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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Відкриті в 1986 році високотемпературні надпровідники (ВТНП) 

стали об'єктом інтенсивних експериментальних і теоретичних досліджень упродовж 

останніх десятиліть завдяки унікальному набору фізичних властивостей і широким 

перспективам практичних застосувань. З величезної кількості наукових праць, 

виданих дотепер, можна скласти уявлення про фізичну суть явища 

високотемпературної надпровідності, однак основне завдання – створення 

мікроскопічної теорії, – досі не вирішене.  

У 1993 році відкрито новий ряд металооксидів: HgBa2Can-1CunO2n+2+ (HBCCO 

або Hg-12(n-1)n, де n=1,2,3…), що є надзвичайно цікавим у науковому плані і 

перспективним з точки зору практичного застосування. Ці сполуки не тільки мають 

найвищі сьогодні температури переходу в надпровідний стан Тс=134 К і 164 К за 

нормального і підвищеного тисків відповідно, але і виявляють низку специфічних 

властивостей. Зокрема, для сполук ртутного ряду характерна широка область 

легування аніонами кисню, відхилення залежності Тс(р) (де р-концентрація носіїв) 

від параболічної форми, значне зростанням Тс під дією тиску й універсальність цієї 

залежності для всіх членів цього ряду. 

Особливий характер будови площини (HgO) з дефектною кисневою позицією 

спонукав до спроб стабілізації структури в разі часткового заміщення Hg(II) на 

катіони з більшою валентністю, що дає змогу формувати змішаний шар 

(Hg1-xMexO1-), який майже повністю є окисненим (Me = Cu, Tl, Pb, Bi, Pr, Ce та ін.). 

Однак поки що найвища Тс, яку вдалося досягнути таким способом, становить 130 К 

для Me =T l з x=1,6 у структурному типі 2223. 

Порівняно коротка довжина зв’язку між ртуттю й апікальним киснем (О), 

велика кількість порожнин у площині (HgO) для входження кисню, а також 

можливість впливу електронних станів Hg на густину станів біля рівня Фермі 

допускають не лише можливість значної зміни Тс легуванням аніонами, а й можуть 

пояснити вищі, ніж в інших ВТНП-купратах, критичні температури.  

Дослідження магнітних і електрофізичних властивостей НВССО засвідчили, що 

густина струму в Hg-вмісних металооксидах є більшою порівняно з Ві- і Tl- ВТНП. 

Значення Jc > 1106А/см2 (близько до теоретичної межі), яке отримано для плівок на 

основі Hg-1212, роблять дослідження Hg–ВТНП перспективними в прикладному 

плані. 

 

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

виконана на кафедрі радіоелектронних і комп’ютерних систем Львівського 

національного університету імені Івана Франка відповідно до держбюджетних тем: 

“Особливості явищ перенесення та властивості ртутновмісних купратів у 

нормальному та надпровідному станах” (номер державної реєстрації  0197U018101); 

“Високотемпеpатуpна надпровідна кераміка. Стpуктуpа, фізичні властивості та 

оптимізація кpитичних паpаметpів надпpовідного стану” (номер державної 

реєстрації  0100U001416); 
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“Ртутновмісні високотемпературні надпровідні матеріали” (номер державної 

реєстрації 0106U001321); 

“Високотемпературна надпровідність. Кристалохімічне моделювання, структура, 

синтез та фізичні властивості легованих ртутьвмісних надпровідників” (номер 

державної реєстрації 0109U002084). 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення 

технологічних процесів синтезу полікристалічних Hg–ВТНП, визначення 

достовірних значень структурних і фізичних параметрів досліджуваних матеріалів – 

членів ртутного гомологічного ряду в нормальному стані та виявлення зв’язку між 

вмістом, кристалічною структурою та фізичними властивостями з використанням 

модельних підходів і першопринципних методів зонної теорії. 

У процесі виконання роботи вирішували такі завдання:  

 оптимізація технологічних режимів і синтез матеріалів ртутного 

гомологічного ряду;  

 дослідження фазового складу та кристалічної структури Hg–ВТНП;  

 вимірювання магнітних і транспортних властивостей досліджуваних 

матеріалів;  

 обчислення електронної структури Hg–ВТНП та з’ясування ролі 

електронних кореляцій у цих матеріалах; 

 аналіз взаємозв’язків між складом, структурою, фізичними властивостями  

членів ртутного гомологічного ряду, а також пошук можливих чинників 

формування в них надпровідних властивостей. 

Об’єкт дослідження – синтезовані в полікристалічному стані члени ртутного 

гомологічного ряду HgBa2CunCan-1O2n+2+δ з n = 1 – 4.  

Предмет дослідження – зв’язки між складом, кристалічною структурою та 

фізичними властивостями Hg–ВТНП у нормальному стані.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використано 

такі методи дослідження:  

 твердофазовий синтез матеріалів з оксидів, прекурсорів і за золь-гель-

методом;  

 якісний та кількісний рентгенофазові аналізи;  

 рентгеноструктурний аналіз, зокрема, аналіз Рітвельда; 

вимірювання температурних залежностей магнітної сприйнятливості та 

термоелектрорушійної сили; 

 методи зонної теорії та модельні уявлення електронної структури. 

 

Наукова новизна отриманих результатів визначена тим, що в рамках 

дисертаційного дослідження: 

 запропоновано вдосконалені технологічні процеси виготовлення 

високоякісних зразків ртутного гомологічного ряду, придатних для вимірювання 

основних фізичних властивостей; 

 уперше проведено низку замін у катіонній підсистемі Hg–ВТНП та виявлено 

можливість поліпшення стабільності й оптимізації критичних параметрів; 
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 уперше виконано систематичне теоретичне дослідження електронної 

структури перших чотирьох членів ртутного гомологічного ряду, зокрема 

просторового розподілу електронної густини, та виявлено немонотонний характер 

зміни типу хімічного зв’язку в кристалах, що може бути прямо пов’язано з 

механізмами формування надпровідних властивостей. Уперше досліджено  вплив 

електронних кореляцій на електронну структуру Hg–ВТНП; 

 на підставі отриманих параметрів електронної структури проведено 

обчислення транспортних властивостей (термо-е.р.с.) досліджуваних матеріалів.  

 

Практичне значення результатів роботи.  

 Розроблені технологічні режими можуть бути застосовані для синтезу 

широкого класу складних мідновмісних оксидів з метою пошуку нових матеріалів, 

що мають високотемпературну надпровідність. 

 Запропоновані критерії підвищення температури переходу в надпровідний 

стан (зміна типу хімічного зв’язку на певних структурних елементах) можуть бути 

застосовані для прогнозування надпровідних властивостей нових сполук. 

 Застосовані у дисертаційній роботі методи вимірювання магнітних 

властивостей та спосіб їхньої інтерпретації може слугувати засобом оперативного 

контролю критичних параметрів ВТНП. 

 

Особистий внесок здобувача. Автор дисертаційної роботи брав активну участь 

у формулювання завдання, виборі методик та інтерпретації результатів на всіх 

етапах роботи. Значна частина експериментальних досліджень та теоретичні  

дослідження виконані здобувачем особисто. Результати роботи  опубліковані у 

співавторстві в [1–4, 6–11] та в одноосібній статті [5]. Дисертант брав особисту 

участь у технологічному процесі, контролі якості зразків, проводив структурні 

дослідження, фізичну інтерпретацію результатів і їхню підготовку до публікації.  

 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

автор доповідав на наукових семінарах і конференціях фізичного факультету й 

факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного 

університету імені Івана Франка, міжнародних і вітчизняних конференціях, а саме : 

2nd International Symposium "High-Tc Superconductivity and Tunneling Phenomena,  

1994 (Donetsk); INTAS-Ukraine, Workshop on Condensed Matter Physics, 1998,  Lviv; 

XI Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High Temperature 

Superconductivity, Gőttingen (Germany), 1998; VIII International Conference on Crystal 

Chemistry of Intermetallic  Compounds. Lviv, Ukraine, 2002; X-th International Seminar 

on physics and chemistry of solids, Lviv, 2002; Регіональний семінар Західно-

Українського фізичного товариства і секції фізики  Західного Наукового центру 

НАН і МОН України "Сильно скорельовані електронні системи та 

високотемпературна надпровідність" (Львів, 2004 р.); International Scientific 

Workshop Oxide Materials for Electronic Engineering fabrication, properties and 

application “OMEE-2009” Lviv, 2009; Українсько-польська науково-практична 

конференція “Електроніка та інформаційні технології” (Львів-Чинадієво, 2016). 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 35 

працях, у тому числі 11 статтях у міжнародних та вітчизняних реферованих 

журналах, 23 матеріалах і тезах доповідей наукових конференцій та одному патенті 

на винахід.  

 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Обсяг дисертаційної роботи становить 

121 сторінку, містить 49 рисунків, 14 таблиць та список використаних джерел із 136 

пунктів.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання 

досліджень, наведено наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів. 

Визначено особистий внесок здобувача, апробацію наукових результатів, 

публікацій, структуру й обсяг дисертаційної роботи. 

У розділі 1 наведено технологічні аспекти дисертаційної роботи. У короткому 

літературному огляді схарактеризовано особливості фазових діаграм Hg–ВТНП, які 

безпосередньо впливають на процеси виготовлення цих матеріалів. Зразки для 

досліджень синтезували твердофазовими хімічними реакціями з використанням 

складних прекурсорів, зокрема, отриманих золь-гель-методом, прекурсорів  

Ba2Can-1CunOx+δ із карбонатів барію, кальцію й оксиду міді, а також з використанням 

модифікованого прекурсору та джерела ртуті. Описано процеси й оптимізовані 

режими синтезу зразків членів ртутного гомологічного ряду, порівняння отриманих 

результатів із літературними даними. Наприклад, леговані з метою стабілізації 

структури свинцем зразки сполуки HgBa2Ca2Cu3O8+δ синтезували з використанням 

заздалегідь приготовлених прекурсорів Ba2CuO3,3 і CaCuO2 за такою схемою: 

 

0,8HgO + 0,1Pb2O3 +Ba2CuO3+δ1 + 2CaCuO2+δ2   

0,8Hg(g) +0,4O2 + 0,1Pb2O3 +Ba2CuO3+δ1 + 2CaCuO2+δ2  

Hg0.8Pb0.2Ba2CuO4+δ3 + 2CaCuO2+δ2  

Hg0.8Pb0.2Ba2CaCu2O6+δ4  + CaCuO2+δ2 

Hg0.8Pb0.2Ba2Ca2CuЗO8+δ; 

δ 1+2δ2+0,1 =  δ,   δ 1+0,1 =  δ 3,  δ 1+ δ2+0,1 =  δ 4. 

 

Сполуку Ba2CuO3+δ синтезували з використанням карбонатів барію й оксиду 

міді, застосовуючи плавлення цієї суміші в електродуговому розряді та серії 

відпалів. Фазовий склад синтезованих таким способом матеріалів визначали за 

допомогою рентгенівського аналізу. Рентгенофазовий і рентгеноструктурний 

аналізи проводили за допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН-4-07 і 

програмних пакетів DIRDIF, EXPO, GSAS, FULLPROF, DBWS та авторського 

програмного забезпечення. Характерний рентгенівський дифракційний профіль 

синтезованих Hg–1223 (рис. 1) показано на рис. 2. 
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Кількісний фазовий аналіз виявив вміст основної фази Hg-1223 на рівні 94%. 

Аналогічні результати отримано для всіх чотирьох перших членів ртутного 

гомологічного ряду, що свідчить про придатність розроблених технологічних 

процесів для отримання високоякісних полікристалічних матеріалів Hg–ВТНП. 

 

Розділ 2 присвячений теоретичному опису рівноважного стану ртутновмісних 

купратів із застосуванням комп’ютерного моделювання та аналітичних моделей. 

Зокрема, наведено результати обчислень енергії дефектів заміщення в Hg-

1223, метою яких є з’ясування можливості експериментального виконання таких 

заміщень.  Енергії заміщення Hg/Cd порівнювали з енергіями відомих успішно 

проведених заміщень у катіонній підсистемі Hg-1223. Обчислення ґрунтуються на 

узагальненій оболонковій моделі твердого тіла, за якою структура ВТНП  

трактується як набір точкових іонів з короткодійними відштовхувальними силами 

між ними. Використано потенціал Борна-Майєра, 

6

2

)(
r

C
eA

r

eZZ
r

r







 


, 

який охоплює доданок, що описує далекосяжні кулонівські  взаємодії, і аналітичну 

функцію для моделювання відштовхування через перекриття та Ван-дер-

Ваальсівські взаємодії. 

Оскільки іони та заряджені дефекти зазнають поляризації, іонна 

поляризованість має бути впроваджена в потенціальну модель (оболонкова модель). 

У цій моделі зовнішня валентна «хмара» потрактується як безмасова оболонка із 

зарядом Y. Ядро з внутрішніми електронами має заряд Х, так що X+Y визначає 

окисний стан атома. 

  

Рис 1. Елементарна 

комірка сполуки 

HgBa2Ca2Cu3O8+δ 

 

Рис. 2. Рентгенівський дифракційний профіль 

сполуки Hg-1223 за методом Рітвельда 
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     Таблиця 1.  

Енергії дефектів в Hg-1223  
 

Перед застосуванням отриманого набору параметрів потенціалу взаємодії до 

обчислення енергій дефектів заміщення в катіонній підсистемі проведено 

оптимізацію структури Hg-1223 з метою відтворення експериментальних даних. 

Різниця між обчисленими та виміряними значеннями параметрів ґратки та 

координат атомів становила ≈ 0,2 – 0,3%. Як бачимо з результатів моделювання 

(таблиця 1), серед інших заміщень позицій ртуті найнижчу енергію має заміна 

атомами кадмію. 

Заміщення свинцем і ренієм, які, як 

відомо, приводять до поліпшення стабільності 

структури, дещо більше підвищують енергію 

ґратки. Водночас відтворюються значення 

енергій дефектів заміщень Hg/Cu  і дефектності 

в кисневій підсистемі,  що свідчить про 

адекватність застосованої моделі. 

Неузгодженість основних результатів з 

експериментальними даними ми пояснюємо 

тим, що для успішного синтезу сполуки 

(Hg,Cd)-1223 може бути необхідним одночасне 

проведення інших замін (наприклад, атомів 

барію). Іншими словами, заміщення у катіонній 

підсистемі Hg–ВТНП, ймовірно, мають 

комплексний характер, і тому предметом експериментальних і теоретичних 

досліджень мають стати пошуки вдалих поєднань хімічних елементів для 

модифікації властивостей ВТНП. 

 Для з’ясування ролі нееквівалентних площин CuO2 у формуванні 

надпровідних властивостей Hg-вмісних ВТНП запропоновано визначати 

рівноважний стан кристалічної ґратки за допомогою мінімізації загальної енергії до 

якої,  крім електростатичної енергії EM, входить зонна енергія Eb. Розрахунок енергії 

міжіонних кулонівських взаємодій виконували за методом Евальда, узагальненим на 

випадок довільної кількості іонів в елементарній комірці. Для оцінки зонної енергії 

запропоновано такий підхід . Нехай ph – кількість дірок на одну площину CuO2. 

Енергію дірки в системі, утвореній багатьма площинами з розмірністю L  L можна 

записати як  

 

*

22

2m

k
k


 ,                                                     (1) 

де  m* – ефективна маса дірки в параболічній зоні. Тоді 2
2

2
Fh k

a
p


 (a - параметр 

ґратки), або хвильовий вектор Фермі 
2

2

a

p
k h

F


  і енергія Фермі hF p

am 2*

2
  . Звідси 

густина станів  

2

2*

)(



am

D  . 

 

Дефект 

 

Еdefect, eB 

 
Надстехіометричний 

кисень (1/2, 1/2, 0)  

Вакансія Hg 

Заміщення Hg/Cu 

 

-20,0 

24,0 

1,4 

 

 

Заміщення Hg/Pb 

Заміщення Hg/Re 

Заміщення Hg/Cd 

14,5 

10,2 

4,2 
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Для зонної енергії на одну площину CuO2 отримуємо такий вираз 

2

2*

2

0
2

)( hbi p
am

dDE
F 




  . 

Зонна енергія на одну елементарну комірку  


i

hib p
am

E
2

2*

2

2


. 

Одноелектронну зонну енергію (1) можна розглядати також як власне 

значення гамільтоніана Хаббарда в наближенні повністю невзаємодійних дірок  

U = 0, де U – параметр кулонівського відштовхування на одному вузлі. Тоді 

ефективна маса зв'язана з внутрішньоплощинним інтегралом перенесення 

)a /(2t = * m :  t 2
||

2
||  За моделлю Сіро існує зв'язок між температурою надпровідного 

переходу і параметрами гамільтоніана Хаббарда, який у випадку U = 0 має вигляд 

Tc=t,  де  - загальна кількість дірок в елементарній комірці. У підсумку вираз для 

зонної енергії має вигляд  


i

hi

h

c
b p

n

T
E

2
 

Для аналізу за описаною схемою ми 

використали структурні дані і властивості 

серій зразків. В структурі з чотирма 

площинами CuO2 враховано неекві-

валентність зовнішніх і внутрішніх площин 

уведенням параметра х – частки дірок, які 

входять до внутрішніх площин. 

Мінімізацію загальної енергії виконано 

відносно вмісту надлишкового кисню . У 

ході обчислень підбирали параметри, які 

визначають розподіл між позиціями Cu і О 

в межах площини СuO2 для того, щоб 

досягнути узгодження min із експери-

ментальним значенням для одного із 

зразків цієї серії. Це означає, що ми 

визначали відносні зміни нестехіометрії за 

киснем. Зазначимо, що експериментальні 

вимірювання  теж визначають лише 

відносні зміни нестехіометрії, оскільки 

отримані різними методами значення  не 

збігаються. Як бачимо з таблиці 2, 

обчислені значення добре описують зміни 

. Значення обч завжди перебувають в тій 

же області легування (недостатнє або 

надлишкове), що й експериментально 

визначені. 

Taблиця 2  

Розподіл зарядів між площинами 

CuO2 

Cполука у exp calc Tc,K 

Hg-1201 0.16 0.18* 0.18* 95 

0.08 0.09 53 

0.04 0.11 0 

0.23 0.29 30 

0.21 0.22 80 

0.18 0.16 94 

Hg-1212 0.14 0.08* 0.08* 92 

0.22 0.23 126 

0.17 0.22* 0.22* 112 

0.38 0.36 120 

0.21 0.35* 0.35* 104 

0.28 0.32 123 

0.21 0.33* 0.33* 122 

0.21 0.29 126 

Hg-1234 0.25 0.4* 0.4* 125 

0.47 0.56 120 
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 Крім того, обчислення засвідчують переважну локалізацію дірок на позиціях 

кисню, що узгоджується з експериментальними даними для інших класів ВТНП. 

 

У розділі 3 описано методику та результати обчислень електронної структури 

Hg–ВТНП першопринципними методами.  

У поясненні фізичних властивостей високотемпературних надпровідників 

(ВТНП) важливу роль відіграє з'ясування типу хімічного зв'язку в цих речовинах. 

Інформація про якісні та кількісні характеристики хімічного зв'язку є необхідною 

умовою пояснення та передбачення фізичних і хімічних властивостей ВТНП. У 

попередньому розділі з’ясовано, що рівноважні властивості членів ртутного 

гомологічного ряду δ22nn1n2 OCuCaHgBa   добре описувані в рамках іонної моделі, за 

винятком члена з n=3 (Hg-1223). Це наводить на думку про існування певних 

особливостей хімічного зв'язку в цій сполуці, які, очевидно, пов'язані з унікальними 

надпровідними властивостями Hg-1223, передусім – з рекордно високою 

температурою надпровідного переходу. 

Найпридатніший для визначення розподілу електронної густини (ЕГ) 

експериментальний метод – рентгеноструктурний аналіз, – практично втрачає свою 

застосовність до ВТНП через значний вплив на дифракцію складної мікроструктури, 

навіть у випадку монокристалів. 

Серед теоретичних методів дослідження хімічного зв'язку кристалічних 

твердих тіл важливе місце посідає аналіз розподілу електронної густини, 

отриманого внаслідок обчислення їхньої зонної структури. Однак, зазначимо, що 

важливу роль у формуванні енергетичного спектру ВТНП відіграють кулонівські 

одновузлові кореляції, що обмежує область застосування одноелектронного 

наближення для цих сполук. Водночас результати численних теоретичних 

досліджень зонної структури ВТНП свідчать про те, що окремі параметри 

електронної структури, зокрема, параметри гібридизації, топологія поверхні Фермі, 

розподіл густини заряду в основному стані можуть бути отримані в рамках методу 

функціонала густини з достатньою точністю. Перед застосуванням практичних 

методів зонної теорії до розв’язування задач дисертаційної роботи було проведено 

дослідження впливу обмінно-кореляційних ефектів на зонну структуру в залежності 

від способів їхнього кількісного опису. Зокрема, виконано обчислення в 

узагальненому градієнтному наближенні, з використанням гібридних обмінно-

кореляційних функціоналів, а також у наближенні GW для масового оператора. 

Доведено, що врахування зазначеними способами ефектів обміну та кореляцій не 

робить якісних змін до описаної нижче зонної структури Hg–ВТНП. 

Отримані на основі повнопотенціального розширення методу лінійних muffin-

tin-орбіталей (ПП-ЛМТО) енергетичні спектри досліджуваних сполук мають усі 

характерні риси, які притаманні електронній структурі ВТНП. Рівень Фермі 

перетинають pd -зони з великою дисперсією, побудовані з )( 22 yxd  -станів атомів 

міді та ),( yxp -станів атомів кисню. Значна анізотропія кристалічної структури 

зумовлює квазідвовимірний характер зонної структури (дисперсії в напрямі   

( Z ) зони Бриллюена майже нема). На рис. 3, як приклад, зображено зонну 

структуру четвертого члена ртутного гомологічного ряду (Hg-1234). 
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Рис. 3. Зонна структура сполуки 10432 OCuCaHgBa  

 

Карти розподілу електронної густини показані на рис. 4.  

 
 

Рис. 4. Електронна густина в площинах (010) Hg–ВТНП 
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Як бачимо з рис. 4 та 5, у сполуці Hg-1223 є збільшені градієнти )(r  й ізолінії 

вирізняються складнішою формою. Привертає увагу залежність характеру розподілу 

ЕГ від кількості площин 2CuO  на зв'язку ртуть–апікальний кисень, Збільшення 

електронної густини між цими атомами при зростанні n від 1 до 3 можна 

інтерпретувати як слабку зміну типу хімічного зв'язку від іонного до ковалентного зі 

зворотною зміною в разі переходу до члена з n=4.  

 

Рис. 5. Деформаційна електронна густина на окремих зв'язках (штрихова 

крива – 0< , штрих-пунктирна крива – 0= ). 
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На рис. 6 зображено розподіли ЕГ уздовж лінії Hg–O(A). Середнє значення 

)(r  уздовж цих ліній для Hg-1223 в 1,6 раза більші, ніж для Hg-1212 та Hg-1234.  

Залежностi ρ(r), отриманi обчисленням зонної структури повнопотенцiальним 

розширенням методу лiнiйних muffin-tin-орбiталей, засвідчують немонотонну зміну 

типу хімічного зв’язку зi збiльшенням кiлькості мiдно-оксидних площин в 

елементарних комірках членів ряду. 

 
Рис. 6. Розподіл електронної густини вздовж зв'язку Hg – апікальний кисень 

 

Зазначені особливостi можуть слугувати пiдтвердженням моделi спарювання 

носiїв у ВТНП, яка ґрунтується на змiшаному йонно-ковалентному характерi зв’язку 

в площинi CuO2. Вiдповiдно до неї спарювання вiдбувається завдяки обмiнній 

взаємодiї мiж іонами Cu2+ i O− з утворенням π-зв’язку в асиметричному 

електричному полi навколо площини, яке поляризує іони. Високий ступiнь 

ковалентності на зв’язку Hg–O(A) створює умови оптимального леґування площин 

CuO2 носiями заряду, що свідчить про особливу роль апiкального кисню у 

формуваннi надпровiдних властивостей ртутновмiсних ВТНП. 

Досліджено також вплив кисневої нестехіометрії на електронну структуру Hg– 

ВТНП. Встановлено вірогідний механізм легування площин CuO2 носіями заряду. 

 

У розділі 4 наведено результати досліджень магнітних властивостей  

ртутновмісних ВТНП. За методом Фарадея виміряно температурні залежності 

магнітної сприйнятливості у постійному магнітному полі й на основі 

феноменологічних рівнянь за характером зміни флуктуаційного  діамагнетизму 

вище від температури надпровідного переходу визначено числові значення 

основних критичних параметрів. Для намагніченості полікристалічних зразків 

матеріалів з великим ступенем структурної анізотропії використовується вираз 

                              )1(
32

coslncoscos
22

0
0 g

Ф
MM

ab

s 
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де M0, Ms – намагніченості 

монокристала і полікристала 

відповідно, <cosθ>, <cosθlncosθ> 

– кутове усереднення, Φо - квант 

магнітного потоку,  λаb – 

лондонівська глибина 

проникнення, 
2

0

2232

sФ

Tk
g Bab
 . З 

урахуванням того, що для 

випадкового розподілу 

<cosθ>=1/2, <cosθlncosθ>=-1/4, 

можна отримати коефіціент 

перерахунку, який дорівнює  

2: M0 =2Ms. 

На підставі цих 

особливостей, досліджено вплив 

флуктуацій параметра порядку на 

намагніченість (парасприйнят-

ливість) полікристалічних зразків 

Hg–ВТНП, а також для порівняння 

   Y-, Bi-ВТНП. Із залежностей 

DC(T) виділяли флюктуаційний 

внесок відніманням «фонового» 

парамагнетизму χ0=const у 

випадку Y-123 і χ= χ0+С/(Т-Θ) 

(парамагнетизм Кюрі-Вейса) у 

випадку Ві-2212 і Hg-1223 вище 

від критичної температури. 

Відповідні залежності показано на 

рис.7a)–в).  

 Рис 7. Температурні залежності 

магнітної сприйнятливості 

надпровідників: а) YBa2Cu3O7-δ  

б)Bi1.7Pb0.3Sr2.1Ca0.9Cu2O7-δ  

в)HgBa2Ca2Cu3O8+δ). На вставках 

виділено області поблизу Тс 

(▪ –  експериментальні дані;  

- - – «фоновий» парамагнетизм;  

● – Δχ;  

▬ – розрахунок за формулою (2) 
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Для отримання параметрів надпровідного стану виконано нелінійний регресивний 

аналіз залежностей ΔDC(T) на підставі виразу, який описує флуктуаційну частину 

магнітної сприйнятливості у квазі-2D випадку: 

               )(
c

c

TT

T
B


 ,                  (2) 

 де  
SФ

Tk
B B

2

0

2 )0(

3

1 
    Тс – критична температура, ξ(0) – довжина когерентності при 

Т=0К, S - віддаль між площинами CuO2.  
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  обчислювали критичні 

поля надпровідника Результати  обчислень  наведені  в таблиці 3. Числові значення  

ξ  і  Hc1 узгоджуються з даними досліджень монокристалічних і тонкоплівкових 

зразків ВТНП за різними методиками. Великі значення другого критичного поля 

відповідають відомим з деяких експериментів майже вертикальним залежностям 

Hc1(T), які, однак, не пояснені в рамках теорії Гінзбурга-Ландау. 

 

Таблиця 3.  

Параметри високотемпературних надпровідників 

Сполука ξc(0), нм Нс1(0), Е Нс2(0), кЕ 

YBa2Cu3O7-δ 0,32 37 33000 

Bi1.7Pb0.3Sr2.1Ca0.9Cu2O7-δ 0,63 265 8300 

HgBa2Ca2Cu3O8+δ 0,35 575 27000 

 

Описаний у роботі підхід можна використати для дослідження нових 

високотемпературних надпровідників, а також для вивчення впливу різного роду 

обробок матеріалу (термовідпалів, лазерного опромінення) на зміну його фізичних 

властивостей. 

 

Розділ 5 присвячений дослідженню транспортних властивостей Hg–ВТНП на 

основі експериментальних вимірювань, модельного опису та розв’язання кінетичних 

рівнянь. Для пояснення транспортних властивостей HgBa2CuO4 необхідно 

припустити значне (резонансне) підсилення піка густини станів, що може бути 

зумовлено впливом міжелектронних кореляцій. Розрахунок  виконували на основі 

модельного зображення піка густини станів у лоренцівській формі: 

 

22)(4
)(

ГEE

Г
Tg

d 
 , 

 

де Ed – відстань піка від рівня Фермі, Г – його ширина.  

Температурну залежність коефіцієнта термо-е.р.с. можна представити як : 



 14 

Рис 8. Експериментальні 

(символи) і розрахункові 

(лінії) температурні 

залежності коефіцієнта термо–

е.р.с. кераміки 

Hg0.82Re0.18Ba2Ca2Cu3O8+  

▲- Ed= -1.2 mеВ; Г=0.0600 

еВ; g(EF)=16.62 еВ-1; 

F=0.510-0.507; Tc=132.6 K 

 ■- Ed=-0.7 mеВ; Г=0.0550 

еВ; g(EF)=18.15 еВ-1; 

F=0.506-0.504; Tc=133.2 K 

▼- Ed=-0.2 mеВ; Г=0.0592 

еВ; g(EF)=16.90 еВ-1; 

F=0.501-0.500; Tc=132.7 K 
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E – провідність при Т  0, чутлива до тонкої структури густини станів біля 

ЕF , f(E - EF) – функція розподілу Фермі. Вираз у знаменнику пропорційний до 

провідності: 

dE
dE

df
I E  )(0   

 

 Ступінь заповнення вузької зони електронами 

 


 


dEEg

dEEgEEf
TF

F

)(

)()(
)(  

У виразі для Е використано залежності на основі формули Кубо-Грінвуда  

Е ~ g2(Е) (загальний випадок сильного розсіювання). 

Використання симетричного лоренцівського піка густини станів дає достатньо 

добре узгодження експериментальних і теоретичних залежностей. Однак для ліпшої 

збіжності розрахунку з результатами експериментальних досліджень, особливо в 

разі подальшого зростання вмісту кисню і переходу до області перелегування, 

необхідно враховувати можливу асиметричність піка в густині станів. На рис.8 

зображено експериментальні та розрахункові температурні залежності коефіцієнта 

термо-е.р.с. для ВТНП-кераміки Hg0.82Re0.18Ba2Ca2Cu3O8+δ за різних кисневих тисків 
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P(O2)=0,5;0,10;0,15 атм. та визначені відповідні параметри в рамках описаної вище 

моделі вузької зони.  

Описаний підхід дав змогу визначити зв’язки між параметрами електронної 

структури та макроскопічними властивостями, що, відповідно, уможливлює 

цілеспрямований вплив через технологічні режими і модифікацію складу на 

параметри матеріалів, від яких залежить успішність їхнього практичного 

застосування. 

 

У висновках підсумовано результати дисертаційного дослідження. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. Способом оптимізації та вдосконалення технологічних процесів із 

використанням якісного та кількісного рентгенофазових аналізів отримано 

однофазові зразки членів ртутного гомологічного ряду ВТНП  

HgBa2Can-1CunO2n+2+,  n=1–4.  

2. З використанням методів рентгеноструктурного аналізу одержано структурні 

параметри та стехіометричні індекси досліджуваних матеріалів. 

3. На підставі модельних зображень з’ясовано роль різних типів хімічного 

зв’язку у формуванні основних фізичних властивостей Hg–ВТНП. Доведено 

спорідненість гомологічного ряду HgBa2Can1CunO2n+2+ з іншими рядами 

ВТНП за типом хімічного зв'язку та особливостями розподілу носіїв заряду 

між структурними елементами (нееквівалентність зовнішніх і внутрішніх 

площин CuO2, переважна локалізація носіїв на O2p-орбіталях). 

4. Уперше виконано систематичний порівняльний аналіз просторових  

розподілів електронної густини в кристалах членів ртутного гомологічного 

ряду, отриманих методами зонної теорії. Доведено, що зміни в характері )(r  

у разі переходу від нижчих до вищих членів гомологічного ряду мають 

немонотонний характер. З’ясовано особливу роль окремих структурних 

елементів у формуванні надпровідного стану Hg–ВТНП.  

5. Обчислено електронну структуру нестехіометричних Hg–ВТНП способом 

побудови надґраток і за моделлю жорсткої зони. Визначено залежності між 

складом сполук і зонними параметрами. Виявлено, що для сполуки 

HgBa2CuO4+δ  механізм легування площини СuO2 носіями заряду близький до 

ідеально іонного випадку, що узгоджується з результатами досліджень типу 

хімічного зв’язку в Hg–ВТНП. 

6. На основі вимірювань методом Фарадея магнітної сприйнятливості у 

постійному магнітному полі при T > Tc обчислено та проаналізовано числові 

значення окремих критичних параметрів Hg–ВТНП у порівнянні з іншими 

класами ВТНП. Запропоновано порівняно просту методику оцінки основних 

параметрів надпровідного стану ВТНП на підставі вимірювань χ(Т) у 

нормальному стані. 

7. З використанням моделі вузької зони та першопринципних розрахунків 

електронної структури виявлено зв'язок між поведінкою  температурних 
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залежностей коефіцієнта термо-е.р.с. Hg–ВТНП, характером катіонних 

заміщень та ступенем аніонного легування і параметрами провідної зони в 

околі рівня Фермі: ширини, ступеня заповнення зони електронами та густини 

станів на рівні Фермі. 
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АНОТАЦІЯ 

Бойко Я. В. Кристалічна структура та фізичні властивості ртутновмісних 

надпровідних купратів у нормальному стані. Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2016.  

Вивчено взаємозв’язок між хімічним складом, кристалічною структурою та 

фізичними властивостями у сполуках – членах ртутного гомологічного ряду. 

Запропоновано вдосконалені технологічні процеси виготовлення високоякісних 

зразків ртутного гомологічного ряду, придатних для вимірювання основних 

фізичних властивостей, уперше виконано низку замін у катіонній підсистемі  

Hg–ВТНП, частина з яких приводить до поліпшення стабільності та критичних 
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параметрів. Уперше проведено систематичне дослідження електронної структури 

перших чотирьох членів ртутного гомологічного ряду, зокрема, просторового 

розподілу електронної густини, та виявлено немонотонний характер зміни типу 

хімічного зв’язку в кристалах, що може бути прямо пов’язане з механізмами 

формування надпровідних властивостей. Уперше досліджено вплив електронних 

кореляцій на електронну структуру Hg–ВТНП. На підставі отриманих параметрів 

електронної структури виконано обчислення транспортних властивостей 

досліджуваних матеріалів.  

Ключові слова: ртутний гомологічний ряд, високотемпературна 

надпровідність, електронна структура, транспортні властивості. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бойко Я. В. Кристаллическая структура и физические свойства 

ртутьсодержащих сверхпроводящих купратов в нормальном состоянии. 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков. – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2016. 

Изучено взаимосвязи между химическим составом, кристаллической 

структурой и физическими свойствами в соединениях – членах ртутного 

гомологического ряда. Предложено усовершенствованные технологические 

процессы изготовления высококачественных образцов ртутного гомологического 

ряда, пригодных для измерения основных физических свойств, впервые 

осуществлен ряд замен в катионной подсистеме Hg–ВТСП, часть из которых 

приводит к улучшению стабильности и критических параметров. Впервые 

проведено систематическое исследование электронной структуры первых четырех 

членов ртутного гомологического ряда, в частности, пространственного 

распределения электронной плотности, и выявлено немонотонный характер 

изменения типа химической связи в кристаллах, который может быть напрямую 

связан с механизмами формирования сверхпроводящих свойств. Впервые 

исследовано влияния электронных корреляций на электронную структуру  

Hg-ВТСП. На основе полученных параметров электронной структуры проведено 

вычисления транспортных свойств исследуемых материалов. 

Ключевые слова: ртутный гомологический ряд, высокотемпературная 

сверхпроводимость, электронная структура, транспортные свойства. 

 

ABSTRACT 

Ya. V. Boyko. Crystal structure and physical properties of superconducting 

cuprates Hg in normal state. Manuscript.  

Thesis for a degree in physics and mathematics, specialty 01.04.10 – physics of 

semiconductors and dielectrics. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2016. 
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The work is devoted to studying the relationship between the chemical composition, 

crystal structure and physical properties of compounds – the members of mercury 

homologous series. In the work, the improved technological processes of fabrication of  

high quality samples of mercury homologous series suitable for measuring the basic 

physical properties have been  proposed. A number of substitutions in the cation 

subsystem of  Hg–HTSC, some of which lead to improvement of  the stability and critical 

parameters, have been made  for the first time. A systematic study of the electronic 

structure of the first four members of the mercury homologous series, including the spatial 

distribution of the electron density has been performed  for the first time, and the non-

monotonic behaviour of the change in the type of chemical bonds in the crystals which can 

be directly related to the mechanisms of formation of the superconducting properties was 

found. It has been  studied for the first time the influence of electronic correlations on the 

electronic structure of Hg–HTSC. On the basis of the obtained parameters of the electronic 

structure the transport properties of the materials under study have been  calculated. 

Keywords: mercury homologous series, high-temperature superconductivity, 

the electronic structure and transport properties. 


