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ВСТУП 

 

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 =Tl 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.  
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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); 

“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;  
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 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; 

 уперше виконано систематичне теоретичне дослідження електронної 

структури перших чотирьох членів ртутного гомологічного ряду, зокрема 
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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 транспортнмх 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 та в одноосібній статті. 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 
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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). 

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.  
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1. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ТА КРИСТАЛІЧНОЇ 

СТРУКТУРИ РТУТНОВМІСНИХ ВТНП  

1.1.  Особливості фазової діаграми Hg–ВТНП 

 

Процес синтезу ртутних високотемпературних надпровідників є набагато 

складнішим порівняно з синтезом інших купратних надпровідників, причому він 

ускладнюється по мірі переходу від нижчих до вищих членів  гомологічного ряду 

[1]. 

Вихідним матеріалом для синтезу можуть бути як окремо взяті відповідні 

оксиди, так і попередньо приготовлені прекурсори у поєднанні з джерелом ртуті. І 

хоча окремі роботи показали певний прогрес при використанні оксидних 

реактантів [1], прекурсорний метод все ще залишається найширше 

використовуваним методом синтезу Hg–ВТНП [1]. Всі використовувані суміші 

при цьому мусять бути вільними від оксіаніонних груп (карбонати, нітрати і т.п.), 

оскільки їхня присутність в замкненому об’ємі суттєво змінює фазовий склад 

приготовлених зразків і сповільнює формування Hg–ВТНП.  Оцінка стабільності 

фази Hg–1201 при 298 К за впливом зовнішньої атмосфери (H2O і CO2) показує, 

що величина енергії Гіббса для реакції взаємодії фази з CO2 відповідає (–334) 

кДж/моль, а для реакції взаємодії з парою  води (–112) кДж/моль CO2 [2]. 

Отримані результати свідчать про те, що при звичайних умовах йде самовільний  

процес реакції. Саме тому при роботі з цими матеріалами всі операції необхідно 

проводити в сухій інертній атмосфері. Оцінка термодинамічної стабільності фази 

Hg–1201 для реакції розкладу на HgO і Ba2CuO3+x при 298 К стандартна енергія 

Гіббса відповідає (+14) кДж/моль, що свідчить про реакцію можливого її розкладу 

[3, 4].  

Крім того, однією з проблем, що виникають при синтезі є те, що нагрівання 

вихідної суміші приводить до розкладу ртутного оксиду на пару металічної ртуті,  

кисень і пару HgO  при температурах, при яких ще не відбувається формування 

Hg–ВТНП. Однак, як відзначають автори  роботи [5], термодинамічна рівновага 

при розкладі HgO наступає дуже повільно (рис.1.1).  Для пришвидшення процесу 

розкладу застосовують каталізатори, такі як CdO, MnO2, Fe2O3 [5].. 
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Рисунок 1.1. Залежність тиску в системі від часу при 761,3 К [18]. 

  

Парціальний тиск ртуті Р(Hg) і, відповідно, кількість ртуті в газовому стані 

Hg(g) залежить від температури і парціального тиску кисню Р(О2). Як показано в 

[6–9], реакціями синтезу матеріалу є реакції типу пара (Hg,О2)/тверда фаза 

(прекурсор). 

 

                                        HgOHg(g)+½O2                                                 (1.1) 

 

                Ba2CuO3+x+Hg(g) + (1–x+)/2O2 HgBa2CuO4+                    (1.2)   

  

Тоді реакція утворення Hg–ВТНП з прекурсору Ba2CuO3+x йде згідно 

рівняння (1.2). Парціальний тиск ртуті Р(Hg) для Hg–1201 в температурному 

інтервалі 1009<T<1151 K буде знаходитись в діапазоні 1,0<Р(Hg)<6,5 бар при  

тиску кисню 0,11< P(O2) < 2,2 бар і змінюватиметься згідно рівняння: 

 

         logP(Hg)(бар) = –6514/T –0,329 logP(O2) (бар)+6,347 [5]           (1.3)    
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В області низьких температур крім утворення основної фази проходить 

формування BaHgO2 (рис. 1.2). Утворення основної фази, крім всього вище 

згаданого, у великій мірі залежить від якості прекурсору. Зростання парціальних 

тисків ртуті і кисню більше, ніж    

 

logP(Hg)(бар)+0,329 logP(O2)+6514/T >6,347                             (1.4) 

 

приводить до наступної реакції: 

 

     3HgBa2CuO4+ + Hg(v) + (1–3+x)/2O24BaHgO2 + Ba2Cu3O5+x                  (1.5) 

 

Зміна тиску ртуті тоді відбувається в інтервалі 2,9<P(Hg)<10,3 атм. і кисню 

0,43<P(O2)<4,7 атм. в області температур 933 K<T<1073 K. 

 

     logP(Hg)(атм) = –9851/T –0,75 logP(O2) (атм)+10,60.                       (1.6) 

 

Фазова діаграма P(Hg)–P(O2)–Т для системи Hg–Ba–Cu–O зображена на 

рис. 1.2. 

Синтез вищих членів гомологічного ряду HgBa2Can–1CunO2n+1+δ з n=2,3 

приводить до сповільнення реакції і для формування Hg–1223 її можна записати 

[6]: 

 

HgO+2BaO+2CaO+3CuO+/2O2HgBa2CuO4++2CaO+2CuO 

HgBa2CaCu2O6+  + СaO +CuO  HgBa2Ca2Cu3O8+.                         (1.7) 

 



 9 

 

Рисунок 1.2. Фазова діаграма P(Hg)–P(O2)–T системи    Hg–Ba–Cu–O для 

співвідношення Ba/Cu рівному 2 [19]. 

 

     Синтез вищих членів ртутного гомологічного ряду утруднений відсутністю 

достатньої інформації про межі стабільності згідно Р(Hg) –P(O2) – T діаграм, але 

врахування закономірностей, властивих першому члену Hg–1201 дає можливість 

проводити синтез з високим вмістом надпровідної фази. Так синтез за 860 оС і 

тиску кисню 2,2 атм, який забезпечується реакцією СоО/Co3O4, приводить до 

отримання 95% основної фази Hg–1223 [9].  

1.2.   Синтез ртутьвмісних ВТНП з використанням складних 

прекурсорів 

 

Отримання зразків з максимальною кількістю надпровідної фази Hg–ВТНП 

ускладнена малою реакційною здатністю HgO із прекурсором Ba2Can–1CunO2n+1+δ. 

Проведені нами експерименти [10–13] показали,  що вміст надпровідної фази  в 

основному залежить від якості прекурсору, який утворюється реакцією між 
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оксидами барію, кальцію і міді. Матеріал прекурсору з n > 1, що отримується за 

традиційними методиками синтезу, не є сполукою і залежно від температурних 

умов синтезу на прикладі Ba2Ca2Cu3Ox має склад, як подано в табл. 1.1. 

За температур синтезу 865 оС і 915 оС прекурсор вміщає фази BaCuO2, 

Ca2CuO3, CaO. Наступна реакція синтезу Hg–1223 відбувається між 

приготовленим за температури 865 оС і тиском кисню 1 бар прекурсором 

номінального складу Ba2Ca2Cu3O7+δ і жовтою фазою HgO за температури 820–860 

оС . 

Отриманий матеріал, крім досить великої кількості надпровідної фази (~60–

90%), містить домішкові фази (табл.. 1.2). 

 

Таблиця 1.1 

Фазовий склад прекурсору номінального складу Ba2Ca2Cu3Ox  

синтезованого за різних температур і тиску кисню 1 бар 

2BaO+2CaO+3CuO 815 OC 865 OC 915 OC 

BaCuO2 + + + 

Ba2Cu3O5 + – – 

Ca2CuO3 – + + 

CaO + + + 

 

 

                   Hg(g)+1/2O2+2BaCuO2+Ca2CuO3=HgBa2Ca2Cu3O8+δ                   (1.8) 

 

Таблиця 1.2  

Фазовий вміст Hg–1223, приготовленого з прекурсору за традиційною 

керамічною технологією 

HgO+223 223–815OC 223–865OC 223–915OC 

HgCaO2 + – + 

Hg–1212 + – + 

Hg–1223 + + + 

Невідома фаза – + – 
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У роботі [14] відзначається вплив чистоти і гомогенності вихідних матеріалів 

на властивості Hg–ВТНП. Так, CO2  і H2O  впливають на деградацію завдяки 

утворенню дефекту CO3
2– замість гантелеподібного дефекту O–Hg–O2–, а 

вуглецевовмісний дефект в Hg–ВТНП отримується за рахунок неповного 

розкладу BaCO3 на стадії отримання BaO. Збільшення температури, за якої 

проводиться розклад BaCO3, приводить до зменшення  вуглецю в твердому 

розчині  BaO1–x( CO3)x . За рахунок вуглецю в Hg–ВТНП збільшується параметр 

гратки а, що пов’язано з більшим розміром іона CO3
2–, ніж О2–. Крім цього, 

деформування гратки іонами CO3
2–  приводить до вищої нестабільності і до 

зниження критичних параметрів матеріалу, а температура розкладу, наприклад, 

Hg–1201 з 850 С спадає до 700 С [14]. Оптимальною температурою розкладу 

BaCO3 для отримання BaO є 1060 С впродовж  20 год. при тиску 610–2 Па. Поряд 

з цим, перед синтезом CuO відпалюють в потоці O2 при 930 С впродовж 48 год., а 

HgO прогрівають в потоці аргону при 350 С впродовж 20 год. При цьому чистота 

газів за СО2 і Н2О повинні бути на рівні 0,110–6 мол.%. 

Як було зазначено, прекурсор, синтезований за традиційною технологією, 

який застосовують для виготовлення ртутновмісних ВТНП, містить BaCuO2, 

Ba2Cu3O5, Ca2CuO3 і CaO (таблиця 1.1). Тобто, в описаній процедурі синтезу, 

незалежно від температури, є в наявності вільний CaO. CaO, як відомо, є 

складовою компонентою для утворення HgCaO2. З іншого боку, HgCaO2 є 

інгібітором процесу утворення надпровідної фази. 

У відповідності з термодинамічною рівновагою для процесу синтезу HgCaO2 з 

HgO і CaO [15], HgCaO2 починає синтезуватись вже при температурі ~470ºC, і при 

температурах 650–720ºC цей процес стає вже достатньо інтенсивним і має 

тенденцію до домінування над процесом синтезу надпровідної фази. Ця проблема 

може бути розв’язана шляхом  збільшення швидкості нагрівання до температури 

синтезу. 

Необхідно взяти до уваги, що процес синтезу Hg–1223 за паро/твердофазною 

реакцією між прекурсором і джерелом Hg відбувається при високому тискові 

ртутної пари у замкненому об’ємі. Ряд авторів [16,17] неодноразово 

наголошували на надзвичайній важливості контролювання парціальних тисків (як 



 12 

Hg, так і O2) в процесі синтезу, оскільки парціальний тиск Hg впливає на 

співвідношення між Hg–1223 і HgCaO2 у вихідному матеріалі. Рівноважний тиск 

ртуті PHg є дещо вищим при утворенні  HgCaO2, ніж при утворенні Hg–1223. 

Завдяки чому термодинамічна рівновага може бути легко зміщена в сторону 

утворення HgCaO2. На практиці, як правило, це трапляється, коли впродовж 

технологічного процесу атмосфера була забруднена вологою і/або діоксидом 

вуглецю. В загальному випадку забруднення можуть впливати на процес синтезу 

двома шляхами: або їхня присутність стабілізує HgCaO2, або дестабілізує Hg–

12(n–1)n (якщо розглядати весь Hg–гомологічний ряд). 

Коли PHg зростає, умови синтезу сприяють стабілізації HgCaO2  і дестабілізації 

Hg–12(n–1)n, а зовсім протилежна картина спостерігається, коли є PHg зменшення. 

Ось чому в [9, 16] рівноважний тиск PHg вважали ключовим параметром процесу 

синтезу Hg–12(n–1)n. Також було експериментально підтверджено суттєвий 

вплив вихідної нестехіометрії по Hg на якість вихідних зразків. Після 

дослідження термодинаміки процесу синтезу Hg–1201, було доведено, що зразки 

найвищої чистоти були синтезовані, коли виконується умова: 

0.5:1≤Hg:(Ba2Cu)≤0.8:1 [9]. Важливо зауважити, що тиск рівноважної ртутної пари 

PHg зростає швидко, коли відхилення х стартового вмісту Hg від стехіометричного 

зменшувалося. Нижче певного порогового значення x0, коли тиск ртуті 

перевищить Pc(T), з’являються фази багаті на ртуть. Таким чином, Pc(T) визначає 

мінімально можливе значення x при фіксованому T. Було підтверджено, що HgO 

була основною Hg–вмісною домішковою фазою, коли парціальний тиск ртуті є 

екстримально малим PHg(800–830ºC)=0.7 бар для Hg–1201. Рівноважні парціальні 

тиски ртуті для Hg–1212 і Hg–1223 при тій же температурі є дещо вищими і 

рівними приблизно 6 бар згідно літературних даних [16,18]. Для вищих членів 

гомологічного ряду ці значення є ще вищими, але у всіх випадках (крім першого 

члена гомологічного ряду) верхнє порогове значення PHg в процесі синтезу 

визначається конкуренцією між процесами утворення металокупратних ВТНП і 

HgCaO2. 

При розкладі HgO P(O2)=0,5∙P(Hg). Тому парціальний тиск кисню вважають 

домінуючим фактором в процесі синтезу [9]. 
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Але при зростанні P(O2)>10 бар має місце така реакція: 

5Ca2CuO3  + 1/2 O2  = Ca4Cu5O10 + 6CaO                             (1.9) 

Коли P(O2) високий, Ca2CuO3 є джерелом великої кількості незв’язаного CaO. 

Це було підтверджено даними рентгенівського аналізу зразків Hg–1223, 

виготовлених з використанням прекурсорів, синтезованих за різних 

температурних режимаів (таблиця 2.2). 

З метою мінімізації HgCaO2 процедуру синтезу ми проводили за такою 

реакцією: 

HgO + Ba2CuO3+δ1  + 2CaCuO2+ δ2 = HgBa2Ca2Cu3O8+δ, 

δ1+ δ2=δ,                                                                                       (1.10) 

де Ba2CuO3+δ1 і CaCuO2+δ2 – попередньо синтезовані. CaCO3 і CuO були 

використані в ролі вихідного матеріалу для синтезу CaCuO2 [19]. Кальціонування і 

синтез купрату кальцію проводився при температурі 830ºC в потоці кисню 

упродовж 72 годин з проміжними перетираннями. 

Синтез Ba2CuO3+δ  проводився за температури 930 ºC упродовж 72 годин у 

потоці комбінованої атмосфери Ar/O2 = 4/1 з двома проміжними перетираннями і 

наступним накисненням при 400 ºС упродовж 48 годин. 

Шихту готували з Ba2CuO3+δ, CaCuO2+δ і жовтого оксиду ртуті у 

співвідношенні Hg:Ba2Cu:CaCu = 0.8:1:2 і старанно перетерли в сухому боксі з 

наступною таблетизацією за тиску 1 ГПa. Синтез Hg–1223 проводився у 

відкачаних кварцевих ампулах при температурі 860 ºC упродовж 8 годин. 

Швидкість нагріву ампули до температури синтезу становила 30 ºC/хв. 

Охолодження ампули проводили зі швидкістю 25 ºC/год дo 400 ºC. 

Синтезовані таким чином зразки були проаналізовані на предмет фазового 

складу за допомогою рентгенівського аналізу, а також був проведений аналіз 

температурної залежності ас–магнітної сприйнятливості цих зразків. 

Рентгенофазовий і рентгеноструктурний аналізи проводили на апараті ДРОН–4–

07 з CuK–випромінюванням. Якісний фазовий аналіз показав наявність основної 

фази Hg–1223 (94 %) з незначною кількістю домішкової фази BaCuO2. Ці дані 

були використані для проведення уточнень Рітвельда з використанням програми 
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DBWS 941 [20]. Результати остаточних уточнень показані в таблиці 1.3, а 

схематичне зображення елементарної комірки представлено на рис. 1.3.  

Завдяки цим вимірюванням ми змогли зробити кількісний фазовий аналіз без 

врахування мікроабсорційних ефектів. Вагові частки фаз були визначені за 

формулою 

)(

)(

1

ZMVS

ZMVS
W

N

i
i

pp

p




 ,                                                   (1.11) 

де Si є уточненим шкальним фактором, ZM – маса одиничної комірки, V – об’єм 

одиничної комірки. Фазовий вміст фази Hg–1223, визначений таким чином, 

становить 94 %. 

 

Taблиця 1.3 

Структурні параметри Hg–1223 зразка, де B – температурний фактор, N – 

зайнятості позицій. 

 

a=3,8533(1)Å    c=15,8475(2) Å 

Rp=7,6%             Rwp=9,7% 

Атоми x y z B, Å2 N 

Hg 0 0 0,5 1,0(2) 1 

Ba 0,5 0,5 0,3244(2) 0,9(4) 1 

Ca 0,5 0,5 0,1040(3) 0,1(1) 1 

Cu(1) 0 0 0 1,2(3) 1 

Cu(2) 0 0 0,1999(6) 1,2(2) 1 

O(1) 0,5 0 0 1,4* 1 

O(2) 0,5 0 0,197(3) 1,4* 1 

O(3) 0 0 0,373(2) 1,4* 1 

O(4) 0,5 0,5 0,5 1,4* 0,41(4) 

* – фіксовані параметри 
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Рисунок 1.3. Елементарна комірка сполуки HgBa2Ca2Cu3O8+δ 

 

 

 
Досліджено тeмпературні залежності дійсної і уявної частин першої 

гармоніки магнітної сприйнятливості зразка Hg–1223, охолодженого в нульовому 

магнітному полі. Вимірювання проводили на частоті 400 Гц і з амплітудою 

магнітного поля 74 A/м. Використовуючи цю температурну залежність, нами була 

визначена температура надпровідного переходу Tc як значення, при якому зразок 

починає переходити в діамагнітний стан при збільшенні температури. Визначена 

у такий спосіб Tc становила 132 K. 

Виходячи з вище зазначеного, для синтезу легованих вищих членів Hg–

ВТНП з n >1 ми використовували в якості прекурсорів попередньо синтезовані 

Ba2CuO3,3 і CaCuO2 [15],. які є дефектними сполуками.  

Так, синтез третього члена гомологічного ряду, легованого свинцем, Hg,Pb–

1223 можна записати [21]:  

 

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  
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Hg0.8Pb0.2Ba2CaCu2O6+δ4  + CaCuO2+δ2 

Hg0.8Pb0.2Ba2Ca2CuЗO8+δ                            (1.12) 

δ 1+2δ2+0,1 =  δ                                                                             (1.13) 

δ 1+0,1 =  δ 3                                                                                      (1.14) 

δ 1+ δ2+0,1 =  δ 4                                                                            (1.15) 

Синтез сполуки Ba2CuO3+δ проводили з використанням карбонатів барію і 

оксиду міді використовуючи плавку цієї суміші в електродуговому розряді [22].. 

Суть методу електродугової плавки полягала в автотигельній плавці матеріалу на 

водоохолоджуваному мідному поді в атмосфері аргону при температурі набагато 

вищій за температуру розкладу BaCO3. При запалюванні електричної дуги між 

вольфрамовим охолодженим електродом і розміщеним на охолодженому мідному 

поді зразком відбувається плавлення останнього. Однак, завдяки високій 

теплопровідності міді між подом і зразком залишається тонкий шар, який 

виключає взаємодію (внаслідок відсутності дифузії) між твердими поверхнями 

розділу, внаслідок чого забруднення відсутнє. Цей шар завжди зберігається при 

плавці, а товщина його залежить від кількості підведеної до зразка теплової 

енергії, яка виділяється при бомбардуванні потоком іонів і електронів поверхні 

зразка, який плавиться. Цей потік залишає слід на поверхні розплавленого металу 

і під дугою спостерігається заглиблення, яке переміщається по зразку разом з 

дугою, завдяки існуванню градієнта температури між краєм зразка і місцем під 

дугою. Внаслідок інтенсивного самоперемішування розплаву однорідності 

невеликих зразків вдається досягнути після 4–8 переплавок, тривалістю 1 хв. 

кожна. При виплавці матеріалу рівномірному розподілу компонент в зразку 

сприяє інтенсивне конвекційне перемішування розплаву за рахунок перегріву 

матеріалу під дугою. В порівнянні з резистивним нагрівом дуговий нагрів має 

перевагу ще і в тому, що теплова енергія повністю сконцентрована на зразку, 

тому процес плавки триває 1 хв. Процес плавки проводиться за тиску аргону ≈ 

0.4∙105 Па, що за температури вище 1773 К приводить до повного розкладу BaCO3  
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протягом 1–2 хв. При такій високій температурі частково проходить і відновлення 

CuO до CuO2 , що приводить до кращої взаємодії. 

Рентгеноструктурний аналіз проплавленого матеріалу вказує на його 

аморфний стан і що після відпалу при 910 0С у кисневій атмосфері проходить  

структуризація Ba2CuO3+δ  (рис. 1.4). 

Попередньо проплавлений матеріал прекурсору в електродуговому розряді 

нагрівали при 930 oС 72 год. в потоці кисню. Такий режим відпалу приводив до 

структуризації Ba2CuO3+δ. 
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Рис. 1.4. Рентгенівський дифракційний профіль Ba2CuO3+δ. 

а) – після електродугового плавлення, б) – після термічного відпалу 
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Для даної сполуки було проведено рентгеноструктурний аналіз, згідно якого 

ідентифіковано сполуку Ba2CuO3+δ з просторовою групою IMMM і постійними 

решітки а=4.0899(5) Ǻ, b=3.9043(5) Ǻ та с=12.9720(8) Ǻ. 

Для синтезу CaCuO2 використовували твердофазну реакцію між оксидом 

кальцію і оксидом міді при 830 oС впродовж 48 год. у потоці кисню. 

Суттєвим для отримання Hg–ВТНП твердофазним синтезом є спосіб 

формування шихти.  

Відомо, що одним з ефективних способів впливу на структуру твердих тіл є 

обробка під високим тиском сумішей порошкоподібних матеріалів, яка приводить 

до суттєвого зменшення розмірів гетерофаз в структурі окремих компонент, 

формується, велика кількість дефектів за рахунок різкого пришвидшення процесів 

масопереносу та активації різних хімічних процесів. Пластичне деформування під 

високим тиском впливає на різні рівні структурної організації твердого тіла як в 

окремих речовинах, так і в гетерогенних сумішах. Речовини, які піддавалися 

пластичному деформуванню під високим тиском, швидше взаємодіють при 

наступному нагріванні [22].  

Слід враховувати, що синтез вищих членів гомологічного ряду Hg–ВТНП 

проходить через формування нижчих членів, які при певних умовах можуть 

служити центрами зародження фаз вищого порядку. При досягненні температури 

750 С відбувається початкове зародження Hg–1212, яке триває аж до 850 С. При 

цьому в реакції вже бере участь фаза CaCuO2. За температури 850 С 

спостерігається поява фази Hg–1223 і ріст її насичується протягом 2 год. [23, 24]. 

З метою дослідження впливу тиску, при якій проводиться таблетизація, на 

кількість сформованої фази (Hg,Pb)–1223 таблетизацію проводили при тисках 1,1, 

0,8 і 0,56 ГПа [25]. У всіх трьох випадках синтез проводився при температурі 860 

оС упродовж 8 год. Швидкість нагріву до температури синтезу становила 30 оС/хв. 

Охолодження матеріалу проводили зі швидкістю 25 С/хв до 300 С з наступним 

охолодженням в режимі вимкнутої печі. 

Матеріали Hg,Pb–1223 було проаналізовано на предмет фазового складу за 

допомогою рентгенівського аналізу. Рентгенофазовий і рентгеноструктурний 
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аналізи проводили за допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН–4–07 і 

відповідного програмного забезпечення. Характерний рентгенівський 

дифракційний профіль синтезованих Hg,Pb–1223 показано на рис. 1.5. 

Якісний фазовий аналіз показав найбільший вміст основної фази Hg–1223 (95 

%) з незначною кількістю фази BaCuO2 (5 %) в зразках, таблетизацію, яких 

проводили за тиску 1,1 ГПа, табл. 1.3. Синтез вищих членів ртутного 

гомологічного ряду утруднений відсутністю достатньої інформації про межі 

стабільності згідно Р(Hg) –P(O2) – T діаграм, але врахування ряду 

закономірностей, властивих першому члену Hg–1201 дає можливість проводити 

синтез з високим вмістом надпровідної фази. 
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Рисунок 1.5.  Рентгенівський дифракційний профіль Hg–1223 за методом 

Рітвельда. • – експериментальні дані; — – розрахунок; різницева крива між 

експериментальними і розрахунковими величинами показана в нижній частині 

рисунка 
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Таблиця 1.3  

Кількісна залежність вмісту основних фаз в синтезованому матеріалі з шихти 

HgO, Ba2CuO3, CaCuO2 і Pb.2O3 при температурі 860 С і різних тисках  

таблетизації, визначених рентгенофазовим аналізом.  

 

Тиск, при якому таблетизувалась шихта 1,1 ГПа 0,8 ГПа 0,56 ГПа 

Основна фаза Hg–1223 94% 76% 54% 

Фаза BaCuO2 6% 24% 46% 

 

Таким чином, проводячи синтез в межах областей стабільності Hg–вмісних 

ВТНП із врахування Р(Hg)–P(O2)–T діаграм, використовуючи додаткові джерела 

кисню в ампульному способі виконання та проведення високотискової обробки 

при таблетизації дало можливість отримувати Hg–1223 кераміку з високим 

вмістом надпровідної фази. 

Однак, у зв’язку з невисокою стабільністю Hg–ВТНП гостро постає питання 

її підвищення. З літератури (напр., [26]) відомо, що ртутна площина у 

ртутьвмісних ВТНП має дефектну кисневу позицію і тому є чутлива до заміщення 

Hg2+ на катіони металів. У випадку легування йонами вищої валентності ніж Hg2+ 

відбувається формування змішаного шару Hg1–xMexOy та зміна електронного 

спектру в околі рівня Фермі, що впливає на стабілізацію параметрів Hg–ВТНП. За 

аналогією до надпровідників Bi–Sr–Ca–Cu–O і Tl–Sr–Ca–Cu–O ефективно для 

стабілізації фази був використаний оксид свинцю [26]. Те ж використання ReO2 як 

легатури приводило до аналогічних результатів [27, 28]. Однак, обчислення які 

ґрунтувалися на узагальненій оболонковій моделі твердого тіла показують, що 

більш енергетично вигідно є заміна ртуті на кадмій у порівнянні із вакансіями 

ртуті або їх заміщеннями атомами свинцю чи ренію [28]; крім цього, окремі 

домішки також приводять до пришвидшення  реакції утворення надпровідної 

фази. Деякі дослідники для пояснення цього наводять співвідношення між 

рівноважним тиском пари Hg для матеріалів Hg–1223, легованого Hg–1223 та 

HgCaO2. Рівноважний тиск пари ртуті над поверхнею Hg–1223, HgRe–1223, 

Відформатовано: Звичайний, Відступ: Зліва:  0 см,
Перший рядок:  0 см
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HgPb–1223 (рис. 1.6), в околі температури синтезу ВТНП (860 ˚С), є нижчий, ніж 

для HgCaO2. Це служить причиною швидшої реакції утворення надпровідної фази 

ніж домішкових фаз які виступають інгібітором реакції. 

Виходячи із вище зазначеного, проведено синтез і дослідження надпровідних 

властивостей Hg–1223, легованого кадмієм та свинцем [24]. Як джерело кадмію 

використовували CdO і Cd2Nb2O5. 

Зразки  складу Hg1–xCdxBa2Ca2Cu3O8+δ, Hg1–x(Cd2Nb2)0,25xBa2Ca2Cu3O8+δ і 

Hg0,8Pb0,2Ba2Ca2–xCdxCu3O8+δ були синтезовані двостадійним методом з 

використанням прекурсорів Ba2CuO3+δ, CaCuO2, Cd2Nb2O7 отриманих за 

технологією твердофазного спікання [24]. 
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1.6.  Температурна залежність рівноважного тиску пари Hg для  

Hg–1223, (Hg,Re)–1223, (Hg,Pb)–1223, HgCaO2 після синтезу і 

HgCaO2 забрудненого CO2 [32].  

 

Синтез Hg–ВТНП проводили згідно реакцій: 

 

0,8HgO+0,2PbO+Ba2CuO3+δ+2(Ca1–xCuO2+xCdO) =Hg0,8Pb0,2Ba2Ca2–xCdxCu3O8+δ 
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(1–x)HgO+Ba2CuO3+δ+2CaCuO2+xCdO=Hg1–xCdxBa2Ca2Cu3O8+x+δ                              (1.16) 

(1–x)HgO+Ba2CuO3+ δ+2CaCuO2+x 1/4(Cd2Nb2O7)= 

= Hg1–x(1/4Cd2Nb2)xBa2Ca2Cu3O8+1.75x+ δ                                             (1.17) 

Cd2Nb2O7 синтезували з оксидів кадмію і ніобію в потоці кисню теж за 

технологією твердофазного спікання. 

          2 CdO + Nb2O5 = Cd2Nb2O7                                                                                               (1.18) 

Синтез матеріалу при введенні кадмію як з джерела CdO, так і з Cd2Nb2O7 

приводив до утворення надпровідного матеріалу. Однак збільшення тривалості 

синтезу приводило до утворення більшої кількості (Hg,CdNb)–1223 в порівнянні з 

(Hg,CdNb)–1212. Так, при проведенні синтезу впродовж 15 годин кількість 

матеріалу (Hg,CdNb)–1212 і (Hg,CdNb)–1223 була однаковою, а при 50–

годинному проведенні синтезу це був майже однофазний (Hg,CdNb)–1223. На 

рис. 1.7 зображено мікроструктуру синтезованого матеріалу по пародвердофазній 

реакції. 

Мікрозондовий аналіз проводили мікрозондовим мікроскопом РЕММА–101. 

На фоні основної надпровідної фази (розміри –50 мкм.) спостерігаються 

домішкові фази BaCuO2, BaPbO2, HgCaO2, HgBaO2 які не рівномірно знаходяться 

по всьому об’єму матеріалу і в залежності від легуючої домішки концентрація їх 

різна. 

Температурна залежність магнітної сприйнятливості легованого матеріалу 

після синтезу в області температур 77–300 К не має особливих відмінностей від 

чистих Hg–1212 і Hg–1223. Відпал матеріалу в кисневій атмосфері при 300 °С 

привів до покращення міжгранулярних зв’язків в матеріалах Hg–1212 і Hg–1223. 

Стабільність зразків була перевірена шляхом дії на матеріал атмосфери (22 оС з 60 

% відносною вологістю).    
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Рисунок 1.7. Мікроструктура (Hg,Cd)–1223 синтезованого матеріалу за 

звичайною паротвердофазною реакцією. 

 

Температурна залежність магнітної сприйнятливості матеріалу після того, як 

він зберігався на повітрі протягом року, показує повний розклад (Hg,CdNb)–1223 і 

показує, що (Hg,CdNb)–1212 в невеликій кількості ще зберігся. З цього виходить, 

що матеріал (Hg,CdNb)–1212 більш стабільний, ніж (Hg,CdNb)–1223 а введення 

кадмієвовмісної легатури в Hg–ВТНП приводить до стабілізації його параметрів. 

Такі самі результати по стабільності простежуються і при легуванні свинцем. Слід 

відзначити , що нелегований Hg–ВТНП деградує майже повністю після кількох 

днів зберігання на повітрі [25]. Отже, в разі легування свинцем і кадмієм, 

незважаючи на кращі характеристики за стабільністю, реакційна здатність 

утворення Hg–ВТНП і однорідність матеріалу невисокі (див. рис. 1.6). 
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1.3.  Синтез ртутьвмісних ВТНП з використанням 

прекурсорів, отриманих  золь–гель–методом 

 

Одним з перспективних методів створення додаткових центрів пінінгу і, отже 

покращення транспортних характеристик ВТНП є введення в об’єм ВТНП на 

етапі синтезу нанорозмірних добавок неорганічних матеріалів, інертних до 

надпровідної матриці [30]. При цьому необхідно вибрати таку домішку, яка з 

одного боку – при введені в надпровідний матеріал не знижувала би критичну 

температуру вихідного надпровідника, а з іншого боку – при введенні в 

надпровідний матеріал відігравала би роль ефективних  центрів пінінгу. Домішки 

свинцю, заліза та кадмію були вибрані як такі, що приводять до замін в різних 

підгратках, а саме ртуті та міді, а також стабілізують характеристики Hg–ВТНП. 

Легування ВТНП-матеріалу залізом, що має феромагнітні властивості, крім 

згаданих вище впливів, особливо позначається на силі пінінгу [15,31,32]. Його 

магнітний момент буде локально взаємодіяти із потоками магнітного поля та 

утворювати додатковий магнітний момент. За рахунок цього сила пінінгу в 

матеріалі буде зростати [30]. 

Синтез легованих матеріалів Hg(PbFe)–1223, HgPb–1223 і Hg(PbCd)–1223 

проводилось золь–гель–методом. Мікрозондовим аналізом досліджено 

мікроструктуру цих матеріалів, їх надпровідні та магнітні властивості. 

Виготовлення легованого свинцем і залізом та лише свинцем і кадмієм Hg–

ВТНП велось по прекурсорній технології з використанням золь–гель методу 

синтезу прекурсорів з одночасним легуванням його Pb, Pb + Fe та Pb +Cd.  

В якості вихідних компонент для виготовлення прекурсору 

використовувались ацетати Ba, Ca, Cd, Cu, Pb та Fe. Синтез наногранул 

проводився з пересиченого розчину цих ацетатів в слабкополярних розчинах 

(розчин вода–ацетон в співвідношення 1:1), з гелеутворювачем — двозаміщений 

цитрат амонію [23, 34]. Ріст наногранул відбувався в інтервалі температур 250–

350 ˚С.  Отриману суміш пресували і відпалювали в протічній кисневій атмосфері 

при 900 ˚С впродовж 120 год. Синтезований матеріал прекурсору досліджували 
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електронним мікрозондовим мікроскопом. Мікроструктура цього матеріалу 

показана на рисунку 1.6. 

Аналізуючи отримані результати, було зроблено висновок, що матеріал 

складається з гранул різного складу:–Ba3Pb2O5 (білі гранули), Ba2Cu1–yFeyO3 (сірі 

гранули), CaCu1–xFexO3 (темні гранули). Розміри цих гранул в основному менші 

одиниць мікронів, і однорідно розподілені по всьому об’єму. В випадку легування 

залізом зроблено висновок, що Fe заміщає мідь в основній матриці. 

З отриманого матеріалу прекурсору синтезували (HgPb)–1223, (HgPbFe)–

1223 або (HgPb)–1223 за паро–твердофазними реакціями: 

(HgPbCd)–1223: 

          (1–x)HgO +PbxBa2Ca2Cu3O7+d =Hg1–xPbxBa2Ca2Cu3O8+d.                               

(1.19) 

 

(HgPbFe)–1223: 

(1–x)HgO +PbxBa2Ca2Cu3–y FeyO7+d =Hg1–xPbxBa2Ca2Cu3–y FeyO8+d.               (1.20) 

 

(HgPbCd)–1223: 

        (1–x)HgO +(PbCd)xBa2Ca2Cu3O7+d =Hg1–x (PbCd)xBa2Ca2Cu3O8+d.                 

(1.21) 

 

Як приклад, на рис. 1.7, 1.8 зображено мікроструктуру прекурсору і матеріалу 

Hg1xPbxBa2Ca2Cu3–yFeyO8+d після синтезу. З фотографії мікроструктури сполуки 

(HgPbFe)–1223 (рис. 1.8) видно, що синтезований з використанням золь–гель 

методу матеріал є більш щільним і однорідним. Hg–ВТНП матеріал має форму 

пластинок з розмірами 40–60 мкм. 
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Ba2Cu1-xFexO3 

Ba3Pb2O5 

CaCu1-xFexO2 

 

 Рисунок 1.7.  Мікроструктура прекурсору PbxBa2Ca2Cu3–y FeyO7+d 

 

 

Hg-ВТНП 

HgCaO2 

BaCuO2 

 

Рисунок 1.8.  Мікроструктура матеріалу Hg1–xPbxBa2Ca2Cu3–y FeyO8+d    

синтезованого з використанням прекурсору, виготовленого за 

золь–гель–технологією 
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Пластинки розташовані без певної орієнтації. Надпровідна фаза на рисунку 

зображена сірим кольором. Окрім фази Hg–ВТНП є домішкові фази HgCaO2 і 

BaCuO2. Мікрозондовий аналіз показує, що рівень лігатури в ВТНП матеріалі є 

такий самий як і в прекурорі (5 %).  

Таким чином, проводячи синтез в межах областей стабільності Hg–вмісних 

ВТНП із врахуванням Р(Hg) –P(O2) – T–діаграм для Hg–1201 і використовуючи 

додаткові джерела кисню в ампульному способі виконання та проведення 

високотискової обробки при таблетизації дало можливість отримувати Hg–1223 

кераміку з високим вмістом надпровідної фази. 

У процесі виконання дисертаційної роботи оптимізовано процес синтезу 

HgBa2Ca2Cu3O8+,  легованих кадмієм, свинцем і Cd2Nb2O7. Використовуючи 

прекурсори Ba2CuO3+1 та CaCuO2+2 і легування Cd2Nb2O7, отримано стабільні в 

часі Hg–ВТНП. 

Розроблено золь–гель метод отримання легованих свинцем, кадмієм і залізом 

прекурсорів придатних для виготовлення Hg–ВТНП паротвердофазною реакцією 

в ампульному способі виконання з підвищеною силою пінінгу. 

Отримання стабільних параметрів матеріалу золь–гель методом з підвищеною 

силою пінінгу за допомогою допінгування залізом може стати в основі 

конкурентноздатних технологій отримання Hg–ВТНП. 

 

Висновки до розділу 1 

 

 Оптимізовано технологічні процеси отримання Hg–вмісних ВТНП [34]. Для 

покращення формування та стабілізації надпровідних фаз та міжгранульного 

середовища у ВТНП проведено заміщення в катіонній підсистемі 

HgBa2Ca2Cu3O8+δ. Синтезовано зразки (Hg,Cd)Ba2Ca2Cu3O8+δ і 

(Hg,Cd2Nb2)Ba2Ca2Cu3O8+δ із заміщенням в ртутній підсистемі та 

(Hg,Pb)Ba2(Ca,Cd)2Cu3O8+δ  із введенням Cd замість кальцію [35–41].  

 Розроблено золь–гель–метод синтезу прекурсорів для  Hg–ВТНП, 

використовуючи ацетати барію, кальцію, міді і свинцю. В якості гелю 
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використовували двозаміщений цитрат амонію. За паротвердофазною реакцією 

між HgO і прекурсором  отримано Hg–ВТНП. Використовуючи таку технологію, 

проведено синтез легованих високотемпературних надпровідних матеріалів. 

 Дослідження мікроструктури поверхні прекурсорів і Hg–ВТНП 

мікрозондовим аналізом  показало, що для всіх випадків легування на рівні  5% 

легатура рівномірно розподілена по всьому матеріалу прекурсору. В кераміці Hg–

ВТНП спостерігаються кристаліти основної напровідної фази з характерними 

розмірами пластинок ~ 50 мкм поряд з домішковими фазами PbBaO2, HgCaO2, 

BaCuO2. Кадмій для всіх випадків легування  присутній в основній фазі Hg–ВТНП 

на рівні ~ 2–3%, а при впровадженні   20%  кадмію спостерігається наявність 

додаткової фази CdCaO2.  

Встановлено, що для синтезованих Hg0,8Pb0,2Ba2(Ca1–xCdx)2Cu3O8+d,  

(х=0,025; 0,05; 0,1) вплив магнітного поля найбільш інтенсивний на зразки з 

малим вмістом кадмію, густина критичного струму із введенням кадмію 

збільшується. Hg–ВТНП, доповані Pb, Fe і Cd, безпосередньо після синтезу 

володіють надпровідним переходом з Tc = 120–130 K в залежності від легуючої  

домішки. Поведінка  температурних залежностей електроопору в результаті циклу 

термовідпалів  в кисні та аргоні вказує на кисневе перелегування після синтезу та 

оптимізацію в атмосфері аргону. 
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2. РІВНОВАЖНА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА І РОЗПОДІЛ НОСІЇВ 

ЗАРЯДУ В НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИХ РТУТНИХ КУПРАТАХ 

 

2.1.  Міжатомні потенціали й енергії дефектів заміщення в 

Hg–ВТНП 

 

Часткові заміщення у катіоннній підсистемі складних металооксидів, які 

володіють високотемпературною надпровідністю, є одним із основних методів 

дослідження взаємозв’язку між хімічним складом, кристалічною структурою і 

надпровідними властивостями цього класу матеріалів. Проведено численні 

дослідження впливу заміщень атомами різних хімічних елементів позицій ртуті у 

сполуках – членах ртутного гомологічного ряду [42]. Серед елементів, якими досі 

не проведено такого роду заміщень у Hg–ВТНП, заслуговує на увагу кадмій [43]. 

Дотепер не вдалося експериментально отримати жодної із сполук (Hg,Cd)Ba2Can–

1CunO2n+2+δ (n = 1, 2, 3, …), тоді як в інших класах ВТНП подібні заміни дають 

цікаві результати. 

 У дисертаційній роботі представлено результати обчислень енергії дефектів 

заміщення в Hg–1223, метою яких є з’ясування можливості експериментального 

здійснення таких заміщень.  Енергії заміщення Hg/Cd порівнюються з енергіями 

відомих успішно проведених заміщень у катіонній підсистемі  Hg–1223.  

 Обчислення ґрунтуються на узагальненій оболонковій моделі твердого тіла 

[44],  яка у цій роботі застосована таким чином. Структура ВТНП  трактується як 

набір точкових іонів з короткодіючими відштовхувальними силами, що діють між 

ними. Використано потенціал Борна–Майєра  
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який включає доданок, що описує далекосяжні кулонівські  взаємодії, і 

аналітичну функцію для моделювання відштовхування через перекриття та Ван–

дер–Ваальсівські сили. Оскільки іони та заряджені дефекти поляризуються, іонна 
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поляризованість має бути впроваджена в потенціальну модель (оболонкова 

модель).  У цій моделі зовнішня валентна «хмара» трактується як безмасова 

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

визначає окисний стан атома. Взаємодія між ядром і оболонкою вважається 

гармонічною з коефіцієнтом пружності k представляється наступним чином: 

     
2

2

1
)( iii dkrV  ,                                                           (2.2) 

де di – відносне зміщення ядра й оболонки іона і. Тоді електронна поляризованість 

вільного іона 
i

i
i k

Y 2

 .  

Енергія дефекту визначається як енергія створення дефекту в ідеальній 

гратці. Дефект може спричинювати дуже далекосяжні збурення, зокрема, якщо 

він заряджений. Тому важливою є проблема збіжності наближень. У нашій роботі 

використано підхід, реалізований в [44] (метод Мотта–Літтлетона) – поділ 

кристала, який оточує дефект, на три сферичні області: 1, 2а і 2б. В області 1 всі 

взаємодії враховуються на атомному рівні й іонам дозволяється релаксувати у 

відповідь на збурення, викликане дефектом.  

В області 2а іони трактуються в гармонічному наближенні. Таке 

наближення придатне тільки у випадку малих збурень і вимагає попередньої 

оптимізації об’ємної кристалічної структури. В області 2а індивідуальні зміщення 

іонів, таким чином, ще враховуються, тоді як в області 2б враховується лише 

поляризація. 

На рис. 1.3 зображено елементарну комірку сполуки HgBa2Ca2Cu3O8 (Hg–

1223) з позначенням дефектної позиції ртуті. Числові значення структурних 

параметрів отримані за даними рентгенівської дифракції. На їх основі 

визначались параметри потенціалу взаємодії  атомів Hg, Ba, Ca, Cu і О. 

Структурні дані для визначення параметрів потенціалу взаємодії атомів свинцю і 

ренію взяті з [45]. Через відсутність експериментальних структурних даних для 

кадмієвмісних купратів, ізоструктурних Hg–ВТНП, параметри взаємодії атомів Cd 

у кристалічній гратці визначались шляхом апроксимації енергетичної 

гіперповерхні гіпотетичної структури типу (Hg,Cd)–ВТНП, у якій вісь четвертого 
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порядку замінена віссю другого порядку. Загальна енергія для п’яти значень 

параметра гратки а (п’ять точок енергетичної гіперповерхні) обчислювалася за 

повнопотенціальним розширенням методу лінійних muffin–tin–орбіталей (FP–

LMTO) самоузгодженим чином.  

Перед застосуванням отриманого таким способом набору параметрів 

потенціалу взаємодії (таблиця 2.1) до обчислення енергій дефектів заміщення у 

катіонній підсистемі було проведено оптимізацію структури Hg–1223 з метою 

відтворення експериментальних даних. Різниця між обчисленими та виміряними 

значеннями параметрів гратки та координат атомів склала ≈ 0,2 – 0,3 %. Крім 

цього, обчислено енергії дефектів заміщення Hg/Cu та впровадження 

надстехіометричного кисню у ртутній площині. Їх чисельні значення (таблиця 2) 

добре узгоджуються із результатами аналогічних обчислень, поданими в [45].  

  

Таблиця 2.1  

Параметри потенціалу міжатомної взаємодії (2.1) 

Взаємодія 

 

Aαβ, eB 

 

ραβ, Å 

 

Cαβ, eB Å6 

 
Hg2+ – O2– 

Ba2+ – O2– 

Ca2+ – O2– 

Cu2+ – O2– 

Ba2+ – Ba2+ 

O2– – O2– 

Pb2+ – O2– 

Re2+ – O2– 

Cd2+ – O2– 

660.3 

2109.0 

1311.7 

1020.0 

2003.3 

17377.2 

609.3 

713.2 

807.4 

0.40 

0.37 

0.31 

0.27 

0.30 

0.15 

0.33 

0.4 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 
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 Таблиця 2.2 

Енергії дефектів в Hg–1223 

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 

 

Як видно з результатів моделювання, серед інших заміщень позицій ртуті 

найнижчою енергією володіє заміна атомами кадмію. Заміщення свинцем і 

ренієм, які, як відомо, приводять до покращення стабільності структури, значно 

більше підвищують енергію гратки. Водночас відтворюються значення енергій 

дефектів заміщень Hg/Cd  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 подальших 

експериментальних і теоретичних досліджень мають стати пошуки вдалих 

поєднань хімічних елементів для модифікації властивостей ВТНП [28, 46]. 

 

2.2.  Комп’ютерне моделювання процесів формування і 

структуризації нанорозмірних об’єктів – центрів пінінгу 

в матриці Hg–ВТНП 

 

Необхідною умовою існування скінченних величин транспортного струму 

через надпровідник є наявність у його об’ємі спеціального виду дефектів 

мікроструктури – так званих центрів пінінгу, які забезпечують локалізацію 

магнітних вихорів і запобігають переходу надпровідника у резистивний стан і 
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дисипації енергії [47]. Причому центрами пінінгу можуть служити лише ті 

неоднорідності, які задовольняють певні вимоги. Зокрема, геометричні параметри 

дефекту повинні бути співмірними з просторовими характеристиками вихору 

Абрикосова.  

Розроблення технологічних умов формування центрів пінінгу – одна з 

важливих задач матеріалознавства ВТНП. Ця та інші нерозв’язані технологічні 

проблеми, а також відсутність мікроскопічної теорії явища високотемпературної 

надпровідності є основними перешкодами на шляху до широкого практичного 

використання ВТНП. Проведення масштабних експериментальних досліджень у 

галузі ВТНП надзвичайно затратне, оскільки до матеріально–енергетичного 

забезпечення додаються значні екологічні проблеми (велика частина реагентів, 

проміжних і кінцевих продуктів високотоксичні). Тому при плануванні і 

проведенні досліджень в останній час важливу роль відіграють методи 

комп’ютерного моделювання, які при сучасному рівні обчислювальної техніки 

дають змогу отримувати достовірні значення параметрів досліджуваних систем як 

результат їх імітаційного моделювання. Нашою задачею було з’ясування 

можливості теоретичного передбачення технологічних режимів та підбору 

матеріалів для створення дефектів – центрів пінігу в матриці ВТНП. 

Одним з найпоширеніших теоретичних підходів, які використовуються для 

таких досліджень, є метод молекулярної динаміки (МД) [48]. У цьому методі 

класичні рівняння руху Ньютона для системи розв’язуються чисельно, починаючи 

з наперед визначених початкових умов. Метод молекулярної динаміки дозволяє 

обчислювати як рівноважні термодинамічні, так і динамічні властивості системи 

при скінченних температурах, одночасно забезпечуючи “вікно” на мікроскопічні 

рухи індивідуальних частинок у системі.  

Об’єктом досліджень було вибрано перший член гомологічного ряду 

HgBa2Can–1CunO2n+2+ , тобто HgBa2CuO4+  (Hg–1201). Такий вибір зумовлений 

наступними причинами. Якщо не враховувати попередньої і недостатньо 

перевіреної інформації про синтез нових надпровідних сполук з температурою 

переходу в надпровідний стан Тс ≥ 150 К, то ртутновмісні високотемпературні 

надпровідники залишаються рекордсменами за величиною Тс. Hg–1201 володіє 
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досить високою стабільністю і успішно служить модельним матеріалом для 

проведення досліджень впливу різних факторів на фізичні властивості членів 

ртутного гомологічного ряду.   

 

 

Рис. 2.1. Схематичне  зображення елементарної комірки сполуки 

HgBa2CuO4 

 

Серед інших членів вказаного ряду він має найпростішу кристалічну 

структуру (одна площина CuO2) і хімічний склад (відсутність атомів Са). Через 

обмеженість обчислювальних ресурсів ці фактори є необхідними умовами 

проведення обчислень. Схематичне зображення елементарної комірки сполуки 

HgBa2CuO4 представлене на рис. 2.1. 

Кристалічна структура  Hg–1201 має просторову групу Р4/mmm (№ 123) і 

володіє всіма характерними рисами, притаманними високотемпературним 

надпровідникам. Зарядовими “резервуарами” для допінгування площин CuO2 

носіями служать базові площини HgО. Важливу роль в перенесенні заряду між 

структурними елементами відіграє так званий “апікальний” кисень (координати 

0,0,z).   

Основною проблемою реалізації методу молекулярної динаміки є побудова 

потенціалів міжатомної взаємодії та визначення їх параметрів.  В окремих  
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працях, присвячених комп’ютерному моделюванню Hg–ВТНП, приведені числові 

значення параметрів емпіричних потенціалів [28]. проте вони стосуються сполук 

із вмістом атомів Са, що може внести додаткові похибки в обчислення . 

У роботі для проведення моделювання за методом МД було використано 

потенціал міжатомної взаємодії у формі Борна–Майєра (2.1).                                                

Числові значення параметрів цього потенціалу визначали запропонованим у 

[49] методом їх підбору до енергетичної поверхні (fitting energy surfaces). Цей 

метод передбачає обчислення загальної енергії досліджуваного об’єкта при різних 

його геометричних параметрах.  

Особливістю задачі визначення параметрів потенціалу була необхідність 

врахування взаємодії атомів, які входять до складу Hg–1201, з атомами металів, 

які можуть формувати кластери – центри пінінгу. При визначенні відповідних 

параметрів  виникає необхідність використовувати надгратки досліджуваних 

сполук. 
 

Збільшення кількості атомів у елементарній комірці надгратки приводить до 

значного зростання  машинного часу і, таким чином, унеможливлює 

застосування методів ab initio у разі обмеженості обчислювальних ресурсів. Тому 

для обчислення загальної енергії  кристалічної гратки Hg–1201 із замінами в 

катіонній підсистемі ми запропонували використання напівемпіричного 

розширеного методу Хюккеля (РМХ) [50,51] з наступною детальною перевіркою 

його точності та придатності для розв’язання поставленої задачі.  

В основі РМХ лежать наближення для матричних елементів гамільтоніана та 

матриці перекриття в секулярному рівнянні методу МО ЛКАО (молекулярних 

орбіталей – лінійної комбінації атомних орбіталей) 

 

0 ikik ESH .                             (2.4) 

 

А саме, діагональні елементи Hii заміняють відповідними потенціалами 

іонізації, взятими з оберненим знаком, 

 

    iii IH  ,                  (2.5) 
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а для недіагональних елементів вибрано форму Вольфсберга–Гельмгольца 

 

     
2

kkii
ikik

HH
kSH


 ,                                 (2.6) 

 

де k – числовий коефіцієнт, який дорівнює 1,67 для σ–орбіталей і 2,00 для π–

орбіталей; Sik – матриця перекриття,  

 

  dS kiik
* .                        (2.7) 

 

Відзначимо, що застосовано безітераційний різновид РМХ, тобто не 

враховано залежності Hii від конфігурацій і зарядових станів атомів. 

Обчислено енергії п’яти конфігурацій із трансляційною симетрією для 

кожного складу (заміни Hg/Pb і Hg/Ag), з пропорційною зміною параметрів 

трансляцій.   

На основі результатів обчислень значень загальної енергії визначено 

параметри потенціалу Борна–Майєра. Результати  представлені в таблиці 2.3. 

Перші члени у виразі потенціалу (2.1) (кулонівська взаємодія між іонами) 

обчислювали за методом Евальда, що забезпечило швидку збіжність граткових 

сум.  

Для інтегрування рівняння руху у методі МД  використовували алгоритм 

Верле у швидкісній формі [48]. Формули для однієї компоненти радіус–вектора і 

швидкості мають вигляд   
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де а – відповідна компонента прискорення. Цей відносно простий алгоритм 

забезпечує збереження енергії в системі у процесі моделювання.  

 

Таблиця 2.3 

Числові значення параметрів потенціалу Борна–Майєра для  Hg(Pb,Ag)–

1201 

Взаємодія Aαβ, eB ραβ, Å Cαβ, eB Å6
 

Hg2+ – O2– 660,3 0,40 0,0 

Hg2+ – Hg2+  583,1 0,29 0,7 

Ba2+ –  O2– 2109,0 0,37 0,0 

Ba2+ – Ba2+ 2003,3 0,30 2,1 

Cu2+ –  O2– 1020,0 0,27 0,0 

O2– –  O2– 17377,2 0,15 0,0 

Pb2+ – O2– 1929,3 0.11 0.1 

Pb2+– Hg2+ 601,0 0,03 0,2 

Pb2+– Ba2+ 611,3 0,12 0,0 

Pb2+– Cu2+ 553,7 0,22 0,4 

Pb2+– Pb2+ 624,4 0,37 0,2 

Ag2+ – O2– 1202,8 0,44 0,0 

Ag2+– Hg2+ 633,5 0,09 0,4 

Ag2+– Ba2+ 593,4 0,10 0,1 

Ag2+– Cu2+ 578,3 0,32 0,3 

Ag2+– Ag2+ 533,8 0,34 0,1 

 

Метод МД дає змогу обчислювати широкий спектр властивостей 

досліджуваних об’єктів. Однак неоднозначність вибору потенціалів міжатомної 

взаємодії, як зазначалось вище, обмежує можливості інтерпретації отриманих 

результатів і вимагає перевірки шляхом порівняння з експериментальними 

даними і результатами першопринципних обчислень. Відома дуже мала кількість 

досліджень Hg–ВТНП за методом МД, а результати експериментальних 

досліджень відзначаються високим ступенем розбіжностей і невідтворюваності, 
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що є наслідком складності синтезу монокристалів і однофазних полікристалічних 

Hg–ВТНП. З огляду на ці обставини отримані нами набори параметрів 

потенціалів міжатомної взаємодії підлягали ретельній перевірці на достовірність 

отриманих на їх основі структурних та енергетичних властивостей Hg–1201.  

Перший етап тестування полягав у визначенні рівноважної геометрії 

кристала Hg–1201. Початковими умовами були експериментальні координати  

атомів в межах елементарної комірки із заданими параметрами, а також 

швидкості, які відповідають розподілу Больцмана за температури вимірювання 

кристалічної структури (300 К). Протягом 1000 кроків МД відбувалося 

урівноважування (термалізація) системи, а за наступних 1000 кроків проводилося 

часове усереднення позицій атомів. Обчислені середні значення складають: 

а = 3,86 Å, с = 9,47 Å.  

Таким чином, параметри елементарної комірки відтворені з точністю   0,4%, 

що може свідчити про адекватний вибір форми потенціалу і задовільну точність 

його параметрів. 

Наступним кроком було дослідження теплового розширення кристалів Hg–

1201. Моделювання проведено в діапазоні температур від 300 до 600 К. Зміну 

температури здійснювали шляхом масштабування швидкостей атомів за 

процедурою, описаною в [52], кожні 50 кроків МД. Результати таких обчислень 

представлені на рис. 2.2. Суцільними лініями показано результати лінійної 

регресії за методом найменших квадратів. Помітним є закономірне зростання 

параметрів гратки із збільшенням температури. Причиною неузгодженості 

температурного ходу параметрів а і b є той факт, що на тепловий рух атомів не 

накладаються обмеження просторової групи елементарної комірки. 



 39 

  

 

Рис. 2.2. Температурні залежності параметрів гратки сполуки Hg–1201 

 

Таким чином, різниця в температурних ходах параметрів а і b пояснюється 

тепловими флуктуаціями усереднених значень координат. Для сполуки 

HgBa2CuO4 відсутні експериментальні дані з температурної залежності 

структурних параметрів, з якими можна було б порівняти отримані результати.  

Тому вони мають якісний характер і можуть служити додатковим підтвердженням  

достовірності вибраної моделі. 

Одним із важливих застосувань методу МД є оптимізація структури 

молекулярних і кристалічних систем. Як вже зазначалося в цьому розділі, наша 

реалізація забезпечує відтворення експериментальних параметрів структури у 

випадку початкових умов, близьких до рівноважних (експериментальних). Проте, 

при побудові гіпотетичних конфігурацій загальна енергія і атомарні сили часто 

знаходяться  в областях значень, далеких від глобального мінімуму. У той же час 

обчислення, для прикладу, фононних спектрів та динамічних властивостей 

вимагають досягнення строго рівноважної конфігурації. Числова мінімізація 

енергії за стандартними алгоритмами, такими як за BFGS, CG, ODIIS [53] у 

більшості випадків виявляються ефективними, за винятком випадків, коли 

система знаходиться в достатньо глибокому локальному мінімумі енергії. Тоді чи 

не єдиним виходом з таких ситуацій є використання різних схем МД з наступним 

уточненням положення глобального мінімуму загальної енергії.  
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Рис. 2.3  Релаксація параметрів гратки сполуки Hg–1201 у процесі 

оптимізації структури 

 

Для вивчення можливостей нашої реалізації методу МД було проведено 

обчислення з початковими умовами, які відповідають збільшеному в 1,331 разу 

об’єму елементарної комірки при сталій температурі. На рис. 2.3 показано 

релаксацію параметрів гратки Hg–1201 у процесі моделювання. Як видно з цього 
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рисунка, швидкість оптимізації є достатньо високою, а області насичення 

відповідають рівноважним значенням структурних параметрів. 
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Рис. 2.4. Часова еволюція кінетичної (а) і потенціальної (б) енергії сполуки  

Hg–1201 

 

У більшості досліджень за методом МД [48] проводиться перевірка 

встановлення стаціонарних значень складових загальної енергії. Аналогічні 

обчислення проведено нами для системи Hg–1201. Такі спостереження  за 

поведінкою потенціальної та кінетичної енергіями дають змогу перевірити 
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стабільність процедури інтегрування рівнянь руху і уникати значних відхилень 

траекторій у фазовому просторі системи від їх реальних напрямків. На рис. 2.4  

показані часові еволюції потенціальної, кінетичної, загальної енергій при 

моделюванні канонічного ансамблю. Спостерігається добре виражена тенденція 

до встановлення стаціонарних значень для всіх видів енергії.  

На рис. 2.5 показано зміну компонент енергії при масштабуванні 

швидкостей. Монотонність зміни середніх значень свідчить про числову стійкість 

обчислювальної процедури при введенні в систему збурень.  

Після перевірки адекватності параметрів потенціалу міжатомної взаємодії 

було проведено моделювання процесів можливого утворення металічних 

кластерів Ag і Pb у міжгранульному середовищі полікристалічного Hg–1201. 

Кристаліти вказаної сполуки моделювали двома кластерами розміром 152 

елементарних комірок у напрямках x, y, z відповідно, розміщених паралельно між 

собою на певній відстані. У процесі моделювання положення іонів Hg–1201 

залишалися фіксованими. Початковим положенням металічних кластерів у 

вигляді кубів розміром 222 елементарні комірки був периметр порожнини між 

кристалітами Hg–1201. Моделювання здійснювали за фіксованих температур у 

діапазоні 500 – 800 оС; тривалість кожного обчислення визначалася досягненням 

квазірівноважного стану системи. Результатом досліджень є отримання стійкого 

металічного кластера Pb поблизу геометричного центру міжкристалітного 

простору, який утворився при температурі 720 оС після проходження ~ 105 кроків 

МД. Схематично цей результат представлено на рис. 2.6, причому показані лише 

ті атоми Pb, які знаходяться в області дії потенціалу міжатомної взаємодії [54]. 
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 Рис. 2.5. Температурна залежність загальної енергії сполуки Hg–1201 
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Рис. 2.6  Конфігурація атомів Hg–1201–Pb при температурі 720 оС 

 

Усі інші випробовування не привели до утворення структур у 

міжгранульному середовищі і припинялися після збільшення міжатомних 

віддалей до значень, при яких перестають діяти міжатомні сили. Отримані 

результати потребують порівняння з експериментом та результатами 

першопринципних обчислень. 

Таким чином, побудована модель системи відтворює основні властивості 

базової структури з достатньою точністю. Її застосування до вивчення складних 

процесів дефектоутворення вимагає додаткових досліджень і вдосконалення 

процедури побудови потенціалів міжчастинкової взаємодії.  

2.3.  Універсальний зв'язок між температурою переходу в 

надпровідний стан і концентрацією дірок в ртутьвмісних 

металооксидних купратах. 

 

Однією з основних особливостей ртутновмісних металооксидних купратів є 

те, що надпровідні властивості виникають в них лише при легуванні вихідних 

бездефектних сполук, які є діелектриками. Одним з найпростіших методів зміни 
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рівня легування є додавання або видалення кисню. Згідно із стандартною іонною 

моделлю, кожний введений надлишковий кисневий атом повинен додавати дірки 

до зарядових носіїв в сполуці. Однак, для сполук ртутного ряду, із залежності 

валентності міді від індексу  було показано, що надлишковий кисень постачав 

лише одну дірку [55]. Крім того, iз зонних розрахунків [56] випливає,  що існує 

сильний ковалентний зв'язок між надлишковими атомами кисню в площині HgO  

i найближчим до них сусуднім атомом Ва. 

Для металів i iнтерметалічних сполук, які переходять в надпровідний стан при 

низьких температурах, справджується правило Маттіаса, яке передбачає добру 

кореляцію Тc з числом валентних електронів на атом. Подібні кореляції 

намагалися встановити i для широкого класу металооксидних купратів. Однією з 

найбільш явних спостережуваних кореляцій є зв'язок Тс  з концентрацією дірок 

(р): 

 2
0

max )(1 ppaTT cc                                      (2.10) 

 

який справджується для всіх ВТНП, досліджених авторами [57]. У 

запропонованій залежності (2.10) Tc
max є максимальна температура переходу для 

кожного з сімейств ВТНП; р – число дірок на атом міді; р0 = 0.16 – оптимальна 

густина дірок для T=Tc
max. Сполуки з р < р0 відомі як недoлеговані, а з р>р0 – як  

перелеговані (див. рис. 2.8а). Коефіцієнт а=82,5 визначає область легування рmax–

pmin=2/√82.5=0,22, в якій зберігаються надпровідні властивості ВТНП сполуки. 

Співвідношення (2.10) може бути універсальним, якщо підтвердиться 

незалежність параметрів а i р0  для різних сімейств ВТНП. Крім того, воно 

передбачає вирішальну роль шарів СuО2  в виникненні надпровідності з одного 

боку i несуттєвість міжшарових зв'язків з другого боку. Для підтвердження 

параболічності залежності (2.10) в роботi [58] було здійснено аніонне легування 

сполук Hg–ВТНП. Для Hg–1201 встановлено, що при зміні  від 0 до 0.4 значення 

критичної температури змінюється від 0К97К20К, як це зображено на рис. 
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2.8.а, де повністю охоплена недолегована область i частково перелегована [58]. 

Параболічна форма залежності Тc () 

                Tc()=97[1–26(–0.22)2],                                 (2.11) 

 

 

Рис. 2.7. а) Універсальна параболічна залежність приведеної критичної 

температури Тс/Тс
max від концентрації носіїв р на CuO2 площину, б) 

залежність Тс від концентрації носіїв ns нормованої на їх масу m* в 

CuO2 –площині [59] 
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яка була встановлена за даними термогравіметрії i дифракції нейтронів на 

порошку, чітко помітна в області зміни : 0.03    0.42 з максимумом Тc = 97 К 

при  = opt =0.22. Автори робіт [55,60] визначили концентрацію носіїв на один iон 

Сu для сполук з різним  з вимірюваннь  термо–е.р.с.  за  290 К,  титрування  i  

сумування валентних зв'язків.  З отриманих результатів,  які наведені на рис.2.7 б, 

бачимо, що для   0,28 залежність Тс(р) є параболічною за формою і описується 

законом : 

                                         Tc(p)=97[1–50(p–0.16)2],                       (2.12) 

а для   0.28 з'являється відхилення від параболічності, яке також спостерігалось 

і для сполук Hg–1212 [61]. Відмінність множника а від 82,5 (див. (2.10)), 

встановленого раніше, приводить до більш широкої області легування для Hg–

ВТНП, тобто рmax–pmin=2/√50=0.28 на відміну від 0,22 для решти ВТНП. 

Порівнявши залежності Тс() і Тс(р) в області, де форма залежностей є 

параболічною, автор роботи [55] знайшов, що р=0,72+ з =0±0,01. Це означає, 

що кожний аніон кисню постачає не дві дірки, а лише 0,72, що може свідчити про 

сильний ковалентний зв'язок в площині (HgO) і з найближчим оточенням. 

Розрахунки зонної структури, здійснені авторами роботи [46] підтверджують цей 

висновок, хоча вони і припускали, що р=. 

Комбінування даних для недолегованих і перелегованих сполук дозволило 

знайти інше співвідношення Tс(ns/m*) типу "контур бумеранга", яке схематично 

зображено на рис. 2.9б [61] і більш схоже на емпіричну залежність, зображену на 

рис. 2.8б. Параметр n/m* є відношенням густини носіїв до ефективної маси, яке 

визначається в надпровідному стані з SR–вимірів. Спад в залежності Tс(ns/m*) 

при p>popt обумовлений "надлишковими" носіями, або локалізацією носіїв. Як 

було показано в роботi [62], глибина проникнення ns/m*, так як i Тc, зростають 

iз збільшенням  в недолегованих i зменшуються в перелегованих зразках, що 

також  свідчить на користь універсальності залежності Tс(ns/m*)  з формою типу 

"бумерангу". В той же час велика кількість незайнятих позицій в шарі (HgO), в 

які може входити кисень, дозволяє припустити, що сполуки ртутного ряду є 
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найбільш придатними для вивчення універсальності залежностей Тс(р), або 

Tс(ns/m*). 

Найближче оточення СuО2 шару повинно сильно впливати на надпровідність Hg–

вмісних сполук, оскільки внесок кисню в концентрацію дірок, коли  перевищує 

0,22,  

 

Рис. 2.8. Залежності критичної температури (Тс) для Hg–1201 від: 

а) рівня легування аніонами кисню (δ) 

б) конценрації дірок (р) на (СuO2) площину 
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чітко зменшується від значення р= 0,2. Відомо, що довжина вісі с елементарної 

комірки сполуки Tl2Ba2Can–1CunO2n+4 зменшується при входженні надлишкового 

кисню в подвійний (ТlO)2 шар. Однак вона збільшується, коли надлишковий 

кисень введено в одну з проміжних позицій за межами площини (ТlО) в 

одношаровій по (ТlO) сполуці TlBa2Can–1CunO2n+3. Вплив  на параметр ґратки с 

одношарової по (HgO) сполуки Hg–1201 є аналогічним, звідки випливає, що в Hg–

ВТНП можливе існування двох типів позицій для кисню. Одна з них – в шарі 

(HgO).  Її заповнення спричиняє зменшення с і дає внесок у концентрацію носіїв 

(р). Друга за межами шару HgO. Її заповнення не приводить до такого ефекту.  

Одним з можливих механізмів збільшення Тс в Hg–ВТНП є вплив 

гідростатичного тиску. В роботах [63–66] для недолегованих Hg–ВТНП 

підтверджено, що залежність критичної температури від тиску з додатнім 

коефіцієнтом dTc/dP2 К/ГПа може бути пояснена iндукованим тиском зарядовим 

переносом, що узгоджується з параболічним зв'язком Тc (р). Однак існування 

ненульового значення dTc
max/dP для оптимально легованих Hg–ВТНП з р=р0 не 

може бути пояснено переносом заряду. Так наприклад, для Hg–1223 значення 

Тc
max змінюється від 130К до 153 К при зростанні тиску до 15 ГПа [67]. При 

Р=31ГПа Тc
max=І64К. Але при цьому не спостерігається жодного фазового 

переходу. Аналогічне монотонне зростання Тc
max з тиском характерне і для інших 

Hg–ВТНП: до 154К при Р=29 ГПа для Hg–1212 і до 118К при 24 ГПа для Hg–

1201. Це свідчить про універсальність залежності Тс(Р) для сполук ртутного ряду. 

Таким чином зміна температури переходу під дією тиску може бути описана 

двома складовими (залежною і незалежною від концентрації носіїв): 

    ΔТc
max=Тс(ро,Ро)–Тc

max(Ро,О)=0,25(dТc
max/dP)2/(A(dpdP)2)                       (2.13) 

 де ΔТc(Р)= ΔТc
max –  зміна критичної температури для оптимально легованих 

ВТНП, А≈50Тc
max – параметр, що характеризує параболічність в залежностіТс(Р) 

(див. (2.12)). 

Детальне дослідження зміни Тс з тиском сполук з різним рівнем легування 

(δ≥0) проведено в роботі [68]. Для Hg–1201 з δ≤δopt i дещо більше δopt Тc лінійно 
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зростає з тиском, а при δ>δopt швидкість зростання зменшується. Загальна 

поведінка може бути описана залежністю 

Тc(Р)=Тc(0) + αР +βР2                                                 (2.14) 

Лінійний вплив Р на Тc описується залежністю α(δ), значення якої є постійною 

величиною (2.0±0.2)К/ГПа аж до δ=0.25. Поблизу δ=0.3 – α=0, при 0,3≤δ≤0,33 α 

зростає до (1.0±0.2)К/ГПа і при δ>0.33 α знов зменшується. β є нехтуюче малим 

для δ<0.28 і падає повільно до –2.0К/ГПа поблизу δ=0.З. Ускладнена залежність 

α(δ) для δ>0.25 може бути пояснена незвичайним розсіянням дірок за рахунок 

перелегування. Однак незалежність α(δ) при δ≤0.25 є протилежною до 

передбаченого лінійного зменшення α з δ, яке випливає з параболічної залежності 

Тс(Р). Якщо припустити, що в (2.12) від тиску змінюються не лише Тc
max і р, але і α 

і ро, тоді модель індукованого тиском переносу заряду має право на існування. 

Підтвердженням цієї моделі є залежність в Hg–1201 Тс(δ) для різних 

гідростатичних тисків [67]. 

Існування великої кількості порожнин в площині (HgO)δ для легування 

аніонами кисню і передбачення існування сингулярності Ван–Хова поблизу 

поверхні Фермі наштовхнуло авторів роботи [69] на думку про можливість зсуву 

рівня Фермі до пікового значення густини станів під дією надвисоких тисків. 

Майже лінійне зростання Тc
max для Hg–1223 до І50К при Р=І6ГПа з наступним 

повільним зростанням до І64К при 30ГПА і спадом до І59К при Р>30ГПа 

заперечують феноменологічну модель Тс(Р), а розмитий максимум не підтверджує  

очікуваний  різкий  пік  згідно  з припущенням існування особливості Ван–Хова. 

Надзичайно велика зміна критичної температури  (приблизно на 30 К), а не як це 

передбачається на декількa градусів згідно феноменологічної моделі Тс(Р), є 

набагато більшою, ніж для інших ВТНП сполук [63–66].  Можливо,  ця  

невідповідність  пов'язана з лінійною координацією іонів Hg в гратці. Для 

перевірки цього припущення було досліджено залежності від тиску на Hg–1223 з 

частковим заміщенням Hg на Рb і Мо, або Ва на Sr. Якщо, лінійна координація 

іонів  Hg є відповідальною за  спостережувані  залежності, то заміщення Hg на Рb 

повинно сильно вплинути на поведінку Тc(Р), а заміщення Ва на Sr має бути 

невідчутним. Дійсно, як показано в роботі [52] (див. рис. 2.9) при збільшенні 
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вмісту Рb до 0.2 вагових процентів пікове значення Тc на залежності Тc(Р) 

зміщується в низькотемпературну область, а заміщення Ва на Sr не змінює 

загальної поведінки Тc(Р). Таким чином, підтверджується, що іони Hg і її 

заміщення, або вакансії відіграють значну роль в зміні критичної температури в 

ртутьвмісних ВТНП. 

 

2.4.  Роль нееквівалентних площин CuO2 у формуванні 

надпровідних властивостей Hg–вмісних ВТНП на основі 

енергетичних характеристик кристалічної гратки 

 

 

Важливою проблемою в дослідженнях високотемпературних надпровідників 

(ВТНП) залишається з'ясування ролі різних типів взаємодій у формуванні їх 

фізичних властивостей. Надпровідні властивості всіх класів ВТНП визначаються 

концентрацією носіїв та їх розподілом в елементарній комірці. У багатьох 

роботах, присвячених дослідженню систем LSCO, YBCO, BiSrCaCuO i 

TlBaCaCuO вказується,  що найважливішим фактором, який визначає розподіл 

носіїв, є електростатична енергія (енергія Маделунга). Інші складові, такі як 

потенціали іонізації металічних іонів і спорідненість іонів кисню до електрона, є 

несуттєвими або залишаються сталими при зміні рівня допінгування [70].  

 У цьому розділі описується підхід до вивчення розподілу носіїв між 

атомними позиціями, за яким пропонується визначати рівноважний стан 

кристалічної гратки шляхом мінімізації загальної енергії до якої,  крім 

електростатичної енергії EM, входить зонна енергiя Eb. Таким способом 

визначається вміст надлишкового кисню, який можна порівняти з 

експериментальними даними.  

 Розрахунок енергії міжіонних кулонівських взаємодій проводився за 

мeтодом Евальда, узагагальненим на випадок довільної кількості іонів в 

елементарній комірці  
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 дe ,)(  
n

i

n
neqS KrK   – ширина гаусівського розподілу заряду, K, R – вектори 

прямої і оберненої гратки відповідно; V0  – об'єм елементарної комірки. Ефекти 

екранування середовища враховували введенням діелектричної сталої  [71].  

 Для оцінки зонної енергії ми запропонували такий підхід. Нехай ph – 

кількість дірок на одну площину CuO2. Енергія дірки у системі, утвореній 

багатьма площинами з розмірністю L  L може бути записана як  
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Для зонної енергії на одну площину CuO2 отримуємо такий вираз: 
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Одноелектронну зонну енергію (2.15) можна розглядати також як власне 

значення гамільтоніана Хаббарда у наближенні повністю невзаємодіючих дірок 

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

ефективна маса зв'язана з внутріплощинним інтегралом переносу t|| 

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

2 . За моделлю Сіро [72] 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. В 

результаті вираз для зонної енергії має вигляд  

                                              
i

hi

h

c
b p

n

T
E

2
.                  (2.19) 

Для аналізу за вказаною схемою ми використали структурні дані і 

властивості серій досліджуваних нами зразків і частково – подані в [42]. У 

структурі з чотирма площинами CuO2 враховували нееквівалентність зовнішніх і 

внутрішніх площин шляхом введення параметру х – частки дірок, які входять до 

внутрішніх площин. Таблиці 2.4 та 2.5 показують приклади вибору розподілу між 

атомами іонних зарадів для обчислення енергії Маделунга. У цих таблицях y – 

частка кількості дірок, які розміщуються на позиціях Cu. 

Мінімізацію загальної енергії проводили відносно вмісту надлишкового 

кисню  (рис. 2.9). У ході обчислень підбирали параметри, які визначають 

розподіл між позициями Cu і О в межах площини СuO2 для того, щоб досягнути 

узгодженості min  з експериментальним значенням для одного із зразків даної 

серії. Це означає, що ми визначали відносні зміни нестехіометрії за киснем. Слід 

відзначити, що експериментальні вимірювання  теж визначають лише відносні 

зміни нестехіометрії, оскільки визначені різними методами значення  не 

збігаються. Як видно з таблиці 2.6 [73], обчислені значення добре описують зміни 

. обч завжди знаходяться в тій же області легування (недостатньої або 

надлишкової легованості), що й експериментально визначені. 

 Крім цього, обчислення показують переважну локалізацію дірок на позиціях 

кисню, що узгоджується з експериментальними даними для інших класів ВТНП. 
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Taблиця 2.4 

Іонні заряди в  HgBa2CuO4+ 

 

Aтом x/a y/b z/c q 

Hg 0 0 0 2 

Ba 1/2 1/2 z 2 

Cu 0 0 1/2 2+y 

0(1) 1/2 1/2 0 –2+(/2)(1 – у) 

0(2) 0 0 z –2 

0(3) 1/2 1/2 0 –2 

 

 

 

 

 

 

Taблиця 2.5 

Іонні заради в НgВа2Са3Сu4О10+ 

 

Aтом x/a y/b z/c q 

Hg 0 0 0 2 

Ba 1/2 1/2 z 2 

Ca(l) 1/2 1/2 z 2 

Ca(2) 1/2 1/2 1/2 2 

Cu(l) 0 0 z 2+(/2)xy 

Cu (2) 0 0 z 2+(/2)(l – x)y 

0(1) 1/2 0 z –2+(/4)x(1 – у) 

0(2) 1/2 0 z –2+(/4)(1 – x)(1 – у) 

0(3) 0 0 z –2 

0(4) 1/2 1/2 0 –2 
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Taблиця 2.6. 

Результати обчислень 

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 

 
*)– значення, за якими були вибрані у. 

 

Рис. 2.9 Зміна загальної енергії як функція нестехіометрії  для сполуки  

Hg1201 
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Висновки до розділу 2 

 

Як видно з результатів моделювання, серед інших заміщень позицій ртуті 

найнижчою енергією володіє заміна атомами кадмію. Заміщення свинцем і 

ренієм, які, як відомо, призводять до покращення стабільності структури, значно 

більше підвищують енергію гратки. Водночас відтворюються значення енергій 

дефектів заміщень Hg/Cd  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 подальших 

експериментальних і теоретичних досліджень мають стати пошуки вдалих 

поєднань хімічних елементів для модифікації властивостей ВТНП. 

Можна зробити також висновок про спорідненість гомологічного ряду 

HgBa2Can1CunO2n+2+ до інших сімейств 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).  
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3. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК У HG–ВТНП 

 

3.1.  Електронна структура та хімічний зв’язок в 

стехіометричних Hg–ВТНП 

 

 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 

розділі 2 було показано, що рівноважні властивості членів ртутного 

гомологічного ряду δ22nn1n2 OCuCaHgBa   добре описуються в рамках іонної моделі 

[73], 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, в першу чергу –– 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 займає аналіз розподілу електронної густини, 

отриманого в результаті обчислення їх зонної структури [74].  

Слід, однак, відзначити, що важливу роль у формуванні енергетичного 

спектру ВТНП відіграють кулонівські одновузельні 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 [75]. Перед застосуванням практичних методів зонної теорії до 
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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 [76–78], з використанням гібридних обмінно–

кореляційних функціоналів [79, 80], а також у наближенні GW для масового 

оператора [81–88]. Зокрема, у наближенні GW для власно–енергетичної частини  
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отримано поправки до квазічастинкових енергій. Виявлено, що врахування 

зазначеними способами ефектів обміну та кореляцій не робить якісних змін до 

описаної нижче зонної структури Hg–ВТНП [89]. 

Поміж робіт, присвячених дослідженню ЕГ в Hg–ВТНП, тільки в [74] 

приділяється увага особливостям розподілу електронної густини в HgBa2CuO 4 . 

Очевидною є необхідність систематичного порівняльного аналізу розподілу 

електронної густини в кристалах ртутного гомологічного ряду. У представленій 

роботі для обчислення )(r  використано повнопотенціальне розширення методу 

лінійних muffin–tin–орбіталей (ПП–ЛМТО) [90, 91]. 

Для отримання розподілу електронної гуcтини у кристалі методами, які 

ґрунтуються на muffin–tin–геометрії кристалічного потенціалу, необхідно 

врахувати поправки на несферичність, для чого розроблені різні підходи. З огляду 

на сформульовану задачу (детальний аналіз розподілу )(r ) і з урахуванням 

особливостей кристалічної структури Hg–ВТНП (як й інші надпровідні купрати, 
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вони володіють ''відкритими'' структурами з малими коефіцієнтами атомного 

упакування) використано плоскохвильове Фур'є–представлення ЛМТО у 

міжсферному просторі [91]. Це дало змогу уникнути застосування формалізму 

''пустих сфер'', який дещо ускладнює обчислювальну процедуру й інтерпретацію 

результатів обчислень. 

Блохівські базисні функції  
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де функції )(  rH
L  виражаються через розв'язки радіального рівняння Шредінгера 

та їх похідні, LK  –– функції Ханкеля, які в довільній сфері ''R  розкладаються 

за функціями Бесселя )'(   RLR rJ ,  
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 1)(1/= lSRRL ; ),( RLLRS   –– структурні константи у прямому просторі,  

  

lllL
LL

L

l

R

l

R
RLLR wC

ll

lw

w

S

w

S
S 




























 )(

!1)!(2!1)!(2

!1)!(24
=),(

11




  

).()|)((| * RRYiRRK L
l

l  
    (3.8) 

  

Тут L
LLC 
  –– коефіцієнти Гаунта, w – середній радіус Віґнера–Зейтца. 

Щоби здійснити перетворення Фур'є блохівських функцій, побудованих на 

лінійних MT–орбіталях, необхідно враховувати сингулярності функцій Ханкеля. 

В [91] запропоновано заміну розбіжної частини функції Ханкеля регулярною в 

межах MT–сфери функцією і введення таким чином псевдо–ЛМТО, визначених у 

всьому просторі. Якщо позначити цю регулярну функцію через RLK
~

, то згадані 

псевдо–ЛМТО виражається як  
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Гамільтоніан системи за методоом ПП–ЛМТО має наступний вигляд:  
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де перший доданок представляє вклад muffin–tin(МТ)–частини одноелектронного 

гамільтоніана, другий доданок – корекція всередині МТ–сфер. Третій і четвертий 

доданки являють собою матричні елементи кінетичної енергії та міжатомного 

потенціалу відповідно Аналогічно, матриця перекриття виражається через 

доданки, які відповідають простору в межах МТ–сфер і між сферами [91] 

Самоузгоджену схему обчислень розпочинали із зарядової густини, що 

являє собою суперпозицію електронних густин атомів, з яких складається 

сполука, з кутовими усередненнями. Структурні параметри отримані з аналізу 

Рітвельда експериментальних даних з рентгенівської дифракції. На кожній 

ітерації на основі розв'язування узагальненої задачі на власні значення і власні 

функції 0=)( 2
kjkjEV   обчислювали розподіл ЕГ 

2||=)( i
i

r  , за якою був 

установлений критерій збіжності. 

Отримані енергетичні спектри досліджуваних сполук володіють всіма 

характерними рисами, 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 квазідвомірний характер зонної структури (дисперсія в 

напрямку   ( Z ) зони Бриллюена майже відсутня). На рис. 3.1, як приклад, 

наведено зонну структуру четвертого члена ртутного гомологічного ряду (Hg–

1234), яка якісно узгоджується з результатом роботи [92]. 
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Рис. 3.1. Зонна структура сполуки 10432 OCuCaHgBa  

 

На рис. 3.2 представлені схематичні зображення елементарних комірок 

членів ряду δ22nn1n2 OCuCaHgBa   з n=1–4 і розподіли електронної густини в них. 

Спостерігаються добре помітні зміни в характері )(r  при переході від нижчих 

до вищих членів гомологічного ряду, причому ці зміни мають немонотонний 

характер. У збільшеному масштабі карти розподілу електронної густини 

представлені на рис. 3.3. Як видно з останнього, у сполуці Hg–1223 мають місце 

збільшені градієнти )(r  й ізолінії відзначаються складнішою формою. Привертає 

увагу залежність характеру розподілу ЕГ від кількості площин 
2CuO  на зв'язку 

ртуть––апікальний кисень, що відображена на рис. 3.4.  
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Рис. 3.2. Елементарні комірки і розподіл електронної густини в них перших 

чотирьох членів ртутного гомологічного ряду 

 

Збільшення електронної густини між вказаними атомами при збільшенні n 

від 1 до 3 можна інтерпретувати як слабку зміну типу хімічного зв'язку від 

іонного до ковалентного із зворотною зміною при переході до члена з n =4. На 

рис. 3.5 зображено розподіли ЕГ вздовж лінії Hg–O(A). Середнє значення )(r  

вздовж цих ліній для Hg–1223 в 1,6 раза більші, ніж для Hg–1212 та Hg–1234. 
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Рис. 3.3. Електронна густина в площинах (010) Hg–ВТНП 

 

Проведені обчислення дають також змогу детально проаналізувати хімічний 

зв'язок в термінах деформаційної ЕГ, яка отримується відніманням від 

самоузгодженої ЕГ початкового розподілу (суперпозиції атомів). Представлені на 

рис. 3.6 карти деформаційної ЕГ вказують на значну іонну складову на 

відображених зв'язках. Однак у випадку сполуки Hg–1223 область від'ємних 

значень (штрихові ізолінії) на зв'язку Hg – О(Apical) займає меншу частину 
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об'єму, навіть з урахуванням зменшеної у порівнянні з іншими членами 

гомологічного ряду міжатомної відстані. На противагу цьому, зв'язок Cu – O не 

демонструє виражених особливостей у переміщенні зарядової густини при 

утворенні сполуки. 

Вказані закономірності у розподілах електронної густини сполук 

δ22nn1n2 OCuCaHgBa   (n = 1–4) потребують кількісної інтерпретації на основі 

відповідних модельних уявлень. На нашу думку, для пояснення взаємозв'язку між 

характером зміни розподілу електронної густини і надпровідними властивостями 

ртутного гомологічного ряду необхідно узагальнити висновки робіт [93,94] про 

роль змішаного іонно–ковалентного характеру зв'язку в площині 2CuO  на всю 

елементарну комірку. Як припускається в [93,94], умовою існування куперівських 

пар за температур, вищих від критичної, є асиметрія електричного поля навколо 

площин 2CuO . Як показано в [93], асиметрія є причиною появи  –складової 

зв'язку внаслідок поляризації іонів кисню та міді. Очевидно, що складний 

характер залежності )(r  в Hg–1223 сприяє процесові утворення куперівських пар 

за зниження температури чи утворення локалізованих пар за високих температур. 

Крім цього, представлені результати підтверджують виняткову роль 

вершинного (апікального) кисню у легуванні площин 2CuO  зарядом. Збільшення 

ступеня ковалентності зв'язку Hg–O(A) створює сприятливі умови для 

перенесення заряду від ''резервуарів'' (площин HgO) до структурних елементів, які 

відповідають за надпровідність. 
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Рис. 3.4. Розподіл електронної густини на зв'язку ртуть – апікальний кисень. 

 

Залежності )(r , отримані в результаті обчислення зонної структури 

повнопотенціальним розширенням методу лінійних muffin–tin–орбіталей, 

демонструють немонотонну зміну типу хімічного зв'язку при збільшенні кількості 

мідно–оксидних площин в елементарних комірках членів ряду. Вказані 

особливості можуть служити підтвердженням моделі спарювання носіїв у ВТНП, 

яка ґрунтується на змішаному іонно–ковалентному характері зв'язку в площині 

2CuO . Відповідно до неї спарювання відбувається за рахунок обмінної взаємодії 

між іонами 2Cu  і O  з утворенням  –зв'язку, в асиметричному електричному 

полі навколо площини, яке поляризує іони. Високий ступінь ковалентності на 

зв'язку Hg–O(A) створює умови оптимального допінгування площин 2CuO  

носіями заряду, що вказує на особливу роль апікального кисню у формуванні 

надпровідних властивостей ртутновмісних ВТНП [95]. 
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Рис. 3.5. Деформація електронної густини на окремих зв'язках (пунктирна 

крива – 0< , штрих–пунктирна крива – 0= ). 
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Рис. 3.6. Розподіл електронної густини вздовж зв'язку Hg – апікальний 

кисень. 

3.2. Вплив заміщення ртуті кадмієм в Hg–вмісних ВТНП у 

рамках наближення локальної густини 

Одним із важливих напрямків дослідження високотемпературної 

надпровідності та пошуку нових надпровідних матеріалів є синтез та комплексне 

вивчення структур із заміщеннями у катіонній і аніонній підсистемах. Для сполук 

на основі Lа, Y, Ві, Тl з часу відкриття ВТНП вже накопичено великий 

експериментальний і теоретичний матеріал про вплив заміщень на структурні та 

фізичні властивості складних надпровідних купратів. При виборі елементів, які 

служать для цієї мети, керуються їхніми фізико–хімічннми особливостями та 

результатами аналогічних заміщень в інших ВТНП–речовинах. У гомологічному 

ряді НgВа2Саn–1CunО2n+2+ здійснено заміщення ртуті на Се, Рг, Nd, Рb, Sr, La, Ві та 

деякі інші елементи [42]. Їх результатами є зміни критичних параметрів ВТНП, 

технологічних режимів синтезу і вплив на якість (монофазність} та стабільннсть 

зразків. Всі згадані заміщення не є ізовалентннми. 
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Як випливає з аналізу літературних даних, одним із хімічних елементів, що 

заслуговує на увагу, але який не увійшов до згадуваного вище ряду успішно 

здійснених в Нg–ВТНП заміщень, є кадмій. Положення у періодичній таблиці не 

дає змоги зазделегідь передбачити його роль як замінника іонів основної гратки. 

Проте існує багатий експериментальний матеріал про структурні і фізичні 

властивості ВТНП–сполук із катіонним заміщенням кадмієм. В [96], наприклад, 

повідомляється про значне підвищення температури надпровідного переходу (від 

45 до 70 К) у сполуці (Рb,Сd)Sr2(Са,Y)Сu2О7–. Подібно до цього, у надпровіднику 

на основі Ві заміна кадмієм спричинила підвищення Тc від 80 до 100 К [97]. 

Повідомляють також інші закономірності в результатах дослідження різних Сd–

заміщених ВТНП–сполук [98–101]. У ртутній серії ВТНП таких заміщень ще не 

проведено, так само, як і не синтезовано Сd–вмісну сполуку, ізоструктурну до 

Нg–ВТНП. Це пов'язано, у першу чергу, з технологічними труднощами. У 

[102,103] повідомляється про надпровідні властивості СdВа2(Са0.7Y0.3)Сu2Оy і 

СdВа2Са2Сu3Оy. Але через відсутність у цих роботах інформації про кристалічну 

структуру речовин не можна зробити висновку про однозначний зв'язок 

надпровідності із позначеними такими формулами сполуками. 

Таким чином, актуальним залишається питання про можливий вплив атомів 

кадмію на властивості Нg–вмісних ВТНП. У цій проблемі можна визначити 

декілька напрямків. Перший з них — синтез Сd–вмісних ВТНП. При нашій 

спробі синтeзу першого члена гомологічного ряду (Сd–1201} утворилася сполука 

Ва2(Сu0.7Сd0.3)O3, про кристалічну структуру якої вперше повідомлено в [104]. 

Там вказується , що вимірювання опору такого матеріалу показує його 

діелектричний характер і висловлюється припущення про можливість 

переведення його у металічний і надпровідний стани шляхом легування носіями 

площини Сu/СdO2. 

Інша сторона проблеми – можливість покращення властивостей Нg–ВТНП 

шляхом заліковування вакансій основної матриці. Деякі дослідники 

повідомляють про дефектність сполуки Нg–1223 [105], яка полягагає у неповній 

зайнятості позицій ртуті і описується формулою НgxВа2Са2Сu3О8+. Близькість 

іонних радіусів Нg2+ і Сd2+ (відповідно 1,12 і 0,99 Å) та валентних оболонок 
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атомів дозволяє припустити можливість заліковування дефектів шляхом відпалу 

зразків Нd–ВТНП в атмосфері Сd. 

Обидва припущення ще не перевірені експериментальнo. Одним із способів 

прогнозування результатів таких технологічних процесів є розрахунок зонної 

структури матеріалів із заміщенням. При цьому необхідно або використовувати 

наближення віртуального кристала, в якому потенціал від позиції із змішаною 

зайнятістю визначається з врахуванням ваги кожного з атомів, або проводити 

обчислення на надгратках. Обидва шляхи пов'язані із певними труднощами при 

практичних розрахунках. Тому для оцінки впливу заміщення НgСd ми 

використали аналіз електронних струтур стехіометричних складів речовин з 

точки зору їх надпровідних властивостей. 

Для дослідження впливу заміщень кадмієм ва елекгронну cтруктуру і фізичні 

властивості ртутновмісних високогемпературних надпровідників (ВТНП) 

проведено обчислення "з перших принципів" зонної структури стехіометричних 

складів Ва2СdО3 і СdВa2СuО4 (Сd–1201). Для сполуки Сd–1201 використано 

структурну модель Нg–1201. Формалізм функціонала електронної гусгини 

реалізовано в рамках обчислювальної схеми методу muffin–tin–орбіталей у 

наближенні атомних сфер (ЛМТО–НАС) і напіврелятивістському наближенні 

для валентних станів. Отримано і проаналізоваво енергетичві спектри та гусгини 

станів поблизу рівня Фермі. На основі відомих закономірносгей у зв'язках між 

зонними параметрами і надпровідними властивостями робиться висновок про 

збереження надпровідних властивостей при частковому заміщенні кадмієм без 

зміни структури Нg–ВТНП і про неможливість існування надпровідносгі в 

Ва2(СdСu)О3. 

 За основу обчислень було взято наближення локальної густини з 

врахуванням обмінно–кореляційного потенціалу Хедіна–Лундквіста. Вказаний 

підхід був реалізований за схемою самоузгодженого методу muffin–tin–орбіталей 

у наближенні атомних сфер (ЛМТО–НАС) [106,107]. Крім цього, 

використовували напіврелятивістське наближення. Це означає, що у хвильовій 

функції Дірака 
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mrM  , знехтувано останнім членом, тобто вважаємо, що хви-

льова функція залежить лише від l. Початковий кристалічний МТ–потенціал 

визначали з розподілів електронних густин нейтральних атомів, розрахованих 

методом Хартрі–Фока–Дірака.  Структурні дані для Нg–1201 взяті з [10]. 

Метод ЛМТО дає добрий опис енергетичного спектру для структур з великою 

щільністю упакування, тому для збільшення коефіцієнта заповнення в найбільші 

проміжки елементарної комірки були впроваджені порожні сфери. Набір базисних 

функцій та радіуси МТ–сфер, які перекриваються, наведені у таблиці 3.1. 

       Таблиця 3.1  

Характеристики атомів, які входять в елементарні комірки досліджуваних сполук 

(RMT – радіуси muffin–tin–сфер) 

Атом Базисні 

функції 

RMT, a. o. 

СdВа 2Сu04 Ва2СdО3 

Cd 5s5р4d 2,39 3,19 

Ва 6s5р3d 3,89 3,90 

Cu 4s4р3d 2,15 – 

0(1) 2s2р3d 2,15 1,89 

0(2) 2s2р3d 2,00 2,60 

Точність, з якою отримано власні значення енергії, становить 1 мRy. Ін-

тегрування за зоною Бриллюена проводили методом тетраедрів у сітці 24х24 х 12 

в 1/16 незвідній частині зони Бриллюена. 

Електронні дисперсійні залежності у високосиметричних напрямках зони 

Бриллюена для сполуки Сd–1201 (Г =(0,0,0), Х=(/а,0,0), R=(/а,0, /c), А=(/а, 
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/b,0), Z=(0,0, /c)) поблизу рівня Фермі наведені на рис. 3.7 [43]. Рівень Фермі 

перетинає Сu3dx2–y2–02рx,y рd* антизв'язна зона з максимумом у точці М, яка 

ідентична до зони Хаббарда. Зона, яка походить від площини СuО2, є точно 

наполовину заповненою, її наявність є характерною рисою всіх відомих ВТНП. 

Зонна картина демонструє велику ступінь двомірності – дисперсійні криві у 

площинах (kху)z=0 і (kху)z=/c у значній мірі подібні, а дисперсія вздовж лінії Г – Z 

дуже мала. Сідлові точки в зоні Сu3dx2–y2–02рx,y розміщені на 0,03 Ry нижче від 

рівня Фермі поблизу точок Х і R, що відповідає особливостям Ван–Хова на кривій 

густини станів (рис. 3.8). 

Густина станів на рівні Фермі становить 20 станів/Ry. Цю величину забезпечує 

в основному площина СuO2, тоді як Сd не прявляє електронної активності. 

Зонна, структура СdВа2О3 представлена на рис. 3.9. За своїм характером 

залежність Е(k) поблизу рівня Фермі наближує цей матеріал до сполук зі 

структурою перовскіту з відмінностями, зумовленими тетратональністю 

структури та її "двоцентровістю". Основний вклад у формування зон в околі рівня 

Фермі дають атоми Ва і 0(2), що видно з розподілу густини станів на рис. 3.4. 

Двомірність зонної структури не спостерігається. 

Результати самоузгоджених розрахунків зонної структури Сd–вмісних сполук 

дають змогу зробити висновок про можливий вплив заміщення кадмієм у 

надпровідних купратах ртутного гомологічного ряду. СdВа2Сu04 у 

недолегованому стані, як випливає із характеру залежності Е(k), є 

антиферомагнітним діелектриком Мотта–Хаббарда і може переходити у 

надпровідний стан при введенні у площину Сu02 дірок. Зонна структура Сd–1201 

є цілком аналогічною до тих, які були отримані методом ЛМТО для сполуки Нg–

1201 [108]. Це зумовлено ізовалентністю Сd і Нg і дозволяє сподіватися на 

успішне (з точки зору надпровідних властивостей) заліковування дефектів 

кристалічної структури Нg–ВТНП (вакансій Нg) шляхом відпалу в атмосфері Сd. 

В електронній структурі Ва2CdO4. відсутні риси, характерні для ВТНП–сполук 

(наявність наполовину заповненої зони, близької за своїм характером до зони 

вільних електронів, двовимірність у зоні Бриллюена). Причиною цього є 

відмінність характеру хімічних зв'язків у площині СdO2 у порівнянні з площиною 



 72 

СuО2. Але навіть за наявності у площині атомів міді характерна поведінка рd–

зони, очевидно, не може спостерігатися через значно більші віддалі Сu0 (4,1 Å) у 

порівнянні з довжинами цих зв'язків у всіх відомих сполуках з 

високотемпературною надпровідністю. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Зонна структура CdBa2CuO4 у високосиметричних напрямках зони   
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Рис. 3.8.  Загальна та парціальні густини станів для сполуки CdBa2CuO4 
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Рисунок 3.9. Зонна структура Ba2CвO3 у високосиметричних напрямках 

зони Бриллюена 

Рис. 3.10. Загальна та парціальні густини станів для сполуки Ba2CdO3 
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3.3.  Вплив кисневої нестехіометрії на електронну структуру 

та фізичні властивості Hg–ВТНП 

 

При використанні методів зонної теорії для теоретичних досліджень 

високотемпературних надпровідників виникає два класи проблем. По–перше, 

ВТНП є сильнокорельованими системами, тому виникає питання щодо 

застосовності для їх дослідження одноелектронного наближення. Однак 

результати наших робіт (п. 3.1), а також численних робіт інших дослідників 

(наприклад, [109–111]), які почали проводити відразу після відкриття 

високотемпературної надпровідності, підтвердили придатність наближення 

локальної густини  (LDA) та узагальненого градієнтного наближення (GGA) для 

опису основних властивостей ВТНП. Вони показали узгодженість між 

експериментальними даними і обчисленим у наближенні LDA(GGA) широким 

спектром фізичних характеристик досліджуваних матеріалів. У теперішній час 

обчислення зонної структури стехіометричних сполук залишається однією з 

важливих початкових стадій вивчення нових класів надпровідників. Результати 

LDA–обчислень мають самостійне значення, а також служать для конструювання 

модельних гамільтоніанів в інших теоретичних дослідженнях.  

Інший клас проблем пов’язаний з тим, що ВТНП–сполуки володіють 

нестехіометричними складами. З другого боку, предметом дослідження зонної 

теорії є ідеальні кристали, тому без спеціальних модифікацій вона не може 

описувати реальні ВТНП. Виходом із цієї ситуації є розроблення спеціальних 

наближень, які уможливлюють застосування теорії функціонала електронної 

щільності до неідеальних кристалів. Серед таких наближень найважливішими є 

модель жорсткої зони і наближення віртуального кристала. Ці підходи були 

розроблені  для обчислення зонної структури твердих розчинів заміщення [112], 

однак використовуються і для дослідження ВТНП [113–115]. 

У дисертаційній роботі електронна структура нестехіометричних ВТНП 

обчислюється  за методом надгратки, який хоча й потребує значних обсягів 

обчислень, проте не пов’язаний з необхідністю модифікації  алгоритму 

визначення зонної структури. Об’єктом дослідження вибрано перший член 
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ртутного гомологічного ряду ВТНП HgBa2Can–1CunO2n+2+ – сполука HgBa2CuO4+δ, 

оскільки вона володіє найпростішою структурою та хімічним складом.  

Як було вже зазначено, Ртутновмісні ВТНП продовжують залишатися у 

центрі уваги досліджень, оскільки й надалі володіють найвищими на даний час 

критичними температурами. При цьому залишається також невичерпаним і їх 

потенціал підвищення Тс шляхом зміни рівня допінгування носіями заряду через 

різні фактори (механічний та хімічний тиск, модифікація складу). Тому 

актуальною є проблема детального вивчення механізмів допінгування, зокрема 

при зміні кисневого індексу. Цим питанням присвячено чимало робіт, проте все 

ще недостатньо вивченою залишається зонна структура ВТНП з врахуванням 

реального відхилення від стехіометрії.  

 Для того, аби розширити діапазон досліджених нестехіометричних складів 

Hg–ВТНП, нами проведено обчислення електронної структури першого члена 

гомологічного ряду Hg–1201 із значеннями кисневого індексу δ=0, 0,25, 0,5, 0,75 

і 1. Як базовий використано метод псевдопотенціалу [116] з параметризацією 

Хедіна–Лундквіста обмінно–кореляційного фукціонала.  

Для досягнення згаданих вище ступенів заповнення позицій 1с (0,5 0,5 0) у 

вихідній елементарній комірці було побудовано розширені комірки за схемою, 

вказаною на рис. 3.12. 

 

 

Рис. 3.12.  Схематичні зображення базової площини ab розширеної комірки 

Hg–1201 

 

Отримана нами зонна структура володіє всіма особливостями, притаманними 

енергетичним спектрам високотемпературних надпровідників.  Кожній площині 

CuO2 відповідає pdσ–зона, утворена dx
2–y

2 станами Cu2+ і px,y станами O2–, яка 

перетинає рівень Фермі з достатньо великою дисперсією. Сильна анізотропія pdσ–
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зони спричинює квазідвомірний характер поверхні Фермі. Густина станів у околі 

рівня Фермі є відносно малою, незважаючи на наявність сингулярностей Ван–

Хова, зумовлених особливостями топології поверхні Фермі. 

Для з’ясування впливу рівня допінгування на електронну структуру і 

надпровідні властивості Hg–1201 ми аналізували загальну і парціальні густини 

станів, отримані інтегруванням за методом тетраедрів. На рис. 3.13 для прикладу 

наведено густину станів для випадку δ=0,25.  

 

Рис 3.13.  Загальна густина станів надпровідника HgBa2CuO4+δ при δ=0,25 

 

З аналізу парціальних густин станів випливає, зокрема, що має місце сильна 

гібридизація станів міді та кисню в площині CuO2; помітною є також гібридизація 

станів атомів ртуті та апікального кисню. Але особливо важливою величиною є 

значення густини станів поблизу рівня Фермі, оскільки саме цей окіл є 

відповідальним за формування надпровідних властивостей. Рис. 3.14 ілюструє 

зміну густини станів із збільшенням кисневого індексу. Якщо врахувати висновки 

роботи [55] про зв’язок між кисневим індексом і концентрацією носіїв звряду 

(див. п. 2.3), то можна зробити висновок, що максимум цієї залежності (при 

δ=0,25) приблизно відповідає рівню оптимального легування. У перелегованому 
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режимі має місце близьке до лінійного спадання густини станів на рівні Фермі, 

що вказує на відмінний від  

виявленого раніше для сполуки HgBa2Ca2Cu3O8+δ 

 

Рис. 3.14.  Залежність густини станів на рівні Фермі від кисневого індексу в 

HgBa2CuO4+δ 

 

механізм допінгування площини СuO2 носіями заряду [120–122].  

 Метод жорсткої зони, попри свої очевидні обмеження, дає змогу 

отримувати якісні результати щодо електронної структури досліджуваних 

об’єктів. На рис. 3.15 представлено поверхні Фермі досліджуваної системи за 

різних значень індексу нестехіометрії, який обчислено на основі модельної 

залежності між вмістом кисню та величиною надлишкового заряду. Як випливає 

із цих даних, зміна концентрації носіїв приводить до реконструкції  
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поверхні Фермі, в результаті якої 

кардинально змінюється її топологія. 

Мікроскопічний механізм такої 

реконструкції досі не з’ясований. На 

основі аналізу зміни топології можна 

стверджувати, що при низьких 

концентраціях носіїв поверхня Фермі є 

незв’язною і має форму арок, що повністю 

збігається з даними ARPES. Ближче до 

оптимального рівня допування ПФ 

отримує складнішу форму, а саме вона 

набуває вигляду деформованих циліндрів і 

стає замкнутою. При значеннях δ в 

діапазоні 0,55 – 0,6 відбувається дотикання 

поверхні Фермі до границь зони 

Бриллюена (перехід Ліфшіца), що 

спричинює критичні точки у спектрі 

електронів (типу «сідла») та особливості 

Ван–Хова в густині електронних станів. 

Отже, при відповідних до вказаних 

коефіцієнтів нестехіометрії концентраціях 

носіїв поверхня Фермі проходить через 

сингулярність Ван–Хова і густина станів 

N(0) приймає максимальне значення, хоча 

за абсолютними показниками воно 

невелике. Із цим локальним максимумом 

пов’язують високі значення критичної  

температури.  

Як відзначається в [123], 

спостережувані на поверхні Фермі плоскі 

ділянки забезпечують високу ступінь конгруентності ПФ при зміщенні її на 

Рис. 3.15. Поверхні Фермі системи  

HgBa2CuO4+δ  
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вектори |q1,2| = |kx(1,2)| = 2kF, kF – імпульс Фермі,  kx(1,2) = (π/a)(±1,1,0). Така 

особливість зазвичай приводить до нестійкості гратки відносно утворення хвилі 

зарядової густини за рахунок електрон–фононної взаємодії, зокрема, з 

«дихальними» модами.  

Наступне підвищення концентрації носіїв спричинює зменшення площі 

поверхні Фермі. Спостережувані особливості корелюють із відомими даними про 

«куполоподібну» залежність основних надпровідних властивостей ВТНП, у тому 

числі ртутновмісних, від рівня допінгування домішками [124].  

Таким чином, обчислення електронної зонної структури методом 

функціоналу густини із врахуванням обмінно–кореляційних ефектів в 

узагальненому градієнтному наближенні дає правильний опис топології поверхні 

Фермі ртутновмісних ВТНП і уможливлює інтерпретацію експериментальних 

даних про фізичні властивості досліджуваних матеріалів.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Результати теоретичних досліджень електронної структури перших 

чотирьох членів ртутного гомологічного ряду підтверджують виняткову роль 

вершинного (апікального) кисню у легуванні площин 2CuO  зарядом і вплив 

змішаного іонно–ковалентного типу зв’язку на на формування надпровідних 

властивостей. Збільшення ступеня ковалентності зв'язку Hg–O(A) створює 

сприятливі умови для перенесення заряду від ''резервуарів'' (площин HgO) до 

структурних елементів, які відповідають за надпровідність. Як випливає з наших 

розрахунків зонної структури нестехіометричних за киснем Hg–ВТНП, у Hg–1201 

механізм легування ближчий до ідеально іонного випадку. Сплука СdВа2Сu04 у 

недолегованому стані, як випливає із характеру залежності Е(k), є 

антиферомагнітним діелектриком Мотта–Хаббарда і може переходити у 

надпровідний стан при введенні у площину Сu02 дірок. В електронній структурі 

Ва2CdO4. відсутні риси, характерні для ВТНП–сполук, що зумовлено 

особливостями хімічного складу та кристалічної структури. 
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4. МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ HG–ВТНП 

 

4.1.  Ефект Мейснера і флуктуаційний діамагнетизм 

високотемпературних надпровідників на основі Hg у 

порівнянні з Y– та  Bi–ВТНП,  

 

Результатом численних досліджень високотемпературних надпровідників 

(ВТНП) з часу їх відкриття є достатньо надійно встановлені значення параметрів 

надпровідного стану для всіх класів ВТНП–матеріалів [125,126]. Найкращими 

об’єктами досліджень є монокристали і тонкі плівки цих матеріалів. Однак 

отримання таких зразків в окремих класах ВТНП технологічно складне. 

Прикладом може бути гомологічний ряд HgBa2Can–1CunO2n+2+δ. Не виключено, що 

надпровідні складні металооксиди, які будуть відкриті у майбутньому, теж будуть 

термодинамічно нестійкими, і тому на перших етапах їх вивчення можна буде 

використовувати тільки полікристалічні зразки.  

У дисертаційній роботі показано, що достовірні значення фундаментальних 

параметрів надпровідного стану можна отримати з вимірювань магнітних 

властивостей керамічних зразків за методом Фарадея. Матеріали для досліджень 

були виготовлені за керамічною технологією [34]. Полікристалічні зразки масою 

≈ 30 мг поміщали в мідний тримач між полюсами постійного магніту в атмосфері 

гелію. Із підвищенням температури від 78 К до кімнатної реєстрували зміни ваги 

зразка, зумовлені залежністю магнітної сприйнятливості DC від температури, за 

допомогою електронної ваги з мікробалансом. Отримані експериментальні 

температурні залежності аналізували на основі теоретичних моделей поведінки 

високотемпературних надпровідників у магнітних полях [127,128]. 

Як показано в [129], метод Фарадея дає змогу досліджувати явища, 

пов’язані з пінінгуванням магнітного потоку. Використовуючи модель 

пінінгування вихорів [128], з експериментальних даних з намагнічування 

полікристалічних зразків отримано оціночні значення критичних параметрів 

ВТНП. Однак, як показано в [129], в такого типу дослідженнях необхідно 
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враховувати вплив випадкової орієнтації надпровідних гранул (для 

неорієнтованих керамік) шляхом засереднення виміряних величин за кутами. Для 

намагніченості полікристалічних зразків матеріалів з великим ступенем 

структурної анізотропії використовується вираз 

                   )1(
32

coslncoscos
22

0
0 gMM

ab
s 





 ,                   (4.1) 

де M0, Ms – намагніченості монокристала і полікристала відповідно, <cosθ>, 

<cosθlncosθ> – кутове зaсереднення, Φо – квант магнітного потоку,  λаb – 

лондонівська глибина проникнення, 2
0

2232




s

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. 

      Беручи до уваги вказані особливості, досліджено вплив флюктуацій параметра 

порядку на намагніченість (парасприйнятливість) полікристалічних зразків Y–, 

Bi– та Hg–ВТНП. Чисельні значення виміряної магнітної сприйнятливості 

керамічного матеріалу перераховувались до значень, які отримуються для 

монокристалічних зразків з орієнтацією зовнішнього магнітного поля H||c. Із 

залежностей DC(T) виділявся флюктуаційний вклад шляхом віднімання 

«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 представлені на рис.2.21a)–в). Для отримання 

параметрів надпровідного стану проводився нелінійний регресивний аналіз 

залежностей ΔDC(T) на основі виразу, який описує флюктуаційну частину 

магнітної сприйнятливості у квазі–2D випадку [130]: 
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,  Тс – критична температура, ξ(0) – довжина когерентності при 

Т=0 К, S – віддаль між площинами CuO2. Далі за співвідношеннями 
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 , обчислювали критичні поля надпровідника 
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(значення лондонівської глибини проникнення взяті з [125]). Результати  

обчислень  приведені  в таблиці 4.1. Чисельні    значення  ξ  і  Hc1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

узгоджуються з даними досліджень монокристалічних і тонкоплівкових зразків 

ВТНП за різними методиками. Великі значення другого критичного поля 

Рис. 4.1. Температурні залежності магнітної сприйнятливості надпровідників: 

а) YBa2Cu3O7–δ  б)Bi1.7Pb0.3Sr2.1Ca0.9Cu2O7–δ  

в)HgBa2Ca2Cu3O8+δ). На вставках виділено області поблизу Тс 
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відповідають відомим з деяких експериментів майже вертикальним залежностям 

Hc1(T) [77], які, однак, не пояснюються в рамках теорії Гінзбурга–Ландау. 

 

Таблиця 4.1. 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 

 

 Таким чином, показано, що з використанням відносно простого 

експериментального обладнання можна визначати основні параметри 

надпровідного стану ВТНП. Описаний у роботі підхід може бути використаний 

для дослідження нових високотемпературних надпровідників, а також для 

вивчення впливу різного роду обробок матеріалу (термовідпалів, лазерного 

опромінення) на зміну фізичних властивостей [129]. 

4.2. Дослідження динаміки вихрової структури, механізмів 

пінінгування магнітного потоку, фазових діаграм і 

вольтамперних характеристик 

 

Переважна більшість досліджень за методом молекулярної динаміки 

стосується атомних конденсованих систем. Проте методика МД не залежить від 

природи досліджуваних об’єктів. Метою цієї частини роботи є дослідження дуже 

важливих властивостей ВТНП – їх поведінки у магнітному полі. Як елементарні 

взаємодіючі частинки в таких обчисленнях розглядаються лінії магнітного потоку 

– вихорі Абрикосова. Взаємодія між ними описується спеціального виду 

потенціалом, який виражається через параметри надпровідного стану. 

Необхідні для обчислень фізичні параметри, такі, як лондонівська глибина 

проникнення, довжина когерентності, енергії активації, критичні параметри, були 

вибрані для надпровідника HgBa2CuO4+δ
 з довідника [125]. 

Як відзначалося в розділі 2, основною проблемою реалізації методу 

молекулярної динаміки є побудова потенціалів взаємодії та визначення їх 
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параметрів. Причому у випадку магнітної системи надпровідника у змішаному 

стані традиційні методи їх визначення незастосовні. У роботі [47] на основі 

фізичних міркувань  запропоновано форму потенціалу, в якому відсутні 

підгоночні параметри. Він прямо залежить від параметрів надпровідного стану:  

 

                  
'/

21
'/

2112
1212 ||||)(  rr

cm edldledldlUUrU  
,                 (4.3) 

 

де dl1  і dl 2 – сегменти ліній потоку, r 12–відстань між ними. Взаємодія 

екранується поза ефективною, залежною від поля магнітною глибиною 

проникнення b 1/'  , 
2

/ cBBb – відношення фактичної магнітної індукції до 

індукції, яка відповідає верхньому критичному полю 
2cH . Другий доданок описує 

притягування між остовами вихорів, яке є дуже короткосяжним, )1(2/' b . 

 Використання такого потенціалу дає змогу відслідковувати зв’язки між 

значеннями параметрів, які мають прямий фізичний зміст, і поведінкою 

досліджуваної системи та усуває неоднозначності в інтерпретації результатів 

обчислень.  

Досліджували процеси намагнічування високотемпературного надпровідника 

у формі нескінченної в одному вимірі пластини товщиною до 1 мм. 

 Важливим моментом у проведенні моделювання за методом молекулярної 

динаміки є вибір початкових і граничних умов. У наших обчисленнях вони 

вибиралися таким чином. У початковий момент часу вихорі в об’ємі пластини 

відсутні, тобто їх координати відповідають розміщенню граней пластини, а 

швидкості рівні нулеві. У наступні моменти часу у випадку моделювання процесу 

намагнічування обчислювалися координати і швидкості абрикосівських вихорів, 

які проникають всередину пластини, причому їх кількість на гранях залишається 

незмінною («нескінченне джерело» вихорів). Ця кількість зменшується у процесі 

розмагнічування (зменшення зовнішнього магнітного поля). 

Для інтегрування рівняння руху у методі МД використовували алгоритм 

Верле у швидкісній формі. Інтервал інтегрування складав Δt = 10–6 c.  
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Намагніченість зразка аналізувалася кожні 107 кроків методу МД. Перед 

першою реєстрацією намагніченості відбувалася термалізація системи тривалістю 

1015 кроків. 

 На рис. 4.2 представлено процес намагнічування пластини товщиною 1 мкм.  

 

 

Рис. 4.2. Розподіл магнітного потоку в пластині у процесі 

намагнічування 

 

Ширина пластини була поділена на 100 частин (шарів), у кожній з яких 

обчислювалася сума вихорів. Прямими лініями на цьому рисунку показано 

результат лінійної регресії даних. Числа біля залежностей вказують на 

послідовність «вимірів» намагніченості в одиницях кванту магнітного потоку. Як 

видно з рисунка, розподіли магнітного потоку відповідають лінійним 

залежностям, які є розв’язками рівняння Максвелла з врахуванням положень 

теорії Біна cjdxxdH )( . 

У разі моделюванні процесу розмагнічування, як описано вище, кількість 

вихорів на гранях пластини поступово зменшується. Таким чином, вихорі в об’ємі 

зразка зазнають меншої силової дії з боку меж зразка, тому збільшуються середні 
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складові швидкостей вихорів в напрямку граней. Частина вихорів залишає 

пластину. Такий процес ілюструє рис. 4.3.   
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Рис. 4.3. Розподіл магнітного потоку в пластині у процесі  

розмагнічування 

 

Числа біля залежностей означають часову послідовність обчислень. З 

отриманих залежностей можна бачити, що всередині зразка на початкових етапах 

розмагнічування залежність магнітного потоку від відстані залишається близькою 

до лінійної, тоді як на периферії ця залежність суттєво нелінійна. Такий характер 

часової еволюції магнітного потоку через ВТНП–матеріал добре узгоджується з 

висновками теорії критичного стану Біна. 

Для дослідження рівноважного стану вихрової системи було проведено 

довготривале моделювання вихрової гратки (1020 кроків МД). Усереднені за 

інтервалом часу 10–4  с координати x, y вихорів у центральній частині зразка 

зображені на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4. Рівноважна вихрова гратка ВТНП (координати за методом МД) 

 

Чітко спостерігається симетрія двомірної вихрової гратки. А саме, мінімум 

енергії, відповідно до теорії Гінзбурга–Ландау, має трикутна гратка, що 

узгоджується з результатом нашого числового експерименту. 

Змодельована також взаємодія вихорів із центрами пінінгу. Для цього 

використано потенціал взаємодії між центрами пінінгу та лініями магнітного 

потоку 

      
2
cVHW  ,                               (4.4) 

де надпровідна енергія конденсації дається виразом  222 cH . 

Решта параметрів – такі ж, як у попередньому експерименті. Просторовий 

розподіл вихорів представлений на рис. 4.5.  
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Рис/ 4.5.  Вихрова гратка ВТНП за наявності центрів пінінгу (координати  за 

методом МД,  – розміщення центрів пінінгу) 

 Видно, що добре впорядкована трикутна двомірна гратка при введенні 

хаотично розміщених локальних неоднорідностей – центрів пінінгу помітно 

деформується, втрачаючи далекий порядок. Закріплені на центрах пінінгу вихорі 

взаємодіють з вільними лініями потоку, створюючи області із зменшеною 

густиною магнітного потоку.  

Динамічні властивості вихрової гратки та їх зв’язок із транспортними 

властивостями вивчали з використанням методу Монте–Карло та на основі 

електродинамічних законів взаємодії вихорів із транспортним струмом. Зокрема, 

обчислюючи флуктуації параметрів двовимірної вихрової гратки в процесі 

підвищення температури і супроводжуючої її термічної активації вихорів, 

побудовано фазову Φ–Т–діаграму (лінію плавлення) вихрової гратки  (рис. 4.6), 

яка якісно узгоджується з аналогічною експериментально отриманою В–Т–

діаграмою, приведеною в [47]. У процесі моделювання ймовірність активації 

вихоря вважалася рівною [125] 
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Рисунок 4.6. Фазова Φ–Т–діаграма вихрової гратки 

 

Врахування додаткової сили Лоренца  BJF  , яка діє на вихорі з боку 

транспортного струму, дає змогу отримати модельні вольт–амперні 

характеристики досліджуваної системи, розв’язуючи рівняння dtBdErot  . 

Приклади таких залежностей при різних значеннях енергії активації подано на 

рис. 4.7. Незважаючи на нереалістичність абсолютних значень фізичних величин, 

отримана залежність правильно відображає основні процеси у магнітній 

підсистемі – сповзання (creep) магнітного потоку та його термічно активований 

рух (Thermally Activated Flux Flow, TAFF) .  
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Рисунок 4.7. Залежність E(J) для досліджуваної системи при Т = 80 К 

Висновки до розділу 4 

 Таким чином, методом  молекулярної динаміки досліджено процеси 

утворення центрів пінінгу у сполуках Hg–ВТНП. Визначено умови, за яких 

стають можливими утворення дефектів з параметрами, достатніми для 

закріплення магнітного потоку у надпровідному стані. Проведено комп'ютерне 

моделювання процесів намагнічування Hg–ВТНП. Результати досліджень за 

методами молекулярної динаміки і Монте–Карло з використанням 

експериментальних значень параметрів надпровідного стану якісно узгоджуються 

із моделлю критичного стану ВТНП.. На основі моделювання побудовано Φ–Т–

діаграму магнітної підсистеми надпровідника, яка визначає фазові області 

вихрової ґратки. Врахування взаємодії вихорів Абрикосова  із транспортним 

струмом дозволило обчислити вольт–амперну характеристику Hg–ВТНП, що дає 

можливість прогнозування струмопровідних властивостей досліджуваних 

матеріалів у залежності від концентрації  і параметрів домішок –– центрів пінінгу. 

Вдосконалення застосованих методик повинно полягати у використанні ab initio 

МД і збільшення кількісних параметрів моделей з метою наближення їх до 

реальних об’єктів. 
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5. ТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ HG–ВТНП НА ОСНОВІ DFT І 

КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

5.1.  Вплив дефектності в катіонній і аніонній підсистемах 

Hg–ВТНП на коефіцієнт термо–е.р.с. Модельні 

представлення 

 

Ртутновмісні ВТНП є цікавим об’єктом для дослідження з точки зору 

встановлення взаємозв’язку між властивостями нормального стану та 

надпровідними параметрами, оскільки наявний широкий діапазон можливих змін 

за рахунок катіонних заміщень, кисневого легування, включаючи діапазон 

перелегування, що практично неможливо для Y– ВТНП.  

Визначальний вплив на основні параметри Hg– ВТНП має стан дефектності 

матеріалу, оскільки кисневе легування в широкому діапазоні забезпечує стан 

оптимальності та відхилення від нього, а стан аніонної підсистеми (різні види 

замін та легувань)  відображається на ряді основних властивостей,  включаючи 

стабільність та струмопровідну здатність матеріалу.  

У системі слабкозв’язаних контактів, що властиво керамічним ВТНП,  

найбільш інформативні та однозначні дані отримують у процесі вимірювання 

температурних залежностей коефіцієнта термо–е.р.с., що проводять в 

безструмовому режимі [132]. Відтворюваність відповідних даних у ВТНП–

кераміках з вимірювання електропровідності є значно слабшою, особливо зі 

зростанням вимірювальних струмів для зразків, виготовлених різними авторами. 

Аналіз експериментальних даних утруднений складністю кристалічної структури 

Hg– ВТНП і їх дефектністю, а також неоднозначністю кераміки при рості 

кількості фаз при n > 3. Однією з моделей, що дозволяє на основі аналізу 

температурних залежностей кінетичних коефіцієнтів отримати інформацію про 

структуру електронного спектру є модель вузької зони [132]. Дані зонно–

структурних розрахунків показують, що вузький пік у густині станів існує на фоні 

значно ширшої зони і відіграє домінуючу роль у властивостях нормальних станів.  
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Попередньо отримані нами результати, де проведено часткове заміщення 

атомів ртуті свинцем  з метою стабілізації фази Hg–1223 показують вищий рівень 

кисневого легування уже безпосередньо після синтезу. При цьому на 

температурних залежностях термо–е.р.с. (Т) ртутної ВТНП–кераміки 

Hg0.8Pb0.2Ba2Ca2Cu3O8+, спостерігаються максимуми вище температури 

надпровідного переходу з плавним спадом у високотемпературній області, що 

типово для купратних ВТНП. Встановлена висока чутливість значення термо–

е.р.с. та її ходу до вмісту кисню, який регулювався термовідпалом у відповідних 

атмосферах (кисень, аргон).  Комплекс вимірювань, проведений на Hg– та Y– 

керамічних ВТНП свідчить про загальні тенденції, які проявляються в умовах 

кисневої нестехіометрії .  

Типові експериментальні температурні залежності термо–е.р.с. α(Т) 

допінгованих (аніонне легування) високотемпературних надпровідників ртутної 

системи  Hg–1201, Hg–1212, Hg–1223 в недолегованому стані та при переході до 

оптимального рівня легування мають аномальний, відмінний від лінійного 

характер. Позитивні і порівняно великі в усьому діапазоні температур значення 

коефіцієнта термо–е.р.с. зменшуються при зростанні кисневого індексу δ і 

наявний чіткий максимум при температурі вище температури надпровідного 

переходу ТС зсувається в ділянку нижчих температур.  

Виходячи з вищесказаного, проведена порівняльність результатів заміни Cu 

на Zn в Hg–1201 із зміною кисневого вмісту на основі експериментальних 

температурних залежностей коефіцієнта термо–е.р.с. [133], та розрахунку 

відповідних параметрів електронного спектру.  Очікується, що проведення 

подібних заміщень дає додаткову інформацію у виясненні механізмів ВТНП, 

зокрема, Zn розглядається як сильно розсіюючий центр, що руйнує куперівські 

пари, та його наявність у матриці ВТНП може служити центром пінінгу.  

З іншої сторони,  введенням  неізоволентних  замін типу Hg на Re,Pb 

забезпечується додаткове діркове легування та покращується формування та 

стабільність Hg– ВТНП. На основі експериментальних даних проведено аналіз 

температурних залежностей термо–е.р.с. Hg0.82Re0.18Ba2Ca2Cu3O8+ ВТНП–

кераміки з різним кисневим вмістом в околі оптимуму. Отримані параметри 
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електронного спектру та їх трансформація в околі оптимуму використано для 

встановлення кореляції між температурою надпровідного переходу Тс і шириною 

провідної зони L, ступенем її  заповнення електронами F та величиною густини 

станів на рівні Фермі g(EF). 

Із зростанням вмісту кисню (як в чистих, так і допінгованих цинком зразках) 

нахил кривих α(Т) в області температур нижче ТС зменшується, а надпровідні 

властивості покращуються. Заміщення Cu на Zn. при приблизно фіксованому 

значенні δ в усіх випадках приводить до до зсуву позитивного максимуму в 

область вищих температур і погіршення надпровідних властивостей (зменшення 

Тс) (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1. Температурні залежності коефіцієнта термо–е.р.с.  HgBa2Cu1–

хZnxO4+(x=0, x=0,03) після термообробок в режимах, поданих 

в табл.3.2 а,б.  

Для пояснення транспортних властивостей HgBa2CuO4  необхідно 

припустити значне (резонансне) підсилення піку густини станів, що може бути 
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зумовлено впливом міжелектронних кореляцій. Розрахунок  проводився на основі 

модельного представлення піку густини станів у лоренцівській формі: 

 
  22
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де Ed – відстань піку від рівня Фермі, Г – його ширина.  

Температурна залежність коефіцієнта термо–е.р.с. представлялась як : 
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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: 
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 Ступінь заповнення вузької зони електронами: 
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У виразі (5.4, 5.5) для Е використовувалися залежності на основі формули 

Кубо–Грінвуда Е ~ g2(Е) (загальніший випадок сильного розсіювання). 

Використання симетричного лоренцівського піку густини станів виду  дає 

достатньо добре узгодження експериментальних і теоретичних залежностей. 

Однак, для кращого узгодження розрахунку з результатами експериментальних 
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досліджень, особливо при подальшому зростанні вмісту кисню і переході до 

області перелегування, необхідно враховувати можливу асиметричність піку в 

густині станів. 

Для всіх розглядуваних зразків α > 0 ,  відповідно, ступінь заповнення  зони 

електронами F > 1/2 (пік густини станів знаходиться нижче EF). Як показують 

результати розрахунків, збагачення киснем (зростання кисневого індексу ) 

приводить до зменшення заповнення зони електронами . Внаслідок цього для 

окремого члена ртутного гомологічного ряду  рівень Фермі зсувається з області 

відносно малої густини станів і більш різкої залежності g(E) до середини зони 

(максимум густини станів і більш слабка залежність g(E) ), а ширина зони 

зменшується. Такий рух ЕF можна пов’язати з донорним ефектом кисню – 

здатністю захоплювати  електрони. Це впливає на поведінку коефіцієнта термо–

е.р.с.: значення α спадають, а максимум на температурній залежності зсувається в 

область більш низьких температур. Збільшення густини станів на рівні Фермі 

корелює з зростанням температури переходу в надпровідний стан ТС. 

Аналогічний характер зміни параметрів піка густини станів і ТС при зростанні  (в 

чистих і легованих Zn зразках – рис.3.14, табл.3.2а,б)  був отриманий при описі 

експериментальних температурних залежностей коефіцієнта термо–е.р.с. 

Отримані співвідношення відповідають моделі Андерсона: при збільшенні вмісту 

кисню ступінь впорядкування в системі зростає; в результаті звуження зони і 

спаду локалізованих станів на її краях значення функції густини станів на рівні 

Фермі набувають більших значень, що в свою чергу приводить до покращення 

надпровідних властивостей.  

Подібні закономірності спостерігаються (криві в максимально 

недолегованому стані) і з переходом від одного члена гомологічного ряду до 

іншого сімейства металооксидів HgBa2Can–1CunO2n+2+ (n=1,2,3). При зростанні n 

рівень Фермі  наближається до середини піка густини станів, ступінь заповнення 

вузької зони зменшується, значення g(EF) зростають, що приводить до збільшення 

ТС і спадання величини коефіцієнта термо–е.р.с.. Загальне ускладнення  структури 

з ростом числа шарів CuO2 приводить до того, що безпорядок в системах, яка 

вноситься фазовою неоднорідністю і різними структурними дефектами значно 
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зростає при збільшенні числа n. Виходячи з моделі Андерсена це може приводити 

до падіння функції густини станів на рівні Фермі  g(EF) і відповідно до зменшення 

ТС. Однак, збільшення числа мідь–кисневих шарів, які несуть основну 

відповідальність за формування вузької провідної зони, при переході до більш 

складних фаз приводить до росту повного числа станів в зоні і забезпечує 

замітний загальний ріст піку густини станів і значить покращення надпровідних 

властивостей. Це відповідає результатам проведених нами розрахунків.  

Заміщення Cu на Zn. при приблизно фіксованому значенні δ також приводить 

до зростання структурної дефектності і згідно моделі Андерсена до розширення 

зони, росту числа локалізованих станів на її краях, падіння g(EF), чому відповідає  

отриманий при розрахунку характер зміни параметрів вузької провідної смуги і 

температури надпровідного переходу (табл.3.2 а,б). 

Слід зауважити, що для отримання однакових значень Тс для чистих і 

заміщених Cu на Zn зразків (наприклад, Тс=82–83К) передбачається вищий 

кисневий вміст для зразків з цинком, значне зменшення відстані піку густини 

станів від EF , зменшення коефіцієнта заповнення F при збільшенні густини станів 

на EF   . .  

На основі отриманих даних встановлено кореляцію між температурою НП 

переходу та шириною провідної зони при різному ступені кисневого легування та 

при наявності цинку (рис3.16 (вставка)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

Таблиця 5.1.  

 Умови відпалу, температура НП переходу Тс, кисневий вміст , значення 

термо–е.р.с. та параметри електронного спектру HgBa2Cu1–

хZnxO4+(x=0, x=0,03). 
 

 

а 

Зразки 

х=0 
Умови відпалу Тс(К) 

Кисневий 

вміст 
, при 

290 К 
Ed, еВ Г, еВ 

F,  

(290К) 

g(Ef), 

еВ–1 

a Вакуум 4000C 36 
4,032 

(±0,06) 
84,9 –0,056 0,14 0,687 4,356 

b Вакуум 3500C 48 4,033 66,3 –0,04 0,132 0,644 5,541 

c Аргон 4500C 72 4,043 29,2 –0,019 0,126 0,573 7,275 

d Аргон 3000C 82 4,052 13,3 –0,0094 0,11 0,539 8,833 

e Кисень 3000C 89 4,058 7,2 –0,0062 0,98 0,528 10,043 

f Кисень 3000C 98 4,081 0,6 –0,0016 0,08 0,508 12,48 

 

б 
Зразки 

х=0,03 
Умови відпалу Тс(К) 

Кисневий 

вміст 
, при 

290 К 
Ed, еВ Г, еВ 

F 

(290К) 

g(Ef), 

еВ–1 

a Вакуум 4000C >2 
4,032 

(±0,06) 
79,4 –0,0548 0,152 0,674 4,329 

b Вакуум 3500C 28 4,027 66,6 –0,044 0,145 0,648 4,928 

c Аргон 4500C 53 4,043 25,9 –0,0199 0,143 0,57 6,49 

d Аргон 3000C 69 4,052 12,3 –0,0092 0,12 0,537 8,142 

e Кисень 3000C 75 4,063 7,5 –0,006 0,11 0,525 8,984 

f Кисень 3000C 83 4,081 2 –0,0018 0,1 0,508 9,987 

 

На рис. 5.2 приведено експериментальні та розрахункові температурні 

залежності коефіцієнта термо–е.р.с. для Hg0.82Re0.18Ba2Ca2Cu3O8+ ВТНП–

кераміки за різних кисневих тисків P(O2)=0,5;0,10;0,15 атм. та   встановлені 

відповідні параметри в рамках вищеописаної моделі вузької зони.  
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▲– 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 

 

Рис. 5.2.   . Експериментальні (символи) і розрахункові (лінії) температурні 

залежності коефіцієнта термо – е.р.с. + кераміки 

Hg0.82Re0.18Ba2Ca2Cu3O8  

.  

Приведено відповідні значення температури надпровідного переходу 

отримані методом магнітної сприйнятливості. При збільшенні кисневого вмісту 

спостерігається зменшення відстані піку густини станів від рівня Фермі та спад  

ступеня заповнення електронами F. В стані оптимуму, при Т=133,2 К значення 
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ширини провідної зони L мінімальне при найбільшій густині станів на рівні Фермі 

g(EF). 

Для встановлення кореляції  між температурою надпровідного переходу Тс і 

шириною провідної зони L використано  дані [54, 55] та наші результати. 

Отриману залежність критичної температури від значення ширини провідної зони 

L подано на рис.3.16. 

  

 

Рис. 5.3.  Залежність критичної температури Тс від значення ефективної ширини 

провідної зони L для  Hg–1223 (вставка: відповід–ні залежості для  

Hg,Zn–1201, без та за наявності цинку) 

 

Для ВТНП–системи YBa2Cu3Oy з різними катіонними заміщеннями існує 

універсальна кореляція між значенням температури надпровідного переходу Тс і 

шириною провідної зони L (рис 5.3) [134]. 
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–□– Tl2Ba2Ca1–xYxCu2–y Coy 

–○–YBa2Cu3Oy 

Рисунок 5.4.  Кореляційні залежності критичної температури Тс від значення 

ефективної ширини провідної зони L для  талієвої та ітрієвої 

систем  [134].  

 

Наявність кореляції інтерпретувалось як розширення провідної зони при 

легуванні, що приводить до зменшення функції густини станів на рівні Фермі. 

Для талієвої системи Tl2Ba2Ca1–xYxCu2–yCoy [56], де як і в ртутновмісних  ВТНП,  

легко реалізуються різні ступені недо– і перелегування та можливість варіації 

числа мідьвмісних площин, залежність Тс (L) має теж універсальний характер, 

однак зменшення Тс із розширенням зони проходить значно швидше. Ці 
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відмінності в талієвій системі відносно ітрієвої зв’язуються з тим, що при 

легуванні поряд із спадом g(EF) проходить більш сильний вплив значення 

матричного елемента, що описує спарювання електронів. 

Оскільки значення ∆Tc/∆L для керамік Hg,Re–1223 та для Hg–1201(Zn )  

лежать між відповідними для ітрієвої і талієвої керамік (рис.3.16,3.17), то для 

ртутьвмісних ВТНП поряд із зменшенням функції густини станів на рівні Фермі 

внаслідок розширення провідної зони допускається проміжний для Y–  і  Tl–

керамік вплив легування на значення матричного елемента, що описує 

спарювання електронів.   

Отже, характер поведінки коефіцієнта термо–е.р.с. та надпровідні 

властивості ртутних високотемпературних надпровідників при проведенні 

катіонних заміщень та аніонного легування шляхом термообробок в кисневій 

атмосфері визначаються такими параметрами тонкої структури вузької провідної 

зони в ділянці рівня Фермі, як її ширина Г, ступінь заповнення електронами F та 

величиною густини станів g(EF).  

При встановленні взаємозв’язку між властивостями нормального стану та 

надпровідними параметрами показано кореляцію між ефективною шириною 

провідної зони та температурою надпровідного переходу для першого і третього 

члена ртутьвмісного ряду [135].  

5.2.  Розрахунок коефіцієнта Зеебека на основі теорії 

функціонала густини 

 

     На  сьогодні для вивчення електронної структури кристалів та молекул широко 

використовується теорія функціонала густини (DFT). Цей метод добре описує 

основний стан багатоелектронної системи, однак суттєво занижує стан зони 

провiдностi кристала у порiвняннi з їх експериментальними значеннями.  

    На даний час iснують приклади успiшного застосування методу функцiонала 

густини в реальних  конденсованих системамах. Спецiальної уваги потребує 

система, в якiй технiка використання  функцiонала густини ще недостатньо 

розроблена. Мається на увазi надпровiднi матерiали, при розрахунку яких 

важлива геометрична структура решiтки,  характер  перекривання хвильових 
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функцiй,   електрон–електронна  i електрон–фононна взамодiя. Як вiдомо, в 

реальних системах, наприклад, у високотемпературних  надпровiдниках 

перелічені взаємодi  можуть  бути одного порядку, тому опис електронних 

властивостей таких матерiалiв потребує застосування рiвнянь типу Кона–Шема. 

На сьогодні розроблено  узагальнення методу  функцiоналу густини, яке моделює 

конденсацiю системи  атомiв  i  молекул, що дозволяє знаходити геометричну  

структуру конденсовано системи.    

     В рамках сучасної квантової теорiї конденсованого стану речовини вивчення 

властивостей квазічастинок, що визначаються зміною частини власної енергії 

квазічастинок, як правило, побудоване на розв’язку замкнутої системи пов’язаних 

інтегральних рівнянь, відомих як рівняння Хедiна. Ці рівняння пов’язують 

функцію Грiна G системи взаємодіючих електронів, власне енергетичну частину 

 , поляризаційну функцію P, динамічно екранований кулонівський потенціал W 

та вершинну функцію  . Однак труднощі такого розв’язку полягають  у тому, що 

вказані величини, виражаючись одна через одну, містять нетривiальнi 

функцiональнi похiднi, що робить практично неможливим чисельний розв’язок 

системи рівнянь Хедiна. Тому виникає необхiднiсть пошуку наближених 

функцiональних вiдношень з бiльш простою залежнiстю. Бiльшiсть розрахункiв 

проводяться в рамках так званого GW наближення, яке нехтує вершинними 

поправками як для поляризацiйної функцiї, так i для власноенергетичної частини.  

  В останні десятиліття успішно застосовується дещо простіша методика для 

дослідження властивостей квазічастинок широкого спектру конденсованих 

систем, від традиційних об'ємних напівпровідників, діелектриків і металiв до  

наносистем. Йдеться про підхід, який заснований на апроксимації обмінно–

кореляційних ефектів так званими гібридними функціоналами, що дає точність, 

співмірну з методикою GW, проте значно простіший у реалізації. Метою роботи є 

застосування такого підходу до дослідження фізичних властивостей 

ртутновмісних високотемпературних надпровідників. 

 З метою з’ясування впливу поправок до потенціалу, які враховують 

обмінно–кореляційні ефекти, на електронну структуру та отримувані на її основі 

фізичні властивості в рамках методу функціонала густини обчислено зонну 
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структуру сполуки HgBa2CuO4+δ в узагальненому градієнтному наближенні (GGA) 

та з використанням гібридного функціонала BLYP [136]. З використанням 

співвідношень, наведених у попередньому розділі, розраховано температурні 

залежності ряду фізичних величин.  

 Основним результатом досліджень можна вважати узгодженість за 

порядком і загальним характером температурного ходу теоретичних і 

експериментальних значень фізичних величин (рис. 5.5). З цього приводу слід 

зазначити, що обчислення проводилися повністю «з перших принципів», без 

застосування 
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Рис. 5.5. Порівняння температурних залежностей термо–ЕРС, обчислених у 

різних наближеннях, з експериментальними результатами 

 

жодних підгоночних параметрів, а такого роду обчислення часто дають лише 

якісний опис експериментальних залежностей. З рис. 5.5 можна зробити 

висновок, що саме гібридний обмінно–кореляційний  функціонал забезпечує 

кращий опис експериментальних даних – ближчу до лінійної залежність S(T) при 

вищих температурах. Зазначимо також, що зменшення експериментальних 

значень при температурах, нижчих від 125 К, пов’язане із переходом у 
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надпровідний стан, тоді як наші обчислення стосуються лише нормального стану 

надпровідника. Водночас приблизно при тих же температурах на залежності S(T), 

отриманій у наближенні BLYP, спостерігається зміна знаку кривизни. Цей факт 

потребує додаткового аналізу, однак можна припустити, що коректніше 

врахування обмінно–кореляційних ефектів за допомогою гібридних функціоналів 

дає змогу відобразити певні зміни в електронній підсистемі, які пов’язані з 

формуванням надпровідного стану. Один із можливих варіантів – перехід у так 

званий псевдощілинний стан, який передує процесу утворення куперівських пар. 

Висновки до розділу 5 

 

Використання феноменологічної моделі вузької зони та інтерпретація на її 

основі поведінки температурних залежностей кінетичних коефіцієнтів у 

нормальній фазі дає змогу отримувати додаткову інформацію про електронний 

спектр Hg–ВТНП.  Порівняльний аналіз температурних залежностей фізичних 

властивостей   у випадку застосування GGA і функціонала BLYP показує, що 

застосування гібридного функціоналу має помітний вплив на числові значення та 

характер температурної залежності транспортних властивостей Hg–ВТНП. 

Зокрема, саме гібридний обмінно–кореляційний функціонал забезпечує кращий 

опис експериментальних даних – ближчу до лінійної залежність S(T) за високих 

температур. Зміна знаку кривизни кривої S(T) за низьких температур можна 

інтерпретувати як перехід у так званий псевдощілинний стан, який передує 

процесу утворення куперівських пар. 
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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 
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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 

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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