K2SO4:Cu2+ є 

три типи парамагнітних центрів. Утворення трьох типів дефектів заміщення 

пояснюється компенсацією заряду, яка виникає внаслідок катіонної вакансії. 

Двовалентні іони міді вибірково замінюють катіони. Переважно вони займають 

позиції, які раніше займали іони K1, хоча трохи зміщені до основи одного з 

тетраедрів аніонів. 

Міжатомні віддалі Ме-О у структурі сполуки K1.84(1)Cu0.08(1)SO4 

представлено на рис. 3.5.  
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Рис. 3.3. Укладання атомів металічної компоненти та тетраедрів SO4
2- у 

структурі сполуки  K1.84(1)Cu0.08(1)SO4 

 

 

Рис. 3.4. Друге координаційне оточення (ДКО) атомів аніонної групи SO4
2-  у 

структурі сполуки  K1.84(1)Cu0.08(1)SO4 
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Рис. 3.5.  Координаційне оточення та міжатомні віддалі Ме-О у структурі 

сполуки  K1.84(1)Cu0.08(1)SO4 

 

Як видно з рис. 3.5 атоми калію в межах оточення затиснуті і не будуть 

чутливими до теплових коливань при опроміненні, проте в межах ланцюгів 

можуть переходити на сусідні вакантні положення, що може сприяти появі 

цікавих властивостей, пов’язаних з провідністю [72]. Для атомів міді зайняті 

ними положення є великими. З рис. 3.5 бачимо, що вони наближені до ребра 

нижнього тетраедра, а до верхніх тетраедрів мають послаблені зв’язки, а отже в 

цих атомів є простір для теплових коливань і можливість пересування вздовж 

ланцюгів з атомів металічного компонента. Тут варто чекати цікавих оптичних 

властивостей. 
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3.2 Дисперсійні залежності показника заломлення домішкових 

кристалів  K2SO4 

 

 На рисунку 3.6 показано дисперсію показників заломлення nі() кристалів 

СК з концентрацією домішок іонів Cu2+ 1,7 та 3,0 %. Дослідження дисперсії 

показників заломлення показало, що у спектральному діапазоні 300-700 нм 

дисперсія є нормальною і різко зростає з наближенням до краю поглинання 

[72, 76]. 

Введення домішки іонів Cu2+ призводить до зменшення значень 

показників заломлення ni для трьох кристалофізичних напрямів у кристалі з 

максимальною зміною 2,5×10-3 [72, 78]. Детальні зміни рефрактивних 

параметрів наведено у таблиці 3.4, які відповідають довжині хвилі 500 нм. Для 

домішкових кристалів залишаються справедливими співвідношення для 

показників заломлення nz > nx > ny та дисперсії dnz/d > dnx/d > dny/d, що й 

для чистих кристалів. 

Найбільше зменшення показника заломлення спостерігається для 

напряму nx (Х –напрям перпендикулярний до площини оптичних осей). 

Відповідно для домішкових кристалів спостерігається зменшення розміру та 

анізотропії оптичної індикатриси. 

Для з’ясування змін анізотропії, розраховано кількісний коефіцієнт An-1 

для кристалів K2SO4:Cu2+ (1,7% та 3,0 %), що характеризує електронну 

підсистему кристала з використанням наступного співвідношення: 

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)3

1 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
, 1

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
,

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

n n n ni j y x
A

n n n n ny xi ji j

i j

n n n nz y zx
n n n nz zy x

     
        





     
 

     

                 (3.1) 

де індекси i та j змінюються циклічно: i = 2  3 1 і j = 1  2  3 [79, 80].  
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Рис. 3.6. Дисперсія показників заломлення домішкових кристалів K2SO4:Cu2+ 

(1,7%) – напівтемні точки, K2SO4:Cu2+ (3,0 %) – темні точки та чистих K2SO4 

(для порівняння) [77] – світлі точки, за кімнатної температури. 

 

 



   

90 

 

Розрахунок показав наступні коефіцієнти An-1 за кімнатної температури: 

An-1 = 0,008 (чистий кристал), 0,078 (K2SO4:Cu2+, wt = 1,7 %) і 0,077 (K2SO4:Cu2+, 

wt = 3,0 %). Отже в результаті внесення домішки у кристал спостерігається 

невелике зменшення анізотропії кристалів. 

 Причина цієї зміни полягає у наступному. Кристалам СК властивий 

іонно-ковалентний зв'язок. Ковалентний зв'язок проявляється в тетраедричних 

аніонних групах, тоді як іонний зв'язок утворюється іонами калію у вершинах 

тетраедра [81, 82]. Іони K+ у кристалі сульфату калію розташовані у двох 

нееквівалентних положеннях K1 і K2, що відрізняються оточенням. 

 Катіони K1 та K2 відповідно мають координаційне оточення 10 та 9  

відносно атома кисню. Основи тетраедрів SO4 розташовані в шарі K1 O3; 

вершини знаходяться у шарі K2 O. Оскільки шари K2 O є майже площиною і 

зміщенні у XY площині один відносно одного, іони одного шару розташовані 

напроти пустот наступного шару K2 O в межах елементарної комірки. Шар 

K1 O3 э затиснутим між шарами K2 O, що мають зигзагоподібні щілини. 

Завдяки цьому і внаслідок того, що площина K1 O3 і шари K2 O не співпадають 

за розмірами у випадку накладання шарів одного на іншого, то шар K1 O3 

деформується і стає гофрованим. Таким чином, розміри елементарної 

орторомбічної комірки та відповідно оптичні параметри визначаються 

упаковкою іонів у шарі K1 O3 з та без урахування гофрованості, а також 

взаємною упаковкою  шарів K1 O3 та K2 O [72]. 

 На основі експериментальних результатів з використанням дисперсійної 

формули Зельмеєра [83, 84]: 

 
2 2 2 2 2 2

2 ' 21 01 2 02 1 01
22 2 2 2 2 2

01 02 01

λ λ λ λ λ λ
λ+ 1 λ ,

λ λ λ λ λ λ

i i i
i i

B B B
n B    

  
                  (3.2) 

та Лорентц-Лорентца, що описує електронну поляризованість i і молярну 

рефракцію Ri: 

2

2

μ 1 4
π α ,

ρ 1 3

i
A i i

i

n
N R

n


 


                                      (3.3) 
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розраховано кристалооптичні параметри кристалів СК з домішкою іонів Cu2+ 

(1,7 % та 3,0 %). 

Таблиця 3.4. 

Рефрактивні параметри домішкових K2SO4:Cu2+ (1,7% та 3,0 %) [76] та чистих 

K2SO4 [77] (для порівняння) кристалів для довжини хвилі  = 500 нм за 

кімнатної температури T = 293 K  

 

Тут NA – стала Авогадро; μ – молярна маса; ρ – густина кристала; λ01 і λ02 

– довжини хвиль максимуму смуг поглинання ефективних ультрафіолетового 

(УФ) та інфрачервоного осциляторів; В1і і В2і – відповідно їхні ефективні сили  

З таблиці 3.4 бачимо, що введення домішки спричиняє зсув положення 

центрів УФ-осциляторів λ01i у довгохвильову ділянку спектру приблизно на 

0,7  нм та 1,5 нм для концентрацій домішок 3,0 % та 1,7 %, відповідно і 

Напрямок, 

концентрація 

домішки 

Bi, 10-6 

нм-2 

Bi′, 10-9 

нм-2 

λ01i, 

нм 

Ri,10-6 

м3 

αi, 10-24 

см3 

ni 

X (чистий) 148,033 6,738 90,322 19,217 7,622 1,4992 

X (Cu2+, 1.7%) 142,961 4,610 91,734 19,185 7,609 1,4980 

X (Cu2+, 3.0 %) 135,432 2,195 94,046 19,158 7,599 1,4970 

Y (чистий) 147,527 6,137 90,329 19,164 7,601 1,4976 

Y (Cu2+, 1.7%) 142,757 3,742 91,673 19,144 7,593 1,4968 

Y (Cu2+, 3.0 %) 134,921 1,504 94,096 19,125 7,586 1,4960 

Z (чистий) 146,175 4,576 91,130 19,295 7,653 1,5016 

Z (Cu2+, 1.7%) 140,231 2,217 92,859 19,269 7,643 1,5006 

Z (Cu2+, 3.0 %) 134,597 0,608 94,657 19,263 7,640 1,5002 
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зменшує силу відповідних осциляторів. Також дещо меншою є величина 

молярної рефракції і електронної поляризованості. 

 Введення іонів Cu2+ у матрицю кристала зменшує анізотропію 

рефрактивних параметрів кристалів СК. Оскільки домішка призводить до 

збільшення числа структурних одиниць у елементарній комірці, це повинно 

призводити до зростання адитивної рефракції. Таким чином, виявлене на 

експерименті зменшення рефракції повинне бути зумовлене зменшенням 

рефракцій хімічних зв’язків.   

 

3.3. Двозаломлюючі властивості домішкових кристалів K2SO4 

 

Двозаломлюючі властивості кристалів СК досліджувалися за допомогою 

спектрального методу Обреїмова.  Реперними точками слугували показники 

заломлення отримані за допомогою імерсійного методу Обреїмова. Усі 

дослідження двозаломлення проводилися за кімнатної температури та для 

діапазону довжин хвиль 300-700 нм [85, 86].  

З рисунка 3.7 видно, що введення домішки слабо змінює величину Δni() і 

при цьому не впливає на характер дисперсії |nх/|  |ny/|  |nz/|. 

Виявлено наступні зміни абсолютної величини двозаломлення Δni() за 

довжини хвилі 500 нм: в X- і Y-напрямках збільшення приблизно на 5,2·10-4 і 

6,8·10-4, а в Z-напрямку зменшення на 1,4·10-4 і 2,1·10-4 для концентрацій 

домішок 1,7 % и 3,0 %, відповідно [87]. Окрім того виявлено зменшення 

величини nі/: від 3,5·10-6 нм-1 (чистий кристал) до 3,2·10-6 нм-1  і   3,0·10-6 

нм-1 для домішок 1,7 % і 3,0 %, відповідно. Найзначніша зміна величини 

дисперсії Δni() спостерігається у довгохвильовій ділянці спектру. 

Спостережувані зміни у двозаломленні домішкових кристалів СК 

спричинені введенням домішки іонів Cu2+, можуть суттєво змінити 

температурні та спектральні положення двох ізотропних точок у кристалах СК, 
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що спостерігаються за температур 617 K і 700 K у чистому кристалі СК (для 

довжини хвилі 500 нм) [82]. 

300 400 500 600 700 800

2

4


n

i*1
0
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нм

X
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Рис. 3.7. Дисперсія двопроменезаломлення Δni() чистого та домішкового 

кристалів K2SO4 за кімнатної температури (T = 298 K) для трьох 

кристалографічних напрямків: світлі точки – чистий K2SO4 [88, 89]; напівтемні 

точки – K2SO4:Cu (1.7%) [90]; темні точки – K2SO4:Cu (3.0 %) [72]. 

 

 Це повинно призвести до розширення температурних та спектральних 

діапазонів використання кристалів СК як сенсорів температури та тиску. 

 

3.4. Термічне розширення та диференціальний термічний аналіз 

домішкового кристала K2SO4  

 

На рисунку 3.8 показано результати вимірювання термічного розширення  

кристала СК з домішкою іонів Cu2+ 1,7%. Для порівняння на рисунку наведено 
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результати для чистого кристала СК [35]. Встановлено, що найбільші 

температурні зміни розмірів зразків є в Z-напрямку. Тут величина Δl/li після 

T  300 K збільшується майже експоненціально. Термічне розширення вздовж 

X- та Y-напрямків повільно збільшується майже лінійно зі збільшенням 

температури. Величини коефіцієнтів лінійного розширення в цих напрямках 

майже рівні між собою в межах похибки експерименту. Розширення вздовж Z-

напрямку є більш температурно залежним порівняно з X- і Y-напрямками. 

Виявлено, що внесення домішки призводить до незначного зменшення 

величини Δl/li. Так для Z-напрямку в сегнетоелектричній фазі (Δl/li)/ΔT  6,8·10-

5 K-1 і 5,1·10-5 K-1 для чистого та домішкового кристала відповідно. Відповідно 

змінюється величина стрибка при ФП: (Δl/li)/  11,3·10-3 і 7,5·10-3 для чистого 

і домішкового кристала, відповідно [91]. 

Суттєво змінюється точка ФП. Введення домішки призводить до 

змішення точки ФП в область низьких температур  1,4 K (ФП має місце при 

температурі 85,6 K). 

Ці зміни свідчать про те, що домішка міді призводить до збільшення 

структурних одиниць в елементарній комірці та жорсткості домішкового 

кристала порівняно з номінально чистим. На феноменологічному рівні ці зміни 

можна пояснити впливом внутрішніх напружень, що виникають при введенні 

домішки подібно до впливу одновісних чи гідростатичних тисків. 



   

95 

 

300 400 500 600 700 800 900 1000

0

10

20

30

40

50

60

T, K


l/
l i ,

 1
0

-3

 Z

 X

 Y

 Z, K
2
SO

4
:Cu

2+

 Y, K
2
SO

4
:Cu

2+

 X, K
2
SO

4
:Cu

2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

852 856 860 864 868
20

30

40

50

60


l
l Z

 , 
1

0
3

T, K

Ti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 3.8. Термічне розширення чистого та з домішкою міді кристала СК (світлі 

точки – чистий кристал [35], темні точки – домішковий кристал [91]); а) – для 

всіх кристалофізичних напрямків і в максимально широкому температурному 

діапазоні; б) – в області фазового переходу для Z-напрямку. 
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Для додаткової перевірки фазового переходу у домішкових кристалах 

K2SO4 проведені дослідження диференціального термічного аналізу у режимах 

нагрівання та охолодження за допомогою синхронного термоаналізатора 

LINSEIS STA PT 1600. Відомо, що ДТА є одним з найпоширеніших методів для 

реєстрації та вивчення ФП (їх теплових ефектів) та інтервалу стабільності 

сполук. Криву ДТА було отримано для зразків СК із домішкою іонів Cu2+ у 

концентраціях 1,7 та 3%, попередньо відпалених за температури T=400 K 

(швидкість нагрівання та охолодження становила 10 К/хв). 

Для однозначного вивчення зміщення положення точки ФП вимірювання 

ДТА проводились для чистого (чорна лінія) та домішкового (червона лінія) 

кристала за двох режимів: нагрівання та охолодження у діапазоні температур 

296-917 K (рис. 3.9, а). Із рисунка бачимо, що у випадку нагрівання зразка 

спостерігається ендотермічний ефект на відрізку 620-710 К. У випадку 

нагрівання виявлено чіткі піки за температури 859,5 К і 858,1 для чистого і 

домішкового кристалу K2SO4:Cu (wt=1.7%), відповідно (рис. 3.9, б) [91]. Ці 

результати ДТА підтвердили наявність фазових перетворень у чистій та 

домішковій сполуках сульфату калію, а також відповідне зміщення положення 

точки ФП у випадку внесення домішки. 
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Рис. 3.9. Крива ДТА чистої (чорна крива) та з домішкою міді (червона крива) 

сполуки K2SO4 у режимі нагрівання та охолодження в максимально широкому 

температурному діапазоні (а) та в околі фазового переходу (б) 

 

3.5. Температурні зміни двопроменезаломлення домішкових 

кристалів K2SO4  

 

  На рисунку 3.10 показано температурні залежності 

двопроменезаломлення кристалу СК для довжини світлової хвилі  = 500 нм. 

Бачимо, що в сегнетоеластичній фазі залежності ni(Т) нелінійні для всіх 

кристалофізичних напрямів. Найбільш значні зміни ni виявлено для напрямів 

Х і Y (∂nx,y/∂Т ~ –2,4·10-5 К-1), тоді як в напрямі Z вони є незначними 

(∂nz/∂Т ~ –0,1·10-5 К-1) [91]. 
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фазового переходу чистого [92] (світлі точки) та домішкового (темні точки) 

кристалу K2SO4 
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В області сегнетоеластичного ФП всі значення ni різко зменшуються 

(δnx = 4,8·10-3, δny = 4,1·10-3, δnz = 0,7·10-3), однак чіткого стрибка не 

виявлено [93]. Така поведінка зумовлена тим, що ФП в кристалі СК є ФП 1-го 

роду з деяким внеском 2-го роду. Область різких змін ni становить 7 К і 

відповідає проміжній фазі, для якої ∂ni/∂Т ~ –50·10-5 К-1. В параелектричній 

фазі ni(Т) змінюються лінійно ∂nx,y/∂Т ~ –1·10-5 К-1, тоді як nz = nx – ny = 0 

оскільки кристал стає оптично одновісним (nx = ny). 

На рис. 3.11 показано температурні залежності двозаломлення кристалів 

СК в районі ФП. Видно, що домішки, не змінюють характеру залежностей 

nі(Т), суттєво зміщують точку ФП з парафази в сегнетофазу. Положення точки 

ФП зміщується в бік нижчих температур (ФП відбувається за температури 

858,6 К). 

Аномальні зміни nі(Т) кристала СК в області фазового переходу не є 

характерними для ФП 1-го роду (стрибок nі), а являють собою ніби поєднання 

ФП 1-го і 2-го роду. З рисунка 3.11 видно, що значні зміни nі(Т) відбуваються 

в проміжній фазі (853 К–860 К, ΔТпром = 7 К). Існування такої фази обумовлено 

тим, що поблизу ФП локально можуть виникати і зникати ділянки 

«неправильної» відносно до даного домену сегнетофази структури, а також 

тим, що процес упорядкування орієнтації в міру пониження температури часто 

проходить в декілька етапів. Це проявляється в послідовностях частково або 

повністю впорядкованих фаз, які пов’язані або не пов’язані між собою 

симетрійними співвідношеннями група-підгрупа. 

 

 

 

 

 

 



   

100 

 

Результати та висновки до розділу 3 

1. За допомогою X-променевої порошкової дифракції досліджено 

кристалічну структуру домішкових кристалів K2SO4, яку можна розглядати як 

результат кратного (два атоми калію на один атом міді) гетеровалентного 

заміщення атомів 2K+ на Cu2+ та укладання колон з тетраедрів SO4
2- вздовж 

напряму [0 Y 0].  

2. З’ясовано, що атоми міді знаходяться на межі тетраедричних та 

октаедричних порожнин ДКО, вони наближені до ребра нижнього тетраедра, а з 

верхніми тетраедрами мають послаблені зв’язки, а отже в них є простір для 

теплових коливань і можливість пересування вздовж ланцюгів з атомів 

металічних компонент. 

3. Досліджено спектральні залежності за кімнатної температури 

рефрактивних параметрів (показник заломлення, двозаломлення) кристалів 

K2SO4 з домішками іонів Cu2+. Встановлено, що введення домішки приводить 

до зменшення ni для трьох кристалофізичних напрямків з максимальною 

зміною 2,5×10-3 відносно кристалів без домішок. Найбільше зменшення 

показника заломлення спостерігається для напряму Х. Для досліджуваних 

зразків справедливі співвідношення, що й для чистих кристалів: nz > nx > ny та 

dnz/d > dnx/d > dny/d.  

4. Виявлено, що введення домішки спричиняє зміщення положення 

центрів УФ осциляторів 01 в довгохвильову ділянку спектру, зменшення сили 

відповідних осциляторів, величин рефракції звʼязків та електронної 

поляризовності відносно нелегованих кристалів. 

5. Показано, що введення домішки слабо змінює абсолютну величину ni, 

не змінюючи при цьому характеру дисперсії 

nх/  ny/  nz/. 

6. Встановлено, що внесення домішки спричиняє незначне зменшення 

величини відносного видовження Δl/li порівняно з нелегованим кристалом, а 

також суттєву зміну величини стрибка під час ФП та зміщення точки ФП у бік 
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нижчих температур, що підтверджено незалежними дослідженнями 

диференціального термічного аналізу зразків.  

7. З’ясовано, що введення домішки призводить до збільшення 

температурної залежності ni(T). Виявлено, що домішка іонів Cu2+ впливає на 

температурний інтервал існування проміжної фази. Із залежностей ni(T) 

підтверджено зміщення точки ФП у бік нижчих температур. 
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Розділ 4 

ЗОННО-ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА ДОМІШКОВИХ 

КРИСТАЛІВ K2SO4 

 

4.1. Зонно-енергетична структура та оптичні властивості кристалів 

K2SO4:Cu2+ (Cu wt 3%). 

 

4.1.1. Зонно-енергетична структура кристалів K2SO4:Cu2+ 

  

На сьогодні електронна структура бездомішкових кристалів СК є добре 

вивченою. Зокрема, деякі статті присвячені розрахунку зонної структури за 

допомогою методу доповненої сферичної хвилі (ASW) [94] та методу DFT-PBE 

[95]. Електронна зонна структура E(k) кристала K2SO4:Cu2+ розрахована в 

рамках методу DFT GGA-PBE і побудована в спеціальних точках та вздовж 

ліній високої симетрії зони Брілюена (ЗБ). Отримана зонна структура є дуже 

подібною до повідомленої для чистого кристала в працях [94] та [95]. 

Електронні стани, зазвичай, плоскі (мають низьку дисперсію). Рівні зони 

провідності мають вищу дисперсію, що вказує на меншу ефективну масу носіїв 

заряду та їхню більшу рухливість. Валентна зона складається з декількох 

вузьких підзон, розділених забороненими зонами. Ці підзони можуть 

забезпечувати додаткові переходи електронів між ними. Такі переходи можуть 

бути цікавими для остовно-валентної люмінесценції. Значення енергії 0 еВ 

відповідає максимуму валентної смуги. Заборонена зона утворена верхом 

валентної зони та дном зони провідності, розташованими в центрі ЗБ. Ширина 

забороненої зони дорівнює 5,8 еВ. Кілька електронних рівнів є локалізованими 

у забороненій зоні. Ці рівні відповідають домішковим електронним станам 

іонів Cu2+. Детальний аналіз зонно енергетичної структури (рис. 4.1) виявив 

вузький пучок із п’яти енергетичних рівнів, що відповідають d-електронам міді 

та знаходяться в діапазоні енергій 1,06-1,8 еВ [72]. У тетраедричному оточенні 

d-рівні елктронів розщеплюються на два e та t2 енергетичні рівні. Рівень e є 
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подвійно виродженим, тоді як t2 - потрійно виродженим енергетичним рівнем, 

який знаходиться вище рівня е на енергетичній шкалі приблизно на 10 Dq. 

Таким чином, спостережуване розщеплення електронних d-станів на більш ніж 

два підрівні виникає внаслідок усунення виродження полем ліганду з низькою 

симетрією. 
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Рис. 4.1. Зонно-енергетична структура домішкових кристалів K2SO4 (3%) 

розрахована з використанням GGA-PBE методу. 

 

На рисунку 4.2 зображено парціальну густину станів, побудованих з 

окремих внесків одного з атомів, і яка дозволяє ідентифікувати розташування 

електронних рівнів [72]. Як видно із рисунка, вершина валентної зони, 

збігається з енергією 0 еВ, утворенами p-станами кисню, що представленні 

електронними рівнями у діапазоні від 0 до -5 еВ [96, 97]. Електронні рівні з 

нижчими енергіями у діапазоні від -6 до -8 еВ сформовані 2p 3p і 2s 3s-станами 

атома оксигену та сірки. Спостережуваний різкий пік при -12 еВ відповідає 3p-

станам атома калію. Два піки при -18,5 еВ та -22,5 еВ сформовані 2s-станами 

оксигену, гібридизованими з 3p- та 3s- станами атома сірки, відповідно. При -

28 еВ спостерігається смуга сформована 3s-станами атома калію. Дно зони 
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провідності утворене 3s- та 4s-електронами атомів сірки і калію. Біля дна зони 

провідності розташовані локалізовані 4s-стани атома міді. Також 

спостерігається розщеплення 3d-рівнів атома міді для енергій 1,06-1,8 еВ. 

Розрахована ширина забороненої зони описує загальні властивості чистого 

кристала СК, що повідомляється у роботах [94] та [95]. 
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Рис. 4.2. Парціальна густина станів для кристала K2SO4:Cu2+(3%) розрахованого 

зо допомогою GGA функціоналу. 

 

Відповідно до розрахунків зонної структури кристала K2SO4:Cu2+(3%) 

припущення що, O 2p електронні стани роблять головний внесок у вершину 

валентної зони цієї сполуки, підтверджується експериментально при 

узгодженні XPS спектру валентної зони та X-випромінювання O K смуги 

домішкового кристала K2SO4:Cu2+ на загальній енергетичній шкалі з кривою 

парціальної густини станів O 2p для даної сполуки (рис. 4.3). Варто зазначити, 

що для належної відповідності енергетичних положень експериментальної та 

теоретичної тонкої структури, крива парціальної густини станів O 2p була 

зміщена відносно енергетичного положення рівня Фермі на 3,8 еВ, як це 

рекомендовано робити у випадку порівняння XPS і XES даних з теоретичними 



   

105 

 

кривими парціальних густин станів для напівпровідників та діелектрів [64]. Як 

видно з рис. 4.3, форма XES O K смуги суттєво узгоджується з теоретичними 

припущеннями щодо енергетичних позицій особливостей тонкої структури і 

очевидно, що основний внесок O 2p станів у кристалі K2SO4:Cu2+(3%) 

виявлений у верхній частині валентної зони [72]. 
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Рис. 4.3. XPS спектр валентної зони та X-випромінювання O K смуги 

домішкового кристала K2SO4:Cu2+ узгоджених на загальній енергетичній шкалі 

з кривою парціальної густини станів O 2p даної сполуки. 

 

Оптичні параметри досліджуваного кристала можна отримати зі 

спектральної залежності комплексної діелектричної функції  = 1 + i2. Уявну 

частину 2 можна отримати інтегруванням елементів дипольної матриці між 

станами заповнених рівнів валентної зони та незаповненими рівнями зони 

провідності з рівняння: 
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де c

k  та v

k  – хвильові функції зони провідності і валентної зони у k-просторі, 

відповідно; E – енергія; u – вектор поляризації падаючої хвилі; r – оператор 

положення електрона;  Ω – об’єм елементарної комірки; e – заряд електрона; 

ε0 – діелектрична проникність у вакуумі; ω – частота падаючого променя. 

Дійсна частина діелектричної функції розрахована з її уявної частини та 

використанням співвідношення Крамерса-Кроніга: 

 2
1 2 2

0

2 ε (ω')ω' ω'
ε (ω) 1

π ω' ω

d


 
 .                                      (4.2) 

На рис. 4.4 зображено уявну та дійсну частину діелектричної функції 

кристала K2SO4:Cu2+(3%), розрахованої за допомогою GGA методу. З рисунка 

видно незначну анізотропію діелектричної функції. 
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Рис. 4.4.  Дійсна та уявна частини діелектричної функції кристала K2SO4:Cu2+ 

(3.0 %) отримані з використанням GGA функціоналу. 

 

 Дисперсія показників заломлення отриманих з діелектричної функції  у 

спектральному діапазоні 300-800 нм представлена на рисунку 4.5. Розраховані 

показники заломлення виявляють нормальну дисперсію  та задовільняють 

нерівність nX > nZ > nY в області 360-800 нм, що добре узгоджується з 

експериментальними результатами. Проте, спостерігається зближення кривих 

показників заломлення  для X- та Z- напрямків із зменшенням довжини хвилі. 
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За довжини хвилі  = 360 нм виявлено їх перетин, що не спостерігається на 

експерименті. Припускається, що така розбіжність між розрахунками з перших 

принципів та експериментальними  результатами має місце через нехтування 

ІЧ-поглинанням кристала під час розрахунків та наявністю домішок у 

реальному кристалі. 
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Рис. 4.5. Спектральна залежність показників заломлення кристала K2SO4:Cu2+ 

(3.0 %), отриманих з використанням GGA функціоналу. 

 

4.2. X-променеві фотоелектронні та X-променеві емісійні спектри 

кристалів K2SO4 

 

 Результати досліджень XPS спектрів необробленої поверхні кристалів 

K2SO4 з домішкою Cu2+ (3,0 %) та номінально чистих представлено на рисунку 

4.6. Очевидно, що всі спектральні особливості добре пояснюються остовними 

рівнями чи ОЖЕ лініями атомів, що складають досліджувані кристали. 

Винятком є лише атом карбону, присутність якого виявлено за допомогою ліній 

C 1 s і пояснюється присутністю вуглеводнів, адсорбованих з лабараторного 
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повітря. Проте, його вміст у досліджуваних кристалах є мінімальним, шо 

демонструє рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. XPS-спектри необробленої поверхні кристалів K2SO4: 1 – з домішкою 

іонів міді (3,0 %); 2 – номінально чистого (для порівняння). 

 

 Детальні XPS спектри остовних  рівнів поверхні кристала K2SO4 з 

домішкою іонів міді (3,0 %) та для порівняння нелегованих кристалів K2SO4 

зображені на рисунку 4.6 [96, 97]. У таблиці 4.1 наведено значення енергії 

зв’язку остовних електронів складових елементів та особливості тонкої 

структури, спостережувані в області валентної зони поверхні кристалів 

K2SO4:Cu2+ (3,0 %) та K2SO4. Показано, що немає суттєвих змін в енергіях 

зв’язку (ЕЗ) остовних електронів, пов’язаних з калієм, сіркою та оксигеном при 

введені домішки іонів міді Cu2+ у кристал K2SO4. Це можна пояснити малою 

кількістю домішки іонів міді у кристалі K2SO4:Cu2+(3,0 %).  

Також при введені домішки іонів Cu2+ не виявлено істотних змін у формі 

XPS спектра остовних електронів (рис. 4.7) і розподілі енергії валентних 

електронів у валентній зоні (рис. 4.8) [72].  
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Рис. 4.7. Детальні XPS спектри остовних електронів чистої поверхні (1) 

кристала K2SO4 легованого іонами міді із концентрацією 3% та (2) нелегованого 

K2SO4 (для порівняння): (a) S 2p, (b) K 2p, (c) O 1s і (d) Cu 2p. 
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З рисунка 4.7 видно, що лише невелика підзона, позначена як ‘a’, виникає 

поблизу рівня Фермі у випадку кристала K2SO4: Cu2+(3,0 %). Її формування 

було показано пізніше у розрахунках зоно-енергетичної структури і пов’язано з 

внесками Cu 3d станів. 

 Порівняння із літературними даними [98, 99] вказують, що зарядовий 

стан атомів сірки в кристалах K2SO4 і K2SO4: Cu2+(3,0 %) є близьким до NaSO4 і 

FeSO4 (ЕЗ (S 2p) = 168,5 еВ [98]). Зарядовий стан атомів калію у досліджуваних 

кристалах є близьким до KNO3 (ЕЗ (K 2p3/2) = 292,6-292,7 еВ [98, 99]), а 

зарядовий стан атомів оксигену є близьким до KOH (ЕЗ (O 1s) = 531,5 еВ [98]. 

Крім того, енергія зв’язку атомі міді у K2SO4:Cu2+(3,0 %) (табл. 4.1) є близькою 

до енергії зв’язку у кристалі Cu2O [98]. 

 

Таблиця 4.1. Енергії зв’язку (0,1 еВ) кристала K2SO4, легованого іонами 

міді (3.0 %) та нелегованого K2SO4 (для порівняння). 

Остов K2SO4:Cu2+ (3.0 %) K2SO4 

O 2s 24,3 24,3 

K 3s 33,0 33,0 

S 2p 168,7 168,6 

K 2p3/2 292,7 292,7 

K 2p1/2 295,0 295,1 

O 1s 531,4 531,5 

Cu 2p3/2 932,9 - 

Cu 2p1/2 952,6 - 

 



   

112 

 

40 30 20 10 0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

C
B

A

In
te

n
s
it
y
 (

c
p

s
)

S 3s
K 3p

O 2s

Binding energy (eV)

K 3s

Valence band

a

1

2

 

Рис. 4.8. Детальні XPS спектри валентної зони, отримані для чистої поверхні (1) 

кристалів K2SO4 легованого іонами міді із концентрацією 3% та (2) 

нелегованого K2SO4 (для порівняння). 
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Результати та висновки до розділу 4 

1. Проведено теоретичні розрахунки зонно-енергетичної структури в 

рамках теорії функціоналу густини з використанням функціоналу GGA-PBE, 

густини електронних станів та оптичних властивостей кристалів K2SO4 з 

домішкої іонів міді Cu2+ концентрацією 3,0 %. 

2. Теоретично розраховано ширину забороненої зони Eg = 5,8 еВ. 

Виявлено п’ять локалізованих рівнів у забороненій зоні, що відповідають d-

електронним станам домішкових іонів Cu2+, які знаходяться в діапазоні енергій 

1,06-1,8 еВ і в тетраедричному оточенні d-рівні електронів розщеплюються на 

два e та t2 енергетичні рівні. Рівень e є подвійно виродженим, тоді як t2 - 

потрійно виродженим енергетичним рівнем, який знаходиться вище рівня е по 

енергетичній шкалі. 

3. Розраховано парціальну густину електронних станів. Встановлено, що 

вершина валентної зони утворена p-станами кисню, а дно зони провідності 3 s- 

та 4 s-станами атомів сірки і калію. Біля дна зони провідності розташовані 

локалізовані 4s-стани атома міді. 

4. Теоретичні результати розрахунку зонно-енергетичної структури добре 

узгоджуються із експериментально отриманими результатами X-променевих 

фотоелектронних та емісійних спектрів досліджуваних зразків. Виявлено, що 

введення домішки іонів Cu2+ не приводить до істотних змін у формі XPS 

спектра остовних електронів, розподілі енергії валентних електронів та енергіях 

зв’язку остовних електронів, що можна пояснити малою кількістю домішки 

іонів міді у кристалі.  

5. Розраховані з перших принципів дисперсійні залежності показників 

заломлення виявляють нормальну дисперсію та задовільняють нерівності, що 

виконуються для експериментальних кривих. Виявлено, що за довжини хвилі 

 = 360 нм, має місце перетин двох дисперсійних кривих, що не спостерігається 

на експерименті і може бути пояснене нехтуванням ІЧ-поглинанням кристала. 
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Розділ 5  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕЗОВАНИХ КРИСТАЛІВ 

 

5.1. Фотопружні властивості домішкових кристалів K2SO4 

 

 На рисунку 5.1 зображено дисперсію двозаломлення чистого та 

домішкового кристалів СК для різних значень одновісного тиску σm за 

кімнатної температури. З рисунка бачимо, що одновісний тиск σx та σy 

призводить до різних за величиною змін nz: nz  ,1010-4 и 1,5610-4 x = 

100 бар) і nz)= – 1,6010-4 і – 1,7110-4 (y = 100 бар) для домішок 1,7 % і 

3,0 %, відповідно [93].  
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Рис. 5.1. Дисперсія двозаломлення  кристалів K2SO4 для чистого (світлі точки) 

[88, 89] та домішкового (K2SO4:Cu = 3,0 %) механічно вільного кристала [76, 

93] (темні точки), домішкового (K2SO4:Cu = 3,0 %) напруженого кристала [76, 

93] (напівтемні кристали). 
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 При цьому також має місце зміна величини дисперсії dni/d(). 

Аналогічні залежності виявлені для nx і напружень y и z. Тут також маємо 

різні знаки, різні величини і дисперсійні зміни nx, хоча, в цілому, вони дещо 

більші, ніж у випадку nz: nx = 1,3810-4 і 1,7910-4 для y і –1,6210-4 і –1,9710-

4 для тисків z і концентрацій домішок 1,7 % і 3,0 %, відповідно. При цьому 

також має місце зміни величини дисперсії  dni/d(). 

 Загалом встановлено, що дія одновісного механічного тиску вздовж 

напрямку X призводить до збільшення nz і зменшення ny; вздовж осі Y – 

двозаломлення nz зменшується, а nx збільшується і при тиску вздовж осі Z – 

nx зменшується, а ny – збільшується [87]. 

 На рисунку 5.2 зображено розраховані на основі експериментальних 

результатів комбіновані п’єзооптичні константи im
0. Порівняння коефіцієнтів 

im
0 чистих [100, 101] та домішкових кристалів вказує на їх незначне  

зменшення (Δ
0π im  ~ 6…8 Бр), що свідчить про збільшення механічної 

жорсткості домішкових кристалів. Особливістю поведінки im
0 домішкових 

кристалів СК є їх значна дисперсійна залежність (d
0π im /d ≈ 8…11 Бр/нм) [102], 

при цьому характер дисперсії  d
0π im /d < 0 відповідає дисперсії показників 

заломлення dnі/d < 0 [76]. 

Різні знаки і спектральні зміни 
0π im  вказують на те, що вплив одновісного 

напруження вздовж кристалографічних напрямків X, Z і Y призводить до 

різного характеру змін індукованого nі кристала СК. 

 Використовуючи отримані експериментальні зміни 
0π im (λ), а також відомі 

співвідношення Поккельса для п’єзодвозаломлення ромбічних кристалів [103]: 

ni
3ii – nj

3ji = 2(im
0m – s12(nj – ni)m) (i, j, k = 1, 2, 3)                (5.1) 

оцінено абсолютні п’єзооптичні коефіцієнти im домішкових кристалів K2SO4 за 

кімнатної температури (табл. 5.1). 
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Рис. 5.2. Спектральні залежності комбінованих п’єзооптичних коефіцієнтів 

домішкових кристалів K2SO4 (Cu2+ (3.0 %) за кімнатної температури: 1 – π12
0;    

2 – π23
0; 3 – π31

0; 4 – π21
0; 5 – π32

0; 6 – π13
0.  

  

Таблиця 5.1.  

П’єзооптичні πim (в Br) коефіцієнти домішкових кристалів сульфату калію [76]. 

n, % π11 π12 π13 π21 π22 π23 π31 π32 π33 π44 π55 π66 

1,7 % 2,1 2,7 0,7 –0,8 1,0 –1,8 2,0 3,2 2,6 7,3 1,8 –2,6 

3,0 % 2,0 2,6 0,7 –0,7 1,0 –1,7 2,0 3,1 2,5 7,3 1,7 –2,4 

Поворотно-зсувні компоненти ПОК визначалися наступним чином. Коефіцієнт 

π44 (описує поворот оптичної індикатриси навколо осі  X при дії зсувної 

компоненти σ4 тензора механічних напружень) визначався із співвідношення: 

4
22 23 32 33 44 22 23 33 143 3

4 44 4

o

4λ 1
π π π π 2π 2( 2 ) .

σ

n
+ S S S S

n n


                   (5.2) 
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 Коефіцієнти π55 (описує поворот оптичної індикатриси навколо осі Y при 

дії зсувної компоненти σ5 тензора механічних напружень) і π66 (поворот 

навколо осі Z при дії зсувної компоненти σ6 тензора механічних напружень) 

розраховані на основі наступних співвідношень [104]: 

5
11 13 31 33 55 11 13 33 553 3

5 55 5

o

4λ 1
π π π π +2π 2( 2 )

σ

n
+ + + S S S S

n n


                   (5.3) 

і 

6
11 12 21 22 66 11 12 22 663 3

6 66 6

o

4λ 1
π π π π +2π  = 2( 2 )

σ

n
+ + + S S S S

n n


     .           (5.4) 

 Для розрахунку абсолютних значень ПОК πim використано отримані нами 

значення показників заломлення цих кристалів (табл. 5.2). Значення показників 

заломлення вздовж напрямків 4, 5, і 6 розраховані на основі відомих виразів 

[81, 103]: 

2 3
4 4 2 2

2 3

2
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n n
n n

n n
 


  1 3

5 5 2 2
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2
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n n
n n

n n
 


  

1 2
6 6 2 2

1 2

2
,

n n
n n

n n
 


           (5.5) 

котрі отримані методом пересічення оптичної індикатриси кристала прямими 

х2 = х3 (для m = 4), х1 = х3 (для m = 5) і х1 = х2 (для m = 6). Відповідні показники 

заломлення мають значення: 

Таблица 5.2. 

Показники заломлення чистих і домішкових кристалів K2SO4 [76] 

Концентрація 

домішки 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 

Чистий 1,4959 1,4922 1,4934 1,4928 1,4946 1,4940 

Cu2+, wt = 1,7% 1,4950 1,4913 1,4924 1,4918 1,4937 1,4931 

Cu2+, wt = 3,0% 1,4944 1,4902 1,4913 1,4907 1,4928 1,4923 
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 Значення коефіцієнтів матриці  пружних жорсткостей Cmk взяті з роботи 

[103]. Значення констант Cmk і Skm також були використані для розрахунку 

компонент матриці пружних коефіцієнтів pin. 

 В таблиці 5.1 наведені значення абсолютних п’єзооптичних констант πim 

кристалів СК за кімнатної температури для довжини хвилі 632,8 нм, отримані 

на основі наведених співвідношень (5.1)-(5.4). Видно, що вони слабо залежать 

від довжини хвилі, в середньому dπim/dλ ~ 0,02 Бр/нм. Загалом п’єзооптичний 

ефект домішкових кристалів сульфату калію за величиною головних ПОК π11, 

π22, і π12 достатньо великий і співмірний з п’єзооптичним ефектом таких 

унікальних фотопружних матеріалів як Tl3AsS4 [105] и тригліцинсульфат [104]. 

В таблиці 5.3 також наведено пружнооптичні коефіцієнти рin, розраховані на 

основі відомого тензорного виразу: 

рin = πimCmn,                                           (5.6) 

яке у випадку кристала СК можна деталізувати так: 

p11 = π11 С11 + π12 С12 + π13 С13, 

p12 = π 11 С12 + π12 С22 + π13 С32,                                  (5.7) 

p13 = π 11 С13 + π12 С23 + π13 С33, 

p44 = π44 С44 

і так далі. Підставляючи у вирази типу (5.7) значення ПОК πim із таблиці 5.1 і 

значення коефіцієнтів пружної жорсткості Cmт, отримаєм усі компоненти рin 

тензора ПОК (таблиця 5.3). 

Таблиця 5.3. 

Пружнооптичні рin коефіцієнти домішкових кристалів сульфату калію [76]. 

n, % р11 р12 р13 р21 р22 р23 р31 р32 р33 р44 р55 р66 

1,7 % 0,13 0,21 0,13 0,05 0,17 0,04 0,22 0,28 0,15 0,02 0,03 –0,07 

3,0 % 0,12 0,20 0,11 0,04 0,15 0,03 0,20 0,26 0,14 0,01 0,02 –0,06 
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 З таблиці 5.3 видно, що пружнооптичний ефект, як і п’єзооптичний ефект, 

в кристалах сульфату калію достатньо відчутний – найбільше значення ПОК рin 

знаходяться в межах від 0,20 до 0,30 [102]. Відповідно, і акустооптична 

ефективність цих кристалів також повинна бути значною. 

 Оцінено акустооптичну ефективність домішкового кристала сульфату 

калію на основі пружнооптичних коефіцієнтів, виходячи з відомого виразу для 

АО якості: 

6 2

2 3ρ

i in

n

n p
M

V
  ,                                               (5.8) 

де ρ = 2660 кг/м3 [77] и Vn – це густина кристала і швидкість акустооптичної 

хвилі відповідно. 

 Найбільше значення має коефіцієнт р32, тому в умові для АО  взаємодії у 

цьому випадку потрібно підставляти значення n3 = 1,4934. Швидкість 

поздовжньої акустичної хвилі, яка проходить через кристалофізичні осі Y, 

розраховувалась на основі рівняння Крістофеля [106, 107]: 

Cijklmjmk = ρV 2gl                                           (5.9) 

Тут Cijkl – компоненти тензора пружної жорсткості; mj, mk – компоненти 

одиничного вектору нормальної складової хвилі; gl – компоненти одиничного 

вектору хвилі зміщення. З рівняння (5.9) випливає, що вздовж даного напрямку 

може поширюватись три акустичні хвилі зі взаємно перпендикулярними 

векторами зміщення. Оцінена таким чином швидкість становила V2 = 4292 м/с. 

Підставляючи отримані значення ρ, n3, р32, V2 в рівняння (5.8), отримаємо 

М2 = 4,8×10–15 с3/кг. Інші геометрії АО взаємодії мають меншу АО 

ефективність. Вказані максимальні значення М2 є співмірними з М2 таких 

відомих АО матеріалів як ніобат літію, молібдат свинцю, вольфрамат кальцію і 

більш ніж на порядок вище від М2 кварцу і борату стронцію [108-110], 

придатних для АО модуляції світла в ультрафіолетовому спектральному 

діапазоні. Тому кристали сульфату калію, враховуючи їх короткохвильову 
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межу області прозорості 170  нм [111] можуть бути використані для АО 

модуляції ультрафіолетового випромінювання. 

 

5.2. Дослідження поведінки ізотропної точки у домішкових 

кристалах K2SO4 

 

 Інверсія знаку двозаломлення (ізотропна точка (ІТ)) є результатом 

підвищення симетрії оптичної індикатриси при зміні температури чи довжини 

хвилі. Дослідження кристалів  з ІТ мотивовані можливістю їх використання як 

робочих елементів в кристалооптичних датчиках для вимірювання температури 

чи тиску, а також створення нових оптичних активних середовищ. Вони 

створюють кращі умови для вимірювання температури в жорстких умовах 

(високі електричні і магнітні поля) і можуть гарантувати чутливість до 10-3 К 

[112-114, 43]. 

 Раніше ізотропні точки, котрі охоплюють широкі температурні і  

спектральні діапазони існування, були виявлені у ряді ізоморфних кристалів 

групи ABSO4 (LiKSO4, RbNH4SO4, RbKSO4, LiNH4SO4) [85, 115-120]. 

Незважаючи на значну кількість кристалів, практична цінність пошуку нових 

кристалів з ІТ є актуальною, оскільки багато із відомих кристалів мають ІТ в 

незручній для практичного застосування області спектра і практично всі 

володіють фазовими переходами при конкретних температурах, що обмежує їх 

технічні характеристики. З іншої сторони, фундаментальний аспект 

дослідження також є значним, оскільки умови виявлення ізотропності в 

діелектричних кристалах досліджені недостатньо [121-125]. 

На рисунку 5.3 зображено дисперсійні залежності  ny для ряду 

температур. При збільшенні температури дисперсія ny зменшується і при 

612 K величина ny() одночасно для всього спектрального діапазону дорівнює 

нулеві. Після ізотропної точки має місце майже дзеркальне відображення 

кривої в площині, яка проходить через нульові значення ny. Характер 
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дисперсійних змін nx повністю аналогічний змінам ny, до того ж 

«ізоспектральна» ізотропна точка виникає при 689 K. 
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Рис. 5.3. Спектральні залежності двозаломлення в Y-напрямку домішкових 

кристалів СК для різних значень температури. 

 

Загалом, встановлено, що криві nі(Т), так само як і ni(), у випадку 

внесення домішки якісно не змінюються, має місце лише незначна зміна 

величини дисперсії ∂ni/∂. 

 Оскільки кристал СК володіє ізотропними точками [95, 126], умовою 

виникнення яких є рівність Δnx = 0 і Δny = 0, то зміна температурної залежності 

dΔni(T)/dT, що показана на рисунку 3.10 означає зміщення положення ІТ по 

температурній шкалі. Так в чистому кристалі ІТ були виявлені при 617 K 

(Δny=0) і 700 K (Δnx=0). Із рисунка (4.2) видно, що в домішковому кристалі СК 

ІТ виникають при T=612 K (Δny=0, ІТ I) і T=689 K (Δnx=0, ІТ II). Тобто введення 

домішки 1,7 % міді призводить до зміщеення ІТ в бік нижчих температур на 5 

K і 11 K, відповідно [127]. 
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 Крім цього із температурних змін Δny(T) для ряду довжин хвиль (рис. 5.3) 

видно, що температури спостереження ізотропних точок у напрямку X та Y не 

залежать від спектрального діапазона. Це свідчить про «ізоспектральний» 

характер ізотропних точок у кристалі СК, чи точок з дуже великим значенянм 

d0/dT∞. 

Оскільки обидві ізотропні точки виникають за конкретних температур 

одночасно в широкому спектральному діапазоні, то їх природу пов’язують із 

взаємними температурними змінами параметрів ультрафіолетових і 

інфрачервоних осциляторів, визначаючих температурні і спектральні 

залежності рефрактивних параметрів кристалів в різних кристалофізичних 

напрямках. 

 З метою додаткової перевірки існування ІТ в кристалі проведено 

незалежні температурні вимірювання кута між оптичними осями (рис. 5.4). Для 

цього кристал попередньо був зорієнтований за допомогою поляризаційного 

мікроскопа так, щоб в полі зору було січення, перпендикулярне до гострої 

бісектриси кута між оптичними осями (у нашому випадку це Z-зріз). Кристал 

був встановлений між схрещеними поляризаторами в діагональне положення, 

що забезпечило максимальне просвітлення поля зору. Встановлено, що за 

кімнатної температури (T = 293 K) кут між оптичними осями 2V = 57 для 

=500 нм (для чистого кристала 2V=59 [77, 128]). З підвищенням температури 

кут 2V збільшується і за температури 540 K переходить через 90, а потім 

зменшується. Кристал при цьому змінює оптичний знак з позитивного на 

негативний, а за температури 612 K його оптична індикатриса перетворюється в 

еліпсоїд обертання і він знову стає оптично одновісним, від’ємним з оптичною 

віссю, напрямленою вздовж осі Y. Надалі, описані зміни повторюються, і при 

689 К кристал СК знову стає оптично одновісним, проте тепер оптична вісь 

напрямлена вздовж X (рис. 5.4). В областях обох точок інверсії знака 

відбуваються найбільш різкі зміни 2V (T) (dV/dT ~ 8 град/K). Температурний 

гістерезис  при зміні кута між оптичними осями 2V в межах точності 

експеримента відсутній.  
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Рис. 5.4. Температурна залежність кута між оптичними осями ( = 633 нм) 

домішкових кристалів сульфату калію [93]. 

 

На рисунку 5. 5 показані деформації оптичної індикатриси зі зміною 

температури з вказаним видом коноскопічних фігур, що відповідають певній 

орієнтації оптичних осей. 

Кут між оптичними осями додатково можна оцінити із 

експериментальних значень показників заломлення, отриманих раніше 

імерсійним методом Обреїмова, використовуючи співвідношення [129]: 

2 2

2 2
tg

p m

m g

N N
V

N N

 

 





         

 чи      
2 2

3 2
sin ,

g m p

m g m

N N N
V

N N N





   (5.10) 

де Ng, Nm і Np – найбільший, середній і найменший показники заломлення 

кристала, відповідно. Розраховане нами значення кута складає 2V=56,8. Тобто, 

теоретично розраховані значення добре узгоджуються із експериментальними. 
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Рис. 5.5. Загальний вид оптичної індикатриси з відповідним розташуванням 

оптичних осей і загального виду коноскопічних фігур домішкових кристалів 

сульфату калію [93]. 
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 Із рисунка 5.1 видно, що одновісні напруження σx = 200 бар і σz = 200 бар 

зміщують дисперсійні криві в сторону більших і менших значень Δny. 

Одночасно зміщується область існування ізотропного стану. Встановлено, що 

одновісне напруження σx = 200 бар зменшує Δny так, що «зоспектральність ІТ» 

виникає за температури T ~ 601 K, тоді як напруження σz = 200 бар збільшує Δny 

так, що «ізоспектральність ІТ» виникає за температури T ~ 625 K. 

 Температурно-баричні дослідження ІТ кристала у напрямках  X та Y 

показали, що при збільшенні одновісного тиску до 200 бар ІТ практично 

лінійно зміщуються в бік вищих чи нижчих температур. Найчутливішими до 

впливу одновісних напружень є ІТ в X-напрямку. Так, при одновісному 

стисненні вздовж осі Z ІТ зміщується в бік вищих температур із швидкістю 

dT/dσ = ~ +0,12 K/бар, тоді як при стисненні вздовж осі Y вона зміщується в бік 

нижчих температур із швидкістю dT/dσ=-0,16 K/бар. Тобто одновісне 

напруження суттєво розширює температурний інтервал існування ізотропного 

стану даного кристала. 

 Оскільки обидві ІТ виникають за конкретних температур для фіксованих 

значень одновісного стиснення одночасно в широкому спектральному діапазоні 

від 350 до 750 нм, то їх природу необхідно пов’язувати із структурними 

перетвореннями. Проте, оскільки за таких умов кристал не стає оптично 

ізотропним у всіх напрямках, то спостережуваний ефект необхідно зв’язувати із 

взаємними температурними чи баричними змінами параметрів УФ і ІЧ 

осциляторів, котрі визначають дисперсійні, температурні і баричні залежності 

показників заломлення. 

 Умову «ізоспектральності» можна отримати із формули Зельмеєра за 

умови, що в ізотропній точці (ni=nj): 
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Звідки можна знайти довжину хвилі 0 ІТ: 
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Якщо продиференціювати (5.12) то можна отримати рівняння, яке описує 

температурні чи баричні зміщення ізотропної точки 
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При умові 0
2b/2 спектральна швидкість різко збільшується d0/dσ∞. З 

іншої сторони, схожу залежність можна отримати через величини, отримані 

експериментально: 
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 Виявлений в кристалі СК варіант високої рухливості ІТ (d0/dσ∞, 

d0/dT∞) буде мати місце при достатньо складному співвідношенні 

параметрів УФ і ІЧ осциляторів c  0, b2=-4c. 

 Аналіз температурних і баричних змін параметрів УФ і ІЧ осциляторів 

кристала СК показав, що в районі ІТ вони співпадають. Тобто, в даному 

кристалі реалізується найбільш простий випадок, коли Bi  Bj, Bi  Bj, oi  oj. 

Величини і дисперсія показників заломлення кристала K2SO4 у напрямках і та j 

є дуже близькими і за конкретних температур чи одновісних напружень 

співпадають для цілого спектра, тобто має місце «ізоспектральність» ІТ. 

 Для ІТ і Y-напрямку умова Δny=0 буде виконуватися для фіксованої 

довжини хвилі чи температури залежно від тиску. Величину цих змін можна 

записати так [93]: 
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 При одновісному стисненні вздовж осі X зміни поляризаційних констант 

можна записати так 

0

11 10 11 1π σa a  ,    
0

33 30 31 1π σa a  ,                                         (5.16) 

а зміни двозаломлення: 
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                                             (5.17) 

 Тобто величину зміщення точок температурно-спектральної діаграми при 

одновісному стисненні σx, в першу чергу, визначають п’єзооптичні константи 

π11 і π31. Оскільки для домішкового кристала СК виявлені наступні значення 

п’єзооптичних констант: π11 = 1,8 Бр, а 1,6 Бр, то зміщення ІТ при дії σx у бік 

вищих температур будуть визначати великі зміни nx. 

 При одновісному стисненні вздовж осі Z отримаємо: 

 3

113

3

333 ππ
2

1

σ
nn

d

nd

z

y



.                                          (5.18) 

Оскільки π13 = 1,1 Бр, а π33 = 1,3 Бр [76], то зміщення ІТ у бік вищих температур 

при одновісному стисненні σz буде також визначати великі зміни показників 

заломлення nx при одновісному стисненні σz. 

 Подібні зміни спостерігаються і для ІТ, що виникає вздовж X-напрямку. 

При одновісному стисненні вздовж осі Y зміщення ІТ у бік вищих температур 

будуть визначатися великими змінами показників заломлення ny під дією σy, 

тоді як при одновісному стиснені вздовж осі Z зміщення ІТ у бік вищих 

температур будуть визначатися великими змінами показників заломлення ny під 

дією σz. 

 Використовуючи експериментально отримані температурні і спектральні 

залежності двозаломлення кристалів СК для різних значень одновісного 
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стиснення, побудовані узагальнені температурно-спектрально-баричні діаграми 

ізотропного стану кристалів СК (рис. 5.6). 

 

                                         а)                                                                               б) 

Рис. 5.6. Температурно-спектрально-баричні діаграми ізотропного стану 

кристалів K2SO4: а) – X-напрямок, б) Y-напрямок. 

 Дані діаграми дають можливість знайти співвідношення між 

деформаціями оптичної індикатриси, обумовлені змінами температури при 

постійному стисненні σm і довжини хвилі 0i, змінами одновісного напруження 

за постійної температури T і довжини хвилі , а також деформаціями, 

обумовленими змінами довжини хвилі за постійної температури T і 

одновісному напруженні σm: 
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де точки (T1, 01, σ1) і (T2, 02, σ2) відповідають двом довільним точкам 

узагальненої температурно-спектрально-баричної діаграми ізотропного стану 

кристала СК. 

 Дана діаграма дає можливість визначити ізотропний стан кристалів СК в 

певному температурному, спектральному і баричному діапазонах, що може 

мати практичне значення при використанні даного кристала в якості 

кристалооптичного датчика. 

 Під впливом одновісного напруження ІТ будуть зміщуватися по спектру і 

цю залежність легко визначити за формою коноскопічної фігури чи за 

мінімумом фотоструму (оскільки тоді Δni = 0) [43].  

 

5.3. Вимірювання температури за допомогою двозаломлюючого кристала  

 

У сучасній техніці велику увагу приділяють вимірювальним 

перетворювачам, що є невід’ємними елементами автоматичних систем, метою 

останніх є моніторинг, збір та обробка інформації. Найбільш розповсюдженими 

і використовуваними методами вимірювання є термоелектричні контактні 

методи з використанням термопар і термометрів опору [130]. Існує напрям у 

термометрії, що базується на використанні кристалооптичних 

термоперетворювачів. В основі даного напряму є передавання сигналу від 

чутливого елементу, що безпосередньо вимірює температуру до вторинного 

приладу за допомогою монохроматичного променя світла. Чутливим елементом 

у таких системах є двозаломлюючий кристал. 

На сьогодні є відомі пристрої для вимірювання, проте у них є такі 

недоліки як вузька область вимірювання температур та низька точність. Тому 

перспективним є пошук нових матеріалів як чутливих елементів. Одним з 

відомих пристроїв для вимірювання температури є пристрій на основі кристалу 

сингеніту K2Ca[SO4]2·H2O. Даний пристрій застосовний до температурного 

діапазону 0…200 C. Пристрій складається із системи схрещених лінійних 

поляризаторів між якими розташований кристал сингеніту.  Світло, що 
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пройшло дану систему попадає на фотодетектор, який у свою чергу з’єднано з 

нуль-індикатором та лічильником імпульсів. Для вимірювання дана система 

поміщається у середовище, температуру котрого потрібно виміряти та 

реєструють інтенсивність світла. У даному кристалі показники заломлення 

уздовж кристалографічних напрямків змінюються з температурою, а 

інтенсивність змінюватиметься за законом «I ~ sin2». Згідно попередньо 

визначених градуюювальних даних визначать температуру середовища. 

Проте у даної системи наявні недоліки, а саме  невисока чутливість 

(~28 мВ/град) та вузький діапазон вимірювання температури. Також недоліком 

є присутність площини спайності у кристалі, що зменшує термін його 

придатності. 

Запропоновано використовувати систему (рис. 5.7), що складається із 

джерела випромінювання, системи схрещених лінійних поляризаторів, між 

якими розташований чутливий елемент, вузькосмугового фільтра, 

фотоприймача, електронного лічильника імпульсів та нуль-індикатора. Як 

чутливий елемент у даній системі використано кристал K1.75[NH4]0.25SO4, для 

якого має місце явище двозаломлення [120, 131]. Також перед кристалом 

встановлений оптичний компенсатор у вигляді кварцового клину. 

Вираз для інтенсивності світла I(T) (рис. 5.8), що пройшло через дану 

систему можна записати наступним чином: 

2 2

0

π π
I(T)=sin sin

λ λ

T
d n d d n

n d dT
T T

     
    

   
                       (5.20) 

де d – товщина кристала в напрямі проходження світла; Δn – двозаломлення;  - 

довжина хвилі. 

Таким чином деякій величині реєстрованого фотоструму відповідатиме 

набір температур (nT´+T), де n=1,2,3; T´ - період температур, з 

проходженням якого зазнає зміни інтенсивність на один період. Під час 

створення градуювальних  таблиць враховується залежність T´(T). 
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Рис. 5.7. Оптична схема пристрою для вимірювання температури: 1 – джерело 

випромінювання (He-Ne лазер ЛГ-79-1); 2, 3 – система схрещених 

поляризаторів; 4 – термочутливий елемент (кристал K1.75[NH4]0.25SO4); 5 – 

вузькосмуговий світлофільтр; 6 – фотодетектор; 7 – електронний лічильник 

імпульсів; 8 – нуль-індикатор; 9 – кварцовий компенсатор. 

 

Температуру середовища визначають за наступним виразом: 

T=T0+nT'+T=T0+AΔ,                                      (5.21) 

де T0 – початкова температура приладу, що відповідає T = 0 і n = 0; n – 

кількість зареєстрованих мінімумів при зміні температури від T0 до T; T´ –

період температури; T < T´ – температура, що становить різницю показів 

компенсатора, встановленого на мінімум фотоструму у початковій та кінцевій 

стадіях вимірювання; A – стала приладу; Δ–різниця фаз, обумовлена зміною 

температури датчика. 
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Рис. 5.8. Часова залежність інтенсивності випромінювання, яке пройшло 

через систему поляризатор-кристал-аналізатор [133]. 

 

 Чутливість такого приладу залежатиме від фізичних властивостей 

використаного кристала та довжини хвилі випромінювання джерела світла. 

Чутливість приладу зростає із зменшенням періоду температури T´ і відповідно 

із зменшенням ціни поділки компенсатора. 
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                                   (5.22) 

Для більшості матеріалів 
d d n

n d
T T

  


 
 і тоді із формули видно, що 

найефективнішими будуть пристрої на основі кристалів з великою 

температурною залежністю двозаломлення. Період температури T´ можна 

зменшити шляхом збільшення товщини кристала, проте у такому випадку 

зростатиме градієнт температури та інерційність системи. Однак ефективну 

товщину кристала можна збільшити за допомогою багатократного 

проходження світлового променя через пластинку кристала. 

 Вище описана система працює наступним чином. Монохроматичний 

промінь світла проходить через систему поляризатор – кварцовий компенсатор 

– термочутливий кристал – поляризатор-вузькосмуговий фільтр і падає на 

фотодетектор. Для термочутливого двозаломлюючого кристала встановлюють 

початковий мінімум фотоструму, після чого поміщають у середовище з 
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невідомою темепературою для вимірювання. Далі визначають приріст різниці 

фаз  світлової хвилі, що пройшла через термочутливий кристал за умови 

мінімуму фотоструму, що встановлюють за допомогою кварцового 

компенсатора. За попередньо отриманою градуювальною кривою у 

координатах температура-різниця фаз знаходять невідому температуру 

середовища. Приріст різниці, кратний 2π, визначають за кількістю мінімумів 

фотоструму, а його меншу частину від 2π, визначають за різницею між 

початковим та кінцевим показами компенсатора. 

 У якості термочутливого датчика використано кристал калій-амоній 

сульфату (КАС) K1.75[NH4]0.25SO4 [132], що синтезовано за допомогою методу 

повільного ізотермічного випаровування з водного стехіометричного розчину 

солей. Водний розчин приготовлений з хімічно чистих солей сульфату калію 

(СК) K2SO4 та сульфату амонію (NH4)SO4 [120]. За допомогою 

рентгеноструктурного аналізу встановлено просторову групу симетрії кристала 

КАС – Pnma та параметри кристалічної гратки – a = 7,5562 (3) Å, 

b = 5,7917 (2) Å, c = 10,1016(4) Å. Із попередньо отриманих температурних 

залежностей двозаломлення кристалів КАС за довжини хвилі  = 632,8 нм 

(рис. 5.9) видно значну температурну залежність двозаломлення (Δny/T ~ -

1,4·10-5 K-1) та лінійну залежність двозаломлення із температурою у діапазоні 

температур від кімнатної до 700 K для кристалографічного напряму Y [133]. 

Для вимірювання температури за допомогою термочутливого кристала 

K1.75[NH4]0.25SO4, кристал вирізають перпендикулярно до бісектриси гострого 

кута між оптичними осями у вигляді плоскопаралельної пластинки розмірами 

~10·10·1 мм. Як джерело світла обрано гелій-неоновий лазер ЛГ-79-1 (довжина 

хвилі випромінювання  = 632,8 нм), а фотодетектор – фотоелемент Ф 5. Також 

використано електронний лічильник імпульсів CLI-01, компенсатор у вигляді 

кварцового клину. Градуювання проводили, помістивши кристалічну пластину 

у термокамеру, температура якої визначалась з допомогою термопари. 

Градуювальна крива для датчика наведена на рисунку 5.10. 
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Рис. 5.9. Температурна залежність двозаломлення кристала K1.75[NH4]0.25SO4 для 

кристалофізичного напряму Y. 
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Рис. 5.10. Градуювальна крива термочутливого кристала-датчика [130]. 

 

Для даного термочутливого кристала із зміною температури, різниця фаз 

змінюється майже лінійно, так що T´ не залежить від температури. 

 За високих температур з метою покращення контрастності 

інтерференційної картини використовують вузькосмуговий фільтр для 
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пропускання лише випромінювання джерела світла. За допомогою 

запропонованого пристрою можна вимірювати температуру у діапазоні 290 K – 

700 K. 

 

5.4. Вимірювання тиску за допомогою двозаломлюючого кристала 

  

На даний час розвиток багатьох галузей науки потребує постійного 

вдосконалення існуючих сенсорів та розробка нових. Зокрема велика увага 

приділяється сенсорам механічних величин, таких як сила, тиск тощо за різних 

умов. 

 Одним з відомих пристрої для вимірювання тиску є пристрій розроблений 

авторами Осика Б.В., Мыцык Б.Г., Андрущак А.С. [134]. Він складається з 

джерела випромінювання, поляризатора, чутливого елемента, двох аналізаторів, 

двох фотоприймачів, диференціального підсилювача, вимірювального приладу 

та фазової пластинки /8. У даному пристрої присутні два ідентичні 

поляризаційно-оптичних канали. Різниця між цими каналами полягає лише у 

відносному розташуванні площин поляризації поляризатора та аналізатора. У 

верхньому каналі вони є паралельними, а у нижньому каналі – 

перпендикулярними. Це зумовлює різні за знаками зміни інтенсивності світла, 

що падає на фотоприймач за однакової зміни тиску. 

 Недоліком такого приладу є складність налаштування, складна 

електронна частина реєстрації та два плеча оптичного променя. 

 З метою удосконалення пристрою для вимірювання одновісного 

механічного тиску запропоновано використовувати систему, що складається з 

джерела світла, поляризатора, фазової пластинки розташованої під кутом 45 

відносно поляризації світла, п’єзооптичного елемента з інверсією знака 

двозаломлення, аналізатора, діафрагми, що забезпечує потрапляння на 

фотодетектор лише центральної області коноскопічної картини, фотоприймача 

та реєструючої системи (рис. 5.11) [135]. П’єзооптичним елементом обрано 

кристал (NH4)2BeF4. У даного кристала присутня ізотропна точка у 
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спектральному діапазоні 200-1000 нм. Як джерело світла використано лампу, 

що випромінює біле світло. Також даний пристрій передбачає використання 

додаткового оптичного фільтра перед фотодетектором. 

 Відмінностями та перевагами запропонованої системи є: 

1) у якості джерела світла використання лампи білого світла 

2) у якості п’єзооптичного елемента використання кристалу фторберилату 

амонію ((NH4)2BeF4), що володіє інверсією знаку двозаломлення 

(ізотропною точкою) у широкому спектральному діапазоні. 

3) використання фільтрів для виділення світлової хвилі однієї довжини 

хвилі. 

 Принцип дії даного приладу базується на використанні явища перетину 

дисперсійних кривих показників заломлення n() для різних поляризацій в 

області прозорості кристала. Згідно даного явища при зміні довжини світлової 

хвилі, двозаломлення переходить через точку у якій його величина рівна нулеві 

(Δn(0)=0), що називається ізотропною точкою або точкою інверсії знака 

двозаломлення. Оскільки на положення ізотропної точки має вплив 

температура та тиск, запропоновано використовувати баричну залежність 

ізотропної точки для вимірювання величини тиску. Залежність σ() можна 

визначити за мінімум фотоструму (Δni=0) або формою коноскопічної фігури. 

 На сьогодні відомі кристали із чутливістю d0/dσ~4 Å/атм та можуть 

працювати за вищої та нижчої від кімнатної температури. Така чутливість 

зберігається в межах 100 атм і відповідає спектральній області зміщення 0 -  

300-700 нм. 

 Запропонований для використання кристал (NH4)2BeF4 володіє двома 

температурними діапазонами існування ізотропної точки за температур 76 та 

309 K. 
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Рис. 5.11. Принципова схема кристалооптичного способу вимірювання тиску: 1 

– джерело випромінювання, 2 – поляризатор, 3 – фазова пластинка /4, 4 – 

кристал фторберилату амонію (NH4)2BeF4 (ФБА), 5 – аналізатор, 6 – оптичний 

фільтр, 7 – діафрагма, 8 – фотоприймач, 9 – система реєстрації сигналу. 

 

 Для реалізації даного приладу п’єзооптичний елемент у вигляді кристалу 

(NH4)2BeF4 розташовують між схрещеними поляризаторами у діагональному 

положенні. У таке ж положення розташовують компенсатор у вигляді 

пластинки /4. Далі задають температуру кристала в одній з точок його  

температурно-спектральної діаграми інверсії знаку двозаломлення 

(300…315 K). Далі за допомогою фільтра виокремлюють довжину хвилі, за якої 

коноскопічна картина матиме вигляд концентричних кілець та темного хреста. 

У випадку коли довжина хвилі відповідатиме ізотропній точці за певного тиску 

отримаємо максимум інтенсивності у центрі коноскопічної картини (рис. 5.12), 

та мінімум  у випадку довжини хвилі 0. За такого методу вимірювання тиску 

користуються температурно-спектрально-баричну діаграму кристала ФБА 

(рис. 5.13). 

За такої конфігурації спостерігатимемо мінімальний фотострум, оскільки 

діафрагма виділятиме центральну частину темного хреста. Далі прикладаючи 

до кристала одновісне навантаження, змінюють довжину хвилі та відтворюють 

спостережувану картину, проте тепер вже у іншому кольорі. Далі із графіка 

6.10 знаючи величину 0 знаходимо шукане значення прикладеного тиску σj. 
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Рис. 5.12. Коноскопічна картина двовісного кристала (NH4)2BeF4 навантаженого 

одновісним тиском. 

 

Рис. 5.13. Коноскопічна картина двовісного кристала (NH4)2BeF4 без 

навантаження 

Оцінку чутливості запропонованого методу можна провести наступним 

чином. Нехай фотореєструюча система дозволяє оцінити зміну інтенсивності 

світла порядку 0,1% (I=0.001I0). Отримаємо наступний вираз: 

2 1 2
0 0

( )
0.001 sin 2 sin 2

d n nI
P I I P

P P
 



   
            

          (5.23) 

Згідно нашої системи =45 і при уведені пластинки /4 у точці інверсії 

(Δn = 0) різниця фаз складатиме Δ=90, 
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Рис. 5.14. Температурно-спектрально-барична діаграма ізотропного стану 

кристала (NH4)2BeF4 

  

Із формули бачимо, що ΔP=0,01 атм. Якщо вибрати менш чутливу систему з 

умовою ΔI~0,01I0 то отримаємо значення ΔP=0,1 атм, а відносні похибки 

становитимуть 0,1…0,01% для одновісних напружень біля 400 атм. І 

збільшуватимуться при зменшенні тиску. 

 Використання п’єзооптичних кристалів з ізотропною точкою дозволяє: 

отримати більш стабільну чутливість на кривій I ≈ sin2(Δ/2); отримати 

неперіодичну однозначну залежність інтенсивності від тиску; уникнути 
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«зшивання» лінійних ділянок півперіодів синусоїди та рухомих частин; 

уникнути двох каналів з датчиками; виключити необхідність стабілізації 

джерела і чутливості приймача; спростити оптичну частину установки та її 

електронну систему; можливість проводити вимірювання у діапазоні тисків 0-

200 бар; проводити вимірювання у двох температурних діапазонах при 

температурах 76 і 309 K, що підтверджує одержання передбачуваного 

технічного результату. 
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Результати та висновки до розділу 5 

1. Досліджено вплив одновісних тисків вздовж головних 

кристалофізичних напрямків на спектральні залежності двопроменезаломлення 

ni() кристалів СК з домішкою іонів міді і показано, що тиск не змінює 

характер ni(), а лише величини dni/d().  

2. Досліджено комбіновані 
0π im  і абсолютні п’єзооптичні коефіцієнти imπ

 

кристалів досліджуваних зразків і встановлено їх незначне зменшення (Δ
0π im  ~ 

6…8∙Бр) у порівнянні з нелегованими кристалами СК, що свідчить про 

збільшення механічної жорсткості домішкових кристалів. Встановлено, що 

пружнооптичний ефект в домішкових кристалах СК достатньо відчутний. 

Встановлено, що пружнооптичний ефект в кристалах сульфату калію є 

достатньо відчутний (значення пружнооптичних кофіцієнтів знаходяться в 

межах від 0,20 до 0,30). 

 3. Оцінено акустооптичну ефективність домішкового кристала сульфату 

калію. Показано, що максимальні значення коефіцієнта акустооптичної 

взаємодії М2 є дуже високими, що дозволяє кристали сульфату калію, 

враховуючи їх короткохвильову межу області прозорості 170 нм, 

використовувати для АО модуляції ультрафіолетового випромінювання. 

4.  Встановлено, що введення домішки іонів Cu2+ у матрицю кристалів СК 

спричиняє виникнення ізотропних точки за температур T = 612 K (Δny =0, ІТ I) і 

T = 689 K (Δnx = 0, ІТ II) котрі зміщені в бік нижчих температур відносно 

нелегованих кристалів. Вимірюваннями температурної залежності кута між 

оптичними осями 2V підтверджено існування ізотропних станів у домішкових 

кристалах СК. 

5. Побудовано узагальнені температурно-спектрально-баричні діаграми 

ізотропного стану досліджуваних зразків, що може мати практичне значення 

при використанні даного кристала в якості кристалооптичного датчика. 
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6. На основі попередніх експериментальних досліджень ізоморфних до 

досліджуваних кристалів з ізотропною точкою K1.75[NH4]0.25SO4 та (NH4)2BeF4 

запропоновано пристрої для вимірювання температури та тиску. А саме 

кристал K1.75[NH4]0.25SO4 у якості термочутливого елемента у пристрої для 

вимірювання температури, а кристал (NH4)2BeF4 у якості п’єзооптичного 

елемента у пристрої для вимірювання тиску. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 

1. Синтезовано кристали K2SO4 з домішкою іонів міді Cu2+ (концентрації 

1,7 та 3%) та методом порошкової рентгенівської дифракції визначено їх 

кристалічну структуру, міжатомні віддалі та друге координаційне оточення. 

Встановлено, що ведення домішки спричиняє незначне збільшення об’єму 

елементарної комірки. Структуру досліджуваних зразків можна представити як 

укладання колон з тетраедрів SO4
2- уздовж напрямку [0 Y 0] у проміжку, між 

якими утворені зигзагоподібні ланцюги калію. Входження атомів міді у 

структуру можна розглядати як кратне гетеровалентне заміщення атомів 2K+ на 

Cu2+. 

2. Спектральні дослідження рефрактивних параметрів синтезованих 

кристалів показали, що показники заломлення ni домішкових кристалів дещо 

зменшуються з максимальною зміною 2,5×10-3, однак співвідношення між ними 

(nz > nx > ny та dnz/d > dnx/d > dny/d) залишається незмінним. Розраховано 

положення УФ центрів, відповідні сили осциляторів, величини рефракції 

зразків та електронної поляризованості та показано їхню зміну відносно 

нелегованих кристалів СК та залежність від концентрації домішки.  

3. Встановлено, що дисперсія двозаломлення ni є нормальною, а 

введення домішки спричиняє зміну абсолютних величин ni, не змінючи при 

цьому характеру дисперсії (nх/  ny/  nz/). Дослідження 

температурних залежностей двозаломлення ni(T) домішкових кристалах 

дозволило виявити дві ізотропні точки, які зміщені у бік нижчих температур 

порівняно з нелегованим кристалом. 

4. Проведено баричні дослідження двозаломлення ni() домішкових 

кристалів СК та встановлено, що тиск не змінює характеру залежностей ni(), 

а лише їхні абсолютні та величини дисперсії dni/d(). Побудовано узагальнені 

температурно-спектрально-баричні діаграми ізотропного стану досліджуваних 

зразків, що може мати практичне  значення при використанні даного кристала в 

якості кристалооптичного датчика. 
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5. Проведено дослідження термічного розширення та диференціального 

термічного аналізу у широкому температурному діапазоні, що охоплює точку 

фазового переходу.  Виявлено зміщення точки фазового переходу легованих 

іонами міді кристалів в бік нижчих температур порівняно з нелегованими 

кристалами. Встановлено, що введення домішки впливає на температурний 

інтервал існування проміжної фази. Під час ДТА досліджень виявлено 

ендотермічний викид на відрізках 620-710 К, а у випадку досліджень зміни 

лінійних розмірів суттєву зміну величини стрибків під час ФП. 

6. Теоретично розраховано ширину забороненої зони Eg = 5,8 еВ. 

Виявлено п’ять локалізованих рівнів у забороненій зоні, що відповідають d-

електронним станам домішкових іонів Cu2+, які знаходяться в діапазоні енергій 

1,06-1,8 еВ, і в тетраедричному оточенні d-рівні електронів розщеплюються на 

два e та t2 енергетичні рівні. Рівень e є подвійно виродженим, тоді як t2 - 

потрійно виродженим енергетичним рівнем, який знаходиться вище рівня е по 

енергетичній шкалі. 

7. Розраховано парціальну густину електронних станів. Встановлено, що 

вершина валентної зони утворена p-станами кисню, а дно зони провідності 3 s- 

та 4 s-станами атомів сірки і калію. Біля дна зони провідності розташовані 

локалізовані 4s-стани атома міді. Теоретичні результати розрахунку зонно-

енергетичної структури добре узгоджуються із експериментально отриманими 

результатами X-променевих фотоелектронних та Х-емісійних спектрів 

досліджуваних зразків. Виявлено, що введення домішки іонів Cu2+ не 

приводить до істотних змін у формі XPS спектра остовних електронів, 

розподілі енергії валентних електронів та енергій зв’язку остовних електронів, 

що можна пояснити малою кількістю домішки іонів міді у кристалі.  

8. Розраховані з перших принципів дисперсійні залежності показників 

заломлення виявляють нормальну дисперсію та задовільняють нерівності, що 

виконуються для експериментальних кривих. Виявлено, що за довжини хвилі 

 = 360 нм, має місце перетин двох дисперсійних кривих, що не спостерігається 

на експерименті і може бути пояснене нехтуванням ІЧ-поглинанням кристала. 
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9. Досліджено комбіновані 
0π im  і абсолютні п’єзооптичні коефіцієнти imπ

 

кристалів досліджуваних зразків і встановлено їх незначне зменшення (Δ
0π im  ~ 

6…8∙Бр) у порівнянні з нелегованими кристалами СК, що свідчить про 

збільшення механічної жорсткості домішкових кристалів. Встановлено, що 

пружнооптичний ефект в домішкових кристалах СК достатньо відчутний 

(значення пружнооптичних кофіцієнтів знаходяться в межах від 0,20 до 0,30). 

10. Оцінено акустооптичну ефективність домішкового кристала сульфату 

калію. Показано, що максимальні значення коефіцієнта акустооптичної 

взаємодії М2 є дуже високими, що дозволяє кристали сульфату калію, 

враховуючи їх короткохвильову межу області прозорості 170 нм, 

використовувати для АО модуляції ультрафіолетового випромінювання. 

11. Запропоновано покращені пристрої для вимірювання температури та 

тиску. Базуючись на попередньо отриманих експериментальних результатах у 

ролі активних елементів із ізотропною точкою обрано ізоморфні кристали 

K1.75[NH4]0.25SO4 та (NH4)2BeF4. У якості термочутливого елемнта 

запропоновано кристал K1.75[NH4]0.25SO4, що покращує чутливість та розширює 

діапазон вимірювань температури до 290-700 К. У якості п’єзочутливого 

елемента запропоновано кристал (NH4)2BeF4, що дає можливість використаня 

лампи білого світла як джерела випромінювання та розширює діапазон 

вимірювань. 
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