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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Вирощування та установка кристалів 

 

Досліджувані в даній роботі кристали отримано автором на кафедрі 

фізики твердого тіла Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Вони ростуть з водного розчину. Вихідною сировиною для кристалів 

слугували сполуки K2SO4, Rb2SO4 та Li2SO4. Під час змішування вихідних 

компонент у стехіометричному співвідношенні, отримували необхідний 

розчин солі. Наприклад  

Rb2SO4 + K2SO4  2RbКSO4; 

Li2SO4 + K2SO4  2RbLiSO4. 

 Вихідні компоненти багаторазово перекристалізовували і розчиняли у 

дистильованій воді. 

 Термостат для вирощування кристалів зображено на рис. 2.1. На 

відміну від уже відомих [77 - 79] його особливістю є те що він облаштований 

системою підігрівання дна кристалізатора і кришки для попередження 

випадання паразитів і випаровування розчинника відповідно. Точність 

підтримування температури у межах 0,05 К забезпечувалась контактними 

термометрами пониження температури кристалізатора здійснювали 

автоматично за допомогою електродвигуна з редуктором вал якого з’єднано 

з магнітною головкою контактного термометра. У процесі вирощування 

кристалу проводили збільшення швидкості пониження температури. Залежно 

від конкретного кристалу швидкість пониження температури кристалізатора 

могла змінюватися від 0,05 Кдобу на початку росту до 1,0 Кдобу 

наприкінці. Графік пониження температури встановлювався окремо. 

Відмінною властивістю термостату, де проходить вирощування кристалів 

методом випаровування розчину є відсутність годинникового механізму за 
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допомогою якого понижують температуру а також наявність отвору з 

регульованим діаметром з метою збільшення швидкості випаровування води 

у процесі росту кристалу. Отриманий у процесі попередньої кристалізації 

затравочний кристал поміщали в розчин на фторопластовій нитці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення установка для вирощування монокристалів 

кристалів із водного розчину: 

1 – контактний термометр; 2 – контрольний термометр; 3 – нагрівальна пластинка; 

4, 5 – системи підігрівання дна кристалізатора і кришки; 6 –  електродвигун для 

перемішування води у термостаті; 7 – фторопластова нитка; 8 –  редуктор [77, 78] 

 

Для приблизного визначення температури насичення розчину 

використано метод спостереження за концентраційними потоками [79]. 

Точність визначення температури насичення встановлювалась за відсутністю 

спотворень ліній трафарету які спостерігали через дворик кристалізації.  

Отримані у процесі вирощування кристали були хорошої оптичної 

якості, мали добре розвинуте огранування. Установку та орієнтацію 
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кристалів проводили за виглядом коноскопічних картин та відомим методом 

погасання під мікроскопом. На рис. 2.2 зображено установку вирощених 

кристалів. Головними були осі оптичної індикатриси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Методика вимірювання дисперсійних та температурних змін 

показників заломлення та двопроменезаломлення 

 

Температурно-спектральні залежності показників заломлення 

досліджуваних кристалів виміряно відомим фотографічним методом 

Обреїмова [80 - 82]. Цей метод, на відміну від методу призми [81, 82], 

володіє простою реєстрацією спектрів і доступний для роботи у невидимих 

ділянках спектру. Реперні значення показників заломлення з точністю 

 210−4 визначено імерсійним методом Обреїмова [82] у спектральному 

діапазоні 450 – 670 нм. Для такого методу зникає необхідність вимірювання 

товщини або інших геометричних характеристики зразка, що загалом 

зменшує загальну похибку вимірювань. 

 Основна ідея цього методу – порівняння світлозаломлення 

X 

Y
  Z 

Рис. 2.2. Установка та габітус кристала K2SO4 
[14, 15] 
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досліджуваної речовини з рідинами, показник заломлення яких відомий або 

його можна визначити, використовуючи набір еталонів або рефрактометра. 

Як імерсійну рідину у нашій роботі використано суміш -

монобромнафталіну та чистої нафти. для усунення похибки, зумовленої 

температурною залежністю показників заломлення зразків і рідини, всі 

вимірювання проведено за постійної температури, яка відповідає одній з 

температур фотографування методом Обреїмова (294 К). Для вимірювання 

використано рефрактометр ИРФ-23, обладнаний системою термостатування 

та приставку Обреїмова. Монохроматор УМ-2 слугував джерелом 

монохроматичного випромінювання. 

 Вимірювання показників заломлення проведено без отримання кривої 

дисперсії імерсійної рідини. За допомогою монохроматора та приставки 

Обреїмова знаходимо довжину хвилі кр, за якої досягається рівність 

показників заломлення рідини nр і досліджуваного зразка: nр(  nкр. 

Після цього на рефрактометрі вимірюють граничний кут виходу променя 

кр цієї рідини. І тоді: 

)λ(φsin)λ( 22
λ kpkpkp Nn  ,                                (2.1) 

де N – значення показника заломлення вимірювальної призми 

рефрактометра на довжині хвилі кр.  

 Інтерференційний метод Обреїмова базується на тому, що у разі 

проходження паралельного світлового пучка вздовж границі 

плоскопаралельної кристалічної пластинки і зовнішнього середовища з 

показником заломлення ncp виникає різниця ходу: 

)( сркр nnd  ,      (2.2) 

де nкр та d – показник заломлення та товщина досліджуваного зразка, 

відповідно. Світлові пучки здовж геометричної тіні від краю досліджуваного 
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зразка, які пройшли через зразок і середовище, частково перекриваються 

інтерферують. Тоді умову екстремумів записують так: 

k = (nкр – nср)d,                                       (2.3) 

де  – довжина хвилі, k – порядок інтерференційного екстремуму. Зазвичай 

під час дослідження показників заломлення кристалів навколишнім 

середовищем є повітря або пари азоту. Враховуючи незначну дисперсію [83, 

84] і слабку температурну залежність показників заломлення цих газів, 

можна вважати nср = 1. Аналіз показує, що таке наближення трохи зменшує 

абсолютне значення показників заломлення на величину  2,010−4, 

практично сталу для всіх досліджуваних кристалів, довжин хвиль і 

температур, і не впливає на значення k і d. У випадку врахування вище 

наведених фактів, показник заломлення досліджуваного кристала можна 

записати так: 

nкр(, Т) = 1 + k/d(T).                                       (2.4) 

Якщо використати реперні значення показників заломлення, отримані 

імерсійним методом Обреїмова, то можна розрахувати товщину зразка d і 

порядок інтерференції k за формулами: 
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де p = k2 – k1. 

 Описаний метод дає змогу визначити дисперсію показника заломлення 

в ділянці спектру 250–850 нм. Розрахунки порядку спектру k і товщини d 

виконують тільки для тієї температури, за якої проводять фотографування 

одного зі спектрів та вимірюють значення показників заломлення. У випадку 

температурних вимірювань показників заломлення не потрібно вимірювати 
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реперні значення n, оскільки прив’язка до спектру по k, виконана для однієї 

температури, є чинною і для решти температур.  

Під час вимірювання показників заломлення таким методом виникають 

експериментальні похибки. Так похибка визначення товщини за формулою 

(2.6) становить d = 410−5мм; визначення показників заломлення за 

формулою (2.4) – n =   210−4; температурних змін показників заломлення 

становить n =  2·10−5 (залежно від спектрального діапазону). Похибка 

визначення порядку екстремуму k за формулою (2.5) становить k = 0,3; 

оскільки значення k за змістом є цілими числами то можна вважати, що  

k = 0  

 Показники заломлення фотографічним методом вимірювали на 

установці, змонтованій на базі спектрографа ДФС-8. Вона складається з 

наступних частин: джерело світла (ксенонова лампа ДКСШ-1000) з блоками 

живлення запалювання охолодження і системою освітлення; термокамери 

(електронагрівальна піч з регулятором температури або азотний кріостат в 

залежності від діапазону досліджуваних температур); поляризатора (призма 

Глана). Спектрограф ДФС-8 з лінійною дисперсією 0.6 нммм дозволяє 

фотографувати спектри окремими ділянками в ділянці 200 – 1000 нм. 

Усунення накладання вищих порядків здійснювалось світлофільтрами.  

 Дослідження в області температур 294–1000 К проводили на 

спеціально виготовленій електронагрівальній пічці яка містить дві 

коаксіально розташованих незалежні нагрівальні спіралі і дзеркальні 

відбивачі для усунення градієнта температур. Температуру підтримували за 

допомогою регулятора температури [85] з точністю 0,1–0,5 К залежно від 

діапазону регульованих температур. Датчиком температури були хромель-

копель і хромель-алюмелієва термопари.  

 Зразки для досліджень вирізали методом вологої нитки з великих 

однорідних без внутрішніх дефектів і напружень монокристалів що 
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перевіряли на поляризаційному мікроскопі і за виглядом коноскопічних 

фігур. Зразки мали вигляд паралельних пластин товщиною 0,15…0,30 мм. 

Найуніверсальнішим і найінформативнішим під час дослідження 

двопроменезаломлення, порівняно з іншими [82] для великих різниць ходу у 

разі використання фотографічної реєстрації, є спектроскопічний метод, який 

дозволяє вивчати дисперсію у широкому спектральному діапазоні а також 

проводити точні дослідження температурних змін двопроменезаломлення 

одночасно у широкій спектральній ділянці. 

 Пропускання поляризаційної системи яка складається зі схрещених 

поляризаторів між якими в діагональному положенні встановлений зразок 

нормально до падаючого паралельного пучка світла визначають за 

співвідношенням: 

                                  I = I0sin2(ni – nj)d,                                         (2.7) 

де І0 і І – інтенсивності падаючого пучка і того що пройшов  через таку 

систему;  – довжина хвилі; ni – nj – величина двопроменезаломлення. Якщо 

пучок білого світла проходить через таку систему то в результаті 

синусоїдальної залежності І() спектр у фокальній площині спектрографа 

складатиметься з ряду світлих і темних смуг які чергуються. Умовою 

положення екстремумів в спектрі є співвідношення: 

d(ni – nj) = k,                                               (2.8) 

де k – порядок інтерференційної смуги.  

У разі зміни температури зразка внаслідок залежності d(Т) і ni(Т) 

положення інтерференційних екстремумів зміщуватиметься і 

двопроменезаломлення визначатимуть так: 

                           ni( T) = kdi(T).       (2.9) 

 Одним з кращих методів визначення двопроменезаломлення є 

фотографічний спосіб запису інтерференційної картини у фокальній площині 
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спектрографа типу ДФС-8 який забезпечує просторове розділення 

екстремумів різних порядків усуває їх „розмиття” і водночас дає змогу 

незалежно їх реєструвати. Основними вимогами до зразків є: підбір 

оптимальної товщини та строга їх плоскопаралельність. Досліджуючи 

двопроменезаломлення на базі спектрографа типу КСВУ, реєстрацію 

максимумів записують також за допомогою комп’ютера, однак потрібно 

надійно стабілізувати температуру, оскільки час записування спектру є 

більшим за час експозиції (~ 10 секунд). 

 Досліджуваний зразок встановлюють у діагональне положення між 

схрещеними поляризаторами, наприклад, призми Ґлана. Насамперед кристал 

встановлюють на повне погасання а потім за допомогою обертового 

механізму встановлюють у діагональне положення. 

 Реперні значення двопроменезаломлення ni() для кожного 

кристалофізичного напрямку кристалу визначають за відомими реперними 

значеннями показників заломлення досліджуваних кристалів. Для того, щоб 

визначити ki порядок і-го екстремуму і наступної нумерації усіх інших 

екстремумів у першому наближенні застосовують таку систему (N – 1) 

рівнянь 
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,                      (2.10) 

У цьому співвідношенні нехтують спектральною залежністю n() на 

ділянках між сусідніми довжинами хвиль і та і+1 (і = 1, 2,…N–1) 

максимумів. Якщо використати виміряні експериментально значення довжин 

хвиль екстремумів у спектрі і та перше рівняння системи (2.10), то можна 

визначити порядки інтерференції за формулою 
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Отримана таким чином послідовність чисел ki складає арифметичну 

прогресію з різницею мінус або плюс один. Якщо застосувати відому 

формулу для суми арифметичної прогресії, то можна визначити друге 

наближення порядку інтерференції 

)1(2
)2)(1(2

1 



N

NNSk .     (2.12) 

Якщо використати значення k1, визначене з останнього виразу, систему 

рівнянь (2.10) та формулу (2.9), то можна визначити двопроменезаломлення 

ni для усіх довжин хвиль і. Отож можна побудувати, відповідно до (2.9), 

повну криву дисперсії ni() за температури Т = 294 К. 

У випадку зміни знака двопроменезаломлення ( 0
λ



 n

), для 

визначення порядку екстремумів інтерференційної картини потрібно 

використовувати коноскопічні дослідження. У такому випадку 

досліджуваний кристал встановлюють між схрещеними поляризаторами в 

діагональне положення так, щоб отримана коноскопічна картина від лазера 

знаходилась в центрі щілини спектрографа. У процесі зміни температури, 

спочатку визначають значення Т0, за якого кристал для лазерної довжини 

хвилі ( = 633 нм) стає одновісним. Потім досліджують 

двопроменезаломлення звичайним способом, враховуючи, що за температури 

Т0 мінімум, який відповідає довжині хвилі  = 633 нм, буде нульовим. 
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 Під час дослідження двопроменезаломлення виникають похибки. 

Насамперед, це похибки зумовлені вимірюванням товщини, які становлять 

d =  110−2 мм). Точність визначення абсолютних величин ni  за формулою 

(2.9) не перевищує помилки визначення k і становить  210−4; у випадку 

інверсії двопроменезаломлення k = 0 і відповідно n =  410−5.  Точність 

визначення температурних змін nі становить nі(Т) =  410−6. Під час 

розрахунків n(Т) враховують температурне розширення зразків; нехтування 

залежністю d(Т) приводить до похибки визначення nі(Т) не більше       

1,710−6 К−1, якщо вимірювання проводять не в області ФП. Точність 

визначення k становить k = 3. 

 

 

 

 

1                 2          3                 4                5                6                   7 

Рис. 2.3. Макет оптичної схеми для вимірювання температурно-

спектральних змін двопроменезаломлення: 1 – джерело світла (лампа 

ДКСШ-1000), 2, 3, 4 – трьохлінзова система освітлення, 5 – поляризатор, 

6 – кристал, 7 – аналізатор, 8 – дифракційний спектрограф типу ДФС-8 

або ДФС-452 [78] 
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2.3. Методика дослідження впливу одновісних тисків на 

двопроменезаломлення кристалів 

Дослідження впливу механічного тиску на двопроменезаломлення 

кристалів проводили за допомогою спеціальної приставки до кріостата, що 

дозволяє стискати кристал за допомогою набору каліброваних вантажів. 

Вимірювання проводили за зміною інтерференційної картини, реєстрованої 

описаним вище методом. 

Приставку 10 (рис. 2.4) до кріостата виготовлено з тонкостінної трубки з 

матеріалу з низьким коефіцієнтом теплопровідності (нейзільбер), в середині 

якого вільно переміщався стержень з плавленого кварцу 2. Кристал 3 

встановлювали у латунній втулці 4 між штоком і сферичним сегментом 5 

(рис. 2. 5). Одновісне навантаження величиною до 500 бар передавали на 

кристал за допомогою каліброваних вантажів, розташованих на площадці 6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 
 
6 
 
4 
 
 
3 
 
2 

1 

 

Рис. 2.4. Схема установки для вимірювання впливу одновісного механічного 

тиску на двопроменезаломлюючі властивості кристалів на базі азотного 

кріостата: 1 – внутрішні вікна, 2 – робоча шахта, 3 – азотний бак, 4 – вакуумна 

сорочка, 5 – штуцер для подачі азоту, 6 – вакуумний вентиль, 7 – вузол передачі 

одновісного тиску, 8 – показчик рівня азоту, 9 – кронштейни механічної 

жорсткості кріостата, 10 – кристалотримач, 11 – зовнішні вікна: 12 – столик [82] 

7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
11 
12 
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 Рис. 2. 5. Приставка до кріостата для досліджень баричних змін 

двопроменезаломлення кристалів: 1 – основа кристало-тримача; 2 – латунна 

втулка; 3 – стрижень з плавленого кварцу; 4 – кристал; 5 – сферичний сегмент [82] 

 

У випадку дії теплового і механічного поля зміна двопроменезаломлення 

визначатиметься наступним виразом: 

                                           n(T, ) = k(T, )/d(T, ).   (2.13)  

Тут  k – порядок інтерференційного максимуму;  – довжина світлової хвилі, 

що падає на кристал; d – товщина кристалу в напрямі просвічування. 

 Змінюючи один із параметрів Т або  за фіксованого іншого, за 

зміщенням порядків інтерференційної картини можна однозначно визначити 

температурну чи баричну залежність n.  

 Кріогенна частина установки побудовано на основі уніфікованої 

системи стабілізації терморегулювання (УТРЕКС) і базового кріостата А–41. 

Температура зразка задається різною швидкістю продуванням парів азоту з 

бачка в шахту кріостата, де поміщають досліджуваний зразок. Останній 

кріплять в кріостаті нерухомо, але нежорстко, що забезпечує його вільне 

1 

напрям 

  світла 

2 

напрям стиснення 

3 

5 

4 
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термічне розширення без утворення неконтрольованих механічних 

напружень. Одновісне механічне стискання зразка здійснюють за допомогою 

навантаження штоків кристалотримача. 

 

 

2.4. Методика дослідження та розрахунку п’єзооптичних констант 

кристалів 

Методики визначення коефіцієнтів різних параметричних ефектів у 

монокристалах добре відомі [86], але, час від часу, пропонують певні 

удосконалення, які підвищують точність або зручність вимірювань. Ці 

методики практично без змін застосовують і під час вивчення полідоменних 

кристалів.  

Одним з найшироко використовуваних методів визначення 

комбінованих п’єзооптичних констант є метод півхвильових напруг. Цей 

мето базується на визначенні інтенсивності світла, що пройшло через 

поляризаційну систему яка складається зі схрещених поляризаторів між 

якими в діагональному положенні встановлений зразок нормально до 

падаючого паралельного пучка світла. 

З формули (2.7) бачимо, що для лінійної залежності n і d від 

механічної напруги m інтенсивність світла І є періодичною функцією від m, 

а умова (2.9) визначає екстремальні значення І. Це означає, що два сусідніх 

екстремуми І(m) відповідають різницям ходу, які відрізняються на /2. Це 

означає, що індукування в кристалах різниці ходу величиною /2 обумовить 

перехід функції І від одного екстремуму до іншого. Тоді комбіновану 

п’єзооптичну константу записують так: 

,                              (2.13) 

де km
0 = kmdk – керуюча напруга. 
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 Нами використано поляризаційно-оптичний метод визначення 

п’єзооптичних констант. У цьому методі у фокальній площині 

дифракційного спектрографа ДФС-8 виникає інтерференційна картина, що 

складалась з низки максимумів і мінімумів, які під впливом механічної 

напруги m на кристал зміщуються. Якщо максимум змістився на місце 

мінімуму, або навпаки, то m дорівнює півхвильовій напрузі, а 

п’єзокоефіцієнт km
0 визначають зі співвідношення (2.14). У випадку 

відсутності півхвильової напруги її визначають інтерполяційним методом за 

співвідношення  

21

21

λλ
)λλ(σσσ





 mm

km l
l

    (2.14) 

де l – величина зміщення інтерференційного мінімуму під впливом 

прикладеної напруги m, l – величина зміщення мінімуму під впливом 

півхвильової напруги km, 1 і 2 – положення сусідніх інтерференційних 

мінімуму і максимуму. 

Якщо визначено величину і напрям зміщення інтерференційних 

мінімумів, то можна безпомилково оцінити величину і знак індукованого 

двопроменезаломлення.  

Загальновідомо, що визначення абсолютних п’єзооптичних констант 

π  кристалів довільної симетрії базується на вимірюванні змін показників 

заломлення у разі дії механічного навантаження. Використання класичних 

методів вимірювання показників заломлення (імерсійного і фотографічного 

методу Обреїмова, методу призми) для визначення π  непридатне. Це 

зумовлено необхідністю використання малих зразків, складності створення в 

них однорідних напружень і їх вимірювання. Важливою є точність 

визначення показників заломлення ni ( 10−3–10−4) та їх зміни під впливом 

механічних напружень m, що реально складає 10−5. У випадку 

використання методу призми є великий розкид даних, неоднорідність 

напружень в призматичному зразку, необхідність вимірювання змін головних 
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показників заломлення під час дії головних напружень на різних зразках, 

складність вимірювання, необхідність досить якісної обробки поверхонь. 

Тому п’єзозміни показників заломлення вимірюють, передусім, 

інтерфереційними методами.  

На рис. 2.6 проілюстровано схему інтерференційної установки для 

визначення абсолютних п‘єзооптичних констант кристалів, що знаходяться у 

повітрі. Тут напівпрозоре дзеркало ПД1 поділяє світловий промінь від 

лазерного джерела ЛД на два пучки, так що один з них проходить через 

зразок, а інший, відбивається від дзеркал Д1 та Д2, потрапляє на інше 

напівпрозоре дзеркало ПД2, яке розділяє кожний із променів ще на два, які 

попарно інтерферують у напрямах а так і в. 

 Зміна різниці ходу між інтерферуючими променями у випадку дії тиску 

на кристал, який розташований в першому плечі інтерферометра спричиняє 

зміну інтерференційної картини, яка містить контрастні паралельні світлові 

та темні смуги – максимуми й мінімуми інтерференції.  

Під час зміщення інтерференційної картини по щілині фотоприймача у 

випадку прикладання механічного напруження, останній реєструє зміну 

інтенсивності світла, аналіз якої дозволяє визначити індуковану різницю 

оптичних шляхів променів, що інтерферують і, відповідно, п’єзооптичну 

константу. 

Поляризатор П використовують для виділення одного з двох променів, 

який поширюється у кристалі і забезпечує подібний напрям коливань другого 

інтерферуючого променя. Нейтральний фільтр (послаблювач) Ф вирівнює 

інтенсивності інтерферуючих променів, що дає змогу отримати контрастнішу 

інтерференційну картину. Лінза Л слугує для отримання якіснішого 

зображення інтерференційної картини, її оптимального  збільшення та 

фокусування на фотоприймачі. 

Основною перевагою лазерного інтерферометра є висока 

монохроматичність лазерного променя та велика довжина когерентності 

навіть для багатомодового режиму випромінювання, що  забезпечує якісну 
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інтерференційну картину без точного вирівнювання оптичних шляхів 

інтерферуючих променів. Це дає змогу під час монтування інтерферометра 

встановлювати відстань між його елементами „на око”, що значно спрощує 

роботу з інтерферометром і також є його перевагою. У такому разі немає 

потреби використовувати в другому плечі інтерферометра ідентичний зразок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6. Схема інтерференційної установки для визначення  абсолютних 

п’єзооптичних констант: ЛД – джерело випромінювання лазера; ПД 1, 2 –

 напівпрозорі дзеркала; Д 1, 2 – стовідсоткові відбивальні дзеркала, Кр – кристал, 

Ф – нейтральний фільтр (послаблювач), П – поляризатор, КК – оптичний 

кварцовий клин, Е – екран, mA – мікроамперметр, ЕП – електронагрівний 

пристрій, Ш – шток пристрою стиску зразка, Л – фокусувальна лінза [79]. 

 

Основною вимогою до такого інтерферометра є співпадіння між собою 

досліджуваного напряму зразка, напряму коливань електричного вектора 

падаючого пучка та площини відбивних дзеркал.  

Абсолютні п’єзооптичні константи кристалів можна також визначати 

методом півхвильових напружень, за умови, що механічна міцність кристалу 

дозволяє індукувати різницю оптичних шляхів к між інтерферуючими 

променями, яка дорівнює одній або декільком півхвилям, що спричиняє 

Ш        КР 

b                П     Л      Е 
ЛД               ПД 1                                        ПД 2 

 

                                              ЕП                    а                                        mA 

         Д1                Ф       КК    Д2 
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періодичну зміну інтенсивності світла. Півхвильове напруження (km) 

встановлюють за зміною інтенсивності світла Ік на виході інтерферометра від 

одного екстремального значення до сусіднього, яким відповідає різниця ходу 

між інтерферуючими променями /2. Тоді абсолютні ПОК можна визначити 

зі співвідношення: 

                    
kkmii

ikl
il dnn

ns
σ
λ)1(2π 33 


      (2.15) 

Якщо ж півхвильове механічне напруження є сумірним або більшим від 

механічної міцності зразків, то індуковані різниці оптичних шляхів 

визначають способом, схематично зображеним на рис. 2.7. Якщо позначити 

відстань між сусідніми мінімумами через l, а зміщення мінімуму під час 

прикладання механічного напруження через l, то можна визначити 

півхвильове напруження: 

                           l
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σ

σ       (2.16) 

Якщо підставити цей вираз у (2.15), то можна отримати співвідношення для 

визначення коефіцієнтів il:  
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                  (2.17) 

У випадку використання цього 

способу визначення il, необхідно 

проекційною системою збіль-

шити отриману інтерференційну 

картину до розмірів, що 

дозволять визначити відношення 

l/l з точністю хоча б    10–15 %. 

 

1-й min                      2-й min 
 

Δl         
 
                 l 

Рис. 2.7. Баричне зміщення 

інтерференційних мінімумів [82]. 
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Знак індукованої різниці ходу к визначають із врахування наступного 

критерію: якщо m збільшує оптичний шлях променя, що проходить через 

зразок то il – додатне, якщо зменшує – від’ємне. Знак к можна визначити, 

наприклад, за допомогою повертання скляної плоскопаралельної пластинки 

або переміщення оптичного клина КК, розташованого на шляху променя. 

Повертання (нахил) пластинки приводить до збільшення його ефективної 

товщини і, відповідно, збільшення оптичного шляху світлового променя, при 

цьому має місце зміщення інтерференційних смуг в певну сторону. 

 
  



65 
 

РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ 2 

1. Удосконалено установку для вирощування кристалів з водного 

розчину методом пониження температури та випаровування й вирощено 

кристали K2SO4, RbKSO4 та LiRbSO4. хорошої оптичної якості. Проведено 

визначення їхніх кристалофізичних напрямів. 

2. Автоматизовано та описано методики дослідження температурних й 

спектральних залежностей показників заломлення та двопроменезаломлення 

інтерференційним та фотографічним методами Обреїмова, які використано 

під час дослідження оптичних властивостей механічно вільних кристалів.  

3. Удосконалено методику дослідження впливу одновісного 

навантаження вздовж головних кристалофізичних напрямів на 

двопроменезаломлюючі властивості кристалів. 

4. Показано, що не врахування термічного розширення кристалів 

спричиняє зміни у визначенні показників заломлення ni на 2 – 4·10−4 та 

двопроменезаломлення Δni на 3 – 6·10−6.  

5. Описано методику дослідження температурних та спектральних 

залежностей комбінованих і абсолютних п’єзооптичних констант 

монокристалів групи А2BSO4. 


