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ВСТУП 

Актуальність теми. Нелінійні діелектричні кристали останнім часом 

широко застосовують в якості елементів нелінійної оптики; для запису, 

відтворення та обробки інформації; як індикатори фізичних полів та 

генератори ультразвуку. Використання цих кристалів ґрунтується передусім 

на їхній анізотропії і пов’язаних з нею низці властивостей, що не 

проявляються в ізотропних кристалічних чи аморфних середовищах. На цих 

матеріалах недавно відкрито нові явища, досліджують фазові переходи (ФП) 

оптичними методами.  

У даній дисертаційній роботі поставлено завдання дослідити зміни 

оптико-електронних параметрів кристалів типу ABSO4, а саме сульфат літій-

рубідію (ЛРС) LiRbSO4, сульфат рубідій-калію (РКС) RbКSO4 та сульфат калію 

(СК) К2SO4 у широкому спектральному та температурному діапазонах, а 

також внаслідок дії одновісного тиску. Відомо, що електронна підсистема 

кристалів відповідає  за низку їхніх фізичних властивостей – надпровідність, 

магнетизм, хімічний зв’язок тощо. Вплив зовнішніх чинників на електронну 

підсистему кристалів та її реакції досліджені однобоко, що зумовлено її 

інтегральною залежністю від багатьох факторів (осциляторів).  

Останнім часом активно досліджують параметричні ефекти та вплив 

зовнішніх чинників (електромагнітні поля, гідростатичні тиски, радіаційне й 

ультрафіолетове опромінення) на фізичні властивості кристалів з інверсією 

знаку двопроменезаломлення (ІЗД). Температурно-спектральні діаграми ІЗД 

було запропоновано використати для задавання і вимірювання температури 

та створення реперних температурних точок. Ці роботи започатковані у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка. Поряд з 

пошуком нових кристалів досліджувались відомі кристали на стійкість точки 

ІЗД щодо відпалу зразків, термоциклювання, впливу домішок, дефектів і 

зовнішніх полів. Важливим є пошук нових кристалів, які б охоплювали ще не 
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освоєні області температур, доступні ділянки спектру, були дешевими та 

зручними технологічно.  

Кристали типу β-К2SO4 відкривають широкий клас кристалів з надзвичайно 

важливими характеристиками. 

Відомі оптико-спектральні дослідження цих кристалів стосуються лише 

вивчення двопроменезаломлення та показників заломлення механічно вільних 

зразків. Відомості щодо впливу одновісного механічного тиску на 

спектральні залежності показників заломлення, двопроменезаломлення та 

поведінку ФП відсутні.  

Важливо встановити: вплив одновісних тисків уздовж різних 

кристалофізичних осей на рефрактивні параметри (двопроменезаломлення і 

показники заломлення) кристалів; вигляд спектральної залежності змін 

показників заломлення та двопроменезаломлення у випадку наближення до 

смуг поглинання; можливість індукування ізотропного стану; особливості 

поведінки точок ФП в умовах одновісних тисків, а саме зміщення по 

температурній шкалі, а також величину зміни похідних вимірюваних 

величин в точці ФП; характер поведінки п’єзооптичних коефіцієнтів в околі 

ФП та ізотропної точки (ІТ).  

У зв’язку з вище описаним, завданням даної роботи було дослідження 

впливу одновісних механічних тисків на оптико-спектральні властивості; 

поведінку точок ФП; впливу ізоморфного заміщення на характер 

рефрактивних параметрів; можливість індукування ізотропного стану та 

перехресні температурно-баричні зміни властивостей кристалів типу ABSO4. 

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

робота безпосередньо пов’язана з держбюджетними фундаментальними 

дослідженнями, які проводились в лабораторіях кристалооптики та 

вакуумного ультрафіолету Львівського національного університету 

імені Івана Франка за проектами Міністерства освіти і науки України: 
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 «Рефрактивні параметри монокристалічних і нанорозмірних фероїків під 

впливом зовнішніх полів» (2010 − 2012); 

 «Опто-електронні параметри фероїків з ІТ та об’ємних і нанорозмірних 

кристалів» (2008 − 2009);  

 «Механізми трансформації оптичної індикатриси в кристалічних фероїках 

та напівпровідникових кристалах типу А2ВХ6» (2010 − 2013); 

 «Рефрактивні параметри монокристалічних і нанорозмірних фероїків під 

впливом зовнішніх полів» (2012 − 2013), яку виконували без фінансування 

у межах робочого часу викладачів кафедри фізики твердого тіла. 

Мета дисертаційної роботи: вивчення параметричних ефектів та 

зонної структури діелектричних кристалів LiRbSO4, RbКSO4 та К2SO4.  

Об’єкт дослідження: діелектричні кристали LiRbSO4, RbКSO4 та 

К2SO4. 

Предмет дослідження: електронна поляризовність, п’єзооптичні 

коефіцієнти, зонна-енергетична структура діелектричних кристалів LiRbSO4, 

RbКSO4 та К2SO4 за умов одновісних тисків. 

Досягнення цієї мети вимагало вирішення наступних основних 

завдань: 

1. Дослідження впливу одновісного механічного тиску на температурні та 

спектральні залежності двопроменезаломлення кристалів LiRbSO4, 

RbКSO4 та К2SO 

2. 4. 

3. Дослідження впливу одновісного механічного тиску на температурні та 

дисперсійні залежності показників заломлення; розрахунок параметрів їх 

ефективних ультрафіолетових (УФ) та інфрачервоних (ІЧ) осциляторів, 

електронної поляризовності та рефракції. 

4. Вивчення баричних зміщень точок ФП кристалів RbКSO4 та К2SO4. 
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5. Дослідження спектральних і температурних змін п’єзооптичних 

коефіцієнтів в околі точки ФП. 

6. Аналіз впливу одновісних навантажень на температурно-спектральну 

діаграму одновісного стану досліджуваних кристалів. 

7. Розрахунок та вивчення впливу одновісного навантаження на зонно-

енергетичну структуру кристалів. 

8. Встановлення можливості практичного застосування отриманих 

результатів. 

Застосовувались такі методи дослідження: дилатометрія; імерсійний, 

інтерференційний та фотографічний методи Обреїмова визначення 

показників заломлення та двопроменезаломлення; поляризаційно-оптичний 

та метод півхвильових напружень визначення п’єзооптичних констант; 

комп’ютерні методи розрахунку оптичних параметрів. Низку результатів 

вдалось отримати завдяки автоматизації експерименту та комп’ютерного 

керування вимірювань. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у 

роботі: 

 експериментально досліджено вплив одновісних механічних тисків на 

спектральні (300…800 нм) й температурні залежності (77…700 К) показників 

заломлення і двопроменезаломлення кристалів К2SO4, виявлено аномальну 

поведінку їхніх комбінованих п’єзооптичних коефіцієнтів в околі ФП;  

 розраховано компоненти матриці абсолютних п’єзооптичних констант 

та баричні зміни параметрів формули Зельмейєра, електронної 

поляризовності та рефракцій кристалів К2SO4; розраховано зонно-енергетичну 

структуру, густину станів та визначено ширину забороненої зони кристалів 

RbКSO4 та К2SO4; 

 досліджено вплив одновісного механічного тиску на температуру ФП 

та температурний інтервал існування проміжної фази кристалів К2SO4. 

 Практичне значення одержаних результатів: 
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 удосконалено методику дослідження впливу одновісних механічних 

тисків на двопроменезаломлюючі властивості кристалів в широкому 

температурному та спектральному діапазонах; 

 встановлено можливість індукованого існування ІЗД кристалів у разі 

прикладання одновісних тисків уздовж різних кристалофізичних 

напрямів; 

 запропоновано використання даних кристалів як кристалооптичні 

датчики тиску. 

Особистий внесок здобувача у працях (87, 88, 89, 91, 92, 93, 104, 105, 

113, 115, 123, 129, 130, 131, 132, 140, 144, 145, 146, 147) полягає у: пошуку та 

організації предмету наукових досліджень, вибору актуальності тематики 

наукових досліджень, постановці експериментів зі синтезу кристалів, 

вимірюванні температурних та спектральних залежностей показників 

заломлення й двопроменезаломлення, дослідженні впливу одновісного 

механічного тиску на двопроменезаломлюючі властивості та безпосередній 

участі у них, науковому обґрунтуванні опублікованих експериментальних 

результатів, тлумаченні фізичних механізмів та процесів. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, подані в 

роботі, доповідались й обговорювались на Міжнародній науковій 

конференції з фізики сегнетоелектриків «III East-Europian Meeting on 

Ferroelectrics Physics» (Львів, Україна, 04 − 07 вересня 2006); Міжнародних 

наукових конференціях RNAOPM − 2005 (Луцьк-Шацькі озера, Україна, 01− 

05 червня, 2005) і RNAOPM − 2006 (Луцьк-Шацькі озера, Україна, 06 − 10 

вересня, 2006); V Міжнародній конференції «Актуальні проблеми фізики 

напівпровідників» (Дрогобич, Україна, 27 − 30 червня 2005) та VIII 

International school-conference “Actual problems of semiconductor. Physics” 

(Drohobych, Ukraine, 25 − 20. 06. 2013); щорічних звітних наукових 

конференціях Львівського національного університету імені Івана Франка 

(2005 − 2013 рр.). 
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 Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 20 

праць. З них 10 статей у реферованих виданнях та 10 тез доповідей на 

конференціях та семінарах.   

Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків і списку цитованої літератури. Вона містить 

163 сторінки, 62 рисунки, 13 таблиць, 148 бібліографічних посилань. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

1.1. Структура та загальні фізичні властивості кристалів типу АВSO4  

Кристали типу АВSO4 (сульфат калію (СК) K2SO4, літій-рубудій 

сульфат (ЛРС) LiRbSO4 та рубідій-калій сульфат (РКС) RbКSO4) є типовими 

представниками діелектриків-сегнетоеластиків. В них параметром переходу є 

спонтанна деформація, а спонтанна поляризація виступає як вторинний 

ефект. В такому випадку ФП пов’язаний з розм’якшенням довгохвильових 

акустичних фононів. У невласних сегнетоеластиках поблизу ФП в 

неупорядкованій фазі спостерігають м’яку моду на межі зони Бриллюена. 

Нижче точки ФП м’яка мода конденсується в центрі зони Бриллюена [1, 2]. 

Високотемпературну фазу кристала K2SO4 характеризують 

просторовою групою симетрії P63/mmc (6/mmm, α-K2SO4) [3 - 7]. У разі 

пониження температури через зменшення орієнтаційної рухливості 

тетраедричних груп гексагональна фаза стає нестійкою і перетворюється на 

інший структурний тип. 

 

1.1.1. Структури типу α-K2SO4 

Елементарна комірка кристалів α-K2SO4 з параметрами аh і сh містить 

дві формульні одиниці (Z = 2). Катіони займають часткові положення: К 1(а): 

0 0 0 і 0 0 1 /2; К 2(с): 1/3 2/3 ¼ і 2/3 1/3 ¾; S 1(d): 1/3 2/3 ¾ і 2/3 1/3 ¼ з 

точковою симетрією 6푚2 (푐, 푑) і 3푚 (푎). Положення атомів кисню не 

визначене. Структура типу α-K2SO4 може існувати, якщо має місце 

динамічний або статичний безлад в орієнтаціях тетраедрів SO4.  

З пониженням температури у зв’язку зі зменшенням орієнтаційної 

рухливості тетраедричних груп гексагональна фаза стає нестійкою і 
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переходить в інший структурний тип. Симетрію новоутвореної фази визначає 

положення та взаємна орієнтація тетраедрів SO4 у кристалічній ґратці. 

Тетраедричний аніон SO4 у фазі G0 представляють у виді сфери 

відповідного радіуса (рис. 1.1). У такому разі гексагональну елементарну 

комірку можна вважати базовою моделлю структури типу α-K2SO4.  

 

 
 

Рис. 1.1. Базова модель структури типу α-K2SO4. Штриховими лініями 

позначено вертикальні ланцюжки з атомів В (А ІІ) і А(А І) – Т – А(А І) [7]. 

 

В структурі α-K2SO4 катіони А і В утворюють навколо тетраедричної 

групи SO4 одинадцятивершинник (рис. 1.2) з комбінацією двох простих 

форм: гексагональної призми (катіони В) і тригональної біпіраміди (катіони 

А), який називають катіонним поліедром.  

Розміри поліедра визначаються трьома типами відстаней: 

푑 = 푐 2⁄ ,  푑 = 푎 3⁄ + 푐 16⁄ ,  푑 = 푎 3, 

де а і с – параметри елементарної гексагональної комірки. Три ребра, які є 

паралельні до осі Z мають розмір d1, інші 18 – d2. 
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Розрахунок розмірів пустот показав, що для аніонів S є велика кількість 

ймовірних позицій [9 − 11]. Зі зменшенням відношення c/а, а саме за 

значення c/а < 1,33, в більшості позицій аніонам стає дуже вільно. Структура 

стає нестійкою і за значення c/а ~ 1,27 повинна перестати існувати. 

 

 
 

Рис. 1.2. Катіонний поліедр навколо групи SO4 в структурі α-K2SO4  (а 

– ізометрична; б –ортогональна проекції) [9 - 11]. 

 

 Найімовірніші орієнтації Т-груп отримано на основі кристалохімічних 

досліджень. На рис. 1.3 показано можливі орієнтації, які приводять до 

центросиметричної групи α-фази. Положення кожного тетраедра задають 

стрілкою. Рисунок 1.3, а відповідає двом можливим положенням тетраедра 

«вгору-вниз» (два стани), але ці стани зазвичай є невигідними і поєднуються 

з відхиленнями цієї вершини від осі Z в площинах симетрії m (рис. 1.3, б). 

Тут кут відхилення α ~ 35,350 і реалізується «реберна модель» [3]. У такому 

випадку одне з ребер тетраедра може бути паралельним, а протилежне до 

нього – перпендикулярним до осі Z. Орієнтація тетраедра «вгору-вниз» може 
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супроводжуватись зміщенням тетраедра як цілого вздовж осі Z. Цю ситуацію 

відображено на рис. 1.3, в.  

Поліедри, які показані на рис. 1.2 утворюють в структурі α-фази 

гексагональне двошарове упакування. Вони є паралельні один до одного в 

кожному шарі і повернуті на кут 60о в сусідніх шарах. Дві тетраедричні групи 

в гексагональній комірці α-фази належать до різних шарів. Звідси випливає 

необхідність розгляду в кожній з моделі ФП як мінімум двох підґраток. 

Відстані між центрами цих поліедрів дорівнюють r1 = a в своєму шарі і 

r2 = F(c/a)a < a в сусідніх шарах. Параметр F(c/a) змінюється в межах від 

0,832 до 0,945 у разі зміни c/a від 1,2 до 1,5. 

 
Рис. 1.3. Наймовірніші орієнтації тетраедричних груп у кристалах типу 

α-K2SO4  [11]. 

  

 

1.1.2. Структура типу β-K2SO4 

Структуру кристалу СК у низькотемпературній фазі (Т < 860 К, β-

K2SO4) описують просторовою групою симетрії 퐷  – Pnam (точкова група 

симетрії mmm, а = 5,763; b = 10,071; с = 7,476, Z = 4) (рис. 1.4) [3 - 6]. 

Суцільними лініями показано границі ромбічної елементарної комірки (а, в). 
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В такій установці 푏 ≈ √3푎 ≈ 3푎 ;   푐 ≈ 푐 . На рисунку також показано 

також границі комірки α-фази ah і ch.  

Порівняння зі структурою α-фази показує, що в структурі β-фази 

центри тетраедричних груп змістились з положень 0,25ch і 0,75ch в 

положення (0,25 ± 0,02)с і (0,75 ± 0,02)с. Серед найближчих сусідів цього 

тетраедра (z =0,77) (рис. 1.4) два повернуті догори, а чотири – донизу, в 

іншого тетраедра (z = 0,23) з вершиною донизу чотири сусіда напрямлені 

догори, а два – донизу. Наступні за віддаленістю сусіди даної тетраедричної 

групи також різнонапрямлені вздовж осі Z.  

Структуру β-K2SO4 зручно представляти іншим способом. У ній 

перпендикулярно до псевдо гексагональної осі Z можна виділити шари АO3 з 

гексагональним упакуванням і шари ВО, які упаковані по типу шарів АO2 

(рис. 1.5). Катіон А має координацію 10, а В – 9. Тетраедри SO4 розташовані 

основами в шарі АO3, а вершинами в шарі ВО. 

 

 
Рис. 1.4. Структури типу β-K2SO4 (ABSO4) [3, 5] 
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Оскільки шари ВО є майже плоскими і зміщені один відносно іншого в 

площині XOY, то в межах однієї елементарної комірки атоми в одному шарі 

розташовані праворуч, а в іншому – ліворуч, а іони одного шару розташовані 

навпроти пустот наступного шару ВО. Відповідно, шар АO3 є затиснутий між 

шарами ВО, які мають зигзаподібні щілини. З тієї причини, а також через те, 

що плоскі шари АO3 і ВО не узгоджуються за розмірами при накладанні один 

на одного, то шари АO3 деформуються: вони стають гофрованими. Звідси 

випливає, що шари АO3 в структурах β-K2SO4 завжди є деформованими і не 

можуть бути плоскими. Тобто розміри елементарної ромбічної комірки 

визначають: параметр с – упакування іонів в шарі АO3, параметр b – 

упакування іонів в шарі АO3 з врахуванням його гофрованості, параметр а – 

взаємне упакування шарів АO3 і ВО. 

Загалом границі існування структур ABCX4 типу β-K2SO4 виражають 

умовами [10, 11]: 

푅 ≤ 0,41 푅 ,                                               (1.1) 

푅 ≥ 0,73 푅 ,                                                (1.2) 

푅 > 푅 ≥ 0,73 푅 ,                                          (1.3) 

де RA, RB, RC, RX – радіуси іонів А, В, С і Х; верхні індекси вказують 

координації катіонів. 

 Умова (1.1) визначає стійке утворення тетраедра СХ4, умова (1.2) – 

достатню величину катіона А для утворення десятикратної координації, 

умова (1.3) – розмір катіона В відносно величини катіона А. 
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Рис. 1.5. Структура типу β-K2SO4, розділена на шари вздовж псевдо-

гексагональної осі Z (показано чотири елементарні комірки) [7 − 9] 

 

Зроблено висновок [9 − 12], що здатність кристалів типу β-K2SO4 

утворювати нові фази з пониженням температури визначається 

співвідношенням розмірів катіонів А з КЧ = 10 і В з КЧ = 9. З пониженням 

RB/RA температури ФП мають тенденцію до підвищення. Можна вважати, що 

зі зменшенням RB/RA структура типу β-K2SO4 стає менш стійкою. 

 Дослідження температурної залежності питомого опору ρ [13] показало 

наявність двох екстремальних точок за температур: Т1 = 673 К і Т2 = 849 К. З 

підвищенням температури від кімнатної до 673 К спостерігають зростання 

питомого опору. Зменшення ρ у випадку подальшого зростання температури 

пов’язують з переорієнтаційним рухом тетраедрів -2
4SO . Такий термічно 

активний процес зумовлений розриванням іонних зв’язків, яке закінчується 

структурним ФП за Т = 849 К [13]. Цей температурний діапазон автори 

назвали проміжною фазою.  

Раніше вимірювання дисперсійних залежностей показників заломлення 

n1(λ) і двопроменезаломлення n1(λ) за кімнатної температури показали, що 

в ділянці спектру 250...800 нм дисперсія усіх n1(λ) є нормальною, з 
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наближенням до краю поглинання різко зростає і задовільно описується 

двоосциляторною формулою Зельмейєра [14, 15]. 

За кімнатної температури кристал СК – оптично двовісний, додатній, з 

гострою бісектрисою, напрямленою вздовж осі Z, кут оптичних осей 

становить 2V = 60° (λ = 632,8 нм) і 58° (λ = 441,1 нм). У разі підвищення 

температури дисперсія 2V зменшується, а сам кут зростає і за температури 

540 К проходить через 90°, а потім зменшується, причому кристал змінює 

оптичний знак з додатного на від’ємний [15]. 

Незважаючи на певний інтерес до кристалів СК, в літературі практично 

відсутні відомості щодо дослідження впливу одновісних тисків на параметри 

їхньої оптичної індикатриси. Хоча такі тиски загалом змінюють симетрію 

кристалу і цим можуть впливати на досліджувані величини, проте вони 

дають можливість вибірково впливати на певні групи зв’язків та певні 

структурні одиниці, полегшуючи аналіз механізмів ФП. 

З пониженням температури до ТС1 проходить часткове впорядкування 

груп SО4 і гексагональна фаза 4
6hD  переходить в інший структурний тип – в 

фазу з орторомбічною структурою типу β -К2SО4 з просторовою групою 16
2hD  і 

чотирма молекулами в елементарній комірці. У разі подальшого пониження 

температури до ТС2 відбувається повне упорядкування тетраедричних груп. 

Низькотемпературна фаза може бути як сегнетоелектричною, так і 

сегнетоеластичною, а ФП в ній може відбуватися як зі зміною об’єму 

елементарної комірки, так і без неї. В багатьох кристалах цього типу за 

температури Ті, спостерігають ФП в ще одну проміжну фазу – несумірну; 

також в низці кристалів існують ФП між повністю упорядкованими фазами. 

У високотемпературній фазі 4
6hD  тетраедри SО4 є розупорядкованими 

по чотирьох положеннях рівноваги, а ФП пов’язані з частковим або повним 

впорядкуванням цих груп, і в модельному гамільтоніані будуть враховані 

тільки орієнтовані ступені вільності тетраедричних груп. 
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У кристалах К2SО4 частково упорядкована фаза 16
2hD  існує в широкому 

інтервалі температур і тільки за температури 76 К відбувається ФП у 

повністю упорядковану моноклінну фазу 5
2hC  з 16 молекулами в 

елементарній комірці. Можливість низькотемпературного ФП в К2SО4 

підтверджено вимірюванням теплоємності у цьому кристалі. 

ФП типу βα  відбуваються, зазвичай за високих температур. Тому 

дослідження фізичних властивостей кристалів К2SО4 є в достатній мірі 

обмежені. Виняток складають дані про термодинамічні властивості і 

рентгеноструктурні дослідження, проведені на полікристалічних зразках. Для 

цього кристала проведено прецесійні структурні дослідження по обидві 

сторони точки ФП. 

Результати температурних досліджень параметрів ґратки в К2SО4 

показали, що ФП є переходом першого роду зі стрибком об’єму в точці ФП 

%5.1/  VV , а більше 11% зміни об’єму ґратки проходить в β -фазі між 

293 К і 830 К здебільшого за рахунок нелінійної зміни з температурою 

параметра  hcc   ( PmcnD h 
16
2 ). Таку  поведінку пов’язують з існуванням 

кореляцій в русі іонів К і тетраедрів SО4. які знаходяться в α-фазі на 

потрійних осях. 

Оскільки під час ФП відбувається упорядкування тетраедрів, їх 

переорієнтація в α-фазі викликає зміщення іонів калію вздовж осі Z. 

Якщо параметр порядку, зв’язаний з ФП βα , виникає 

стрибкоподібно у точці Т1, а потім поступово наростає, то цей процес 

повинен проявитися також під час калориметричних експериментів. Відомі 

теплофізичні дані для цього ФП в кристалах АВSО4 досить суперечливі. 

Найнадійніші дані показано в табл. 1.1 [16 − 18]. Багато даних з табл. 1.1 для 

H  отримано зі співвідношення Клапейрона-Клаузіуса. Значення ентропії 

переходу є достатньо високі. Не викликає сумнівів, що ФП βα  є 

переходом типу лад-безлад, а кількість станів упорядкованих Т-груп під час 
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такого переходу змінюється не менше, ніж вдвічі. Існує навіть твердження, 

що може бути 4ln/ RRS  . 

 

Таблиця 1.1 

Теплофізичні характеристики ФП у кристалі К2SО4 [16 − 18]. 

Перехід Т, К H  
 КДж/моль 

RS /  VV / , % dT/dp, 

град/Па 

   856 8,96 1,26 1,92 1,83 

 844 9,63 

10,76  

8,46 

1.37 

1,51 

1,15 

1,92 1,835 

 

З позиції теорії груп ФП PmcnmmcP /63  можна розглядати як 

результат нестабільності решітки G0 відносно незвідного представлення 
3M , 

яке належить до точки μ зони Бриллюена G0. 

Вектори вихідної комірки α-фази записують так: ),00,(1 haa 


 









 0,

2
3,

2
1

2 hh aaa ,  hca ,0,03 


, де ha  і hc  – параметри комірки. 

Вектори оберненої комірки задають наступним чином: 

 ,0,32,/21 hh aaa   ,0,3/4,02 haa    ./2,0,03 hca   

У ромбічній β -фазі вектори елементарної комірки можна записати так 

,,2, 3321211 aaaaaaa   за умови, що установка вибрана такою, що вісь 


3a  співпадає з головною віссю а3 α-фази. 
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На цьому етапі не враховують однорідних деформацій комірки під час 

βα -переходу. Водночас справжня комірка a0, b0, c0  включає однорідні 

деформації, і, відповідно (в установці Рпат), 01 ca  , 02 ba  , 03 aa  . 

ФП пов’язаний з хвильовим вектором   *
32/1 aq 

 . В роботах [19, 20] 

проаналізовано малі представлення групи G0 для вектора 1q , який відповідає 

точці М зони Бріллюена. Група хвильового вектора 1q  містить всього вісім 

елементів і приводить у фaзі G1 до ромбічної точкової групи hD2 , всі малі 

представлення є одномірними. До групи 16
2hD  з  відповідною до експерименту 

орієнтацією осей G0 і G1 приводить тільки 
3M . 

Оскільки зірка хвильового вектора 1q  складається з трьох векторів 1q , 

  *
12 2/1 aq 

 ,  *
2

*
13 2/1 aaq 
 , то кожне повне представлення i  є тримірним. 

Якщо ввести базисні функції i , то можна прийти до наступних виразів для 

вільної енергії: 
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F
     (1.4) 

де 2
3

2
2

2
1

2 ηηηη  . 

В останньому виразі уведено взятий у фігурні душки член шостого 

порядку, оскільки βα -ФП у кристалах СК є переходом першого роду 

(близьким до трикритичної точки). З умови 0/  irF  визначено компоненти 

спонтанної деформації 

  ,η3ηη
2
1 2

1
2

2
2

11  ffr  

  ,η3ηη
2
1 2

1
2

2
2

12  ffr                                         (1.5) 

2
33 ηfr  , 
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Тут коефіцієнти fi дорівнюють 
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Зміна вільної енергії напруженого кристала після виключення ri  має 

вигляд 
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F
                               (1.7) 

де величини 
1β  і 

2β визначаються наступними виразами: 

23321111 822ββ fff  , 

33321122 422ββ fff  . 

 Від температури залежать тільки  cTT αα , і для випадку  12 ββ  

отримують три еквівалентні розв’язки для спонтанних значень компонент 

параметру порядку: 

0ηη,0η 2
3

2
2

2
1  SSS ; 

0ηη,0η 2
3

2
1

2
2  SSS ;                                          (1.9) 

0ηη,0η 2
1

2
2

2
3  SSS . 

Вони відповідають компонентам трійника, в якому кожен домен має групу 

симетрії nmah PD 16
2 , а  площина n є ортогональною до осі 63 фази G0 (рис. 1.6). 

(1.6) 

(1.8) 
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Рис. 1.6. Взаємна орієнтація осей в трійнику (установка G1 ≡ Pnma) [12]. 

 

За відсутності зовнішніх механічних навантажень вільні енергії всіх 

трьох доменів є однаковими. Так, для домену І з рис. 1.6 за умови 0ηη 22
1 S  

можна отримати: 

64
1

2 γη
6
1ηβ

4
1αη

2
1 F .                                       (1.10) 

За умови 0β1   і 0δ F  для переходу першого роду за температури Т = Т0, 

яку визначають з виразу 

,γα/β
16
3

10 




  CTT                                            (1.11) 

отримують значення стрибка параметра порядку в Т0: 

  .0β/α4γ/β
4
3

η 101
2
0 





  CTT                          (1.12) 

Температурну залежність параметру порядку в точці ФП записують 

так: 
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 .αγ4ββ
γ2

1)(η 22 TS .                                 (1.13) 

Як критерій «близькості» ґратки β-фази до α-К2SО4 використовують 

безрозмірний параметр 

,3
2
1

δ 





 

c
b                                              (1.14) 

який дорівнює нулеві в G0. 

Проведений аналіз впливу механічних напруг на доменну структуру, 

яка часто утворюється під час вирощування кристалів в β-фазі далеко від 

βα -ФП, дозволив порівняти енергії взаємодії трійника зі зовнішніми 

напруженнями і показати, що зменшення напруження вздовж короткої осі α  

в площині базису G0 домену І приводить до росту цього домену за рахунок 

двох інших. Повторюючи цю процедуру через кожні 60о, можна 

монодоменизувати кристал в β-фазі, залишаючи у зразку будь-яку з 

компонент трійника.  

Тобто, не тільки експериментально, але й теоретично доведено, що 

βα -ФП в кристалах СК є невласним сегнетоеластичним. 

Отож ФП 10 GG   зі структури типу α-К2SО4  в структуру типу β-К2SО4 

належить до ФП типу лад-безлад. Упорядковуючим фрагментом структури є 

Т-групи, процес встановлення їх взаємних орієнтацій займає достатньо 

широкий температурний інтервал у фазі G1. Ця ж структура водночас не є 

повністю упорядкованою в області існування G1. В ній зберігаються 

лібраційні коливання Т-груп відносно їх середніх положень, які можуть бути 

інтерпретовані також як 50 % заселеність двох близьких орієнтаційних станів 

Т-груп або ж як достатньо сильні ангармонічні ефекти. 

 

 



24 
 

1.2. Зміни рефрактивних параметрів кристалу К2SО4  

З метою з’ясування нестандартної поведінки фізичних властивостей 

кристалів СК в околі ФП, раніше проведено дослідження температурних 

залежностей показників заломлення [14, 15]. 

 Авторами встановлено, що температурні залежності  λin  у  

сегнетоеластичній фазі зменшуються під час нагрівання зразка, причому 

dTdndTdndTdn yxz ///   (рис. 1.7). Таке співвідношення приводить до 

перетину кривих пz(T) з пx(Т) за температури T   ~ 617 К та пz(T) з пy(Т) за 

температури T" ~ 700 К. Значення цих температур задовільно узгоджуються з 

даними, де подібні зміни індикатриси К2SО4 зафіксовані у випадку 

спостереження зразків у білому світлі під мікроскопом. Цікаво, що для всіх 

довжин хвиль у спектральній ділянці 250 − 850 нм температури перетинів T   

і T" практично є постійними, але симетрія (тип) індикатриси не змінюється. 

Дана обставина вказує на доволі цікаву спектрально-температурну 

деформацію оптичної індикатриси К2SО4 і потребує додаткового вивчення. 

Під час ФП чисельні значення nх,z,y(λ) різко зменшуються і у 

високотемпературній гексагональній α-фазі кристал стає оптично одновісним 

(nх(λ, Т) = ny(λ, Т) і (|dnz/dT| > |dnx = y/dT|. Загалом зміна показника заломлення 

кристалів СК у ділянці ФП не є характерною для ФП І-го роду, а є ніби 

поєднанням ФП І- і ФП ІІ-го родів. 

Якщо розглянути детальніше поведінку nі(Т) в околі ФП (рис. 1. 8), то 

можна побачити наявність проміжної фази (α–β-фази). У цій фазі кристал є 

оптично двовісним, але з дуже відмінними температурними коефіцієнтами 

зміни nі(Т): dnx/dT = –5,5∙10−5 К−1 для Т > Тс; dnx/dT = –9,9∙10−4 К−1 для           

(Тс–7) <Т < Тс; dnx/dT = –1,9∙10−4 К−1 для Т < (Тс–7). Під час переходу виявлено 

температурний гістерезис. 
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Перехід α–β-фази відбувається за температури Тс, коли стає нестійким 

стан з відмінною від нуля спонтанною деформацією s
iχ. Однак з подальшим 

охолодженням стан зі спонтанною деформацією, яка дорівнює нулю, є 

стійким до температур Тс–2,5, що й спричиняє виявлений гістерезис. 

На рис. 1.9 показано спонтанні прирости показників заломлення s
inδ  

кристалів K2SO4, отриманих як різниця nі(T) в β-фазі та їхньою 

прямолінійною екстраполяцією в α-фазі. Ці зміни з точки зору теорії ФП 

Ландау записують так: 

...γη
6
1βη

4
1αη

2
1 642

0   ,                                (1.15) 

де η – параметр порядку, який описує ступінь ромбічної деформації.  

 

Рис. 1.7. Температурні залежності показників заломлення кристалів 

K2SO4 для довжин світлових хвиль λ = 300 нм (1) і 800 нм (2) (світлі точки 

– Z, трикутники – Х, зірки – Y-напрями [14, 15] 
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d
d

 знаходять вираз для параметру порядку  

   γ2αγ4ββ-η 2
cTT  ,                                (1.16) 

звідки випливає параболічна залежність η2 від температури. 

В роботах [20, 21] показано, що спонтанні деформації s
iχ  ромбічної 

фази та спонтанні прирости nі є пропорційними до параметру порядку, тобто 
2ηδχ  s

i
s
i n . Отримані величини s

inδ (Т) за характером поведінки є 

подібними до експериментально отриманої залежності s
iχ (Т) [22]. Однак ні 

s
inδ (Т), ні s

iχ (Т) не можна описати параболічною кривою. 

Рис. 1.8. Температурні залежності показників заломлення кристалів 

K2SO4 в околі ФП для довжини світлової хвилі λ = 500 нм [14, 15] 
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Спостережуваний незбіг, на думку авторів, зумовлено необхідністю 

врахування внеску від параметру порядку вищих степенів. Тому подібно 

зміни s
inδ (Т) записують так:  

42 ηηδ BAns
i  ,                                     (1.18) 

де А і В – константи. За умови В < 0 рівняння (1.18) описує залежності s
inδ (Т) 

в діапазоні температур від Тс – 20 К до кімнатної для довжин світлових хвиль 

250 нм < λ < 850 нм. 

 

Рис. 1.9. Температурні залежності спонтанних приростів показників 

заломлення кристалів K2SO4 для довжин світлових хвиль λ = 300 нм 

(штрихові лінії) і 800 нм (суцільні лінії) (світлі точки – Z, трикутники – Х, 

зірки – Y-напрями) [14, 15] 
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Таким чином, використовуючи (1.16), (1.17) та значення dnі/dT  в α-фазі 

можна записати рівняння температурних змін показників заломлення: 

kTBAnTni  42
0 ηη)(  ,                                  (1.18) 

де n0 – показник заломлення, отриманий екстраполяцією nі(T) з α-фази до 

Т = 0 К; k – коефіцієнт нахилу прямолінійної зміни nі(T) в α-фазі. 

 Поблизу ФП експериментальні залежності nі(T) дещо відхиляються від 

залежності, яку описує співвідношення (1.18). В проміжній фазі ((Ті = Тс –

 7) <Т < (Тс –2)): 

.)()(δ

,)()(δ

0,010,42

0,020,62
,









TTTn

TTTn

c
s
z

c
s

yx
                              (1.19) 

Поблизу α–β-фази ((Ті = Тс–13) <Т < Ті): 

.)()(δ 0,010,18
,,

 TTTn c
s

zyx                                (1.20) 

Рис. 1.10. Температурні залежності спонтанної деформації 

кристалів K2SO4 для Z –напряму [22] 
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 Виявлені залежності можуть бути зумовлені проявом критичних явищ, 

які здебільшого можна описати за допомогою теорії Ландау з врахуванням 

аналітичності функції Ф від η2, але неалітичності від (Тс – Т). В такому 

випадку коефіцієнт α у рівнянні (1.17) можна записати так: 

α(Т) = – α'(Тс – Т)2ν   для Т < Тс,                            (1.21) 

звідки  

 ν2ηδ TTn c
s
i  .                                      (1.22) 

 У такому випадку ентропія системи зазнає стрибка на границі 

стійкості, якщо 0 ≤ ν ≤ ¼, і є неперервною, якщо ¼ ≤ ν ≤ ½.  

Варто відмітити, що постійність проходження по кривій гістерезису за 

даної зміни температури, яку виявлено для показників заломлення вздовж 

різних осей оптичної індикатриси, свідчить про те, що даний гістерезис nі(T) 

не обов’язково зумовлений розбиттям зразка на домени.  

На основі відомого співвідношення  

απ
3
4

2
1

2

2

N
n
n





                                          (1.23) 

оцінено зміни електронної поляризовності α. Виявилось, що зміни nі(T) в 

усьому досліджуваному температурному інтервалі за рахунок α(Т) складають 

~ 25–28 %. В районі ФП залежності α(Т) мають складний аномальний 

характер. 

Залежність показників заломлення і їхніх дисперсій від температури, а 

також анізотропія цих величин по кристалографічних напрямках приводять 

до цікавих спектрально-температурних деформацій оптичних індикатрис. 

Згідно принципу Неймана, можливе зростання симетрії оптичної індикатриси 

за незмінної симетрії ґратки. Параметрами такого зростання симетрії можуть 

слугувати температура і довжина хвилі. Точка температурно-спектральної 
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діаграми з визначеними значеннями λ і Т, за якої відбувається зміна симетрії 

індикатриси, є точкою ІЗД. Переходу двовісний-одновісний кристал 

відповідає виникнення ізотропного напрямку, а переходу одновісний-

ізотропний – ІТ. За наявності ІТ  зручно вивчати явище просторової дисперсії 

і можна однозначно визначати порядки інтерференційних смуг 

двопроменезаломлення. 

Кристали, які володіють ІТ, інколи називають ε-ізотропними внаслідок 

рівності за довжин хвиль λ = λо головних значень тензора діелектричної 

проникності. Перехід через ІТ супроводжується зміною знаку 

двопроменезаломлення кристала, тобто має місце його інверсія. Тому саме 

явище перетину дисперсійних кривих показників заломлення інакше 

називають явищем ІЗД.  

Кристал СК с представником типу кристалів з ІТ. В діапазоні 300–850 

К він двічі переходить в оптично одновісний стан, не зв’язаний зі 

структурними змінами.  

 За кімнатної температури кристал СК – оптично двовісний, оптично 

додатний, з гострою бісектрисою, напрямленою вздовж Z-осі; 2V = 600 для 

632,8 нм і 58о для 441,1 нм. У разі підвищення температури дисперсія 2V  

зменшується (рис. 1.11, а), кут зростає і за температури 540 К переходить 

через 90о, а потім зменшується. Кристал у такому випадку змінює оптичний 

знак з додатного на від’ємний, а за температури 617 К його оптична 

індикатриса перетворюється в еліпсоїд обертання і він стає оптично 

одновісним, від’ємним з оптичною віссю, яка напрямлена вздовж осі Y. В 

подальшому за температури 700 К кристал СК знову стає оптично 

одновісним, однак його оптична вісь є напрямленою вздовж осі Х. В районах 

обох точок інверсія Δnі відбуваються найрізкіші зміни 2V(Т) 

(dV/dT = 7…9 град·К−1) [23].  

 Незначна спектральна залежність 2V, що існує за кімнатної 

температури, зникає після 500 К. Ця обставина дозволяє порівняно легко 
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досліджувати експериментально спостережувані зміни стану оптичної 

індикатриси. Наприклад, в NaNH4 – тартраті через велику дисперсію 2V 

подібні циклічні перетворення можна передбачити лише за допомогою 

екстраполяції [24]. 

 У випадку наближення до сегнетоеластичного ФП температурна 

залежність dV(T) зменшується і зазнає аномальних змін: dV/dT = –3 град·К−1 і 

–11 град·К−1 за температур Т < 850 К і 853 К < Т < 860 К. Спостережувана 

аномалія за температурою співпадає з початком проміжної фази, яка існує у 

кристалі СК перед ФП. У точці ФП Тс = 860 К величина 2V → 0 і потім 

кристал стає одновісним аж до температури плавлення. Уперше проведені 

спектральні дослідження Δni(Т) підтвердили результати, отримані за 

вимірюваннями кута між оптичними осями, а також виявили нестандартну 

поведінку Δni(λ).  

 

 
 

  

 

 

Рис. 1.11. Температурні залежності двопроменезаломлення 

кристалів K2SO4 для: 1 – λ = 700 нм; 2 – λ = 500  нм; 3 – λ = 300 нм (а) 

та температурні залежності кута між оптичними осями кристалів 

K2SO4 для λ = 633 нм (б) [23]. 

 

а)  
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
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 Температурні залежності Δni(Т) для низки довжин хвиль показано на 

рис. 1.11, б. Для всіх кристалофізичних напрямів у сегнетоеластичній фазі 

Δni(Т) є нелінійними. Найзначніші зміни Δni відповідають поширенню світла 

вздовж напрямів X і Y. В ділянці сегнетоеластичного ФП всі Δni стрімко 

змінюються: δΔnx = 4.8·10−3, δΔny = 4.1·10−3 i δΔnz = 0.6·10−3, (для λ = 500 нм). 

Однак чіткого стрибка не виявлено, як це спостерігається в інших кристалах 

групи А2ВХ4. Така поведінка узгоджується з уявленнями про те, що ФП в 

кристалі K2SO4 є ФП 1-го роду з внесками 2-го роду. Ділянка різких змін 

становить 7 К і відповідає проміжній фазі, для якої dΔnx,y /dТ = −5,0·10−4 K−1, 

тоді як в сегнетоеластичній фазі dΔnz/dТ = −2,5·10−4 K−1. В парафазі Δnx,y(Т) 

лінійно змінюється з температурою dΔnx,y/dТ = 1,0·10−5K−1. 

 Порівняння температурних змін спонтанних приростів 

двопроменезаломлення СК в Z–напрямі зі змінами параметру переходу q2 

показало, що δΔnz ~ q2 , що узгоджується з термодинамічною теорією.  

 За температурними змінами Δnі(Т) для низки довжин хвиль видно, що 

температурні положення точок, які відповідають ІЗД в напрямах Х і Y, не 

залежать від спектрального діапазону. Це дає підстави говорити про 

«ізоспектральний» характер ІТ в СК, або точок з дуже великим значенням 

dλ0/dT → ∞. Останню обставину дуже чітко підтверджує спектральна 

залежність Δnі для низки температур (рис. 1.12). Характер дисперсійних змін 

Δnі в Х-напрямі є повністю подібний до відповідних змін в Y-напрямі, 

причому «ізоспектральна ІТ» тут виникає за температури 700 К. 

 У разі підвищення температури дисперсія Δny зменшується і за 

температури 617 К Δny(λ) = 0 одночасно для всього спектрального діапазону. 

Після ІТ має місце майже дзеркальне відображення кривої в площині, яка 

проходить через нульові значення Δny. В гексагональній фазі (рис. 1.12) 

змінюються знаки першої та другої похідних Δny,х по λ. 

 Оскільки обидві ІТ виникають за певних температур одночасно в 

широкому спектральному діапазоні від 250 до 850 нм, то їх природу 
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зрозуміло потрібно пов’язувати зі структурними перетвореннями. Однак, 

оскільки за таких умов кристал не стає оптично ізотропним по всіх напрямах, 

то спостережуваний ефект потрібно пов’язувати зі взаємними 

температурними змінами параметрів УФ та ІЧ осциляторів, які визначають 

дисперсійні та температурні залежності показників заломлення. 

 
  

 

 

 Явище ІЗД реалізується доволі часто. ІТ виявлено в низці бінарних 

напівпровідникових сполук: CdS [26 − 30], CdSe [30 − 41], ZnO [32, 33], MgF2 

[32], ZnS [33]. В роботах [36 − 38] проведено дослідження спектрального 

положення ІТ у змішаних кристалах [36 − 38]. Точку ІЗД виявлено також в 

низці халькопіритних напівпровідникових сполуках типу AIBIIIC2
VI та 

AIІBIVC2
V [39 − 43].  

 Спектральне положення ІТ в кристалі залежить від технології 

отримання, стехіометрії складу, наявності домішок, зовнішніх полів, 

Рис. 1.12. Спектральні залежності двопроменезаломлення 

Δny(λ) кристалів K2SO4 для низки температур [14, 15]. 
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температури, тиску тощо, і тому може відрізнятись від зразка до зразка. Цей 

факт пояснює розбіжності порядку 1 − 5 нм у визначенні 0 того чи іншого 

кристалу, які зустрічаються в літературі. Так, наприклад, в тіогалаті кадмію 

CdGa2S4, який отримано з газової фази, ІТ спостерігали за 0 = 488,2 нм [44 − 

46], тоді як метод Бріджема-Стокбаргера зміщує її максимально до 

0 =491,6 нм. 

 Авторами встановлено, що температурні залежності параметрів УФ і ІЧ 

осциляторів кристалу СК мають специфічну поведінку. Після 540 К 

відмінність між параметрами Bi, Ві(Т) і λ0(Т) по кристалофізичним напрямам 

стає незначною аж до сегнетоеластичного ФП. В районах ІТ графіки 

параметрів, які визначають одновісність, або перетинаються, або 

співпадають.  

  

Таблиця 1.2 

Зміна параметрів оптичної індикатриси кристалів К2SO4 (250 – 850 нм) [14]. 

К2SO4 

Темпера-

тура, К 

Площина 

оптичних 

осей 

Гостра 

бісек-

триса 

Оптич-

ний знак 

Вісність Показники 

заломлення 

77–540 Y0Z Z + двохвісний nz > nx > ny 

540–617 Y0Z Y – двохвісний nz > nx > ny 

617 00Z – – одновісний nz = nx > ny 

617–646 Y0Х Y – двохвісний nx > nz > ny 

646–700 Y0Х Х + двохвісний nx > nz > ny 

700 00Х – + одновісний nx > nz = ny 

700–740 Х0Z Х + двохвісний nx > ny > nz 

740–857 Х0Z Z  – двохвісний nx > ny > nz 

860–1100 00Z  – – одновісний nx = ny > nz 
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Тобто, в даному кристалі реалізується найпростіший і найочевидніший 

випадок, коли Bi  Bj, Bi  Bj, oi  oj. Величини і дисперсія показників 

заломлення кристала K2SO4 в напрямках i та j дуже близькі і за певних 

температур співпадають по всьому спектру, тобто має місце 

«ізоспектральність» ІТ. 

Зміни всіх параметрів УФ і ІЧ осциляторів в сегнетофазі є нелінійними, 

особливо чітко це проявляється в проміжній фазі. Максимальних значень під 

час ФП досягають параметри в Z-напрямі, що узгоджується з максимальними 

аномаліями у цьому напрямі спонтанної деформації, яка є параметром 

переходу. Виділення напряму (001) за змінами Bi, Ві(Т) і λ0(Т) під час ФП 

може бути пов’язане з тим, що в α-K2SO4 частина тетраедрів -2
4SO  є 

орієнтована своїми вершинами статично по напряму (001) догори, а інша – 

донизу. 

 

 

1.3. Структура і оптико-спектральні властивості кристалів RbKSO4 і 

LiRbSO4  

Елементарна комірка кристалів RbKSO4  за кімнатної температури 

містить дві псевдогексагональні сітки у вигляді бензольних кілець, складених 

із тетраедрів SO4 та KO4. Атоми S та K мають координати по осі Z = 1/4 та 

3/4, відповідно. Атоми Rb займають вакантні місця між двома такими 

сітками. 

Сітку-каркас називають додатною, якщо у напрямі по осі Z, тетраедри 

KO4 – за годинниковою стрілкою. 

Кристалічну структуру RbKSO4 за кімнатної температури 

характеризують двома шарами додатних сіток. 

Монокристали RbKSO4 у параелектричній фазі кристалізуються у 

орторомбічній структурі з просторовою групою симетрії 16
2hD (Pnma) [44]. 
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Елементарна комірка містить 4 формульні одиниці (рис.1.13 − 1.14). 

Параметри ґратки становлять a = 7,6788 Å, b = 5,8947 Å, c = 10,2601Å.  

Координати атомів в елементарній комірці наведено у таблиці 1.3. 

 
 

Рис. 1.13. Елементарна комірка RbKSO4 у параелектричній фазі [46, 47] 

 

         

 

Рис. 1.14. Елементарна комірка RbKSO4: площина ac і bc [46, 47] 

 

с 
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Встановлено, що в спектральному діапазоні 300 − 800 нм дисперсія 

показників заломлення ni() кристалу RbKSO4 нормальна (i = X, Y, Z) і 

добре описується формулою Зельмейєра. 

 

Табл. 1.3 

Відносні координати атомів в елементарній комірці кристалів RbKSO4 [44] 

Атом x/a y/b z/c 

Rb 0,1728 0,25 0,41 

K 0,0105 0,75 0,2048 

S 0,2324 0,25 0,0815 

O(1) 0,308 0,043 0,153 

O(2) 0,045 0,25 0,083 

O(3) 0,293 0,25 −0,058 

O(4) 0,308 0,457 0,153 

 

Температурні зміни показників заломлення кристалів RbKSO4 показано 

на рис. 1.15. Бачимо, що з підвищенням температури числові значення ni 

зменшуються. В досліджуваному температурному діапазоні для кристалу 

RbKSO4 виявлено два ФП.  

 



38 
 

200 400 600 800 

1,48 

1,49 

1,50 

1,51 

3 

2 1 

T 2 

T 1 

n i 

T,K   
Рис. 1.15. Температурна залежність показників заломлення кристалів 

RbKSO4 для довжини хвилі світла  = 500 нм: 1 – nx; 2 – ny; 3 – nz [44] 

 

За температури Т1 = 116 К відбувається стрибкоподібна зміна ni(Т) 

(nx = 1,110−5, ny = 2,010−5 i nz = 1,110−5), що свідчить про ФП 1-го роду 

[45 − 48]. 

Кристали LiRbSO4 (ЛРС) мають псевдогексагональну кристалічну 

структуру [49]. Вони володіють незвичайною послідовністю ФП: 

параелектрична фаза (фаза І, симетрія Pcmn, Ті = 477 К)  несумірна (фаза ІІ, 

Тc1 = 475 К)  сумірна сегнетоеластична (фаза ІІІ, P121/c1, Tc2 = 458 K)  

сегнетоелктрична (фаза IV, P11n, Tc3 = 439 K)  параелектрична (фаза V, 

P1121/n). Несумірну фазу кристала ЛРС виявлено за наявності сателітних 

відбивань під час Х-опромінення і її характеризують хвильовим вектором 
 ck 

5/)2(
0

 . Інтенсивність дифузного розсіювання в НФ записують так 

I(2 0 (3 − )/5)  (Ti – T)2 з  = 0,360,05 [50]. Температурний діапазон НФ 

доволі вузький і відхилення від сумірного положення є більшим порівняно з 

кристалами K2SeO4 і (NH4)2BeF4. В НФ є аномальна температурна зміна 

хвильового вектора несумірної модуляції. Незвичайна послідовність ФП в 

ЛРС зумовлена складністю базового вектора вздовж c-осі у парафазі І і 

незначною деформацією зміщення у низькотемпературних фазах від 



39 
 

орторомбічної форми у фазі І [51]. 

  Дослідження дисперсійних залежностей показників заломлення 

кристалів ЛРС за кімнатної температури показало, що в спектральній ділянці 

250…850 нм дисперсія ni() є нормальною і з наближенням до краю 

поглинання різко зростає  [52, 53].  

Дослідження дисперсії двопроменезаломлення кристалів LiRbSO4 за 

кімнатної температури показало, що в усьому досліджуваному 

спектральному діапазоні ni є нормальною, причому |dnc/d|  |dna/d|  

|dnb/d|. Характер поведінки дисперсії ni підтверджує факт відсутності ІТ в 

даному кристалі. Температурні дослідження nі показали наступне. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.16. Температурні залежності двопроменезаломлення ni для 

 = 00 нм кристалів LiRbSO4 (на вставці – температурні залежності nс в 

області ФП) [52] 

 

 У високотемпературній фазі І залежності ni(Т) майже лінійні в 
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напрямках a і b: dnb/dT = 2,310−6 K−1, dna/dT = 2,310−6 K−1. У с-напрямку 

двопроменезаломлення змінюється нелінійно: з підвищенням температури 

nс виходить на насичення. Перехід у НФ супроводжується зміною нахилу 

кривих ni(Т), причому в НФ виявлено значну температурну зміну ni: 

dnа/dT = 7,410−5 K−1, dnb/dT = 14,810−5 K−1, dnс/dT = 13,010−5 K−1 

(рис. 1.16).  

У с-напрямку – напрямку несумірної модуляції виявлені найбільші 

зміни ni. У парафазі V ni зі зниженням температури збільшується 

нелінійно: dnа/dT = 4,410−6 K−1, dnb/dT = 2,210−6 K−1, dnс/dT = 6,510−6 K−1. 

 

 

1.4. Параметри електрон-фотонної взаємодії кристалів K2SO4 

Перші дослідження електронних спектрів фундаментального 

відбивання кристалів СК проведено в ділянці енергій від 1 еВ до 12 еВ [54 − 

56]. Авторами [54, 55] встановлено, що перша смуга відбивання в околі 

8,4 еВ пов’язана зі збудженням в аніоні SO . В роботі [56] виміряно спектри 

дифузного відбивання сульфатів Na, K, Ca, Cu, а також спектри дзеркального 

відбивання та пропускання сульфатів калію та міді. Заміна атомів в катіонній 

підґратці слабо впливає на структуру спектрів цих сульфатів. Водночас є 

розбіжності в положеннях екстремумів та формі спектрів відбивання. 

Наприклад в роботі [56] відсутній пік в околі 8,6 еВ, тоді як у роботах [54, 55] 

він яскраво виражений. Є також суттєві неспівпадіння у розміщенні інших 

смуг відбивання. 

Для інтерпретації експериментальних результатів за оптичними 

спектрами кристалів СК у фундаментальній області необхідні теоретичні 

розрахунки електронної енергетичної структури. Відомі дані мають стосунок 

лише аніону SO  [57 − 60], який є основною складовою кристалу СК. Однак 

є значні розбіжності в отриманих результатах. Наприклад у [57] встановлено, 
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що мінімальна енергія переходу становить 10,0 еВ, тоді як згідно [58] вона 

дорівнює 8,4 еВ. 

Різну енергію смуг, що відноситься тих самих переходів, пояснюють 

різними електронними властивостями катіонів досліджуваних речовин та 

відмінностями у структурі цих сполук, насамперед, симетрії найближчого 

оточення SO . Наприклад, у кристалах Na2SO4 аніони SO  є оточені 

десятьма катіонами Na+ на різних відстанях: 0,303 та 0,345 нм, а у кристалах 

K2SO4 – двома типами катіонів К+ з різною координацією. На основі цих 

фактів зроблено висновок, що незначні відмінності у електронних спектрах 

обох кристалів можна пояснити незначним внеском ковалентності в хімічний 

зв’язок лужного металу зі сульфат-аніоном.  

Спектри дзеркального відбивання кристалів СК досліджено у частково 

поляризованому світлі в області 6 − 22 еВ за кута падіння світла на зразок 70о 

і на цій основі розраховано інші оптичні функції методом Крамерса-Кроніга 

[61, 62]. Аналіз розрахованих спектрів s- та p-компонент коефіцієнта 

відбивання Rs/Rp (характеризує ступінь поляризації спектрів оптичних 

постійних) показав, що Rs/Rp приймає наступні значення: Rs/Rp > 10 (область 

4 − 10 еВ); Rs/Rp > 5 (область 10 − 13 еВ) і Rs/Rp > 2 (область 13 – 22 еВ). 

Останнє означає, що у діапазоні 4 – 13 еВ можна достатньо впевнено 

обговорювати поляризаційні відмінності у спектрах відбивання зразків СК 

різної кристалофізичної орієнтації.  

Спектри відбивання для кристалів СК для різних поляризацій світла 

володіють багатою структурою та значною анізотропією [61, 62], яка 

задовільно узгоджується з неполяризованими спектрами, отриманими в [54, 

55], де виявлено дві смуги при 8,6 та 10,2 еВ. У спектральній ділянці 4 − 8 еВ 

виявлено монотонне зростання коефіцієнта відбивання для трьох поляризацій 

світла. У спектрах відбивання [56] є одна смуга з максимумом при 9,6 еВ. 

Вона володіє складною структурою з декількома компонентами. Найбільш 

низькоенергетична компонента ω = 9,6 еВ цієї смуги також має чітку 
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анізотропію. Оскільки екситонне збудження іона К+ проявляється тільки в 

ділянці високих енергій ω > 20 еВ [63], то можна стверджувати, що значна 

частина особливостей в одержаному спектрі відбивання пов’язана з аніоном 

SO . 

Авторами [55] на основі порівняння теоретичних та експериментальних 

даних підтверджено, що максимуми спектра відбивання кристала СК в 

області 8 − 9 еВ слід пов’язувати з екситоном Френкеля, який повинен 

анізотропно проявлятись в спектрах. В одержаних спектрах відбивання та 

інших оптичних функціях максимуми першої екситонної смуги виявлено за 

різних енергій фотонів (ωх = 8,95 еВ, ωy = 8,6 еВ і ωz = 8,96 еВ). 

Отож, спектри відбивання кристалів СК володіють суттєвою 

анізотропією. Максимальну анізотропію спостерігають у ділянці ω = 12,5 еВ і 

за коефіцієнтом відбивання вона досягає 7 %. Коефіцієнт відбивання для 

поляризації Е||Х є вищим, ніж для Е||Z. Різниця коефіцієнтів відбивання   

(Rx – Rz) навіть змінює свій знак, на відміну від низькоенергетичної та 

високоенергетичної ділянок спектру, де анізотропія R узгоджується з 

відповідним співвідношенням між показниками заломленнями в області 

прозорості nz > nx > ny. Деяку анізотропію відбивання світла спостерігають і 

для смуги в ділянці ω = 16 еВ. 

На основі експериментально отриманих спектрів відбивання кристалів 

СК розраховано відповідні основні функції в області фундаментального 

поглинання [65], а саме інтегральні оптичні функції: ефективне число 

електронів Nеф та ефективну діелектричну проникність εеф, які дозволяють 

отримати додаткову інформацію про електронну енергетичну структуру 

досліджуваного кристалу. Адже відомо, що квадрат показника заломлення в 

області прозорості, порівняно далеко від краю фундаментального 

поглинання, дорівнює значенню функції εеф на ділянці спектру, що відповідає 

насиченню залежності εеф(ω). Авторами встановлено, що анізотропія 

ефективної діелектричної проникності εеф <  εеф  <  εеф  для досягнутого 
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максимального рівня енергії фотонів ω = 22 еВ  відповідає анізотропії 

показників заломлення в області прозорості ny < nx < nz .  

Виявлено також іншу кореляцію. Властива для даних кристалів СК 

тенденція до зближення кривих nх(λ) і ny(λ) зі збільшенням енергії фотонів 

проявлялась у дещо іншому співвідношенні між частотами ефективних 

осциляторів ωо
Х > ωо  > ωо  . Це пояснено тим, що у разі наближення до 

першої смуги поглинання в області 8 − 9 еВ з боку менших енергій, 

анізотропія nі здебільшого визначається параметрами цього найближчого 

осцилятора. Дійсно, наявність у спектрі поглинання найбільш 

низькоенергетичного максимуму при ω = 8,5 еВ для поляризації Е||Y 

визначає згадану більшу дисперсію dn/dω для Е||Y, ніж для Е||Х [61]. 

Ефективне число електронів Nеф, яке визначає концентрацію електронів 

для яких можливі переходи аж до частоти ω кристалу СК монотонно зростає. 

В області 11,5 < ω < 13,5 еВ величина Nеф в напрямку Е||Z є більшою, ніж в 

напрямі Е||Х. Поляризаційні особливості Nеф в досліджуваній ділянці 

спектру добре корелюють з поляризаційними особливостями інших оптичних 

функцій. В області ω = 22 еВ величина Nеф є невеликою порівняно з кількістю 

зв’язувальних валентних електронів NВЗ = 16. Ефективне число електронів 

для Х-напрямку Nеф = 8, а для Y-напрямку Nеф = 8. Ці дані, а також те, що 

εеф(22 еВ) <  푛 4 еВ  ≈  1,5 не узгоджуються з тим, що ефективні УФ 

осцилятори (визначають дисперсію nі(λ) в області прозорості кристалу) 

знаходяться в області енергій 13,6–13, 8 еВ [14, 15, 64]. Причину цього варто 

шукати в первинному спектрі відбивання, а точніше, в достатньо великій 

частці спектрально залежного, розсіяного на шорсткій поверхні світла 

порівняно з дзеркально відбитою його складовою.  

Для кристала СК досліджено температурно-спектральні особливості 

довгохвильового краю фундаментального поглинання у поляризованому 

світлі [66 − 69]. Показано, що анізотропія поглинання αz < αx < αy  відповідає 
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анізотропії показників заломлення nz > nx > ny в області прозорості. 

Одержаний результат узгоджується з існуванням точки ІЗД (nx = ny) в околі 

краю власного поглинання. Температурні зміни положення довгохвильового 

краю поглинання кристалів СК виявили помітну анізотропію положення 

краю ωК > ωк
Х > ωк  , яка корелює з анізотропією показників заломлення 

nz > nx > ny у випадку зміни температури.  

Поляризовані спектри крайового поглинання виміряно для шести 

значень температури, три з яких відносять до параелектричної фази (873 К, 

903 К та 1000 К), інші три – до сегнетофази (293 К, 588 К та 853 К). 

Температурні зміни положення краю ωк(Т) кристалу свідчать про від’ємні 

значення dωк/dТ та про аномалію поглинання в околі температури Тс. Під час 

ФП за температури Тс = 860 К виявлено практичне стрибкоподібне 

зменшення значення ωк: Δ ωк
Y = 0,5 еВ для поляризації світла Е||Y.  

Температурний коефіцієнт зміни положення краю поглинання за 

температури 400 К становить dωк/dТ = −2,125∙10−3 еВ/К і зі збільшенням 

температури помітно зростає. В парафазі спектр поглинання володіє 

максимальними значеннями dωк/dТ у досліджуваній області температур 300–

1000 К. Отож, температурну область в околі точки Кюрі можна 

охарактеризувати близькими до максимальних значеннями dωк/dТ. 

 Діапазон поляризаційних змін значень енергії ω0 практично співпадає з 

діапазоном відповідних змін положення першого максимуму ωmax у спектрах 

відбивання кристала СК [61]. Співставлення енергій ω0 і ωmax, згідно з [70], 

дозволяє визначити ступінь локалізації екситона Френкеля в кристалі СК.  

 Отож, параметри поляризованого крайового поглинання дають 

інформацію про анізотропію електрон-фотонної взаємодії, яка для кристала 

СК змінюється зі зміною температури, особливо в точці ФП. Величина 

електрон-фотонної взаємодії у температурній області ФП кристалу СК 

володіє близькими до максимальних значень. Останнє узгоджується з 

відомим уявленням про відносне посилення тих хімічних зв’язків 
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тетраедричних груп SO , в результаті яких відбувається зміна їх просторової 

орієнтації. 

 Вивчення форми довгохвильового краю поглинання дозволило 

визначити тип оптичних переходів та частоти фононів, що беруть участь у 

його формуванні. Виявлено три різні прямолінійні ділянки, які свідчать про 

непрямі екситонні переходи, що відповідають мінімальній енергетичній 

щілині кристалу СК. Два злами між прямолінійними ділянками цих 

залежностей зумовлений фононами з двома різними енергіями, які беруть 

участь у формуванні краю поглинання [67, 68].  

Згідно з роботами [73 − 76], присвяченим дослідженню ІЧ-поглинання 

та комбінаційного розсіювання світла монокристалами СК у ділянці спектру 

400 – 4000 см−1, спостережувані у них максимуми пов’язані лише з 

коливаннями групи SO . Найінтенсивніші максимуми у цих спектрах мають 

частоти 450, 620 і 1100 см−1. Залежно від поляризації світла частоти коливань 

дещо зміщуються в той чи інший бік.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ Й ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ 1 

1. На основі літературних даних розглянуто основні фізичні 

властивості механічно вільних кристалів K2SO4. Показано, що елементарна 

комірка кристалів α-K2SO4 містить дві формульні одиниці (Z = 2) і може 

існувати, якщо відбувається динамічний або статичний безлад в орієнтаціях 

тетраедрів SO4. Тетраедричні групи можуть займати положення «догори-

донизу» (два стани) і поєднуються з відхиленнями своєї вершини від осі Z в 

площині симетрії m.  

2. З пониженням температури у зв’язку зі зменшенням 

орієнтаційної рухливості тетраедричних груп гексагональна фаза стає 

нестійкою і переходить в інший структурний тип (β-фазу). Упорядкування 

структури під час переходу з α-фази в β-фазу відбувається за рахунок 
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переорієнтації та зміщення тетраедрів SO . Зміни структури 

супроводжуються помітними, але відносно слабкими тепловими ефектами, 

що свідчить про те, що ФП є переходом І-го роду, а процес упорядкування  

Т-груп не закінчується у точці переходу, а є розтягнутим на деякий 

температурний інтервал. 

3. На основі літературних даних проаналізовано зміни показників 

заломлення та двопроменезаломлення механічного вільного кристалу К2SО4. 

Показано, що температурні залежності  λin  в  сегнетоелектричній фазі 

зменшуються під час нагрівання зразка. У кристалі СК існують дві ізотропні 

точки, положення яких не залежить від спектрального діапазону, що дає 

підстави говорити про їхній «ізоспектральний» характер, або точок з дуже 

великим значенням dλ0/dT → ∞. 

4. Показано, що кристал СК зазнає цікавої деформації оптичної 

індикатриси: за температури 540 К кристал змінює свій оптичний знак з 

додатного на від’ємний; за температури 617 К його оптична індикатриса 

перетворюється в еліпсоїд обертання і він стає оптично одновісним, 

від’ємним з оптичною віссю, яка напрямлена вздовж осі Y; за температури 

700 К кристал СК знову стає оптично одновісним, однак його оптична вісь є 

напрямленою вздовж осі Х.  

5. На основі літературних даних виявлено сильну електрон-фононну 

взаємодію в кристалах СК і показано, що край поглинання формують непрямі 

екситонні переходи. Початок фотоемісії у кристалах пов’язують з крайовим 

оптичним екситонним поглинанням і подальшим розпадом екситону на 

електрон і дірку з емісією останнього у вакуум.  


