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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одним з актуальних напрямів досліджень у фізиці тве-

рдого тіла є визначення впливу зовнішніх чинників, зокрема, рентгенівського та 

оптичного опромінення, на фізичні властивості сегнетоелектричних кристалів для 

спрямованого варіювання комплексу їх механічних, електро-,  теплотранспортних 

та оптичних параметрів. Потрійні халькогенідні широкозонні напівпровідники-

сегнетоелектрики TlInS2 та Ag3AsS3 належать до структур, які  виявляють чутли-

вість до таких впливів, оскільки їх важливою фізичною особливістю є утворення 

неспівмірних і співмірних хвиль статичних атомних зміщень, що істотно зміню-

ють фізичні характеристики кристалів. У той же час, рентгенівське опромінення є 

чинником, який суттєво впливає на стан системи дефектів кристалічної ґратки і 

може спричиняти зміни умов виникнення та характеру трансформації модульова-

них структур у кристалах TlInS2, а потужне оптичне опромінення — вливати на 

процеси міграції атомів у катіонній підґратці кристалів Ag3AsS3 з високою іонною 

провідністю. Слід також відзначити, що халькогенідні сегнетоелектрики TlInS2 та 

Ag3AsS3  розглядаються як перспективні матеріали для створення ефективних де-

текторів рентгенівського та  -випромінення, світлосильних рентгенівських моно-

хроматорів та ІЧ-перетворювачів. Тому актуальним є дослідження впливу рентге-

нівського та оптичного опромінення на трансформацію модульованих структур у 

потрійних халькогенідних сегнетоелектриках TlInS2 та Ag3AsS3, оскільки надає 

можливість з’ясувати фізичні механізми формування та розпаду хвиль статичних 

атомних зміщень при зміні концентрації дефектів кристалічної ґратки кристалів 

TlInS2, а також визначити режими опромінення для керованих змін фізичних ха-

рактеристик кристалів TlInS2 і Ag3AsS3.  

Зв’язок дисертаційної роботи із науковими програмами, планами, тема-

ми. Дослідження, представлені у дисертаційній роботі, виконувалися у рамках 

тематики науково-дослідницької лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердо-

го тіла» кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національно-

го університету імені Тараса Шевченка. Автор брала участь у науково-

дослідницьких роботах за темами «Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства 

для створення основ новітніх технологій» № 11БФ051-01, № державної реєстрації 

0106U006392 та «Формування та фізичні властивості наноструктурованих компо-

зитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напі-

впровідникових та діелектричних складових» № 16БФ051-01, № державної реєст-

рації 0108U008563. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – визначення закономірностей 

змін кристалічної структури та електропровідності при формуванні та розпаді мо-

дульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках TlInS2 та 

Ag3AsS3;  встановлення впливу рентгенівського та оптичного опромінення на па-

раметри таких процесів. 

Задачі, які були поставлені для досягнення мети дисертаційної роботи: 
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1. Розробити експериментальну методику дослідження кристалічної струк-

тури монокристалів TlInS2 та Ag3AsS3 методом триколової рентгенівської дифрак-

тометрії у діапазоні температур 180 К – 300 К.   

2. Експериментально визначити умови спостереження рентгенівських моду-

ляційних сателітів неспівмірної фази (НФ) та співмірної фази (СФ), температурні 

залежності їх відносної інтенсивності та хвильових  векторів  у кристалах TlInS2  

C та 2C політипів у діапазоні температур 180 К – 300 К.  

3. Експериментально визначити температурні залежності параметрів елеме-

нтарної комірки та лінійних коефіцієнтів теплового розширення у кристалах 

TlInS2  C та 2C політипів у діапазоні температур 180 К – 300 К. 

4. З’ясувати механізми утворення та розпаду неспівмірних і співмірних мо-

дульованих структур у кристалах TlInS2, визначити особливості таких процесів у 

C та 2C політипах.  

5. Визначити вплив рентгенівського опромінювання на процеси утворення 

та розпаду модульованих структур у кристалах TlInS2 C та 2C політипу. З’ясувати 

роль системи структурних дефектів у таких процесах. 

6. Виконати експериментальне дослідження температурних залежностей 

електропровідності неопромінених та опромінених кристалів TlInS2 C та 2C полі-

типів у діапазоні температур 180 К – 300 К. Визначити механізми впливу дефектів 

структури на електропровідність  кристалів TlInS2  C та 2C політипів. 

7. Експериментально визначити температурні залежності параметрів елеме-

нтарної комірки та лінійних коефіцієнтів теплового розширення  кристалів прус-

титу Ag3AsS3. З’ясувати можливість існування фотоіндукованих ФП в Ag3AsS3 за 

умови потужного оптичного опромінення. 

Об’єкт дослідження – процеси формування та трансформації модульованих 

структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках. 

Предмет дослідження – особливості кристалічної структури та електричних 

властивостей,  утворення та розпаду модульованих структур у кристалах TlInS2 і 

Ag3AsS3, зумовлені впливом рентгенівського та оптичного опромінення. 

Методи дослідження. 

1. Триколова рентгенівська дифрактометрія монокристалів у діапазоні тем-

ператур 180 К – 300 К. 

2. Вимірювання питомої електропровідності на постійному струмі в області 

температур 100 К – 300 К. 

3. Моделювання процесів утворення НФ та електропровідності кристалів з 

НФ методами молекулярної динаміки LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular 

Massively Parallel Simulator) та квантово-механічної теорії збурень. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

 встановлено, що при охолодженні неопромінених кристалів TlInS2 С політи-

пу модуляційні сателіти НФ малої інтенсивності з’являються при температу-

рах, які на 24–26 К перевищують температуру фазового переходу (ФП) "па-

раелектрична фаза (ПФ) – НФ" (214 К); утворення сателітів за таких темпера-

тур може свідчити про початок формування НФ у локальних областях із 

структурними неоднорідностями; 

 виявлено, що у результаті опромінювання кристалів TlInS2 С політипу рент-



 

 

3 

генівським випроміненням НФ утворюється за кімнатної температури, свід-

ченням чого є поява відповідних модуляційних сателітів; істотна відмінність 

відносних інтенсивностей сателітів після опромінення вказує на існування 

додаткової періодичної зміни розсіювальної здатності кристалу у напрямку 

хвилі атомних зміщень, що свідчить про утворення хвиль густини дефектів у 

цьому напрямку; 

 запропоновано механізм утворення НФ в опромінених кристалах TlInS2 С 

політипу, за яким хвилі неспівмірних атомних зміщень виникають у резуль-

таті релаксації кристалічної ґратки при утворенні хвиль густини дефектів; 

 показано, що у зразках 2С політипу TlInS2, як неопромінених, так і опроміне-

них, модуляційні сателіти у жодному з напрямків оберненої ґратки не спо-

стерігаються, що є свідченням відсутності НФ та СФ у політипі 2С; 

 встановлено, що у температурному інтервалі існування НФ у кристалах 

TlInS2 С політипу (214–197 К) спостерігається аномальне зростання електро-

провідності при охолодженні зразків; запропоновано модель явища, яка вра-

ховує неспівмірне збурення кристалічного потенціалу при утворенні хвилі 

неспівмірних статичних атомних зміщень, що призводить до зменшення ши-

рини забороненої зони кристалів; 

 виявлено, що лазерне опромінення з довжиною хвилі у 532 нм кристалів пру-

ститу Ag3AsS3 при потужності світлового потоку у 40 Вт/м
2
 на поверхні зраз-

ка призводить до стрибкоподібної зміни параметру с елементарної коміки на 

величину ∆с ≈ 0,003 Å в околі температури 146T   К. Стрибок значень па-

раметру елементарної комірки c  відображує зміну характеру процесів розу-

порядкування підгратки катіонів Аргентуму при переході від темнового ре-

жиму до інтенсивного лазерного опромінення. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної ро-

боти сприяють вирішенню важливої наукової проблеми, яка полягає у визначенні 

закономірностей змін кристалічної структури та електропровідності при форму-

ванні та розпаді модульованих структур у потрійних халькогенідних сеґнетоелек-

триках TlInS2 та Ag3AsS3, а також у з’ясуванні впливу рентгенівського й оптично-

го опромінень на параметри таких процесів. Результати дисертаційної роботи 

одержано експериментально та доповнено модельними розрахунками. Вони роз-

ширюють уявлення про вплив рентгенівського й оптичного опромінень на сегне-

тоелектричні кристали з неспівмірними фазами і закладають принципи керовано-

го впливу на фізичні характеристики таких кристалів при розробці перетворюва-

чів і приймачів електромагнітного випромінення з необхідними параметрами. 

Особистий внесок здобувача – розробка та впровадження методики трико-

лової рентгенівської дифракції, самостійне проведення експериментів з рентгено-

структурного дослідження кристалів, обробка експериментальних даних та про-

ведення розрахунків для основної частини дисертаційної роботи, участь в обгово-

ренні та інтерпретації експериментальних результатів, участь у написанні науко-

вих статей та тез доповідей.  

У роботі [1] дисертанткою було особисто проведено рентгеноструктурні дос-

лідження кристалів TlInS2, виконано опромінювання зразків та оброблено експе-

риментальні результати. У роботі [2] дисертанткою було особисто проведено дос-
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лідження монокристалів TlInS2 політипу С у діапазоні температур 180 К – 300 К 

та виявлено появу сателітів НФ при температурах значно вищих, ніж відомо в лі-

тературі. У роботі [3] дисертанткою було особисто проведено рентгеноструктурне 

дослідження кристалів Ag3AsS3. З отриманих температурних залежностей параме-

трів елементарної комірки a та c в інтервалі температур 100 К – 300 К за умов ла-

зерного опромінювання було виявлено фото індуковану зміну параметру с елеме-

нтарної комірки при Т ≈ 147 К. У роботі [4] дисертанткою було оброблено та про-

аналізовано експериментальні результати дослідження питомої електропровідно-

сті на постійному струмі у діапазоні температур Т = 100 К – 300 К для С та 2С по-

літипів кристалів TlInS2. У роботі [5] дисертанткою було особисто отримано тем-

пературні залежності параметрів елементарної комірки a, b та c в інтервалі темпе-

ратур 180 К – 300 К для С та 2С політипів халькогенідів TlInS2. Тези [6–23] були 

написані за участю дисертантки, по них були зроблені доповіді на чотирнадцяти 

конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися та 

обговорювалися на наукових конференціях, а саме:  

1. Физика фазовых переходов: ІІ Всероссийская школа-семинар молодых 

учених, 15 – 17 октября, 2012, Махачкала, Росия 

2. 13
th

 International Conference Optics and High Technology Material Science 

SPO 2012, October, 25 – 28, 2012, Kyiv, Ukraine 

3. XIV international conference Physics and Technology of thin Films and 

Nanosystems, May, 20 – 25, 2013, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

4. 13
th

 International Meeting on Ferroelectricity, September, 2 – 6, 2013, Krakow, 

Poland 

5. XXI Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy of 

molecules and crystals, September, 22 – 29, 2013, Beregove, Crimea, Ukraine 

6. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 30 вересня 

– 4 жовтня, 2013, Чернівці, Україна 

7. 23
rd

 International Symposium on Applications of Ferroelectrics, International 

Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices, Piezoresponse Force 

Microscopy Workshop, May, 12 – 16, 2014, Pennsylvania, USA 

8. Joint 12
th

 Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity and 9
th

 

International Conference Functional Materials and Nanotechnologies, September 29 –

 October 2, 2014, Riga, Latvia 

9. XXII Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy of 

molecules and crystals, September 27 – October 4, 2015, Chynadiyovo, Zakarpattia, 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 23 наукові праці, з яких 

5 статей [1–5] – у наукових фахових виданнях та 18 [6–23] – у тезах конференцій. 

Структура і об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та 

додатків. Загальний об’єм дисертації становить 172 сторінок, 49 рисунків та спи-

сок літератури із 193 найменуваннями. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

задачі дослідження, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову но-

визну і практичне значення отриманих результатів, відображено особистий внесок 

автора, наведено відомості щодо апробації результатів роботи та публікацій, в 

яких висвітлено основні результати роботи. 

У першому розділі розглянуто існуючі літературні дані щодо кристалічної 

структури та фізичних властивостей потрійних халькогенідних сегнетоелектриків 

TlInS2 та Ag3AsS3. Вказано, що визначальною особливістю цих кристалів є існу-

вання в них ФП з виникненням довгоперіодичних модульованих структур, як спі-

вмірних, так і неспівмірних. Відзначено суперечливий характер наявних у літера-

турі даних щодо температурних положень, кількості та характеру ФП у кристалах 

TlInS2. Розглянуто основні характеристики неспівмірних модульованих структур, 

визначені методами нейтронографії, рентгенівської дифрактометрії,  ядерного ма-

гнітного резонансу та вказано на істотні відмінності експериментальних результа-

тів різних авторів. Розглянуто відомі дані про вплив електронного та γ опромінен-

ня, а також легування зразків на параметри ФП та особливості утворення і розпа-

ду модульованих структур у кристалах TlInS2. Висвітлено особливості перебігу 

ФП у кристалах пруститу Ag3AsS3, що відбуваються як у відсутності зовнішніх 

чинників, так і з використанням освітлення зразків. На основі аналізу літератур-

них даних сформульовано задачі дисертаційного дослідження. 

У другому розділі викладено методи експериментальних досліджень крис-

талічної структури та електропровідності опромінених і неопромінених зразків 

TlInS2 та Ag3AsS3. Зокрема, представлено методику рентгенівської триколової 

дифрактометрії з можливістю охолодження монокристалічних зразків у діапазоні 

температур 180 К – 300 К. Наведено опис експериментальної установки на базі 

рентгенівського дифрактометру ДРОН–4–07, яка дозволила реалізовувати виве-

дення довільних площин (hkl) монокристалічних зразків у брегівське положення в 

інтервалі температур 180 К – 300 К. Розглянуто конструкцію низькотемпературної 

камери, створеної з використанням гоніометричної приставки ГП–15 для щоряд-

ного сканування оберненого простору, а також схему охолодження зразків парами 

рідкого азоту та забезпечення термостабілізації зразків. Представлено методику 

вимірювання  електропровідності зразків TlInS2 у температурному діапазоні 

100 К – 300 К на постійному струмі. При кожній температурі визначалася вольт-

амперна характеристика зразка )(UI  при двох полярностях прикладеної напруги. 

Опір визначався як середнє значення R U / I  при двох однакових напругах різ-
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ної полярності. Наведено схему опромінювання зразків TlInS2 випроміненням ре-

нтгенівської трубки БХВ-12 Pd (фотони 2,1K  та 3,1K  ліній Pd - енергії 21,13 кеВ 

та 23,81 кеВ відповідно). Дослідження спочатку неопромінених зразків виконува-

лися при послідовному опроміненні: на першому етапі після поглинутої дози 

9,0D  кГр, а потім після дози 9,2D  кГр. 

Третій розділ присвячений дослідженню динаміки структурних фазових пе-

ретворень у С та 2С політипах кристалів TlInS2. Визначалися умови утворення та 

основні характеристики модульованих структур у неопромінених кристалах полі-

типу С, особливості кристалічної структури зразків політипу 2С, а також електро-

провідність кристалів TlInS2 політипів С та 2С на постійному струмі у температу-

рному інтервалі існування НФ та СФ. У квазістатичних умовах проведено скану-

вання оберненого простору для набору зразків С-TlInS2 у координатних площинах 

(a
*
Ос

*
), (b

*
Ос

*
) та діагональній площині (a

*
a

*
с

*
) у діапазоні температур від кімна-

тної до 180 К. Розподіл інтенсивності у координатній площини оберненої ґратки 

(a
*
Ос

*
) показав, що у кристалах політипу С модуляційні сателіти НФ спостеріга-

ються тільки в околі вузлів оберненої гратки H0L при nH 4  та 12  mL  

( mn, цілі числа, 0n ) та характеризуються хвильовим вектором )25,0,0;( iq  

(0,04) (рис. 1). Визначено, що 

модуляційні сателіти СФ мають 

хвильовий вектор )25,0;0;0( cq  і 

реєструються як в околі максиму-

мів H0L ( nH 2 , зокрема, 0n ; 

12  mL ), так і максимумів 0KL 

при nK 2  та 12  mL . Виконано 

дослідження кутового положення 

максимумів інтенсивності сателітів 

)25,0,0;( iq  та їх відносної інте-

нсивності satI / )406(I  у температур-

ному діапазоні Т = 300 К – 180 К. 

Типову температурну залежність 

satI / )406(I  для сателіту 

)25,0,0;( 
i

q  наведено на рис. 2. Виявлено, що при охолодженні кристалів полі-

типу С сателіти НФ малої інтенсивності виникають при температурі  238 К –

 240 К, яка на 25 К – 27 К перевищує відоме у літературі значення температури 

ФП НФ – СФ 214iT  К [1]. Існування слабких сателітів при вказаних температу-

рах відображує появу НФ у тих областях кристалу, в яких завдяки високій лока-

льній концентрації характерних для TlInS2 структурних дефектів (точкових дефе-

ктів, домішкових атомів при порушенні стехіометрії дефектів упакування) пружні 

параметри істотно модифіковані і утворення зародків НФ відбувається при більш 

високих температурах, ніж 214 К. Активне формування НФ у кристалах TlInS2 С 

політипу відбувається у температурному інтервалі 197 К < T  < 214 К і охоплює 

весь об’єм кристалу, в якому при охолодженні спостерігається зростання віднос-

ної інтенсивності модуляційних сателітів НФ, отже, і амплітуди параметру поряд-

 
 
Рис. 1. 2D-розподіл інтенсивності сателітів НФ 

між рефлексами 404 та 406 у  С політипі TlInS2  

(Т = 207 К) 
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ку за   близьким до лінійного законом. Перегін температурної залежності віднос-

ної інтенсивності модуляційних сателітів НФ відображує фазове перетворення 

НФ – СФ, температура якого 197cT  К. 

На рис. 3 представлено залежність параметру неспівмірності від температури 

)(T , визначену за кутовим положенням максимумів сателітів НФ. Виявлено, що 

у кристалах TlInS2 С політипу інтенсивності модуляційних сателітів НФ, отже, і 

амплітуди параметру порядку за близьким до лінійного законом. Перегін темпе-

ратурної залежності відносної інтенсивності модуляційних сателітів НФ відобра-

жує фазове перетворення НФ – СФ, температура якого 197cT  К. параметр   за 

 

 

  

лишається сталим ( 006,0045,0  ) при охолодженні у діапазоні температур 

238 К – 203 К, що свідчить про збереження початкового гармонічного режиму 

модуляції статичних атомних зсувів і відсутність "солітонного" формування до-

менів у вказаному температурному інтервалі. При подальшому охолодженні, по-

чинаючи з температури 203 К, параметр неспівмірності   зменшується до нуля з 

утворенням СФ. Зміна характеру температурної залежності )(T  відображує пе-

ребудову НФ при температурі 203 К, у результаті якої відбувається перехід від га-

рмонічного до "солітонного" режиму модуляції. При нагрівання зразків НФ 

з’являється стрибком при Т = 198 К – 199 К, параметр неспівмірності при цьому 

становить δ = 0,034. При подальшому нагріванні в інтервалі Т = 203 К – 240 К він 

набуває того ж значення, що і при охолодженні. Отже, для кристалів TlInS2 С по-

літипу характерне поєднання фізичних властивостей, притаманних як власним се-

гнетоелектрикам (ВС) з НФ ІІ роду, так і невласним сегнетоелектрикам (НВС) з 

НФ І роду. А саме, про належність до ВС свідчить гармонічний режим модуляції 

 

 

 
Рис. 2. Залежність відносної інтенсив-

ності )406(/ II sat  сателіта (4+δ;0;4,75) 

від температури для С політипу TlInS2 

( – охолодження;  – нагрівання) 
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Рис. 3. Температурна залежність парамет-

ру неспівмірності δ для С політипу TlInS2 

( – охолодження;  – нагрівання) 

185 195 205 215 225 235

210 220 230 240

T

T

I 
  
 /

I
sa

t
(4

0
6
)
, 
в
ід
н

.о
д

.

5

4

3

2

1

0

6

2

4
10x -5

I 
  
/I

sa
t

(4
0

6
)

х10
-4

7

, K

, K

 



 

 

8 

у НФ в інтервалі температур 203 К – 238 К, встановлений у даній роботі, а також 

виконання закону Кюрі-Вейсса для залежності )(T  в околі температур  iT , cT ,  

існування м’якої моди і зменшення її частоти на 2 – 3 порядки при наближенні до 

iT , cT  [2]. Ознакою НВС є вказаний вище "солітонний" режим зміни параметру 

неспівмірності при 203T  К, учетверіння об’єму елементарної комірки та кон-

денсація м’якої моди у точці 0 0 0 25Г( ; ; , ) зони Бриллюена при утворенні СФ. Та-

ким чином, прояв фізичних властивостей, характерних як для ВС, так і НВС, свід-

чить про наявність двох конкуруючих типів параметру порядку – однокомпонент-

ного (властивості ВС) та двокомпонентного (властивості НВС). У роботі [3] було 

запропоновано розглядати перетворення однокомпонентного параметру порядку 

за незвідним представленням uA ,  двокомпонентного – за незвідним представлен-

ням  
)(*

c
k

D



, а їх поєднання  - за незвідним представленням  
)(*

c
k

u DA



 . Тоді 

конкурування властивостей ВС та НВС має визначатися співвідношенням між до-

данками у функціоналі густини вільної енергії Гіббса, які характерні як для НВС 

(перші шість додатків), так і ВС  (доданки з сьомого по одинадцятий):  
2

2 4 2 2 2
1 2 2

2 4 2

n n/
y

d k d
( z ) cos( n ) P cos( n / )

dz dz
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22

2

2242

22242
     (1) 

( - амплітуда та  - фаза параметру порядку, Ру - складова вектора поляризації, Е-

напруженість електричного поля ). З рівняння (1) визначено умови, за яких може 

реалізуватися гармонічний режим модуляції в інтервалі температур існування 

НФ:  

1)2)((
82

0022

2




aTT
fbcgbf

fg
i          (2) 

Показано, що реалізація такої умови можлива у випадку, коли доданок 

 2)/()2/( dzdPPg yy  у рівнянні (1) є малим порівняно з іншими доданками. Тобто, 

стабілізація фази хвилі неспівмірної модуляції у режимі, близькому до синусоїда-

льного, відбувається за рахунок значного зменшення  (або виключення) доданку у 

функціоналі густини вільної енергії Гіббса, який визначає взаємодію вектора по-

ляризації з електричним полем, що створюється неоднорідною поляризацією. За 

експериментальними залежностями відносної інтенсивності satI / )406(I  встанов-

лено, що при охолодженні зростання модулю параметру порядку в інтервалі тем-

ператур 211 К – 198 К відбувається за близьким до лінійного закону. Виявлено, 

що при температурах, характерних для існування НФ (197 К – 238 К) та СФ 

( 197T  К) у С-TlInS2, у кристалах TlInS2  2С політипу модуляційні сателіти НФ 

та СФ у жодному з напрямків оберненої ґратки не  спостерігаються, а подвоєння 

параметру с елементарної комірки супроводжується появою додаткових макси-

мумів з хвильовим вектором )5,0,0,0(
2


C

q  між головними рефлексами (рис. 4). 

Подвоєння параметру с елементарної комірки кристалів 2С-TlInS2  зумовлено зсу-
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вом кожного четвертого шару, утвореного кутово-з’єднаними InS4 тетраедрами, 

на  половину довжини найменшої трансляції у напрямках  110  та  011 , що від-

повідає переходу від упакування АВАВАВ до АВАСАВАС [4]. Оскільки  характер-

ною ознакою як неспівмірної, так і співмірної модуляції є наявність співмірного 

компонента 25,0c  хвильових векторів )25,0,0,( iq  та )25,0,0,0( cq , то поява 

зміщених С-площин у 2С політипі порушує АВАВАВ дальній порядок і блокує ви-

никнення хвиль статичних атомних зміщень уздовж OZ .  

Експериментально визначено 

температурні залежності параме-

трів елементарної комірки )(Ta , 

)(Tb  та )(Tc  кристалів TlInS2 по-

літипів С та 2С у діапазоні тем-

ператур 180 К – 300 К, за якими 

обчислено температурні залеж-

ності коефіцієнтів лінійного ро-

зширення вздовж відповідних 

кристалографічних напрямків 

),(Tc  )(Tb  та )(Ta . Показа-

но, що у кристалах С-TlInS2 спо-

стерігається аномальна темпера-

турна поведінка параметра а, яка 

проявляється у зміні знаку кое-

фіцієнта теплового розширення a  в околі температур 216 К – 214 К, при яких 

починається активне формування НФ в усьому об’ємі кристалу. Натомість, у кри-

сталах  2С-TlInS2 подібні особливості не спостерігаються, що є додатковим свід-

ченням відсутності в них модульованих структур. 

Експериментально досліджено температурні залежності питомої електропро-

відності на постійному струмі зразків С  та 2С політипів кристалів TlInS2 в інтер-

валі температур 100 К – 300 К. Показано, що при охолодженні   зразків залежності 

)(T  є спадаючими. Однак, для політипу С в області температур активного фор-

мування НФ (214 К – 197 К) спостерігається зростання провідності, яке при пере-

ході до СФ змінюється на монотонне зменшення. Запропоновано модель анома-

льного зростання провідності, яка враховує неспівмірне збурення кристалічного 

потенціалу при утворенні хвилі неспівмірних статичних атомних зміщень у НФ. 

Охолодження зразків в області температур 214 К – 197 К супроводжується зрос-

танням параметру порядку, отже, і величини збурення. У рамках моделі Кроніга-

Пені показано, що врахування неспівмірного збурення кристалічного потенціалу 

може призводити до зменшення ширини забороненої зони кристалу на (5 – 7) % в 

інтервалі температур 214 К – 197 К. Встановлено, що в області температур 

120 К – 160 К для зразків обох політипів спостерігається стрибкова провідність зі 

змінною довжиною стрибка електрона, яка описується температурною залежніс-

тю [5]: 

                      )exp( 4/1

0

 BT ,    4/13 ))(/(2 FEkNB                (3) 

 
 
Рис. 4. 2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 

404 – 406 у 2С політипі TlInS2  ( T  207 К) 
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 де  - стала спаду хвильової функції 

електрона )exp( r  , k  – стала 

Больцмана, N(EF) – густина локалізо-

ваних станів біля рівня Фермі. За за-

лежностями )()/ln( 4/1

0

 Tf  ви-

значено густину локалізованих станів 

біля рівня Фермі, яка у зразках С по-

літипу складає )(
F

EN = 18107,3   еВ
-

1
см

-3
, а у зразках 2С політипу 

)(
F

EN = 18109,6   еВ
-1
см

-3 
(при 

a=14 нм [6]). Отже, кристали  TlInS2 

2С політипу виявилися більш дефект-

ними, а ніж кристали С політипу.  

У четвертому розділі пред-

ставлено результати  дослідження 

впливу   рентгенівського опромінення 

на характеристики модульованих 

структур у кристалах TlInS2. Зазначе-

но доцільність проведення досліджень 

при енергіях поглинутих рентгенівсь-

ких квантів в одиниці – десятки кеВ, 

що пов’язано з можливостями прак-

тичного використання кристалів 

TlInS2 як активних елементів детекто-

рів рентгенівських та γ променів, а та-

кож високоефективних монохромато-

рів рентгенівського випромінення са-

ме у цьому діапазоні енергій. Встано-

влено, що рентгенівське опромінення 

кристалів TlInS2 С політипу спричи-

няє формування НФ при більш висо-

ких температурах, ніж у випадку не-

опромінених зразків. При досягненні 

поглиненої дози 9,2D  кГр НФ 

утворюється вже при кімнатній тем-

пературі, про що свідчить спостере-

ження модуляційних сателітів з 

)25,0,0;( iq  (рис. 5а, 5б). У той же 

час, в опромінених зразках 2С політипу TlInS2 в області температур існування НФ 

та СФ модуляційні сателіти не спостерігаються. Показано, що рентгенівське 

опромінення суттєво впливає на форму та відносну інтенсивність модуляційних 

сателітів НФ у кристалах С політипу TlInS2. Зокрема, в усьому досліджуваному 

температурному інтервалі Т = 180 К – 300 К інтенсивність сателітів )25,0,0;( 
i

q  

 

 

 
 

Рис. 5. 2D–розподіли інтенсивності для С-

TlInS2 поблизу брегівських рефлексів 404, 

405 та 406: а – неопромінений зразок при 

Т = 210 К, б – опромінений зразок 

D = 2,9 кГр при Т = 300 К, в – опромінений 

зразок D = 2,9 кГр  при Т = 210 К 
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та )25,0,0;( 
i

q  відрізнялася більш ніж у 2 рази. Також з рис. 5б та рис. 5в видно 

зростання протяжності обох сателітів уздовж напрямку [h00]
*
. Зроблено висновок, 

що вказані зміни форми модуляційних сателітів відображують формування декі-

лькох хвиль статичних атомних зміщень з різними значеннями параметра неспів-

мірності у діапазоні δ = 0,02 – 0,17. Зазначено, що виявлена відмінність інтенсив-

ностей сателітів свідчить про відхилення концентрації атомів від рівноважних 

значень у напрямку хвилі модуляції.  Враховуючи процеси самоупорядкування 

дефектів [7], вказаний ефект може свідчити про утворення статичних хвиль гус-

тини дефектів. Встановлено, що у температурній області існування СФ значення 

відносної інтенсивності )406(/ IIsat  зменшується при збільшенні поглиненої дози 

(рис. 6). Отже, зростання поглиненої дози рентгенівського випромінення призво-

дить до зменшення максимального значення модулю параметру порядку при охо-

лодженні кристалів С політипу TlInS2 в області температур існування НФ (217 К –

 197 К). Встановлено, що ізотермічний відпал опромінених зразків при темпера-

турі 430 К протягом 10 годин спричиняє руйнування НФ, яка спостерігалася при 

кімнатній температу рі. Це зумовлено розпадом комплексів та сегрегацій дефек-

тів, а також частковою тепловою рекомбінацією точкових дефектів та виходом їх 

на стоки. При охолодженні відпалених зразків сателіти НФ мають відносну інтен-

сивність, яка суттєво менша за відповідну величину як для неопромінених, так і 

неопромінених кристалів TlInS2 (рис. 6). Розглянуто можливі канали генерації ра-

діаційних дефектів у кристалах TlInS2. Оцінено, що  максимальна енергія, яка пе-

редається атому сірки (найбільш легкому атому сполуки) при зіткненні з фото- 

електроном, не перевищує 1,2 еВ – 1,4 еВ. 

Зазначено, що дефектоутворення за механі-

змом пружних зміщень ри такій енергії є 

неефективним. Натомість, за умови підпо-

рогового опромінення кристалів TlInS2 фо-

тонами з 21  кеВ дієвим виявляється 

домішково-іонізаційний механізм створен-

ня радіаційних дефектів. Запропоновано 

модель формування НФ в опромінених кри-

сталах С політипу TlInS2 при температурах, 

які суттєво (на  десятки  кельвінів)  пере-

вищують  температуру ФП ПФ – НФ 

( iT 214 К). Модель передбачає, що при 

певній критичній концентрації радіаціно-

стимульованих дефектів відбувається утво-

рення хвиль густини дефектів, які індуку-

ють хвилі зв’язаних з ними статичних 

атомних зміщень. На прикладі моделі плос-

кої квадратної атомної сітки методами мо-

лекулярної динаміки (програмний пакет 

LAMMPS) показано, що утворення системи 

періодично розташованих вакансій супро-
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Рис. 6. Температурна залежність від-

носної інтенсивності Іsat/І405  для полі-

типу С-TlInS2:  – неопромінений 

зразок;  – опромінений зразок 

(0,9 кГр);  – опромінений зразок 

(2,9 кГр);  – відпалений зразок 
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воджується релаксацією кристалічної ґратки, результатом якої є поява хвиль ста-

тичних атомних зміщень з різними значеннями довжин хвиль. Експериментально 

визначено температурні залежності питомої електропровідності опромінених зра-

зків С та 2С політипів кристалів TlInS2 в інтервалі температур 100 К – 300 К. Ви-

явлено зростання електропровідності кристалів обох політипів при збільшенні по-

глиненої дози опромінення у порівнянні з неопроміненими зразками (рис. 7). 

Оскільки провідність кристалів TlInS2 визначається наявністю домішкових станів 

 

у забороненій зоні, зроблено висновок, що зростання провідності при радіаційно-

му опроміненні відображає збільшення густини таких станів у опромінених зраз-

ках С та 2С політипів. Для опромінених зразків обох політипів, як раніше для не-

опромінених, на залежностях )()/ln( 4/1

0

 Tf  виявлено лінійні ділянки 

(рис. 8), які відповідають стрибковій провідності зі змінною довжиною стрибка. 

Визначено густину локалізованих станів біля рівня Фермі N(Ef), яка в опроміне-

них зразках при D = 2,9 кГр досягає N(Ef) = 19104,1    еВ
-1
см

-3
 для кристалів С по-

літипу та N(Ef) = 19101,2    еВ
-1
см

-3
 для кристалів 2С політипу, тобто зростає у 3 – 
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Рис. 8. Відносна електропровідність  

кристалів TlInS2 як функція Т
-1/4

:  

а – політип С, б – політип 2С 
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Рис. 7. Температурна залежність електро-

провідності кристалів TlInS2 в інтервалі 

температур 100 К – 300 К: 

а – політип С, б – політип 2С 
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4 рази порівняно з неопроміненими зразками. Показано, що при зростанні погли-

неної дози у зразках С політипу "розмивається" ділянка аномальної температурної 

залежності питомої провідності в інтервалі температур існування НФ.  

У п’ятому розділі експериментально визначено температурні залежності па-

раметрів а та с елементарної комірки кристалів пруститу Ag3AsS3, а також лінійні 

коефіцієнти теплового розширення 
a

 , 
c

  у температурному діапазоні 120 К –

 300 К як у темновому режимі, так і при інтенсивному лазерному опроміненні 

( 532 нм, інтенсивність на поверхні зразка 40P  мВт). Показано, що залежно-

сті a(T) при опроміненні та без нього збігаються і є близькими  до лінійних. В об-

ласті температур T = 180 К – 220 К виявлена слабка зміна кута нахилу залежності 

a(T), так що при T > 220 К коефіцієнт теплового розширення складає 

a
  = (2,2 2,0 ) 510  

1K , а при T < 180 К 
a

  = (2,7 2,0 ) 510  
1K . Встановлено, 

що у темновому режимі виділяються три області температур з різним характером 

залежності c(T). У діапазоні 220T  К параметр с слабко зростає при зменшенні 

температури, коефіцієнт теплового розширення складає 
c

  = – (4 2 ) 610  
1K . В 

інтервалі температур 150 К T  220 К зростання параметру c  за модулем більш 

сильне і коефіцієнт теплового розширення змінюється від 
c

 =  – (4 2 ) 610  
1K  

при 220T  К до 
c

 = – (1,7 2,0 ) 510  
1K при 150T  К. У діапазоні 

120 К 150T  К параметр с зростає за модулем практично лінійно. Показано, що 

при лазерному опроміненні та у темновому режимі залежності c(T) в інтервалі те-

мператур 148 К – 300 К збігаються. Однак, за умови опромінення при температурі 

pT  = (144 – 146) К у режимі охолодження виявлено стрибкоподібне зростання па-

раметру c  (рис. 9). У подальшому при нагріванні охолоджених до 120 К зразків  

спостерігалося стрибкоподібне зме-

ншення величини c  з температур-

ним гістерезисом 2T  К,  що ха-

рактерно для структурних ФП  пер-

шого роду. Стрибок значень параме-

тру  

елементарної комірки c  при 

pT  = (144 – 146) К відображує зміну 

характеру процесів розупорядкуван-

ня підгратки катіонів Ag
+
 при пере-

ході від темнового режиму до інтен-

сивного лазерного опромінення.  Зо-

крема, така зміна може бути зумов-

лена відмінністю температурних за-

лежностей потенціальних бар'єрів 

)(TU
Ag

 для катіонів Ag
+
, що відпові-

дають різним кристалографічним по-

зиціям, між якими здійснюється  
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Рис. 9. Температурна залежності парамет-

ру c(T) елементарної комірки пруститу та 

коефіцієнту 
c

  при лазерному опромі-

ненні 
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міграція катіонів Ag
+
. При опроміненні величини )(TU

Ag
 змінюються стрибком в 

околі pT , а без опромінення вони не зазнають стрибкоподібних змін, хоча для 

право- та лівогвинтових спіралей і відрізняються між собою. 

 У додатках наведено послідовність проведення юстування та розрахунок 

кутів φ та χ для рентгенівської триколової дифракції.  

ВИСНОВКИ 

1. Методом триколової рентгенівської дифрактометрії виконано сканування 

оберненого простору кристалів TlInS2 С та 2С політипів у площинах (a
*
0c

*
), 

(b
*
0c

*
) та (a

*
a

*
c

*
) в інтервалі температур 180 К – 300 К. Встановлено, що при охо-

лодженні неопромінених кристалів С політипу модуляційні сателіти НФ 

)25,0,0;( iq  ( 006,0045,0  ) малої інтенсивності з’являються при температу-

рах 238 К – 240 К, які на 24 К – 26 К перевищують відоме у літературі значення 

температури ФП ПФ – НФ 214iT  К. Існування слабких сателітів при вказаних 

температурах відображує появу НФ у тих областях кристалу, в яких завдяки висо-

кій локальній концентрації характерних для TlInS2 структурних дефектів пружні 

параметри істотно модифіковані.  

2. Активне формування НФ у неопромінених кристалах С-політипу TlInS2 

відбувається у температурному інтервалі 197 К < T  < 214 К і охоплює весь об’єм 

кристалу, в якому при охолодженні спостерігається зростання амплітуди парамет-

ру порядку за близьким до лінійного законом. Температура ФП НФ – СФ складає 

197cT  К. Виявлено, що при температурах, характерних для існування НФ 

(197 К – 240 К) та СФ ( 197T  К) у С-TlInS2, у кристалах 2С-політипу TlInS2 мо-

дуляційні сателіти НФ та СФ у жодному з напрямків оберненої ґратки не  спосте-

рігаються.  

3. Встановлено, що опромінювання кристалів TlInS2 С політипу рентгенів-

ським випроміненням (енергія фотонів 21 кеВ) спричиняє формування НФ при 

більш високих температурах, ніж у випадку неопромінених зразків.  Виявлено, що 

при досягненні певної поглиненої дози (2,9 кГр) НФ утворюється вже при кімнат-

ній температурі, а зміна форми та відносної інтенсивності сателітів при опромі-

ненні свідчить про формування декількох хвиль статичних атомних зміщень з різ-

ними значеннями параметра неспівмірності δ = 0,02 – 0,17 та  утворення хвиль 

концентрації атомів у напрямку хвиль зміщень. 

4. Запропоновано модель формування НФ в опромінених кристалах С полі-

типу TlInS2. Модель передбачає, що при певній критичній концентрації радіацій-

но-стимульованих дефектів відбувається утворення хвиль густини дефектів, які 

індукують хвилі зв’язаних з ними статичних атомних зміщень. На прикладі плос-

кої квадратної атомної сітки методами молекулярної динаміки (програмний пакет 

LAMMPS) показано, що утворення системи періодично розташованих вакансій 

супроводжується релаксацією кристалічної ґратки, результатом якої є поява хвиль 

статичних атомних зміщень з різними значеннями довжин хвиль.  

5. Показано, що як для неопромінених, так і опромінених  кристалів С-

політипу TlInS2  характерне поєднання фізичних властивостей, притаманних як 

власним сегнетоелектрикам з НФ ІІ роду (ВС), так і невласним сегнетоелектрикам 
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з НФ І роду (НВС), що свідчить про  наявність у НФ двох конкуруючих типів па-

раметру порядку – однокомпонентного та двокомпонентного. В області темпера-

тур T  > 203 К зберігається гармонічний режим модуляції статичних атомних зсу-

вів, характерний для ВС, а при  T    203 К  відбувається перебудова НФ, у ре-

зультаті якої режим модуляції стає "солітонним" (НВС).  

6. Експериментально визначено температурні залежності питомої електроп-

ровідності на постійному струмі неопромінених та опромінених зразків TlInS2  С  

та 2С політипів в інтервалі температур 100 К – 300 К. Показано, що при охоло-

дженні усіх типів зразків залежності )(T  є спадаючими. Однак, для неопроміне-

них зразків політипу С виявлено, що при охолодженні в області температур акти-

вного формування НФ (214 К – 197 К) спостерігається зростання провідності, яке 

при переході до СФ змінюється на монотонне зменшення. Запропоновано модель 

аномального зростання провідності, яка враховує неспівмірне збурення кристалі-

чного потенціалу при утворенні хвилі неспівмірних статичних атомних зміщень. 

У рамках моделі Кроніга-Пені показано, що врахування неспівмірного збурення 

кристалічного потенціалу може призводити до зменшення ширини забороненої 

зони кристалу на (5 – 7) % в інтервалі температур 214 К – 197 К.  

7. Встановлено, що у неопромінених та опромінених зразках С  та 2С полі-

типів кристалів TlInS2 реалізується стрибкова електронна провідність, а в області 

температур 160 К – 120 К – стрибкова провідність зі змінною довжиною стрибка 

електрона. За температурними залежностями провідності визначено густину ло-

калізованих станів біля рівня Фермі. Виявлено зростання електропровідності кри-

сталів при збільшенні поглиненої дози опромінення, що свідчить про стрибковий 

характер провідності між локальними центрами, які генеруються при радіаційно-

му опроміненні. 

8. Експериментально визначено температурні залежності параметрів а та с 

елементарної комірки кристалів пруститу Ag3AsS3, а також лінійні коефіцієнти 

теплового розширення 
a

 , 
c

  у температурному діапазоні 120 К – 300 К як у те-

мновому режимі, так і при інтенсивному лазерному опроміненні. Виявлено, що за 

умови лазерного опромінення при температурі 146T   К відбувається стрибкопо-

дібна зміна параметру c  величину ∆с ≈ 0,003 Å  - зростання при охолодженні та 

зменшення при нагріванні. Стрибок значень параметру елементарної комірки c  

відображує зміну характеру процесів розупорядкування підгратки катіонів Ag
+
 

при переході від темнового режиму до інтенсивного лазерного опромінення. 
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АНОТАЦІЯ 

Ніколаєнко А.В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих 

структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектрикаx. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено вивченню закономірностей змін кристалічної струк-

тури та електропровідності при формуванні та розпаді модульованих структур у 

потрійних халькогенідних сегнетоелектриках TlInS2 та Ag3AsS3, а також встанов-

ленню впливу рентгенівського та оптичного опромінення на параметри таких 

процесів. Методом рентгенівської триколової дифрактометрії встановлено, що 

при досягненні поглиненої дози 2,9 кГр неспівмірна фаза (НФ) утворюється вже 

при кімнатній температурі, тоді як для неопромінених зразків формування сателі-

тів НФ з )25,0,0;( iq  ( 006,0045,0  ) було зафіксовано при температурах 

238 К – 240 К, які на 24 К – 26 К перевищують відоме у літературі значення тем-

ператури фазового переходу парафаза – НФ 214iT  К. Зміна форми та відносної 

інтенсивності сателітів при опроміненні свідчить про формування декількох 

хвиль статичних атомних зміщень з різними значеннями параметра неспівмірнос-

ті δ = 0,02 – 0,17 та  утворення хвиль концентрації атомів у напрямку хвиль змі-

щень. 

Ключові слова: модульовані структури, напівпровідники-сегнетоелектрики, 

неспівмірна фаза, рентгенівське опромінювання, співмірна фаза, стрибкова прові-

дність, фазові переходи. 

 

АННОТАЦИЯ 

Николаенко А.В. Влияние облучения на трансформацию модулирован-

ных структур в тройных халькогенидных сегнетоэлектрика. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. Киевс-

кий национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 

2017. 

Диссертация посвящена изучению закономерностей изменений кристалли-

ческой структуры и электропроводности при формировании и распаде модулиро-

ванных структур в TlInS2 и Ag3AsS3, а также установлению влияния рентгеновс-

кого и оптического излучения на параметры таких процессов. Методом рентгено-

вской трикруговой дифрактометрии установлено, что при достижении поглощен-

ной дозы 2,9 кГр несоразмерная фаза (НФ) образуется уже при комнатной темпе-

ратуре, тогда как для необлученных образцов формирования сателлитов НФ с 

)25,0,0;( iq  малой интенсивности было зафиксировано при температурах 

238 К – 240 К, которые на 24 К – 26 К превышают известное в литературе значе-

ние температуры фазового перехода парафаза – НФ 214iT  К. Изменение формы 

и относительной интенсивности сателлитов при облучении свидетельствует о фо-

рмировании нескольких волн статических атомных смещений с различными зна-
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чениями параметра несоразмерности δ = 0,02 – 0,17 и образования волн концент-

рации атомов в направлении волн смещений. 

Ключевые слова: модулированные структуры, полупроводники-

сегнетоэлектрики, несоразмерная фаза, рентгеновское облучение, соразмерная фа-

за, прыжковая проводимость, фазовые переходы. 

 

SUMMARY 

Nikolaienko A.V. Influence of irradiation on transformation of modulated 

structures in ternary chalcogenide ferroelectrics. – Manuscript. 

Thesis for Doctor of Philosophy degree (Candidate of science in Physics and 
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The thesis is devoted to the study of regularities of changes in the crystal structure 

and electrical conductivity during the formation and decay of modulated structures in 

ternary chalcogenide ferroelectrics TlInS2 and Ag3AsS3, also to determine the effect of 

X-ray and optical irradiation on the parameters of such processes. By X-ray three circles 

diffractometry it was shown that irradiation of TlInS2 crystals of polytype C with X-ray 

(photon energy 21 keV) leads to the formation of incommensurate phase (IP) at higher 

temperatures than in the case of unirradiated samples. It was revealed that for certain 

absorbed dose (2.9 kGy), the incommensurate phase was formed at room temperature, 

whereas for the unirradiated samples the formation of incommensurate phase satellites 

with )25,0,0;( iq  ( 006,0045,0  ) with low intensity was detected at temperatures of 

238 K–240 K, which exceed the known from the literature temperature of phase transi-

tion 214iT  K by 24 K–26 K. The existence of weak satellites at the indicated 

temperatures reflects the appearance of IP in those areas of the crystal in which, owing 

to the high local the concentration of structural defects characteristic of TlInS2 elastic 

parameters are substantially modified. The changes in the shape and relative intensity of 

the satellites upon irradiation indicate about the formation of several waves of static 

atomic displacements with different values of the disparity parameter δ = 0.02 – 0.17 

and the formation of waves of the concentration of atoms in the direction of 

displacement waves. 

It was found that under laser irradiation of proustite crystals Ag3AsS3 at tempera-

ture 146T   K there is a jump-like change of the parameter c on value ∆с ≈ 0,003 Å: 

increase during the cooling and decrease during the heating. The jump in the values of 

the unit cell parameter c reflects the change in the nature of disordering processes of the 

sublattice Ag
+
 during the transition from dark mode to intense laser irradiation. 
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