
Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

 

На правах рукопису 

 

 

ФРАНІВ Володимир Андрійович 

 

 

УДК 535.5; 537.226; 537.311; 539.2; 548.0 

 

 

СТРУКТУРА, ТЕРМІЧНІ ТА ОПТИЧНІ  

ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ Tl4HgI6 І Tl4CdI6 

 

01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків 

 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук 

 

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, професор 

Кушнір Олег Степанович 

 

 

Львів – 2015



 2 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ        5 

ВСТУП             6 

РОЗДІЛ 1. БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ А4ВХ6 (ЛІТЕРА- 

ТУРНИЙ ОГЛЯД)          13 

1.1. Вирощування кристалів А4ВХ6 і споріднених сполук    13 

1.1.1. Вирощування A4LnI6         13 

1.1.2. Вирощування Tl4PbI6, Tl4HgBr6 і споріднених сполук    14 

1.1.3. Діаграма стану кристалів Tl4HgI6. Вирощування Tl4HgI6 і Tl4CdI6  15 

1.2. Загальні відомості про структуру кристалів групи А4ВХ6   17 

1.2.1. Структура Tl4CrI6          18 

1.2.2. Структура (NH4)4HgBr6         19 

1.2.3. Структура Tl4HgI6 і Tl4CdI6        20 

1.3. Термічні зміни властивостей кристалів групи А4ВХ6    21 

1.3.1. Можливості структурних перетворень      23 

1.3.2. Провідність і діелектричні властивості      24 

1.4. Деякі оптичні властивостей кристалів групи А4ВХ6     28 

1.5. Основні практичні застосування кристалів Α4BX6    32 

Висновки до розділу 1          35 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   36 

2.1. Синтез і вирощування кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6     36 

2.2. Структурні дослідження         38 

2.2.1. X-структурні дослідження        38 

2.2.2. Вивчення поверхні, оцінка дефектності та орієнтування зразків  41 

2.3. Лінійне термічне розширення        42 

2.4. Калориметричні дослідження        46 

2.5. Вимірювання діелектричної проникності та провідності   47 



 3 

2.6. Оптичні дослідження         48 

2.6.1. Оптичне пропускання та дисперсія подвійного заломлення   48 

2.6.2. Край фундаментального поглинання      51 

2.6.3. Еліпсометричні вимірювання показників заломлення    52 

2.6.4. Генерація другої оптичної гармоніки      53 

2.6.5. Фотолюмінесценція         54 

2.6.6. Катодолюмінесценція         55 

Висновки до розділу 2          56 

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА І ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ  

Tl4HgI6 І Tl4CdI6           57 

3.1. Структура досліджених кристалів        57 

3.1.1. Результати X-структурних досліджень за кімнатної температури  57 

3.1.2. Теоретичні розрахунки структурних параметрів кристалів Tl4CdI6  60 

3.1.3. Порівняльний аналіз структур із групами симетрії P4nс і P4/mnc  62 

3.1.4. Додаткові експерименти        66 

3.2. Уточнення наявності центра симетрії. Експерименти з генерації другої 

оптичної гармоніки          67 

3.3. Термічне розширення         71 

3.3.1. Температурні залежності відносного лінійного розширення   71 

3.3.2. Температурні залежності коефіцієнтів лінійного розширення   76 

3.4. Калориметричні дослідження        78 

3.5. Діелектричні властивості та провідність      83 

3.6. Аналіз можливих структурних перетворень     89 

3.7. Можливості практичного використання досліджених кристалів  94 

Висновки до розділу 3          97 

РОЗДІЛ 4. ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ Tl4HgI6 І Tl4CdI6  99 

4.1. Оптичне пропускання         99 

4.1.1. Спектри оптичного пропускання у широкому діапазоні   100 

4.1.2. Край фундаментального поглинання      102 

4.1.3. Правило Урбаха          107 



 4 

4.2. Показники заломлення та подвійне заломлення     109 

4.2.1. Еліпсометричні вимірювання показників заломлення    109 

4.2.2. Дисперсійні залежності подвійного заломлення    113 

4.3. Розрахунки зонної структури та оптичних констант    115 

4.3.1. Зонна структура Tl4CdI6 і Tl4HgI6       116 

4.3.2. Оптичні константи Tl4CdI6        126 

4.3.3. Оптичні константи Tl4HgI6        130 

4.4. Фотолюмінесценція і катодолюмінесценція     134 

Висновки до розділу 4          142 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ       145 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        148 



 5 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

 

ГДГ – генерація другої оптичної гармоніки 

ДПЗ – двопроменезаломлення, подвійне заломлення 

ДСК – диференціальна сканувальна калориметрія 

ДТА – диференціальний термічний аналіз 

ІЧ  – інфрачервоний 

КЛ – катодолюмінесценція 

ПЗ – показник заломлення 

ФЕП – фотоелектронний помножувач 

ФЛ – фотолюмінесценція 



 6 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Пошук нових матеріалів, вивчення їхньої будови, фі-

зичних властивостей і можливостей застосувань у пристроях електроніки є одни-

ми з центральних проблем сучасної фізики напівпровідників і діелектриків. Пер-

спективними широкозонними напівпровідниковими матеріалами є потрійні спо-

луки групи A4BX6 (А = In, Tl, ...; B = Mg, Cr, Mn, Cd, Hg, Pb, ...; Х = Cl, Br, I, ...). 

Хоча перші повідомлення про вирощування окремих монокристалів цієї групи 

з’явилися ще наприкінці 1960-х років, найбільшу увагу дослідників вони одержа-

ли лише в останнє десятиліття через практичні потреби розвитку нелінійної оп-

тики інфрачервоного (ІЧ) діапазону, детекторів високоенергетичного випро-

мінювання для біомедицини, ультрашвидких сцинтиляторів, твердотільних йон-

них провідників, газових сенсорів і акустооптичних пристроїв. 

На сьогодні нагромаджено різноманітні фактичні дані для кристалів групи 

A4BX6, однак багато фундаментальних і практичних проблем усе ще очікують на 

своє розв'язання. У літературі досі дискутуються питання будови і фізичних вла-

стивостей сполук A4BX6. Попри універсальну хімічну формулу, ці сполуки мо-

жуть кристалізуватися в різних структурах і помітно відрізнятися за шириною за-

бороненої зони, провідністю та іншими характеристиками. Відомо, що структура 

деяких сполук A4BX6 температурно стабільна, а інші виявляють фазові перетво-

рення, хоча відповідні причини не з’ясовані. 

Прогрес у галузі стримується недостатньою розробкою надійних і відтво-

рюваних способів вирощування якісних монокристалів, а також визнаною різни-

ми авторами можливістю фазових включень і присутності домішок інших струк-

турних фаз у них. Для одних із найперспективніших, але порівняно слабко дослі-

джених представників групи – кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 – предметами дискусій 

є навіть такі стандартні та порівняно прості питання як просторова симетрія 

структури, відсутність чи наявність центра симетрії, забарвлення номінально чи-

стих кристалічних зразків, значимість йонної складової провідності та наявність 

фазових переходів. Мало вивченими залишаються оптичні характеристики цих 
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кристалів, які можуть виявитися перспективними для створення пристроїв пере-

творення електромагнітного випромінювання. Це стосується і таких базових ха-

рактеристик як оптичне поглинання в широкій області спектру, ширина забо-

роненої зони, показники заломлення (ПЗ) і оптична анізотропія, пов’язана най-

перше з двопроменезаломленням (ДПЗ). 

Важливими питаннями досліджень кристалічних напівпровідників є особ-

ливості формування та симетрії кристалічної структури, структура електронних 

зон і її відображення в оптичних спектрах, спектри електронних і ґраткових збу-

джень і електрон(екситон)-фононна взаємодія. Докладні та надійні дані для тер-

мічної поведінки сталих ґратки, теплофізичних, електрофізичних, оптичних і лю-

мінесцентних характеристик актуальні для оцінювання потенційних практичних 

застосувань. Крім того, дослідження двох різних кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, а та-

кож додаткове порівняння з результатами для інших представників родини 

A4BX6 дають перспективи прогнозування змін структурних і фізичних парамет-

рів цих кристалів шляхом йонних заміщень. 

Наведені вище міркування доводять актуальність обраної у дисертації те-

матики – досліджень структури та основних теплофізичних, електрофізичних і 

оптичних властивостей напівпровідників Tl4HgI6 і Tl4CdI6 – з погляду наукових і 

практичних перспектив. 

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

ційна робота виконана на кафедрі оптоелектроніки та інформаційних технологій 

Львівського національного університету імені Івана Франка в межах наукової 

тематики факультету електроніки та фізичного факультету. Виконання роботи 

безпосередньо пов’язано з такими держбюджетними темами Львівського націо-

нального університету: 

 Фе-61П “Оптико-спектральні характеристики діелектричних та напівпровідни-

кових кристалів групи А4ВХ6”, номер державної реєстрації 0110U001368 

(01.01.2009 – 31.12.2011). 

 Фе-108П “Механізми трансформації оптичної індикатриси в кристалічних фе- 
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роїках та напівпровідникових кристалах типу А4ВХ6”, номер державної реєст-

рації 0112U001273 (01.01.2011 – 31.12.2013). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – з’ясування за-

кономірностей впливу структури кристалічних напівпровідників Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

на їхні термічні та оптичні властивості, зокрема встановлення взаємозв’язків 

структурної та оптичної анізотропії. 

Щоб досягнути поставленої мети було розв’язано такі завдання: 

 оптимізація технології синтезу та вирощування якісних монокристалів Tl4HgI6 

і Tl4CdI6, а також дослідження параметрів структури та симетрії різних пред-

ставників групи A4BX6; 

 вивчення температурної стабільності структурних, теплофізичних і електрофі-

зичних характеристик згаданих кристалів і аналіз можливих змін структури в 

них; 

 розрахунки зонної структури та оптичних констант кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6; 

 вивчення взаємозв’язку анізотропії кристалічної структури та оптичної анізо-

тропії кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 у крайовому та ІЧ оптичному поглинанні та 

заломленні; дослідження оптичних і люмінесцентних характеристик цих крис-

талів; 

 оцінка можливих практичних застосувань досліджених напівпровідників. 

Об’єктом досліджень є структура та фізичні явища в потрійних напівпро-

відникових сполуках групи А4ВХ6, а предметом дослідження – структура та 

властивості кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6. 

У роботі використано такі методи дослідження: методику вирощування 

монокристалів Бріджмена–Стокбаргера, Х-структурний аналіз, підходи диферен-

ціального термічного аналізу (ДТА) і диференціальної сканувальної калориметрії 

(ДСК), дилатометрію, електрофізичні вимірювання, оптичну спектроскопію про-

пускання та інтерференційно-поляризаційні методи, методи нелінійної оптики, 

методику зонних розрахунків, спектроскопію фотолюмінесценції (ФЛ) і катодо-

люмінесценції (КЛ). 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в дисерта-

ційній роботі вперше: 

1. На підставі Х-структурного аналізу і факту відсутності явища спонтанної ге-

нерації другої гармоніки (ГДГ) встановлено, що за нормальних умов сполуки 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 описуються центросиметричною групою P4/mnc. 

2. Сукупність результатів для фотоіндукованої ГДГ, лінійного термічного роз-

ширення і теплофізичних характеристик указує на наявність структурного пе-

ретворення в кристалах Tl4HgI6, близького до фазового переходу першого ро-

ду, а для кристалів Tl4CdI6 існування такого перетворення не підтверджено. 

3. Виходячи з даних для крайового оптичного поглинання та зонних розрахун-

ків, край фундаментального поглинання напівпровідникових кристалів Tl4HgI6 

і Tl4CdI6 формується прямими зона-зонними переходами. Доведено, що темпе-

ратурно-спектральна поведінка довгохвильового крила фундаментального 

краю поглинання задовільно описується правилом Урбаха. 

4. Уперше виявлено анізотропне розщеплення краю поглинання кристалів Tl4HgI6 

і Tl4CdI6, крайовий дихроїзм, а також нетривіальну кореляцію знаків анізотропії 

параметрів ґратки та ПЗ (nc > nа, якщо c < a, – і навпаки). Встановлено, що кри-

стали мають порівняно великі ПЗ і аномально велике ДПЗ. 

5. На підставі розрахунків зонно-енергетичних діаграм кристалів Tl4HgI6 і 

Tl4CdI6 уперше проаналізовано генезис валентної зони і зони провідності та 

одержано спектри оптичних констант, які якісно узгоджуються з даними екс-

периментів для ділянки краю поглинання. 

Практичне значення одержаних результатів стосується найперше опто-

електроніки та напівпровідникового матеріалознавства. Вони пропонують нові 

можливості для створення пристроїв електроніки та оптоелектроніки. Зокрема,  

 оптимізація методу Бріджмена–Стокбергера для випадку вирощування крис-

талів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 дала змогу одержати монокристали задовільної оптич-

ної якості без фазових домішок; 
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 на основі специфічної температурної поведінки лінійного термічного розши-

рення кристалів Tl4HgI6 запропоновано терморегулятор і сенсор температури 

на їхній основі; 

 експериментальні дані досліджень електрофізичних і люмінесцентних парамет-

рів кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 можуть посприяти створенню високоефективних 

детекторів високоенергетичного випромінювання та сцинтиляторів на основі 

сполук групи А4ВХ6; 

 поєднання оптичної прозорості у широкій ІЧ області з великими ПЗ і ДПЗ зу-

мовлює перспективи кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 для оптоелектроніки. Зокрема, 

аномально високе ДПЗ перспективне для створення поляризаторів світла і до-

сягнення умов фазового синхронізму для когерентних нелінійних взаємодій, а 

великі ПЗ мають приводити до значних нелінійних сприйнятностей за умови 

додаткового “ініціювання полярності” зовнішніми полями. 

Особистий внесок здобувача. Експериментальні результати та розрахун-

ки, подані в дисертаційній роботі, виконані автором особисто або за його без-

посередньої участі на всіх етапах роботи. Авторові належить формулювання тих 

основних висновків статей, опублікованих у співавторстві, на яких ґрунтуються 

висновки дисертаційної роботи. 

Спільно з науковим керівником обрано напрям досліджень, поставлено ме-

ту та основні завдання дисертаційної роботи, а також проведено аналіз і обгово-

рення одержаних результатів. За участю ст. н. с. НТНЦ НД Гірник І. С. виміряно 

лінійне термічне розширення, а за підтримки доктора філософії М. П’ясецького – 

сигнали другої оптичної гармоніки. Розрахунки зонної структури і оптичних 

констант кристалів виконано за сптияня доцента кафедри фізики твердого тіла 

Бовгири О. В. Активну участь в інтерпретації результатів брали професор Чен-

стоховського технологічного університету Кітик І. В. і професор Вроцлавського 

національного університету Чапля З. 

Праці [84, 95] є одноосібними. У працях, опублікованих дисертантом у 

співавторстві, внесок дисертанта переважальний або еквівалентний до часток 

інших співавторів. Зокрема, автор безпосередньо синтезував і вирощував крис-
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тали [62, 63, 66, 68, 72, 119], монтував і вдосконалював обладнання та окремі ву-

зли установок [83, 91, 122, 130, 143], готував експерименти [62, 63, 66, 72, 80, 83, 

106, 107, 141, 143], проводив дослідження термічних, електрофізичних і оптич-

них властивостей кристалів і обробляв результати відповідних вимірювань [62–

65, 80–83, 96, 109, 121, 124, 142], а також виконував розрахунки [80, 83, 97, 100–

102, 119, 120, 133]. Автор також брав активну участь в інтерпретації одержаних 

результатів, формулюванні наукових положень і написанні всіх опублікованих 

статей. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційних до-

сліджень доповідалися та обговорювалися на таких міжнародних і всеукраїнсь-

ких наукових конференціях: Міжнародна наукова конференція “Фізичні методи в 

екології, біології та медицині” (м. Львів, смт. Ворохта, смт. Шацьк, Україна, 

2010, 2011, 2013, 2014); Міжнародна конференція студентів і молодих науковців 

з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика” (м. Львів, Україна, 2009–

2011, 2013); Міжнародна школа-конференція “Актуальні проблеми фізики напів-

провідників” (м. Дрогобич, Україна, 2010, 2013); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та перспек-

тиви досліджень” (м. Луцьк, Україна, 2011); Молодіжна конференція молодих 

учених і аспірантів “ІЕФ–2011” (м. Ужгород, Україна, 2011); Всеукраїнська шко-

ла-семінар з кристалооптики (м. Львів, 2011); XI Kharkiv Young Scientists Confer-

ence on Radio Physics, Electronics, Photonics and Biophysics (Kharkiv, Ukraine, 

2011); II Ukrainian–Polish–Lithuanian Meeting on Ferroelectrics Physics (Lviv, Uk-

raine, 2012); IV науково-практична конференція “Електроніка та інформаційні 

технології” (м. Львів, 2012, 2013); XI Міжнародна наукова конференція “Фізичні 

явища в твердих тілах” (м. Харків, Україна, 2013); VI International Conference 

“Physics of Disordered Systems” (Lviv, Ukraine, 2013); XIX International Seminar on 

the Physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials (Czestochowa, Poland, 

2014); науковий семінар з параметричної оптики, присвячений 80-річчю з дня на-

родження професора О. Г. Влоха (м. Львів, Україна, 2014); 7th International Work-
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shop “Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes and Materials” (Lutsk–Lake 

Svityaz, Ukraine, 2014). 

Публікації. Результати дисертації викладено в 8 статтях, 7 із яких опублі-

ковано в фахових наукових виданнях, а також у 17 тезах доповідей на конферен-

ціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, чоти-

ри розділи, основні результати і висновки та список використаної літератури 

(150 найменувань). Загальний обсяг дисертації складає 163 сторінки, у т. ч. суто 

машинописного основного тексту – 122 сторінки. Дисертація містить 84 рисунки 

і 9 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1  

БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ А4ВХ6 (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД) 

 

Родина кристалів А4ВХ6 містить багато сполук, які кристалізуються в різ-

них структурах [1]. Перші повідомлення про синтез Tl4HgI6 датуються ще 60-ми 

роками ХХ століття (див. [2–4]), а в останні десятиліття інтерес до цих сполук 

значно посилився. Прикладом є рідкісноземельні йодиди із A = K, Rb, Cs, 

В = Nd, Sm, Eu, Dy, Tm, Yb і Х = І, які привертають увагу дослідників вже 20 ро-

ків (див. [5, 6]). Так, у 1991 році із вихідних сполук Rb і YbI3 було синтезовано 

кристали Rb4YbI6 [6] з ромбічною структурою, притаманною K4CdCl6 [7]. Іншим 

прикладом є сполуки A4ВI6, зокрема Сs4YbI6, Rb4YbI6, Cs4SmI6, Rb4SmI6, Cs4EuI6, 

Rb4EuI6, Cs4TmI6 і Rb4TmI6 [1]. Нарешті, у 80-х роках дослідники [8] повідомляли 

про вирощування та вивчення окремих властивостей кристалів Tl4CdI6, які також є 

предметом цієї роботи. 

Проте й досі систематичні роботи в цьому напрямі відсутні, а результати 

різних робіт часто суперечать один одному. Метою цього розділу є огляд літера-

тури, присвяченої синтезу і вирощуванню кристалів групи А4ВХ6 і споріднених 

та близьких до них за будовою сполук, дослідженню їхньої структури та найго-

ловніших фізичних властивостей, а також можливостям практичних застосувань. 

 

1.1. Вирощування кристалів А4ВХ6 і споріднених сполук 

 

1.1.1. Вирощування A4LnI6 

Окремі автори отримували рідкісноземельні йодиди A4LnI6 (A = K, Rb, Cs; 

Ln = Sm, Eu, Yb) за допомогою “однокрокової” процедури росту з використан-

ням скляних ампул як контейнерів для проходження хімічної реакції (див. [1]). 

Проте ці кристали не були достатньо чистими. Зокрема, недоліком методу була 

поява додаткових сполук TmOI і DyOI у скляних ампулах. 

Можливим виходом із ситуації стало використання танталових трубок для 

проведення реакцій. Так, кристали Rb4TmI6 отримали окисленням Tm, викорис-
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товуючи HgI2 як окислювач в присутності RbI [1]. Реагенти включали Tm (чисто-

тою 99,9%), RbI (аналітичний реагент) і HgI2 (99,9%). RbI був попередньо оброб-

лений нагріванням до 580–673 K і зберігався при заданих температурах протягом 

трьох годин у ампулах з тиском 2×10–4 Па. Сполуку HgI2 очищували за допомо-

гою ректифікації. Усі реагенти та дії зі сполуками здійснювались у хімічному 

боксі зі срібними покриттям і без присутності Ο2 і Η2Ο. Реагенти у молярних 

співвідношеннях 4:1:1 поміщали в танталову ампулу [1]. Після висушування ам-

пулу відкачували до тиску 2,8×10–4 Па, нагрівали до ~ 580 K, витримували протя-

гом доби, а далі нагрівали до ~ 923 K і витримували трьох доби. Після цього слі-

дував процес охолодження до ~ 773 K, який тривав 10 діб. Hg відділяли за раху-

нок сублімації вихідної речовини при ~ 623 K [1].  

Зазначимо, що різні кристали групи А4ВХ6 мають свої власні особливості 

вирощування. Так, кристали Tl4CrI6, які, як і більшість інших представників гру-

пи, зазвичай вирощують за методом Бріджмена–Стокбаргера, володіють високою 

гігроскопічністю, а тому в ампули додатково поміщали сполуку P2O5 [4]. 

 

1.1.2. Вирощування Tl4PbI6, Tl4HgBr6 і споріднених сполук 

Синтез згаданих кристалів здебільшого здійснювали з розплавів сполук 

HgBr2, TlBr, PbI2, TlPb тощо. Окремі дослідники (див. роботи [4, 9–14]) успішно 

синтезували ці сполуки, використовуючи метод Бріджмена–Стокбаргера [15]. 

Першочерговою вимогою отримання кристалів високої якості є висока хімічна 

чистота вихідних сполук (~ 95%). Згідно з методикою [9, 10], відповідні суміші 

було взято в еквімолярних співвідношеннях [10]: 

4TlI + PbI2   Tl4PbI6, 

3TlBr + PbBr2   Tl3PbBr5, 

3TlI + PbI2   Tl3PbI5, 

де останні дві реакції відповідають синтезу споріднених сполук TlPbI3 і Tl3HgBr6. 
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Ці суміші поміщали в ампули та відкачували до високого вакууму. Після запаю-

вання ампули поміщали у вертикальну піч з градієнтом температури. Одна з ос-

новних умов одержання монокристалів – присутність визначеного фронту крис-

талізації, а деякі дослідники [10] навіть використовували печі з двома незалеж-

ними фронтами кристалізації. 

Максимальна температура у цьому методі визначається найбільш туго-

плавкою компонентою (для свинцевовмісних кристалів T ~ 571 K). Температур-

ний градієнт становив 0,2 K/см. Час вирощування складав ~ 48 год, а швидкість 

опускання ампули ~ 2 см за добу [10]. Так було успішно отримано паралелепіпе-

ди монокристалів із розмірами до 1,9×0,7×0,5 см3 [9, 10]. 

Описані методики мають важливі особливості. По-перше, оскільки кристал 

формується у ампулі, потрібно добре підібрати градієнт температури. Саме цей 

параметр задає можливість отримання монокристалів великих розмірів. По--

друге, у всіх кристалах (TlPbI3, Tl4PbI6, Tl4HgBr6 тощо) присутній високотоксич-

ний елемент Tl, а також відповідні сполуки, які часто не менш токсичні. Тому всі 

маніпуляції з реагентами слід проводити в хімічних боксах. 

Для отримання сполук (NH4)4HgBr6 і (NH4)Hg5Br11 використовували метод 

вирощування кристалів із розплаву, близький до методу Бріджмена–Стокбаргера 

[16]. При синтезі цих сполук вихідними речовинами були суміші: 1 моль (0,36 г) 

HgBr2 і 4 моль (0,392 г) NH4Br для кристалів (NH4)4HgBr6, а також 5 моль (1,8 г) 

HgBr2 і 1 моль (0,098 г) NH4Br для (NH4)Hg5Br11 [16]. Ці суміші поміщали в ам-

пули “Pyrex” в аргоновій атмосфері, а ампули уводили в трубчасту піч і нагріва-

ли до 513 K. Швидкість змін температури становила 10 K/хв. Після процесу на-

гріву ампули протягом трьох днів охолоджувались до кімнатної температури з 

поступовим зменшенням температури (5 K/хв). Відповідні кристали у формі па-

ралелепіпедів мали порівняно малі розміри та забарвлення, яке дещо змінюва-

лося залежно від умов вирощування [16]. 

 

1.1.3. Діаграма стану кристалів Tl4HgI6. Вирощування Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

За даними [2, 17], на квазі-бінарному розрізі Tl–HgI2 потрійної системи  
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Tl–Hg–I при співвідношенні компонентів 4:1 після реакції утворюється сполука 

Tl4HgI6. З метою розробки оптимальних умов отримання монокристалів гексайо-

диду меркурату талію і уточнення діаграми стану в області його існування у ро-

боті [18] було приготовлено 11 сплавів системи Tl–HgI2 в інтервалі концентрацій 

64–84 мол. % TlI. Вихідні бінарні сполуки очищали п’ятикратною вакуумною 

сублімацією HgI2 і напрямленою кристалізацією за методом Бріджмена–Стокбар-

гера [19]. Перед ростом кристала відповідну суміш бінарних сполук було помі-

щено у кварцову ампулу та піддано ДТА-аналізу [20] (нагрівання до 700 K із 

кроком 3,5 K/хв). Після витримки у 2 год. при 700 K слідував процес охолоджен-

ня з наступним відпалом при температурі 380 K. 

На основі експериментів було отримано значення ентальпій плавлення та 

утворення досліджуваних сплавів [18]. Дослідження концентраційних залежно-

стей і мікроструктури, а також проведення Х-фазного аналізу дозволило встано-

вити межі області гомогенності сполуки Tl4HgI6, а також уточнити характер хі-

мічної взаємодії в інтервалі концентрації 64–84 мол. %TlI (див. рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Ділянка діаграми стану Tl4HgI6 за даними роботи [18]. 

 

Як видно з рис. 1.1, на діаграмі стану перитектична горизонталь розташо-

вана на ізотермі 642 Κ і простягається до концентрації 72 мол. % TlI. Зазначимо, 

що в дослідженні [2] цю горизонталь продовжували аж до 78 мол. % TlI. Розчин-

ність HgI2 в Tl4HI6 при 380 Κ складає ~ 1,8 мол. %, а TlI – ≤ 1 мол. %. Отже, об-

ласть гомогенності Tl4HgI6 мала би складати до ~ 1,8 мол. % [18]. Отримані ре-
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зультати, на думку авторів, підтверджують гіпотезу про можливість отримання 

сполуки Tl4HgI6 не тільки за класичним методом Бріджмена–Стокбаргера, але й 

іншими методами, однак ці можливості досі недостатньо вивчено. 

Відомості про тонкощі методів вирощування кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

особливо розрізнені та суперечливі (див. [3, 4, 8, 10, 21–23]). Хоча більшість до-

слідників одержували ці сполуки за допомогою методу Бріджмена–Стокбаргера, 

дані про концентрацію вихідних сполук, точні технологічні особливості вирощу-

вання, характеристики синтезу, температурні режими вирощування та зовнішні 

ознаки вирощених кристалів істотно відрізняються в різних роботах. Обмежимо-

ся лише згадкою такого факту. У дослідженнях [8, 10] вказано, що кристали 

Tl4HgI6 мають червоний колір, в роботах [17, 21, 24] говориться про зміни кольо-

ру від малинового, рожевого, яскраво червоного до темно-червоного і навіть чо-

рного, залежно від умов росту, якості монокристалів і точних деталей їхнього 

хімічного складу, а в автори роботи [24] стверджують, що кристали жовті, якщо 

відсутня фазова домішка HgI2, або оранжеві, якщо вона присутня. 

Є ще одна важлива неузгодженість. За даними окремих робіт було зробле-

но висновок про неконгруентне плавлення сполуки Tl4HgI6. Це узгоджується з 

висновками роботи [23] для структурно ізоморфних кристалів Tl4CdI6, проте су-

перечить даним роботи [21] для тих же кристалів Tl4HgI6. 

 

1.2. Загальні відомості про структуру кристалів групи А4ВХ6 

 

Визначення структури твердого тіла – це одна з першочергових задач до-

слідження нових матеріалів. Як уже згадувалося, кристалічна група A4BX6 має 

багато представників. З літератури відомо, що будова та основні властивості спо-

лук типу А4ВХ6 істотно задаються катіоном A (див., наприклад, працю [24]). Ці 

сполуки зазвичай існують у трьох типах структурах: ромбоедричному (кристали 

типу K4CdI6 [7]), тетрагональному (Tl4HgBr6 [1]) і орторомбічному (Tl4PbI6 [1]). 

Наприклад, рідкісноземельні йодиди, як правило, вважають ромбоедричними [1]. 
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З іншого боку, для багатьох кристалів тип структури активно дискутують (на-

приклад, для тих же кристалів Tl4PbI6 [10]). 

На основі досліджень [3, 4, 8, 16, 17, 21, 25, 26] серед кристалів A4BX6 ви-

ділено низку ізоструктурних сполук із тетрагональною ґраткою [4, 27]. Деякі їхні 

параметри наведено в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Параметри елементарної комірки a, b, c і її об’єм V для деяких  

кристалів групи A4BX6 за кімнатної температури [4] 

Сполука a = b, Å с, Å V, Å3 c/a 

In4MgI6 8,967 9,868 793,4 1,101 

Tl4MgI6 9,112 9,797 813,4 1,075 

In4TiI6 8,954 9,935 796,7 1,110 

Tl4TiI6 9,056 9,894 811,6 1,093 

In4CrI6 9,008 9,723 789,0 1,079 

Tl4CrI6 9,131 9,668 806,1 1,059 

In4MnI6 8,981 9,868 785,9 1,099 

Tl4MnI6 9,093 9,747 805,9 1,072 

Tl4FeI6 9,103 9,763 809,0 1,073 

In4CdI6 9,054 9,747 799,0 1,077 

 

Зазначимо, що параметри ґратки кристалів, приставлених у табл. 1.1, було 

отримано внаслідок Х-структурних досліджень порошків відповідних кристалів 

при кімнатній температурі. 

 

1.2.1. Структура Tl4CrI6 

Багато дослідників виявили інтерес до представників групи A4BX6, що міс-

тять катіон Сr+2, оскільки цим сполукам притаманний низькотемпературний фа-

зовий перехід [4, 28]. X-структурні дослідження проводили на спеціалізованому 
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дифрактометрі, а сканування було здійснено так, щоб отримати точність 1% [4]. 

Деякі експериментальні результати представлено в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Основні результати Х-структурних досліджень  

тетрагональних кристалів Tl4CrI6 [4] 

Параметр комірки a, Å 9,131 

Параметр комірки с, Å 9,668 

Об’єм комірки V, Å3 806,1 

Кількість формульних одиниць в комірці Z 2 

Просторова група P4/mnc 

 

Параметри комірки було визначено за допомогою методу найменших квад-

ратів шляхом оптимізації кутів θ, ψ, χ і κ для 24 піків. Проводилося також спеціа-

льне уточнення просторової групи (P4nc чи P4/mnc). Кінцеве уточнення парамет-

рів було здійснено з використанням позицій йонів, які відповідали схожим крис-

талам Tl4HgBr6 [4]. Як результат, було зроблено висновок про те, що кристалам 

Tl4CrI6 притаманна просторова група P4/mnc, хоча ці результати досі не підтвер-

джено іншими незалежними даними. Елементарна комірка кристалів 

Tl4CrI6 містить октаедр CrI6, оточений тригональною призмою йонів Tl+. 

 

1.2.2. Структура (NH4)4HgBr6 

Кристали (NH4)4HgBr6 вважають ізоструктурними до  64  (де  = In, 

Tl; B = Hg, Cd, Pb, Ge;  = Cl, Br, I) [16]. Вони теж кристалізуються в прос-

торовій групі P4/mnc (див. рис. 1.2). Як і для Tl4CrI6, у їхній структурі відзначаємо 

октаедр 6 , проте відстані Hg–Br1 і Hg–Br2 сильно відрізняються, що свідчить 

про значну сплюснутість октаедра і навіть наштовхує на ідею про наявність окре 

мої молекули HgBr2, до якої “прикріплені” йони брому [29, 30]. 
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Рис. 1.2. Кристалічна структура сполуки (NH4)4HgBr6 [16]: a, b, c – крис-

талографічні осі. 

 

У роботах [31, 32] було зроблено висновок, що наявність електронних пар 

In–5s2, Tl–6s2 або високополяризованого катіона (NH4)+ є передумовами форму-

вання структур, типових для сполук Tl4HgBr6 або Tl4PbI6. Цю гіпотезу було під-

тверджено порівнянням характеристик поліедрів у Tl4HgBr6 і (NH4)4HgBr6. Від-

мінність відстаней (NH4)+–Br– (352,8 пм) і Tl+–Br– (345,9 пм) виявилася досить 

малою [33]. Порівняння інших параметрів теж підтвердило подібність сполук. 

Так, параметр комірки c для кристалів Tl4HgBr6 і Tl4HgBr6 [34] майже однаковий, 

але параметри a різні (897,8 і 925,63 пм). 

Отже, навіть на основі обмежених даних, представлених у цьому підрозді-

лі, можна збагнути, що питання про кристалічну структуру сполук родини А4ВХ6 

і її прогнозування на основі властивостей складових А, В і Х непрості й досі не 

вирішені. Відомо лише, що різні представники родини можуть мати різну будо-

ву. Нарешті, для деяких кристалів досі триває дискусія про групу симетрії та 

кристалографічні характеристики. 

 

1.2.3. Структура Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

Стосовно структури кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, які є предметом досліджен-

ня цієї роботи, дослідники в основному сходяться на тому, що дані сполуки кри-

сталізуються в тетрагональній ґратці [3, 4, 8, 21, 23, 35]. 
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Автори робіт [3, 4, 8, 35] стверджували, що кристали Tl4HgI6 мають 

центросиметричну будову та описуються просторовою групою симетрії P4/mnc. 

Інші дослідники [2, 21, 36] вважають, що центр симетрії у них відсутній (групи 

симетрії P42bc, P4nc). Автори роботи [21] навіть припустили, що кристали мо-

жуть бути ацентричними або мати інверсійну симетрію, залежно від умов виро-

щування. Для кристалів Tl4CdI6 також дискутувалися деталі структури та си-

метрії [4, 23, 37]. 

Попередні дані для параметрів ґратки кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 теж поміт-

но відрізняються в різних дослідженнях. Наприклад,у випадку кристалу Tl4HgI6 

дослідниками [4] встановлено, що кристалографічні параметри становлять 

a = b = 9,423 Ǻ, c = 9,234 Ǻ, у пізніших роботах [21, 36] маємо a = 9,415 Ǻ, 

b = 9,418 Ǻ, c = 9,237 Ǻ. Є відмінності і для об’ємів елементарної комірки: 

V = 819,91 Ǻ3 [4] і V = 819,05 Ǻ3 [21, 36]. Для кристалів Tl4CdI6 відмінності мен-

ші: у роботі [36] фігурують дані a = b = 9,225 Ǻ, c = 9,605 Ǻ, V = 817,40 Ǻ3, а в 

дослідженні [23] a = b = 9,222 Ǻ, c = 9,603 Ǻ, V = 816,68 Ǻ3. 

Оскільки будова елементарної комірки та відповідні координати атомів у 

кристалах Tl4HgI6 і Tl4CdI6, визначені в різних дослідженнях, є різними, відмін-

ними виявляються також густини цих кристалів. Так, за даними робіт [3, 18, 24], 

густина кристалів Tl4HgI6 перебуває в межах від 7,11 г/см3 до 7,29 г/см3. Для кри-

сталів Tl4CdI6 є чи не єдина робота, де наведено дані для густини (6,87 г/см3) [23]. 

 

1.3. Термічні зміни властивостей кристалів групи А4ВХ6 

 

Вище ми надали увагу особливостям структури деяких представників гру-

пи А4ВХ6 за кімнатної температури. З літератури відомо, що деякі потрійні спо-

луки А4ВХ6 виявляють термічно стабільну структуру, а іншим притаманні струк-

турні фазові переходи (див. [28, 38]). Нижче ми опишемо відомі результати для 

температурних залежностей структури і фізичних параметрів кристалів А4ВХ6, а 

також проілюструємо ймовірні приклади першого та другого типів термічної по-

ведінки. 
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1.3.1. Можливості структурних перетворень 

Коротко зупинимося на можливих термічних змінах структури А4ВХ6 на 

прикладі сполуки Tl4CrI6 (див. пункт 1.2.1). У дослідженні [28] було встановлено 

наявність структурного фазового переходу в Tl4CrI6 у діапазоні температур від 4.2 

до 77 K. X-структурні дослідження зі зниженням температури (при 293, 77, 4,2 і 

1,2 K) дали змогу оцінити характер змін кристалографічних параметрів (див. 

табл. 1.3). При кімнатній температурі Tl4CrI6 має просторову групу P4/mnc, а по-

ниження температури приводить до перебудови структури до просторової групи 

Сссm (відповідні фази часто позначають α і β). 

 

Таблиця 1.3 

Параметри ґратки кристалів Tl4CrI6 при різних температурах [28] 

Температура a, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ 

293 K 9,132 a= b 9,661 

77 K 9,013 9,580 9,661 

4,2 K 12,941 12,596 9,602 

1,2 K 12,927 12,584 9,593 

 

Із табл. 1.3 видно, що при 293 K комірка кристала більш видовжена по осі 

a. Пониження температури істотно змінює форму октаедра. Перебудова полягає 

в малому зменшенні c і більшому зростанні a і b. Тому центр симетрії в кристалі 

зникає, а кристал перетворюється з оптично одновісного тетрагонального при 

кімнатній температурі до двовісного орторомбічного при T < 77 K. 

Завершуючи аналіз термічної поведінки температурно нестабільних пред-

ставників групи А4ВХ6 варто звернути увагу на сполуку TbBr3–RbBr, оскільки 

вона є суперпозицією сполук Rb3TbBr6 і RbTb2Br7, перша з яких близька за будо-

вою до А4ВХ6. Із літератури відомо, що структурний фазовий перехід в Rb3TbBr6 

має місце при 728 Κ [39]. Окрім структурних досліджень, цей висновок під-

твердили також калориметричні дослідження [39]. Зокрема, було встановлено, 
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що температурна залежність теплоємності системи TbBr3–RbBr виявляє ендо-

термічний процес при 728 Κ зі зміною ентальпії ΔΗ = 58,7 кДж/моль. 

Одним із чутливих методів фіксування структурних перетворень у твердо-

му тілі є вивчення температурних залежностей сигналів ДТА або ДСК. Окремі 

результати застосування цих методик відомі для досліджуваних нами кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Так, у роботі [35] повідомлялося про відсутність аномалій сиг-

налу ДСК для Tl4HgI6 при температурах, вищих за кімнатну, хоча поблизу точки 

~ 410 K можна бачити слабкий мінімум (див. рис. 1.3а). 

 
                                    (а)                                                                  (б) 

Рис. 1.3. Сигнал ДСК для кристалів Tl4HgI6 у режимі нагрівання (а) і зале-

жності параметра провідності T  від оберненої температури 1/Т в режимах на-

грівання та охолодження (б) за даними [35]. На вставці рисунка (а) – тем-

пературні зміни діелектричної проникності на частоті 1 кГц. 

 

Автори роботи [24] знайшли аномалії ДСК лише в кристалах т. зв. “оран-

жевої” сполуки Tl4HgI6, у якій присутня домішка фази HgI2, але не для “жовтої” 

сполуки, яка, на думку авторів, є бездомішковою (див. рис. 1.4). У такому разі 

фазовий перехід мав би бути наслідком домішки. Однак зазначені забарвлення, а 

тому будова кристалів досі не підтверджені даними інших дослідників. Як наслі-

док, ми вважаємо, що питання про можливі фазові перетворення в Tl4HgI6 дослі-

дженим недостатньо. 
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(а)       (б) 

Рис. 1.4. (а) Сигнали ДСК для “оранжевої” (крива А) і “жовтої” (В) моди-

фікацій кристалів Tl4HgI6, сполуки HgI2 (С) і суміші 1:1 “жовтих” кристалів 

Tl4HgI6 і HgI2 (D) (б) Температурні залежності провідності для цих же сполук в 

арреніусових координатах [24]. 

 

Для кристалів Tl4CdI6 у літературі є чи не єдине дослідження температур-

них змін сигналу ДТА [23] (див. рис. 1.5). Для режиму нагрівання автори заре-

єстрували ендотермічні піки при 1T 540 K і 2T 629 K, а для охолодження – ек-

зотермічні піки при '1T 495 K, '2T 587 K і '3T 612 K. Точки 1T  і '1T  відповіда-

ють плавленню та кристалізації домішкової фази TlCdI3, 2T  і '2T  – плавленню та 

кристалізації основної фази Tl4CdI6, а '3T  – кристалізації домішкової фази TlI 

(відповідну точку плавлення 3T  не було досягнуто). Отже, автори [23] не вияви-

ли жодних фазових переходів у сполуці Tl4CdI6. 

 

1.3.2. Провідність і діелектричні властивості 

Оскільки кристали групи А4ВХ6 часто вважають перспективними як йонні 

провідники та матеріали для детекторів йонізуючого випромінювання та сенсо-

рики (див. підрозділ 1.5), найбільш докладні дані стосовно температурних зале-

жностей фізичних параметрів стосуються електричної провідності та, частково, 

діелектричної проникності. 
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                                    (а)           (б) 

Рис. 1.5. Сигнали ДТА для кристалів Tl4CdI6 у режимах повторного нагрі-

вання та охолодження свіжовирощених кристалів за даними вимірювань [23]. 

 

Зокрема, значну увагу дослідників привернули йодні сполуки із вмістом 

Ag(I) і Cu(I), які виявляють значну йонну провідність. Зокрема, було вивчено 

провідність кристалів In2ZnI4 і In4CdI6 [22], на фазових діаграмах яких присутній 

поліморфний фазовий перехід, аналогічний до переходів у відомих йонних про-

відниках Ag2HgI4 і CuHgI4 [40–42]. На рис. 1.6 представлено дані для провідності 

In4CdI6 і In2ZnI4. Різке зростання провідності для обох кристалів маємо при 

210оС. Це явище автори роботи [22] пояснили поліморфним фазовим переходом. 

Зміни провідності під час нагрівання та охолодження зворотні. Вимірювання та-

кож засвідчили, що після фазового переходу йонна компонента провідності на 

1,5 порядки більша, аніж електронна. За температур, нижчих, аніж точки фазових 

переходів, провідність має ознаки електронного переносу, що нагадує поведінку 

для сполуки Αg2HgI4 [43]. 

Як і для сполук In2ZnI4 і In4CdI6, на температурній залежності провідності 

Tl2ZnI4 теж було знайдено різкий стрибок при температурі 250°C [22]. Ефект ко-

релює з результатами вимірювань температурних залежностей сигналу ДТА і 

комбінаційного розсіювання. Усі ці результати доводять, що в Tl2ZnI4 присутній 

структурний перехід лад–безлад при температурі 250°C [22]. Нарешті, елек-

тронний внесок до провідності Tl2ZnI4 вище температури фазового переходу є 
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незначним. Отже, сполуки In2ZnI4, In4CdI6 і Tl2ZnI4 у високотемпературній роз-

упорядкованій фазі є йонними провідниками. 

 
   (а)      (б) 
Рис. 1.6. Температурні залежності )(1/)log( TfT   для кристалів In4CdI6 

(а) і In2ZnI4 (б) за даними роботи [22]. 

 
Як видно з рис. 1.3б, температурні залежності провідності кристалів Tl4HgI6 

в арреніусових координатах за даними [35] дещо нелінійні, але не виявляють при-

сутності виразних фазових перетворень. Плавною є й температурна залежність 

діелектричної проникності (див. вставку на рис. рис. 1.3а). Йонна компонента про-

відності, на думку авторів, активується вище за 385 K. Більш лінійний характер 

виявляють модифіковані арреніусові залежності )(1/)log( TfT   провідності 

кристалів Tl4HgI6, одержані в роботі [44] (див. рис. 1.7а). З іншого боку, це супе-

речить даним авторів дослідження [45], які виявили лінійну поведінку провід-

ності в координатах )(1/log Tf  (див. рис. 1.7б). 

Автори роботи [22] стверджують, що, на відміну від In4CdI6, які зазнають 

поліморфного фазового переходу та є йонним провідником при високих тем-

пературах, кристали Tl4CdI6 не виявляють ні фазового перетворення, ні значної 

йонної провідності. Однак висновок роботи [37] інший: кристали Tl4CdI6 мають 

фазовий перехід приблизно при 130оС, який супроводжується аномаліями прові-

дності та діелектричної сталої (див. рис. 1.8). На нашу думку, такий висновок не 
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є безсумнівним і потребує подальшої перевірки, принаймні через плавний харак-

тер температурних залежностей згаданих фізичних параметрів. 

 

 

                                  (а)       (б) 
Рис. 1.7. Залежності провідності в координатах )(1/)log( TfT   для крис-

талів Tl4HgI6 (○) і Tl4BrI6 (●) [44] (а) і )(1/log Tf  для Tl4HgI6 [45] (б). 

 
 

  (а)       (б) 
Рис. 1.8. Залежності провідності в координатах )(1/)log( TfT   в режи-

мах нагрівання (●) та охолодження (+) (а) і температурна залежність діелектрич-

ної проникності для кристалів Tl4CdI6 (б) за даними роботи [37]. 
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На завершення зазначимо, що ми не змогли знайти в літературі інших тер-

мічних характеристик кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, зокрема такої важливої харак-

теристики як лінійне або об’ємне термічне розширення. 

 

1.4. Деякі оптичні властивості кристалів групи А4ВХ6 

 

На сьогодні розроблено стандартні кристалічні елементи для оптоелектро-

ніки, електрооптики та нелінійної оптики: органічні (0,2–1,4 мкм), β-ΒaB2O4 (0,2–

2,6 мкм), ΚΗ2PO4 (0,2–2,0 мкм) KTiOAsO4 (0,35–4 мкм) α-LiO3 (0,3–6,5 мкм), ха-

лькопірити (4–18 мкм) та ін. [46]. Проте потреба в оптичних елементах для діапа-

зону довжин хвиль 0,2–12 мкм висуває потребу в нових кристалах [26]. Зокрема, 

недавні дослідження було зосереджено на пошукові матеріалів для т. зв. ІЧ зон ІІ 

(3–5 мкм) і ІІІ (8–12 мкм) [47, 48]. На сьогодні для зони ІІІ за прозорістю домі-

нують два класи матеріалів: халькопірити та галоїди [26, 49, 50]. Халькопірити 

(переважно з формулою ABX2) мають великі електрооптичні коефіцієнти, проте 

виростити чистий монокристал часто складно та дорого [51]. Значних успіхів до-

сягнуто хіба для ZnGeP2 і AgGaSe2. Спектральну прозорість до 25 мкм (броміди) 

або й до 40 мкм (йодиди) мають деякі галоїди. Активно досліджують і такі мате-

ріали, як CsGeBr3, хоча їхнім недоліком є недостатня температурна стабільність 

[26]. 

Останнім часом в літературі з’явилися повідомлення про те, що кристали 

А4ВХ6 також можуть виявитися перспективними для ІЧ оптики та оптоелект-

роніки. Зокрема, автори [17] стверджували, що кристали оптично прозорі в ши-

рокій області від 1,2 до 40 мкм (див. рис. 1.9). Цей результат виглядає вкрай важ-

ливим і потребує докладного дослідження, незважаючи на його попередній, не 

підтверджений жодною іншою групою дослідників характер і незважаючи на той 

факт, що забарвлення одержаних у роботі [17] монокристалів і відповідна точко-

ва група симетрії (4mm) не узгоджуються з даними більшості інших авторів. Для 

інших кристалів А4ВХ6 ми не натрапили на відповідні результати для оптичного 

поглинання в широкій спектральній області. 
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Рис. 1.9. Оптичне пропускання “чорної” фази кристалів Tl4HgI6 уздовж на-

прямку оптичної осі за даними роботи [17]. 

 

Крім спектрів оптичного пропускання, фундаментальними параметрами 

кристалічної речовини є її показники заломлення (ПЗ). Для кристалів Tl4CdI6 ці 

дані досі відсутні, а для Tl4HgI6 було виконано вимірювання в ІЧ діапазоні за ме-

тодом призми [17]. Відповідні результати описували дисперсійною формулою  
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де   – довжина хвилі світла, iA  – константи. Наприклад, для коефіцієнтів 

51 AA   звичайної хвилі ( on ) маємо приблизні числові значення 8.50098, 0.13790, 

0.29897, 7043.0 і 19684.5, відповідно [17]. При 2,1  мкм одержуємо 436,2on  

і 509,2en . На цій основі автори [17] розрахували кути фазового синхронізму 

для квадратичних нелінійних взаємодій. Проте не виключено, що чорне забарв-

лення монокристалів Tl4HgI6 у цій роботі зумовлене надлишком HgI2, а більшість 

інших авторів вважає тетрагональні кристали А4ВХ6 центросиметричними, що 

забороняє квадратичну нелінійну оптику. Тому дані [17] не можна вважати на-

дійними. 

Грубі, оціночні розрахунки ПЗ неорганічних кристалічних сполук на під-

ставі хімічних формул, даних [17] і співвідношення Лоренц–Лорентца було ви-
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конано в роботі [52]. Виходячи з кількості формульних одиниць в комірці (Z = 2) 

і орієнтовного об’єму комірки 826,2 Ǻ3, усереднений ПЗ кристалів Tl4HgI6 при-

близно складає 2,46. Однак, схоже до роботи [17], розрахунки [52] базувалися на 

непевному припущенні про ацентричну симетрію кристалів Tl4HgI6. 

Для кристалів Tl4HgI6 ми не знайшли в літературі даних для оптичного 

пропускання в області краю фундаментального поглинання або для люмінесцен-

тних властивостей. Проте вже після проведення наших досліджень відповідні 

дані з’явилися для кристалів Tl4CdI6 [23]. У роботі [23] було оцінено ширину за-

бороненої зони як 83,2gE  еВ і знайдено слабкі смуги поглинання поблизу 

краю (див. рис. 1.10а). Дослідження виконувались і для чистих, на думку авторів, 

“жовтих” монокристалів, і для “червоних” і “чорних” зразків Tl4CdI6, забарвлен-

ня яких зумовлене фазовою домішкою TlI [23]. Нарешті, у спектрах ФЛ без-

домішкових зразків Tl4CdI6 було знайдено інтенсивну смугу 2,4 еВ і слабкі смуги 

приблизно при 2,8 і 3,0 еВ (див. рис. 1.10б). Усі ці смуги зазнають істотного тем-

пературного гасіння, причому смуга 2,4 еВ зумовлена домішкою фази TlI. 

  

                                           (а)                                                (б) 
Рис. 1.10. (а) Спектральні залежності крайового поглинання чистих (крива 

“yellow”) і домішкових (криві “red”, “black”) кристалів Tl4CdI6 і (б) ФЛ чистих 

кристалів Tl4CdI6 при різних температурах за даними роботи [23]. 

 

На завершення цього підрозділу коротко розглянемо люмінесцентні влас-

тивості сполуки HgI2, яка є одною із компонент, із якої синтезують кристали 

Tl4HgI6. Спектри ФЛ червоної α-фази ΗgI2 при низьких температурах складають-
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ся з інтенсивного вузькосмугового випромінювання поблизу ~ 540 нм і широкої 

смуги з максимумом приблизно при 565 нм (див рис. 1.11) [53]. 

У роботі [54] було докладніше вивчено ФЛ в області 530–540 нм. Було 

встановлено, що вона обумовлена переважно випромінювальною анігіляцією ві-

льних (при 77 K) і вільних або зв’язаних на точкових дефектах (при 4,2 K) екси-

тонів, а також їхньою взаємодією з коливаннями ґратки. У спектрах також спо-

стерігали смугу поблизу 560 нм (півширина 60 меВ при Т = 4,2 Κ). Поступово 

послаблюючись, вона присутня аж до ~ 100 Κ. До 30 Κ її інтенсивність зміню-

ється мало, а згодом залежність інтенсивності від змінної 1/Т експоненційна, із 

енергією активації ΔE = 60 меВ (див. вставку на рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Спектри ФЛ ΗgI2 при різних температурах за даними роботи 

[53]: 1 – 90, 2 – 98, 3 – 102 K. 

 

Враховуючи малий час життя і наявність резонансного поглинання, най-

імовірнішим механізмом випромінювання в області 560 нм автори [53] вважають 

випромінювальний розпад зв’язаного екситона. Нарешті, в роботі [53] було пока-

зано, що номінально чисті кристали HgI2 мають “глибокі” акцепторні рівні, а 

смугу 560 нм було пов’язано з екситонами, локалізованими на вакансіях ртуті. 
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1.5. Основні практичні застосування кристалів Α4BX6 

 

У літературі описано різноманітні можливості практичних застосувань 

кристалів групи Α4BX6. Одна з важливих перспектив – це створення перестрою-

ваних джерел когерентного випромінювання для діапазону 15–40 мкм, напри-

клад на основі параметричних генераторів. Для цього нелінійні кристалічні речо-

вини повинні бути прозорими в діапазоні твердотільних лазерів нагнітання (1–

2 мкм) і в робочому діапазоні (15–40 мкм). Поріг генерації за густиною потужно-

сті нагнітання має бути на порядок меншим за поріг руйнування нелінійного 

кристала під дією імпульсного випромінювання. Звідси одержуємо нижні оцінки 

прийнятної нелінійної сприйнятливості (~ 1,5 пм/В) і допустимого порогу руйну-

вання в наносекундному режимі нагнітання (~ 1 МВт/см2) [17]. Серед відомих 

речовин умови на прозорість задовольняють найперше галогеніди, а теоретичні 

оцінки нелінійної сприйнятності для низки галогенідів і кристалів Α4ΒΧ6 наведе-

но в роботі [55]. Загалом кристали Α4ΒΧ6 повинні задовольняти очікуваним вимо-

гам, а тому й бути перспективними для нелінійної оптики далекого ІЧ діапазону 

[10, 11, 56]. 

Проте наведені вище міркування не враховують симетрії речовини. Якщо 

матеріал виявиться центросиметричним, то його використання в перетворювачах 

оптичних частот навряд чи реальне, хоча й не виключені інші нелінійнооптичні 

застосування, пов’язані з оптичною бістабільністю, оптикою фазового спряження 

тощо [57]. Як наслідок, очікувані деякими дослідниками перспективи кристалів 

групи Α4ΒΧ6 (див. [3, 4, 21]) залежать од відповідей на питання про їхню симет-

рію. З іншого боку, на сьогодні симетрійну заборону на явища квадратичної не-

лінійної оптики в матеріалах з інверсійною симетрією часто успішно знімають 

завдяки різноманітним методикам “ініціювання полярності” (poling) цих матері-

алів (див., наприклад, [10]). Відповідно, достатньою умовою численних застосу-

вань кристалів Α4ΒΧ6 в далекому ІЧ діапазоні стає їхня належна прозорість у 

цьому діапазоні. Зокрема, автори робіт [10, 11] стверджують, що ці міркування 

стосуються кристалів Tl4HgI6 і Tl4PbI6. 
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Чи не найбільш імовірна практична можливість пов’язана з використанням 

кристалів А4ВХ6 як робочих матеріалів детекторів високоенергетичного випро-

мінювання для біомедицини, неруйнівного контролю, астрономії гамма-діапазо-

ну, спектроскопії і т. ін. Відомо, що на сьогодні за умов кімнатної температури 

одним із найкращих матеріалів тут є напівпровідникові кристали Cd1–xZnxTe [58], 

хоч їхня технологія складна та вартісна. Тому важливо знайти нові дешевші ма-

теріали. 

Відомо, що матеріал детектора повинен мати високе зарядове число Z для 

достатнього поглинання енергії випромінювання, високу густину, високий елек-

тричний опір і широку заборонену зону для мінімізації темнового струму, не 

надто ефективну електрон-діркову взаємодію тощо. Аналізуючи ці умови, автори 

робіт [23, 58] припустили, що кристали Tl4HgI6 і Tl4CdI6 мають значні пер-

спективи. Так, вимірювання засвідчили, що питомий опір Tl4HgI6 за кімнатної 

температури становить ρ ~ 6.1011 Ом.см [58]. Цей фізичний параметр дещо кра-

щий, аніж для кристалів TlGaSe2, які останнім часом теж привертають увагу як 

потенційний замінник системи CdZnTe. 

Дослідження [58] реакції Tl4HgI6 на Х-опромінення лінії Kα засвідчили, що 

матеріал володіє належним рівнем реакції та малим темновим струмом. Відгук 

кристалів на Х-промені має стандартний вигляд: струм лінійно зростає, далі має 

перегин і виходить на насичення (див. рис. 1.12). З іншого боку, результати [58] 

показали, що для конкурування з системою CdZnTe характеристики кристалів 

Tl4HgI6 ще слід поліпшувати. Можливо, цього можна досягти шляхом легування 

кристалів Tl4HgI6 [58]. З іншого боку, кристали Tl4CdI6 виявляють кращі характе-

ристики, які таки конкурують із системою CdZnTe [23]. Для випадку реєструван-

ня та енергетичного розділення джерел Х-променів Tl4CdI6 зарекомендував себе 

як конкурентноздатний матеріал для детектування радіації. 
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Рис. 1.12. Вольт-амперні характеристики кристалів Tl4HgI6 під дією Х-про-

менів [58]: 1 – темновий струм, 2 – вплив Х-променів, 3 – загальний струм. 

 

Виходячи з практичних потреб у матеріалах з ковалентними зв’язками із 

ультрашвидкою емісією поблизу краю фундаментального поглинання, кристали 

групи Α4BX6 із вмістом Tl, Hg, Pb і Bi розглядають як потенційні сцинтилятори 

для відтворення зображень у медицині, ядерній фізиці та фізиці високих енергій 

[59]. Супутні вимоги до таких матеріалів пов’язані з порівняно широкою за-

бороненою зоною та можливостями швидкої електрон-діркової рекомбінації. 

На сьогодні матеріали з родини Α4BX6 також вивчають як кандидати на 

твердотільні йонні провідники, які би виявляли високу та “швидку” провідність 

за йонами важких металів Cu+, Ag+, In+ або Tl+ із малими часами релаксації [60]. 

Відповідні пристрої перспективні для сучасної електроніки.  

Іншою можливістю є використання кристалів Α4BX6 із вмістом важких ато-

мів (наприклад, Tl4HgI6) як робочих елементів акустооптичних приладів [18]. Ці 

перспективи пов’язані з високою густиною цих матеріалів (див. розрахунки [52]) 

і порівняно низькими швидкостями акустичних хвиль у таких сполуках, що дає 

високі коефіцієнти акустооптичної якості (див. [61]). 

На завершення зазначимо, що кристали А4ВХ6 привертають увагу дослід-

ників і як неорганічні кристалічні матеріали для створення йонно-селективних 

мембран для хімічних сенсорів газів. Застосування такого типу істотно базують-

ся на особливостях дифузії важких йонів на зразок талію [45]. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Описано і коротко проаналізовано методики синтезу та вирощування крис-

талів групи Α4BX6 і споріднених сполук, обговорено переваги і проблеми цих 

методів. Надано увагу основним дискусійним питанням, пов’язаним із технологі-

єю вирощування кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6. 

2. Наведено загальні відомості про типову структуру відомих на сьогодні 

сполук групи А4ВХ6 за умов кімнатної температури, зокрема кристалів Tl4CrI6, 

(NH4)4HgBr6, Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Показано, що значна частина відповідних криста-

лів ізоструктурні, мають тетрагональну будову та інверсійну симетрію. Наведено 

їхні основні кристалографічні параметри. 

3. На підставі наявної літератури проаналізовано можливості структурних 

фазових перетворень у кристалах родини А4ВХ6 зі зміною температури. Зокрема, 

описано структурний фазовий перехід у Tl4CrI6. Зазначено, що, згідно з результа-

тами вивчення ДТА або ДСК, в літературі відсутні надійні дані щодо наявності 

перетворень структури в кристалах Tl4HgI6 і Tl4CdI6.  

4. Виходячи з перспектив застосування кристалів групи А4ВХ6 як йонних 

провідників і матеріалів детекторів високоенергетичного випромінювання, до-

кладніше проаналізовано температурні залежності їхніх електричної провідності 

та діелектричних властивостей. Звернуто увагу на поліморфний фазовий перехід 

у кристалах In2ZnI4 і In4CdI6, що супроводжується різкими змінами провідності. 

Відзначено відсутність у літературі даних про термічну поведінку багатьох фі-

зичних характеристик кристалів А4ВХ6, зокрема термічного розширення. 

5. Описано досліджені раніше оптичні властивості кристалів групи Α4BX6. 

Основну увагу надано спектрам оптичного пропускання в ІЧ діапазоні та області 

фундаментального поглинання, ПЗ та люмінесценції. 

6. Проаналізовано основні можливості прикладних застосувань кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6, які значною мірою обумовлюють перспективні напрями дослі-

джень цих кристалів. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Синтез і вирощування кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

 

Ми синтезували вихідні речовини для вирощування кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

із бінарних монокристалічних сполук ТlI, Hgl2 і Cdl2 (98,9%), узятих в еквімоляр-

них співвідношеннях. Раніше схожі методи синтезу було описано в літературі [4, 21, 

23]. Сполуки, які попередньою очисткою було доведено до високого ступеня чистоти , 

поміщали до кварцової ампули з діаметром 12–18 мм і відкачували її за допомогою 

форвакуумної помпи з пасткою до тисків 10–3 мм. рт. ст. Температуру підтримували 

вищою за температуру плавлення найбільш високотемпературної компоненти 

(T = 723 Κ) протягом однієї доби. Температури плавлення бінарних сполук є такими: 

для ТlI – 717 Κ, для Hgl2 – 598 Κ і для Cdl2 – 638 Κ [62–65]. Після синтезу ми про-

водили зонну очистку отриманих сполук Tl4HgI6 і Tl4CdI6 на установці зонної 

очистки та перекристалізації з метою отримання вищої чистоти та гомогенності 

сировини. 

Кристали вирощували за методом Бріджмена–Стокбаргера з ампули у верти-

кальній печі. Ми використовували кварцові ампули (див. рис. 2.1 і рис. 2.2). Тем-

ператури росту становили 638 K для Tl4HgI6 і 658 K для Tl4CdI6. У процесі росту 

ампулу опускали крізь зону кристалізації зі швидкістю 0,5 мм/год. Температуру у 

верхній частині печі встановлювали на ~ 50 K вищою за точку плавлення речовини. 

Необхідними умовами цього методу вирощування є стабільність темпера-

тури і швидкості переміщення ампули, а також плоский фронт кристалізації [62]. 

Останній є важливою умовою вирощування досконалих кристалів, бо саме раді-

альні температурні градієнти призводять до появи напружень, високої густини 

дислокації і полікристалічності. Оптимальний режим кристалізації відповідає 

умовам, коли швидкість вирощування строго відповідає швидкості переміщення 

ампули в зоні кристалізації. Тому необхідні значення температурного градієнта 

та швидкості переміщення ампули ми підбирали експериментально. Температуру 
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нагрівників підтримували постійною за допомогою електронної схеми регулю-

вання, яка забезпечувала стабільність температури в зоні росту кристала в межах 

±1 K. Ріст відбувався протягом 24 год. Після цього ще протягом доби в тій же 

печі ми здійснювали відпал вирощених кристалів за температури Т = 458 (для 

Tl4HgI6) або Т = 403 K (для Tl4CdI6). 

  
Рис. 2.1. Схема та зовнішній вигляд установки для вирощування кристалів 

за методикою Бріджмена–Стокбаргера : 1 – розплав; 2 – фронт кристалізації; 3 – 

кристал; 4 – шихта; 5 – ніхромова спіраль. 

  
   (а)      (б) 
Рис. 2.2. Ампули, підготовлені для зонної очистки сировини кристалів 

Tl4HgI6 (а) і Tl4CdI6 (б). 
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На рис 2.3 представлено моноблоки вирощених нами монокристалів Tl4HgI6 і 

Tl4CdI6. Деякі з наших зразків були завдовжки 30–40 мм. Усі кристали мали порів-

няно однорідний і досконалий об’єм. 

  

(а)      (б) 

Рис. 2.3. Зразки вирощених нами монокристалів Tl4HgI6 (а) і Tl4CdI6 (б). 

 

При ~ 300 K кристали Tl4CdI6 жовтого кольору з зеленим відтінком (див. 

рис. 2.3). За даними літератури [23], саме цей колір відповідає чистій сполуці 

Tl4CdI6 без типової домішки TlI. Зазначимо, що під час нагрівання в атмосфері 

вище за температуру ~ 403 K вони стають жовто-оранжевими, а при зворотному 

охолодженні до кімнатної температури повертаються до початкового стану. Ана-

логічно зразки Tl4HgI6 при кімнатній температурі червоні, при T > 458 K стають 

червоно-чорними, а при охолодженні повертаються до вихідного стану [64]. 

 

2.2. Структурні дослідження 

 

2.2.1. X-структурні дослідження 

Дослідження дифракції Х-променів і визначення параметрів ґратки та ін-

ших параметрів структури кристалів ми проводили за умов кімнатної температу-

ри в міжфакультетській науково-навчальній лабораторії рентгеноструктурного 

аналізу Львівського національного університету імені Івана Франка на спектра-

льному комплексі “STOE Transmission Diffractometer System STADI P” (див. 
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рис. 2.4). Ми додатково використовували системний блок із програмою керуван-

ня WinXPOW [62, 63, 66, 67]. 

  

Рис. 2.4. Комплекс „STOE Transmission Diffractometer System STADI P”: 1 – 

високовольтний автоматичний генератор Seifert ID3003; 2 – джерело йонізуючо-

го випромінювання; 3 – гоніометр; 4 – лінійний позиційно-чутливий детектор; 

5 – підсилювач; 6 – комп’ютер. 

 

Перед проведенням вимірювань досліджувані зразки монокристалів були 

розтерті в агатовій ступці до порошкового стану [62, 63]. Отримані нами порош-

ки за допомогою спеціальної лопатки поміщалися в форму-таблетку та за-

пресовувалися скляною пластиною. Отриману таблетку із порошку поміщали в 

кювету та закривали її захисною кришкою. 

Суть методики така. Сфокусований за допомогою (111)-кристала-монохро-

матора Ge (типу Йоганна – див. елемент B на рис. 2.5) пучок випромінювання Kα1 

від рентгенівської трубки STOE C-TECH (Cu-анод, потужність Р = 2,2 кВт, роз-

мір фокальної плями 0,412 мм2), вирізаний системою щілин, проходив крізь по-

лікристалічний зразок (елемент С) і потрапляв на спеціальну плівку для реєстру-

вання Х-променів (елемент Е), вставлену в півкруглу касету. Геометрія камери 

така, що при певному вигині кристала-монохроматора і первинний, і дифрагова-

ний промені сходитимуться в точках, що лежать на колі, яке проходить і крізь 

досліджуваний зразок. Форму цього кола має касета, вставлена в камеру, із плів-
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кою, на якій фіксують дифракційні відбивання. У камері Гін’є можна одночасно 

вивчати чотири зразки (один з них, як правило, – це еталонна речовина). 

 
Рис. 2.5. Оптична схема камери Гін’є: А – фокус Х-трубки; В – монохрома-

тор; С – зразок; D – слід від первинного пучка на плівці Е. 

 

Внаслідок фокусування дифрагованих променів час експозиції в камері Гі-

н’є відносно невеликий. Крім того, зменшення фону досягається не лише через 

„гостре” фокусування первинного збіжного пучка, а й завдяки можливості зйом-

ки зразків у вакуумі. Це допускає реєстрацію відбивань, починаючи з 1°. Великі 

кола гоніометра 2,  / 0,001° / 0,0005° і можливість вимірювання досить ши-

рокого діапазону кутів дифракції (2°–136°) дають якісні дифракційні картини. 

Після зняття дифракційної картини, за допомогою лінійного позиційно-

чутливого детектора PSD (діапазон 5,5–7,0 2 і мінімальний крок 0,005°) картину 

передають на комп’ютер для подальшої обробки [65, 68]. Експериментальні лі-

нійні коефіцієнти поглинання визначають шляхом логарифмування відношення 

інтенсивності первинного променя до інтенсивності вторинного променя (тобто, 

первинного променя після проходження крізь фоновий і робочий зразки). Атес-

тацію всієї апаратури було проведено за допомогою стандартів NIST SRM 640b 

(Si) і NIST SRM 676 (Al2O3) [69]. 

Так званий фазовий аналіз проводився за порівнянням профілів дифракто-

грам зразків поміж собою та з еталонами. Еталонами порівняння були дифракто-

грами відомих сполук, а також теоретично розраховані дифрактограми [67]. Пер-

винну обробку експериментальних дифракційних масивів, розрахунки теоретич-
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них дифрактограм та індексування параметрів елементарної комірки проводили 

на основі пакету програм STOE WinXPOW і PowderCell (версія 2.3) [67]. 

На основі даних експериментальних масивів і структурних моделей за ме-

тодом Рітвельда проводили розрахунки теоретичних інтенсивностей і уточнення 

параметрів комірки, координат атомів та ізотропних температурних параметрів 

атомів. Для цього використовували програму FullProf.2k (версія 4.40) [70] із па-

кета програм WinPLOTR [71]. Ця методика дала змогу не лише отримати пара-

метри елементарної комірки, але і визначити густину зразків. 

 

2.2.2. Вивчення поверхні, оцінка дефектності та орієнтування зразків 

З метою дослідження структури поверхні отриманих нами кристалічних 

моноблоків було використано сканувальний електронний мікроскоп Hitachi S570 

(лабораторія Вроцлавського національного університету, Польща). Його розді-

льна здатність становила 3,5 нм [72]. Сфокусований за допомогою триступінча-

тої електронної лінзи електронний промінь сканує поверхню зразка, в результаті 

з поверхні емітуються вторинні та пружно відбиті електрони. Сигнал від цих 

променів реєструють і скеровують на синхронізуючу розгортку монітора, утво-

рюючи зображення поверхні.  

Дослідження складу поверхні речовини були здійснені за допомогою стан-

дартного методу мікрозонда. Суть методу полягає в якісному та кількісному ана-

лізі спектрів випромінювання X-променів речовиною внаслідок бомбардування 

останньої променем-зондом від електронного мікроскопа. Даний спосіб дозволяє 

реєструвати вміст домішок із точністю 10–16–10–12 г із контролем локальної обла-

сті з розмірами 1–2 мкм. Для аналізу відповідних дифрактограм ми використову-

вали програмний пакет NSS 2,3 X-ray MicroAnalysis [73]. 

Перевірку дефектності об’єму кристалічних зразків і їхньої монокристалі-

чної природи, а також наявності полікристалічних включень було проведено за 

допомогою поляризаційного мікроскопа МИН-8 (див. [74]). Методика вивчення 

коноскопічних картин у збіжному білому пучку світла була застосована для об-

стеження оптичної якості об’єму кристалів і, одночасно, для попереднього орієн-
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тування монокристалічних зразків. Ці дослідження підтвердили монокристаліч-

ний характер вирощених нами кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, а також їхню задовіль-

ну оптичну якість. Зокрема, оптичне погасання зразків однорідне в усьому 

об’ємі, видимі дефектні включення в них відсутні, як і свильність і дислокаційні 

скупчення. Орієнтацію зразків було проведено з точністю близько 31 . За-

значимо, що кристали росли вздовж осі с. 

 

2.3. Лінійне термічне розширення 

 

Дослідження лінійного теплового розширення ми проводили за допомогою 

кварцового дилатометра з ємнісним давачем малих переміщень [75], який змон-

тований на базі лабораторії Центру низькотемпературних досліджень Львів-

ського національного університету імені Івана Франка. Схему експериментальної 

установки зображено на рис. 2.6. 

 
Рис. 2.6. Блок-схема установки для дилатометричних вимірювань: 1 – часто-

томір Ч3-34А; 2 – схема термостабілізації комірки; 2 – блок термостабілізації 

РИФ-107АБС; 3 – блок регулювання РИФ-107БР; 4 – термостат з водою і льо-

дом; 5 – вольтметр В7-21А. 
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Об’єктами дослідження були плоскопаралельні пластинки, отримані ско-

люванням монокристалів. Перед вимірюваннями пластинки перевіряли на оптич-

ну однорідність і залишкові механічні деформації за допомогою стандартного 

аналізу коноскопічних картин, отриманих з поляризаційним мікроскопом МИН-8. 

Усі вимірювання проводили вздовж осі симетрії С4 (кристалографічної осі c). 

Температурний діапазон вимірювань становив 330–530 Κ для кристалів Tl4HgI6 і 

330–500 Κ для Tl4CdI6.  

Підготовлені плоскопаралельні пластини досліджуваних кристалів із тов-

щинами 0,5–2,0 мм поміщали під кварцовий шток, інше закінчення якого було 

зв’язано з ємнісним давачем. Така установка давала змогу безпосередньо визна-

чати зміну ємності конденсатора давача зі зміною температури кристала. Знаючи 

цю ємність, яку позначимо як С, можна визначити відстань між обкладками d 

конденсатора давача, яка відповідає товщині зразка: 

 

C
S

d 0
 ,      (2.1) 

 

де S – площа пластин конденсатора; ε – відносна діелектрична проникність 

кристала; ε0 – діелектрична постійна. Конденсатор ємнісного давача умикали в 

коло генератора гармонійних коливань, частота якого залежала від ємності С. 

Для регулювання частоти та її визначення використовували частотомір ЧЗ-34. 

Для одержання надійних даних експерименту слід провести належне нала-

штування та калібрування апаратури, яке було виконано з допомогою канд. фіз.-

мат. наук, старшого наукового співробітника Гірника І. С. Найпершим завданням 

було точне знаходження частоти. Тут слід врахувати різні фактори, які вплива-

ють на неї: непаралельність пластин, різна геометрія країв пластини, параметри 

генератора тощо. Тому давач попередньо градуювали за допомогою зразка з алю-

мінію, коефіцієнт теплового розширення якого добре відомий з літератури і мало 

залежить від домішок [76]. Так було отримано залежність частоти генератора від 

зміщення пластин конденсатора )(SF , наведену на рис. 2.7. 
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Віддаль між пластинами як функцію частоти   описували поліномом дру-

гого ступеня [76] 

 

2
210  AAAd  ,     (2.2) 

 

коефіцієнти 0A , 1A  і 2A  якого було отримано після вимірювань для мідного зраз-

ка, коефіцієнт теплового розширення якого добре відомий. Відхилення від літе-

ратурних даних [76] не перевищували 3%. Залежність коефіцієнта розширення 

)(T  для згаданого зразка наведено на рис. 2.8. Перед початком роботи було 

проведено вимірювання так званого „власного ходу” кварцової комірки для по-

дальшого врахування цієї систематичної похибки. На рис. 2.9 зображено за-

лежність відносного видовження )(/ TLL  від температури кварцової комірки. 
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Рис. 2.7. Частотна залежність відстані між пластинами конденсатора. 
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Рис. 2.8. Температурна залежність коефіцієнта лінійного розширення ета-

лонного зразка з міді.  



 45 

 

Чутливість ємнісного датчика залежить від віддалі між пластинами, а в ді-

апазоні вимірювань складає не більше 3 нм. Важливу роль при здійсненні вимі-

рювання відігравала термостабілізація камери, яка потрібна для того, щоб позбу-

тися впливу зміни температури на параметри ємнісного датчика і генератора гар-

монійних коливань. Зразок поміщали в піч, у якій за допомогою регулятора-про-

граматора РИФ-107 змінювали температуру (швидкість год/K50/dd tT ). Коли 

зразок змінює свої розміри, відповідне переміщення за допомогою кварцового 

штоку передається на ємнісний датчик, який задає частоту генератора, що вимі-

рюється частотоміром. 
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Рис. 2.9. Температурна залежність коефіцієнта лінійного розширення ета-

лонного зразка кварцу. 

 

Температуру зразка вимірювали термопарою платина – платино-іридієвий 

сплав, яка була розміщена прямо на зразку, що забезпечувало максимально точне 

визначення температури зразка. Кінці вимірювальної і регульованої термопар 

було заведено в термос із водою і льодом. Точність вимірювання температури 

складала 0,05–0,1 K [63]. При кожній температурі ми фіксували значення частоти 

і після математичної обробки на комп’ютері отримували значення параметрів 

теплового лінійного розширення. 
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2.4. Калориметричні дослідження 

 

Для з’ясування наявності змін у структурі кристалів внаслідок температур-

них змін ми виконували калориметричні дослідження за стандартними методами 

диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК) або диференціального терміч-

ного аналізу (ДТА) [77]. Наші дослідження було проведено на базі апаратного 

ДТА-комплексу у міжфакультетській науково-навчальній лабораторії рентгенос-

труктурного аналізу Львівського національного університету імені Івана Франка 

і на базі ДСК-комплексу „Mattler Toledo” Інституту хімії Вроцлавського універ-

ситету (Польща). Перший з них давав змогу проводити вимірювання при 

300T K, а другий – при температурах, вищих за 77 K. 

На рис. 2.10 для прикладу показано стандартну схему комплексу „Mattler 

Toledo”, який включає мультичастотний температурний модулятором TOPEM 

[78]. В основі комплексу лежить схема пірометра [79]. 

 

 
Рис. 2.10. Схема вимірювального комплексу „Mattler Toledo”: 1 – вимірю-

вач сигналу ДСК; 2 – досліджуваний зразок; 3 – еталонний зразок; 4 – нагрівачі; 

5 – комп’ютер [79]. 

 

Для вимірювання різниці температур між досліджуваним зразком і зраз-

ком-еталоном використовували диференціальну термопару, яка складалася з 

двох термопар, з’єднаних між собою. Один зі спаїв термопари поміщали на ета-

лон, а інший – на досліджуваний зразок. Підбираючи розміри і масу досліджува-

ного зразка, слід врахувати, що більша маса зразка приводить до інтенсивнішого 

сигналу, який фіксує калориметр, більшого відношення сигнал/шум і меншої по-

хибки. З іншого боку, надто велика маса призведе до більшого градієнта темпе-
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ратури в зразку, а тому до розмитості аномалій на кривій ДСК і, як наслідок, до 

пониження точності вимірювання температури і теплоти. Маса усіх досліджува-

них нами зразків була в діапазоні 20–50 мг [62].  

Як підставки було використано алюмінієві тиглі з отворами, які зменшу-

вали їхню деформацію та запобігали розривові через термічне розширення повіт-

ря в тиглі. Форму досліджуваних зразків підбирали з міркувань забезпечення ма-

ксимального контакту між зразком і тиглем, оскільки зростання області контакту 

збільшує сигнал, що фіксується калориметром. Для зменшення похибок було 

здійснено повторні вимірювання для різних зразків тих же кристалів. Отримані 

експериментальні дані надалі оброблялися на комп’ютері. 

 

2.5. Вимірювання діелектричної проникності та провідності 

 

Електрофізичні властивості кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 ми вивчали на плас-

тинках с-зрізу, які використовували у вимірюваннях лінійного термічного роз-

ширення (див. підрозділ 2.3). Ці плоскопаралельні пластинки мали товщини до 

2 мм і площі близько 1 см2. Їхні поверхні було якісно відшліфовано, що дало 

змогу усунути небажані крайові та поверхневі ефекти. На досліджувані зразки 

наносили плівки срібної пасти з під’єднаними мідними дротами. Далі зразки по-

міщали в автономну температурну камеру. Дійсну частину діелектричної прони-

кності та електричну провідність вимірювали на експериментальній установці, 

представленій на рис. 2.11. Вона зібрана на базі науково-дослідної лабораторії 

Інституту фізики Вроцлавського національного університету (Польща). 

Методика передбачала стандартні LCR-вимірювання на змінному струмі 

для конденсатора з кристалом, де вимірювачем слугував прилад HP 4284A. До-

слідження проводились при атмосферному тиску на різних частотах вимірюва-

льного електричного поля в діапазоні від 20 Гц до 1 МГц (типово 100 Гц, 1,2 кГц, 

10 кГц, 100 кГц і 1 МГц – див. [80–82]). Такий діапазон давав змогу проаналізу-

вати експериментальні результати для відносно широкого спектру частот. На-

пруга на електродах при вимірюваннях становила 5 В. 
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Рис. 2.11. Експериментальна установка для вимірювання діелектричної 

проникності та провідності: 1 – блок керування температурою зразка; 2 – дюар з 

азотом; 3 – автономна камера зі зразком; 4 – LCR-метр; 5 – комп’ютер. 

 

Нагрівання зразків забезпечувала спіральна піч, намотана навколо автоно-

мної камери, а охолодження здійснювали азотним газом, що циркулював по тон-

ких каналах в основі автономної камери (див. рис. 2.11). Установка дозволяла 

проводити вимірювання для в широкому діапазоні температур (100−600 K), при-

чому обмеження на верхню межу діапазону було обумовлене температурною 

стійкістю срібної пасти. Для регулювання температури використовували авторе-

гулювальний блок з термопарою мідь–константант.  

Швидкість зміни температури становила приблизно 1 K/хв [80]. Ця по-

рівняно повільна зміна температури давала похибку вимірювання температури 

не вищу за ± 0,25 K. Стандартний режим зміни температури кристалів починався 

з нагрівання до T = 600 K і подальшого поступового охолодження зразків. Для 

підвищення надійності даних вимірювання проводили декілька разів для різних 

зразків кристалів. Крім того, додатково проводили повторні вимірювання для тих 

же зразків з часовою затримкою 24 год. між вимірюваннями.  

 

2.6. Оптичні дослідження 

 

2.6.1. Оптичне пропускання та дисперсія подвійного заломлення 

Для дослідження спектрів оптичного поглинання та дисперсії оптичного 

двопроменезаломлення (ДПЗ) ми використовували експериментальну установку 



 49 

на базі спектрального комплексу СДЛ-1 [83, 84]. Експерименти проводили на 

плоскопаралельних пластинках кристалів (d ≤ 1 мм) з досконалими оптичними 

поверхнями. Спектрометр СДЛ-1 (див. рис. 2.12) призначений для реєстрації 

спектрів у діапазоні від 200 до 6000 нм. Комплекс оснащений різними джерелами 

світла, зокрема галогенною лампою, ксеноновою лампою високого тиску ДКСШ-

250 і ртутними лампами високого тиску (ДРШ-250-3 і ДРШ-500м). Спектр реєст-

рують за однопроменевою схемою одним із фотоелектронних помножувачів 

(ФЕП) марок ФЕУ-39а і ФЕУ-62 або PbS-фоторезистора, з поточною передачею 

сигналу на електронний самописець. 

Швидкість розгортки спектрів підбирали, виходячи з вимог якомога точні-

шого реєстрування (у разі дослідження ДПЗ – отримання якісної інтерференцій-

ної картини). Після проходження світлового пучка крізь пластинку монокристала 

світло потрапляло на щілину монохроматора. Монохроматор (дві дифракційні 

ґратки) фокусував світло та виділяв певну довжину хвилі. Далі світловий пучок 

потрапляв на ФЕП, зв’язаний із самописцем. 

Суть методики вимірювання спектральних залежностей оптичного пропу-

скання очевидна і не потребує додаткових коментарів (див. [74]). Дисперсію ДПЗ 

вивчали в рамках стандартного спектрально-інтерференційного методу [85–88]. 

Якщо кристал з ДПЗ, поглинанням і дихроїзмом помістити між схрещеними поля-

ризаторами, пропускання J оптичної системи поляризатор–кристал–аналізатор за-

дає вираз [89, 90] 

 

 2sin)]2/(sh)2/()[sinexp( 222  dJ ,   (2.3) 

 

де d – товщина кристалічної пластинки;   – коефіцієнт поглинання; 

 /2 nd  – різниця фаз завдяки ДПЗ; 2//2 dd    – дихроїчна різ-

ниця;   – довжина світлової хвилі; n  – ДПЗ;   – різниця коефіцієнтів ексти-

нкції звичайної та незвичайної хвиль;   – різниця їхніх коефіцієнтів поглинан-

ня;   – кут орієнтації осей оптичної індикатриси відносно осей пропускання  
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(а) 

 

 

(б) 

 

Рис. 2.12. Загальний вигляд (а) і оптична блок-схема (б) комплексу для спе-

ктральних досліджень СДЛ-1: 1 – живлення лампи, 2 – електронний стабілізатор, 

3 – джерело, 4 – зразок, 5 – двигун модулятора, 6 – монохроматор, 7 – підсилю-

вач, 7 – ФЕП, 9 – давач, 10 – електронний самописець. 
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поляризаторів. Нехтуючи впливом дихроїзму в (2.3) ( 0 ), для „діагональної” 

орієнтації кристала ( 45 ) одержимо формулу )2/(sin)exp( 2  dJ  . Міні-

муми пропускання матимуть місце для довжин хвиль, для яких виконуються 

умови m 2)(  , де m – цілі числа. Це еквівалентно умовам mnd  . Отже, 

метод зводиться до фіксування спектрального положення мінімумів оптичного 

пропускання та визначення послідовності номерів m мінімумів за умови відомої 

товщини d. 

Оптичне поглинання в інфрачервоному (ІЧ) діапазоні (до 50 мкм) ми ви-

вчали на спектрофотометрі UR 20. Принцип його дії аналогічний до СДЛ-1. Два 

промені, генеровані джерелом, проходять крізь досліджуваний кристал і кювету 

порівняння. За допомогою секторного дзеркала обидва промені почергово (з час-

тотою 50 мс) скеровують на вхідну щілину монохроматора. Після розкладу світ-

ла в спектр ці промені йдуть на ФЕП, який перетворює їх на електричні сигнали. 

 

2.6.2. Край фундаментального поглинання 

Для докладнішого вивчення пропускання світла нашими кристалами на 

краю їхнього фундаментального поглинання ми проводили додаткові високоточ-

ні експериментальні вимірювання на спектрофлуометрі SOLAR 2203 зі спектра-

льним розділенням 0,4 нм. У цьому приладі в якості генератора оптичного ви-

промінювання використовують імпульсну ксенонову лампу, яка забезпечує висо-

ку інтенсивність вихідного пучка і дає змогу здійснювати вимірювання в діапа-

зоні 220–1100 нм [91]. Такий діапазон цілком достатній для дослідження широ-

козонних напівпровідників. 

Належна точність дослідження забезпечувалася використанням двох по-

двійних монохроматорів і детектора оптичного випромінювання, який дозволяв 

отримувати відношення сигнал/шум не менше, аніж 160. Дослідженням піддава-

ли ті ж самі кристалічні зразки, які перед тим вивчали на предмет оптичного по-

глинання в ширшому спектральному діапазоні. Спостереження проводились для 

випадків поляризації світла, паралельної та перпендикулярної до оптичної осі с 
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кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, які, згідно з їхньою симетрією, належать до оптично 

одновісних речовин. 

 

2.6.3. Еліпсометричні вимірювання показників заломлення 

Оскільки, за нашими попередніми даними, ПЗ кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

набувають досить великих значень (2,2–2,5) і володіють істотною дисперсією, 

їхнє експериментальне вимірювання є складною задачею. За цих умов інтерфе-

ренційні спектри, з якими працює інтерференційно-поляризаційний метод вимі-

рювання ПЗ, важко розділити навіть для доволі тонких зразків [85]. З іншого бо-

ку, стандартний метод призми, який вимагає значних за розмірами призматичних 

зразків із правильною і точною огранкою, також важко реалізувати на практиці. 

Важко підібрати й імерсійні рідини з такими великими ПЗ. Чи не най-

практичнішим і найнадійнішим тут є метод еліпсометрії [85, 86], який, щоправда, 

не дає змоги здобути інформацію про спектральну поведінку ПЗ. Тому абсолютні 

значення ПЗ ми вимірювали за еліпсометричним методом, використовуючи лазе-

рний нуль-еліпсометр ЛЕФ-3М. Його оптичні елементи змонтовано на двох пле-

чах. Як джерело випромінювання ми використовували гелій-неоновий лазер з 

довжиною хвилі λ = 632,8 нм [63, 66]. Паралельний пучок випромінювання про-

ходив крізь поляризатор, потрапляв на зразок. відбивався від нього, проходив 

крізь аналізатор і потрапляв на ФЕП. Ми користувалися помножувачем ФЕУ-

100, спектральний діапазон чутливості якого складає 300–800 нм. Як поляриза-

тори було використано високоякісні поляризаційні призми Глана–Томсона. 

Для визначення ПЗ ми користувалися методикою знаходження кута Брюс-

тера. ПЗ n знаходять за формулою  

 

tgonn  ,      (2.4) 

 

де θ відповідає знайденому експериментально кутові Брюстера, а 

no = 1,000292 – це ПЗ повітря. 
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Попередньо промінь після поляризатора направляли одразу на аналізатор 

за відсутності зразка, а аналізатор і поляризатор схрещували за мінімумом сигна-

лу на ФЕП. Далі в оптичну схему вводили кристал і шукали кут аналізатора, 

який би відповідав кутові θ (кутові, при якому сигнал ФЕП максимальний). 

Шляхом шліфування кристалів отримували плоскопаралельні пластинки, а полі-

рування давало якісні вхідну та вихідну оптичні поверхні зразків. 

 

2.6.4. Генерація другої оптичної гармоніки 

Температурні залежності нелінійно оптичного явища – генерації другої оп-

тичної гармоніки (ГДГ) – для кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 ми вивчали на експери-

ментальній установці в лабораторії Інституту фізики Університету технології (м. 

Ченстохова, Польща) при допомозі доктора філософії М. П’ясецького. 

Як джерело світла використовувався імпульсний лазер CO2 з довжиною 

хвилі λ = 5,5 мкм і тривалістю імпульсу 2 мкс [62, 92–94]. Вихідний лазерний пу-

чок за допомогою призми розділявся на два пучки, один з яких подвоювався за 

частотою. Співвідношення інтенсивностей пучків складали відповідно 5:1 і 10:1. 

Отримані лазерні пучки скеровували на кріостат із ZnSe-вікнами, прозорими для 

ІЧ діапазону, де містився досліджуваний зразок. Діапазон досліджених темпера-

тур становив 350–500 Κ для кристала Tl4HgI6, і 320–490 Κ для Tl4CdI6. Для спо-

стереження можливого гістерезису всі вимірювання проводилися в режимах на-

грівання і охолодження. 

Окрім спонтанного явища ГДГ, яке можливе лише в ацентричних криста-

лах і може слугувати критерієм відсутності центра інверсії, самостійне значення 

має також вивчення фотоіндукованої ГДГ, яка може існувати в речовині будь-

якої симетрії та зумовлена потужним ІЧ опроміненням цієї речовини [62]. 

 

2.6.5. Фотолюмінесценція 

Фотолюмінесценцію (ФЛ) кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 ми вивчали в Інсти-

туті експериментальної фізики Гамбурзького університету на експериментальній 

станції SUPERLUMI [83, 95]. Імпульсне синхротронне джерело дозволило дослі-
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дити процеси енергетичної релаксації електронних збуджень завдяки селектив-

ному за енергією фотозбудженню зразків і реєструвати ФЛ за методами спектро-

скопії з часовим розділенням. Оптична схема установки об’єднувала чотири мо-

нохроматори (див. рис. 2.13). Первинний монохроматор нормального падіння 

McPherson 15o обладнаний двома змінними дифракційними ґратками 

(1200 штр./мм, із покриттями Αl+MgF2 і Pt). Другий і третій (VUV-1 і VUV-2), 

призначені для роботи в глибокій ультрафіолетовій області, у виконанні наших 

задач не використовувалися. Четвертий монохроматор UVIS BMSspecronic забез-

печував потрібну спектральну область і розрахований на діапазон 190–1200 нм. 

Оптична схема забезпечувала потік фотонів на зразок 1012 нм фот./с  . 

 
Рис 2.13. Схема експериментальної установки, використаної для вивчення 

ФЛ: 1 – кріостат; 2 – вторинний монохроматор UVIS; 3 – зразок; 4 – дзеркала; 5 – 

іонні гетерні помпи; 6 – турбомолекулярні помпи; 7 – сублімаційні насоси; 8 – 

ФЕП; 9 – MSP-детектор; 10 – первинний монохроматор; 11 – вторинний моно-

хроматор VUV-1; 12 – вторинний монохроматор VUV-2; 13 – дифракційна ґрат-

ка; 14 – детектор. 
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Спектри ФЛ реєстрували при фіксованому селективному збудженні, забез-

печеному первинним монохроматором, із подальшим скануванням потрібного 

спектрального діапазону вторинним монохроматором. Спектри збудження ФЛ 

реєстрували ПЗЗ-детектором і ФЕП HAMAMATSU R6358P. Отримані спектри 

нормалізували з урахуванням спектральної чутливості. 

Об’єктами наших досліджень були монокристали об’ємом до V < 1 см3. 

Температурний діапазон вимірювань (від 10 до 200 K) забезпечувався за допомо-

гою гелієвого кріостата. Спектри люмінесценції вимірювали в діапазоні в діапа-

зоні 350–850 нм (за потреби – 350–1000 нм) зі спектральним розділенням 1 нм. 

 

2.6.6. Катодолюмінесценція 

Спектри катодолюмінесценції (КЛ) досліджували на установці, блок-схему 

якої представлено на рис. 2.14 [84, 95]. Для генерації КЛ кристалічні зразки опро-

мінювали електронним пучком (напруга прискорення 25 кВ). Електронна гарма-

та 1 працювала в імпульсному режимі. Параметри електронного пучка такі: енер-

гія 9 кеВ, струм 100 мкА, тривалість імпульсу 2 мкс і частота повторення 300 Гц. 

Електронний пучок фокусували на поверхні зразка конденсорними і 

об’єктивними лінзами від електронного мікроскопа. Фокальна пляма мала форму 

круга з діаметром 1 мм. Світло, що пройшло крізь зразок монокристала з малими 

розмірами (об’єм V ~ 1 см3), фокусувалося лінзою та потрапляло на монохрома-

тор 3. В установці було використано призменний монохроматор МДР-4. 

 
Рис. 2.14. Блок-схема установки для дослідження КЛ: 1 – електронна гар-

мата; 2 – камера зі зразком і блок регулювання температури; 3 – монохроматор; 

4 – ФЕП; 5 – підсилювач; 6 – пристрій реєстрації; 7 – комп’ютер. 

 



 56 

Спектри КЛ реєстрували за допомогою ФЕП марок ФЭУ-62 або ФЭУ-106 з 

термоелектричним холодильником для зменшення шумів. Вихідний сигнал під-

силювався імпульсним підсилювачем 5. Діапазон досліджень складав 1,0–3,0 еВ. 

Система регулювання давала змогу підтримувати температури зразка в інтервалі 

від 77 до 300 K. Ми проводили вимірювання лише при азотній температурі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Оптимізовано методику синтезу та вирощування кристалів за „вертикаль-

ним” методом Бріджмена–Стокбергера та успішно застосовано її до монокрис-

талів Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Одержано монокристали з лінійними розмірами до 40 мм 

без фазових домішок, із задовільною оптичною якістю і добре відтворюваними 

характеристиками. 

2. Описано методи та апаратуру досліджень структури кристалів, які вклю-

чають визначення параметрів елементарної комірки, координат атомів і просто-

рової групи симетрії на підставі дифракції Х-променів, оцінку складу речовини, 

якості та дефектного стану поверхні з використанням електронного мікроскопа, а 

також оптико-поляризаційні дослідження структурної однорідності, монокриста-

лічного стану та оптичної якості. 

3. Висвітлено експериментальні методики вивчення термічних змін структу-

ри та фізичних властивостей кристалів – лінійного термічного розширення, ДТА 

і ДСК, діелектричних властивостей і провідності, а також спонтанної та фотоін-

дукованої ГДГ. 

4. Реалізовано апаратурно та вдосконалено низку методів оптичних дослі-

джень монокристалів, пов’язаних з вимірюванням оптичного поглинання в ши-

рокому спектральному діапазоні (близькому ультрафіолеті, видимій та ІЧ облас-

ті), визначенням краю фундаментального поглинання, абсолютних значень ПЗ і 

дисперсії ДПЗ, а також дослідженням люмінесцентних властивостей. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА І ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ Tl4HgI6 І Tl4CdI6 

 

3.1. Структура досліджених кристалів 

 

Як уже згадано, група Α4ΒΧ6 переставляє собою порівняно новий і недо-

статньо вивчений клас широкозонних напівпровідників, представниками якої є 

Tl4HgI6, Tl4CdI6, Tl4HgBr6, Tl4PbI6 та інші кристалічні сполуки. З літератури ві-

домо, що кристали цього класу володіють фізичними параметрами, якими можна 

ефективно керувати за допомогою зовнішніх впливів [66, 64], що відкриває пер-

спективи широкого практичного застосування. Першочерговими задачами в до-

слідженні новосинтезованих кристалів є встановлення їхньої кристалічної будо-

ви, групи симетрії, параметрів кристалічної ґратки, густини та об’єму елементар-

ної комірки як найбільш важливих структурних параметрів. Тому метою цього 

підрозділу є висвітлення найголовніших структурних характеристик кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 (див. результати наших робіт [62–64, 68, 72, 91]). 

 

3.1.1. Результати X-структурних досліджень за кімнатної температури 

Х-структурні дослідження здійснювались на спектральному комплексі 

STOE Transmission Diffractometer System STADI P при кімнатній температурі 

Τ = 297 Κ (див. пункт 2.2.1). Зразками для досліджень були порошки, одержані 

внаслідок розтирання монокристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 в агатовій ступці. Порошки 

мали червоний колір для випадку кристалів Tl4HgI6 і жовтуватий колір для 

Tl4CdI6 [62, 63, 66]. 

У результаті Х-структурних досліджень порошків було отримано масиви 

інтенсивностей дифракційних піків залежно від кута відбивання та побудовано 

експериментальні дифрактограми (див. рис. 3.1). Обробку дифрактограм, відпо-

відні розрахунки і встановлення параметрів елементарної комірки було здійснено 

з використанням програмного пакету STOE WinXPOW [67]. 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 3.1. Експериментальні дифрактограми, одержані для кристалів Tl4HgI6 

(а) і Tl4CdI6 (б) [ 63, 72, 96]. 
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Отримані значення параметрів елементарної комірки для кристалів Tl4HgI6 

і Tl4CdI6 наведено в табл. 3.1. Там же для порівняння наведено дані для ще од-

ного представника групи Α4ΒΧ6 – структурно ізоморфного кристала Tl4HgBr6 

[97]. Відмітимо, що наші параметри добре корелюють зі значеннями, отрима-

ними іншими дослідниками [8] для кристалів Tl4CdI6 і [3] для Tl4HgI6. Вони лише 

на %103)(2 2  відрізняються від даних роботи [4] у випадку обох кристалів. 

У роботі [23] було знайдено важливу закономірність: номінально чисті кристали 

Tl4CdI6 мають незначно менші параметри ґратки та об’єм комірки і незначно ви-

щу густину, порівняно з кристалами із домішкою TlI. Важливо, що параметри 

наших кристалів Tl4CdI6 відповідають саме цим умовам. 

Зазначимо, що автори робіт [2, 21, 24] виростили кристали Tl4HgI6, які при 

кімнатній температурі мали різне забарвлення (червоне, що відповідає нашим 

зразкам, а також червоно-оранжеве або чорне з жовтим відтінком). Як стало зро-

зумілим зі всієї сукупності наших досліджень, ці явища, мабуть, зумовлені неве-

ликими змінами умов вирощування. Зокрема, отримання кристала з червоно-

оранжевим відтінком зумовлене надлишком концентрації парів HgI2 у кварцовій 

трубці під час вирощування [21]. З іншого боку, чорнувате забарвлення з жовтим 

відтінком зумовлене надмірною концентрацією парів HgI2 і TlI. Що важливо, ви-

падок червоного кольору кристала відповідає чистій сполуці Tl4HgI6 [21]. Зразки 

саме такого забарвлення було отримано нами. Вони й були піддані Χ-струк-

турному аналізу. Схожа закономірність відома і для кристалів Tl4CdI6 [23]: “най-

світліші” (жовті) кристали номінально чисті, а “темніші” містять домішку TlI. 

Оскільки нами було надійно встановлено, що відмінність параметрів ґрат-

ки b – a є нульовою в межах точності експерименту, то досліджувані кристали 

повинні належати до середньої сингонії. Уся сукупність експериментальних да-

них також засвідчує, що наші кристали слід відносити до тетрагональної групи. 

На основі тетрагональної симетрії (див. також працю [17]), а також законів пога-

сання дифракційних відбивань було встановлено, що обом кристалам Tl4HgI6 і 

Tl4CdI6 відповідає просторова група симетрії P4/mnc (точкова група 4/mmm) [62, 

63]. Зазначимо також, що це ж вірно і для кристалів Tl4HgBr6, розширене дослі-
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дження яких нами не проводилося і дані для яких тут наведено лише для ілюст-

рації та порівняння. Нарешті, за даними більшості літературних джерел [8, 21, 

23, 36, 97], саме група симетрії P4/mnc повинна описувати кристали групи 

A4BX6. 

 

Таблиця 3.1 

Деякі кристалографічні параметри кристалів  

Tl4HgI6, Tl4CdI6 і Tl4HgBr6 [59, 62, 63, 97] 

Кристал Tl4HgI6 Tl4CdI6 Tl4HgBr6 

Стала ґратки a, Ǻ 9,446 9,231 8,954 

Стала ґратки b, Ǻ 9,446 9,231 8,954 

Різниця b – a, Ǻ  0 0 0 

Стала ґратки c, Ǻ 9,260 9,592 8,788 

Кількість формульних одиниць 

в елементарній комірці Z 
2 2 2 

Об’єм елементарної  

комірки V, Ǻ3 

826,24 817,35 704,57 

Кут α, o 90 90 90 

Кут β, o 90 90 90 

Кут γ, o 90 90 90 

Густина ρ, г/см3 7,19 6,87 7,00 

Просторова група симетрії P4/mnc P4/mnc P4/mnc 

 

3.1.2. Теоретичні розрахунки структурних параметрів кристалів Tl4CdI6 

Для перевірки узгодження одержаних вище структурних характеристик до-

сліджених кристалів із даними теорії ми виконали теоретичні розрахунки струк-

тури на прикладі кристалів Tl4CdI6. Ці розрахунки виконано за сприяння канд. 

фіз.-мат. наук, доцента кафедри фізики твердого тіла Бовгири О. В. Розрахунки 

повної енергії кристалів проводились нами самоузгоджено в наближенні функці-
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онала локальної густини, а електронні енергії та густини визначено з рівнянь Ко-

на–Шема [98]. Для опису обмінно-кореляційного потенціалу було використано 

метод узагальненої градієнтної апроксимації. Представлення цього потенціалу 

наведені у вигляді Пердью–Бурке–Ернзергофа [99]. Серед величин, які можна 

отримати на основі таких першопринципних розрахунків електронних і струк-

турних властивостей твердих тіл, є їхня кристалічна структура, параметри ґратки 

та інші статичні і динамічні властивості. Усі ці параметри можна отримати з пов-

ної енергії системи (див. дані рис. 3.2). 

700 800 900 1000 1100

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

E
, е

В

V, A3
 

Рис. 3.2. Залежність повної енергії кристала від об’єму елементарної комір-

ки Tl4CdI6 [100, 101]: стрілкою показано об’єм елементарної комірки, одержаний 

експериментально; ΔE = E – 17360 еВ. 

 

Для того, щоб перевірити, наскільки експериментальні параметри ґратки 

відрізняються від рівноважних теоретичних, було використано процедуру опти-

мізації моделі структури, яка полягає в знаходженні мінімуму повної енергії за-

лежно від об’єму елементарної комірки кристала. Результати (див. рис. 3.2) апро-

ксимувалися рівнянням стану Бірча–Мурнагана, на основі якого було отримано 

такі рівноважні параметри: мінімум повної енергії Е0, об’єм елементарної ко-

мірки V0, модуля об’ємного гідростатичного стиску 0B  і його перша похідна по 

тиску 0B . У табл. 3.2 приведено експериментальні та розраховані значення рівно-
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важних параметрів елементарної комірки кристалів Tl4CdI6, зокрема параметрів 

0E , 0V , 0B  і 0B . Нарешті, в табл. 3.3 порівняно експериментальні координати 

атомів в елементарній комірці кристалів Tl4CdI6 із відповідними відносними зна-

ченнями, розрахованими теоретично. 

 
Таблиця 3.2 

Експериментальні та рівноважні розрахункові 

параметри структури кристалів Tl4CdI6 [100–102] 

Параметр Експеримент Теорія 

Параметр елементарної комірки a, Å 9,231 9,228 

Параметр елементарної комірки b, Å 9,231 9,228 

Параметр елементарної комірки с, Å 9,592 10,137 

Об’єм елементарної комірки V0, Å3 817,35 863,29 

Мінімум повної енергії E0, еВ – –17361,8 

Модуль об’ємного стиску В0, ГПа – 17,6 ± 1,7 

Перша похідна '
0B  параметра 0B  по тиску – 4,9 ± 0,4 

 

Розраховані значення параметрів ґратки кристалів відрізняються від експе-

риментальних параметрів для кристалів Tl4CdI6 не більше, ніж на 5,5%, а позиції 

йонів – не більше, ніж на 1,5% (див. табл. 3.3). Зазначимо, що схожі теоретичні 

результати було одержано і для кристалів Tl4HgI6, причому похибки розрахунків 

також схожі. 

 

3.1.3. Порівняльний аналіз структур із групами симетрії P4nс і P4/mnc 

Аналіз дифрактограм з використанням програмного пакету STOE WinXPOW 

[67] дав змогу побудувати моделі кристалічних комірок для кристалів Tl4HgI6 

(див. рис. 3.3) і Tl4CdI6 (див. рис. 3.4). Ці моделі виявляються доволі близькими. 
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Таблиця 3.3 

Експериментальні та теоретичні відносні координати  

атомів в елементарній комірці кристалів Tl4CdI6 [101, 102] 

Відношення x/a Відношення y/b Відношення z/c 
Атом № 

експер. теорія експер. теорія експер. теорія 

Cd 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Cd 2 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 

I 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,711400 0,704209 

I 2 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 –0,211400 –0,204209 

I 3 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 –0,711400 –0,704209 

I 4 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 1,211400 1,204209 

I 5 0,315400 0,313855 0,141000 0,146791 0,000000 0,000000 

I 6 –0,315400 –0,313855 –0,141000 –0,146791 0,000000 0,000000 

I 7 –0,141000 –0,146791 0,315400 0,313855 0,000000 0,000000 

I 8 0,141000 0,146791 –0,315400 –0,313855 0,000000 0,000000 

I 9 0,184600 0,186145 0,641000 0,646791 0,500000 0,500000 

I 10 0,815400 0,813855 0,359000 0,353209 0,500000 0,500000 

I 11 0,641000 0,646791 0,815400 0,813855 0,500000 0,500000 

I 12 0,359000 0,353209 0,184600 0,186145 0,500000 0,500000 

Tl 1 0,353400 0,353132 0,853400 0,853132 0,250000 0,250000 

Tl 2 –0,353400 –0,353132 –0,853400 –0,853132 0,250000 0,250000 

Tl 3 –0,853400 –0,853132 0,353400 0,353132 0,250000 0,250000 

Tl 4 0,853400 0,853132 –0,353400 –0,353132 0,250000 0,250000 

Tl 5 –0,353400 –0,353132 –0,853400 –0,853132 –0,250000 –0,250000 

Tl 6 0,353400 0,353132 0,853400 0,853132 –0,250000 –0,250000 

Tl 7 0,853400 0,853132 –0,353400 –0,353132 –0,250000 –0,250000 

Tl 8 –0,853400 –0,853132 0,353400 0,353132 –0,250000 –0,250000 
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  а)       б) 

Рис. 3.3. Схематична ілюстрація кристалічної будови кристалів Tl4HgI6 для 

випадків груп симетрії P4nс (а) і P4/mnc (б): x, y, z – осі кристалофізичної сис-

теми координат; c  – зміна параметра комірки с при переході від ацентричної до 

центросиметричної груп; числа відповідають міжатомним відстаням [62]. 

 
Рис. 3.4. Схематична ілюстрація кристалічної будови кристалів Tl4CdI6 

[72]: a і c – кристалофізичні осі; жовті, сині та червоні кружки відповідають ато-

мам Tl, Cd і I. 
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Як видно із рис. 3.3 і рис. 3.4, елементарна комірка кристалів Tl4HgI6 і 

Tl4CdI6 представляє собою октаедри, у вершинах яких знаходяться шість атомів 

йоду I. Атоми Tl відповідають чотирьом діагональним площинам октаедрів, а 

атоми Hg (для кристалів Tl4HgI6) та атоми Cd (для кристалів Tl4CdI6) розташовані 

в центрі октаедрів. Важливою ознакою, що виділяє кристал Tl4HgI6 серед інших 

представників групи A4BX6, є деяка сплюснутість його октаедрів [62]. 

Відомо, що точні деталі кристалічної структури Tl4HgI6 можуть змінювати-

ся залежно від умов росту [2, 3, 17]. Зокрема, в роботі [2] за 1966 рік говориться 

про можливість утворення кристалів з просторовими групами симетрії P4/mnc, 

P42bс або P4nс [2]. Пізніші структурні дослідження засвідчили, що остання си-

метрійна група малоймовірна, тоді як дискусія про групи P4/mnc і P42bс все ще 

продовжується. Так, автори робіт [17, 21] вважають, що при кімнатній темпера-

турі кристали можуть належати до ацентричної групи P4nс, хоча більшість до-

слідників схиляються до групи P4/mnc (див. [4, 17, 21, 36, 62]). Відомо, що 

центросиметрична структура може являти собою результат деякої “рацемізації” 

полярних субструктур P4nс із протилежними напрямками поляризації [21]. Про-

те конкретні умови росту, висвітлені у роботі [21], що відповідають “рацемізова-

ній” центросиметричній структурі, загалом не відповідають нашим умовам рос-

ту. Тому можна припустити, що наявність центра інверсії в структурі кристалів 

Tl4HgI6, як і інших кристалів групи A4BX6 пов’язана з дещо загальнішими та гли-

бшими причинами. 

У літературі також зазначалося, що кристали, отримані за схожих умов ро-

сту, при кімнатній температурі відрізнялися за зовнішнім виглядом (відтінком, а 

іноді навіть кольором – червоний, червоно-оранжевий, чорний тощо [21]). Вихо-

дячи з даних Х-структурного аналізу [3], кристалам, які мають червоно-

оранжевий відтінок, притаманні дещо інші відносні положення атомів в елемен-

тарній комірці (див. рис. 3.3). Як наслідок, площина симетрії в такій структурі 

зникає [3]. Міграція атомів у “вакантні” місця ґратки приводить до деякого зме-

ншення кількості атомів йоду в елементарній комірці, а присутність дефектів – 

до певного зменшення міжатомних відстаней уздовж осі c. Зокрема, для “черво-
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но-оранжевої” фази Tl5,92HgI4 міжатомні відстані, а також взаємне розміщення 

багатогранників із атомами йоду для двох катіонів наведені на рис. 3.3а. Щіль-

ніше упакування многогранників, у вершинах яких є атоми талію, може свідчити 

про слабші зв’язки між атомами всередині поліедрів для даної структури [62]. 

Для порівняння на рис. 3.3б наведено кристалічну структуру для “червоної” фа-

зи, яка описується групою симетрії P4/mnc. За нашими структурними даними, ця 

група краще описує будову кристалів Tl4HgI6, хоча для додаткової перевірки 

цього висновку бажано було би виконати додаткові дослідження, які базувалися 

би на незалежних методах (див. підрозділ 3.2). 

Зазначимо, що структурні дані для всіх зразків кристалів Tl4CdI6, отрима-

них нами, також краще описуються в рамках припущення про просторову групу 

симетрії P4/mnc із двома формульними одиницями (Ζ = 2) на елементарну комір-

ку (див. рис. 3.4). 

 

3.1.4. Додаткові експерименти 

Оскільки загалом не виключено, що на тонкі деталі структури кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 можуть мати вплив структурні дефекти, важливо вивчити дефек-

тний стан зразків. Найпростіше це зробити для приповерхневих шарів кристалів. 

Зокрема, використання методу електронної мікроскопії (див. пункт 2.2.2) по-

казало задовільну якість поверхні попередньо оброблених (відшліфованих і від-

полірованих) зразків Tl4HgI6 (див. рис. 3.5а) і сколених зразків Tl4CdI6 (див. 

рис. 3.5б). 

На додаток, використання методу X-мікроаналізу теж дало змогу зробити 

висновок про задовільний стан поверхні кристалів. А саме, не менше за 98% 

складу зразків поблизу поверхні відповідає монокристалам Tl4HgI6 і Tl4CdI6, тоб-

то зразки фактично однофазні Зазначимо також, що подряпини, помітні на пове-

рхні кристалів (див. рис. 3.5), надалі було усунуто з використанням алмазної пас-

ти. Отже, принаймні в поверхневій області наших зразків обидва кристали не ви-

являють виражених відхилень від стехіометрії. 
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    (а)      (б) 
Рис. 3.5. Знімки поверхні кристалів Tl4HgI6 (а) і Tl4CdI6 (б), одержані за до-

помогою електронного мікроскопа [68]. 

 

3.2. Уточнення наявності центра симетрії. Експерименти 

з генерації другої оптичної гармоніки 

 

Узагалі кажучи, описані вище структурні дослідження не дають стовід-

соткової гарантії присутності чи відсутності центра симетрії в кристалічній 

структурі. Справа в тому, що процедура інтерпретації результатів Х-структур-

них досліджень часто передбачає апріорні дані про наявність або відсутність 

центра симетрії. Однак однозначне встановлення наявності чи відсутності цент-

ра симетрії в кристалічної структури можливе на підставі незалежних експери-

ментів. Це може бути вивчення фізичних ефектів, які неможливі за наявності 

центра симетрії, але можливі за його відсутності, – наприклад нелінійно-оптич-

ного явища ГДГ [93] або лінійного електрооптичного ефекту (ефекту Поккель-

са) [57]. 

Тому з метою більш докладного аналізу групи симетрії монокристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 і однозначного встановлення або заперечення наявності центра 

симетрії для цих кристалів ми дослідили явище ГДГ [62, 63]. Вимірювання було 

виконано на експериментальній установці, в основі якої є імпульсний лазер CO2 

(довжина хвилі λ = 5,5 мкм, тривалість імпульсу 2 мкс – див. підрозділ 2.8). Тем-

пературний діапазон складав 320–500 K (спочатку процес нагрівання, а потім – 



 68 

охолодження). Дослідження за кімнатної температури засвідчили, що спонтан-

ний ефект ГДГ, як індикатор ацентричності кристалів, відсутній у межах точнос-

ті експерименту і для Tl4HgI6, і для Tl4CdI6. Він відсутній також за вищих темпе-

ратур. Той факт, що кристали не генерують другу оптичну гармоніку, однознач-

но свідчить про те, що вони є центросиметричними. Разом із даними підрозді-

лу 3.1, це підтверджує, що досліджувані кристали за кімнатної температури слід 

описувати просторовою групою симетрії P4/mnc. 

Крім спонтанної ГДГ, кристали Tl4HgI6 і Tl4CdI6 були досліджені на пред-

мет явища фотоіндукованої ГДГ у температурному діапазоні 320–500 K (див. 

рис. 3.6 і рис. 3.7). Фізичні механізми, які породжують даний ефект, описано в 

багатьох роботах (див., наприклад, [103–105]). Відомо також, що часто найбільші 

величини індукованої ГДГ можуть відповідати температурам, за яких відбува-

ються структурні перетворення. 

Як видно з рис. 3.6, за кімнатної температури у кристалах Tl4HgI6 має місце 

ефект індукованої ГДГ. Отже, під дією потужного ІЧ опромінення на криста-

лічну ґратку в ній зникає центр інверсії. Під час нагрівання кристала від темпе-

ратури T = 320 K до температури T = 400 K маємо незначне і плавне зростання 

інтенсивності. За цієї температури маємо максимум ефекту, а далі відбувається 

спадання його величини аж до температури T = 450 K, при якій спостерігаємо 

нечіткий мінімум НДГ. Далі при нагріванні маємо зростання аж до точки 

T = 460 K, де спостерігаємо максимум, а далі поступове зменшення інтенсивності 

індукованої ГДГ (див. рис. 3.6). Щоправда, говорити про наявність максимумів 

за умов нагрівання зразка слід з обережністю, виходячи з дещо недостатньої точ-

ності вимірювань, а також тому, що аномальні температурні зміни інтенсивності 

індукованої ГДГ відбуваються на фоні деякого монотонного її спадання з підви-

щенням температури. 

Відповідна крива охолодження у цьому плані більш однозначна. Процес 

охолодження починався з T = 500 K, коли ефект був практично нульовим. Інтен-

сивність поступово зростала аж до T = 430–440 K. При цих температурах спосте- 
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Рис. 3.6. Температурні залежності інтенсивності фотоіндукованої генерації 

ГДГ у кристалах Tl4HgI6 [62]: трикутники відповідають нагріванню кристала, а 

кружки – охолодженню.  

 
Рис. 3.7. Температурні залежності інтенсивності фотоіндукованої ГДГ у 

кристалах Tl4CdI6 [63]: кружки відповідають нагріванню кристала, а трикут-

ники – охолодженню. 
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рігаємо виражений максимум інтенсивності ГДГ. Подальше охолодження приво-

дило до різкого спадання інтенсивності аж до T = 400 K, а надалі інтенсивність 

зменшувала дуже незначно аж до кімнатної температури. 

Із експериментальних даних також видно, що кристалам Tl4HgI6 притаман-

ний гістерезис температурної залежності інтенсивності, порядок величини якого 

досягає порядку 30–40 K. При цьому відмінність положень максимуму на кривій 

охолодження (~ 435 K) та високотемпературного (~ 460 K) максимуму на кривій 

нагрівання складає приблизно 25 K. З іншого боку, відмінність положення мак-

симуму на кривій охолодження від положення низькотемпературного максимуму 

на кривій нагрівання (~ 400 K) важче трактувати як вираження гістерезису, оскі-

льки останній зазвичай означає “затягування” аномалій при нагріванні в область 

температур, вищих за область аномалій для режиму охолодження. З іншого боку, 

області аномалій ~ 400 K і ~ 460 K ближче відповідають температурним облас-

тям, у яких спостерігаються піки температурних залежностей коефіцієнтів термі-

чного розширення кристалів Tl4HgI6 (див. підрозділ 3.3). 

Зазначимо, що факт досягнення максимуму, який особливо чіткий для ре-

жиму охолодження, можливо, засвідчує присутність структурної перебудови в 

області температур 400–450 K, а явище гістерезису може говорити про те, що ця 

перебудова має ознаки фазового перетворення першого роду. 

Для кристалів Tl4CdI6 отримано якісно схожу картину для фотоіндукованої 

ГДГ, яка, однак, має важливі кількісні відмінності (див. рис. 3.7). Ефект тут теж 

відбувається вже при кімнатній температурі, що пояснюється сильним оптичним 

впливом. Зростання температури приводить до зростання інтенсивності ефекту 

аж до T1 = 412 K, де спостерігається максимум. Подальший ріст температури 

приводить до поступового зменшення інтенсивності генерації аж до найвищої 

досягнутої температури (T ~ 490 K), де ефект стає найслабшим. Подальше охо-

лодження зразка приводило до зростання інтенсивності, з максимумом при 

T2 = 402 K, а далі відбувалося зменшення інтенсивності аж до кімнатної темпера-

тури. Як видно з експериментальних результатів рис. 3.7, кристалам Tl4CdI6 при-

таманний набагато менший температурний гістерезис, аніж для кристалів 
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Tl4HgI6. По суті факт наявності цього гістерезису не є безсумнівним, враховуючи 

його незначну величину (T1 – T2 ~ 5 K) і недостатню точність експерименту. Про-

те не виключено, що, як і в кристалах Tl4HgI6, у Tl4CdI6 також наявна деяка (сла-

бка) структурна перебудова в області температур 400–410 K. Ці питання будуть 

докладніше проаналізовані нижче. 

 

3.3. Термічне розширення кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

 

Встановлення структури досліджуваних кристалів за кімнатної температури 

та виявлення аномальної температурної поведінки ефекту фотоіндукованої ГДГ 

для структурно ізоморфних кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, а також деякі відмінності 

виявів цього ефекту у згаданих кристалах актуалізують більш докладні дослі-

дження температурної поведінки інших фізичних параметрів. Крім того, вира-

жена залежність властивостей кристалів групи А4ВХ6 від температури відкриває 

перспективи відповідних прикладних застосувань, оскільки ми маємо справу з 

об’єктами із термічно керованими фізичними параметрами [66]. 

Загальновідомо, що зміна лінійних розмірів твердих тіл прямо пов’язана зі 

зміною лінійних розмірів ґратки, а тому ця характеристика добре відображає тер-

мічні процеси, які відбуваються в ґратці, і може посприяти в розумінні фізичного 

підґрунтя процесів в ізоструктурних кристалах, які мають місце при зміні темпе-

ратури. Тому наступний крок у наших дослідженнях кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

присвячений лінійному термічному розширенню.  

 

3.3.1. Температурні залежності відносного лінійного розширення  

Нами було досліджено температурні залежності відносного лінійного ви-

довження та коефіцієнтів лінійного термічного розширення для кристалів Tl4HgI6 

і Tl4CdI6 [62–65, 91, 106, 107]. Для цього було використано дилатометр з ємніс-

ною коміркою [62, 75] (див. підрозділ 2.4). Досліджувані зразки являли собою 

плоскопаралельні пластинки малих товщин (~ 0,5 – 2.0 мм). Вимірювання прово-

дили вздовж осі симетрії С4, яка є кристалографічною віссю с. Результати для 
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кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 показано на рис. 3.8а, 3.9, 3.10а і 3.11. На рис. 3.8б і 

3.10б додатково наведено експериментальні дані для іншого представника групи 

A4BX6 – кристала Tl4PbI6 [66]. З метою з’ясування наявності температурно незво-

ротних явищ і структурних фазових перетворень, близьких до переходів першого 

роду, усі експерименти для кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 було виконано для обох 

режимів нагрівання та охолодження. 

Кристали Tl4HgI6 нагрівали від 325 Κ до 537 Κ, що приблизно на десять 

градусів нижча за точку плавлення (див. [10]), а потім охолоджували до почат-

кової температури (див. рис. 3.8). При нагріванні до температури 434 Κ кристал 

видовжується – ділянка кривої )(/ TfLL   на проміжку від 325 до 435 Κ моно-

тонно зростаюча. Приблизно при 440 Κ починався процес різкого зменшення лі-

нійних розмірів кристала аж до точки ~ 455 Κ. На цьому проміжку відносне ви-

довження змінюється на ~ 0,014. Це дуже значна величина, оскільки на решті до-

слідженого температурного діапазону, набагато більшого за діапазон різких змін 

лінійних розмірів кристала, відносне лінійне розширення змінювалося всього 

лиш на 0,003. Після різкого стрибка відносні розміри кристалів Tl4HgI6 знову по-

чинають монотонно зростати аж до найвищих досягнутих температур. Зазначимо 

також, що одержана для режиму нагрівання зразка залежність якісно добре коре-

лює із залежністю, одержаною раніше за допомогою менш точного дилатометра 

Сarl Zeiss Jena [62]. Відповідного графіка тут ми не наводимо. 

Процес охолодження кристала супроводжувався монотонним зменшенням 

відносного лінійного розширення аж до температури 410 Κ. Починаючи з цієї точ-

ки і аж до ~ 400 Κ, лінійні розміри різко зростали (на величину 02,0/  LL ), а 

далі знову монотонно зменшувалися аж до вихідної температури. 

З експериментальних кривих рис. 3.8а видно, що вузькі області аномальних 

змін термічного розширення при нагріванні та охолодженні не збігаються, що 

може свідчити про наявність значного гістерезису (~ 40 K). Останній може вка-

зувати на наявність фазового перетворення в кристалі, яке близьке за характером 

до переходу першого роду. 
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Рис. 3.8. Температурні залежності відносного лінійного видовження LL /  

кристалів Tl4HgI6 (а) і Tl4PbI6 (б) [62, 66]. Стрілки на рисунку (а) вказують на 

процеси нагрівання та охолодження. 

 

Як видно з рис. 3.8б, поведінка лінійного термічного розширення кристала 

Tl4PbI6 також аномальна. Кристал виявляє виражену аномалію LL /  із мак-

симумом при температурі Τ = 559,4 Κ. Якісно це дещо нагадує поведінку для кри-

стала Tl4HgI6. Щоправда, конкретні кількісні деталі температурної залежності від-

носного лінійного термічного розширення дещо інші. Крім того, наведена на 
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рис. 3.8 експериментальна крива відповідає лише процесові нагрівання, бо гіс-

терезису нами не було виявлено.  
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Рис. 3.9. Температурна залежність відносного лінійного видовження LL /  

кристалів Tl4CdI6 [63].  

 

Температурний діапазон дослідження термічного розширення кристалів 

Tl4CdI6 становив 320–504 Κ. Для цих кристалів жодних відмінностей для кривих 

нагрівання та охолодження не було виявлено (див. рис. 3.9). Одержана експе-

риментальна залежність )(/ TLL  монотонна, з плавним зменшенням температу-

рного нахилу кривої відносного лінійного видовження, що дає поступове змен-

шення коефіцієнта лінійного термічного розширення. Нарешті, на кривій немає 

жодних температурних аномалій, притаманних кристалам Tl4HgI6 або сполуці 

Tl4PbI6. Зміни відносного лінійного розширення кристалів Tl4CdI6 складають 

~ 5104  , що приблизно на порядок менше, ніж для Tl4HgI6 і Tl4PbI6. Показані на 

рис. 3.9 результати для Tl4CdI6 також добре корелюють із даними, одержаними 

нами раніше на менш прецизійній установці на основі дилатометра Сarl Zeiss 

Jena [62, 106]. 



 75 

 

340 425 510

-0.01

0.00






T, K

а) 

 

370 555

-0.00055

0.00000






T, K

б) 

Рис. 3.10. Температурні залежності коефіцієнта лінійного термічного роз-

ширення кристалів Tl4HgI6 (а) і Tl4PbI6 (б) [62, 66]: трикутники та кола на рисунку 

(а) відповідають процесам нагрівання та охолодження. 
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3.3.2. Температурні залежності коефіцієнтів лінійного розширення 

З метою одержання температурних залежностей коефіцієнта лінійного тер-

мічного розширення для обох кристалів ми здійснили чисельне диференціювання 

кривих рис. 3.8 і рис. 3.9 за допомогою стандартного програмного забезпечення. 

На температурній залежності  (T), одержаній у режимі нагрівання для кристалів 

Tl4HgI6, помітним є значний за величиною (~ 0,008 Κ–1) від’ємний стрибок кое-

фіцієнта розширення в порівняно вузькому проміжку 440–453 Κ [62, 64, 72, 96] 

(див. рис. 3.10а). Така зміна загалом не типова для кристалів (див. [108]). Вона 

відповідає різкій аномалії )(/ TLL , помітній на рис. 3.8а. Для режиму охоло-

дження стрибок коефіцієнта термічного лінійного розширення ще більший 

(~ 0,017 Κ–1) і має місце на проміжку 405–410 Κ. 
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Рис. 3.11. Температурна залежність коефіцієнта лінійного термічного роз-

ширення   кристалів Tl4CdI6 [63].  

 

Для порівняння на рис. 3.10 наведено температурну залежність коефіцієнта 

лінійного термічного розширення для процесу нагрівання кристала Tl4PbI6. Від-

повідна крива виявляє істотніші шуми. Ця залежність грубо корелює з даними 

для кристала Tl4HgI6. Аномальна ділянка, що відповідає максимуму на залежності 

відносного розширення кристала Tl4PbI6, відповідає температурі Т = 560 K. 



 77 

На відміну від кристалів Tl4HgI6, експериментальна крива коефіцієнта лі-

нійного розширення для кристалів Tl4CdI6 (див. рис. 3.11) не виявляє температур-

них аномалій. Цей коефіцієнт монотонно спадає зі зростанням температури. Для 

точнішої оцінки відповідної швидкості температурних змін ми виконали лінійну 

та квадратичну апроксимації даних рис. 3.11. Порівнюючи середньоквадратичні 

відхилення даних експерименту )(T  від апроксимаційних моделей і коефіцієнти 

кореляції параметрів моделей, було встановлено, що за точністю обидві моделі 

практично однакові. Тому нами було обрано простішу лінійну апроксимацію:  

 

BTAT )( ,  

 

де A = 1,46 410 K–1 і B = –2,97 710 K–2 [63]. 

Як видно з рис. 3.10а, температурна поведінка коефіцієнта розширення кри-

сталів Tl4HgI6 підтверджує наявність деяких структурних змін у ньому. Ано-

мальна температурна область відповідає діапазонові 436–453 (для режиму нагрі-

вання) і 412–403 K (для режиму охолодження). За цих умов може мати місце де-

яка нестабільність структури, наприклад перегрупування складових елементар-

ної комірки зі змінами положень атомів і/або відстаней між цими атомами. Вод-

ночас, високотемпературна ділянка залежності з повільними температурними 

змінами лінійного розширення свідчить про формування кристалічної структури 

зі стабільними міжатомними зв’язками. Нарешті, наявність широкого діапазону 

термічного гістерезису (~ 35–40 K) вказує на те, що гіпотетична фазова трансфо-

рмація в кристалах Tl4HgI6 може відповідати переходові першого роду. Природу 

цього перетворення слід вивчати додатково. 

На відміну від кристалів Tl4HgI6, кристали Tl4CdI6 виявляють дещо іншу 

поведінку. Хоча за даними літератури обидва кристали ізоструктурні, ділянка 

аномальних структурних змін для кристалів Tl4CdI6 відсутня: зразок видовжуєть-

ся в усьому дослідженому діапазоні, крім найвищих температур. 
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Як видно з рис. 3.8б і рис. 3.10б, в кристалах Тl4PbI6 у деякому діапазоні 

температур поблизу точки Т = 559,4 K також може мати місце фазове перетво-

рення. Це підтверджує факт, що кристали Tl4HgI6 можуть виявитися не такими й 

“унікальними” в плані температурної поведінки їхнього термічного розширення, як 

би могло би видатися з порівняння лише двох сполук – Tl4HgI6 і Тl4CdI6. З іншого 

боку, в літературі досі дискутують структурні дані, структурний тип і симетрію 

кристалів Tl4PbI6, хімічна формула яких схожа до досліджуваних нами кристалів. 

У роботі [9] кристалам Tl4PbI6 приписували орторомбічну структуру (просторова 

група симетрії Pbam), схоже до кристалів TlPbI3. У списку сполук А4ВХ6, наве-

деному в дослідженні [25], кристали Tl4PbI6 теж фігурують як орторомбічні. 

Проте автори недавньої роботи [10] вважають, що кристали тетрагональні, із па-

раметрами ґратки 453,9a  і 249,9c . Отже, не можна виключити, що аналогії 

між кристалами Tl4HgI6 і Тl4PbI6 частково неправомірні. 

 

3.4. Калориметричні дослідження 

 

Для подальшого аналізу можливих температурних змін структури дослі-

джуваних кристалів корисними є термічні дослідження. Калориметрія може дати 

якісні та кількісні свідчення про температурні зміни термодинамічних функцій 

речовини, а тому обґрунтувати або спростувати факт наявності фазових транс-

формацій у кристалах Tl4HgI6 і Tl4CdI6.  

Термічні дослідження зразків кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 було здійснено за 

допомогою методики ДТА [78] (див. підрозділ 2.3). Діапазон досліджень про-

стягався від 77 K до температури, незначно (на ~ 5 K) нижчої за точки плавлення 

кристалів ( tT d/d 5 K/хв). 

На рис. 3.12 наведено температурні залежності відносного сигналу ДТА 

)(TU  для кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 [23, 62, 109]. При температурах, нижчих за 

кімнатну, в обох кристалах не помічено ознак структурних перетворень, які би 

супроводжувалися поглинанням або виділенням енергії. Ці ділянки залежностей 

не показано на рисунках. Для кристалів Tl4CdI6 процеси вбирання або поглинан-
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ня теплоти фактично відсутні і в діапазоні температур, вищих за кімнатну. Не 

видно їх і на кривій охолодження для Tl4HgI6. Водночас, на кривій нагрівання 

)(TU  для Tl4HgI6 маємо виразну аномальну ділянку (вбирання теплоти) при 

~ 455 K і менш виразну ділянку в області, безпосередньо близькій до точки плав-

лення (при ~ 635 K). 

Перша аномальна ділянка для кристалів Tl4HgI6, яка припадає на діапазон 

температур ~ 445–465 K (див. рис. 3.12а), відповідає ендотермічному процесові з 

“ентальпією” H  = –1,780 мкВ.с/мг, розрахованою нами як площа над “від’єм-

ним піком” кривої )(TU . Насправді параметр H  пов’язаний з ентальпією не-

відомим множником калориметричного калібрування. Наявність цього процесу 

свідчить про можливість структурного перетворення першого роду в цій області. 

За аналогією до відомого поліморфного фазового переходу в кристалах In4CdI6 

[22], перетворення в Tl4HgI6 також може бути пов’язаним із частковим розупо-

рядкуванням структури високотемпературної фази, що означатиме наявність ен-

дотермічного процесу при нагріванні. 

Друга область слабкої аномальної поведінки параметра )(TU  для криста-

лів Tl4HgI6 припадає на діапазон 630–640 K (див. рис. 3.12а). Це ендотермічний 

процес із H  = –0,427 мкВ.с/мг. Загалом цей процес порівняно слабкий: відпо-

відна зміна H  незначна і більш ніж у чотири рази менша за зміну при ~ 445–

465 K. Вона може засвідчувати деяку слабку структурну перебудову в кристалі. 

Її важко спостерігати в інших експериментах, принаймні через близькість цієї 

ділянки температур до точки плавлення кристала. Можливо, йдеться про плав-

лення деякої неконтрольованої домішки (див. також подальше обговорення). 

Кристали Tl4CdI6 виявляють якісно іншу поведінку в високотемпературно-

му діапазоні. Як видно з рис. 3.12б, приріст теплоти для обох режимів нагрівання 

та охолодження плавно залежить від температури, що свідчить про відсутність 

структурних перетворень у даному кристалі. 

Слід відмітити, що дані експериментів для кристалів Tl4HgI6, представлені 

на рис. 3.12а, підтверджуються даними ДСК-аналізу, одержаними нами для вузь- 
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Рис. 3.12. Температурні залежності відносного сигналу ДТА )(TU  для 

кристалів Tl4HgI6 (а) і Tl4CdI6 (б) в області високих температур [109]: стрілки 

вказують на режими нагрівання та охолодження.  
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кого околу гіпотетичної точки фазового перетворення [62]. Відповідні вимі-

рювання сигналу ДСК було виконано за методикою Меттлера–Толедо [78], шви-

дкість температурних змін складала 2 K/хв, а зразок кристалів Tl4HgI6 із масою 

25,4 мг початково нагрівали до температури 550 K. 

Відповідні результати, показані на рис. 3.13, засвідчують наявність анома-

лій температурної залежності питомого потоку теплоти при 454 K у режимі на-

грівання та при 443 K у режимі охолодження. Важливо, що положення аномалії 

на кривій ДТА при 455 K у режимі нагрівання за даними рис. 3.12а прекрасно 

узгоджується з відповідним положенням ендотермічної аномалії на кривій ДСК 

за даними рис. 3.13. 

 
Рис. 3.13. Температурні залежності відносного питомого потоку теплоти 

)(TJ  для кристалів Tl4HgI6 у діапазоні 435–465 K [62]: стрілки вказують на ре-

жими нагрівання та охолодження.  

 

Щоправда, одержана в експериментах [62] величина термічного гістерези-

су дещо менша, ніж, наприклад, на рис. 3.10а, і становить приблизно 11 K. Це 

може бути пов’язано з нижчою швидкістю змін температури в ДСК-експеримен-

тах, які було виконано для набагато вужчого діапазону температур. Тому не ви-

ключено, що величина гістерезису в 30–40 K частково перебільшена та зумов-

лена дещо нерівноважним режимом температурних змін у кристалічному зразку. 
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Відповідно, дані [62] для термічного гістерезису для кристалів Tl4HgI6 можна 

вважати більш надійними. 

На додаток, температури аномалій ДТА для кристалів Tl4HgI6 загалом не-

погано корелюють з даними для термічного розширення. Скажімо, аномальні 

зміни і термічного розширення, і сигналу ДТА для кристалів Tl4CdI6 відсутні, а 

для кристалів Tl4HgI6 аномалія )(T  при нагріванні має місце в діапазоні 440–

455 K. Щоправда, аналог слабкої аномалії на кривій ДТА у режимі нагрівання 

при ~ 635 K відсутній на кривій лінійного розширення, а на залежності ДТА 

)(TU  у режимі охолодження непомітні аномальні зміни, які б відповідали змі-

нам коефіцієнта розширення )(T  при 405–410 K. 

Результати наших калориметричних досліджень задовільно узгоджуються і 

з даними для фотоіндукованої ГДГ. Так, діапазони аномальних змін на кривих 

ДТА і ДСК для кристалів Tl4HgI6 корелюють із температурами, де спостерігаємо 

максимуми інтенсивності індукованої ГДГ (див. рис. 3.6). Нарешті, для режиму 

нагрівання зразків Tl4HgI6 останні присутні при 400 K і 460 K. 

Водночас, аномальний пік інтенсивності фотоіндукованої ГДГ для криста-

лів Tl4CdI6 хоча й присутній, але порівняно менш виразний і слабший, аніж для 

кристалів Tl4HgI6. Крім того, він фактично не виявляє температурного гістерези-

су. Нарешті, не виключено також, що структурні зміни в кристалах Tl4CdI6 усе-

таки присутні, але є настільки незначними, що нам не вдалося їх зафіксувати ні в 

термічному розширенні, ні в калориметричних дослідженнях (див. роботу [109]). 

Зрештою, різні фізичні властивості можуть виявляти різну чутливість до тих чи 

інших структурних змін. 

Корисно порівняти наші результати ДТА з літературними. Виконавши тер-

мічні дослідження, автори роботи [10] не надали інформації про жодні особливі 

точки на кривих ДТА кристалів Tl4HgI6 і Tl4PbI6, тим самим підтверджуючи від-

сутність фазових трансформацій у них аж до відповідних точок плавлення (641 K 

для Tl4HgI6 і 627 K для Tl4PbI6). Зрештою, суперечності результатів і дискусії 

трапляються і для інших кристалів групи А4ВХ6. Наприклад, автор роботи [35] 

говорить про відсутність фазових переходів у Tl4HgI6, хоча насправді на відпові-
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дній кривій ДТА таки спостерігаємо досить слабкий пік приблизно при 405 K. 

Вище вже було наведено інші подібні приклади. 

Докладні дані ДТА для кристалів Tl4CdI6 було наведено в праці [23] (див. 

пункт 1.3.2 і рис. 1.5). Нагадаємо, що точки аномалій 1T  і '1T  відповідають плав-

ленню та кристалізації домішкової фази TlCdI3, 2T  і '2T  – плавленню та крис-

талізації основної фази Tl4CdI6, '3T  – кристалізації домішкової фази TlI, а точки 

плавлення 3T  автори не досягли. У наших експериментах, виконаних для дещо 

нижчих температур, перевірити присутність домішки TlI не було змоги (див. та-

кож підрозділи 3.6 і 4.4), а домішки TlCdI3 не було виявлено. Як і в праці [23], ми 

не зареєстрували жодних фазових переходів у Tl4CdI6. 

 

3.5. Діелектричні властивості та провідність 

 

Електрофізичні властивості, зокрема діелектрична проникність і електрич-

на провідність, – це важливі характеристики широкозонних напівпровідників, які 

також чутливі до структурних змін речовини. Відповідні фізичні параметри мо-

жуть дати змогу додатково висвітлити природу можливих структурних перетво-

рень. Виходячи з цих міркувань і з потреби різнобічної перевірки гіпотези про 

структурні перетворення, які можуть мати місце в досліджуваних кристалах 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6, ми дослідили діелектричні властивості та провідність цих крис-

талів залежно від температури (див. результати наших робіт [80–82]). 

Електрофізичні характеристики вивчалися за допомогою методики колива-

льного LRC-контору і установки HP4284A, що описані в підрозділі 2.5. Вимірю-

вання проводились на декількох паралельних пластинках з товщинами d < 1 мм і 

площами перерізу S ≈ 1 мм2, отриманих за допомогою сколювання монокриста-

лів. Температурні залежності дійсної частини діелектричної проникності ε(Т) і 

провідності σ(Т) одержано в діапазоні від 200–450 K і переважно на частотах ви-

мірювального електричного поля 100 Гц, 1200 Гц, 10 кГц, 100 кГц і 1 МГц. Ці 

залежності для кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 показано на рис. 3.14–3.17. 
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Оскільки в літературі є певні вказівки на те, що йонна складова провідності 

наших кристалів, пов’язана з йонами Tl, може перевищувати електронний внесок 

(див., наприклад, [45]), дані для температурних залежностей провідності σ(Т) на 

рис. 3.14 і рис. 3.16 ми представляли в ареніусових координатах, модифікованих 

на випадок йонної провідності, тобто в координатах )/1()log( TfT  . Введення 

цих координат пов’язано з відомим виразом (див. роботи [10, 17, 35, 55]) 

 









kT
E

Τ
ΑΤ aexp)( ,     (3.1) 

 

де T – абсолютна температура; A – константа; k – стала Больцмана; Ea – 

енергія активації. Залежності )/10()log( 3 TfT   для Tl4HgI6 і Tl4CdI6 наближено 

лінійні, з плавним перегином всередині вивченого діапазону, а залежності 

)/10(log 3 Tf  більш нелінійні. Тому вираз (3.1) є кращим наближенням. Де-

які слабкі нелінійності можуть свідчити про складніші механізми провідності. 

Зокрема, не можна виключити наявності внеску електронної провідності до за-

гальної провідності (див. дискусію в роботі [45]). Із нахилів приблизно лінійних 

високо- і низькотемпературних ділянок залежностей )/10()log( 3 TfT   на 

рис. 3.14 і рис. 3.16 знаходимо відповідні енергії активації: Ea ≈ 0,82 і 0,02 еВ для 

Tl4HgI6 і Ea ≈ 0,46 і 0,01 еВ для Tl4CdI6. Прямий взаємозв’язок цих параметрів із 

ширинами забороненої зони цих кристалів (див. пункт 4.1.2) встановити важко.  

Експериментальні результати не згладжувалися, а тому мають деякі шу-

ми, типові найперше для низьких температур. Це зумовлено впливом, з одного 

боку, неточної температурної стабілізації за низьких температур, і видимим 

“розтягуванням” шкали по осі абсцис в логарифмічних координатах для цих 

температур, з іншого боку. Залежності, представлені на рис. 3.14–3.17, – це ли-

ше типові приклади всіх даних, здобутих нами на різних досліджених зразках. З 

іншого боку, тонкі деталі цих залежностей (наприклад, точне положення темпе-

ратурних областей аномалій) дещо змінюються від зразка до зразка. 
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Рис. 3.14. Температурні залежності провідності σ(Т) в модифікованих аре-

ніусових координатах для кристалів Tl4HgI6 [80]. Стрілки вказують на процеси 

нагрівання та охолодження, а числа відповідають частотам вимірювань. 
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Рис. 3.15. Температурні залежності дійсної частини діелектричної проник-

ності ε(Т) для кристалів Tl4HgI6 [80]. Стрілки вказують на процеси нагрівання та 

охолодження, а числа відповідають частотам вимірювань. 



 86 

2 3 4 5 6

-15

-10

-5

 1200 Гц
 10 кГц
 100 кГц
 1 МГц

103/T (K)

ln
[

T(
C

м 
см

-1
K
)]

 
Рис. 3.16. Температурні залежності провідності σ(Т) в модифікованих аре-

ніусових координатах для кристалів Tl4CdI6 [80]. Стрілки вказують на процеси 

нагрівання та охолодження, а числа відповідають частотам вимірювань. 
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Рис. 3.17. Температурні залежності дійсної частини діелектричної проник-

ності ε(Т) для кристалів Tl4CdI6 [80]. Стрілки вказують на процеси нагрівання та 

охолодження, а числа відповідають частотам вимірювань. 
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Одержані нами абсолютні величини електрофізичних характеристик [80–82] 

за порядком добре корелюють із даними попередніх досліджень для провідності 

[35, 37, 44, 45] і діелектричних властивостей [37] кристалів Tl4HgI6, а також да-

них для провідності кристалів Tl4CdI6 [22]. Відмітимо також дещо вищі значення 

провідності, виміряні в наших експериментах. Температурна поведінка (діапазо-

ни зростання та спадання кривих )(T  і )(T , середній температурний нахил 

кривих і т. ін.) також добре корелюють з результатами попередніх досліджень. 

Чи не єдиною відмінністю є відсутність на рис. 3.16 низькотемпературного діа-

пазону, в якому провідність кристалів Tl4CdI6 зменшується з ростом температу-

ри, що раніше спостерігали в роботі [37]. Варто відмітити, що така поведінка не 

повинна би спостерігатися для напівпровідникових матеріалів. 

У зв’язку з обговорюваними питаннями зауважимо, що одержані нами екс-

периментальні дані виглядають точнішими, оскільки вони виявляють низку тон-

ких деталей, які не були розділені в попередніх дослідженнях. Перш за все, це 

немонотонний характер більшості температурних залежностей на рис. 3.14–3.17. 

Ці особливості будуть обговорені нижче. 

Приступимо до детального аналізу отриманих для діелектричної проник-

ності даних. Як видно з рис. 3.15, залежність ε(Т) на частоті 100 Гц для кристалів 

Tl4HgI6 виявляє широкий максимум в області температур 325–430 K, а також де-

який температурний гістерезис між кривими нагрівання та охолодження. Ці дві 

особливості стають менш вираженими з підвищенням частоти. Взагалі, основні 

ознаки аномальної поведінки ε(Т) дещо залежать від частоти прикладеного елек-

тричного поля. Дана особливість також є притаманною і кристалам Tl4CdI6. Вар-

то відмітити, що чи не єдині спроби перевірки явища гістерезису для кристалам 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 було здійснено відповідно в роботах [35, 37]. Однак результати, 

представлені у роботі [35], ставлять під питання присутність ефекту, тоді як ре-

зультати роботи [37], хоч і підтверджують його, але не є переконливими. В ін-

ших роботах за предметом дослідження автори не вивчали гістерезису та обме-

жувалися тільки дослідженням кривої нагрівання [44], або й узагалі не вказували 

режим зміни температури [45]. 
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Загалом діелектрична проникність іншого досліджуваного кристала Tl4CdI6 

(див. рис. 3.17) показує схожу поведінку, хоча відповідні результати відмінні, як 

мінімум, у декількох аспектах. По-перше, на відміну від кристалів Tl4HgI6, екс-

периментальні дані ε(Т) для кристалів Tl4CdI6 (див. рис. 3.17) виявляють присут-

ність “перегинів” ( немонотонних змін температурної похідної функції ε(Т)) у до-

сить широкому температурному діапазоні (300–480 K, з центром при температурі 

Τ ≈ 400 K), а не самих чітко виражених максимумів. По-друге, ці специфічні “пе-

регини” спостерігаємо лише в процесі охолодження зразків. По-третє, гістерезис-

ний характер залежностей ε(Т) виглядає більш виразним. Ця поведінка прита-

манна по суті всьому спектрові досліджуваних частот, хоча гістерезис слабшає зі 

зниженням частоти.  

Нарешті, зауважимо, що наведені вище особливості не заперечують мож-

ливості структурної перебудови в обох кристалах. Принаймні, структурна не-

стабільність може мати місце в області температур, згаданих вище. Стосовно 

кристалів Tl4CdI6, наші результати підтверджують дані роботи [37], де також бу-

ло знайдено подібні аномалії приблизно при 400 K. 

Як видно з порівняння даних рис. 3.14 і рис. 3.16, кристали Tl4CdI6 є гір-

шим провідником, аніж кристали Tl4HgI6. Ці результати підтверджують резуль-

тати попереднього дослідження [22]. З іншого боку, за типовими величинами 

провідності та її фізичними механізмами кристали Tl4HgI6 можна кваліфікувати 

як йонний провідник. 

Аналізуючи отримані нами дані для температурних залежностей провідно-

сті, ми бачимо підтвердження наявності структурних перетворень, які спостері-

гаємо на температурних залежностях діелектричної проникності. Нами не було 

зафіксовано жодних стрибків або розривів на температурних залежностях прові-

дності, які притаманні під час структурних перетворень лад–безлад у йонних 

провідниках (див., наприклад, дані дослідження [22]). Такі аномалії було раніше 

знайдено для випадку ізоструктурних кристалів In4CdI6 при дещо вищих тем-

пературах (Τ ≈ 500 K), яких не було досягнуто в наших експериментах. 
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Загалом основні риси аномальних залежностей ε(Т) і )(T  досить добре 

корелюють поміж собою, хоча присутні й деякі дрібні відмінності. Так, перегини 

та гістерезис, що спостерігаються на кривій )(T  для кристалів Tl4HgI6 (див. 

рис. 3.14), є слабшими, якщо порівнювати із залежністю ε(Т). Крім того, замість 

спостережуваних максимумів на залежностях ε(Т), на кривих )(T  бачимо лише 

слабкі перегини. З іншого боку, на залежностях )/10()log( 3 TfT   маємо “пере-

гини”, які з’являються в тому ж температурному діапазоні, де спостерігається 

аномалії на залежностях ε(Т) (порівн. дані рис. 3.14 із рис. 3.15). 

За своїм характером експериментальні залежності )(T  для кристалів 

Tl4CdI6 досить добре узгоджуються з залежностями ε(Т). Спостерігається добра 

кореляція і областей аномальної поведінки обох залежностей, і їхніх загальних 

рис. Зокрема, аномалія типу “перегину” на кривій ε(Т) для кристалів Tl4CdI6 та-

кож присутня лише при охолодженні. Як і для діелектричних властивостей, при-

сутність термального гістерезису на кривій )(T  важко заперечити. 

Ми вже наводили дані, що засвідчують фазові перетворення в потрійних 

галогенідах. Зокрема, температурні аномалії термічного розширення було знай-

дено для кристалів Tl4HgI6, тоді як та індукована ГДГ виявляє деякі аномалії та-

кож і в кристалах Tl4CdI6. Обговорення цих явищ буде здійснено нижче. 

 

3.6. Аналіз можливих структурних перетворень 

 

Завершуючи висвітлення наших основних результатів для загальних фізич-

них властивостей кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, найперше температурних дослі-

джень відносного лінійного розширення, фотоіндукованої ГДГ, кривих ДТА і 

діелектричних властивостей і провідності, проаналізуємо можливості існування 

структурних перетворень у досліджених кристалах на підставі всієї сукупності 

даних експериментів. Ці питання актуальні не лише в фундаментальному плані, 

але й у зв’язку з проблемами пошуку нових матеріалів із термічно керованими 

параметрами для оптоелектроніки (див. праці [4, 97]).  
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Відомо, що спільною рисою багатьох йонних провідників, включаючи спо-

луки групи А4ВХ6, є фазовий перехід із низькотемпературної фази з низькою 

провідністю до високотемпературної розупорядкованої фази з високою провідні-

стю. Зокрема, цей процес відбувається в ізоструктурному кристалі In4CdI6 [22]. 

Такий фазовий перехід типу лад–безлад зазвичай вважають поліморфним. Він 

характеризується температурним гістерезисом.  

У кристалах Tl4HgI6 аномальні температурні залежності помітно для інду-

кованої ГДГ, термічного розширення і ДСК; деякі ознаки аномалій виявляють та-

кож електрофізичні властивості (див підрозділи 3.2 –3.5). Вартує відмітити, що 

температурні діапазони аномалій фотоіндукованої ГДГ і термічного розширення 

загалом задовільно корелюють між собою (Т = 400–460 K). Саме в цій області 

температур (рис. 3.6 і рис. 3.8а) присутній виражений термічний гістерезис. Сто-

совно кривих ДСК, низькотемпературний ендотермічний процес має місце при 

дещо вищих температурах (~ 445–465 K – див. рис. 3.12а), але узгодження є й 

тут. Нарешті, температурні залежності електрофізичних параметрів також не за-

перечують наявності структурного перетворення у йонному провіднику Tl4HgI6. 

Особливо варто відмітити залежність ε(Т), на якій добре проявляється термічний 

гістерезис, щоправда, за дещо нижчих температур (Т ~ 331–408 K). Крива )(T  

теж виявляє аномальну поведінку в цьому діапазоні, хоч і не таку виражену, як 

ε(Т). Цікаво також, що автори роботи [24] стверджували, що кристали Tl4HgI6 не 

володіють достатньою йонною провідністю та структурним перетворенням типу 

лад–безлад, пов’язаним з різкими змінами йонної провідності. Хоча автори робіт 

[35, 44, 45] схилялися до протилежного, ми також не знайшли ознак “різкого” 

фазового переходу в кристалах Tl4HgI6, пов’язаного з провідністю. Зрозуміло, що 

ці ознаки відсутні й у слабшому провідникові Tl4CdI6. 

Отже, виходячи з факту непоганої кореляції аномальних явищ у темпера-

турних залежностях різних фізичних параметрів, можна зробити висновок, що 

кристали Tl4HgI6, швидше за все, повинні володіти структурним перетворенням 

зі зміною температури. Оскільки майже всі досліджені залежності виявляють гіс-

терезисний характер, а специфіка температурних залежностей сигналів ДТА і 
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ДСК для цих кристалів така, що відповідне структурне перетворення повинно би 

бути близьким до фазового переходу першого роду [62, 66, 80]. Відмітимо, що в 

потрійних халькогенідах TlGaSe2 поблизу точки фазового переходу було виявле-

но деяку проміжну фазу, подібну за своєю природою до фаз із несумірною моду-

ляцією структури [110]. Питання про можливе існування цих явищ в кристалах 

групи A4BX6 залишається відкритим. 

Виходячи з досліджень електрофізичних характеристик, автори роботи [37] 

припускають присутність структурного перетворення і в кристалах Tl4CdI6. У нас 

на експериментальних даних рис. 3.16 і рис. 3.17 зафіксовано слабкий темпера-

турний гістерезис для кривих ε(Т) і )(T , а температурна область цих аномалій 

корелює з даними роботи [37]. З іншого боку, на підставі даних )(T  автори пра-

ці [22] не знайшли в Tl4CdI6 структурної перебудови, схожої до тої, що має місце 

в ізоструктурному In4CdI6, і віднесли ці кристали до матеріалів зі слабкою йон-

ною провідністю. У роботі [22] не було відмічено й розширення раманівських 

смуг, що могло би свідчити про структурне розупорядкування при високих тем-

пературах. Тому, строго кажучи, усі наявні на сьогодні дані для зміни електрофі-

зичних параметрів з температурою [22, 37, 80], а також наші дані для температу-

рних залежностей термічного розширення та індукованої ГДГ, не дають достат-

ніх підстав для твердження про наявність структурного фазового переходу в кри-

сталах Tl4CdI6.  

Для повнішого обговорення можливих структурних перебудов у кристалах 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 слід згадати ще такі важливі моменти. Наші попередні дослідже-

ння [64] продемонстрували, що в областях температур, де спостерігаємо аномалії 

фізичних параметрів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, для деяких кристалічних зразків мав місце 

термохромний ефект (див. підрозділ 2.1). А саме, при нагріванні Tl4HgI6 приблиз-

но до T ~ 460 Κ ми спостерігали зміну кольору зразка від червоного до темно-

червоного, тоді як нагрівання Tl4CdI6 до T ~ 400 Κ приводило до зміни кольору 

зразка від сіро-жовтого до оранжевого. Цікаво, що остання температурна точка 

добре відповідає температурі, при якій автори [37] знайшли фазовий перехід. Що 

важливо, при подальшому охолодженні монокристалів вони повертаються до по-
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чаткового стану і повністю відновлюють попереднє забарвлення. Останнє од-

нозначно вказує на зворотність термохромних явищ, які не представляють собою 

процесів, під час яких відбувається принаймні часткове “руйнування” кристаліч-

ної структури. 

Із літератури й справді відомо багато потрійних сполук із термохромізмом, 

наприклад класичні Ag2HgI4 і Cu2HgI4. В околі 320–340 K вони мають ізострук-

турний фазовий перехід αβ   типу лад–безлад, при якому ґратка залишається 

тетрагональною, але катіони M+ і вакансії розупорядковуються (див. [24]). 

Це не єдина можливість пояснення явищ у кристалах Tl4HgI6. Відомо (див., 

наприклад, [23]), що кристали TlI теж зазнають термохромного фазового пе-

реходу при ~ 443 K із низькотемпературної ромбічної β -фази до високотемпера-

турної кубічної α -фази із зміною кольору від жовтого до яскраво червоного. Ос-

кільки домішку фази TlI було знайдено в кристалах Tl4CdI6 [23], її наявність у в 

Tl4HgI6 неможливо виключити. Більше того, точка відповідного переходу при-

близно відповідає знайденій нами точці аномалії в кристалах Tl4HgI6. 

Однак це пояснення має низку органічних недоліків. По-перше, за даними 

тієї ж роботи [23], енкапсуляція домішкової фази TlI у кристалах Tl4CdI6 ста-

білізує її від фазового переходу – він не спостерігається за цих умов. По-друге, 

наші дані ДТА для Tl4HgI6 не виявляють жодних аномалій в області 612–615 K, 

де повинен спостерігатися екзотермічний пік, пов’язаний із кристалізацією цієї 

домішки. З іншого боку, знайдена нами слабка аномалія кривої ДТА в режимі 

нагрівання кристалів Tl4HgI6 має місце при надто низьких температурах (630–

640 K), аби пов’язати її з плавленням TlI. Справді, в роботі [23] плавлення до-

мішки TlI не було помічено навіть при найвищих досягнутих в експериментах 

температурах (~ 675 K). Нарешті, дані підрозділу 4.4 (див. нижче) схиляють до 

висновку про те, що домішка структурної фази TlI у наших кристалах відсутня. 

Можливе ще одне пояснення структурної перебудови та появи термохроміз-

му кристалів Tl4HgI6, пов’язане з фазовими домішками HgI2 і CdI2. Фізичні влас-

тивості шаруватих кристалів CdI2 і HgI2 на сьогодні добре вивчено [110–116]. 

Автори роботи [24] стверджують, що, на відміну від Ag2HgI4 і Cu2HgI4, чисті 
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кристали Tl4HgI6 не виявляють фазових (у т.ч. термохромних) змін, а аномальні 

піки кривих ДТА з’являються в діапазоні ~ 410–425 K через наявність домішки 

фази HgI2. Тоді фазовий перехід у Tl4HgI6 пов’язаний не так зі структурними змі-

нами в чистому монокристалі, як із добре відомими термохромними явищами в 

домішковій фазі HgI2. У термінах професора І. М. Болести та співавторів [117], 

це відповідало би своєрідному температурному фазовому переходові в “доміш-

ковій підсистемі”. 

Хоча за аналогією можна було би припустити, що термохромні зміни в 

кристалах Tl4CdI6 теж з’являються внаслідок домішкової фази CdI2, присутньої в 

Tl4CdI6, ми не змогли знайти в літературі чітких вказівок на термохромізм сполу-

ки CdI2. Іншою трудністю згаданої гіпотези є те, що умови вирощування та на-

ступної термічної обробки наших кристалів відповідали вимогам [24, 23] до чис-

тих (без домішок HgI2 і TlI) кристалів Tl4HgI6. До того ж, фазове перетворення 

між α-HgI2 і β-HgI2 має ознаки незворотності [118], що суперечить усім нашим 

даним для кристалів Tl4HgI6. На додаток, помітна концентрація домішки йодиду 

ртуті в наших зразках Tl4HgI6 малоймовірна, бо застосовані нами методики не 

дали змоги виявити домішки фаз HgI2 і CdI2 у наших зразках. Зокрема, ми не спо-

стерігали сильного оптичного поглинання в Tl4HgI6 для енергій фотонів, вищих за 

ширину забороненої зони для α-HgI2 ( gE 2.10 еВ [114]). Нарешті, постають пи-

тання про те, наскільки значними кількісно можуть бути вияви фазового перехо-

ду, зумовленого “домішковою підсистемою”, у номінально чистому кристалі. 

Адже масштабні за величиною аномалії термічного розширення в кристалах 

Tl4HgI6 (див. підрозділ 3.3) утруднюють їхнє пояснення неконтрольованою до-

мішкою, концентрація якої, мабуть, невисока. На жаль, ці питання в літературі на 

сьогодні не вирішені. 

Отже, для переконливішого підтвердження або заперечення фазових пере-

творень у кристалах Tl4HgI6 і Tl4CdI6, а також встановлення їхніх механізмів слід 

проводити додаткові експериментальні дослідження. В цьому плані навіть від-

сутність видимих аномалій у температурній поведінці параметрів лінійного тер-
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мічного розширення )(/ TLL  і )(Ta  кристалів Tl4CdI6 (див. дані рис. 3.9 і 

рис. 3.11), на нашу думку, не можна вважати вирішальним фактором, адже одні 

фізичні параметри можуть виявляти вищу чутливість до структурних змін, а ін-

ші – нижчу. Як наслідок, ми можемо припустити, що фазова трансформація в кри-

сталах Tl4HgI6, мабуть, усе-таки має місце, а питання про таку трансформацію в 

кристалах Tl4CdI6 слід вважати відкритим. Нарешті, фізичні механізми можливих 

фазових трансформацій потребують додаткового різнобічного вивчення. 

 

3.7. Можливості практичного використання досліджених кристалів 

 

На сьогодні актуальним завданням напівпровідникової електроніки є про-

блема пошуку перспективних матеріалів для таких пристроїв як приймачі ви-

промінювання, випромінювачі, сенсори різного типу, фільтри та ін. З літератури 

відомо (див. підрозділ 1.5), що широкозонні напівпровідники групи А4ВХ6 за-

ймають вагоме місце серед матеріалів електроніки, оптоелектроніки та акусто-

електроніки. Аналізуючи наведені в цьому розділі експериментальні дані для лі-

нійного термічного розширення, індукованої ГДГ і електрофізичних параметрів 

кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, ми приходимо до висновку, що список їхніх можли-

вих практичних застосувань можна розширити. Зокрема, в нашій роботі [119] 

було проаналізовано низку експериментальних даних для кристалів Tl4HgI6, які 

засвідчують, що вони є перспективними як робочий матеріал детекторів високо-

енергетичного випромінювання. 

Іншою ілюстрацією застосування досліджуваних кристалів є міркування 

про можливу побудову високоефективних температурних давачів на основі кри-

сталів Tl4HgI6, сформульовані в наших роботах [64, 66]. Зазначимо, що типовими 

вимогами до робочих матеріалів сенсорів температури є максимально можливий 

коефіцієнт трансформації сигналу, оптимальні геометричні розміри, належний 

діапазон роботи, термін експлуатації тощо.  

Перспективними в цьому плані є кристали, які володіють структурними 

перетвореннями, оскільки їм переважно відповідає аномальна поведінка коефіці-
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єнта термічного розширення. Відповідно, монокристали Tl4HgI6, а також додатко-

во досліджені в роботах [62, 68] близькі до них за структурою кристали Tl4PbI6, 

мабуть, належать до цієї групи. Справді, як обговорено вище, температурна об-

ласть аномалій коефіцієнта розширення для кристалів Tl4HgI6 цілком може від-

повідати деякій структурній перебудові (див. рис. 3.8б). Для кристалів Tl4PbI6 у 

дослідженій температурній області спостерігаємо якісно подібну температурну 

поведінку коефіцієнта розширення. Вона теж не виключає наявності структурно-

го перетворення, хоча конкретні кількісні деталі залежностей ΔL/L(T) і α(T) для 

цих кристалів дещо інші (див. рис. 3.10б). 

Незалежно від точних фізичних механізмів явищ, які відбуваються в околі 

температур Т = 450 K у кристалах Tl4HgI6 і Т = 560 K у Тl4PbI6, поведінка пара-

метрів ґратки і лінійних розмірів кристалів за цих умов аномальна. Як видно з 

рис. 3.10а і рис. 3.10б, температурні залежності коефіцієнта лінійного термічного 

розширення кристалів Tl4HgI6 і Tl4PbI6 виявляють ділянки і додатного, і від’ємно-

го знаків. Важливо, що зі зростанням температури в області 430–450 Κ кристал 

Tl4HgI6 стискається, а не розширюється, а тому при температурах Т > 450 Κ роз-

міри кристала стають меншими за його розміри при кімнатній температурі [64, 

66]. Цю поведінку лінійного розширення кристала можна використати для побу-

дови регуляторів температури, а самі кристали – як сенсори у відповідній області 

температур.  

У табл. 3.4 як довідковий матеріал наведено деякі кристалографічні пара-

метри кристалів Tl4PbI6, визначені нами за умов кімнатної температури [66, 72]. 

Для порівняння відповідні параметри кристалів Tl4HgI6 наведено в пункті 3.1.1 

(див. дані табл. 3.1). 

На рис. 3.18 зображено блок-схему терморегулятора з використанням крис-

тала Tl4Hgl6 як сенсора температури. Ситуація, проілюстрована на рис. 3.18, від-

повідає нагріванню робочого елемента до температури, коли розміри кристала не 

перевищують його розмірів за кімнатної температури. Тоді контакти терморегу-

лятора перебувають у замкненому положенні, в електричному колі протікає 

струм, а температура печі зростає. Коли температура печі досягає Т > 453 K, то 



 96 

товщина кристала стає меншою за його товщину при кімнатній температурі (див. 

рис. 3.18б). Тоді контакти регулятора розмикаються, струм у колі припиняється, 

а температура печі понижується до тої, при якій лінійні розміри робочого елеме-

нта сенсора знову стають такими ж, як при кімнатній температурі. Це знову при-

водить до замикання контактів терморегулятора, а процес повторюється. 

 

Таблиця 3.4 

Деякі кристалографічні параметри кристалів 

Tl4PbI6 за умов кімнатної температури [66] 

Кристал Tl4PbI6 

Стала ґратки a = b, Ǻ 9,23 

Стала ґратки c, Ǻ  9,61 

Об’єм елементарної комірки V, Ǻ3 818,7 

 

Принцип роботи терморегулятора із сенсором на основі кристалів Тl4PbI6 

дещо інший, але й тут можна досягти ефекту керування температурою. Зрозу-

міло також, що робочий діапазон температур для цього кристала також інший. 

 
а)     б) 

Рис. 3.18. Блок-схема терморегулятора з сенсором температури на основі 

кристала Tl4HgI6 [66]: 1 – контакти терморегулятора; 2 – сенсор температури на 

основі Tl4Hgl6; 3 – джерело живлення для нагрівання печі. 

 

Насамкінець зауважимо, що завдяки рекордно високим значенням віднос-

ного лінійного видовження кристалів Tl4HgI6 (див. рис. 3.18а) робочий елемент 

терморегулятора на його основі може мати доволі малі розміри (об’єм ~ 1–
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5 мм3). Крім режиму механічного розмикання контактів, він може працювати і за 

схемою ємнісного управління системи терморегуляції. 

 

Висновки до розділу 3 

 

7. Проведено Х-структурні дослідження кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Встановле-

но, що обидва кристали при кімнатній температурі належать до просторової групи 

P4/mnc. Визначено основні кристалографічні параметри і проаналізовано можли-

вості структурної перебудови зі зміною температури в цих кристалах. Виконано 

порівняння з даними для структурно ізоморфних кристалів Tl4HgBr6.  

8. Проаналізовано взаємозв’язки умов вирощування, забарвлення одержаних 

зразків монокристалів і фазовій однорідності та точного хімічного складу сполук 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6. На підставі даних електронної мікроскопії зроблено висновок 

про задовільну якість поверхні досліджуваних кристалів і відсутність фазових 

включень і відхилень від стехіометрії. 

9. На підставі відсутності явища спонтанної ГДГ у кристалах Tl4HgI6 і Tl4CdI6 

уточнено їхню симетрію і встановлено, що структура цих кристалів центроси-

метрична. Виявлено явище фотоіндукованої ГДГ в обох кристалах. Дещо відмін-

ні риси температурної поведінки інтенсивності фотоіндукованої ГДГ у кристалах 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 схиляють до висновку про наявність структурного перетворення 

у першому з них і його відсутність у другому. 

10. Досліджено параметри лінійного термічного розширення кристалів Tl4HgI6 

і Tl4CdI6. Відносне розширення зразків і коефіцієнти лінійного термічного роз-

ширення кристалів Tl4CdI6 плавно змінюються з температурою, а для кристалів 

Tl4HgI6 спостерігаємо термічний гістерезис і аномальну поведінку в температур-

ному діапазоні, який добре корелює з діапазоном аномалій явища стимульованої 

ГДГ. Це підтверджує гіпотезу про наявність структурного перетворення в крис-

талах Tl4HgI6. Якісно схожі результати з аномалією термічного розширення одер-

жано для іншого представника групи A4BX6 – кристалів Tl4PbI6. 
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11. Виконано термічний аналіз кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 за методами ДТА і 

ДСК. У кристалах Tl4CdI6 відсутні аномалії температурної кривої ДТА. Темпера-

турна ділянка, на якій спостерігаємо виразний ендотермічний процес у кристалах 

Tl4HgI6, добре корелює з діапазоном, на якому мають місце аномальні зміни тер-

мічного розширення та стимульованої ГДГ. Ненульова прихована теплота процесу 

вказує на наявність структурного перетворення першого роду в кристалах Tl4HgI6. 

12. Вивчено температурні залежності дійсної частини діелектричної проник-

ності та електричної провідності кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Проаналізовано мо-

жливі фізичні механізми і величини провідності для обох кристалів, а також тем-

пературні аномалії згаданих фізичних характеристик і наявність ефекту гістере-

зису на відповідних температурних залежностях. Встановлено, що в обох сполу-

ках йонна складова провідності істотна, а Tl4HgI6 має вищу провідність. 

13. Виходячи з усієї сукупності даних температурних досліджень кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6, а також на підставі критичного порівняння відомих літератур-

них даних для них та інших ізоструктурних сполук групи A4BX6, зроблено ви-

сновок про те, що в кристалах Tl4HgI6, швидше за все, має місце фазове перетво-

рення, а питання про відповідне перетворення в кристалах Tl4CdI6 залишається 

відкритим. Аналіз показує, що гіпотеза про зв’язок фазового перетворення в 

Tl4HgI6 із домішками структурних фаз TlI і HgI2 малоймовірна. 

14. На додаток до вже відомих із літератури можливостей практичного засто-

сування досліджених кристалів, запропоновано та обґрунтовано ще одну практи-

чну можливість – використання кристалів Tl4HgI6 як робочих елементів терморе-

гуляторів і сенсорів температури. Проілюстровано принцип дії та робочу схему 

такого терморегулятора. 
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РОЗДІЛ 4  

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ Tl4HgI6 І Tl4CdI6 

 

Пошук нових функціональних матеріалів і способів керування їхніми влас-

тивостями – це одне із важливих завдань фізики напівпровідників і діелектриків. 

Як випливає з попередніх розділів, будова та властивості сполук групи А4ВХ6 – 

Tl4CdI6, Tl4HgI6, Tl4PbI6 та інших кристалів – схиляють до думки про їхню перс-

пективність. Після вивчення кристалічної структури та базових фізичних харак-

теристик кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6 (див. розділ 3) важливо дослідити їхні основ-

ні оптичні властивості, такі як оптичне пропускання, зонну будову, заломлюючі, 

люмінесцентні властивості тощо [83, 84, 91, 95, 120–122]. Вони представляють 

інтерес і з фундаментальної точки зору, і з огляду на можливі застосування в оп-

тоелектроніці. Аналіз цього кола питань був метою наших досліджень, результа-

ти яких викладено в цьому розділі. 

 

4.1. Оптичне пропускання  

 

Джерела когерентного випромінювання для ІЧ діапазону можна створити 

на основі параметричної генерації та інших нелінійнооптичних явищ. Кристаліч-

ні речовини для таких пристроїв повинні бути прозорими і в робочому діапазоні 

твердотільних лазерів нагнітання (переважно 0,5–2 мкм), і в робочому діапазоні 

випромінювання (наприклад, 2–40 мкм). Густина потужності нагнітання при цьо-

му повинна бути на порядок меншою за поріг руйнування кристала під дією ім-

пульсного випромінювання. Із цієї вимоги одержуємо нижню межу нелінійних 

сприйнятностей (~ 1,5 пм/В для нелінійних явищ другого порядку) і допустимий 

поріг руйнування в наносекундному режимі нагнітання (~ 1 МВт/см2) [17]. 

Відомо, що серед нелінійних речовин галогеніди загалом повинні добре за-

довольняти наведені умови для області прозорості, а для низки галогенідів в літе-

ратурі вже наведено деякі оцінки нелінійних сприйнятностей [55], зокрема для 

групи Α4ΒΧ6. Виходячи з цих міркувань, а також загальніших міркувань ство-
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рення оптоелектронних пристроїв на основі кристалічних матеріалів для ІЧ діа-

пазону, актуальними виглядають дослідження оптичного пропускання кристалів 

Tl4CdI6 і Tl4HgI6 як представників групи Α4ΒΧ6 у широкому спектральному діа-

пазоні. 

 

4.1.1. Спектри оптичного пропускання у широкому діапазоні 

Спектри оптичного пропускання було досліджено на установках СДЛ-1 

(діапазон 200–6000 нм) і UR 20 (діапазон до ~ 50 мкм) [83, 84]. Використовували-

ся плоскопаралельні пластини кристалів із товщинами d ≤ 1,5 мм і досконалими 

оптичними поверхнями. Усі вимірювання виконано в неполяризованому світлі. В 

результаті отримано залежності оптичного пропускання Т від довжини хвилі λ 

(див. рис. 4.1 для кристалів Tl4CdI6 і рис. 4.2 для Tl4HgI6). 

Як видно з цих рисунків, кристали Tl4HgI6 володіють досить великим про-

пусканням (Τ ~ 70%). Такі величини, а також дуже широкий діапазон пропускан-

ня сприятливі для багатьох практичних застосувань. Вони не є надто типовими 

для кристалів, будучи частіше притаманними некристалічним речовинам (напри-

клад, стеклам на основі Ga5Ge25Sp10Se60 [123]). Значення Τ ~ 50% для кристалів 

Tl4CdI6 лише незначно гірші. Для кристалів Tl4CdI6 край фундаментального оп-

тичного поглинання спостерігаємо поблизу довжини хвилі λ ~ 440 нм (див. 

рис. 4.1), а для Tl4HgI6 – при λ ~ 580 нм (див. рис. 4.2). Ці спектральні області ха-

рактеризуються різкими змінами коефіцієнта відносного пропускання. До-

кладніше обговорення цих питань див. у пункті 4.1.2.  

Обидва кристали виявляють також низку аномальних смуг поглинання. 

Так, для Tl4CdI6 в дослідженому діапазоні спостерігаємо дві смуги – при 5,1–

6,1 мкм і 11,9–13,9 мкм. Ці смуги є локальними піками, причому відносна інтен-

сивність другої втричі більша, порівняно з першою. Оскільки перша смуга опти-

чного поглинання вкрай слабка, то діапазон оптичної прозорості кристала зага-

лом простягається аж до λ ~ 11,9 мкм, що ставить його поруч із такими відомими  
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Рис. 4.1. Спектр відносного оптичного пропускання кристалів Tl4CdI6 у ви-

димій та ІЧ областях [124]. 

 
 

Рис. 4.2. Спектр відносного оптичного пропускання кристалів Tl4HgI6 у ви-

димій та ІЧ областях [124]. 
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прозорими матеріалами як, наприклад, халькопірити ΖnGeP2 і AgGaSe2. Зазначи-

мо, отримання останніх сполук порівняно трудомістке [26]. Загалом же можна 

стверджувати, що в плані оптичного пропускання кристали Tl4CdI6 досить перс-

пективні, будучи майже прозорими аж до 40 мкм. 

Кристали Tl4HgI6 виявляють дещо цікавішу поведінку пропускання в до-

слідженому спектральному діапазоні. Для цього ізоструктурного матеріалу спо-

стерігаємо чотири смуги оптичного поглинання в діапазонах 5,4–6,2 мкм, 10,9–

13,0 мкм, 17,9–19,7 мкм і 23,2–27,9 мкм. Спектральне положення першої та дру-

гої смуг схоже до кристалів Tl4CdI6. При цьому перша і третя смуги досить вузькі 

і мають форму слабких піків. Натомість друга і четверта смуги поглинання крис-

талів Tl4HgI6 істотно інтенсивніші та ширші. Вони не мають аналогів у кристалах 

Tl4CdI6. Оптичне поглинання значне для четвертої смуги (Τ ~ 18% на довжини 

хвилі λ ~ 27 нм). Ще одною важливою особливістю другої і четвертої смуг є їхня 

структурованість – вони мають вигляд сукупності вузьких локальних піків. 

Зазначимо, що четверту смугу було також знайдено авторами роботи [17]. 

Проте її положення, визначене в згаданій роботі, незначно відрізняється від 

знайдено нами, а зафіксована цими авторами смуга мала форму єдиного локаль-

ного піку. В іншому дослідженні [10] автори взагалі не зафіксували смуг погли-

нання в цьому діапазоні, що може бути пов’язано з недостатньою чутливістю 

експерименту. З іншого боку, у підрозділі 3 вже було підкреслено, що структура, 

а тому й оптичні властивості кристалів Tl4HgI6, можуть дещо залежати від умов 

вирощування. 

 

4.1.2. Край фундаментального поглинання 

Оскільки досліджувані кристали анізотропні та оптично одновісні, спектри 

оптичного пропускання поблизу краю фундаментального поглинання ми вивчали 

для двох поляризацій падаючого променя (Е c|| , а також Е ┴ с, тобто Е a|| , де a і с 

– кристалофізичні осі). Методику описано в пункті 2.6.2. Світловий пучок поши-

рювався перпендикулярно до оптичної осі с, а типові товщини зразків становили 

d ~ 0,1 мм, що дало змогу охопити широкий діапазон змін коефіцієнта поглинання. 
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Відомо [90], що експериментально вимірюване оптичне пропускання J кри-

стала можна представити формулою 

 

)exp()exp()1( 2 dRJ   ,    (4.1) 

 

де R – енергетичний коефіцієнт відбивання на одній поверхні кристала, 

  – коефіцієнт поглинання, d – товщина кристалічного зразка і   – ефективний 

коефіцієнт, що враховує паразитні втрати світла через розсіяння на поверхнях і в 

об’ємі зразка. Оскільки множник )exp(   у формулі (4.1) важко визначити на 

практиці, в експериментах ми безпосередньо вимірюємо величину JR /)1ln( 2 , 

яка за умови нехтування недосконалостями зразка ( 0 ) дорівнюватиме добут-

кові d . Отже, якщо недосконалостями поверхонь наших зразків і справді можна 

знехтувати, то дані рис. 4.3 і рис. 4.4 відповідають коефіцієнтові поглинання з 

точністю до постійного множника (товщини зразка). 

В області краю фундаментального поглинання коефіцієнт поглинання різко 

зменшується зі зростанням довжини хвилі. Зауважимо, що явище “насичення” 

поглинання в області найкоротших довжин хвиль є артефактом експерименту і 

з’являється через обмеження точності вимірювань для найбільших коефіцієнтів 

поглинання. Стандартний аналіз схиляє до думки про те, що край фундаменталь-

ного поглинання формується прямими зона-зонними фотопереходами. Справді, 

оскільки 222 )(~])/)1(ln[( dJR   (див. вище), то залежності на рис. 4.5 з точніс-

тю до постійного множника 2d  відповідають лінійним залежностям )(2 E  від 

енергії фотона E [125]. 

На основі даних рис. 4.5 знаходимо оптичну псевдощілину, яка наближено 

відповідає ширині забороненої зони Eg. Для двох взаємно ортогональних поляри-

зацій світла маємо Eg( c|| ) = 2,76 еВ, Eg(┴ с) = 2,69 еВ для кристалів Tl4CdI6 і 

Eg( c|| ) = 2,13 еВ, Eg(┴ с) = 2,16 еВ для кристалів Tl4HgI6 [63, 95]. Усереднені за поля-

ризацією параметри gE  дорівнюють 2,73 еВ для Tl4CdI6 і 2,15 еВ для Tl4HgI6. 
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Рис. 4.3. Спектральні залежності логарифма параметра JR /)1( 2 , який 

описує оптичне поглинання кристалів Tl4CdI6 в області краю для поляризацій 

світла cE ||  і aE ||  (T = 297 K) [63, 95]. 
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Рис. 4.4. Спектральні залежності логарифма параметра JR /)1( 2 , який 

описує оптичне поглинання кристалів Tl4HgI6 в області краю для поляризацій 

світла cE ||  і aE ||  (T = 297 K) [95]. 

 

Для Tl4CdI6 дані літератури (Eg = 2,83 еВ [23]) задовільно узгоджуються з 

нашими результатами. Ці результати також підтверджують, що досліджувані кри-

стали належать до класу широкозонних напівпровідників. Значна величина gE  
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кристалів Tl4CdI6 дає змогу обмежити внески термічно активованих носіїв і тем-

нового струму, а тому є сприятливим фактором для практичних застосувань в де-

текторах йонізуючого випромінювання, що працюють за кімнатної температури. 
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Рис. 4.5. Спектральні залежності параметра (ln[ JR /)1( 2 ])2 для кристалів 

Tl4CdI6 і Tl4HgI6 для поляризацій світла cE ||  і aE ||  (T = 297 K). Прямі відпові-

дають лінійним ділянкам залежностей. Для візуальної зручності представлено не 

всі експериментальні точки. 

 

Поблизу краю фундаментального поглинання для обох кристалів спостері-

гаємо досить слабкі, широкі локальні смуги поглинання на межі розділення апара-

тури. Для Tl4CdI6 їхнє положення грубо відповідає 470–480 нм (~ 2,6 еВ), 525 нм 

(~ 2,35 еВ) і 640 нм (~ 1,9 еВ). Для Tl4HgI6 маємо чи не єдину смугу в околі 630 нм 

(1,97 еВ). Згадані смуги поглинання, як правило, помітні лише для однієї з орто-

гональних поляризацій світла, тобто вони істотно дихроїчні. Їхня присутність, 

можливо, вказує на наявність домішкових рівнів у забороненій зоні кристалів. 

Край фундаментального поглинання кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6 виявляє ви-

разне анізотропне розщеплення для поляризацій світла, паралельних і перпенди-

кулярних до оптичної осі с. Важливо, що дані для ізоморфних кристалів Tl4HgBr6 

[97] також підтверджують цей факт. Очевидно, що дипольні моменти відповідних 

електронних переходів у кристалах групи А4ВХ6 володіють значною анізотропі-
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єю. Відповідно, кристалам Tl4CdI6 і Tl4HgI6 притаманна помітна анізотропія ши-

рини забороненої зони для звичайного і незвичайного променів. Визначаючи па-

раметр анізотропії згідно з формулою  

 

gE = Eg(║с) – Eg(┴ с), 

 

для Tl4CdI6 і Tl4HgI6 одержуємо gE = 70 меВ і gE = –30 меВ, відповідно. За даними 

наших розрахунків (див. підрозділ 4.3), істотне анізотропне розщеплення краю 

фундаментального поглинання є характерною особливістю групи А4ВХ6. 

Анізотропію поглинання світла в околі краю можна описати параметром дихроїз-

му )()(|| cc   . Оскільки ~]/)1ln[( 2 JR , різниця цих величин для різ-

них поляризацій дорівнює d  (див. рис. 4.6). Дихроїзм різко наростає з наближен-

ням до краю, сягаючи ~ 40–60% від середнього коефіцієнта поглинання. Зауважимо, що 

зменшення величини d  для кристалів Tl4CdI6 при найвищих енергіях є наслідком 

уже згаданого вище артефактного “насичення” поглинання. Обидва кристали вияв-

ляють і локальні смуги дихроїзму: у Tl4CdI6 маємо широку структуровану смугу в об-

ласті 1,9–2,6 еВ, а в Tl4HgI6 – вузьку смугу при 1,97 еВ. Проте загалом ефект порівняно 

слабкий уже на лазерній довжині хвилі 633 нм. 
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Рис. 4.6. Спектральні залежності параметра d||   для кристалів Tl4CdI6 і 

Tl4HgI6 для поляризацій світла cE ||  і aE ||  (T = 297 K). 
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4.1.3. Правило Урбаха 

Нижче наведено результати докладнішого вивчення форми довгохвильово-

го боку кривої фундаментального оптичного поглинання при різних температу-

рах. Відповідні дані корисні тим, що дають інформацію про особливості елект-

рон-фононної або екситон-фононної взаємодії [126]. 

Для спектрів неполяризованого оптичного поглинання кристалів Tl4CdI6 і 

Tl4HgI6 поблизу краю фундаментального поглинання в діапазоні від 77 до 300 K 

одержано дані, представлені на рис. 4.5 і рис. 4.6. Для обох кристалів в усьому 

дослідженому температурному діапазоні спостерігаємо урбахівську форму краю 

поглинання. Відповідно, температурно-спектральна поведінка коефіцієнта по-

глинання описується відомою формулою [126–128]: 
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де   – частота світла;   – параметр крутизни краю; UE  – урбахівська енер-

гія; 0  і 0E  – координати точки збіжності урбахівського “віяла”; h – стала Планка. 

Головні параметри, які конкретизують правило Урбаха, подано в табл. 4.1. 

Зокрема, це координати точки збіжності урбахівського “віяла” 0  і 0E . На встав-

ках до рис. 4.7 і рис. 4.8 наведено температурні залежності параметра нахилу 

краю поглинання σ для обох кристалів. Залежність експериментально одержаних 

значень σ від температури добре описуються співвідношенням [129] 
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,    (4.3) 

де p  – енергія ефективного фонона в однооциляторній моделі електрон-

фононної взаємодії; 0  – параметр, пов’язаний зі сталою електрон-фононної вза-

ємодії g співвідношенням 0  = 2/3g. Значення σ0 і p  також подано в табл. 4.2. 
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Рис. 4.7. Залежності логарифма коефіцієнта поглинання від енергії фотона, 

які характеризують фундаментальне поглинання кристалів Tl4CdI6 при різних 

температурах Т: 1 – 77 K, 2 – 100 K, 3 – 150 K, 4 – 200 K, 5 – 300 K. Вставка: тем-

пературна залежність параметра крутизни краю σ. 

 

Рис. 4.8. Залежності логарифма коефіцієнта поглинання від енергії фотона, 

які характеризують фундаментальне поглинання кристалів Tl4HgI6 при різних те-

мпературах 1 – 77 K, 2 – 100 K, 3 – 120 K, 4 – 150 K, 5 – 180 K, 6 – 220 K, 7 –260 K, 

8 – 300 K. Вставка: температурна залежність параметра крутизни краю σ. 
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Таблиця 4.1 

Кількісні параметри правила Урбаха для краю  

поглинання кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6 [83] 

Кристал Tl4HgI6 Tl4CdI6 

Ширина оптичної псевдощілини *
gE  (при 300 K), еВ 2,16 2,75 

Урбахівська енергія UE  (при 300 K), меВ 23,7 22,7 

Координата 0 , см–1 3,4 105 0,4 105 

Координата 0E , еВ 2,29 2,99 

Параметр електрон-фононної взаємодії 0  1,38 1,16 

Енергія ефективного фонона p , меВ 21 33 

 

Отже, на підставі описаних вище результатів ми приходимо до висновку 

про те, що емпіричне правило Урбаха задовільно описує довгохвильове крило 

краю фундаментального поглинання в кристалах Tl4CdI6 і Tl4HgI6 яке формується 

розсіянням екситонів на оптичних фононах[111]. Із табл. 4.1 видно, що для обох 

кристалів маємо значення параметра 0  > 1. Це засвідчує слабкість електрон-

фононної або екситон-фононної взаємодії [126]. 

4.2. Показники заломлення та подвійне заломлення 

 

4.2.1. Еліпсометричні вимірювання показників заломлення 

Одними з найважливіших оптичних параметрів оптичних і оптоелектрон-

них матеріалів є їхні ПЗ. Вони визначають, зокрема, кількісні закономірності вза-

ємодій матеріалу зі світлом, впливають на характеристики оптичних ефектів, ін-

дукованих зовнішніми полями, конкретизують умови досягнення фазового син-

хронізму під час нелінійних взаємодій тощо. Ми досліджували ПЗ звичайної та 

незвичайної хвиль (no і ne) для кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 на лазерному еліпсомет-

рі ЛЕФ-3М (довжина хвилі гелій-неонового лазера λ = 633 нм), задаючи поляри-

зації світлової хвилі Е ┴ с або Е || с [66, 68, 130]. 
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Експериментальні значення ПЗ для температури 297 K наведено в табл. 4.2. 

Там же для порівняння представлено результати розрахунків для ізоморфних 

кристалів Tl4HgBr6 [97]. Наші дані для ПЗ Tl4HgI6 непогано узгоджуються з ре-

зультатами роботи [17], хоча автори цієї роботи декларували ацентричну симет-

рію цих сполук. Згідно з відомим правилом Міллера для нелінійно-оптичних 

сприйнятностей [57], великі ПЗ досліджених кристалів (n > 2) дають змогу споді-

ватися на значну величину цих сприйнятностей, що перспективно для практич-

них застосувань. Перспективним у зв’язку з цим було би “ініціювання полярно-

сті” шляхом зовнішніх дій на кристал (див. підрозділ 1.5). 

 

Таблиця 4.2 

ПЗ, ДПЗ, ширина забороненої зони і різниця параметрів ґратки с – а  

для деяких кристалів групи А4ВХ6 (λ = 633 нм, T = 297 K) [63, 66, 97] 

Кристал Tl4HgI6 Tl4CdI6 Tl4HgBr6 

ПЗ ne ( cE || ) 2,386 2,344 2,230 * 

ПЗ no (E ┴ с) 2,217 2,476 2,132 * 

ПЗ n , усереднений для двох поляризацій світла  2,302 2,410 2,181 * 

ДПЗ Δn = ne – no 0,169 –0,132 0,098 * 

Ширина забороненої зони Eg ( cE || ), еВ 2,13 2,76 – 

Ширина забороненої зони Eg (E ┴ с), еВ 2,16 2,69 – 

Ширина забороненої зони gE , усереднена  
для двох поляризацій світла, еВ 

2,15 2,73 1,78 * 

Параметр анізотропії gE , меВ –30 70 – 

Різниця параметрів ґратки с – а, Ǻ –0,214 0,361 –0,166 

* Значення, розраховані в рамках узагальненого градієнтного наближення 

(див. підрозділ 4.3 і пояснення в роботі [97]). 

 

Зростання (спадання) ПЗ кристала переважно пов’язують зі звуженням 

(розширенням) забороненої зони та наближенням (віддаленням) краю поглина-
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ння цього кристала до робочої довжини хвилі лазера. Для цього використовують 

відому формулу Мосса [131]: 

 

CEn g 4 ,      (4.4) 

 

де C – деяка константа (стала Мосса). Врахуємо, що звичайний і незвичай-

ний ПЗ стосуються поляризацій світла вздовж кристалофізичних осей а і с, тобто 

no = nа і nе = nс. Тоді формула (4.4) передбачає, що нерівність no > ne відповідати-

ме нерівності Eg(║с) > Eg(┴ с), і навпаки. Саме така ситуація має місце для обох 

кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 (див. табл.4.2). Водночас, припущення про те, що до-

буток gEn4  залишається незмінним для різних речовин, не справджується. Цей 

добуток дорівнює 92C  для Tl4CdI6 і 61C  для Tl4HgI6, тобто сталі Мосса для 

них відмінні приблизно на 40%, хоча правило Мосса в класичній формі вимагає 

рівності 954 gEn еВ для різних напівпровідників [132]. 

Значення ДПЗ кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 також наведено в табл. 4.2. Вихо-

дячи з цих даних, кристали Tl4HgI6 оптично додатні (Δn > 0), а Tl4CdI6 – оптично 

від’ємні (Δn < 0). Зазначимо, що згадані закономірності для оптичних параметрів 

корелюють зі структурними особливостями кристалів. А саме, для параметрів 

елементарної комірки кристалів Tl4HgI6 при кімнатній температурі маємо 

0 ac  і Δn > 0 [62], а для Tl4CdI6 – протилежну ситуацію ( 0 ac  і Δn < 0 [63] 

(див. дані табл. 3.1). 

Це цікавий і дещо несподіваний зв’язок, оскільки, взагалі кажучи, ПЗ без-

посередньо пов’язані з електронною підсистемою кристала, а вплив на неї струк-

турних параметрів ґратки можна кваліфікувати як деяке збурення електронної 

підсистеми. Зрештою, неправомірність надмірної кількісної прив’язки оптичних і 

структурних параметрів зрозуміла і з того, що чисельні величини різниці парамет-

рів ґратки с – а і ДПЗ nc – nа не корелюють між собою (див. табл. 4.2). 

Цікаво перевірити, чи згадана вище кореляція знаків ДПЗ та різниці пара-

метрів ґратки залишається в силі для інших кристалів групи А4ВХ6. Для порів-
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няння в табл. 4.2 ми додатково навели відповідні дані для структурно ізоморфних 

кристалів Tl4HgBr6, для яких ми не виконували досліджень крайового оптичного 

поглинання. Ці дані також підтверджують встановлене нами емпіричне правило: 

ДПЗ кристалів А4ВХ6 додатне (nc > nа), якщо c < a; воно від’ємне (nc < nа) у про-

тилежному разі, якщо c > a. Можна сподіватися, що правило виконуватиметься і 

для інших сполук А4ВХ6, хоча для перевірки цього потрібні додаткові структурні 

та оптичні дослідження. 

Загалом спотворення віртуальної кубічної структури досліджених криста-

лів і відповідна структурна анізотропія порівняно малі (малою є різниця || ac  , а 

відношення c/a близьке до одиниці – маємо 1,04 для Tl4CdI6 і 0,98 для Tl4HgI6 – 

див. табл. 3.1). Оптична анізотропія така сама за порядком величини, бо па-

раметри )/(|| acac   і )/(|| acac nnnn   дорівнюють відповідно 2,0% і 2,7% 

для Tl4CdI6 і 1,0% і 3,7% для Tl4HgI6. Однак відповідні результуючі величини оп-

тичного ДПЗ n  усе ж істотні. Показовим є порівняння наших кристалів, напри-

клад, із широко відомими кристалами германату свинцю Pb5Ge3O11 [61]. Вони 

володіють кількісно схожими параметрами ґратки та поглинання світла, однак 

їхнє ДПЗ істотно інакше ( n  приблизно в 4 або 5 разів менше, ніж для Tl4CdI6 

або Tl4HgI6). Відповідно, одержуємо приблизні величини 02,0)/(||  acac  і 

008,0)/(||  acac nnnn  при 633  нм. 

Подібні високі значення ДПЗ типові хіба для таких унікальних за власти-

востями кристалічних сполук як CaCO3, TeO2 і TlGaSe2 [61]. Тому за своїм ДПЗ 

кристали групи А4ВХ6 представляють значний інтерес як матеріали для виготов-

лення поляризаційних призм. Великі параметри n  також дають змогу успішно 

реалізувати умови фазового синхронізму для когерентних нелінійнооптичних 

взаємодій навіть для світлових хвиль, істотно відмінних за частотою (наприклад, 

  і 3 ). Деяким недоліком кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 є гірша оптична прозо-

рість у видимому діапазоні. Однак поєднання високої прозорості в дуже широкій 

ІЧ області, великих ПЗ і значного ДПЗ висуває кристали групи А4ВХ6, зокрема 
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Tl4CdI6 і Tl4HgI6, у розряд унікальних об’єктів для багатьох практичних застосу-

вань. 

 

4.2.2. Дисперсійні залежності подвійного заломлення 

Дисперсійні залежності ПЗ і ДПЗ – це важливі оптичні характеристики, які 

корисні, наприклад, у розрахунках умов фазового синхронізму в нелінійних кри-

сталах і стабільності відповідних умов. Зазначимо, що аномально великі абсолю-

тні значення ПЗ утруднюють або й унеможливлюють вимірювання дисперсії ПЗ 

за стандартним спектрально-інтерференційним методом (див. пункт 2.6.3). Вихо-

дячи з цих міркувань, ми обмежилися експериментальними дослідженнями дис-

персії лише для ДПЗ Δn кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 [133, 101]. 

Дослідження проводилися на спектральному комплексі СДЛ-1 при кімнат-

ній температурі (T = 297 K). Зразки були плоскопаралельними пластинками за-

втовшки d < 1 мм, отриманими сколюванням монокристалів, із подальшою обро-

бкою. Експериментальні спектральні залежності Δn(λ) для кристалів Tl4CdI6 і 

Tl4HgI6 показано на рис. 4.9 і рис. 4.10, відповідно. 
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Рис. 4.9. Спектральна залежність ДПЗ Δn(λ) кристалів Tl4CdI6 при темпера-

турі T = 297 K [133]. 

 

Відмітимо добрий збіг величин ДПЗ, одержаних як різницю ПЗ, експери-

ментально визначених за еліпсометричним методом при 633 нм (див. дані 
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табл. 4.2), і значень ДПЗ за дисперсійними даними рис. 4.6 і 4.10 для тієї ж дов-

жини хвилі. А саме, для кристалів Tl4CdI6 маємо відповідно 0,132 і 0,131, а для 

кристалів Tl4HgI6 – відповідно 0,169 і 0,171. Тут ідеться виключно про абсолютні 

величини ДПЗ, бо його знак у рамках спектрально-інтерференційного методу не-

можливо визначити. 

0,72 0,90 1,08
0,14
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0,18


n

мкм  
Рис. 4.10. Спектральна залежність ДПЗ Δn(λ) кристалів Tl4HgI6 при темпе-

ратурі T = 297 K [133]. 

 

Великі (більші за 0,1) значення параметра Δn для обох кристалів пов’язані 

зі значною анізотропією крайового поглинання (див. вище). Як видно з залежно-

стей Δn(λ), для обох кристалів характер дисперсії ДПЗ нормальний (див. [134]): із 

наближенням до краю власного поглинання спостерігаємо значне зростання ве-

личини n , а в більш довгохвильовій області спектра маємо її монотонне спа-

дання.  

Ці факти також непрямо підтверджують результати, отримані в пункті 

4.1.1: у кристалах Tl4CdI6 і Tl4HgI6 у дослідженій області відсутні локальні смуги 

з істотним поглинанням. Нарешті, оскільки смуги поглинання в дальшій ІЧ обла-

сті для обох кристалів також слабкі та розміщені порівняно далеко від дослідже-

ного нами спектрального діапазону (див. дані рис. 4.1 і рис. 4.2), ми приходимо 
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до висновку про те, що дисперсія ДПЗ в основному повинна визначатися впли-

вом ультрафіолетових осциляторів (див. [85]). 

 

 

4.3. Розрахунки зонної структури та оптичних констант 

 

Мета цього підрозділу – теоретичні розрахунки зонної структури кристалів 

Tl4CdI6 і Tl4HgI6 і основних оптичних констант, зокрема, таких як: спектральна 

залежність дійсної та уявної частини діелектричної проникності, коефіцієнтів 

поглинання і відбивання  із метою порівняння висновків теорії та одержаних ра-

ніше експериментальних даних [120].  

Розрахунки повної електронної енергії кристалів проводились самоузго-

джено в наближенні функціонала локальної густини, а електронні енергії та гус-

тини визначено з рівнянь Кона–Шема [98]. Для опису обмінно-кореляційного 

потенціалу використано метод узагальненого градієнтного наближення (GGA). 

Нами застосовано представлення цього потенціалу у формі Пердью–Бурке–

Ернзергофа (PBE) [99]. Для опису йонних потенціалів використовувалися ульт-

рам’які псвдопотенціали Вандербільта [135]. Представлення цих псев-

допотенціалів вимагає менший базис плоских хвиль, ніж у випадку нормозбері-

гаючих песевдопотенціалів, що скорочує час комп’ютерних розрахунків. Крите-

рієм збіжності процедури самоузгодження, тобто різницею електронних енергій 

на послідовних кроках ітераціях, було обрано величину 2·10–6 еВ. 

Перед розрахунком основних властивостей електронного спектра (повної 

енергії, дисперсії електронних станів у k-просторі, розподілу густини станів то-

що) проводилась оптимізація (“релаксація”) позицій йонів в елементарній комір-

ці та параметрів ґратки досліджуваних кристалів. Збіжність релаксаційної проце-

дури вважалась досягнутою, якщо величини сил, які діють на атоми, ставали 

меншими за 0,05 еВ/Å, а об’ємне напруження – меншим за 0,1 ГПа. Рівноважний 

об’єм V0 (об’єм елементарної комірки, при якому повна енергія мінімальна), 

об’ємний модуль стиску B0 і його похідну 0B  знаходили шляхом апроксимації за 
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методом найменших квадратів рівняння стану третього порядку Бірча–Мурнага-

на [136, 137] до отриманих залежностей повної енергії від об’єму елементарної 

комірки кристала. 

 

4.3.1. Зонна структура Tl4CdI6 і Tl4HgI6 

Нами було проведено першопринципні розрахунки дисперсії зон для мо-

нокристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6 із застосуванням ультрам’яких псевдопотенціалів 

Вандербільта для опису електрон–йонної взаємодії та різних апроксимацій для 

опису обмінно-кореляційної взаємодії електронів, а саме наближення локальної 

густини (LDA), узагальненого градієнта (GGA) [99, 138] і гібридного функціона-

лу (B3LYP) [137, 139, 140]. 

Для опису псевдохвильових функцій було використано базис плоских 

хвиль. При цьому максимальні кінетичні енергії врахованих плоских хвиль 
2

2
1 Gk   становили 290 еВ для кристалів Tl4CdI6 і 350 еВ для кристалів Tl4HgI6. 

Вибір такого великого базису плоских хвиль для випадку ультрам’яких псевдо-

потенціалів зумовлений включенням до розрахунків зонної структури 4d-орбіта-

лей кадмію та 5d-орбіталей талію. 

Після визначення самоузгодженого потенціалу для отримання зонно-енер-

гетичних діаграм значення енергій було протабульовано в точках, локалізованих 

на гранях і на високосиметричних лініях незвідної однієї восьмої частини зони 

Брилюена (див. рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11. Незвідна частина першої зони Брилюена для тетрагональної ґра-

тки [100]: 1b , 2b , 3b  – вектори оберненої ґратки. 
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На рис. 4.12 представлено фрагменти зонно-енергетичних діаграм криста-

лів Tl4CdI6 і Tl4HgI6, обчислених із використанням обмінно-кореляційних потен-

ціалів LDA і GGA [120].  

 
    (а)       (б) 

Рис. 4.12. Фрагменти зонно-енергетичних діаграм кристалів Tl4CdI6 (а) і 

Tl4HgI6 (б), обчислених із використанням обмінно-кореляційних потенціалів 

LDA (суцільні лінії) і GGA (штрихові лінії) [120]: M, Г, Z – високосиметричні 

лінії зони Брилюена. 

 

Аналіз засвідчує, що зони, які формують заборонений проміжок, виявля-

ють досить слабку дисперсію, за винятком напрямків до центру зони Брилюена. 

Найменші енергетичні проміжки забороненої зони локалізовані в центрі зони 

Брилюена (точці ). Отже, кристали Tl4HgI6 і Tl4CdI6 характеризуються прямою 

забороненою щілиною. Зазначимо, що те саме вірно і для ізоморфних кристалів 

Tl4HgBr6 [97].  

Ширина забороненої зони в разі розрахунків із використанням наближення 

LDA становить Eg = 1,88 еВ для кристалів Tl4CdI6 і Eg = 1,15 еВ для кристалів 

Tl4HgI6. У наближенні GGA маємо Eg = 2,04 еВ (Tl4CdI6) і Eg = 1,256 еВ (Tl4HgI6). 
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Аналогічні обчислення з використанням гібридного потенціалу B3LYP дають 

значення Eg = 3,48 еВ для Tl4CdI6 і Eg = 2,795 еВ для Tl4HgI6 (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Фрагменти зонно-енергетичної діаграм кристалів Tl4CdI6 (а) і 

Tl4HgI6 (б), обчислених із використанням гібридного обмінно-кореляційного по-

тенціалу B3LYP [120]: M, Г, Z – високосиметричні лінії зони Брилюена. 

 

Нагадуємо, що усереднені експериментальні значення ширини забороненої 

зони становлять Eg = 2,73 еВ для Tl4CdI6 і Eg = 2,15 еВ для Tl4HgI6. Порівнюючи 

теоретичні результати з даними експериментів, ми бачимо, що розрахунки в на-

ближеннях LDA і GGA для обох кристалів занижують ширину забороненої зони, 

а використання потенціалу B3LYP дає її завищене значення. У зв’язку з цим мо-

жна припустити, що реальні значення ширини забороненої зони для кристалів 

Tl4HgBr6 виявляться дещо вищими за величини, розраховані в рамках на-

ближення GGA (див. табл. 4.2). Оскільки використання потенціалу B3LYP при-

зводить до значного зростання машинного часу обчислень, у подальшому ми ви-

користовували для опису обмінно-кореляційного потенціалу наближення GGA. 

На рис. 4.14 і рис. 4.15 зображено повну зонну енергетичну діаграму Tl4CdI6 

і Tl4HgI6 уздовж високосиметричних ліній тетрагональної зони Брилюена. 
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Рис. 4.14. Зонно-енергетична діаграма кристалів Tl4CdI6, обчислена з вико-

ристанням обмінно-кореляційного потенціалу GGA [120, 102]: Z, A, M, Г, R X – 

високосиметричні лінії зони Брилюена. 
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Рис. 4.15. Зонно-енергетична діаграма кристалів Tl4HgI6, обчислена з вико-

ристанням обмінно-кореляційного потенціалу GGA [102, 120]: Z, A, M, Г, R X – 

високосиметричні лінії зони Брилюена. 
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Аналіз парціальних внесків окремих орбіталей до функції повної густини 

станів (див. рис. 4. 13 і рис. 4.17), а також парціальних внесків окремих зон до 

електронної густини дав змогу визначити генезис валентних зон кристалів 

Tl4CdI6 і Tl4HgI6. Найнижчі зони, розміщені поблизу –12 еВ, для обох кристалів 

виявляють локалізацію заряду на йонах йоду. Аналіз внесків зонних станів при 

зміні k вказує на участь в формуванні цих зон лише незв’язаних 5s-електронів 

галогену. Це засвідчує й характер дисперсії цих зон. 
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Рис. 4.16. Енергетичний розподіл повної густини станів і парціальних внес-

ків окремих орбіталей до зонної структури кристалів Tl4CdI6 [120]. 
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Рис. 4.17. Енергетичний розподіл повної густини станів і парціальних внес-

ків окремих орбіталей до зонної структури кристалів Tl4HgI6 [120]. 

 

Наступні валентні зони, розміщені поблизу –10 еВ, сформовані 5d-станами 

талію, тоді як 4d-стани Cd формують зони поблизу енергетичної відмітки –8 еВ 

для кристалів Tl4CdI6 і в області енергій від –10 еВ до –6 еВ для кристалів 

Tl4HgI6. Формування зон в околі енергетичних відміток від –5,5 до –3,5 еВ для 

кристалів Tl4CdI6 (див. рис. 4.18–4.20) і від –5,0 до –4,0 еВ для кристалів Tl4HgI6 

(див. рис. 4.21–4.23) походить уже від внесків усіх йонів. Характер цих зон обу-

мовлений зв’язуючою внутрішньомолекулярною взаємодією. 
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Рис. 4.18. Енергетичний розподіл парціальних внесків окремих орбіталей 

йонів Tl до зонної структури кристалів Tl4CdI6 [100]. 
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Рис. 4.19. Енергетичний розподіл парціальних внесків окремих орбіталей 

йонів Cd до зонної структури кристалів Tl4CdI6 [100]. 
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Рис. 4.20. Енергетичний розподіл парціальних внесків окремих орбіталей 

йонів І до зонної структури кристалів Tl4CdI6 [100]. 
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Рис. 4.21. Енергетичний розподіл парціальних внесків окремих орбіталей 

йонів Tl до зонної структури кристалів Tl4HgI6 [100]. 
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Рис. 4.22. Енергетичний розподіл парціальних внесків окремих орбіталей 

йонів Hg до зонної структури кристалів Tl4HgI6 [100]. 
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Рис. 4.23. Енергетичний розподіл парціальних внесків окремих орбіталей 

йонів І до зонної структури кристалів Tl4HgI6 [100]. 
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У всьому k-просторі згадані вище зони пов’язані з s-станами електронів та-

лію і кадмію або ртуті із “підмішуванням” станів p-електронів йоду.  

Наступні зони в області від –2,8 до –0,2 еВ для кристалів Tl4CdI6 і від –3,2 

до –0,2 еВ для кристалів Tl4HgI6 значною мірою пов’язані з p-орбіталями йоду 

(див. рис. 4.23). Вершина валентного комплексу практично аніонна, із домішкою 

s-станів талію (див. рис. 4.24 і рис. 4.25) для обох ізоструктурних кристалів. Ста-

ни дна зони провідності в основному складаються з s-орбіталей кадмію (для кри-

сталів Tl4CdI6) або ртуті (для кристалів Tl4HgI6), із домішкою p-орбіталей талію. 
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Рис. 4.24. Енергетичний розподіл парціальних внесків орбіталей йонів Cd, Tl і 

I до зонної структури кристалів Tl4CdI6 у центрі зони Брилюена [120]. 
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Порівнюючи отримані теоретичні результати із експериментальними да-

ними, потрібно пам’ятати про заниження величини ширини забороненої зони 

при розрахунках у наближенні GGA (див. також дані, наведені в табл. 4.2). 
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Рис. 4.25. Енергетичний розподіл парціальних внесків орбіталей йонів Hg, 

Tl і I до зонної структури кристалів Tl4HgI6 у центрі зони Брилюена [120]. 

 

4.3.2. Оптичні константи Tl4CdI6 

Серед оптичних констант дійсна (ε1) і уявна (ε2) частини діелектричної 

проникності мають особливе значення. Зумовлено це тим, що їхні спектри, як і 

спектри відбивання, можна отримати в ширшій області енергій, порівняно з ін-

шими оптичними функціями, скажімо, такими як ПЗ n або коефіцієнт поглинан-

ня  . Крім того, енергії максимумів відбивання R і уявної частини діелектричної 
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проникності прийнято зіставляти з енергіями власних міжзонних або екситонних 

переходів. Однак експериментальна крива відбивання і розраховані на її основі 

оптичні функції дають лише інтегральну криву як суму внесків всіх переходів по 

всьому об’єму зони Брилюена. Через велику півширину смуг переходів і їхнє си-

льне перекриття багато з них структурно не спостерігаються в інтегральних спек-

трах R або ε2. 

Спектри уявної частини ε2 діелектричної функції можна отримати із резу-

льтатів зонно-енергетичних розрахунків хвильових функцій і власних значень 

енергії валентних і віртуальних станів. До уявної частини ε2(ω) дають внески два 

види електронних збуджень – внутрішньозонні ( )(2  f ) і міжзонні ( )(2  b ). Пер-

ші збудження проявляються при малих енергіях фотонів; їхні частоти в найпрос-

тіших випадках описуються теорією Друде–Лоренца. Міжзонний внесок )(2  b , 

який при обробці експериментальних даних слід отримувати шляхом віднімання 

від 2 ( )   внутрішньозонного внеску, пов’язаний зі структурою основного і збу-

дженого електронних станів. 

За умови спрощення задачі шляхом введення низки наближень характерис-

тику )(2  b  можна розрахувати, виходячи з даних зонних розрахунків. Таким є 

одноелектронне наближення для розрахунку енергії збуджень, дипольне набли-

ження в обчисленні інтенсивності переходів, а також врахування лише прямих 

переходів. 

Для аналізу оптичних властивостей кристалів Tl4CdI6 було розраховано 

дійсну та уявну частини діелектричної проникності (див. рис. 4.26 і рис. 4.27). На 

цій основі за відомим співвідношенням Крамерса–Кроніґа було обчислено спек-

тральні залежності коефіцієнтів відбивання R (рис. 4.28) і коефіцієнта поглинан-

ня   (рис. 4.29). 

Спектральні залежності оптичних констант, отримані для кристалів Tl4CdI6 

(див. рис. 4.26–4.29), виявляють три головні групи піків, локалізовані в спектра-

льних областях 2,0–3,5 еВ, 3,5–7,0 еВ і 8,0–11,0 еВ. 
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Рис. 4.26. Спектри дійсної частини діелектричної проникності ε1 кристалів 

Tl4CdI6, отримані на основі зонних розрахунків [120]. 
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Рис. 4.27. Спектри уявної частини діелектричної проникності ε2 кристалів 

Tl4CdI6, отримані на основі зонних розрахунків [120]. 
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Рис. 4.28. Спектри коефіцієнта відбивання R кристалів Tl4CdI6, отримані на 

основі зонних розрахунків [120]. 
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Рис. 4.29. Спектри коефіцієнта поглинання α кристалів Tl4CdI6, отримані на 

основі зонних розрахунків [120]. 
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Зазначимо також, що енергетична різниця між спектральними кривими ко-

ефіцієнта поглинання для різних поляризацій світла (0,08 еВ – див. рис. 4.29) збі-

гається з енергетичними відстанями між двома нижніми підзонами, які форму-

ють дно зони провідності кристалів Tl4CdI6. 

Дещо докладніше порівняння теоретичних результатів для крайового по-

глинання кристалів Tl4CdI6 для різних поляризацій у спектральній області на 

рис. 4.29, яка відповідає даним експерименту (приблизно 1,7–3,0 еВ), засвідчує 

задовільне якісне узгодження з експериментальними даними (див. пункт 4.1.2). 

Хоча розрахункові значення коефіцієнта поглинання систематично більші за екс-

периментальні (останні за порядком величини, швидше за все, обмежені зна-

ченнями ~ 1000 см–1 – див. рис. 4.3 і обговорення), це природно пояснюється вуж-

чою розрахунковою забороненою зоною. З іншого боку, теорія все ж передбачає 

той факт, що поглинання на довгохвильовому крилі краю більше для поляризації 

cE  . 

Обчислені за результатами зонно-енергетичного розрахунку спектральні 

залежності ε1 і ε2 демонструють виразну анізотропію (див. рис. 4.26 рис. 4.27), 

яка також знаходить підтвердження в експериментальних даних для поляризацій 

світла E || c і E c (див. підрозділи 4.1 і 4.2). 

 

4.3.3. Оптичні константи Tl4HgI6 

У плані вивчення оптичних властивостей кристалів Tl4HgI6 було розрахо-

вано дійсну та уявну частини діелектричної проникності (див. рис. 4.30 і 

рис. 4.31), на основі яких за співвідношенням Крамерса–Кроніга обчислено спек-

тральні залежності коефіцієнтів відбивання (див. рис. 4.32) і поглинання (див. 

рис. 4.33). 

Отримані нами залежності оптичних констант для кристалів Tl4HgI6 можна 

умовно поділити на три головні групи піків. Вони локалізовані в таких спектра-

льних областях: 2,0–3,5 еВ, 3,5–7,0 еВ і 8,0–13,0 еВ. 

Одержані за результатами зонно-енергетичних розрахунків спектральні за-

лежності ε1 і ε2 володіють анізотропією. Ці факти узгоджуються із даними експе-
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риментальних вимірювань ПЗ для поляризацій світла E || c і E   c і даних для 

ДПЗ (див. підрозділ 4.2). 
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Рис. 4.30. Спектри дійсної частини діелектричної проникності ε1 кристалів 

Tl4HgI6, отримані на основі зонних розрахунків [120]. 

 

Як і для кристалів Tl4CdI6, основні риси спектральних залежностей оптич-

них констант кристалів Tl4HgI6 теж задовільно узгоджуються з даними експери-

ментів для спектрів поглинання (див. підрозділ 4.1). Мабуть, що ці факти, вияв-

лені для обох досліджених кристалів, не можуть бути наслідком випадкового збі-

гу. Крім того, результати наших теоретичних розрахунків для кристалів Tl4HgBr6 

також засвідчили збіг теорія–експеримент (див. пункт 4.1.2 і підрозділ 4.2). 

Ці результати розрахунків оптичних параметрів, виконаних у рамках на-

ближень LDA і GGA для кристалів Tl4HgBr6, які структурно ізоморфні до Tl4CdI6 

і Tl4HgI6 [97], заслуговують на коротке обговорення. По-перше, ПЗ кристалів 

Tl4HgBr6 виявляє виразну анізотропію в усьому дослідженому спектральному 

діапазоні (див. рис. 4.34). 
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Рис. 4.31. Спектри уявної частини діелектричної проникності ε2 кристалів 

Tl4HgI6, отримані на основі зонних розрахунків [120]. 

0 3 6 9 12 15
0,0

0,3

0,6

0,9

W, eВ

 E || a
 E || c

R
, в

. о
.

 
Рис. 4.32. Спектри коефіцієнта відбивання R кристалів Tl4HgI6, отримані на 

основі зонних розрахунків [120]. 



 133 

0 3 6 9 12 15
0

50

100

150

200

250

W, eВ

 E || a
 E || c


, с

м-1
 x

 10
3

 
Рис. 4.33. Спектри коефіцієнта поглинання α кристалів Tl4HgI6, отримані на 

основі зонних розрахунків [120]. 

 

По-друге, для “показників заломлення”, які відповідають статичній діелек-

тричній проникності в границі безмежної довжини хвилі (  ), одержуємо 

величини on = 1,90, en = 1,98 (GGA) і on = 2,30, en = 2,35 (LDA), а дані для лазер-

ної довжини хвилі  633 нм наведено в табл. 4.2. В ультрафіолетовому діа-

пазоні величина ДПЗ осцилює навколо нуля. Починаючи з 400 нм, вона додатна. 

Деякі відмінності результатів підходів GGA і LDA можуть вказувати на важливу 

роль ефектів екранування у формуванні оптичних властивостей кристалів 

Tl4HgBr6 [97]. 

Нарешті, сукупність усіх результатів, одержаних у роботі [97], схиляє до 

висновку про те, що значна оптична анізотропія кристалів Tl4HgBr6 пов’язана з 

відмінностями довжин і сил хімічних зв’язків Hg–Br уздовж осей а і с у криста-

лічній ґратці. Тоді природно було би припустити, що в кристалах Tl4HgI6 і 

Tl4CdI6 за анізотропію оптичного поглинання та заломлення відповідає просто-

рова асиметрія довжини зв’язків Hg–I і Cd–I, відповідно. 
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Рис. 4.34. Дисперсія ПЗ on  і en  звичайної і незвичайної хвиль (а) і ДПЗ 

oe nnn   (б) для кристалів Tl4HgBr6, одержана на підставі зонних розрахунків 

у наближеннях LDA і GGA для діапазону 200–2000 нм [97]. 

 

4.4. Фотолюмінесценція та катодолюмінесценція 

 

Оптичні люмінесцентні властивості кристалів цікаві в науковому плані, на-

даючи важливу інформацію про особливості фононного та екситонного спектрів, 

а також домішки і дефекти кристалічної структури. ФЛ і КЛ є деякою мірою вза-

ємно доповнювальними методиками: вони відмінні за природою та механізмами 

збудження, причому перша переважно зондує приповерхневі шари кристала, а 

друга, завдяки глибшому проникненню електронів збудження в речовину, – його 

об’єм. 

Дослідження спектрів ФЛ кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 було проведено при 

температурах 10, 77, 150 і 200 K. Спектри КЛ для даних кристалів вимірювали 

лише при температурі 77 K. Основні експериментальні дані показано на 

рис. 4.35–4.38 (див. наші роботи [83, 84, 95,141–143]). 

Як видно з рис. 4.35, у спектрах ФЛ кристалів Tl4CdI6 присутні три смуги з 

позиціями максимумів при 454 нм (2,73 еВ), 525 нм (2,36 еВ) і 738 нм (1,68 еВ).  
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Рис. 4.35. Спектри ФЛ кристалів Tl4CdI6 при температурах 10, 77 і 150 K 

[83]. На вставці – температурні залежності інтегральних інтенсивностей iI  корот-

кохвильової смуги 454 нм (1) і центральної смуги 525 нм (2). 

 

 
Рис. 4.36. Спектр КЛ кристалів Tl4CdI6 при 77 K [95]. Пунктирні лінії опи-

сують контури ґаусових компонент. 
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Рис. 4.37. Спектри ФЛ кристалів Tl4HgI6 при температурах 10, 77 і 150 K 

[83]. На вставці – температурні залежності інтегральних інтенсивностей iI  дубле-

тної короткохвильової смуги 483 і 520 нм (1) і центральної смуги 565 нм (2). 

 
Рис. 4.38. Спектр КЛ кристалів Tl4HgI6 при 77 K [95]. Пунктирні лінії опи-

сують контури ґаусових компонент. 
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Спектральні залежності інтенсивності ФЛ )(I  було розкладено на складові сму-

ги з ґаусовим профілем за допомогою стандартного програмного забезпечення. 

На цій основі було встановлено півширини згаданих смуг, які складають відпові-

дно  25, 30 і 100 нм. 

За методами спектроскопії часового розділення було визначено часи реко-

мбінації для цих смуг:  25, 70 і понад 200 нс. На жаль, використана нами апа-

ратура не давала змоги визначити наявність складових експоненційного часового 

затухання люмінесцентного сигналу в діапазоні мікро- і мілісекунд. З іншого бо-

ку, аналогії з кристалами подібних структурних типів дають деякі підстави вва-

жати, що згадані складові можуть бути присутні для кристалів А4ВХ6. 

У спектрах ФЛ (див. рис. 4.37) кристалів Tl4HgI6 спостерігаємо смуги, схо-

жі за структурою до смуг у Tl4CdI6. Проте відмінністю є те, що короткохвильова 

смуга має виразний дублетний характер. Її максимуми відповідають довжинам 

хвиль 483 нм (2,57 еВ) і 520 нм (2,38 еВ), а інтенсивності складових смуг майже 

однакові. Півширини та часи релаксації для обох складових смуги теж близькі 

( 3521    нм і 2021   нс). Окрім дублетної короткохвильової смуги, в 

спектрі ФЛ кристалів Tl4HgI6 спостерігаємо ще дві більш довгохвильові смуги з 

максимумами при 565 нм (2,19 еВ) і 635 нм (1,95 еВ). Їхні півширини становлять 

 45 і 70 нм, а відповідні часи релаксації  50 і 180 нс. 

Спектри КЛ виявляють якісно подібну структуру для обох досліджених 

кристалів, принаймні для спектрального розподілу інтенсивності свічення. Для 

них ми також виконали розклад на складові смуги з ґаусовим профілем (див. 

рис. 4.36 і рис. 4.38). Як наслідок, одержуємо смуги приблизно при 1,70, 2,53 і 

2,73 еВ для Tl4CdI6 і смуги при 1,51, 1,82 і 2,48 еВ для Tl4HgI6. Положення смуг 

КЛ і ФЛ для обох кристалів не надто віддалені, особливо для Tl4CdI6. Макси-

мальна відмінність позицій максимумів КЛ і ФЛ не перевищує 0,4 еВ (для смуг 

ФЛ Tl4HgI6 при 2,19 еВ і КЛ при 1,82 еВ). Така кореляція для смуг ФЛ і КЛ при-

родна і випливає із загальних міркувань. 

Загалом положення спектральних смуг ФЛ не залежить від температури. 

На вставці рис. 4.35 наведено температурні залежності інтегральних інтенсивно-
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стей смуг ФЛ кристалів Tl4CdI6. Температурні залежності інтенсивності люміне-

сценції iI  переважно описують формулою Мотта (див., наприклад, [144–147]): 

 

)exp(1
)( 0

kTEA
ITI

a
 ,    (4.5) 

 

де 0I , A – константи; k – стала Больцмана; aE  – енергія активації темпера-

турного гасіння люмінесценції. Формула (4.5) годиться найперше для внутріцен-

трової люмінесценції, хоча її часто вживають як універсальний опис для свічення 

іншої природи. На підставі апроксимації даних на вставках рис. 4.35 і рис. 4.37 

для короткохвильової смуги ФЛ одержуємо aE 50 меВ для кристалів Tl4CdI6 і 

aE 70 меВ для кристалів Tl4HgI6. Для центральної смуги відповідні енергії ак-

тивації температурного гасіння люмінесценції становлять aE 60 меВ для Tl4CdI6 

і aE 120 меВ для Tl4HgI6. Зазначимо, що такі величини енергії активації за по-

рядком величини узгоджуються з даними, одержаними в роботах [144–148] для 

інших речовин. Температурне гасіння короткохвильового люмінесцентного сві-

чення в обох кристалах ефективніше. Це видно з більшої крутизни відповідних 

температурних залежностей на рис. 4.35 і рис. 4.37. 

Представляє інтерес порівняння спільних і відмінних рис хімічного складу, 

кристалічної структури, домішок і дефектів із особливостями люмінесцентних 

властивостей досліджуваних нами кристалів [149]. Деяка кореляція характерис-

тик ФЛ і КЛ для обох кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6 указує на можливі спільні фізи-

чні механізми свічення в них. Тому було би цікаво додатково залучити до аналізу 

інших представників родини А4ВХ6. Ми обрали кристали Tl4PbI6, деякі фізичні 

параметри яких уже обговорювалися в підрозділі 3.3. 

Спектри ФЛ і КЛ кристалів Tl4PbI6 представлено на рис. 4.39 і рис. 4.40. 

Схоже до кристалів Tl4CdI6, у спектрах ФЛ Tl4PbI6 (див. рис. 4.39) на тлі загаль-

ного континууму випромінювання спостерігаємо три головні смуги з піками на  
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Рис. 4.39. Спектри ФЛ кристалів Tl4PbI6 при температурах 10, 77 і 150 K 

[83]. На вставці – температурні залежності інтегральних інтенсивностей iI  корот-

кохвильової смуги 685 нм (1) і центральної смуги 810 нм (2). 

 
Рис. 4.40. Спектр КЛ кристалів Tl4PbI6 при 77 K [95]. Пунктирні лінії опи-

сують контури ґаусових компонент. 
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довжинах хвиль 685 нм (1,82 еВ), 810 нм (1,53 еВ) і 920 нм (1,35 еВ). 

Для того, щоб визначити півширини цих смуг, необхідно попередньо роз-

рахувати контури складових смуг люмінесценції. Але структура спектрів ФЛ 

кристалів Tl4PbI6 виявляється дещо складнішою, ніж для Tl4CdI6 і Tl4HgI6 (див., 

наприклад, слабкі додаткові смуги в області 780 і 850 нм). Унаслідок цього одно-

значне розбивання на складові утруднене, а тому кількісних результатів для пів-

ширин основних смуг ми не подаємо. 

Температурна залежність інтегральної інтенсивності ФЛ кристалів Tl4PbI6 

для смуг із максимумами при 685 і 810 нм (див. вставку на рис. 4.39) якісно узго-

джується з відповідними залежностями для кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6. Зокрема, 

для короткохвильової смуги ФЛ енергія активації температурного гасіння люмі-

несценції становить aE 60 меВ, а для центральної смуги ФЛ – aE 90 меВ. От-

же, як і для кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6, температурне гасіння короткохвильового 

люмінесцентного свічення у кристалах Tl4PbI6 при 685 нм також ефективніше, 

ніж для більш довгохвильового з максимумом при 810 нм (див. рис. 4.39). Зазна-

чимо, що загасання останньої люмінесцентної смуги з температурою зовні нага-

дує лінійну залежність. Проте такий закон малоймовірний, виходячи з активацій-

ного характеру залежності )(TI . 

У спектрах КЛ кристалів Tl4PbI6 присутні смуги з центрами приблизно при 

1,35, 1,53 і 1,83 еВ. Цікаво, що положення смуг КЛ і ФЛ для Tl4PbI6 фактично 

збігаються в межах точності експерименту, а не лише грубо корелюють, як для 

кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6. На відміну від кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6, розподіл 

інтенсивності КЛ в спектрі Tl4PbI6 такий, що найінтенсивнішою є короткохви-

льова смуга. Іншою відмінністю є істотне короткохвильове зміщення всіх смуг 

КЛ і ФЛ, порівняно зі смугами для Tl4CdI6 і Tl4HgI6. Всі ці відмінності дають де-

які підстави припустити, що фізичні механізми люмінесценції кристалів Tl4PbI6, 

з одного боку, і кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6, з іншого боку, можуть дещо відрізня-

тися. У зв’язку з цим припущенням доречно нагадати літературні дані [7, 9, 150], 

за якими сполуку Tl4PbI6 відносять до іншого (орторомбічного) структурного ти-

пу, аніж кристали Tl4CdI6 і Tl4HgI6 (див. обговорення в пункті 3.3.2). 
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Узагалі кажучи, точні висновки про природу люмінесцентних смуг у дослі-

джуваних кристалах зробити важко хоча би тому, що в літературі немає достат-

ніх відомостей про спектри екситонних і фононних збуджень. Проте ми коротко 

торкнемося питань інтерпретації одержаних нами спектрів ФЛ і КЛ, висловивши 

деякі припущення. На наш погляд, смуги ФЛ і КЛ можуть бути обумовлені і ре-

комбінацією екситонів, і переважно внутріцентровими переходами в неконтро-

льованих домішках. 

Єдиним кристалом, для якого ми знайшли літературні дані для люмінесце-

нції, є Tl4CdI6. Автори роботи [23] знайшли сильну смугу при 2,4 еВ і дві слабкі 

смуги при 2,8 і 3,0 еВ. Першу з них вони пов’язують із фазовою домішкою TlI, 

для якої пік поглинання за кімнатної температури знайдено при 2,28 еВ, а третю 

смугу трактують як наслідок низькотемпературного зміщення краю поглинання, 

який знайдено при 2,83 еВ (T = 300 K). У плані перевірки гіпотез [23] наші дані 

досліджень для Tl4CdI6, Tl4HgI6 і Tl4PbI6 досить корисні, адже фазова домішка 

TlI, якщо вона справді присутня, мала би бути спільною для всіх трьох кристалів. 

Аналіз наших даних для піків поглинання, ФЛ і КЛ засвідчує відсутність смуги 

люмінесценції в околі ~ 2,4 еВ, яка за положенням була би не надто різною для 

всіх кристалів і мала би більш довгохвильові та також близькі за положенням 

відповідники в спектрах поглинання. У зв’язку з цим ми припускаємо, що доміш-

ка структурної фази TlI у наших кристалах відсутня. Більш природно було би до-

пустити наявність домішок йонного або атомарного характеру. 

Враховуючи низку спільних рис спектрів ФЛ кристалів Tl4CdI6, Tl4HgI6 і 

Tl4PbI6, можна припустити наявність деяких спільних механізмів формування 

цих спектрів. Тоді широка смуга з довгохвильового боку може мати домішковий 

характер і відповідати рекомбінації типу “зона–домішковий центр”. Виходячи 

зі спектрального положення та слабкої температурної поведінки інтенсивності, на-

ступна (центральна) смуга ФЛ, можливо, обумовлена рекомбінацією з утворенням 

зв’язаного екситона (наприклад, екситона Ваньє–Мотта) або екситон–домішкового 

комплексу, локалізованого на домішках талію або вакансіях. Гіпотеза про надли-

шок атомів талію загалом правомірна, що пов’язано з особливостями кристалічної 
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структури та технологічними умовами одержання наших кристалів. З іншого бо-

ку, автори [53] пов’язували смугу ФЛ кристалів HgI2 при ~ 560 нм з екситонами, 

локалізованими на вакансіях ртуті. У кристалах Tl4HgI6 центральну смугу ми та-

кож спостерігали при 565 нм (див. підрозділ 1.4), що не виключає схожого меха-

нізму свічення, пов’язаного з вакансіями ртуті в цих кристалах. З іншого боку, 

загальні риси спектрів ФЛ в HgI2 і Tl4HgI6 доволі різні. Це схиляє до думки про 

те, що ФЛ наших кристалів не вартує пов’язувати з фазовою домішкою HgI2 

(див. також підрозділ 3.6). Нарешті, короткохвильова смуга може відповідати ре-

комбінації вільного або автолокалізованого екситона. 

Зазначимо, що помітний КЛ-відгук усіх досліджуваних нами кристалів не-

прямо підтверджує їхній прямозонний характер. Цей відгук є позитивом в плані 

можливих застосувань досліджуваних кристалів як сцинтиляційних матеріалів, 

проте порівняно висока інтенсивність люмінесценції означає непродуктивні втра-

ти енергії високоенергетичного збудження в разі, якщо кристал служить матеріа-

лом для напівпровідникового детектора Х- або гамма-променів (див. [23]). 

На додаток до наших експериментів, корисно було би порівняти кількісні 

закономірності явищ ФЛ і КЛ для кристалів, вирощених різними методами. Це 

дало би змогу краще збагнути роль структурних дефектів і неконтрольованих до-

мішок на ці явища, а також уточнити походження різних смуг. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Вимірювання неполяризованих спектрів оптичного пропускання кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 у близькому ультрафіолетовому, видимому та ІЧ (від 200 нм до 

~ 50 мкм) діапазонах засвідчили наявність в ІЧ області порівняно вузьких лока-

льних смуг поглинання і досить широкий діапазон оптичної прозорості цих крис-

талів, сприятливий для практичних використань в оптоелектроніці ІЧ області. 

2. На основі досліджень поляризованих ( cE ||  і aE || ) спектрів крайового по-

глинання зроблено оцінки ширини забороненої зони для кристалів Tl4HgI6 і 

Tl4CdI6. Дані для Tl4CdI6 задовільно узгоджуються з літературою. Зроблено припу-
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щення про те, що край фундаментального поглинання формується прямими зона-

зонними переходами, що підтверджують наші розрахунки зонної структури. За-

значено слабкі локальні смуги поглинання поблизу краю, які пов’язані, швидше за 

все, з неконтрольованими домішками. 

3. Виявлено істотне анізотропне розщеплення краю поглинання у кристалах 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6, знайдено його кількісні параметри і спектральні залежності кра-

йового дихроїзму. На підставі даних експериментів, результатів зонних розрахун-

ків і додаткового залучення даних для структурно ізоморфних кристалів Tl4HgBr6 

висловлено припущення, що помітна анізотропія краю поглинання повинна бути 

характерною рисою кристалів групи А4ВХ6. 

4. Показано, що температурно-спектральна поведінка неполяризованого по-

глинання кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 в області довгохвильового крила фундамен-

тального краю поглинання задовільно описується правилом Урбаха. Розраховано 

відповідні параметри та встановлено, що в досліджених кристалах реалізується 

порівняно слабка електрон(екситон)-фононна взаємодія. 

5. На основі еліпсометричних і спектрально-інтерферометричних вимірювань 

визначено абсолютні величини ПЗ і дисперсію ДПЗ кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 за 

кімнатної температури. За правилом Міллера, великі ПЗ (~ 2,2–2,5 на довжині 

хвилі 633 нм) повинні приводити до значних величин нелінійних сприйнятностей 

цих кристалів, а аномально високі (~ 0,13–0,17) значення ДПЗ можуть виявитися 

перспективними для створення поляризаторів світла і полегшити досягнення 

умов фазового синхронізму для когерентних нелінійних взаємодій. Поєднання 

прозорості в широкій ІЧ області та великих ПЗ і ДПЗ зумовлює значні перспек-

тиви застосувань кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6 в оптоелектроніці. 

6. Для кристалів Tl4HgI6, Tl4CdI6 і Tl4HgBr6 експериментально виявлено не-

тривіальну кореляцію знаків анізотропії параметрів ґратки та ДПЗ: nc > nа, якщо 

c < a, і навпаки. Для різних представників групи А4ВХ6 знайдено дещо різні 

значення сталої Мосса в емпіричному співвідношенні, що пов’язує ПЗ і ширину 

забороненої зони. 

7. Розраховано зонно-енергетичні діаграми для кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 у 
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рамках різних наближень для обмінно-кореляційних взаємодій електронів. Про-

аналізовано внески різних орбіталей до повної густини станів, а в наближенні 

GGA – парціальні внески окремих зон до електронної густини і генезис валент-

ної зони та зон провідності. 

8. Розраховано спектральні залежності дійсної та уявної частин діелектричної 

проникності, а також коефіцієнтів оптичного відбивання та поглинання. Викона-

но порівняння з даними експерименту та результатами розрахунків для ізострук-

турних кристалів Tl4HgBr6. Порівняння теоретичних спектрів і дисперсії ДПЗ для 

ділянки крайового поглинання засвідчило якісне узгодження з експерименталь-

ними даними. Висловлено припущення про те, що оптична анізотропія дослідже-

них кристалів пов’язана з просторовою асиметрією довжин і сил хімічних зв’яз-

ків Hg–I, Cd–I або Hg–Br уздовж кристалографічних осей a і c. 

9. Експериментально вивчено низькотемпературні спектри ФЛ і КЛ кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Встановлено положення максимумів смуг люмінесценції, пів-

ширини цих смуг і наносекундні складові їхніх часів релаксації. За допомогою 

формули Мотта описано температурні залежності інтенсивності ФЛ і знайдено 

відповідні енергії активації температурного гасіння. 

10. Здійснено порівняльний аналіз люмінесцентних властивостей кристалів 

Tl4CdI6 і Tl4HgI6 та обговорено можливе походження смуг. Деяка кореляція поло-

жень смуг ФЛ для обох кристалів, а також кореляція характеристик їхніх ФЛ і 

КЛ вказують на спільні фізичні механізми їхнього свічення. Водночас, порівнян-

ня з люмінесцентними властивостями інших представників групи A4BX6 – крис-

талів Tl4PbI6 – засвідчує дещо відмінні характеристики, що узгоджується з при-

пущенням про інший структурний тип кристалів Tl4PbI6. Зроблено висновок про 

відсутність домішкової фази TlI у досліджених кристалах і відповідних внесків 

до спектрів люмінесценції та крайового поглинання. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

На підставі вивчення кристалічної структури, термічних і оптичних власти-

востей напівпровідників Tl4HgI6 і Tl4CdI6 з’ясовано закономірності впливу струк-

тури на термічні та оптичні характеристики, зокрема встановлено взаємозв’язки 

структурної та оптичної анізотропії. Основні результати та висновки дисертації 

такі: 

1. За методом Бріджмена–Стокбергера вирощено монокристали Tl4HgI6 і 

Tl4CdI6 із розмірами до 40 мм, задовільної оптичної якості та без фазових до-

мішок. З’ясовано взаємозв’язки умов вирощування, фазової однорідності та за-

барвлення зразків. За кімнатної температури кристали Tl4HgI6 і Tl4CdI6 належать 

до центросиметричної просторової групи P4/mnc. Визначено їхні основні криста-

лографічні параметри і проаналізовано можливості структурної перебудови зі 

зміною температури. 

2. Відмінності температурної поведінки інтенсивності явища фотоіндукова-

ної ГДГ, виявленого в кристалах Tl4HgI6 і Tl4CdI6, указують на структурне пере-

творення в першому з них і його відсутність у другому. Параметри лінійного тер-

мічного розширення Tl4CdI6 плавно змінюються з температурою, а для Tl4HgI6 

спостерігаємо гістерезис і аномалії в діапазоні, який корелює з даними для інду-

кованої ГДГ. Це підтверджує гіпотезу про фазове перетворення в Tl4HgI6. Запро-

поновано терморегулятор і сенсор температури на основі особливої поведінки 

термічного розширення Tl4HgI6. 

3. У кристалах Tl4CdI6 не зареєстровано аномалій кривих ДТА. Температурні 

залежності сигналів ДТА і ДСК у кристалах Tl4HgI6 засвідчують наявність ен-

дотермічного процесу, а ненульова прихована теплота процесу вказує на фазове 

перетворення першого роду. Аналіз сукупності всіх даних засвідчує, що в Tl4HgI6 

повинно мати місце фазове перетворення, а питання про відповідне перетворення 

в Tl4CdI6 залишається відкритим. Гіпотезу про зв’язок фазового перетворення в 

Tl4HgI6 із наявністю домішок структурних фаз TlI і HgI2 не підтверджено. 
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4. Проаналізовано аномалії та ефект гістерезису в температурних залежнос-

тях електричної провідності та дійсної частини діелектричної проникності крис-

талів Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Для обох кристалів відсутні стрибки або розриви провід-

ності, притаманні структурним перетворенням лад–безлад у йонних провідниках. 

Показано, що провідність Tl4HgI6 вища, ніж Tl4CdI6, а характер температурної 

поведінки провідності вказує на істотність йонної складової для обох сполук. 

5. Поляризовані спектри крайового поглинання кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 і 

розрахунки зонної структури засвідчують, що край фундаментального поглинання 

формується прямими зона-зонними переходами. Оцінено ширини забороненої 

зони. Температурно-спектральна поведінка довгохвильового крила краю задо-

вільно описується правилом Урбаха, а електрон(екситон)-фононна взаємодія по-

рівняно слабка. 

6. Уперше виявлено значне анізотропне розщеплення краю поглинання 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6 та істотний дихроїзм поблизу краю. Для кристалів Tl4HgI6, 

Tl4CdI6 і Tl4HgBr6 встановлено нетривіальну кореляцію знаків структурної та 

оптичної анізотропії: nc > nа, якщо c < a, – і навпаки. Поєднання задовільної 

прозорості Tl4HgI6 і Tl4CdI6 у широкому ІЧ діапазоні (пропускання майже 50% 

аж до ~ 40 мкм), великих ПЗ (~ 2,2–2,5 при 633 нм і кімнатній температурі) і ано-

мально великого ДПЗ (~ 0,13–0,17) зумовлює перспективи їхнього застосування 

в ІЧ оптоелектроніці. 

7. Розраховано зонно-енергетичні діаграми кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6, про-

аналізовано парціальні внески до повної густини станів і електронної густини, а 

також генезис зон. Спектри дійсної та уявної частин діелектричної проникності, 

оптичного відбивання та поглинання узгоджуються з даними експериментів для 

крайового поглинання. Оптичну анізотропію можна пов’язати з просторовою 

асиметрією довжин і сил хімічних зв’язків Hg–I або Cd–I уздовж кристалографіч-

них осей a і c. 

8. Уперше досліджено низькотемпературні спектри ФЛ і КЛ кристалів 

Tl4HgI6 і Tl4CdI6, визначено максимуми смуг, їхні півширини і наносекундні 

складові часів релаксації. Показано, що температурні залежності інтенсивності 
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ФЛ Tl4HgI6 і Tl4CdI6 описуються формулою Мотта, і знайдено енергії активації 

температурного гасіння. Кореляція положень смуг ФЛ кристалів Tl4CdI6 і Tl4HgI6 

і особливості характеристик їхніх ФЛ і КЛ указують на спільні фізичні механіз-

ми свічення в них. Унесків до люмінесценції та крайового поглинання від доміш-

кової фази TlI не зареєстровано. 
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