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ВСТУП 

Останнім часом зріс науковий інтерес до дослідження 

наноструктурованих функціональних матеріалів. Це пов'язано з тим, що в 

таких матеріалах крім «традиційних» фізичних властивостей: магнітних, 

оптичних, механічних і т.д., спостерігаються поява додаткових ефектів: 

нелінійні залежності фізичних параметрів від розмірів наночастинок, 

додаткові кореляції між магнітними нанооб'єктами, конформаційні структурні 

ефекти. Ці унікальні властивості роблять такі матеріали перспективними у 

виробництві оптичних пристроїв, пристроїв запису, зберігання інформації та 

ін.. 

Наноструктуровані матриці представляють собою вдосконалено 

особливий, у своєму роді унікальний, інструмент дослідження фізико-

хімічних процесів в обмеженому об’ємі, порівняно з масштабом протікання 

процесів і розмірами досліджуваних об'єктів: обмеженість простору і 

ефективний контакт зі стінками пор зумовлюють суттєві особливості стану 

речовини-наповнювача в порівнянні з випадком його перебування у вільному 

об’ємі. Саме ця можливість визначає підвищення інтересу до 

наноструктурованих матеріалів і є в даний час предметом різнобічних 

досліджень. 

Провідним методом у вивченні структури в надатомній області (від 15 

до 1000 ангстрем) є метод малокутового розсіяння. Поява синхротронних 

джерел випромінювання спонукала до розвитку рентгенівських малокутових 

установок для дослідження зразків з малим об’ємом (меншим за 10 мм3). 

Висока інтенсивність синхротронного випромінювання дозволяє отримати 

достовірну інформацію про структурні властивості наночастинок і всієї 

наносистеми в цілому. В свою чергу висока проникаюча здатність нейтронів 

дає можливість отримати данні для аналізу внутрішньої структури частинок в 

невпорядкованих системах з великим об’ємом зразків. Для дослідження 

кристалічної структури зразків використовувся метод нейтронної дифракції, 
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який на відміну від рентгенівської дифракції має високу чутливістю до 

положень кисню в кристалічній структурі оксидних систем. 

За останні роки завдяки стрімкому розвитку реакторобудування [1] 

з’явились можливості проведення нейтронних досліджень структури 

конденсованих середовищ методами дифракції нейтронів [2] та сучасними 

методами малокутового розсіяння нейтронів і рентгенівських променів [3]. 

Крім того як теоретично так і експериментально виявлено вплив опромінення 

та допування на структуру конденсованого середовища [4]. 

Актуальність теми. Вивчення допованих конденсованих середовищ має 

як загально науковий, так і прикладний інтерес. Дослідження процесів 

формування наноутворень в кристалічних і аморфних матрицях та зміни 

структури в дисперсних середовищах внаслідок їх допування мають дати 

корисну інформацію про властивості нових матеріалів і дозволять управляти їх 

фізичними властивостями за рахунок варіювання структури. З точки зору 

практичного застосування, доповані кристалічні матриці можуть бути 

застосованими у виробництві пристроїв для накопичення інформації. 

Включення до складу скляних матриць оксидів церію і титану забезпечує 

вибіркове поглинання світла і дає можливість застосовувати їх для 

виготовлення різноманітних виробів побутового та технічного призначення. 

Дисперсні системи на основі алюмолютецієвих та алюмоітрієвих гранатів, 

активовані іонами церію, широко застосовуються як оптичні конвертори в 

детекторах рентгенівського випромінювання та високоенергетичних часток в 

рентгенівській та скануючій позитрон-емісійній комп'ютерній томографії. 

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

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на  кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової програми 

«Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». Зміст роботи був 

узгоджений з планами роботи за держбюджетними темами «Фундаментальні 

дослідження молекулярних процесів в рідинних, полімерних, медико-
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біологічних і наносистемах, які визначають їх рівноважні та кінетичні 

властивості» (№ ДР 0106U006363); «Фундаментальні дослідження в галузі 

фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» 

(№ ДР 0111U004954) та «Конденсований стан (рідинні системи, 

наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні 

дослідження молекулярного рівня організації речовини» (№ ДР 0114U003475). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

виявлення та характеризація наноутворень в кристалічних і аморфних 

матрицях, аналіз зміни структури дисперсних середовищ, яке відбувається 

внаслідок їх допування іонами та оксидами, а також вплив спостережених 

структурних змін на фізичні властивості досліджуваних об’єктів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

задачі: 

1) за допомогою методів малокутового розсіяння рентгенівських 

променів та магнітних вимірювань дослідити процес формування 

наноутворень в кристалічних алюмінієвих матрицях після їх опромінення 

іонами гелію та заліза; 

2) використовуючи метод малокутового розсіяння нейтронів, визначити 

механізми формування наноутворень в аморфному силікатному склі, 

допованому оксидами церію і титану та прослідити зв'язок розмірів 

наноутворень з фрактальною розмірністю аморфних матриць; 

3) провести математичну обробку даних по малокутовому розсіянню 

нейтронів і визначити середнє значення елементного складу наноутворень в 

досліджуваних скляних матрицях, допованих оксидами церію та титану; 

4) за допомогою методу малокутового розсіяння нейтронів дослідити 

механізми формування наноутворень в аморфному силікатному склі, 

допованому оксидами свинцю і сіркою та прослідити зв'язок між режимами 

термообробки та фрактальною розмірністю силікатного скла; 
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5) використовуючи методи нейтронної дифракції, дослідити зміни 

структури в дисперсних середовищах на основі алюмоітрієвого та 

алюмолютецієвого гранату, внаслідок допування їх оксидами лютецію та 

вплив цих змін їх фізичні властивості. 

6) за допомогою методу нейтронної дифракції визначити зміни у 

структурі алюмолютецієвого гранату, допованого іонами церію за різних умов 

його термообробки; 

7) провести аналіз зв’язку зміни міжатомних відстаней в 

алюмолютецієвих гранатах, допованих іонами церію зі зміною спектрів 

фотолюмінесценції досліджуваних гранатів за різних умов їх допування та 

термообробки. 

Об’єкт дослідження - вплив допування іонами та оксидами на 

конденсоване середовище з метою формування в ньому наноутворень, зміни 

його структури та фізичних властивостей. 

Предмет дослідження - процес утворення нанонеоднорідностей в 

конденсованих середовищах та зміна структури внаслідок їх опромінення 

іонами або введенням в них оксидів, а також зв'язок структурних змін в цих 

середовищах з їх фізичними властивостями. 

Методи дослідження. Для дослідження процесу наноутворень та зміни 

структури, а також вивчення фізичних властивостей в допованих 

конденсованих середовищах були застосовані методи малокутового розсіяння 

нейтронів та рентгенівських променів, нейтронної дифракції, а також 

магнітних та оптичних вимірювань. 

Наукова новизна одержаних результатів. Методом малокутового 

розсіяння рентгенівських променів вперше знайдені розміри 

нанонеоднорідностей, які формуються в алюмінієвій матриці, опроміненій 

іонами гелію та заліза. 

Вперше встановлено зміну фрактальної розмірності кристалічних та 

аморфних матриць внаслідок їх допування.  
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Запропоновано гетерогенний  механізм формування наноутворень в 

скляних матрицях, допованих оксидами, який полягає в тому, що додавання 

саме оксидів церію та титану спонукає до формування наноутворень у скляній 

матриці.  

Вперше, використовуючи дані малокутового розсіяння нейтронів, 

визначено середнє значення елементного складу наноутворень в 

досліджуваних аморфних скляних матрицях. 

Методом нейтронної дифракції знайдено зміни структури 

алюмолютецієвого граната, допованого іонами церію за різних умов 

термообробки. 

Практичне значення одержаних результатів. Експериментально 

одержані результати є важливими для вдосконалення технології виготовлення 

магнітних та оптичних систем з наперед заданими властивостями та 

подальшого їх використання у різноманітних виробах побутового та 

технічного призначення. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили 

вирішити поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні 

положення і висновки, сформульовані дисертантом особисто. Використані в 

дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні 

посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

З наукових статей, що видані у співавторстві до дисертації включені 

лише результати, що отримані автором особисто. Зокрема дисертант брав 

безпосередню участь у проведенні  експериментів з малокутового розсіяння 

рентгенівських променів кристалічними матрицями, малокутового розсіяння 

нейтронів аморфним силікатним склом та нейтронної дифракції дисперсними 

системами, а також обговоренні результатів та написанні всіх робіт, 

викладених в [1-16]. В роботах [3,14,15] автором проведена математична 

обробка даних по малокутовому розсіянню нейтронів, з урахуванням 

елементного складу скла та густини амплітуд розсіяння компонентів скла, яка 
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дозволила визначити середнє значення елементного складу наноутворень в 

скляних матрицях, допованих оксидами церію та титану. Вперше 

проаналізована зміна фрактальної розмірності кристалічних та аморфних 

матриць за розмірами наноутворень в них. Дисертантом був запропонований 

механізм формування наноутворень в аморфних скляних матрицях, що 

представлений у роботах [1,3,6,7,8,10,12,15,16]. У роботах [5,6,7,11] визначені 

зміни структури дисперсних середовищ, допованих оксидом лютецію та 

іонами церію, які в подальшому впливають на зміни їх спектрів 

фотолюмінесценції. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідались та обговорювались на наукових конференціях, семінарах та 

школах, а саме: 1. SANS-YuMO user Meeting at the start-up of scientific 

experiments on IBR-2M devoted to the 75th anniversary of Yu.M Ostanevich. 

May 27-30, 2011, Dubna, RF; 2. VIII Национальная конференция 

«Рентгеновское, синхротронное излучения, нейтроны и электроны для 

исследования наносистем и материалов. Нано-био-инфо-когнитивные 

технологии» (РСНЭ-НБИК-2011). 14-18 ноября 2011, Москва, РФ; 3. 46-я 

Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния (ФКС-2012). 12-17 

марта 2012, Гатчина, РФ; 4. XXII Международное совещание и 

Международная молодежная конференция «Использование рассеяния 

нейтронов в исследованиях конденсированного состояния», 2012, Санкт-

Петербург, РФ; 5. XLVII Школа ФГБУ «ПИЯФ» по физике 

конденсированного состояния, 2013, Санкт-Петербург, РФ; 6. II 

Международная конференция «Многомасштабное моделирование структур, 

строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии». 11-14 ноября 2013, 

Тула, РФ; 7. International Conference ‘Condensed Matter Research at the IBR-2’ 

(CMR-2014). June 24-27, 2014, Dubna, RF; 8. Совещание и Молодежная 

конференция по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного 

излучения в конденсированных средах, 27–31 октября 2014, Санкт-Петербург, 



10 

 

РФ; 9. 48-я Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния (ФКС-

2014). 10-15 марта 2013, Гатчина, РФ. 

Публікації. Основні ідеї та результати дисертації опубліковано в 16 

працях, у тому числі 6 статтях в реферованих фахових журналах, 10 тезах 

доповідей на міжнародних наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Дослідження наноутворень в кристалічних матеріалах 

 

На сьогодні наноструктурним магнітним матеріалам приділяють 

підвищену увага через розширення їхніх властивостей, коли розміри частинок 

зменшується до кількох нанометрів [21]. Все це пов'язано з виявленням в них 

унікальних магнітних явищ, не властивих класичним магнетикам: 

колосальний магнітний опір або достатньо висока температура Кюрі, все це 

спостерігається у наноструктурних магнітних матеріалах [22]. Дані матеріали 

можуть бути застосовані для виробництва пристроїв для зберігання інформації 

або інших електронних систем, біомедичних компонентів в якості 

фармакологічних каталізаторів, як паливні елементи, датчики тощо [23]. 

Дуже важливо мати інструменти для пошуку ефективних методів для 

виробництва наноструктурних магнітних матеріалів, з можливістю 

контролювання їхнім складом, розмірами і розподілом наночастинок. Одним 

з перспективних методів є опромінення матеріалів високоенергетичними 

частинками [24]. Він дозволяє отримати рівномірний розподіл об'ємної 

концентрації імплантованих іонів у матриці. А також забезпечує можливість 

імплантації у матрицю практично будь-якого елементу у тому числі й хімічно-

нерозчинного у даній матриці. 

Використання пучків важких іонів є одним з важливих напрямків 

модифікації структури твердих тіл, в тому числі й нанометровому діапазоні 

розмірів. Існує декілька можливостей створення наноструктур опроміненням 

високоенергетичними важкими частинками. Перша пов'язана з безпосереднім 

впливом на структуру матеріалу за рахунок передачі енергії шляхом пружних 

і непружніх зіткнень. Область, в якій відбувається інтенсивна передача енергії, 

обмежена радіусом у кілька нанометрів. Таким чином виходить «трек» - 

наноутворення яке і може служити для додання матеріалу нових властивостей. 
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Друга можливість включає двох стадійний вплив, що включає створення 

локальних радіаційних пошкоджень і потім хімічну обробку, яка і призводить 

до формування кінцевої структури. Хімічна обробка треків важких іонів, звана 

також травленням - добре відомий метод формування однорідних мікропор і 

нанопор в діелектриках. Одним з практичних додатків даного методу є 

виробництво трекових мембран («ядерних фільтрів»), реалізований в 

Лабораторії ядерних реакцій ім. Г. Н. Фльорова Об’єднаного інституту 

ядерних досліджень (м. Дубна, Росія) в середині 1970-х років [25]. 

Трек важкого іона, як нанорозмірне утворення, представляє великий 

інтерес як з точки зору фундаментальної науки, так і в плані практичних 

додатків. Дослідження структури і природи треку важкого іона проводять за 

допомогою різноманітних методів, які дозволяють охарактеризувати розміри і 

форму зони пошкодження, а також виявити зміну фізичних і хімічних 

властивостей. Такі дослідження дозволяють, наприклад, здійснювати 

спрямований пошук матеріалів для інертних матриць ядерного пального [26], 

розробляти методики отримання каліброваних нанопор для нанофлюїдної 

техніки, створення надмініатюрних сенсорів, керованих мембран та ін. [27] 

[28] Застосування трекових нанопор для вирощування металевих нанодротів 

(див. рис. 1.1. та рис. 1.2.) та нанотрубок включає області розробок нових 

матеріалів для магнітних дисків, магнітних сенсорів, анізотропних оптичних 

фільтрів, надмініатюрних термопар та інших електронних пристроїв, сонячних 

батарей та ін.  

Останнім часом основну увагу приділяють питанню формування 

(синтезу) монодисперсних виділень в об’ємі твердого тіла з гранично високою 

об’ємною густиною і при цьому в режимі мінімально можливих доз 

опромінення рис. 1.3. Варіюючи умови іонного опромінення (вид іона, енергія 

іона, використання багатокомпонентних пучків) можна управляти структурою 

нановиділень (середній розмір, орієнтація, кристалічність) [29] [30] і тим 

самим контролювати електронні та магнітні властивості системи та, 
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потенційно, використовувати дані матеріали у нових сенсорних та 

інформаційних системах. 

 

 

Рис. 1.1. Переріз трекової нанопори з різко змінним профілем та діаметром 

гирла 30 нм [27] 

 

Рис. 1.2. Нанодріт з міді, який виріс в трековій нанопорі [27] 

 

 

Рис. 1.3. Аморфний шар тонких плівок кремнію, що опромінені іонами гелію 

з енергією E = 17 кеВ та дозою 1017 см-2 [28] 
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Алюміній використовується для матриці через його відмінну корозійну 

стійкість та хімічну стабільність. В роботі ми зосередилися на вивченні 

структурних аспектів формування наночастинок заліза в алюмінієвій матриці. 

 

1.2. Наноструктуровані скляні матриці та їх оптичні властивості 

 

Серед неорганічних матеріалів оксидні структури займають особливе 

місце, за рахунок широкої поширеності у природі та унікальних в багатьох 

випадках функціональних властивостей. Оксидні сполуки і композити 

складають основу кераміки, будівельних матеріалів, виробів зі скла і входять 

до складу багатьох мінералів. В оптичних технологіях оксидні матриці - це 

силікатні стекла, які слугують для створення оптичних елементів і знаходять 

різноманітне застосування для деталей оптоелектроніки та нелінійної оптики, 

відкриваючи можливості управління оптичними властивостями за рахунок 

регулювання хімічного складу, як самого скла, так і додаткових компонентів. 

Науковий і практичний інтерес до скла зумовлений особливими 

властивостями самої скляної матриці і наноструктур, що утворюються в них у 

вигляді частинок металів, напівпровідників, складних оболонкових частинок. 

Вбудовані у скло наночастинки, принципово, змінюють їх властивості, 

дозволяючи надавати їм нові функціональні параметри. Перспективними 

матеріалами є аморфні системи на основі силікатного скла, доповаого 

оксидами перехідних і рідкоземельних елементів, у результаті присутності 

яких скло набуває необхідні колориметричні характеристики. В основі 

отримання таких матеріалів лежать процеси формування у скляній матриці 

центрів забарвлення нанометрового діапазону і кластерних    структур [31]. 

Зацікавленість до використання з’єднань церію і титану у технології 

оптичних матеріалів виникла у зв’язку з їх застосуванням для отримання 

яскраво-жовтого та помаранчевого забарвлення скла з добре відтворюваними 

світлотехнічними характеристиками та високою термостійкістю. Поєднання у 

складі скляних матриць оксидів церію і титану забезпечує вибіркове 
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поглинання світла і дає можливість застосовувати їх для виготовлення 

різноманітних виробів побутового та технічного призначення (колб 

автомобільних ламп, термостабільних світлофільтрів та для імітації 

дорогоцінних каменів) [32] [33]. 

Розроблено скляні матриці на основі алюмосилікатної склоутворюючої 

системи SiO2-Al2O3-MgO-CaO-BaO-SrO-Na2O-K2O-Li2O і показана 

можливість формування в цих матрицях наноструктур змінного складу 

x(СеO2)۰y(TiO2). Синтез стекол здійснювався в газовій печі при максимальній 

температурі 1450 °С . Отримано рівномірно забарвлені стекла, які за своїми 

фізико-технічними властивостями відповідають кольоровим стеклам, що 

використовується для виготовлення автомобільних ламп. 

Характерними особливостями спектрів отриманих стекол є різкий край 

оптичного поглинання в УФ-області та висока прозорість в довгохвильовій 

частині спектра. Стекла однорідні за кольором. Форма спектрів пропускання 

зі зміною співвідношення СеО2/TiO2 практично не змінюється, але має місце 

зміщення краю поглинання в довгохвильову частину спектра при збільшенні 

вмісту TiO2 (рис. 1.4.) [34]. 

На відміну від допування окремим оксидом церію або титану, 

властивості Ce-Ti-стекол в значній мірі визначаються їх співвідношенням, ніж 

концентрацією. Спектральна область їх пропускання потрапляє між 

поглинанням Ce- і Ti-стекол (рис. 1.4.), але властивості Ce-Ti-допованих 

зразків не зводяться до суми вкладів від стекол, що містять індивідуальні 

оксиди. Спектри пропускання стекол і відповідно їх кольорові характеристики 

контролюються співвідношенням СеО2/TiO2 [35]. А їх технологія отримання 

легко вписується в існуючі технології для технічних силікатних стекол. 
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Рис. 1.4. Оптичні спектри пропускання стекол з різним молярним 

відношенням CeO2/TiO2. Номер кривої відповідає зразку в таблиці 1.1 [36] 

 

 

Таблиця 1.1 

Значення нахилу спектра оптичного пропускання K та порогу 

пропускання max 

 

Номер 

зразка 

Молярне відношення 

CeO2:TiO2 

Колір скла K max/λmax 

1 0.3:0.0 світло-жовтий 3.50/350 

2 0.3:1.0 .. 3.30/356 

3 0.3:3.0 .. 2.50/361 

4 0.3:5.0 жовтий 2.20/363 

5 0.3:6.5 .. 1.88/366 

6 0.3:10 темно-жовтий 0.80/398 

 



17 

 

Незважаючи на те, що в більшості випадків у стеклах, забарвлених 

іонами металів Fe3+, Cu2+, Co2+, Nd3+ та і ін. не спостерігається утворення 

наночастинок, то для досліджуваних скляних матриць за участі двох допантів, 

встановлено, формування нанометрових утворень. Передбачається, що їхній 

склад має вигляд подвійних оксидів змінного складу СеxTiyOz, у яких варіація 

стехіометрії відповідальна за зміну оптичних властивостей у досить вузьких 

межах (поглинання в короткохвильовій частині видимої області, зумовлююче 

жовте і помаранчеве забарвлення). Згідно з даними вимірів методу 

малокутового розсіяння рентгенівського випромінювання (табл. 1.5) розмір 

їхній порядку 10 Ǻ, причому він збільшується при збільшенні частки TiO2, що 

супроводжується поглибленням забарвлення [34]. 

 

Таблиця 1.2 

Характерні значення розмірів областей неоднорідностей R у скляних 

матрицях та величин їх середнього квадрату різниці густини <(Δρ)2> оксидної 

фази і скла за даними малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінювання. 

 

Молярне відношення СеО2/TiO2  R, Ǻ <(Δρ)2> 104 

0,3/0 7,5 0,5 

1/3,0 10,5 2,3 

1/5,6 15 6,6 

1/6,5 18 7,6 

 

Формування ряду подвійних оксидів в системі СеО2-TiO2 має місце при 

температурах вище 1300 0С, але кінцевий склад залежить в значній мірі від 

умов термообробки (атмосфера, швидкість нагріву та ін.) і від співвідношення 

СеО2/TiO2. Процес утворення нанофаз бінарних оксидів у стеклах істотно 

відбивається на характеристиках їх фотолюмінесценції     (рис. 1.5.). Для іонів 

Ce3+ в різних середовищах властива несиметрична смуга люмінесценції з 
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максимумом близько 400 нм, подібна тій, яка показана на рис. 1.5а. для 

досліджуваних стекол, допованих тільки оксидом церію, а для іонів Ti3+ 

спостерігається набагато більша довгохвильова смуга (рис. 1.5в). 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Спектри фотолюмінесценції та їх розклад на гаусові компоненти для 

стекол, допованих СеО2 (а), СеО2 + TiO2 (б) і TiO2 (в) 

 

В Ce-Ti-стеклах картина зовсім інша (рис. 1.5б.), що може свідчити про 

різний стан обох елементів, які можуть бути в зазначених нанофазах. 

Передбачається, що в процесі синтезу формуються складні оксидні кластери 

CexTiyOz, де титан чотирьохвалентний, а церій може перебувати як у вигляді 

Ce3 +, так і Ce4+ [36] (див. на рис. 1.6). Така особливість дає можливість 

контролювати зміну забарвлення скла, а температурна стабільність даних 

структур визначає його термічну стійкість. 

Фізичні властивості та експлуатаційні характеристики допованих 

силікатних стекол визначаються хімічним складом скла, електронним станом 

допантів і структурними особливостями кластерів Ti-Ce-O. Експерименти по 

малокутовому рентгенівському розсіюванні [34], однозначно вказують на 

формування кластерів Ti-Ce-O. Метод малокутового розсіяння нейтронів 
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дозволяє розширити область розмірів досліджуваних структур і більш 

детально вивчити ці структури при зміні їх відносної концентрації TiO2/CeO2. 

 

 

Рис. 1.6. Спектр рентгенівських  фотоелектронів головних рівнів Ce 3d a) та Ti 

2p б), для церій- і титан-вмісних стекол зі співвідношенням вмісту оксидів 

CeO2:TiO2=1.0:6.5 
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1.3. Кристалічні люмінофори та методи їх отримання 

 

Використання багатокомпонентних оксидних систем, допованих іонами 

рідкоземельними елементами, знаходять широке застосування у різних 

оптичних пристроях, таких як світловипромінюючі діоди, лазери, детектори 

рентгенівського і γ-випромінювання та ін. Все зростаючі вимоги, які 

пред'являються до сучасної лазерної техніки, люмінофорів і наукомісткої 

продукції, призводять до необхідності постійного поліпшення характеристик 

матеріалів та пошуку нових. [37] [38] [39]. Перспективними матеріалами для 

виробництва сцинтиляторів є алюмолютецієві і алюмоітрієві гранати, які 

характеризуються порівняно високою густиною, що визначає їх високу 

гальмівну здатність до іонізуючого випромінювання [40] [41]. Окрім цього, 

зазначені сцинтилятори характеризуються високою механічною міцністю та 

радіаційної стійкістю. 

Останнім часом велику увагу приділяють отриманню оптично активних 

матеріалів не у вигляді монокристалів, а у вигляді кераміки, виробництво якої 

є менш енергомістким та витратним. Необхідною стадією у технології 

отримання кераміки є отримання речовини у вигляді порошку з нанометровим 

розміром частинок. Економічно вигідним способом формування таких 

нанопорошків у порівнянні з твердофазним синтезом є методи колоїдної хімії, 

зокрема спільне осадження гідроз’єднань металів з розчину, при якому 

можливо в широких межах варіювати умови синтезу і тим самим управляти 

складом, структурою, морфологією і, відповідно, робочими характеристиками 

кінцевого продукту - багатокомпонентного оксиду. Таким чином, 

застосування даних методів дозволяє тонко контролювати оптичні властивості 

кінцевого матеріалу за рахунок формування метастабільних фаз з високою 

концентрацією дефектів [42] [43] [44] [45] або зміни кристалічного оточення 

іона-активатора. 

Запропоновано велику кількість методів отримання систем, які мають 

структуру гранату. Найбільш часто зустрічаючими у літературі є 
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твердофазний метод [46] [47], методи осадження у вигляді оксалатів [48], 

гідрооксидів [49] [50] з подальшою обробкою при високих температурах, золь-

гель метод [51]. Метод «виморожування» менш відомий [52]. Одним із 

запропонованих відносно недавно є метод горіння [53]. 

Розглянемо метод осадження у вигляді гідрооксидів, який схематично 

представлено на рис. 1.7: 

 

Рис. 1.7. Характерна схема проведення методу осадження гідрооксидів 

 

Для гідрооксидного методу спостерігається велика однорідність опадів, 

що сприяє більш повному протіканню дифузії реагуючих компонентів та 

прискоренню процесу утворення граната. Автори роботи [49] вважають, що 

для отримання ітрій-алюмінієвого граната без домішок сторонніх фаз потрібне 

попереднє проколювання гідрооксидів при (500-700) 0С, тобто коли вода 

видалена, але кристалізації ще немає. Кристалізація фази граната відбувається 

в інтервалі (860-980) 0С [54]. Внаслідок цього на першій стадії взаэмодії шихти 

(двохстадійній взаємодії) бажано дотримуватися даного температурного 

інтервалу. 
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 Згідно роботи [55], з'єднання зі структурою граната утворюється 

повністю при взаємодії спільно утворених гідрооксидів ітрію і алюмінію вже 

при температурі 1200 0С. Також рекомендується для отримання гомогенної 

суміші гідрооксидів проводити осадження при високому рН, шляхом 

приливання розчинів суміші солей в аміак. 

 

1.4. Кристалохімічні особливості з'єднань зі структурою граната 

 

Як відомо [56], в елементарну комірку з'єднань структурного типу 

граната (просторова група Ia3d) входять вісім формульних одиниць (всього 

160 атомів). Для зручності формулу гранатів можна записати як 

{А3}[В2](С3)O12, де фігурними, квадратними і круглими дужками виділені 

катіони, що займають с -, а - і d - кристалографічні позиції відповідно.         

В - атоми займають 16 октаедричних а - положень, С – атоми - 24 

тетраедричних d - положення, а - вузли утворюють об'ємно-центровану 

кубічну решітку, 24 А - іона знаходяться в додекаедричних с - позиціях. Іони 

кисню розташовані у 96 загальних h - кристалографічних позиціях. Додекаедр 

має спільні ребра (зв'язок О-О) з двома тетраедрами, чотирма октаедрами і 

чотирма іншими додекаедрами. Структуру гранату наведено на рис. 1.8. 

 В елементарній комірці є 8 нееквівалентних октаедричних, 

6 тетраедричних і 6 додекаедричних позицій [57]. Рентгеноструктурні і 

кристалохімічні дослідження [58] [59] свідчать, що можливе існування 

надзвичайно широкого ряду систем зі структурою граната, в яких а -, с - і d -

положення можуть займати іони різної валентності елементів (практично всіх 

груп таблиці Менделеєва). Причому деякі з них, проявляючи виняткову 

вибірковість, можуть заповнювати повністю ці кристалографічні позиції, 

тобто утворювати у трьохрешітній структурі граната свою підгратку, яка 

певним чином може впливати на катіони (наприклад, на орбітальні моменти їх 

валентних електронів) двох інших підграток. Входження у структуру гранатів 

деяких іонів (наприклад, що відрізняються від А3 + і В3 + по валентності) для 
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збереження електронейтральності вимагає введення відповідних по 

валентності іонів-компенсаторів. 

 

 

 

Рис. 1.8. Структура граната [53] 

 

 Іони рідкоземельних елементів, що додають гранатам люмінесцентні 

властивості, займають переважно с - положення (додекаедрична позиція). 

Показано [60] [61], що гадоліній та ітрій у структурі граната можуть 

перебувати як у додекаедричній, так і в октаедричній позиціях одночасно. 

Відомо, що гранатні структури визначається в першу чергу геометричними 

розмірами іонів [56]. Такі елементи як Ce, La, Pr, Nd не утворюють 

індивідуальних гранатів, так як іони цих елементів занадто великі для 

додекаедрів. Авторами роботи [62] зазначається, що зважаючи на зменшення 

радіусів рідкоземельних елементів до кінця ряду La - Lu, зростає їх 

концентрація в октаедричних вузлах решітки. 

 Таким чином, знання кристалохімчних особливостей з'єднань гранатної 

структури дозволяє теоретично обґрунтувати і передбачити властивості 

одержуваних гранатів. 
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1.5. Властивості церію Ce3+, як активатора 

 

Спектри випромінювання вільних іонів рідкоземельних елементів 

містять від декількох десятків до декількох тисяч ліній [63]. У той час як 

спектри поглинання та люмінесценції їх в кристалах більш прості. У більшості 

випадків спектри випромінювання рідкоземельних елементів складаються з 

ліній, обумовлених забороненими переходами в 4f - оболонці. На відміну від 

інших рідкоземельних елементів спектри випромінювання іона Се3 + 

складаються з дифузних смуг, приписуваних дозволеним переходам за участю 

станів, що відповідають 4f - 5d - конфігурації. Завдяки відсутності заборони 

при оптичних переходах електронів в Се3 +, час життя їх у збудженому стані 

малий [64]. Внаслідок чого, люмінофори, активовані церієм володіють 

тривалістю загасання порядку 1.5•10-7 с. при спаді яскравості до 5% від 

початкової. Особливістю таких люмінофорів, яка випливає з їх характеру 

випромінювальних переходів, є залежність положення смуги випромінювання 

від складу і кристалічної структури основи. 

 Іон церію є найпростішим рідкоземельним активатором, який містить у 

незамкненій оболонці один 4f - електрон. Серед тривалентних лантаноїдів Се3+ 

має саму меншу енергію 4f - 5d збудження. Спектр вільного іона Се3 + був 

вивчений Лангом в 1936 році [65]. Він визначається трьома термами: 2F -

основний, 2D і 2S - збуджені. Спін-орбітальна взаємодія розщеплює терми 2F 

і 2D на дві пари рівнів 2F5/2 (з квантовими числами S = 1/2, L = 3, J = 5/2),    F7/2 

(з квантовими числами S =1/2, L = 3, J = 7/2) і 2D5/2, 
2D3/2. У стані 2F5/2 

орбітальний і спінової моменти антипаралельні, а в 2F7/2 паралельні [66]. 

Електричне поле, що оточує іони Се3 +, розщеплює 5d - рівень на ряд підрівнів, 

ширина яких також визначається силою кристалічного поля. Найбільш 

інтенсивне випромінювання відповідає переходу з найнижчого підрівня 5d на 

два рівня 4f - оболонки.  
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 Розщеплення 4f - рівня на стани 2F5/2 і 2F7/2 приводить до дублетного 

характеру випромінювання іона Се3+ практично у всіх люмінофорах, 

активованих церієм. Збільшення сили кристалічного поля решітки призводить 

до збільшення розщеплення 5d - стану і зміщення максимуму випромінювання 

у бік більш довгих хвиль і збільшення ширини смуг, відповідних переходу 

електрона зі стану 5d на два рівня 4f - оболонки. 

У більшості люмінофорів смуги поглинання іона Се3+ розташовані в УФ-

області спектра і відповідають переходам з 4f 2F5/2 на розщеплені рівні 

5d - стану. Автори [67] спостерігали також смугу поглинання, що відповідає 

переходу 2F5/2 → 2F7/2, який розташований в ІЧ-області спектра. 

Смуги люмінесценції Се3+ в люмінофорах з оксидними основами, згідно 

з правилом Стокса, зрушені по відношенню до смуг збудження в більш 

довгохвильову область, розташовуючись у ближній УФ і синьо-фіолетовій 

області спектра. 

Розщеплення кристалічним полем значною мірою залежить від решітки, 

при цьому від однієї основи до іншої змінюється і спектральне положення смуг 

поглинання відповідно до певних 4f - 5d - переходів. 

Відомо, що входження іонів Се3+ в кристалічну решітку граната 

призводить до появи нових додаткових рівнів локалізації електронів. 

Експериментальні результати [68] показують, що при взаємодії світла з 

зразком Y3Al5O12:Се має місце процес іонізації тривалентного церію, що 

призводить до стабілізації електронних центрів. 

Сам іон Се3+, що володіє меншою величиною спорідненості до 

електрона, ніж іон Y3+, який він заміщає, є акцептором дірок. 

Отже, варіювання елементів в кристалічній решітці гранатів, 

активованих церієм, дозволить отримати гранати, що випромінюють в різних 

діапазонах довжин хвиль.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ДИФРАКЦІЇ НЕЙТРОНІВ ТА РЕНТГЕНІВСЬКИХ 

ПРОМЕНІВ 

 

2.1. Взаємодія нейтронів з речовиною 

 

При проходженні нейтрона через речовину можливі два типи взаємодії. 

Нейтрон поглинається (захоплюється ядром) або ж  нейтрон розсіюється 

(змінюється його напрямок руху та енергія) [69] [70]. 

Взаємодія нейтрона з ядрами не має певної залежності від атомного 

номера, що є принциповим при використанні нейтронів в експериментах по 

малокутовому розсіянню. Як правило, в нейтронному методі 

використовуються теплові неполяризовані нейтрони, які пружно розсіюються 

на ядрах. 

Теплові нейтрони мають: енергію - 0.025 еВ, температуру – 290 К, 

швидкість – 2200 м/с, довжина хвилі – 1,8∙10-10 м. Тепловими вони 

називаються саме тому, що вони знаходяться в термодинамічній рівновазі з 

атомами оточуючого середовища, а тому їх енергія повинна залежить від 

температури середовища. Їх розподіл за швидкостях максвелівский [71].  

Нехай на зразок падає потік нейтронів 
0I  в одиницю часу на одиницю 

площі. Якщо прийняти 
sI  і aI  як кількість актів розсіяння і поглинання 

нейтронів в одиницю часу в зразку, то повний переріз розсіяння 
s

  і 

поглинання 
a

  будуть визначені через наступні співвідношення 

      (2.1) 

Обидві величини 
s

  та 
a

  мають розмірність площі. Як правило вони 

вимірюються в барнах: 

1 барн = 10-24 см2. 

0

0

S S

A A

I I

I I
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В теорії розсіяння нейтронів також вводять диференційний та двічі 

диференційний перерізи розсіяння [71]. Диференційний переріз розсіяння  

задає ймовірність того, що в результаті розсіяння нейтрон вилетить із зразка 

під певним кутом   в елемент тілесного кута d . 

Двічі диференційний переріз  задає ймовірність того, що в 

результаті розсіяння нейтрон вилетить із зразка під певним кутом   в елемент 

тілесного кута d , а при цьому зміна енергії нейтрона потрапляє в інтервал 

від   до  d  [11]. 

Очевидно, що 

     (2.2) 

Розглянемо задачу про розсіяння в загальному вигляді. Нехай є два 

розсіюючі центри. Падаючи на ці центри, початкова плоска хвиля розсіюється 

на них, і кожен центр стає джерелом вторинних сферичних хвиль. Таким 

чином, хвиля, що пройшла через речовину представляє собою суперпозицію 

двох хвиль: падаючої плоскої хвилі і розсіяної сферичної [72]. 

 

Для розсіяної хвилі в першому борнівському наближенні маємо: 

    
(2.3) 

де: 
0k , k  – хвильові вектори падаючої та розсіяної хвилі, 

0A – амплітуда 

падаючої хвилі, 0 ( )A f

r

 - амплітуда розсіяння, що визначається для 

ізотропного випадку потенціалом взаємодії нейтрона з ядром наступним 

чином: 
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де  – поліноми Лежандра першого порядку,  – парціальні амплітуди 

розсіяння, які визначаються як відповідні коефіцієнти розкладу  в ряд 

по поліномам Лежандра. У випадку малих енергій  і тоді 

 . (2.5) 

Величина b  називається довжиною розсіяння (чи амплітудою розсіяння 

нейтронної хвилі). Амплітуда розсіяння нейтронної хвилі є ізотропною, 

практично не залежить від довжини хвилі падаючих теплових нейтронів і має 

нерегулярну залежність від атомного номера розсіюючого атома, на відміну 

від рентгенівської хвилі. Більше того вона може суттєво відрізнятися для 

ізотопів однієї речовини [71]. Довжина розсіяння є фундаментальною 

характеристикою взаємодії нейтрона з ядром, яка залежить від ізотопу 

елемента і відносної орієнтації спіну нейтрона та спіну ядра [72]. 

Отже результуюча хвильова функція має вигляд: 

     (2.6) 

Амплітуда розсіяння нейтрона групою атомів задається виразом [12]: 

     (2.7) 

А у випадку суцільного середовища отримуємо: 

    (2.8) 

де  – розсіююча густина (густина довжини розсіяння). Функція  має 

вигляд: 

 , (2.9) 

де ib  – довжина розсіяння окремого ядра, сума по всіх атомах розсіювача,       

V – його парціальний об`єм. 

Тоді інтенсивність розсіяної хвилі: 
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  (2.10) 

Нейтрони взаємодіють з ядром завдяки ядерним та магнітним силам. 

Розглянемо спочатку ядерні сили. Для ядерних сил потенціал взаємодії 

нейтрона з ядром добре описується так званим потенціалом Фермі: 

   (2.11) 

В цьому виразі коефіцієнти 
ib - довжина розсіяння і-го ядра, 

iR  - радіус-

вектор положення і-го ядра в конденсованій речовині, сумування проводиться 

по всіх ядрах. 

Якщо розсіяння нейтрона відбувається не на окремому атомі, а на групі 

атомів (чи молекул), то внаслідок того, що довжина хвилі повільного нейтрона 

співрозмірна з міжатомною відстанню чи навіть перевищує її, нейтронна 

хвиля в такому випадку взаємодіє вже з колективом атомів [72]. Це значить, 

що один розсіюючий акт повинен бути віднесений не до окремого атома, а до 

колективу атомів. Таку специфіку взаємодії можна зрозуміти, вводячи поняття 

амплітуд когерентного і некогерентного розсіяння [73], які визначаються 

співвідношеннями: 

 ,  

де ...  означає усереднення за всіма значеннями амплітуд розсіяння з вагою, 

що відображає ізотопний склад і статистичну вагу спінових станів. 

Впорядкованість в розміщенні розсіюючих центрів, загальність їх 

фізичних властивостей зумовлює постійність фазових співвідношень для 

хвиль, розсіяних від вказаних атомів, наслідком чого є когерентне 

(інтерференційне) розсіяння. Наявність елементу хаосу в колективі 

розсіюючих центрів, всіляких відхилень від загальної норми призводить до 
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нерегулярних випадкових фазових зсувів розсіяних хвиль, наслідком чого є 

некогерентне розсіяння. 

Таким чином, атоми колективу можуть брати участь у два способи: або 

як єдиний колектив, або як окремі незалежні розсіюючі центри. Наслідком 

цього є розбиття перерізу розсіяння на дві складові – когерентну і 

некогерентну [72]: 

               (2.12) 

Повний переріз розсіяння нейтрона ядром буде сумою когерентної і 

некогерентної складових: 

ког нк     

Експериментально визначається не сама амплітуда розсіяння, а лише 

потік частинок, пропорційний квадрату амплітуди розсіяння: 

2 2
20 0

2 2

( )
( ) ( )

A AdW q
f q I q

d r r
 


   (2.13) 

Функція ( )f q  – амплітуда пружного розсіяння;   - тілесний кут. Для 

функції ( )I q  прийнято назву інтенсивність розсіяння ( для рентгенівського 

аналізу) чи диференційний переріз розсіяння ( для дифракції нейтронів). 

Важливою характеристикою об`єкта є повна інтенсивність (чи повний 

переріз) розсіяння, яке отримується шляхом інтегрування попереднього 

виразу (2.13) за всіма кутами [74]: 

  d
r

)q(I
2

      (2.14) 

Головною задачею структурного аналізу речовини є знаходження 

розподілу густини розсіяння ( )r  за наявності виміряної функції ( )I q . 

Основним математичним апаратом при цьому є теорія Фур’є – перетворень. 

Розглянемо розсіяння однією частинкою. Для знаходження 

інтенсивності розсіяння окремою частинкою необхідно усереднити дійсну 
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частину виразу (1.9) за всіма напрямками 
i kr r  відносно вектора розсіяння q  

[72], [75]: 

.   (2.15) 

Усереднення косинуса дає наступний результат: 

.    (2.16) 

Тоді (2.10) прийме вигляд: 

   (2.17) 

Цей вираз називається формулою Дебая. 

Розглянемо розсіяння нейтронів та рентгенівських променів на 

однорідній частинці. Розподіл густини розсіяння на ній записується у вигляді: 

 

  (2.18) 

 

Тоді формула Дебая має вигляд: 

 , (2.19) 

 

де функція  залежить лише від форми та розміру частинки і називається 

форм–фактором. Для ряду низки частинок простих форм вираз для форм–

фактора може бути отриманий в аналітичному вигляді. За означенням 

формфактор є нормованим на одиницю, F(0,r)=1. Для ряду випадків частинок 

простих форм вираз для формфактора може бути отриманий у аналітичному 

вигляді. Наприклад для однорідної кулі з радіусом r: 
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В 1939 році Гіньє зробив перетворення формули Дебая [72], 

скориставшись розкладом в ряд функції 
2 4sin / 1 /3! /5! ...x x x x     і, 

залишивши в ньому два останні доданки: 

 (2.21) 

де 
gR  – радіус, що співпадає з визначенням радіуса інерції тіла з густиною, 

яка дорівнює густині розсіяння зразка. Гіньє запропонував, що вираз в дужках 

(2.20) можна наближено записати у вигляді  

     (2.22) 

Останній вираз і використовують для визначення радіуса інерції 
gR  

частинки з експериментальних даних. Для цього будується графік Гіньє 

2ln ( ) ln ( )I q f q  i по куту нахилу його прямолінійної ділянки визначають 
gR

. Апроксимація Гіньє виявляється точною лише для області 2 2 1gq R  . 

Відхилення ( )I q  від апроксимації за межами області Гіньє слугує 

характеристикою анізометрії (мірою не сферичності) частинки. 

Для частинок простої геометричної форми 
gR знаходиться аналогічно 

[74]: 2 23

5
gR R  - для кулі радіусом R . 

Отже можна зробити висновки, що метод малокутового розсіяння 

нейтронів є універсальним методом для дослідження об’єктів різного ступеня 

впорядкованості. За його допомогою можна вивчати над атомну структуру 

різноманітних систем – монодисперсних, молекулярних, полімерних і т.д. 

Малокутове розсіяння нейтронів дозволяє не тільки визначити геометричні та 

вагові характеристики досліджуваних об’єктів, але і провести детальний 
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аналіз їх структури. Аналізу експериментальних даних дозволяє отримувати 

інформацію про структуру на надатомному рівні. 

 

2.2. Основи дифракції нейтронів. Метод часу прольоту 

 

Розглядаючи відбиття хвиль від сімейств атомних площин, У.Г. Брегг 

(батько), У.Л. Брегг (син) і незалежно Ю.В. Вульф вивели умову 

спостереження максимумів інтенсивності відбитих хвиль. Цей розгляд 

дозволив пояснити досліди М. Лауе по дифракції рентгенівського 

випромінювання на кристалах. З огляду на корпускулярно-хвильовий дуалізм 

нейтронів, використаний ними підхід цілком застосовний і для дифракції 

теплових нейтронів на кристалах. 

Дифракція нейтронів була зареєстрована незабаром після відкриття 

нейтрона: в 1936 році з'явилося відразу три публікації на цю тему. Але низька 

інтенсивність джерел не дозволяла використовувати це явище на практиці. 

Лише в 1943 році в Ок-Ріджі почав працювати ядерний графітовий реактор з 

безперервним потоком нейтронів, на якому в 1947- 48 роках були проведені 

перші структурні дослідження, що стало основою розвитку сучасної 

структурної нейтронографії [76]. 

З самого початку нейтронна дифрактометрія розвивалася за аналогією з 

рентгенівською, оскільки дифракційні закони є загальними. Розглянемо схему, 

запропоновану Вульфом і Брегами (рис. 2.1) [72]. 
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Рис. 2.1. Бреггівського відображення від сімейства площин, віддалених на 

відстань d, θ - бреггівського кут (ліворуч); трикутник розсіювання для 

дифракції нейтронів на кристалі (праворуч) [71] 

 

Умова виникнення максимуму інтенсивності відбитих хвиль 

визначається з таких міркувань. По-перше, від кожної з атомних площин 

падаюче випромінювання відбивається дзеркально, тобто кут падіння 

дорівнює куту відбиття. По-друге, промені, які відбиті від сусідніх площин, 

повинні задовольняти умові інтерференції, тобто різниця ходу для цих 

променів повинна дорівнювати цілому числу довжин хвиль падаючого 

випромінювання. Легко бачити, що ця умова може бути записано як 

2 sind n        (2.23) 

де n = 1, 2, 3, ..., λ - довжина хвилі де Бройля падаючих на зразок 

нейтронів, / / / 2h m h p h mE    . 

Це так звана формула Вульфа-Брегга. Її можна записати і в іншому 

вигляді, якщо врахувати, що дифракція нейтронів відноситься до процесів 

пружного розсіяння, тобто без зміни енергії в процесі розсіювання. Це означає, 

що для хвильових векторів падаючих на кристал і відбитих від нього нейтронів 

справедливе співвідношення 0k k . На рисунку 2.1 показаний відповідний 

трикутник розсіювання, з якого очевидно, що для зміни хвильового вектора в 

процесі розсіювання 0Q k k  можна записати [72]: 
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0 2 sin 4 sin /k k kQ           (2.24) 

де λ - довжина хвилі падаючих на кристал нейтронів. врахувавши зв'язок 

міжплощинної відстані з вектором оберненої решітки 1/d H , умова 

Вульфа-Брегга може бути переписано у вигляді  

( 2 ) 0nHQ         (2.25) 

Врахувавши, що взаємодія нейтрона з ядром описується 

псевдопотенціалом Фермі 
22

( )V b r R
m


   , де R - просторова координата 

ядра, можна показати, що переріз дифракції нейтронів на кристалі має вигляд: 

3
2

0

(2 )
( 2 ) ( )

Hког

d
nH F
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    (2.26) 

де 0V  - об'єм елементарної комірки кристала. Таким чином, дифракційні 

максимуми в розсіянні нейтронів, інтенсивність яких пропорційна 
2

( )F H , 

спостерігатимуться у випадках, коли зміна хвильового вектора нейтрона 

кратна вектору зворотної решітки кристала.  

( ) exp(2 )j j

j

F H b iHr      (2.27) 

де jb  - когерентні амплітуди розсіювання нейтронів атомами, jr - 

координати атомів в комірці; підсумовування виконується за всіма атомам 

елементарної комірки. 

 

Розглянемо метод часу прольоту (TOF-метод). Ефективно 

використовуваним методом нейтронної дифрактометрії на імпульсних 

джерелах нейтронів є метод часу прольоту (Time of Flight Method), що є на 

даний момент часу одним з основних методів структурної нейтронографії [71] 

[77] [78]. 
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Імпульс нейтронів з довжинами хвиль в інтервалі 21  , 

уповільнених до теплових енергій, потрапляє на зразок, що знаходиться на 

відстані L0 від уповільнювача. Розсіяні нейтрони потрапляють у детектор, 

розташований на відстані L1 від зразка під фіксованим кутом 1800-2 . Схема 

TOF-методу зображена на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Функціональна схема TOF-дифрактометра: 1- джерело нейтронів, 2- 

уповільнювач, 3- первинна прольотна база, 4- зразок, 5- детектор, 6- пристрій 

аналізу, 7- оперативна пам'ять, 0k ,
 1k  - хвильові вектори падаючих і розсіяних 

нейтронів 

 

Для нейтрона виконуються наступні співвідношення: 

h
p m


       (2.28) 

де m - маса нейтрона,   - його швидкість, λ - довжина хвилі. Звідси маємо: 

h

m



       (2.29) 

З іншого боку: 

0 1L L

t



       (2.30) 

де t - час прольоту. 

Таким чином для λ маємо: 
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0 1( )

ht

m L L
 


     (2.31) 

При заданих  0 і λ відображення відбуватиметься від систем паралельних 

кристалічних площин з міллеровськими індексами (hkl), міжплощинна 

відстань dhkl для яких виконується умова Вульфа-Брегга (2.23): 

02 sinhkld         (2.32) 

Таким чином:  

0 1 02 ( )sin
hkl

ht
d

m L L 



 
   (2.33) 

У відповідності з (2.33) розсіяні нейтрони, які відповідають різним dhkl, 

можна розділити за часом їх реєстрації детектором. Цей час фіксується 

спеціальним пристроєм - часовим аналізатором, характеристиками якого є 

число часових каналів та їх ширина; початок відліку задається спеціальним 

стартовим імпульсом, що збігається за часом зі спалахом нейтронів в 

імпульсному реакторі. Нейтронограмма, отримана за допомогою такого 

методу є дифракційною картиною, розгорнуту за часом. 

Діапазон використовуваних на TOF-дифрактометрі довжин хвиль може 

бути досить широким. Зазвичай це 0,9 - 8 Å, хоча реально можуть 

використовуватися тільки хвилі в інтервалі (0,5 ÷ 20) Å, що дозволяє при 

невеликому числі детекторів перекрити широкий діапазон по міжплощинним 

відстаням. Роздільна здатність TOF-дифрактометра задається формулою: 

 

1/2
2

2d t
R ctg

d t
 

   
        

   (2.34) 

де Δt - невизначеність у часі прольоту, яка пов’язана з шириною 

імпульсу нейтронів,  - геометрична невизначеність процесу розсіювання. 

Таким чином, роздільна здатність має часову і кутову частини. 

Збільшуючи прольотну відстань та працюючи на великих кутах розсіювання 

2θ ~ 180° (розсіювання назад), можна покращити роздільну здатність приладу. 



38 

 

До переваг даного методу слід віднести багаторазове збільшення 

коефіцієнта використання нейтронів від джерела у порівнянні з іншими 

нейтронографічними методами, а також можливість вести вимірювання у 

фіксованій геометрії; до недоліків - як правило, значна похибка отримуваних 

даних. 

 

2.3. Метод Рітвельда для аналізу експериментальних даних 

 

В нейтронному дифракційному експерименті експериментально 

визначеними фізичними величинами є інтегральні інтенсивності брегівських 

піків, що несуть у собі інформацію про структуру досліджуваного об'єкта. У 

разі полікристала інтегральна інтенсивність Ihkl, що відповідає брегівському 

рефлексу від кристалічної площині (hkl), виражається таким чином [79]: 

2 2 hklW

hkl hkl hkl hkl hklI KT J P F e



    

(2.35) 

де К характеризує геометрію приладу, а також залежність Ihkl від 

постійних факторів, таких як λ, об’єм зразка, його щільність і т.д .; Thkl - 

поправка на поглинання, що залежить від складу і форми зразка; Phkl - фактор 

інтегральності; 
2 hklW

e


- температурний фактор; Jhkl - фактор повторюваності 

кристалографічної  площини (hkl), зумовлена тим, що зважаючи на симетрії 

окремих монокристалів, які є складовими полікристалу, певні значення dhkl 

зустрічаються частіше інших; Fhkl - структурний фактор [77]: 

exp(2 ( ))hkl j j j j

j

F b i hx ky lz   - для ядерного розсіяння,

q exp(2 ( ))m

hkl j hkl j j j

j

F f i hx ky lz   - для магнітного розсіяння, де 

q ( )hkl j hkl j hklh e h e  , в свою чергу 
0

0

k k
e

k k





 - одиничний вектор розсіяння. 

Для колінеарних структур структурний фактор магнітного розсіювання 

має вигляд:  
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q exp(2 ( )) qm

hkl hkl j j j j hkl hkl

j

F f i hx ky lz F          (2.36)  

Як вже згадувалося, для неполяризованих нейтронів інтерференція 

ядерного і магнітного розсіювання відсутня, а тому для будь-якого 

відображення структурний фактор має вигляд:  

2 2(я) 2( ) 2(я) 2 '2м

hkl hkl hkl hkl hkl hklF F F F q F       (2.37) 

Найбільш загальною рисою структурного експерименту (причому не 

обов'язково з застосуванням TOF-методу) є побудова ряду Фур'є для густини 

розсіяння: 

(r) ( )exp( 2 r)
H

F i         (2.38) 

Однак з експерименту ми можемо визначити лише 
2

( )F   і не можемо 

знайти окремо дійсну і уявну частини ( )F  . Ця складність відома під назвою 

"фазова проблема", і простого рішення для неї не існує [78]. 

Поширеним методом аналізу дифракційних даних, отриманих на 

полікристалах є метод Рітвельда. В ньому вводиться параметричний опис 

інтенсивності виміряного дифракційного спектра, який дозволяє застосувати 

метод найменших квадратів або будь-які інші методи мінімізації функціоналів 

для визначення характеристик кристала. Функціонал від параметрів зазвичай 

записується у вигляді: 

2 2

exp, calc,( )i i i

i

I I        (2.39) 

де ωi - вага, Iexp - виміряна і відкоригована на ефективний спектр 

поглинання у зразку інтенсивність, Icalc – розраховане значення інтенсивності. 

Сума складається по точкам виміряного спектра в певному інтервалі 

міжплощинних відстаней di. Розрахунок Icalc проводится формулою: 

2 4

calc i hkl i i(d ) (d d ) I (d )hkl hkl hkl b

i

I C j F d   
 

 (2.40) 

де С - нормуюча постійна, 
4

hkld  - величина, яка пропорційна фактору 

Лоренца, φ - функція, що описує форму дифракційних піків, Ib - фонова 
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інтенсивність. Усі характеристики атомів кристала входять до структурного 

фактору Fhkl. 

Якість обробки оцінюється за допомогою так званих R- факторів: 

i i

p

i

J I
R

J






; 

1/2
2

2

( )i i i

i i

J I
R

I






 
  
  




;   (2.41) 
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R
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;     

де D - дисперсія, Jі – експериментально отримана інтенсивність,             Ii 

- теоретично розрахована інтенсивність.  

У разі добре підігнаних параметрів Re становить кілька (до 10 - 12%) 

відсотків і Re ≤ Rp ≤ Rω ≤ Rb. 

В даній роботі для аналізу отриманих експериментальних даних та 

визначення параметрів кристалічної структури за методом Рітвельда 

використовувалися програми MRIA [80]. 

 

2.4. Основи методу малокутового розсіяння нейтронів та 

рентгенівських променів 

 

Малокутовим називається пружне розсіяння нейтронів або 

рентгенівських променів на неоднорідностях речовини, розміри яких суттєво 

перевищують довжину хвилі випромінювання або дебройлівську довжину 

хвилі частинок. Цей дифракційний метод широко використовується для 

вивчення неоднорідностей в конденсованому середовищі, в першу чергу для 

вивчення наноструктур [72]. 

В даному методі застосовують нейтронне або рентгенівське 

випромінювання з довжиною хвилі порядку декількох ангстрем. А, як відомо, 

в конденсованій фазі міжатомні відстані мають той же порядок величини. Тоді 

для дослідження надатомної структури є необхідним отримання дифракційної 

картини в області малих кутів розсіяння, звідки і отримав назву сам метод. 
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Важливою особливістю даного методу є можливість неруйнівного аналізу 

внутрішньої структури частинок в невпорядкованих системах. Фактично це є 

– єдиний спосіб отримання прямої інформації про структуру систем з 

хаотичним розміщенням неоднорідностей густини, розмірами яких є порядку 

10-9 – 10-6 м [81]. Розсіяння рентгенівського випромінювання і нейтронів 

мають різну фізичну природу взаємодії з речовиною [77] [82]. Це дає 

можливість підвищити якість розуміння природи об’єкту дослідження шляхом 

доповнення рентгенівських даних нейтронними.  

Розсіювання рентгенівських променів у речовині визначається 

взаємодією падаючої хвилі з електронами [74], що призводить до прямої 

залежності інтенсивності розсіяння від  атомного номера розсіювача. Оскільки 

маса ядра більш ніж в 103 раз перевищує масу електрона, а енергія ядерного 

розсіювання в 106 разів менше, ніж енергія розсіяння на електронній оболонці, 

то внесок від розсіювання рентгенівських променів на ядрах є дуже малим. Як 

наслідок, рентгенівські промені більш чутливі до атомів важких металів, ніж 

до атомів вуглецю, азоту і водню.  

Базові принципи опису малокутового розсіяння нейтронів та 

рентгенівського випромінювання є спільними [83] [84]. 

Розглянемо неоднорідну систему, яку можна уявити як групу частинок, 

вкраплених в матрицю-носій. У такому випадку розсіяння буде відбуватися як 

на ядрах атомів, що формують самі вкраплення, так і на ядрах атомів 

навколишнього відносно них середовища – матриці. Важливим моментом у 

даному розгляді є припущення про те, що матриця-носій є однорідною, тобто 

густина довжини розсіяння нейтронів в ній є сталою, а тому і розсіяння від 

матриці також має ізотропний характер. Оскільки об’єми цих вкраплень є 

малими у порівнянні з об’ємом усього зразка, то загальний сигнал від зразка 

можна наближено представити у адитивному вигляді: розсіяння від усіх 

неоднорідностей, інтенсивність якого відповідно до (2.19) пропорційна 

[V(r)ρ(r)]2 (див. рис.2.3) та розсіяння на самій матриці – [(Vзρ –V(r))ρS]2. Якщо 

маємо дані малокутового розсіяння нейтронів за таких же умов, що і для 
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зразка, але від середовища, у якому відсутні вкраплення, тієї ж густини 

розсіяння ρ(r) (так званого буфера), то в силу суперпозиції хвиль можна 

представити розсіяння на частинках, або ж на вкрапленнях у матрицю у 

вигляді, що пропорційний різниці описаних внесків:  

 
2 2 2[ ( ) ( ) ( ( )) ] [ ] [ ( )( ( ) )]зр S зр S SV r r V V r V V r r         . (2.42) 

Зрозуміло, що під час виведення виразу (2.42) було знехтувано двома 

перехресними доданками інтерференційного характеру. Таким чином, 

дивлячись на праву частину (2.42), можна сказати, що спектри малокутового 

розсіяння нейтронів від зразка, що містить певну сукупність вкраплень, 

визначається їх ефективним значенням густини довжини когерентного 

розсіяння ( ) ( ) Sr r     .  

Різницю між усередненим по об’єму частинок та за ансамблем значенням 

густини довжини розсіяння частинок-вкраплень та аналогічним значенням 

густини однорідної матриці, ( )S     , прийнято називати нейтронним 

контрастом. Зрозуміло, що нейтронний контраст може набувати як від’ємних, 

так і додатних значень. 

 

ρ(r) 

ρ(r) 
 

ρ(r) 

ρS 

ρS 

 

Рис.2.3. Модельне представлення зразка об’ємом Vзр (ліворуч), який 

складається з однорідного середовища ρS і включень ρ(r) об’ємом V(r), та 

матриці, густина довжини розсіяння якої ρS (праворуч) 

 

На практиці для того, аби виділити у розсіянні складову, що відповідає 

розсіянню нейтронів саме неоднорідностями або наночастинками, потрібно 

окремо провести виміри розсіяння нейтронів розчином і розчинником, а потім 
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відняти від першого друге. Аналіз кривої розсіяння, отриманої подібним 

шляхом, можна здійснювати за допомогою формули (2.19), у якій попередньо 

слід зробити заміну густини довжини розсіяння на відповідну різницю, тобто 

внести нейтронний контраст: 

 
2 2 2( ) ( ) ( )SI q V F q    .  (2.43) 

Слід зупинитися на ролі, яку відіграє нейтронний контраст у 

малокутовому розсіянні нейтронів та методах нейтронографії в цілому, 

оскільки наявність характеристики, яка відображає розсіювальну здатність 

одних об’єктів відносно цілого середовища, у законі розсіяння є особливо 

важливою. Так, аналізуючи формулу (2.43), одразу можна відмітити, що у 

випадку, коли для досліджуваної системи Δρ має найбільше з можливих 

значень (високий контраст), спектр малокутового розсіяння відображатиме 

скоріш особливості самих вкраплень у матрицю, оскільки сигнал від них буде 

переважати над сигналом від середовища. І навпаки, якщо підібрати 

середовище в такий спосіб, аби його густина розсіяння наближалася за 

значенням до середнього значення для частинок, S  , то вище згадані 

сигнали стануть практично нероздільні, а в спектрі розсіяння мають 

проявлятися неоднорідності другого порядку малості, наприклад 

неоднорідності самої матриці чи розчинника. 

Можливість за допомогою ізотонічного заміщення одного з компонентів 

речовини варіювати значення густини довжини когерентного розсіяння 

середовища, у якому знаходяться частинки чи неоднорідності іншого типу, 

становить основу особливого підходу у малокутовому розсіянні нейтронів – 

варіації нейтронного контрасту. Як відомо, довжина когерентного розсіяння 

нейтрона для різних ізотопів одного хімічного елемента має різні значення і 

може набувати навіть різних знаків. Так, наприклад, для атомів водню можливі 

два значення довжини когерентного розсіяння: bН = -0.374·10-12 см – протію та 

bD = 0.667·10-12 см для дейтерію. Таким чином, якщо виготовити два розчини, 

які відрізняються лише ізотопним складом одного з компонентів, наприклад, 
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води чи бензолу, то можна отримати два різних нейтронних контрасти для 

створених двох розчинів, для яких інші фізичні властивості майже не 

відрізняються. 

Припустимо, що вкраплення у матрицю самі є неоднорідними - 

складаються з частин, які в силу відмінності свого хімічного складу мають 

різний характер взаємодії з тепловими нейтронами. Виконуючи варіацію 

контрасту, змішуючи у різних пропорціях звичайний протонований розчинник 

з його дейтерованим аналогом, ми можемо змінювати нейтронний контраст 

різних частин досліджуваних вкраплень. Відповідні криві розсіяння тоді 

будуть нести різну інформацію про різні ділянки вкраплених частинок або 

навіть їх комбінацій. З огляду на це, аналіз спектрів розсіяння нейтронів 

дозволяє робити висновки про внутрішню структуру частинок. Значення 

густини довжини розсіяння рідин, які, як правило, використовуються як 

рідинні основи при синтезі магнітних рідинних систем, наведені в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Густина довжини когерентного розсіяння нейтронів для деяких рідин 

Назва Хімічна формула ρ, ·10-10 см-2 

Вода 
H2O –0.56 

D2O 6.34 

Бензол 
C6H6 1.1 

C6D6 5.4 

Декалін 
C10H18 –0.03 

C10D18 7.26 

Толуол 
C6H5CH3 0.95 

C6D5CD3 5.54 

Ізобутанол 
C4H10O –0.33 

C4D10O 6.45 

Пентанол 
С5H11OH –0.3 

С5D11OD 6.6 
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Таким чином, завдяки нейтронному контрасту метод малокутового 

розсіяння нейтронів дає можливість вивчення внутрішньої структури об’єктів 

наномасштабних розмірів, що є не доступною для методів спектроскопії за 

участю інших видів випромінювання.  

Досі, як систему неоднорідностей, на якій відбувається розсіяння 

нейтронів, ми розглядали частинки або вкраплення, які між собою нічим не 

відрізняються: мають одинакові розміри та форму, просту внутрішню 

структуру. Такі системи прийнято називати системами монодисперсних 

частинок. Для таких систем досить легко узагальнити закон розсіяння на одній 

частинці, типу (2.43), на усю сукупність таких частинок у системі, увівши 

лише нормувальний множник, а саме: концентрацію вказаних частинок в 

об’ємі рідини.  

Разом з тим, реальні монодисперсні колоїдні системи зустрічаються 

доволі рідко. Зазвичай це рідинні суміші, такі як рідина-фулерен, рідина-

нанотрубки у випадку, якщо нанотрубки мають однакову довжину. Синтез 

частинок субатомного розміру, як наприклад магнітних частинок чи 

наноалмазів, який здійснюється неконтрольованими шляхами хімічного 

осадження або за допомогою детонаційного вибуху відповідно, не дозволяють 

контролювати форму та розміри новоутворень. Утворені кристаліти можуть 

мати різну кількість атомів у своєму складі, та можуть набувати форму, яку 

лише для спрощення можна вважати сферичною. Як наслідок, в результаті 

синтезу маємо системи частинок різного розміру та різної форми. Такі системи 

називають полідисперсними. Якщо кількість частинок є великою, (наприклад 

для класичного низько концентрованого ферофлюїду у одному см3 міститься 

~1018 частинок магнетиту), то для опису системи зручно вводити функцію 

розподілу частинок за розмірами D(r). Така функція характеризує число 

частинок D(R)dr, розміри яких знаходяться в межах від R до (R+dr). 

Наявність розподілу частинок за розмірами у середовищі безумовно 

впливає на загальну картину розсіяння нейтронів. При цьому положення 

першого дифракційного мінімуму qmin, як і у випадку дифракції інших 
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випромінювань, відповідає характерному лінійному розміру перешкоди D, на 

якій відбувається дифракція. Їх значення пов’язані наближеним 

співвідношенням:  

 2 /minq D   (2.44) 

яке випливає з загальної умови для першого дифракційного мінімуму при 

дифракції на круглому отворі з діаметром D. На рис.2.4. представлено 

розрахований за допомогою (2.20) формфактор сфери. Припустимо, що 

розсіююча система складається із частинок декількох різних розмірів, 

значення яких не дуже відрізняється, наприклад з радіусами 4,5 нм, 5 нм та 

5.5 нм. Тоді спектри малокутового розсіяння на таких частинках будуть дещо 

«зміщеними» один відносно одного (див. рис. 2.4.), причому перший 

дифракційний мінімум для найменших частинок буде розміщений найближче 

до осі ординат (крива 1 на рис.2.4.), а всі інші будуть розташовані праворуч від 

нього. Результатом накладання буде крива 4спектрів  малокутового розсіяння 

нейтронів на чотирьох різних сферах. Зрозуміло, що чим ширшим буде розкид 

за розмірами сфер і чим більше розмірів буде представлено у системі частинок, 

тим, більш згладженою буде крива малокутового розсіяння нейтронів. 

Оскільки граничним переходом від сумування (а врахування полідисперсності 

власне і є додаванням дуже схожих за формою сигналів) у випадку великої 

кількості частинок є інтегрування, то справжнім формфактором, який описує 

полідисперсну систему, буде формфактор, усереднений за функцією 

розподілу: 

 
2 2

0

( ) ( , ) ( )F q F q r D r dr



  . (2.45) 

Рівняння (2.45) справедливе, якщо функція D(r) нормована на одиницю.  

Таким чином, задачу розсіяння нейтронів полідисперсною системою 

можна розглядати шляхом розсіяння нейтронів на окремій частинці, але лише 

тоді, коли задано функцію розподілу розсіювачів за розмірами. Функція 

розподілу частинок за розмірами може визначатись за допомогою різних 
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методів, наприклад електронної мікроскопії, ультрацентрифугування або 

навіть магнітометрії. На практиці, зазвичай, здійснюється пошук саме 

параметрів функції розподілу за розмірами, а формфактор обирають, виходячи 

з певної фізичної гіпотези щодо форми частинок. 
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Рис. 2.4. Формфактори сфер, які розраховані згідно (2.20) для різних радіусів 

монодисперсних частинок: 1 – 5,5 нм; 2 – 5,0 нм; 3 – 4, 5; 4 – результуюча 

крива, яка задає формфактор системи монодисперсних частинок 

 

В рамках досліджень конденсованих середовищ методами дифракції під 

малими кутами можна сформулювати задачу вивчення структури з точки зору 

установлення закономірностей у просторовому розташуванні атомів, 

опираючись на спектри нейтронного розсіяння. Для цього необхідно 

встановити взаємозв’язок між експериментально спостереженим розподілом 

інтенсивності розсіяння нейтронів I(q) з певною характеристикою, яка б несла 

інформацію  про просторовий розподіл частинок. Зрозуміло, що на відміну від 

дифракції на кристалічній гратці, де величезна кількість атомів детермінована 
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у вузлах гратки, а дані нейтронного експерименту чітко дають чисельні 

параметри їх упорядкованого стану, у випадку хаотично розміщених атомів у 

вкрапленнях, або у випадку недостатній їх упорядкованості в колоїдній 

частинці, необхідно шукати якісь загальні характеристики розташування 

атомів у речовині.  

Проаналізуємо закон розсіяння у найбільш загальному вигляді, як це 

представлено у формулі (2.17). Не важко помітити, що інтенсивність розсіяння 

нейтронів, як фізичний процес, описується за допомогою математичного 

апарату перетворень Фур’є. Так, знаючи просторовий розподіл густини 

довжини когерентного розсіяння нейтронів ( )r , за допомогою оберненого 

перетворення Фур’є можна відтворити криву розсіяння ( )I q . Однак, реальним 

системам, як ми вже говорили, властива невпорядкованість. Тому здійснювати 

пряме перетворення Фур’є для знаходження ( )r  потрібно лише після того, як 

буде усереднено за всіма орієнтаціями комплексну експоненту у (2.17), як це 

показано у формулі (2.9). Використавши визначення операції згортки 

 
2( ) ( ) ( )

V

r r r dr r  


   , (2.46) 

підставимо (2.46) у (2.17) та виконаємо у першому інтегралі (2.17) 

інтегрування по полярним кутам, отримаємо: 

 
2 2

0

sin( )
( ) 4 ( )

qr
I q r r dr

qr
 



  . (2.47) 

Введемо перепозначення: 

 2 2p( ) ( )r r r . (2.48) 

І тоді (2.47) набуде вигляду: 

 
0

sin( )
( ) 4 p( )

qr
I q r dr

qr




    (2.49) 

Функція p(r) називається функцією Патерсона або парною функцією 

розподілу за відстанями і визначається прямим перетворенням Фур’є: 

 2

0

1
( ) ( ) sin( )

2
p r I q qr qr dq





    (2.50) 
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Парна функція розподілу за відстанями p(r) вказує на імовірність того, що 

точка на відстані r в довільному напрямку від обраної точки в частинці також 

буде знаходитись всередині частинки. Зрозуміло, що максимальне значення r, 

при якому p(r) відмінна від нуля, відповідає максимальному розміру частинки. 

Слід вказати на одну особливість, яка з’являється внаслідок того, що при 

виведенні (2.22) було застосовано усереднення по усім можливим орієнтаціям 

вектора r r  відносно q . Встановлена залежність між експериментальною 

інтенсивністю розсіяння та парною функцією розподілу за відстанями є 

скалярною, тобто незалежними змінними обох функцій є модулі вказаних 

вище векторів. Таким чином, підхід до опису розміщення атомів у частинці 

або якійсь неоднорідності стає не точним, і в такому випадку говорять про так 

звану фазову проблему, яка полягає у втраті інформації про взаємні орієнтації 

векторів розсіяння та координат, без чого повне відновлення структури 

розсіюючого об’єкта є не реальним. Як результат, маємо можливість переходу 

від трьохмірного розподілу густини ρ(r) до одномірного розподілу за 

відстанями р(r), без можливості оберненої операції. 

 

До цього моменту ми розглядали процес розсіяння нейтронів однією 

частинкою в вакуумі. Зазвичай в експерименті ми маємо систему з великою 

кількістю частинок, які знаходяться в певному середовищі. Таку систему 

можна представити як групу частинок, вкраплених в матрицю-розчинник. При 

цьому розчинник вважається однорідним з густиною розсіяння ρ0. В іншому 

випадку слід замінити густину розсіяння частинок на різницю густин 

розсіяння матриці і частинок [85]. Дана ситуація справедлива для частинок в 

розчині або для неоднорідностей в твердому тілі. Будемо вважати, що 

неоднорідності розчинника істотно менші за особливості будови частинки, яку 

досліджуємо, тому ефективна густина розсіяння може бути отримана простим 

відніманням від ( )r  середньої густини розсіяння розчинника. Нехтуючи 

інтерференційними ефектами між двома цими складовими розсіяння, що є 

припустимим з огляду на величезну різницю в об’ємі зразка і окремої 
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частинки, ми отримуємо, що зареєстрована інтенсивність складається з двох 

адитивних доданків: розсіяння ансамблем частинок з ефективною густиною 

розсіяння 0( )r      і розсіяння розчинником [85]. В цьому випадку об’єкт 

розсіяння розглядається як суперпозиція опроміненого об’єму, заповненого 

розчинником, і частинок з ефективною густиною розсіяння ( )r . Таким 

чином, густина розсіяння замінюється на   та може мати як додатне, так і 

від’ємне значення. Для того, аби виділити в розсіянні доданок, що відповідає 

розсіянню нейтронів частинками, необхідно провести виміри розсіяння 

нейтронів розчинником та розчином, а потім відняти перше від другого. 

Отримані раніше формули для розсіяння залишаються справедливими при 

заміні густини розсіяння частинки на ефективну густину розсіяння. Разом з 

тим така заміна призводить до істотних змін в характері кривої, яка є різницею 

між розсіянням на розчині та на розчиннику, та яка залежить від 

співвідношення між густинами розсіяння частинки і розчинника. Зручніше це 

співвідношення характеризувати за допомогою нейтронного контрасту – 

різниці між середньою густиною розсіяння частинки   і густиною розсіяння 

розчинника [72] [85]: 

 0 0 0

1
( ) [ ( ) ]

V

r r dr
V

               (2.51) 

Нейтронний контраст є важливою характеристикою системи при 

дослідженнях речовини методом малокутового розсіяння нейтронів. За 

великих значень   (сильний контраст) сигнал від частинок буде великим у 

порівнянні з сигналом від розчинника, тоді форма частинки буде добре 

ідентифікуватись в малокутовому розсіянні. Навпаки, за малого нейтронного 

контрасту (   ≈ ρ0) сигнал від частинок буде практично невіддільним від 

загального сигналу системи, а основний внесок вже будуть давати 

неоднорідності розчину. 

Якщо частинки у розчині складаються з декількох компонент, тобто 

маємо багатокомпонентну частинку, то змінюючи нейтронний контраст 
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завдяки зміні густини розсіяння розчинника без змін його фізичних 

властивостей, можна отримувати розсіяння від різних компонент частинки та 

їх комбінацій, що несе інформацію про внутрішню будову досліджуваних 

частинок (див. рис. 2.5). На рисунку 2.5 позначено: s – густина розсіяння 

розчинника, <> – середня густина розсіяння частинки. Метод варіації 

контрасту дозволяє розділити інформацію як про частинку в цілому, так і про 

її внутрішні неоднорідності, що дає можливість більш точно визначити її 

форму і отримати характеристики її внутрішньої будови. Саме це зумовило 

широке застосування метода варіації нейтронного контрасту в малокутовому 

розсіянні [86].  

 

 

Рис. 2.5. Схема методу варіації контрасту. Розділення внесків в розсіяння від 

форми частинки та від її внутрішніх неоднорідностей 

 

Густину нейтронного розсіяння, наприклад водного розчину, легко 

регулювати певним співвідношенням долі легкої та важкої води. Це можливо 

зробити завдяки додатному значенню цієї густини розсіяння для важкої води 

(6.34∙1010 см-2) і від’ємному значенню густини розсіяння для легкої води            

(– 0.56∙1010 см-2). 

s =  s = <> 

<> 
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Варіація контрасту, тобто зміна значення  , наприклад, за рахунок 

ізотопічного заміщення слугує потужним інструментом для отримання 

додаткової інформації про структуру об’єкту [86]. 

Якщо частинки, що вміщені в матрицю, є ідентичними, то систему 

називають монодисперсною. При цьому інтенсивність розсіяння для систем 

монодисперсних частинок обчислюється так само, як і для однієї частинки. 

Якщо ж частинки в розчині мають різні чи розміри, чи форму, чи будову, 

то тоді систему називають полідисперсною. У випадку полідисперсності 

вводиться функція розподілу частинок за розмірами DN(R) така, що DN(R)dR 

відповідає кількості частинок, які мають розміри в межах R та R + dR. 

Загальний усереднений квадрат формфактору для такої системи має вигляд: 

 2 2 2

0

0

( ) ( , ) ( ) ( )NF q F q R D R m R dR



  , (2.52) 

де 2

0 ( , )F q R  – усереднений і нормований квадрат формфактору частинок з 

розміром R ( 2

0 (0, ) 1F R  ). В виразі (2.52) функція m(R) пов’язує вибраний 

ефективний розмір з повною довжиною розсіяння частинки. 

В реальних системах частинки, як правило, мають певний розподіл за 

розмірами, і тому полідисперсність частинок повинна враховуватись при 

аналізі експериментальних даних. Функція розподілу частинок за розмірами 

може визначатись за допомогою різних методів, наприклад за допомогою 

ультрацентрифугування або електронної мікроскопії. 

Таким чином, задачу про визначення розсіяння полідисперсною 

системою можна розв’язувати шляхом дослідження розсіяння окремої 

частинки лише у випадку, коли задано функцію розподілу за розмірами. На 

практиці найчастіше проводять пошук функції розподілу за розмірами, якщо 

форма частинки відома, тобто відомий формфактор. 

Раніше ми обговорювали лише розсіяння однією частинкою та розсіяння 

великою кількістю частинок, які знаходяться в матриці-розчиннику, і 

розглядали простий випадок, коли інтенсивності розсіяння від частинок 
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алгебраїчно складаються. Разом з тим, при збільшенні концентрації частинок 

з’являється ефект міжчастинкової інтерференції, який повинен бути 

врахований при аналізі експериментальних даних. 

Найпростішим випадком є система з об’ємом V0, в якій знаходиться N 

ідентичних частинок. Інтенсивність розсіяння в даному випадку буде 

складатись з двох частин: перша, яка пов’язана з розсіянням ідентичних 

частинок (формфактор однієї частинки, що усереднено по всім можливим 

орієнтаціям частинки (та за означенням F(0) = 1)), та друга частина, яка 

пов’язана з міжчастинковою інтерференцією. При цьому інтерференційна 

функція описує інтерференцію розсіяння між різними частинками та містить 

інформацію про взаємодію між частинками в розчині. Ця функція залежить від 

концентрації та температури рідинної системи, а при нескінченному 

розбавлені або при відсутності взаємодії цей фактор дорівнює одиниці. У 

даному випадку інтенсивність розсіяння для системи частинок можна 

визначити наступним чином [72] [87]: 

 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
d

I q n V P q S q
d




  


, (2.53) 

де 0/n N V  – концентрація частинок в розчині, P(q) – функція, що відноситься 

до кожної частинки та пов’язана з її формфактором співвідношенням 

2( ) ( )P q F q , де F(q) – формфактор, а S(q) – структурний фактор, що описує 

просторовий розподіл центрів мас. 

Розділення цих двох факторів в експерименті не є завжди можливим, і 

може бути зроблене лише за наявності певної гіпотези. Як правило, для того 

аби відділити структурний фактор від формфактора проводять виміри для 

дуже розбавлених розчинів, коли взаємодіями і структурними особливостями 

системи можна знехтувати (S(q) = 1). 

Для ідентичних сферичних частинок структурний фактор записується 

наступним чином [5]: 

 ( ) 1 cos( )jk

k j k

S q qr


     (2.54) 
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де j та k відповідають центрам розсіяння в різних частинках. Для розрахунку 

структурного фактору використовують радіальну функцію розподілу, або так 

звану кореляційну функцію густини. 

В середньому кожна сферична частинка має однакове оточення, і таким 

чином можна розглядати тільки одну центральну частинку та визначати 

імовірність знаходження інших частинок в елементі об’єму dV на відстані r від 

заданої частинки. Для однорідного середовища середнє значення імовірності 

дорівнює (N/V)dV, а будь-які відхилення враховуються даною функцією g(r). 

За допомогою радіальної функції розподілу g(r) можна обчислити всі 

можливі позиції частинок [87] [88]: 

 2

0

sin( )
cos( ) 4 ( )jk

k j k

N qr
qr g r r dr

V qr






  . (2.55) 

І таким чином структурний фактор має класичну форму[9]: 

 2

0

sin( )
( ) 1 4 ( ( ) 1)

N qr
S q g r r dr

V qr




   . (2.56) 

Слід відзначити, що розміри майже всіх частинок, що досліджуються, 

набагато більші за розміри молекули розчинника, тобто вважається, що 

середовище не має структури в експериментах по нейтронному розсіянню. 

Парна кореляційна функція може бути обчислена за допомогою статистичної 

фізики, і таким чином теорія для атомарних чи молекулярних рідин може бути 

застосована для колоїдних систем. 

На експерименті структурний фактор розраховується як відношення 

інтенсивностей розсіяння при заданій концентрації Φ* та за відсутності 

взаємодії в системі при нульовій концентрації Φ → 0. При цьому спочатку 

інтенсивності розсіяння нейтронів в середовищі з певною концентрацією 

частинок повинні бути нормовані на ці концентрації. Тоді вираз для 

структурного фактору має вигляд [88]: 
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. (2.57) 
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В малокутовому розсіянні нейтронів існує ряд інваріантів за допомогою 

яких можна відразу визначити певні параметри частинок. Так за допомогою 

апроксимації Гіньє можна відразу отримати молекулярну масу та радіус 

інерції частинок в межах припущення Гіньє та без початкової інформації про 

частинки. 

В 1939 році Гіньє зробив перетворення формули Дебая, скориставшись 

розкладом в ряд функції sin(x)/x = 1–x2/3!+x4/5!–… при х << 1 та залишивши в 

ньому два перші доданки ряду: 
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,  (2.58) 

де Rg – радіус, що співпадає з визначенням радіуса інерції тіла з густиною, що 

дорівнює густині розсіяння зразка. Вираз для радіусу інерції Rg через густину 

розсіяння частинки ( )r  є: 
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. (2.59) 

Оскільки 1xe x    при х << 1, то Гіньє запропонував вираз в останніх 

дужках у формулі (2.21) наближено записати у вигляді 

2( )

3

qRg

e


 і таким чином 

була отримана формула Гіньє: 

 
2 21

3( ) (0)
q Rg

I q I e


 , (2.60) 

де І(0) = 2( ( ) )
V

r dr  – інтенсивність розсіяння в нульовий кут, яка залежить від 

концентрації частинок, контрасту, об’єму та містить в собі інформацію про 

молекулярну масу частинки. Даний вираз (2.60) справедливий в області малих 

векторів розсіяння q, тобто за умови q·Rg << 1. 

Для однорідних частинок радіус інерції залежить лише від їх геометрії. 

Для простої геометричної форми Rg знаходиться аналітично. Так для кулі 

радіусом R він має вираз [87]: 

 2 2 = (3/5)Rg R . (2.61) 
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Для циліндричних частинок довжиною L та перерізом радіусу R вираз 

для радіусу інерції має вигляд: 

 
2 2

2

2 12

R H
Rg   . (2.62) 

Вираз (2.60) це так званий закон Гіньє, що часто використовується в 

малокутовому розсіянні нейтронів для знаходження радіусу інерції Rg та 

інтенсивності розсіяння в нульовий кут І(0) з експериментальних даних в 

області малих векторів розсіяння q без будь-якої попередньої інформації про 

форму або внутрішню структуру досліджуваних частинок. 

Також експериментальні дані по малокутовому розсіянню нейтронів 

можна аналізувати за допомогою методу непрямого Фур’є-перетворення. Для 

цього вводиться так звана автокореляційна функція або функціяю Патерсона 

P( r ), яка пов’язана з інтенсивністю розсіяння наступним чином: 

 2

0

( ) ( ) iqrP r I q e dq


  . (2.63) 

Як бачимо з (2.63), інтенсивність розсіяння і автокореляційна функція 

такі ж взаємні трансформанти Фур’є як амплітуда і густина розсіяння. 

Рівняння (2.63) можна переписати в наступному вигляді: 
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де 
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    . (2.65) 

Вираз (2.65) - це є усереднена самозгортка густини розсіяння, або так 

звана кореляційна функція частинки, введена в теорію малокутового розсіяння 

Дебаєм та Буше. 

Велику роль в інтерпретації експериментальних даних малокутового 

розсіяння нейтронів має функція розподілу за відстанями:  

 2( ) ( )p r r r   (2.66) 
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Функції (2.65) та (2.66) пов’язані як з геометрією форми частинки, бо 

вони кількісно описують набір відрізків, що з’єднують елементи об’єму 

частинки, так і з розподілом неоднорідностей, який існує всередині частинок. 

З рівняння (2.65) випливає, що (r)  0 при r > D, де D – максимальний розмір 

частинки. 

Для того, аби отримати кореляційну функцію, яка дозволяє зробити 

певні висновки про будову частинки, слід проінтегрувати експериментальну 

криву I(q) згідно формули (2.64) по всім можливим значенням q. Дана задача 

у випадку великої кількості експериментів є нетривіальною та може 

призводити до великих похибок. Методи, які розроблені для виконання даної 

процедури, об’єднують під назвою непрямого Фур’є-перетворення [85] [87], 

про який ми вже згадували. Метод непрямого Фур’є-перетворення включає в 

себе наступні вимоги: однокрокова процедура, система оптимізованих 

загальних функцій, апроксимація методом зважених найменших квадратів, 

перетворення у прямий простір з мінімізованим ефектом обриву, 

розповсюдження похибок та оцінка умов фізичного згладжування, що дається 

найбільшою міжчастинковою відстанню. Умова згладжування вимагає 

існування оцінки найбільшого розміру частинок в системі Dmax (Dmax ≥ D). 

Параметр Dmax не обов’язково має бути найкращою оцінкою розміру частинок, 

але в любому випадку він має бути не меншим за розмір    частинки D. 

Для обробки експериментальних даних методом непрямого Фур’є-

перетворення слід враховувати функції розширення роздільної здатності 

приладу та розмиття даних. Ці ефекти можна розділити на дві загальні 

компоненти: двомірні геометричні ефекти та ефект невизначеності довжини 

хвилі. Геометричні ефекти роздільної здатності в установці малокутового 

розсіяння нейтронів поділяють на ефект висоти та ефект ширини щілини. 

Якщо має місце розподіл за довжиною хвилі, то необхідно врахувати вагову 

функцію для кожної довжини хвилі. Якщо крива розсіяння спостерігається, 

починаючи з вектору розсіяння q1 з кроком q  q1, то дані малокутового 

розсіяння містять, принаймні теоретично, повну інформацію про усі частинки, 
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які мають найбільший розмір D   / q1. На практиці потрібно постійно 

намагатися залишатись в цих межах, тобто: 

 1 1/ таq p D q q     (2.67) 

враховуючи можливість втрати інформації завдяки набору статистики та 

ефектам розмиття. З досвіду відомо, що оптимальне значення для q є         q 

=  / 6D [85]. 

 

2.5. Малокутове розсіяння нейтронів на фрактальних об’єктах 

 

 Упорядкованість однаковим чином обєктів, які утворюють систему, у 

певному діапазоні маштабів, називають природніми фракталами [89]. Отже, 

фрактальна розмірність у деякій мірі є самоподібною, що означає будь-яка 

частина повторює структуру цілого або веде себе як ціле. Варто зазначити, що 

розподіли речовини у системі на різних її масштабах подібні. Але існують так 

звані математичні фрактали, які самоподібні у дуже великому інтервалі 

розмірів, які їх складають [90] [91]. На сьогодні не існує окремого, строгого і 

повного означення поняттю фракталів. 

 Для описання невпорядкованих систем вводять деякий математичний 

параметр, а саме поняття фрактальної розмірності. Відомо декілька різних 

типів розмірності, що описують різні властивості фрактальних систем 

(розмірність Хаусдорфа-безіковича, розмірність подібності та ін.). У 

загальному випадку фрактальну розмірність D вводять через число 

структурних одиниць N, які знаходяться у кулі радіусом r [92] [93]: 

  0

0

D

r
N r A

R

 
  

 
     (2.22) 

де R0 – радіус структурної одиниці, а A0– стала, яка відповідає за густину 

упаковки структурних одиниць. ~ 

 Для фізичної хімії часто необхідне визначення питомої поверхні 

колоїдних утворень, тоді фрактальність задається через площу та об’єм: 
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/3~ VDS      (2.23) 

з якого випливає, що при збільшенні фрактальної розмірності збільшуються і 

питома площа поверхні системи. Отже, для дуже розгалужених фракталів, а 

саме коли D→3 поверхня займає майже весь об’єм. 

 Характер розпорядкування системи визначаються фрактальною 

розмірністю. У такому випадку парну кореляційну функцію фрактальної 

системи можна представити у вигляді: 

3g(r) ~ rD
 при r→∞     (2.24). 

 Інтенсивність малокутового розсіяння нейтронів пропорційна 

перетворенню Фур’є кореляційної функції [72]. Для об’ємних фрактальних 

структур з розмірністю D з попереднього виразу випливає [94]: 

I(q) ~ q D
     (2.25) 

 У роботі Фрелтофта [95] вираз для інтенсивності малокутового 

розсіяння нейтронів наводять у вигляді масового фракталу: 

 
2 2 (D 1)/2

sin (D 1)arctq(q )(D 1)
S(q) 1

(1 q )
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   (2.26) 

де Г(х) – гамма-функція,  - середній розмір агрегату (кореляційна довжина). 

Опис розсіювання фракталами Тейшейра [85] мають інший вигляд: 

 (D 1)sin ( 1) / 2
S(q) 1

(q )D

D D 



  
               (2.27) 

 У літературі наводять багато інших формул для аналізу малокутового 

розсіяння нейтронів, що враховують кореляції з найближчими сусідами, але 

вони застосовні не у всіх випадках [96]. 

 Як правило у роботах, що присвячені фрактальним структурам зазвичай 

використовують вираз (2.24). Окрім об’ємних фракталів існують також 

поверхневі фрактали [92]. Охарактеризувати їх можна як поверхні поділу, які 

однаково не впорядковані у деякому діапазоні масштабів. У такому випадку 

парна кореляційна функція має вигляд: 

3g(r) ~1 rDC    при  r→0              (2.28) 
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С- деяка константа. Інтенсивність малокутового розсіяння нейтронів для 

поверхневих фракталів має вигляд: 

(6 Ds) 3I(q) ~ q 1 rDC   ,   3 ≤(6-Ds) ≤ 4  (2.29) 

 Для ізотропного розсіяння на двофазній системі з гладкою межею поділу 

застосовують закон Порода [72], для якого інтенсивність розсіяння задається 

наступним виразом: 

2 4I(q) ~ 2 ( )n Sq    при  q→∞   (2.30) 

де S – площа поверхні поділу. 

 

 Тоді з виразу (2.29) випливає, якщо показник степені у (2.30) 

знаходиться у інтервалі (3÷4), то таку систему можна вважати поверхневим 

фракталом. Але таке ж значення показника степені може давати і 

полідисперсна система зі степеневою функцією за розмірами. 

 Для дифузної поверхні характерний інший діапазон показника степені 

(4÷6). А функція густини довжини розсіяння має вигляд: 

   0(r) (R r) / h


    при (R-h) ≤ r ≤ R    (2.31) 

де 0  відноситься до однорідного «ядра частинки», h  задає ефективну товщину 

інтерфейсу, а показник дифузності   набуває значень (0÷1). У даному 

випадку показник степеневого спадання інтенсивності малокутового 

розсіяння нейтронів дорівнює 4 2 . 

 Аналізуючи поведінку показника степеневого спадання при 

використанні методу малокутового розсіяння нейтронів можна виявляти 

різноманітні типи структур (табл. 2.1).  

А це значить, що користуючись табл. 2.1 ми можемо дізнатися яку 

форму має частинка витягнуту чи сплюснуту, характерна їм інваріантність чи 

ні, поверхні притаманні фрактальні чи дифузні властивості. А потім 

експериментатор може підібрати потрібну модель для подальшого 

дослідження своєї наносистеми. 
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Таблиця 2.1. 

Інтерпретація степеневого показника залежності розсіяння. 

  

  Модель 

 =1 Витягнута частинка 

 =2 Сплюснута (плоска) частинка 

1˂ ˂3 Об’ємний фрактал, розмірність D=  

3˂ ˂4 Фрактальна поверхність, розмірність DS=6-  

 =4 Гладка поверхність, DS=4 (закон Порода) 

4˂ ˂6 Дифузна поверхність, 4 2    
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РОЗДІЛ 3 

НАНОУТВОРЕННЯ В КРИСТАЛІЧНІЙ АЛЮМІНІЄВІЙ МАТРИЦІ, 

ОПРОМІНЕНІЙ ІОНАМИ ГЕЛІЮ ТА ЗАЛІЗА 

 

3.1. Методика виготовлення зразків 

 

 Опромінення алюмінієвих матриць іонами гелієм та заліза проводилися 

на циклотроні ECR Об'єднаного інституту ядерних досліджень в Лабораторії 

ядерних реакцій, (м. Дубна, Росія). На сьогодні експериментальна база 

Лабораторії ядерних реакцій складається з прискорювачів важких іонів У-400 

і ІЦ-100 зі спеціальними каналами, на яких і виконують роботи по модифікації 

матеріалів пучками іонів. У 2004 році в Лабораторії ядерних реакцій був 

введений в експлуатацію модернізований циклічний імплантатор важких іонів 

ІЦ-100, який відноситься до нового покоління прискорювачів [25].  

 Прискорювач призначений для отримання інтенсивних пучків важків 

іонів практично всіх елементів. Основний діапазон по масовому числу 

прискорюваних часток 20 ≤ А ≤ 140. Іони цього діапазону мас можуть бути 

прискорені до енергії 10 МеВ/нуклон. Необхідну енергію для прикладних 

досліджень 1-2 МеВ/нуклон можна отримати для всіх іонів з масовим числом 

12 ≤ А ≤ 240. Легкі частинки з А ≤ 20 можна прискорювати до енергій 

(30÷40) МеВ/нуклон. 

 Конструкція електромагнітів дозволяє отримати у повітряному зазорі 

напруженість магнітного поля 2.13 Т. Азимутальна варіація поля створюється 

чотирма парами секторів з прямими границями. Перепад напруженості 

магнітного поля від 2.7 Т до 1.6 Т забезпечує жорстке фокусування 

прискорених іонів до енергій (30÷33) МеВ/нуклон. Ізохронна форма 

середнього магнітного поля забезпечується ступінчастими кільцевими 

шимами та коректуючими обмотками. Його високочастотна система 

складається з двох коаксіальних резонаторів, навантажених двома дуантами з 
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кутовою протяжністю 420, які розташовані у двох протилежних долинах. В 

діапазоні частот (6÷12) МГц потенціал на дуантах складає близько 100 кВ [26].  

 Для виводу пучка з циклотрону використовують метод перезарядки, 

запропонований Г.Н. Фльоровим, Ю. Ц. Огонесяном та Г. Н. Вяловим. Суть 

методу полягає в тому, що у іонів, які проходять крізь тонку вуглецеву трубку, 

збільшується заряд, в результаті чого виникає сильна радіальна нестійкість 

руху іонів. Описуючи різко розкручуючу спіраль в аксіально-неоднорідному 

магнітному полі (поворот на 3600 або ~ 7000) частинки виходять з камери 

прискорювача. Плавне регулювання енергії іонів досягається за рахунок 

переміщення вуглецевої плівки по радіусу, а її переміщення по азимуту 

дозволяє направляти пучки іонів однакової енергії на мішень, що знаходиться 

у фіксованому положенні [27]. 

 Прискорювач оснащений надпровідним електронним циклотронним 

резонансним (ЕЦР) джерелом та системою зовнішньої аксіальної інжекції 

пучка, що дозволяє отримати у компактному циклотроні з діаметром полюсу 

1 м інтенсивні пучки високо заряджених іонів ксенону, криптону, аргону та 

інших елементів з енергією до 1,2 МеВ/нуклон. Інтенсивність прискорених та 

виведених пучків складає ~ 3 мкА. У лінії транспортування виділеного пучка 

встановлена система сканування пучка у двох площинах, що забезпечує 

однорідність імплантації іонів на великій площі мішені. 

 На згаданій установці нами було проведено опромінення алюмінієвих 

матриць в чотири способи і виготовлено чотири зразки для подальших їх 

досліджень. Перший зразок був виготовлений шляхом опромінення 

алюмінієвих лише іонами гелію. Другий зразок був виготовлений шляхом 

опромінення спочатку іонами гелію, а потім іони заліза. Третій зразок – 

шляхом опромінення алюмінієвих матриць лише іонами заліза, а четвертий  - 

спочатку іонами заліза, а потім іонами гелію. Енергії цих опромінень та їх дози 

наведені в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Характеристики допування алюмінієвих матриць шляхом їх опромінення 

 

Зразок Допування Енергія іонів та дози опромінення 

алюмінієвих матриць 

1 Іонами гелію E(He+) = 20 keV, 

доза =5х1017cm-2 

2 Іонами гелію, а 

потім іонами заліза 

E(He+) = 20 keV,  

доза =5х1017cm-2  

E(Fe+) = 150 keV,  

доза =1х1015cm-2  

3 Лише іонами заліза E(Fe+) = 150 keV,  

доза =1х1015cm-2  

4 Іонами заліза, а 

потім іонами гелію 

E(He+) = 20 keV,  

доза =5х1017cm-2  

E(Fe+) = 150 keV,  

доза =1х1015cm-2  

 

 

 

 

 

3.2. Установка малокутового розсіяння рентгенівських променів на 

станції «Структурне матеріалознавство» (СТМ) 

 

Експерименти по малокутовому розсіянню рентгенівських променів 

були проведені на станції «Структурне матеріалознавство» (СТМ) на каналі 

1.3 б в Курчатовському центрі синхротронного випромінювання та 

нанотехнологій (м. Москва, Росія). 

Детектування кривої розсіяння в області малих кутів здійснювалось за 

допомогою лінійного газового детектора. Досліджуваний зразок розташовувся 

у вакуумну камеру. Використовувалась геометрія зйомки з двох - лезовою 

плоскопаралельною колімацією. Відстань зразок детектор становила ~1 м. 

Довжина хвилі падаючого випромінювання підбиралася в інтервалі 



65 

 

(0.7÷1.6) Å. Час експозиції на один кутовий інтервал становив (5÷30) хвилин. 

Як правило, повна крива розсіяння отримувалася об’єднанням 3-4 незалежних 

кутових інтервалів, реалізованих паралельним здвигом  детектора у 

дисперсійну площину. За стандарт для калібрування кутової шкали 

використовувався зразок багенату срібла, який має серію еквідистантних 

дифракційних рефлексів у малокутовій області з максимальним 

міжплощинною відстанню d001=58,38 Å. Для аналізу аномально-дисперсійного 

внеску у малокутове розсіяння для одного й того ж зразку знімалось декілька 

кривих малокутового розсіяння рентгенівських променів за різних енергій 

падаючого пучка, поодаль та поблизу краю поглинання аномально-

розсіюючого елемента. При цьому контролювалася зміна коефіцієнта 

пропускання зразку, а також зміна інтенсивності падаючого випромінювання. 

На рис. 2.5. наведено загальну схему установки малокутового розсіяння 

рентгенівських променів «Структурне матеріалознавство» (СТМ). Цифрами 

позначено основні вузли установки: 1 – монітор положення СВ (синхротронне 

випромінювання), 2, 4 – автоматичні шторки, 3 – монохроматор – «метелик», 

5 – моніторна іонізуюча камера, 6 – вакуумна камера розсіяння, 7 – детектор 

рентгенівської флюоресценції, 8 – досліджуваний зразок при реєстрації: а) 

структура спектрів рентгенівських променів на виході флюоресценції; б) 

малокутове розсіяння рентгенівських променів, в) структура спектрів 

рентгенівських променів на пропусканні; 9 – реєструюча іонізаційна камера, 

10 – TV- монітор пучка, що пройшов, 11 – детектор малокутового розсіяння 

рентгенівських променів, 12 – пластина зображення. 
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Рис. 3.1. Схема установки малокутового розсіяння рентгенівських променів на 

станції «Структурне матеріалознавство» (СТМ) на каналі 1.3 б в 

Курчатовському центрі синхротронного випромінювання та нанотехнологій 

(м. Москва, Росія) 

 

Вакуумна камера малокутового розсіяння має кілька отворів для 

завантаження зразків на різних відстанях до детектора, з метою покриття 

широкого діапазону вектора розсіювання. Мінімальне значення доступного в 

експерименті модуля вектора розсіювання становить ~ 0,05 нм-1. У всіх 

отриманих спектрах були проведені корекція фону та анізотропія детектору. 

 

3.3. Малокутове розсіяння рентгенівських променів на опромінених 

матрицях алюмінію 

 

Криві розсіювання малокутового рентгенівського випромінювання для 

зразків № 1-4 представленні на рис. 3.2. і рис. 3.3.. Для опрацювання даних 

спектрів ми використовували структурну модель [97] [98] з внеском від     

Al - матриці та наночастинок, що утворюються всередині матриці (3.1), в якій 
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перший доданок пов'язаний з фрактальною структурою матриці, а саме 

фрактальною розмірністю . Другий доданок (доданок Гіньє) визначається 

розміром наночастинок заліза Rg, а також їх густиною [99]. Тоді загальну 

інтенсивність малокутового розсіювання рентгенівського випромінювання 

можна представити у вигляді [100] [101]: 

- 2 21
( ) /  exp(- )

3
gd q d Aq C q R D       (3.1) 

де A, С і D – параметри підгонки (фітування), які залежать від природи зразка, 

α - показник степеневої залежності розсіяння рентгенівських променів від 

модуля переданого хвильового вектора, що характеризує фрактальну 

розмірність розсіюючих об'єктів, що характеризує фрактальну розмірність 

розсіюючих об'єктів, Rg - радіус гірації, що характеризує середній розмір 

сформованих агрегатів. 
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Рис. 3.2. Малокутове розсіяння рентгенівських променів опроміненою 

алюмінієвою матрицею. Точки – експеримент, проведений на опромінених 

зразках №1; №2; №3. Лінії – лінії апроксимовані формулою (3.1) 
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Рис. 3.3. Малокутове розсіяння рентгенівських променів опроміненою 

алюмінієвою матрицею. Точки – експеримент, проведений на зразку №4. 

Лінія - апроксимація за формулою (3.2) 

 

Крива малокутового розсіяння рентгенівського випромінювання на 

алюмінієвій матриці, що опромінена лише іонами Не + (зразок 1), відповідає 

розсіюванню на порах, утворених в наслідок опромінення; і порах зумовлених 

гелієм. Крива розсіяння на зразку з алюмінієвої матриці опроміненою тільки 

іонами Fе (зразок 3), відповідає розсіюванню на утворених наночастинках 

заліза. 

Отримані експериментальні дані про залежність диференційного 

перерізу розсіяння рентгенівських променів від переданого хвильового 

вектору для першого та третього зразків апроксимувались за допомогою 

формули (3.1). Обробка експериментальних даних (див. табл. 3.2) показала, що 

перехід від опромінення лише іонами гелію до лише іонами заліза збільшує 

розміри наноутворень в алюмінієвій матриці та зменшує її фрактальну 

розмірність (табл. 3.2). 

Якщо кристалічну алюмінієву матрицю опромінити спочатку іонами 

гелію, а потім іонами заліза, то маємо зразок, в якому кількість наноутворень 
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буде максимальною із чотирьох досліджених зразків, про що свідчить 

максимальна амплітуда кривої малокутового розсіяння рентгенівських 

променів на цьому зразку. Дійсно, крива 3 на рис. 3.1 розташована над кривою 

1 та 2, які відповідають малокутовому розсіянню на наноутвореннях в 

алюмінієвій матриці, що виникли внаслідок її опромінення окремо іонами 

гелію та іонами заліза. 

Таблиця 3.2 

Розміри наночастинок заліза, утворених в алюмінієвій матриці внаслідок 

її одноразового опромінення іонами та фрактальна розмірність матриць 

Зразок Радіус гірації 

неоднорідностей Rg, нм 

Фрактальна розмірність 

матриці D 

1 6,95±0,01 2,43±0,02 

2 7,10±0,02 2,10±0,03 

 

Обробка отриманих експериментальних даних за формулою (3.1) 

показала (див. табл. 3.2. та табл. 3.3), що допування кристалічної алюмінієвої 

матриці спочатку іонами гелію, а потім іонами заліза збільшує розміри 

наноутворень заліза приблизно на 30 %. При цьому розмір фрактальної 

розмірності опроміненої матриці приймає мінімальне значення порівняно з 

іншими дослідженими зразками. 

Таблиця 3.3 

Розміри наночастинок заліза, утворених в алюмінієвій матриці внаслідок 

її дворазового опромінення іонами та фрактальна розмірність матриць. 

Зразок Радіус гірації 

неоднорідностей Rg, нм 

Фрактальна розмірність 

матриці D 

3 10,4±0,01 1,94±0,01 

4 6,80±0,02 2,12±0,04 

 

Крива малокутового розсіяння рентгенівських променів на зразку 4 

(алюмінієва матриця, що опромінена спочатку іонами заліза, а потім іонами 



70 

 

гелію) має додатковий пік при q = 0,87 нм-1 (рис. 3.2). Це свідчить про 

існування впорядкованісті в розташуванні наночастинок заліза в алюмінієвій 

матриці. Для аналізу цієї кривої було використане модифіковане рівняння 

(3.2), в якому для знаходження положення та напівширини спостережуваного 

піку було введено третій доданок. Тоді формула (3.1) набуває вигляду: 

2
- 2 2 0

2

( )1
( ) /  exp(- ) exp

3 2
g

q q
d q d Aq B q R C



 
      

 
   (3.2) 

де q0 – положення додаткового піку, σ - його напівширина. 

 Обробка експериментальних даних для четвертого зразка за формулою 

(3.2) дозволила отримати: q0 = 0,87±0,02 нм-1. Звідки випливає, що 

періодичність в розташуванні наночастинок заліза в гратці становить 

D = 2π/q0 ≈ 7,2 ±0,1 нм. Знайдені структурні характеристики, внаслідок 

обробки даних про залежність диференційного перерізу розсіяння 

рентгенівських променів від переданого хвильового вектору для зразка 4 

представлені в таблиці 3.3. Порівняння табл. 3.3 з табл. 3.2. показує, що 

допування кристалічної алюмінієвої матриці спочатку іонами заліза, а згодом 

іонами гелію дає картину, подібну допування цієї матриці лише іонами заліза. 

Додаткове допування після цього іонами гелію в межах похибки експерименту 

майже не змінює фрактальну розмірність опроміненої алюмінієвої матриці і 

навіть трохи змінює нанорозміри наноутворень з заліза.  

 

3.4. Дослідження магнітних властивостей у допованих алюмінієвих 

матрицях 

 

Вимірювання намагніченості зразків були виконані за допомогою 

магнітометра SQUID, який знаходиться в Об'єднаному інституті ядерних 

досліджень в Лабораторії ядерних реакцій, (м. Дубна, Росія). Температурні 

залежності намагніченості були виміряні в магнітному полі від 1 Тл до 5 Тл, 

при Т = 5 К. 
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Нами досліджені залежності  намагніченості опромінених зразків 

залежності від температури, які представлені на рис. 3.4.  
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Рис. 3.4. Залежність намагніченості зразків від температури. Точки – 

відповідають експериментальним даним, лінії – їх апроксимації за допомого 

формули (3.3) 

 

Крім того, нами були досліджені залежності намагніченості 

виготовлених нами зразків, від величини магнітного поля, яка для чотирьох 

зразків представлена на рис. 3.5. 

Для температур, що нижчі температури Кюрі, температурна залежність 

намагніченості в рамках спін-хвильової теорії коливань задається законом 

Блоха [102]: 

0 (1 )

b

C

T
M M B

T

 
   

 
,    (3.3)  

де B константа, а b - степінь Блоха [103]. 
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Рис. 3.5. Залежність намагніченості допованих зразків від магнітного поля при 

температурі Т = 300 К. Точки – відповідають експериментальним даним, лінії 

відповідають лініям апроксимації за формулою (3.3) 

 

Отримані значення b наведено в таблиці 3.4. Для зразків 2, 3 та 4 вони 

близькі до ідеальних значень степіня Блоха b ~ 3/2 і вказують на наявність 

невеликих магнітних наночастинок [103]. Існування незначної намагніченості 

в зразку 1, що опромінений іонами гелію, може бути пояснено наявністю 

деяких домішок. Цей зразок характеризується низьким значенням степіня 

Блоха b = 1,27 ± 0,04. 

Таблиця 3.4 

Загальна характеристика допованих алюмінієвих матриць 

 

Зразок Радіус гірації Rg, нм Фрактальна розмірність D Степінь Блоха b 

1 6,95±0,01 2,43±0,02 1,27±0,04 

2 7,10±0,02 2,10±0,03 1,62±0,03 

3 10,4±0,01 1,94±0,01 1,58±0,03 

4 6,80±0,02 2,12±0,04 1,58±0,02 
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Аналіз таблиці 3.4, що за допомогою двох незалежних фізичних методів 

(методу малокутового розсіяння рентгенівських променів та методу вивчення 

магнітних властивостей) підтверджують наявність наноутворень в 

алюмінієвих матрицях, допованих іонами заліза та гелію. Розміри таких 

наноутворень та фрактальна розмірність зразків дозволило отримати 

малокутове розсіяння рентгенівських променів. 
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РОЗДІЛ 4 

НАНОНЕОДНОРІДНОСТІ В АМОРФНИХ СКЛЯНИХ МАТРИЦЯХ, 

ДОПОВАНИХ ОКСИДАМИ ЦЕРІЮ ТА ТИТАНУ 

 

4.1. Малокутове розсіяння нейтронів на допованих скляних 

матрицях 

 

Після досліджень наноутворень, які з’явилися в допованих кристалічних 

матрицях ми перейшли до вивчення наноутворень в допованих аморфних 

матрицях. За аморфну матрицю нами було вибрано силікатне скло з різним 

співвідношенням оксидів TiO2 та CeO2. Такі дослідження ми провели за 

допомогою малокутового розсіяння нейтронів на установці SANS - 1, яка 

розташована на стаціонарному реакторі FRG-1 Дослідницького центру GKSS 

(м. Гіштахт, Німеччина). 

На рис. 4.1. наведено загальну схему установки малокутового розсіяння 

нейтронів SANS-1. Цифрами позначено основні вузли установки: 1 – активна 

зона стаціонарного реактора FRG-1, 2 – джерело холодних нейтронів,             

3 – нейтроновід з радіусом кривизни R = 1040 м, 4 – селектор швидкостей,     

5 – дзеркальний поляризатор, 6 – нейтроновід - коліматор, 7 – спін - фліпер,  

8 – ведуче поле, 9 – електромагніт на 2,5 Т, 10 – кріостат, 11 – детектор,       

12 – зразок. 

 

Рис. 4.1. Схема установки малокутового розсіяння нейтронів SANS-1 на 

реакторі FRG-1 Дослідницького центру GKSS (м. Гіштахт, Німеччина) 
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Досліджувані зразки скла вміщувалися у кварцовий контейнер 

товщиною 1 мм. Протягом експерименту 10 зразків можна було замінювати 

автоматично. Виміри проводяться при постійній довжині хвилі нейтрона. Аби 

виділити певну довжину хвилі з усього потоку нейтронів (~ 3÷30 Å), 

використовують селектор швидкостей. Даний механічний пристрій має 

спіралеподібні шляхи на поверхні циліндра ротора, що пропускають лише 

нейтрони відповідної швидкості. Складне розташування траєкторій польоту в 

сучасному селекторі швидкостей нейтронів подано на рис. 4.2. За допомогою 

швидкості обертання селектора (3300÷28000) об/хв обирається потрібна 

довжина хвилі нейтронів в діапазоні (4,5÷30) Å. Для проведення 

експериментів по розсіянню нейтронів на силікатному склі, що містить Ce та 

Ti, нами використовувалася довжина хвилі нейтрона 8,1 Å, яка відповідає 

швидкості обертання селектора 15000 об/хв. Виміри проводяться в чотирьох 

позиціях детектора, відповідно до яких підбирається й умови колімації. Для 

всіх отриманих даних була виконана процедура корекції на фон та анізотропію 

детектора. 

 

Рис. 4.2. Зображення селектора швидкостей нейтронів, що 

використовується на установці SANS-1 (спіралеподібні пластинки 

зроблені з матеріалу, що абсорбує нейтрони (10В)) 
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Монохроматичний пучок нейтронів може бути поляризований шляхом 

повного внутрішнього відбиття від намагнічених поверхонь. Лише з одного з 

двох можливих орієнтацій спіну, по відношенню до зовнішнього магнітного 

поля, не будуть поглинатись. Поляризатор відхиляє пучок на величину 1,3°. 

Коли поляризатор виводиться з нейтронного пучка (вимірювання з 

неполяризованими нейтронами), усі інші вузли експериментальної установки 

мають бути переорієнтовані. Для цього усі необхідні вузли установки 

обладнані повітряними подушками. Ведуче нейтрони магнітне поле підтримує 

поляризацію нейтронів на шляху всієї колімаційної системи. Якщо необхідно, 

поляризація пучка нейтронів може бути змінена. Для цього використовується 

спін - фліпер з плоскою котушкою на який подається електричний струм 

відповідної сили. Таким чином, нейтрони, що падають на зразки мають певний 

напрямок, певну швидкість та певну поляризацію. Малокутовий інструмент 

обладнано позиційно-чутливим детектором, який реєструє розсіяні нейтрони. 

В позиції зразка розміщено також термостат та електромагніт, який 

використовується при дослідженні магнітних об’єктів. 

 

Основні параметри установки SANS-1 на FRG-1: 

1. Потік нейтронів на зразку: (0,05 ÷ 1) × 106 н/см2∙с. 

2. Монохроматор: спіралеподібний селектор швидкостей. 

3. Діапазон довжин хвиль після поляризатора та селектора: 0,45  нм. 

4. Роздільна здатність по довжині хвилі: 0.1    (  = 0,81 нм). 

5. Довжина колімації: 2 м, 4 м, 6 м, 8 м, 10м. 

6. Діапазон переданих імпульсів: 0,05 3q   нм−1. 

7. Відстань від зразка до детектора: 0,7 9,7d   м. 

8. Детектор: позиційно-чутливий 3Не-лічильник. 

9. Електромагніт: 2,5 Т. 

10. Термостат: (5 ÷ 80)°С та (80 ÷ 200)°С. 
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За допомогою методу малокутової дифракції нейтронів ми дослідили 

три зразки з силікатного скла. Перший з них був не допований, другий – 

допований оксидами CeO2 та TiO2 з відносною молярною концентрацією 

0.3/0.5, 0.3/10 та третій – допований тими ж оксидами з відносною молярною 

концентрацією 2.0/6.5 та 2.0/10.  

Експериментально отримані залежності диференціального перерізу 

малокутового розсіяння нейтронів на вказаних зразках представлені                     

на рис. 4.3.  
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Рис. 4.3. Малокутове розсіяння нейтронів: а) на недопованому силікатному 

склі та допованому лише CeO2, б) на двох стеклах допованих оксидами CeO2 

та TiO2 з відносними молярними концентраціями 0.3/5.0 та 0.3/10, а також на 

двох системах, допованих оксидами з відносною молярною концентрацією 

2.0/6.5 та 2.0/10.0 (с). Точки – експеримент, лінії відповідають апроксимації, 

яка задана формулою (4.1) - а) та (4.2) - б) і с) 

 

У випадку невпорядкованих систем та відсутності кореляцій між 

досліджуваними частками поза межами області Гіньє (крива малокутового 
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розсіювання нейтронів на силікатному склі без домішок рис. 4.3 а) [72] 

інтенсивність розсіювання описується степеневим законом [104] [105]: 

( ) /d q d Aq B       (4.1) 

де A і B носять характер підгоночних коефіцієнтів апроксимації, що залежить 

від природи зразка, а α - показник степеневої залежності розсіяння нейтронів 

від модуля переданого хвильового вектора, що характеризує фрактальну 

розмірність розсіюючих об'єктів [101] [100]. Отримане з аналізу 

експериментальних даних значення фрактальної розмірності не допованого 

скла склало α = 2,93±0,05. В цьому випадку розсіюючими об'єктами є пори, що 

утворилися в процесі виготовлення стекол, а їх розміри порядку десятка 

ангстремів. 

При допуванні стекол не лише оксидом церію, а оксидом церію та 

оксидом титану спостерігається помітна зміна форми кривих малокутового 

розсіяння нейтронів (рис. 4.3. b, c). З лінійної залежності ( ) /d q d =f(q) вони 

перетворюються в S - подібні, причому ступінь відхилення від лінійності 

зростає із збільшенням кількості допування в матрицю діоксиду титану. Для 

опису експериментальних даних по малокутовому розсіянню нейтронів була 

використана модель, що включає розсіяння на порах скла, як було розглянуто 

вище для випадку недопованих стекол, та додаткове розсіяння на оксидних 

агрегатах Ce-Ti-O меншого розміру, що описуються формулою Гіньє. Тоді, 

загальна інтенсивність малокутового розсіювання нейтронів може бути 

представлена у вигляді [101] [100]: 

- 2 21
( ) /  exp(- )

3
gd q d Aq C q R D          (4.2) 

де A, С і D - підгоночні параметри, α - показник степеневої залежності 

розсіяння нейтронів від модуля переданого хвильового вектора, що 

характеризує фрактальну розмірність розсіюючих об'єктів, Rg - радіус гірації, 

який визначає середній розмір утворених в наслідок допування оксидних 

агрегатів. 
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Апроксимація експериментално отриманих даних по малокутовому 

розсіянню нейтронів дозволила визначити розміри радіуса гірації Rg, а також 

фрактальну розмірність досліджуваних зразків α (табл. 4.1 та табл. 4.2). 

Таблиця 4.1 

Значення радіуса гірації Rg неоднорідностей, які утворилися внаслідок 

допування силікатних стекол та їх фрактальна розмірність 

 

Молярне відношення 

оксидів TiO2/CeO2  

Радіус гірації 

неоднорідностей Rg, нм 

Фрактальна 

розмірність матриці D 

0.3/2.0 34,4±0,2 1,79±0,11 

1.0/2.0 34,7±0,2 1,91±0,03 

5.0/2.0 36±0,4 1,63±0,02 

6.5/2.0 36,4±0,4 1,6±0,1 

10.0/2.0 37,1±0,4 1,28±0,02 

 

Отриманий розмір оксидних агрегатів Ce-Ti-O набагато більший, ніж 

розміри кластерів, які виявлені в роботі [106]. На нашу думку таку розбіжність 

можна пояснити тим, що на відміну від малокутового рентгенівського 

розсіяння, за допомогою якого був проведений експеримент, нейтрони у 

порівняні з рентгенівським випромінюванням краще «бачать» кисень, що 

відповідно і збільшує розміри зареєстрованих кластерів  рідкоземельних іонів 

[72]. 

Аналіз таблиці 4.1 показує, що з підвищенням молярного відношення 

оксиду TiO2/CeO2 при фіксованому значені концентрації оксиду церію радіус 

наноутворень збільшується від 34,4 нм до 37,1 нм. При цьому фрактальна 

розмірність зменшується від 1,79 до 1,28. 

Залежність радіусу гірації сформованих нанокластерів від молярної 

концентрації TiO2 при фіксованій концентрації оксиду церію x (CeO2) = 2.0 

представлена на рис. 4.4. Вона може бути описана комбінацією лінійних 

функцій з різним нахилом в області малих і великих концентрацій TiO2. Зі 
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збільшенням молярної концентрації TiO2 від 0,3 до 10,0 спостерігається 

зростання радіуса гіраціі Rg з (34,4±0,2) нм до (37,1±0,2) нм, при цьому 

коефіцієнт dRg/dx становить 4,3 в області x (TiO2) < 2 і зменшується до 2,2 при 

великих концентраціях TiO2. 
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Рис. 4.4. Концентраційна залежність розмірів нанонеоднорідностей, які 

утворилися в силікатному склі при його допуванні оксидами церію та титану 

за умови фіксованої молярної концентрації церію 

 

4.2. Зміна фрактальної розмірності при допуванні аморфних 

скляних матриць 

 

 Проаналізуємо зміни фрактальної розмірності зразків силікатного скла, 

які відбуваються внаслідок їх допування. У стеклах, допованих лише оксидом 

церію (з відносними концентраціями TiO2/CeO2 0.0/2.0 і 0.0/0.3), не було 

виявлено формування вище вказаних оксидних структур в області порядку 

одиниць нанометрів (див. табл. 4.2). При цьому фрактальна розмірність 

допованих зразків суттєво зменшалась, що засвідчує відсутність наноутворень 

з оксидних кластерів. Слід зазначити, що при доповані стекол CeO2 без TiO2 
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відбувається червоне зміщення смуги поглинання світла при збільшенні 

концентрації церію, але воно незначне, і це зміщення викликане утворенням 

іонів Се4+, в той же час при низькій концентрації церію він знаходиться 

переважно в стані Се3+  [107]. 

Таблиця 4.2 

Розраховані значення радіуса гірації Rg неоднорідностей, які утворилися 

в силікатних стеклах та їх фрактальна розмірність 

 

Молярне відношення 

оксидів TiO2/CeO2  

Радіус гірації 

неоднорідностей  

Rg, нм 

Фрактальна розмірність 

матриці D 

5.0/0.3 33,1±0,5 1,06±0,16 

10.0/0.3 32,9±0,4 1,16±0,09 

0/2.0 не виявлено 2,90±0,08 

0/0.3 не виявлено 2,85±0,11 

 

Аналіз табл. 4.2 разом з табл. 4.1, вказує на дві особливості. Перше – це 

відсутність формування нанокластерів за нульової концентрації TiO2. При 

цьому фрактальні розмірності дорівнють 3, що додатково свідчать про 

відсутність нанокластерів. Збільшення в молярному відношені оксидів 

TiO2/CeO2 оксиду CeO2 від 2.0 до 3.0 призводить до зменшення радіуса гірації 

від (36,4 ± 0,4) нм до (33,1 ± 0,5) нм у випадку переходу від 5.0/2.0 до 5.0/0.3 

та від (37,1 ± 0,4) нм у випадку зміни концентрації 10.0/2.0 на 10.0/0.3. 

Величина параметра α який визначає фрактальну розмірність зразка 

зменшується від 1,8 до 1,3 (Таблиця 4.1) при збільшенні молярної концентрації 

TiO2 з 0.3 до 10.0, що вказує на зміну фрактальної розмірності розсіюючих 

об'єктів в матриці скла при утворенні цих нанокластерів. Можливо, це 

пов'язано з тим, що зі збільшенням кількості титану концентрація 

нанокластерів збільшується, бо збільшується відповідно внесок поверхні 

розділу агрегат-матриця скла в процес розсіювання. 



82 

 

У стеклах з меншою концентрацією оксиду церію x (CeO2) = 0.3 також 

спостерігається формування агрегатів, при цьому радіус гірації слабо залежить 

від концентрації TiO2, Rg ≈ 33 нм (рис. 4.4), і його значення помітно менше у 

порівнянні з стеклами, що мають більш високу концентрацію x(CeO2) = 2.0 

(табл. 4.1). Величина параметра α виявляється ще менше та становить 1,1 – 1,2 

(табл. 4.2). Це може підтверджувати припущення про формування таких 

нанокластерів саме з оксиду титану і оксиду церію при мінімальній участі 

інших компонентів скла.  

Таким чином, величина параметрів Rg і α, які визначають структуру 

зразка, що моделюється формулою (3.1), зумовлена як концентрацією TiO2, 

так і концентрацією CeO2. 

 

4.3. Зв'язок між структурою наноутворень в силікатних стеклах та 

їх оптичними властивостями 

 

 За допомогою малокутового розсіяння нейтронів на силікатних стеклах, 

допованих іонами титану та церію ми визначили параметри неоднорідностей 

(кластерів), які утворюються в стеклах внаслідок процесу їх допування. 

З’ясувалося, що розміри утворених кластерів порядка 40 нм. У зв’язку з цим 

бажано порівняти результати нейтронного експерименту з оптичними 

дослідженнями силікатних стекол, описаних в роботах [34] [108]. 

 З цією метою побудуємо залежність коефіцієнту нахилу пропускання К 

оптичного спектру для зразків, які були досліджені оптичним методом, від 

визначених за допомогою малокутового розсіяння нейтронів радіусів герації 

неоднорідностей в досліджених зразках. Така залежність представлена 

на рис. 4.5. 

Як бачимо з рис. 4.5 в інтервалі розмірів кластерів від 33 нм до 36 нм 

коефіцієнт нахилу пропускання оптичного спектру падає зі збільшенням їх 

розмірів, а далі залишається не змінним. 
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 При цьому максимальне значення довжини світлової хвилі λmax, що 

проходить крізь зразок (так званий поріг пропускання) в інтервалі розмірів 

кластерів (33 - 35) нм є незмінним, а далі при збільшені розмірів кластерів 

спостерігається стрибкоподібне збільшення до величини λmax ≈ 475 нм 

(див. рис. 4.6). 

  

Рис. 4.5. Зв’язок між коефіцієнтом нахилу пропускання оптичного спектру 

крізь доповані силікатні стекла та розмірами неоднорідностей в них 

  

Рис. 4.6. Зв’язок порогу пропускання оптичного спектру допованими 

силікатними стеклами з розмірами кластерів, які утворилися в них внаслідок 

допування оксидами церію та титану 

Таким чином, опираючись на отримані результати МКРН та літературні 

дані по дослідженню центрів забарвлення [108], можна запропонувати модель 

формування складних оксидних агрегатів в цих об'єктах. При невеликих 

відносних концентраціях оксидів TiO2/CeO2 вони формуються переважно з 
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кисню, трьохвалентних іонів церію Ce3+ і чотирьохвалентного титану Ti4+ 

[108]. При збільшенні відносної концентрації TiO2/CeO2 відбувається зміна 

валентного стану іона церію до Ce4+ [108], [109], що зумовлює формування 

іншого типу нанокластерів з більшим значенням їх середнього розміру 

(рис. 4.4) і як наслідок зміною оптичних властивостей досліджених стекол 

(рис. 4.5-4.6). 

 

4.4. Дослідження процесу утворення нанокластерів в скляних 

матрицях 

 

В попередніх пунктах 4.1, 4.2 та 4.3 нами були досліджені доповані 

аморфні скляні матриці. Як результат дослідження методом малокутового 

розсіяння нейтронів були знайдені розміри неоднорідностей в них, які 

з’явилися внаслідок допування оксидами титану та церію. Знайдені розміри в 

різних зразках добре узгоджуються з оптичними даними по пропусканню та 

порогу пропускання. Разом з тим динаміка утворених таких неоднорідностей 

була не виявлена. З метою дослідження процесу утворення 

нанонеоднорідностей в силікатних стеклах була виготовлена серія додаткових 

зразків. 

Скляні матриці були отримані на основі склоутворюючої системи SiO2-

Al2O3-MgO-CaO-BaO-SrO-Na2O-K2O-Li2O з додаванням оксидів титану та 

церію у широкому молярному співвідношенні. Синтез стекол проводився в 

газовій печі при температурі (1420-1450) oC з витримкою при максимальній 

температурі 1 годину. Були отримані наступні серії стекол з відносними 

ваговими концентраціями CeO2 і TiO2: (1) при фіксованій концентрації CeO2 

1.5 мас.%, масові частки оксиду титану TiO2 становили 0, 2, 12, 15 і 25 мас. %; 

(2) при фіксованій концентрацій CeO2 5 мас. %. Концентрація TiO2 становила 

7, 12 і 15 молярних %. Отже, відносні молярні концентрації оксидів CeO2 / TiO2 
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становили 0.3/0; 0.3/1; 0.3/3; 0.3/5; 0.3/6.5; 0.3/10 і 1/5; 1/6.5; 1/10 відповідно, в 

серіях (1) і (2). 

У порівнянні з попередніми даними [110], такий діапазон відносних 

концентрацій CeO2/TiO2 обраний нами для включення в дослідження зразків з 

низьким вмістом CeO2 при максимально можливій варіації TiO2 (серія (1)), а 

також зразків, яким відповідає максимальне зміщення спектра поглинання 

світла в присутності обох оксидів (серія (2)). Відносно широка область 

охоплення концентрацій обох компонентів, за допомогою яких допувалось 

скло, дозволяє сподіватись виявити ефекти формування оксидних 

наноутворень, зареєстрованих різними методами, в тому числі і методом 

малокутового розсіюванню рентгенівського випромінювання [104] та 

нейтронів [110]. 

Спрощена схема проведення малокутового експерименту представлена 

на рис. 4.7. Пучок нейтронів проходить крізь колімаційну систему, падає на 

зразок, а далі розсіяні нейтрони реєструються детектором Д. 

 

 

Рис. 4.7. Схема експерименту по малокутовому розсіянню нейтронів 

Експерименти по малокутовому розсіянню нейтронів були проведені на 

спектрометрі ЮМО, розміщеному на каналі № 4 реактора ІБР–2 Лабораторії 

нейтронної фізики ім. І. М. Франка Об'єднаного Інституту Ядерних 

Досліджень (м. Дубна, Росія) [111] [112]. На рис. 4.8. зображені основні вузли 

та деталі спектрометра. 
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Рис. 4.8. Схема установки малокутового розсіяння нейтронів ЮМО [111] 

(пояснення в тексті) 

 

Реактор ІБР–2М створює імпульси нейтронів з частотою 5 Гц. Після 

проходження нейтронів крізь водяний сповільнювач (2) формується потік 

теплових нейтронів. За сповільнювачем розташований переривач (3), що 

зменшує фон і формує імпульси. Розмір і розбіжність пучка нейтронів 

формується коліматорною системою (4, 6). Нейтрони, що потрапляють на 

зразок, утворюють пучок від 8 до 22 мм в діаметрі з інтенсивністю до 2,6·107 

нейтронів за час на площу. Зразки, розміщуються в спеціальному боксі, який 

дозволяє підігрівати і охолоджувати за допомогою термостата (7) в діапазоні 

температур (–20 ÷ +200) ºС. В боксі знаходиться штатив для кювет із зразками. 

Потік нейтронів, розсіяних на зразку (8), потрапляє в ступінчастий вакуумний 

нейтроновід, де розташовані кільцеві детектори нейтронів (11–12), а також 

детектор прямого пучка (13). Детектори розміщені на візку, який дозволяє 

встановлювати їх на певній відстані від зразка. Розташований безпосередньо 

перед детектором ванадієвий розсіювач (10) періодично вводиться і 

виводиться з пучка нейтронів, що дозволяє уникнути небажаних ефектів від 
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довгоперіодних коливань потужності реактора і нормувати переріз розсіяння 

нейтронів в абсолютних одиницях. Основні параметри установки наведені в 

табл. 4.3. 

Таблиця 4.3. 

Основні параметри спектрометра ЮМО 

 

Для коректного аналізу даних про малокутове розсіювання нейтронів та 

утворених у склі нанокластерів з церію та титану були розраховані вагові та 

молярні коефіцієнти системи, параметри розсіювання для кожного 

компонента досліджуваних скляних матриць (таблиця 4.4). 

 

Параметр Значення 

Потік на зразку, теплові нейтрони (5106  2.6107) н/(см2 с) 

Діапазон довжин хвиль (0.7  7) Å 

Q – діапазон (два детектори) (610–3 0.5) Å–1 

Діапазон досліджуваних розмірів (10  700) Å 

Найменший переріз 0.01 см–1 

Розмір пучка на зразку (8  22) мм2 

Колімаційна система Аксіальносиметрична 

Детектори 
Наповнення He3 , 8 незалежних 

кілець 

Стандарт нормування Ванадій 

Детектор (прямого пучка) 6Li–конвертор 

Q – розділення (5  20) % 

Температурний діапазон ( –20oC ÷ +130) oC 

Рівень фону 0.005 см–1 
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Таблиця 4.4 

Фізичні параметри і параметри розсіювання для окремих компонентів 

досліджуваних стекол, які застосовувалися для аналізу експериментальних 

даних по малокутових розсіювання нейтронів 

Компонент

и скла 

SiO2 Al2O3 MgO CaO BаO SrО Na2O K2O Li2O CeO2 TiO2 

Густина ρ, 

г/см3 

2,65 3,95 3,58 3,35 3,74 4,7 2,27 2,35 2,01 7,65 4,23 

Відсоткови

й склад, % 

67,6 3,4 1,0 2,2 8,9 3,0 6,8 4,9 1,2 зм. зм. 

Амплітуди 

розсіяння, 

10-12см 

1,57 2,43 1,12 1,05 1,09 1,28 1,31 1,31 0,20 1,64 0,82 

Густина 

розсіяння 

ρроз, 1010см-2 

4,2 5,7 6,0 3,8 1,7 3,6 2,9 2,0 0,9 4,5 2,7 

Об’ємна 

частка , % 

71 2,4 0,8 1,8 6,6 1,8 8,3 5,8 1,7 зм. зм. 

 

Керування вузлами і механізмами спектрометра, а також контроль за 

усіма параметрами установки здійснювалися за допомогою програмного 

забезпечення SONIX [113]. Первинна обробка отриманих експериментальних 

даних здійснювалася за допомогою програмного комплексу SAS [114] [115]. 

Детектори спектрометра розташовувалися на відстані 5.28 м і 13.04 м від 

зразка. Таким чином, досяжний у експерименті діапазон переданих імпульсів 

q становив від 0.007 Å-1 до 0.25 Å-1. Такий діапазон по q дозволяє ефективно 

досліджувати об'єкти з розмірами від 25 Å до 900 Å, що істотно розширює 

область досліджень структур, які утворюються з оксидних нанокластеров в 

склі [110], у порівнянні з застосовуваним раніше [116] [117]. Розмір зразка в 

нейтроном пучку становив ~ 14 мм. Виміри проводилися при кімнатній 

температурі. Отримані спектри малокутового розсіяння нейтронів 
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коригувалися з урахуванням пропускання, товщини зразка і фону розсіяння від 

підкладки плівки та нормувались на еталонний зразок ванадію [118]. 

 

4.5. Математичний формалізм аналізу малокутового розсіяння 

нейтронів 

 

Якщо досліджувані неоднорідності представляють з себе чітко обмежені 

та однакові області простору, тоді формулу Дебая, для випадку коли 

інтенсивність q→0, можна записати у вигляді: 
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де  - об’ємна частка частинок у розчині, p s  так званий нейтронний 

контраст, тобто різниця між середньою довжиною розсіяння досліджуваних 

частинок p  і довжиною розсіяння однорідного середовища s , Ni – молярні 

маси компонент скла,  – довжина розсіяння окремого ядра та i  – питомий 

об’єм розсіювача, Mi - молярні маси оксидів, ρмас – фізична густина оксидів, V 

– об’єм однієї частинки і Na - число Авогадро. Сумування відбувається по всім 

атомам розсіювача. Значення цих величин, які використовувалися для 

обрахунків, наведені у таблиці 4.4.  

 У випадку невпорядкованих систем та відсутності кореляцій між 

досліджуваними частками поза межами області Гіньє [99] інтенсивність 

малокутового розсіювання нейтронів описується степеневим законом [104] 

[105]: 

ib
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     (q)I A q B         (4.1) 

де A і B – параметри апроксимації, які залежать від природи обєкту, а                  

 - показник степеневої залежності розсіяння нейтронів від модуля переданого 

хвильового вектора, що характеризує фрактальну розмірність розсіюючих 

об'єктів [119]. При цьому, якщо досліджувані частинки мають складну 

шорстку поверхню, то степінь нахилу знаходиться у діапазоні 1 <α <3 

(масовий фрактал з розмірністю від 1 до 3). У випадку, якщо 3 <α <4, 

вважається, що розсіювання спостерігається від великих розгалужених 

поверхонь - поверхневих фракталів з розмірністю від 2 до 3 [119]. Для 

окремого випадку кривої розсіювання зі степенем нахилу α = 4 розраховується 

розсіювання від великих об'єктів з об'ємом V і площею S по формулі: 

4 2(q) 2
S

I A q
V

           (4.5) 

В даному припущенні, про сферичні форми розсіювачах об'єктів, може 

бути отримано значення радіуса R цього об'єкта: 

2
2 2 2

3

4 3
(q) 2 2 2

4 / 3

S R
I

V R R


     




        


     (4.6) 

 

 4.6. Аналіз даних про малокутове розсіяння нейтронів в допованих 

стеклах 

 

 Була проведена серія експериментів по малокутовому розсіянню 

нейтронів на допованих стеклах з фіксованою кількістю оксиду церію та 

змінною часткою оксиду титану, на установці ЮМО Лабораторії нейтронної 

фізики ім. І. М. Франка Об’єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна, 

Росія). 

На рис. 4.9. представлені спектри малокутового розсіяння нейтронів для 

серії зразків з фіксованою концентрацією CeO2 1.5 мас.%. При цьому масова 

частка оксиду титану TiO2 змінювалися від 0 до 25  мас.%. 
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Рис. 4.9. Спектри малокутового розсіяння нейтронів на силікатних стеклах, 

допованих лише оксидом церію (CeO2/TiO2 1.5/0 мас. %) та стеклах з 

відносними концентраціями відповідних оксидів 1.5/2; 1.5/12; 1.5/15 і 1.5/25 

мас. %. Точки відповідають експерименту, лінії відповідають апроксимації 

експериментальних даних рівнянням (4.1) 

 

Спектри малокутового розсіяння нейтронів на силікатному склі, 

допованому оксидами церію і титану, відповідають характеру розсіювання на 

фрактальній структурі і можуть бути апроксимовані формулою (4.1). Тоді, 

розрахований закон розсіювання для досліджених стекол представляється у 

вигляді: I(q) ~ q-3, що добре узгоджується з результатами роботи [110] для 

стекол з малими концентраціями оксиду титану. Показник степеня рівний 3 

відповідає структурам, що знаходяться на межі між масовими і поверхневими 

фракталами [119]. Інструментальні обмеження спектрометра в області малих 

q не дозволяють достовірно визначити середні розміри сформованих оксидних 

наноутворень за допомогою наближення Гіньє [72], але отримані спектри 
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малокутового розсіяння нейтронів дозволяють розрахувати мінімальний 

розмір сформованих нанокластерів dmin. З експериментальних даних можна 

визначити мінімальне значення переданого імпульсу qmin, вище якого не 

спостерігається внесок в криву малокутового розсіяння нейтронів (рис. 4.9), а 

відповідний цьому значенню переданого імпульсу мінімальний розмір часток 

розраховується, як dmin=2π/qmin. Отримане в такий спосіб значення 

мінімального розміру кластера узгоджується з даними по малокутовому 

розсіюванню рентгенівського випромінювання і складає 80 Å [120]. 

 При додаванні оксиду титану при малих концентраціях CeO2 

(1.5 мас. %) спостерігається незначне зниження інтенсивності кривих 

малокутового розсіювання через зміну щільності розсіювання на 

досліджуваних нанокластерах. Характерно, що форма спектрів малокутового 

розсіяння нейтронів та їх нахил не змінюються при збільшенні концентрації 

вихідного оксиду TiO2. Це повністю відповідає раніше отриманим результатам 

[110], відповідно до яких, при таких малих концентраціях оксиду церію CeO2 

розмір оксидних наноутворень майже не залежить від концентрації TiO2. 

 Спектри малокутового розсіяння нейтронів для силікатних стекол, що 

містять значні концентрації оксидів церію 5 мас. % і оксиду титану 7, 12 і 

15 мас. %, представлені на рис. 4.10. Аналіз експериментальних даних за 

допомогою рівняння (4.1) вказує на їх відповідність закону розсіювання виду 

I(q) ~ q-4 , що визначається розсіюванням на великих згладжених об'єктах [105] 

[121]. Розрахований за формулою (4.6) середній радіус сформованих 

наноутворень 300 Å, а мінімальний розмір кластерів dmin=2π/qmin=125 Å. 

 Отримані експериментальні дані свідчать, що в силікатних стеклах 

навіть за відсутності оксиду титану TiO2 спостерігається формування досить 

великих розсіюючих неоднорідностей (рис. 4.9). Раніше передбачалося [110], 

що за відсутності допування оксидів в скляну матрицю, в якості таких 

розсіювачих об'єктів можуть слугувати пори, що утворилися в процесі 

виготовлення стекол. Разом з тим, ні наявність таких пор ні наявність 

повітряних бульбашок, не змогли [122] задовільно описати отримані 
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експериментальні дані. Тому більш правдоподібною виглядає модель 

формування неоднорідностей густини матеріалу силікатного скла в процесі 

його синтезу, яка була запропонована в роботі [123]. 

 Для підтвердження цієї моделі були проведені додаткові експерименти 

по малокутовому розсіянню нейтронів з силікатним склом без додавання 

оксидів церію і титану та хімічно чистим аморфним кварцовим склом SiO2. На 

рис. 4.11. наведені криві малокутового розсіяння нейтронів на аморфному 

кварцовому склі SiO2 та скляній матриці, за відсутності в ній оксидів церію і 

титану CeO2/TiO2. 
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Рис. 4.10. Спектри малокутового розсіяння нейтронів на силікатних стеклах з 

відносними ваговими концентраціями оксидів CeO2/TiO2 5/7; 5/12; 

5/15 мас. %. Точки відповідають експерименту, лінії відповідають 

апроксимації експериментальних даних рівнянням (4.5) 
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Рис. 4.11. Спектри малокутового розсіяння нейтронів на скляній матриці без 

додавання оксидів титану і церію та на аморфному кварці SiO2 

 Аналіз рис. 4.11 показує, що в області малих q різниця в малокутовому 

розсіянні для цих двох стекол відрізняється практично на два порядки. Цей 

результат вказує на значний внесок в криву розсіяння від розсіяння на 

флуктуаціях густини в матеріалі, який багатий на оксиди металів (табл. 4.4). 

Крива розсіяння від скляної матриці падає зі збільшенням переданого 

імпульсу по степенному закону I(q) ~ q-3, а мінімальний розмір таких 

неоднорідностей складає dmin=2π/qmin = 63 Å. 

 

 4.7. Математичне моделювання структури виявлених флуктуацій 

густини 

 

 Для більш детального дослідження морфології вищевказаних 

неоднорідностей густини на основі отриманих експериментальних даних 

малокутового розсіяння нейтронів було проведено моделювання з 

використанням комплексу програм ATSAS [124] [125], який включає в себе 

компоненти для відновлення функції розподілу за розмірами GNOM і 
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відновлення структури об'єкта DAMMIF. На рис. 4.12 представлена 

відновлена структурна модель виявлених флуктуацій густини у силікатному 

склі. 

 Був розрахований об’єм сформованих у силікатному склі 

неоднорідностей. Він склав V = (720 ± 30) Å3, а при цьому максимальний 

лінійний розмір флуктуації становив (300 ± 10) Å. В рамках такої структурної 

моделі, за умови малих концентрацій оксиду церію 1.5 молярних %, можна за 

формулами (4.3) та (4.4) оцінити вміст складного оксидного кластеру «скло-

оксиди церію і титану». Розрахунки показують, що такий комплексний кластер 

за масою складається з ~ 29 % оксидів металів, що входять в скло, приблизно 

20 % кварцу SiO2 та 51 % оксидів церію і титану Ce-Ti-O. 

 

 

Рис. 4.12. Три проекції флуктуацій густини в синтезованому силікатному склі, 

які відновлені за допомогою малокутової дифракції нейтронів 

 

 З урахуванням отриманих експериментальних даних можна 

запропонувати наступний механізм формування кластерів оксиду церію і 

титану в силікатному склі. Процес починається з флуктуацій густини в 

звареному склі. Виявлені флуктуації густини матеріалу синтезованого скла 

слугують центрами нуклеації для досліджуваних оксидних нанокластерів 

титану і церію. Саме тому інших частинок або кластерів з розмірами менше ~ 

60 Å в проведених експериментах виявлено не було. За малих концентрацій 

вихідного оксиду церію (~ 1.5 молярних % та нижче) і збільшенні концентрації 

оксиду титану формуються складні нанокластери типу «скло-оксиди». Іонний 

радіус чотирьохвалентного титану <r>Ti40.074 нм набагато менший 
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відповідних значень іонних радіусів трьохвалентного і чотирьохвалентного 

церію, <r>Ce4+0.097 нм і <r>Ce3+0,114 нм, відповідно. 

 На нашу думку це є визначальним фактором для переважного 

формування оксидних Ce-Ti-O нанокластерів всередині виявлених 

неоднорідностей густини синтезованого скла, а оксиди церію і титану 

поступово заповнюють їх без суттєвої зміни морфології звареного скла та 

розмірів флуктуацій в ньому. При збільшенні концентрації оксиду церію CeO2, 

іон церію, що має більший іонний радіус у порівнянні з іоном титану, 

перешкоджає входження Ce-Ti-O оксидів у порожнечі густини скла, що 

провокує формування оксидних нанокластерів титану і церію переважно на 

поверхні виявлених неоднорідностей густини скла. Цей факт відображається 

в значному зростанні розмірів складових наноутворень «скло-оксиди» [110] і 

зміні фрактальної розмірності оксидних наноутворень (рис. 4.12). Можна 

припустити, що за певних умов допування [110] вихідні іони церію Ce3+ 

починають активно взаємодіяти як з оксидами титану TiO2, так і з матеріалом 

скла, що і призводить до зміни його валентного стану [34] [108]. 

 

 4.8. Наноутворення PbS в силікатних стеклах та їх фрактальна 

розмірність 

 

 В попередніх пунктах розділу 4 ми досліджували наноутворення в 

силікатних стеклах, допаваних оксидами церію та титану. Зараз зупинимося 

на результатах проведених нами досліджень по виявленню наноутворень в 

силікатних стеклах, хімічний склад яких відрізняється від попередніх. 

Досліджувані стекла з наночастинками PbS синтезовані на основі 

силікатної склоутворюючої системи SiO2-Al2O3-ZnO-Na2O-K2O за 

традиційною скляною технологією. Для формування наночастинок PbS у склі 

його склад допувався оксидом свинцю PbO та сіркою. Для стабілізації зародків 

кристалізації та запобіганню їх розчиненню в розплаві використовувалася 

домішка NaF. Синтез скла здійснювався в газовій печі при температурі 
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(1400 ± 50) ºC з подальшою витримкою при максимальній температурі варіння 

протягом двох годин для повного провару до моменту просвітлення скляної 

суміші. Швидкість підвищення температури в печі становила 300 0С/год. З 

виготовленої скляної суміші відливалися зразки скла для проведення 

подальшої термічної обробки. Відпал зразків здійснювався при температурі 

450 0С. Повторна термічна обробка проводилася в електричній печі при 

температурі (480-525) 0С в області температури стеклування Tg. Режими 

обробки виготовлених зразків вказані в табл. 4.5. Утворення наночастинок PbS 

в зазначених стеклах раніше були зафіксовані рентгенографічно та методом 

просвічуваної електронної мікроскопії [126]. 

У табл. 4.5 переставлені обрані нами режими термообробки скляної 

суміші при виготовленні досліджуваних зразків, а також раніше отримані дані 

щодо оцінки розмірів наночастинок [126]. 

 

Таблиця 4.5 

 Умови температурної обробки скла, допованого наночастинками PbS, та 

оціночні розміри наночастинок 

 

Зразок 
Температура 

обробки, оС 
Час обробки, год 

Розмір наночастинок, нм 

[126] 

1 480 50 5,8 

2 480 70 6,5 

3 480 120 8,1 

4 525 80 7-8 

 

Для визначення розмірів наноутворень PbS в виготовлених зразках та 

зміни їх фрактальної розмірності в залежності від термічних умов їх 

виготовлення ми застосували метод малокутової дифракції нейтронів. 

Експерименти по малокутовому розсіянню нейтронів проводились на 
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спектрометрі ЮМО [120], розташованому на імпульсному реакторі ІБР-2 (м. 

Дубна, РФ). Обробка отриманих експериментальних даних малокутового 

розсіяння нейтронів проводилася з використанням програмного комплексу 

SASfit [127]. 

 В результаті проведених експериментів отримано залежності 

інтенсивності малокутового розсіяння нейтронів від модуля переданого 

хвильового вектора q, які наведені на рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13. Криві малокутового розсіяння нейтронів стеклами з наночастинками 

PbS, які утворились за різних умов термообробки скла (див. табл. 4.5). 

Суцільні лінії - апроксимація формулою (4.7) 

 

Для обробки експериментальних даних була запропонована модель, що 

включає розсіювання нейтронів на відносно великих за розміром 

неоднорідностях (порах і порожнечах скла), що описується законом 

розсіювання на фрактальних структурах [99], а також розсіюванням на 

наночастинках PbS [128]. При описі кривої розсіяння на наночастинках PbS 

найбільш адекватний результат дала модель ізотропних частинок зі 

сферичною морфологією. В такому випадку криві малокутового розсіяння 

нейтронів можна описати за допомогою формули: 

2I(q) Aq (qR)Bf C      (4.7) 
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де f(qR) - форм-фактор частинки; A, B і С – параметри підгонки, величини яких 

залежать від природи зразка,   - показник степеневої залежності розсіяння 

нейтронів від модуля переданого хвильового вектора, що характеризує 

фрактальну розмірність розсіюючих об'єктів [121]. Форм-фактор розсіяння від 

сферичної частинки f(qR) можна записати [3] як: 

  3

3(sin cos )t t t
f t

t


    (4.8) 

де t=qR, а R-радиус наночастинки. 

 Отримані в результаті проведеної обробки даних значення радіусів 

наночастинок PbS в досліджуваних зразках та фрактальні розмірності зразків 

наведені у табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 

 Радіуси наночастинок PbS в силікатному склі та фрактальна розмірність 

матриць 

Зразок Розмір наночастинок R, нм  Фрактальна розмірність матриці D 

1 3,0 ± 0,3 Dпов=(2,3 ± 0,3) 

2 3,47 ± 0,19 Dоб=(2,5 ± 0,3) 

3 3,87 ± 0,15 Dоб=(2,8 ± 0,2) 

4 3,7 ± 0,5 Dоб=(2,47 ± 0,16) 

 

Проаналізуємо таблицю 4.6. Відомо, що у випадку коли, розсіюючі 

об'єкти мають складну шорстку поверхню, ступінь нахилу залежності lnI(q) 

від q, α знаходиться в діапазоні 1<α<3, тобто розсіяння відбувається на 

об’ємних фракталах з розмірністю від 1 до 3. Разом з тим, якщо 3<α<4, то 

розсіювання нейтронів відбувається на складних розгалужених поверхнях 

відносно великих неоднорідностей (так званих поверхневих фракталах) [92]. З 

проведеної обробки отриманих нейтронних даних випливає, що для зразка 1 

характерним є розсіяння від поверхневих фракталів, в той час як для інших 

зразків крива малокутового розсіювання нейтронів відповідає розсіюванню на 
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масових фракталах (див. рис. 4.13). Можна припустити, що на першій стадії 

термообробки, яку відзеркалює зразок 1, в звареному склі утворюється 

порожнечі, які згодом при наступних стадіях термообробки скла 

заповнюються частинками PbS. 

На рисунку 4.14 представлені функції розподілу наночастинок PbS за 

розмірами, які не вимірюються безпосередньо. У процесі розсіяння вони 

трансформується за перетворенням Фур’є у функції розсіяння I(q), тобто 

функції розподілу наночастинок за розмірами є не прямим перетворенням 

Фур’є [3] експериментальних даних.  

 

Рис. 4.14. Функції розподілу наночастинок PbS за розмірами в відповідних 

зразках виготовлених стекол 

 

З аналізу функцій розподілу випливає, що розміри наноутворень в межах 

похибки співпадають з розмірами наночастинок PbS, які були отримані з 

аналізу кривих малокутового розсіяння нейтронів (див. табл. 4.6), що 

підтверджує справедливість отриманих результатів. 

З урахуванням представлених нейтронних даних та результатів вимірів 

електронного мікроскопу [126], можна запропонувати наступну модель 

формування наночастинок PbS в досліджуваних стеклах. Спочатку внаслідок 

термообробки скла в ньому з’являються неоднорідності (порожнечі, пори) 

значних розмірів, що підтверджує знайдене нами розсіяння нейтронів на 

поверхневих фракталах в зразку 1. При подальшій термообробці відбуваються 
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два процеси. З одного боку, підвищення часу термообробки приводить до 

зменшення розмірів порожнеч у звареному склі, а з іншого боку – відбувається 

процес нуклеації PbS у порожнечах. Подальше збільшення часу термообробки 

приводить з одного боку до наступного зменшення розмірів порожнеч, а з 

іншого – до проростання зародків кристалізації PbS і таким чином збільшення 

розмірів наначастинок PbS. Цей процес зупиняється в той час, коли розміри 

порожнеч та розміри наночастинок співпадають. Саме ці розміри і 

визначаються нами методом малокутового розсіяння нейтронів. 

При збільшенні часу та більш високих температурах термообробки може 

спостерігатися зміна морфології і ймовірно складу границі «скло-

наночастинка». Разом з тим, для встановлення кореляцій між 

наноутвореннями в скляних матрицях із змінами їх оптичних властивостей 

потрібні подальші експериментальні дослідження. 
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РОЗДІЛ 5 

ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ БАГАТОАТОМНИХ 

КРИСТАЛІЧНИХ ЛЮМІНОФОРІВ, ДОПОВАНИХ ОКСИДАМИ 

ЛЮТЕЦІЮ І ІОНАМИ ЦЕРІЮ 

 

 5.1. Постановка задачі та синтез зразків. 

 

Після вивчення процесів наноутворень, ініційованих допуванням 

кристалічних, а потім, і аморфних матриць наступним нашим кроком буде 

дослідження формування стійкої дефектної струкури у дисперсних системах. 

За дисперсну систему обрано люмінофори на основі алюмоітрієвих та 

алюмолютецієвих гранатів. 

Зразки кристалічних люмінофорів Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 і 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 були отримані колоїдно-хімічним методом, докладний 

опис якого представлено в роботах [129] [130] [131]. У даній серії 

експериментів використовували зразки Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 та 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, що містили 0, 10 і 30 мас.% Lu2O3. 

Спектри фотолюмінесценції вимірювали при кімнатній температурі на 

спектрофлуориметрі СДЛ-2. Довжина хвилі збудження люмінесценції в 

експерименті становила λзб = 440 нм. Отримані спектри нормувалися на 

спектральну чутливість системи реєстрації. 

На рис. 5.1 представлені спектри люмінесценції Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 і 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3. Аналіз рис. 5.1 показує, що при додаванні Lu2O3 до 

Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 спостерігається зсув максимуму смуги люмінесценції в 

червону область (~ 580 нм) та суттєве збільшення інтенсивності при 

збільшенні кількості Lu2O3. Для Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 спектри люмінесценції 

характеризуються слабко вираженим дублетом з максимумами при 

max~ 510 нм і 550 нм [132]. Явного зсуву положення максимумів цього 

дублету в залежності від концентрації Lu2O3 не спостерігалось. Разом з тим 

має місце зміна відносної інтенсивності максимумів дублету. 
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Рис. 5.1. Спектри люмінесценції мультикомпонентних люмінофорів 

Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 (праворуч) і Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 (ліворуч) для різних 

концентрацій оксиду Lu2O3 

 

Зазначимо, що у випадку зразка Lu3Al5O12:Ce3+ (0 мас.% Lu2O3) є більш 

високою інтенсивність довгохвильової складової, а для зразків 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 інтенсивнішою є короткохвильова складова. Крім того, 

інтенсивність люмінесценції при додаванні Lu2O3 зменшується. Найбільше 

зменшення (в ~ 4 рази) спостерігається у випадку зразка LuAG:Ce + 10% 

Lu2O3. При збільшенні концентрації Lu2O3 до 30% спостерігається незначне 

зростання інтегральної інтенсивності люмінесценції, але при тому вона 

залишається значно меншою, ніж для Lu3Al5O12:Ce3+ (0 мас.% Lu2O3). 

Спостережувана зміна оптичних властивостей досліджуваних систем, що 

зумовлена введенням оксиду лютецію, може свідчити, на нашу думку, про 

викривлення локального кристалографічного оточення іона-активатора [133]. 
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5.2. Аналіз кристалографічного оточення багатокомпонентних 

люмінофорів за допомогою дифракції нейтронів 

 

 З метою перевірки висновку пункту 5.1 за допомогою методу дифракції 

нейтронів на установці ДН-12, яка розміщена на реакторі ІБР-2 Об’єднаного 

інституту ядерних досліджень (м. Дубна, Росія) провели аналіз 

кристалографічного оточення багатокомпонентних люмінофорів. 

Для проведення експериментів з розсіювання нейтронів на мікрозразках 

в Лабораторії нейтронної фізики ім. І.М. Франка Об’єднаного інституту 

ядерних досліджень (м. Дубна, Росія) на базі імпульсного реактора ІБР-2 

спільно з РНЦ "Курчатовський інститут" в 1994 г . був створений 

спеціалізований спектрометр ДН-12. 

Дифрактометр ДН-12 розташований на 12 каналі реактора ІБР-2. Схема 

дифрактометра ДН-12 представлена на рисунку 5.2. Дифрактометр 

складається з таких основних вузлів: переривача пучка нейтронів, який 

зфазовано з імпульсом реактора, вигнутого нейтроноводу, системи колімації 

пучка, детекторної системи, системи управління, реєстрації та обробки 

інформації. Детекторна система складається з двох кільцевих детекторів, 

радіуси яких 393 мм та 342 мм, що розташовані на відстані 386 мм один від 

одного і можуть переміщюватись уздовж осі пучка, забезпечуючи тим самим 

діапазон кутів розсіяння від 45.5 ° до 138.4 °. Кожен кільцевий детектор 

містить 16 незалежних 3He лічильників СНМ-31. Робочий діапазон довжин 

хвиль становить (0.8÷10) Å. Основні параметри дифрактометра представлені в 

таблиці 5.1. 

Розсіяні нейтрони реєструються окремо кожним з лічильників 

детекторного кільця, розташованого у вертикальній площині 

перпендикулярно до падаючого пучка. 
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Рис. 5.2. Загальний вигляд спектрометра ДН-12 на реакторі ІБР–2М.  

Де 1 – сповільнювач; 2 - переривач пучка; 3- нейтроновід на супердзеркалах; 

4 – захист центральної частини спектрометра; 5 – кільцеві детектори;                       

6 – Ве – фільтр; 7 – зразок; 8 – система управління та збору інформації 

 

Таблиця 5.1 

Основні параметри дифрактометра ДН-12 

 

На рисунках 5.3 і 5.4 представлені нейтронні дифракційні спектри 

систем Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 і Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, відповідно. 

1. Діапазон По довжині хвилі (0.8 ÷10) Å 

по куту розсіяння 45138 

по dhkl (0.6 ÷ 10) Å 

2. Роздільна здатність 

(d/d, d = 2 Å ) 

при 2Ө=90 0.022 

при 2Ө=135 0.012 

3. Об’єм зразків (0.2 ÷5) мм3 
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Рис. 5.3. Нейтронні дифракційні спектри Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3. Концентрація 

доданого оксиду Lu2O3 становить 0 %, 10 % і 30 за масою %. Представлені 

експериментальні точки та обчислений за методом Рітвельда профіль спектра. 

Справа у збільшеному масштабі представлена частина нейтронного спектра 

Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 для концентрації Lu2O3 30 за масою %. Стрілками 

позначені додаткові рефлекси від утвореної в процесі синтезу кристалічної 

фази Y3-x LuxAl5O12:Ce3+ 

 

Аналіз рис. 5.3. показує, що на нейтронних дифракційних спектрах 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 з максимальним вмістом Lu2O3 існує дифракційний 

максимум dhkl ~ 1.9 Å, який відноситься до найбільш інтенсивного 

відображення фази Lu2O3 з кубічної структурою (просторова група I213). В 

спектрах Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 спостерігається поява слабоінтенсивного плеча 

при дифракційному піку з dhkl ~ 2,0 Å. Це плече, на нашу думку, відповідає 

найбільш інтенсивному рефлексу сформованої в процесі синтезу фази            

(Y3-xLux)Al5O12, що утворилась в результаті взаємодії компонентів системи 

Y3Al5O12:Ce3+ та Lu2O3 [130].  
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Рис. 5.4. Нейтронні дифракційні спектри для мультикомпонентних 

люмінофорів Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 з концентраціями введеного Lu2O3 0 %, 

10 % та 30 % (концентрація вагова). Представлені експериментальні точки та 

обчислений за методом Рітвельда профіль. Символом «b» позначено рефлекс 

від матеріалу контейнера зразка - алюмінію. Символом «Lu» - позначено 

слабкий пік від кристалічної фази Lu2O3 

 

Обробка нейтронних дифракційних даних здійснювалася за допомогою 

структурної моделі для гранатових з’єднань, основаної на кубічній симетрії з 

просторовою групою Ia3d [130] [134], в якій атоми Y і Lu знаходяться в 

кристалографічних позиціях - 24 (c) (1/8,0,1/4). При цьому атоми алюмінію 

розташовані в двох нееквівалентний положеннях Al1 - 16 (а) (0,0,0) і                  

Al2 – 24 (d) (3/8,0,1/4), а атоми кисню знаходяться в позиціях - 96 (h) (x,y,z). 

Кубічна структура гранатів характеризується трьома типами нееквівалентного 

кисневого оточення: складного додекаедричного навколо атомів Y або Lu, 

октаедричного і тетраедричного для атомів алюмінію Al1 і Al2 [130]. З аналізу 
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дифракційних даних нами були отримані структурні параметри і міжатомні 

довжини зв'язків досліджених зразків Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 і Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2. 

 

Рис. 5.5. Залежність відносної зміни довжини зв'язку Al-O в октаедричному і 

тетраедричному кисневому оточеннях в структурі Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 

(праворуч) та структурі Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 (ліворуч) від концентрації Lu2O3. 

Довжини зв'язку пронормовані на довжину відповідних зв'язків в недопованих 

з'єднанях Y3Al5O12:Ce3+ і Lu3Al5O12:Ce3+. Суцільні лінії - лінійна апроксимація 

експериментальних даних 

 

На рис.5.5 представлені залежності відносних довжин зв'язку Al-O для 

тетраедричного і октаедричного кисневого оточення алюмінію. Аналіз рис. 5.5 

показує, що при збільшенні концентрації Lu2O3, спостерігається помітне 

зростання довжини зв'язку Al-O в октаедричному кисневому оточенні. Це 

можна пояснити формуванням стійкої дефектної структури в оксидній 

підгратці досліджуваних люмінофорів, які були отримані колоїдно-хімічним 

методом [130] [135]. Така дефектна структура повинна характеризуватися 

наявністю кисневих вакансій і антиструктурних дефектів [Lu(Y)3+
Al] (катіони 

Lu(Y)3+ в позиціях катіонів Al3+), а також їх асоціатами [136] [137].  
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Рис. 5.6. Залежність довжини зв'язку Y-O1 і Y-O2 для Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 та 

Lu-O1 і Lu-O2 для Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 від концентрації введеного Lu2O3. 

Суцільні лінії - лінійна апроксимація експериментальних даних 

 

При додаванні Lu2O3 до Y3Al5O12:Ce3+ спостерігається незначне 

збільшення більшого міжатомного зв'язку Y-O1 і зменшення зв'язку Y-O2. Для 

Lu3Al5O12:Ce3+ при збільшенні концентрації Lu2O3 також спостерігається 

зростання більшої міжатомної відстані Lu-O1 і зменшення зв'язку Lu-O2. Це 

вказує на анізотропний характер зміни об’єму кисневого додекаедра навколо 

атомів Y і Lu (див. рис. 5.6). Анізотропний характер зміни кисневого 

додекаедра навколо Y або Lu повинен призводити до змін кристалографічного 

оточення оптично-активного іона Ce3+ і, відповідно, до перерозподілу 

інтенсивності люмінесценції між двома каналами релаксації 5D1→
2F5/2 і 

5D1→
2F7/2 (див. рис. 5.1). 
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5.3. Механізм формування оптичних властивостей в складних 

оксидних системах, отриманих колоїдно-хімічним методом 

 

Отримані експериментальні дані дозволяють проаналізувати механізм 

формування оптичних властивостей в складних оксидних системах 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 і Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, що отримані колоїдно-хімічним 

методом синтезу. Встановлено, що в обох системах Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 і 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 відбувається формування стійкої дефектної області. Це 

підтверджується зміною всіх структурних характеристик досліджених 

люмінофорів після введення оксиду лютецію. Зокрема, спостерігається зміна 

довжин зв'язків Al-O для кисневого октаедра в бік її збільшення, що може 

вказувати на значне зростання кількості антиструктурних дефектів [Lu(Y)3+
Al]. 

Зазначимо, що крім наявності процесів, які пов'язані з розсіюванням 

енергії на дефектах кристалічної гратки, зменшення інтенсивності 

люмінесценції при додаванні Lu2O3 до Lu3Al5O12:Ce3+ можна пояснити також 

дифузією іонів церію з матриці Lu3Al5O12:Ce3+ в Lu2O3, що супроводжується 

зменшенням їх концентрації в LuAG: Ce3+, і як наслідок, зменшенням 

інтегральної інтенсивності люмінесценції, оскільки Ce3+ в Lu2O3 не 

люмінесцує [138]. При введенні Lu2O3 в Y3Al5O12:Ce3+ також відбувається 

перерозподіл іонів Се3+ в системі, проте він відбувається не між фазою 

Y3Al5O12:Ce3+ і Lu2O3, а між утвореними додатковими фазами Y3-xLuxAl5O12 та 

/ або Lu3Al5O12, (див. рис. 5.4), в яких іон Се3+ має добру люмінесценцію. При 

цьому внаслідок зміни складу матриці відбувається зсув максимуму 

люмінесценції Се3+ в довгохвильову область, що і спостерігається у випадку 

Lu3Al5O12:Ce3+. Таким чином, можна вважати, що це і є однією з причин такого 

різного впливу Lu2O3 на спектрально-люмінесцентні властивості 

Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 і Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3. 

Зауважимо, що при розгляді оптичних властивостей люмінесцентних 

систем на основі системи гранат - Lu2O3 необхідно враховувати також процеси 

дифузії іонів церію з початкової фази граната в утворенні в наслідок допування 
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нові фази, в яких іон-активатора може перебувати в оптично активному або 

неактивному стані. Зрозуміло, що їх оптичні властивості значною мірою 

залежатимуть від концентрації іона-активатора в матриці граната. 

Отже, за допомогою двох незалежних фізичних методів (методу 

нейтронної дифракції та методу вивчення оптичних властивостей) 

підтверджуються формування стійкої дефектної структури у дисперсних 

системах, допованих оксидами лютецію. Встановлено, що в досліджуваних 

системах в кисневій підгратці даних люмінофорів формується стійка дефектна 

структура, що супроводжується змінами структурних параметрів цих 

люмінофорів після введення оксиду лютецію. В люмінофорі 

Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 із збільшенням концентрації Lu2O3 спостерігається значне 

зростання інтенсивності люмінесценції, в той час як для Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 

за таких же умов спостерігається зменшення люмінесценції. Така відмінність, 

на нашу думку, може бути пояснена перерозподілом іонів церію між фазами, 

сформованими в процесі синтезу, в яких Ce3+ може випромінювати: Y3-

xLuxAl5O12 в Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, що дає внесок у загальний спектр 

люмінесценції, а може знаходиться в невипромінюючому стані: Lu2O3 в 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, і тоді спостерігається в експерименті подавлення 

люмінесценції. А даний факт додатково підтверджує утворенням стійкої 

дефектної структури у досліджених системах. 

 

5.4. Методика проведення експериментів зразків допованих іонами 

церію 

 

Ультрадисперсні порошки LuAG: Ce отримували співосадженням 

гідродоз’єднань металів (надалі прекурсор) з водного розчину відповідних 

солей з їх подальшою термообробкою на повітрі. Для синтезу 

використовували 1М водні розчини нітратів Lu3+, Al3+, розчин гідрокарбонату 

амонію (~ 25 г / 100 г води) і Ce (NO3) 6Н2О. Всі реактиви були марки ч.д.а. 

або о.с.ч. Осадження проводили наступним чином. Розчин суміші нітратів 
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лютецію і алюмінію, взятих у відповідно до стехіометричного вмісту по 

оксидам (Lu2O3:Al2O3 = 3:5), ділили на три рівні частини, до кожної з яких 

додавали Ce (NO3) 3 6Н2О з розрахунку 0.5 %, 1.0 % і 5.0 % (мас.) по 

заміщеному іону Lu3 + і витримували протягом декількох годин при 

постійному перемішуванні з метою гомогенного розподілу компонентів. 

Отримані розчини зі швидкістю ~ 3 мл/хв по краплях вводили в розчин 

осаджувача - водний розчин гідрокарбонату амонію. Утворені осади 

прекурсорів виділяли центрифугуванням, промивали два рази дистильованою 

водою і сушили на повітрі при температурі 80 °С протягом 12 год. 

Отримані ксерогелі піддавали двохстадійній термообробці по 2 години 

при Т1=600 °С, після чого кожен зразок ділили на чотири рівні частини, які 

прогрівали протягом 2 годин при Т2 = 1000, 1100, 1200 і 1300 °С. 

Рентгенофазовий аналіз (РФА) зразків проводили на дифрактометрі HZG 4A 

(Carl Zeiss, Jena) з використанням CuKα -випромінювання (α=1.5404 Å) в 

режимі накопичення сигналу при кутах розсіяння 2θ від 5 до 800 з кроком 0.020. 

Морфологію і розмір часток досліджуваних зразків визначали методом 

скануючої електронної мікроскопії на приладі LEO-1420, який розташований 

в Інституті фізико-хімічних проблем Білоруського державного університету 

(м. Мінськ, Білорусь). 

За даними РФА незалежно від температури термообробки прекурсорів 

спостерігається утворення лише фази гранату, причому з підвищенням 

температури інтенсивність рефлексів відповідних фаз гранату збільшується. 

За результатами скануючої електронної мікроскопії розмір частинок у зразках 

із зростанням температури прогріву змінюється: 130 нм (1000 ºС), 140 нм 

(1100 ºС), 170 нм (1200 ºС), 450 нм (1300 ºС). Ці дані відносяться до зразків 

LuAG, де атомна концентрація Ce3+ складала 1%. 

Експерименти по нейтроннії дифракції проводили на спектрометрі      

ДН-12 [139] імпульсного реактора ІБР-2 Об’єднаного інституту ядерних 

досліджень (м. Дубна, Росія). Дифракційні спектри вимірювали при кутах 

розсіювання 2θ=900, для яких роздільна здатність дифрактометра на довжині 
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хвилі λ=2 Å становить d/d=0.02. Характерний час вимірювання одного 

спектра – дві години. Об’єм досліджуваних зразків V~25 мм3. Аналіз 

дифракційних даних проводили методом Рітвельда за допомогою програм 

MRIA [140]. Нейтронні дифракційні спектри обробляли в рамках структурної 

моделі з кубічної симетрією Ia3d [141]. У кристалічній структурі граната атоми 

Lu (і відповідно Ce) знаходяться в позиціях 24 (c) (1/8, 0, 1/4), атоми алюмінію 

- Al1 16 (а) (0, 0, 0) і Al2 24 (d) (3/8, 0, 1/4), атоми кисню – 96 (h) (x,y,z) [141]. 

Спектри фотолюмінесценції та її збудження реєстрували "на відбиття" 

за допомогою спектрофлюорометра СМ2203 на установці "СОЛАР", яка 

розташована в Інституті фізико-хімічних проблем Білоруського державного 

університету (м. Мінськ, Білорусь), при однаковій спектральної ширині щілин 

(λ=4 нм) та геометричних умовах експерименту. Отримані спектри 

коректувалися з урахуванням спектральної чутливості системи реєстрації та 

розподілу спектральної густини збудженого випромінювання. Досліджувані 

порошки перед вимірами ретельно перетирали до однакової міри 

дисперсності, яку контролювали за допомогою мікроскопу, і засипали в 

кварцову кювету. 

Кінетику загасання люмінесценції аналізували за допомогою методу 

часокореляційного розрахунку фотонів. Основою установки служив 

комп'ютерний модуль TCC900 (Edinburg Instruments, Велика Британія). 

Збудження здійснювали імпульсами (λзб=460 нм, Δt~800 пс, f=2,5 МГц) через 

світлодіод PLS-450 (PicoQuant, Німеччина). Згортка функцій збудженого і 

реєстрованого сигналів моделювалася сумою двох експонент, а закон 

загасання представлявся у вигляді: 

  (5.1) 

де I0 і А - масштабовані коефіцієнт обліку постійного фону та параметр 

амплітуди; τ - стала експоненти. 
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5.5. Аналіз дифракції нейтронів в дисперсних системах, допованих 

іоном церію 

 

 Для дослідження кристалічної структури зразків LuAG: Ce в залежності 

від температури формування активатора та його концентрації, а також для 

встановлення кореляції між структурними особливостями і спектрально-

люмінесцентними властивостями алюмолютецієвих люмінофорів 

використано метод нейтронної дифракції, який на відміну від рентгенівської 

дифракції має високу чутливістю до положень кисню в кристалічній структурі, 

що містить важкі атоми лютецію. 

 На рис. 5.7 представлені нейтронні дифракційні спектри досліджуваних 

зразків LuAG: Ce, отриманих при 1000 °С і 1300 °С. Для всіх зразків LuAG: Ce 

незалежно від концентрації активатора і величини Т2 (другої стадії 

термообробки) рефлекси від інших можливих структурних фаз (Lu4AL2O9, 

LuAlO3, СеО2) не виявлені. 
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Рис. 5.7. Нейтронні дифракційні спектри (див. лінії 1, 2, 3) зразків LuAG з 

концентраціями церію 0.5 (1, 1/), 1.0 (2, 2/) і 5.0 мас..% (3, 3/) синтезованих при 

температурі 1000 °С, а також синтезованих при температурі (див. лінії 1/, 2/, 3/) 

1300 °С. Точки відповідають експериментальним даним, а лінії - 

розрахованому профілю спектра за методом Рітвельда. Штрихи відображають 

положення брегівських піків для кубічної фази алюмолютецієвого граната 

 

 У результаті обробки дифракційних даних отримані параметри 

елементарної комірки і довжини міжатомних зв'язків для всіх досліджуваних 

зразків, які наведені у табл. 5.2. Аналіз табл. 5.2 показує, що зі зростанням 

концентрації церію параметр елементарної комірки а зразків LuAG:Ce, 

отриманих при однаковій температурі другої стадії термообробки Т2, 

збільшується, і ця тенденція зберігається для всіх температур. У той же час з 

підвищенням температури синтезу зразків незалежно від концентрації церію 

параметр елементарної комірки зменшується, особливо при температурі 

1300 ºС (див. табл. 5.2). Відзначимо також, що зразки з концентрацією церію 

5.0 мас.% характеризуються найбільшими значеннями параметру 

елементарної комірки а. В залежності від температури формування LuAG:Ce 

спостерігаються зміни в октаедричному кисневому оточенні іона Al3+ 

(табл. 5.2), характер яких залежить від концентрації активатора. Так, для 

зразків з 0.5 мас..% Ce3+, отриманих при 1000 ºС і 1100 ºС, має місце значне 

розходження в довжинах зв'язку Al-О: 1.938 (5) Å і 1.918 (4) Å, а для 

отриманих при 1200 ºС і 1300 ºС довжина цієї зв'язку змінюється несуттєво. 

Для зразків з 1.0 ат.% Ce3+ довжина зв'язку Al-О ~ 1.921 (4) Å не залежить від 

температури їх отримання. Для зразків з 5.0 мас.% Ce3+, синтезованих  в 

інтервалі температур (1000-1200) ºС, довжина зв'язку Al-O із зростанням 

температури дещо збільшується і знаходиться в межах (1.923-1.929) Å, а для 

синтезованих при 1300 ºС - значно зменшується ~ 1.913 (3) Å. 
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Таблиця 5.2.  

 Залежність параметрів елементарної комірки а зразків LuAG:Ce з 0.5, 1.0 

і 5.0 мас.% Ce3+ від температури термообробки ксерогелів. 

СCe, % T, °С a, Å Al–O тетр. Al–O окт. Lu–O1 Lu–O2 

0,5 1000 

1100 

1200 

1300 

11,928(4) 

11,902(5) 

11,888(6) 

11,865(4) 

1,750(2) 

1,748(2) 

1,747(2) 

1,745(2) 

1,937(5) 

1,917(5) 

1,915(3) 

1,917(5) 

2,298(3) 

2,292(4) 

2,289(5) 

2,290(4) 

2,401(5) 

2,409(5) 

2,406(7) 

2,382(8) 

1,0 1000 

1100 

1200 

1300 

11,923(6) 

11,920(6) 

11,908(5) 

11,894(5) 

1,752(3) 

1,751(2) 

1,751(2) 

1,752(2) 

1,920(5) 

1,920(5) 

1,919(5) 

1,921(3) 

2,296(5) 

2,296(6) 

2,294(5) 

2,287(6) 

2,413(5) 

2,412(7) 

2,411(6) 

2,392(7) 

5,0 1000 

1100 

1200 

1300 

11,937(5) 

11,940(6) 

11,940(5) 

11,898(6) 

1,753(2) 

1,755(2) 

1,755(2) 

1,755(2) 

1,923(5) 

1,925(5) 

1,928(5) 

1,913(4) 

2,299(5) 

2,301(6) 

2,303(6) 

2,287(7) 

2,416(7) 

2,418(6) 

2,420(5) 

2,403(5) 

 

 Подальший аналіз таблиці 5.2 показує, що зміна довжини зв'язку Al-O в 

тетраедричному оточенні незначна і для всіх зразків не перевищує похибку 

експерименту 0.003 Å. 

 При дослідженні кристалографічного оточення іона-активатора в 

структурі граната важливими параметрами є довжини міжатомних зв'язків 

кисневого додекаедра навколо атомів Lu (Ce), який характеризується двома 

нееквівалентними зв'язками Lu-O1 і Lu-O2. Як видно з таблиці 5.2, зміни 

довжин зв'язків Lu-O1 і Lu-O2 в досліджуваних зразках не перевищують 

~ 0.020 Å, що вказує на незначну зміну геометрії зв'язків кисневого 

додекаедра. Проте можна помітити загальну тенденцію в зміні кисневого 

оточення атомів Lu (Ce): незалежно від концентрації активатора в зразках, 

синтезованих при температурах 1000 ºС, 1100 ºС і 1200 ºС, спостерігається 

незначна зміна довжин зв'язків Lu-O1 і Lu-O2, а в синтезованих при 1300 ºС - 
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їх різке зменшення. Винятком є зразок LuAG:Ce з 0.5 мас.% Ce3+, для якого 

довжина зв'язку Lu-O1 практично не змінюється. Отримані дані вказують на 

ізотропну зміну кисневого додекаедра у всіх зразках LuAG: Ce при повторній 

термообробці Т2= (1000-1200) ºС і його спотворення при Т2=1300 ºС. 

 Згідно даних робіт [130] [137] , на поверхні наночастинок гранатів, 

синтезованих колоїдно-хімічним методом, можливе формування областей, що 

характеризуються значною кількістю дефектів, найбільш ймовірними з яких є 

кисневі вакансії і антиструктурні дефекти [Lu3+
Al] - катіони Lu3+ в позиціях 

катіонів Al3+, а також їх асоціати [136]. Всі досліджувані зразки LuAG:Ce 

характеризуються трохи більшими параметрами елементарної комірки і 

довжинами міжатомних зв'язків у порівнянні з монокристалічними сполуками 

LuAG:Ce, що свідчить про наявність в них вищевказаної дефектної структури. 

Прийнято вважати, що подібні поверхневі дефекти є гасниками люмінесценції 

Се3+. Зокрема, показано [142], що швидкість загасання люмінесценції в 

ультрадисперсних порошках YAG:Ce є близькою до радіаційної лише в їх 

центральній частині з радіусом ~ 10 нм і збільшується в міру зміщення до 

периферії, складаючи на поверхні зерна ~ 150 пс.  

 

 5.6. Дослідження оптичних властивостей дисперсних систем на 

основі алюмолютецієвих люмінофорів, допованих іонами церію 

 

 Відомо [143] [144], що для іонів Ce3+ в структурі граната 

спостерігаються смуги збудження люмінесценції з максимумами при 230 нм, 

340 нм і 450 нм, які відповідають оптичним переходам іонів Ce3+ з основного 

стану 2F5/2 на мультиплети 2D3/2 і 
2D5/2 оболонки 4 f 05d1, розщеплені сильним 

кристалічним полем граната. При цьому найбільшу інтенсивність має смуга з 

максимумом при 450 нм. З аналізу рис. 5.8 впливає, що спектри збудження 

люмінесценції досліджуваних полікристалічних порошків LuAG:Ce з різною 

концентрацією церію в представленому діапазоні подібні і характеризуються 

двома смугами з максимумами при 340 нм і 450 нм. Істотного зміщення 
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положення їх максимумів не спостерігається, але відносні інтенсивності даних 

смуг в залежності від температури повторної термообробки зразків Т2 

поводять себе по різному. Так, якщо інтенсивність короткохвильової смуги 

при збільшенні температури повторної термообробки Т2 від 1000 ºС до 1200 ºС 

для слабко легованих (концентрація церію 0.5 мас.% і 1.0 мас.%) і сильно 

легованих (концентрація церію 5.0 мас.%) зразків знижується в 1.3 і 1.5 рази, 

то при термообробці в 1300 ºС для слабко легованих вона збільшується в 1.8 

рази, а для сильно легованих не змінюється. 

 

 

Рис. 5.8. Спектри збудження люмінесценції (лінії 1/; 2/; 3/) і самої 

люмінесценції (1; 2; 3) зразків LuAG:Ce при повторній термообробці 

Т2=1000°С (а), 1100 °С (б), 1200 °С (в) і 1300 °С (г); концентрація церію 

0.5 мас. % (1, 1/), 1.0 мас. % (2, 2/) і 5.0 мас. % (3,3/); Довжина хвилі збудженого 

світла складає λзб = 450 нм, а реєстрованого λреєс = 550 нм 
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 У спектрах люмінесценції даних зразків спостерігається слабко 

дозвільна дублетна смуга з максимумами при 510 нм і 560 нм, які відповідають 

переходам іонів Ce3+ з нижнього підрівня 4f05d1-оболонки у стан 2F5/2 (λ ~ 515 

нм) і 2F7/2 (λ ~ 545 нм). Інтегральна інтенсивність цієї смуги досягає максимуму 

для зразка з концентрацією церію 1.0 мас.%. Вона змінюється з повторною 

термообробкою в діапазоні (1000 – 1200) °С і практично не збільшується при 

1300 °С. Для зразків з концентрацією церію 0.5 мас.% і 5.0 мас.% ситуація 

складніша: при повторній термообробці (1000 - 1100) °С інтегральна 

інтенсивність люмінесценції першого зразка значно більша, ніж другого, а при 

1300 °С, навпаки, помітно поступається. При цьому для слабко легованих 

зразків інтенсивність короткохвильової компоненти у спектрі люмінесценції 

при всіх значеннях температурах помітно вища, ніж довгохвильова, а для 

сильно легованих зразків інтенсивності практично однакові. 

 Спостережуване зниження відносної інтенсивності короткохвильової 

смуги у спектрі збудження люмінесценції всіх зразків при підвищенні Т2 від 

1000 ºС до 1200 °С свідчить про помітне зменшення енергетичної щілини між 

дном зони провідності і відповідним 5d-рівнем іонів Се3+. В результаті це 

призводить до збільшення ймовірності теплового переміщення електронів з 

цього рівня в зону провідності з подальшим безвипромінюючим переходом 

частини термолізованних електронів на 2Fj – рівні. Разом з тим, слід зазначити, 

що пов'язана з цим фактом дисипація енергії збудження при λзб~450 нм, 

очевидно, буде малоефективною. 

 Помітне зниження відносної інтенсивності короткохвильової 

компоненти в спектрі люмінесценції при підвищенні концентрації активатора 

логічно пояснити реабсорбцією випромінювання через перекриття цієї 

компоненти зі смугою поглинання. Причиною відхилення зразка з 0.5 мас.% 

концентрацією церію від спостережуваної для інших зразків тенденції 

збільшення інтегральної інтенсивності люмінесценції з підвищенням 

температури повторної термообробки більше ніж 1000 °С, скоріше за все є 
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зниження частини трьохзарядного активатора, внаслідок його окислення до 

нелюмінесцентного стану Ce4+. 

 Кінетика загасання люмінесценції всіх досліджуваних зразків при 

повторній термообробці 1000 °С є неекспоненціальною (рис. 5.9  а), причому 

ступінь неекспоненціальності зростає із збільшенням концентрації церію. По 

мірі росту температуру повторної термообробки неекспоненціальність 

процесу загасання люмінесценції знижується і при температурі 1300 °С 

(див. рис. 5.9 б) для зразків з концентрацією церія 0.5 мас.% і 1.0 мас.% вона 

практично зникає, а відповідні їм кінетичні криві збігаються. Результати опису 

наведених кінетичних кривих за допомогою рівняння (5.1) приведені у 

таблиці 5.3. Видно, що постійна швидкої початкової експоненти змінюється у 

межах від 3 до 12 нс, а кінцевої - у межах від 32 до 85 нс. Причому, при 1300 °С 

для всіх зразків значення останньої відрізняються несуттєво і близькі до 

радіаційного часу життя люмінесцентного стану іонів Се3+у монокристалах 

граната τ0 ≈ 65 нс [145]. 

 

Рис. 5.9. Кінетика загасання люмінесценції зразків LuAG:Ce. Температури 

повторної термообробки 1000 °С (а) і 1200 °С (б), при концентрації церію        

0.5 мас.% - (1), 1.0 мас.% - (2) і 5.0 мас.% - (3). Довжина хвилі збудженого 

світла складає λзб = 460 нм, а реєстрованого λреєс = 550 нм 
 

 Добре відомо, що неекспоненціальність кінетики загасання 

люмінесценції може бути зумовлена як формуванням у структурі матриці 

декількох типів центрів з різною ймовірністю оптичних переходів, так і 
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різними процесами гасіння люмінесценції. Враховуючи значне збільшення 

інтенсивності люмінесценції для всіх зразків зі збільшенням температури 

повторної термообробки, першою причиною при поясненні спостережуваної 

неекспоненціальності можна знехтувати. Тому слід вважати, що 

неекспоненціальність кінетики загасання люмінесценції зумовлена в 

основному гасінням люмінесценції Ce3+ поверхневими дефектами. У такому 

випадку кінетична крива на початковій стадії повинна мати ферстерівський 

характер - бути пропорційної ехр(-γt1/2), а використовуваний підхід для оцінки 

неекспоненціальності кінетики загасання люмінесценції, оснований на 

розкладанні на дві експоненти, є не зовсім коректний. В певній мірі 

статистичний вага ферстерівської стадії відображає параметр А1, який обраний 

критерієм неекспоненціальності процесу розпаду. 

 Проведений аналіз кінетики загасання люмінесценції зразків не 

суперечить викладеним літературним даними. Дійсно, з підвищенням 

температури повторної термообробки Т2 область когерентного розсіювання 

повинна збільшуватися, і тому частка швидкої початкової компоненти на 

кінетичній кривій відповідно до даних табл. 5.3 знижується. 

 Проведені оптичні дослідження дисперсних систем на основі 

алюмолютецію, допованих церієм підтверджується результатами, отриманими 

з використанням нейтронної дифракції. Дійсно, незначна зміна зі збільшенням 

температури від 1000 °С до 1200 °С параметра елементарної комірки і довжин 

зв'язків, що характеризують додекаедричне кисневе оточення іонів лютецію і 

октаедричне кисневе оточення іонів алюмінію (див. табл. 5.2) для зразків 

LuAG: Ce з концентрацією церію 0.5 мас.% і 1.0 мас.%, засвідчує зменшення 

числа кисневих вакансій і відповідного ослаблення загасання люмінесценції. 

Експонентний характер кінетичних кривих люмінесценції для цих зразків при 

температурі повторної термообробки 1300 °С з постійною, відповідною τ0 

монокристалічного YAG:Ce, а також значне збільшення енергетичної щілини 

між дном зони провідності і нижнім 5d-рівнем іонів Се3+ дозволяють вважати, 

що квантовий вихід їх люмінесценції близький до 100%.  
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Таблиця 5.3 

 Параметри кінетики загасання люмінесценції у рівнянні (5.1) для зразків 

LuAG: Се, отриманих при різних Т2 

 

T2, 

ºС 

СCe, 

% 

τ1, 

нс 

А1 частка 

компоненти з τ1 і 

А1 в кінетиці, % 

τ2, нс А2 частка 

компоненти з τ2 і 

А2 в кінетиці, % 

1000 0,5 

1,0 

5,0 

7 

8 

5 

0,23 

0,41 

0,67 

0,29 

7,5 

24,1 

80 

69 

32 

0,77 

0,59 

0,33 

97,5 

92,5 

75,9 

1100 0,5 

1,0 

5,0 

9 

10 

8 

0,2 

0,24 

0,48 

2,7 

3,8 

12,9 

82 

81 

53 

0,8 

0,75 

0,49 

97,3 

96,2 

87,1 

1200 0.5 

1,0 

5,0 

3 

8 

10 

0,18 

0,12 

0,35 

0,8 

1,4 

8,8 

85 

79 

56 

0,81 

0,88 

0,65 

99,2 

98,6 

91,2 

1300 0,5 

1,0 

5,0 

8 

12 

12 

0,13 

0,09 

0,29 

1,7 

1,7 

7,7 

73 

70 

60 

0,84 

0,89 

0,7 

98,3 

98,3 

92,3 

 

 Що стосується зростання частки початкової компоненти на кінетичній 

кривій зі збільшенням концентрації церію, то воно зумовлене головним чином 

спрощенням для збуджень, що підвищує ймовірність доставки енергії з 

активатора на поверхневий дефект. Відзначимо, що спостережуване при 

температурі 1300 ºС, для досліджуваних зразків, різке зменшення всіх 

структурних параметрів можна пов'язати з окисленням іонів Ce3+ до стану 

Ce4+, оскільки іонний радіус Ce4+ (r ~ 0.87 нм) менший іонного радіусу Ce3+ 

(r = 0.101 нм). Це і призводить до зменшення як параметра елементарної 

комірки, так і довжин зв'язків Lu-O1 і Lu-O2. Передбачувана реалізація 

процесу окислення іонів Ce3+ узгоджується і з тим фактом, що інтенсивність 
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люмінесценції зразків, отриманих при 1300 °С, практично не збільшується в 

порівнянні зі зразками отриманими при 1200 °С. 

Отже, для двох незалежних фізичних методів (методу нейтронної 

дифракції та методу вивчення оптичних властивостей) підтверджуються 

формування стійкої дефектної структури у дисперсних системах на основі 

алюмолютецієвих гранатів, допованих церієм. Знайдені за допомогою 

дифракційного методу зміни структурних параметрів досліджуваних зразків, 

а саме параметр решітки, довжини зв'язків Al-O для кисневого октаедра та 

довжини зв'язків Lu-O в додекаедричному спотвореному кисневому оточенні. 

Які зумовлені особливостями синтезу і вказують на формування значної 

кількості дефектів, найбільш ймовірними з яких є кисневі вакансії і 

антиструктурні дефекти [Lu3+
Al]. Такі зміни призводять до спотворення 

кристалографічного оточення іонів Ce3+ і, відповідно, впливають на 

інтенсивність їх люмінесценції. При цьому має місце ізотропна зміна 

кисневого додекаедра у всіх зразках при температурах термообробки (1000-

1200) ºС і його спотворення при 1300 ºС.  

 З аналізу оптичних експериментів встановлено, що зі збільшенням 

температури термообробки від 1000 ºС до 1200 ºС зменшується енергетична 

щілина між дном зони провідності LuAG і 5d-рівнями іонів Се3+, але при 

збільшенні температури до 1300 ºС така тенденція зберігається лише для 

сильно легованих зразків, а для зразків з концентрацією церію 0.5 мас.% і 

1.0 ат.% має місце її значне збільшення. Експоненціальний характер загасання 

люмінесценції слабко легованих зразків, термооброблених при                           

1300 ºС ≤ Т ≤ 1200 ºС, свідчить про високий квантовий вихід їх люмінесценції. 

При температурі термообробки 1300 ºС, судячи по зменшенню виміряних 

структурних параметрів, можливе окислення іонів Ce3+ до нелюмінесцентного 

стану Ce4+. Отримані результати з оптичних експериментів додатково 

підтверджують утворення дефектної структури у досліджених системах. 
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ВИСНОВКИ 

 

Методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівських 

променів, нейтронної дифракції, а також шляхом вивчення намагніченості та 

люмінесценції зразків проведено дослідження впливу допування на процеси 

наноутворень, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ. 

Досліджено вплив допування кристалічних алюмінієвих матриць, яке 

виконувалося шляхом їх опромінення іонами заліза та гелію, на процес 

утворення нанокластерів в алюмінієвих матрицях та на зміну їх фрактальної 

розмірності. 

1. Методом малокутового розсіяння рентгенівських променів визначено 

розміри наноутворень заліза в алюмінієвих матрицях, які складають ~ 7 нм. 

Встановлено, що вказані наноутворення впливають на властивості 

опромінених алюмінієвих матриць, змінюючи їх фрактальну структуру в 

інтервалі від 1,94 до 2,43. Показано, що допування алюмінієвих матриць 

іонами заліза змінює магнітні властивості матриці. Визначено степінь Блоха 

для опромінених матриць алюмінію. 

2. Методом малокутового розсіяння нейтронів знайдено, що при допуванні 

склянної матриці оксидами церію та титану в ній формуються наноутворення 

з розміром (33÷38) нм. Показано, що знайдені наноутворення в досліджуваних 

аморфних матрицях впливають на пропускання та поріг пропускання 

оптичного спектру. Визначено, що фрактальна розмірність скляних матриць в 

залежності від умов допування змінюється від 1,79 до 1,28. 

3. Досліджена динаміка наноутворень в аморфних матрицях, яка пов’язана 

з наявністю флуктуацій густини в синтезованих стеклах. Показано, що саме 

флуктуації густини матеріалу синтезованого скла слугують в майбутньому 

центрами нуклеації для формування оксидних наноутворень титану і церію. 

Визначено елементний склад наноутворення «скло-оксиди церію і титану». 

4. За допомогою малокутової дифракції нейтронів досліджено формування 

наночастинок PbS в силікатному склі, яке доповане PbO та S. Визначені 
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розміри наноутворень PbS, які в залежності від умов термообробки 

змінюються від 3,3 нм до 3,9 нм. Знайдена фрактальна розмірність стекол, яка 

в процесі термообробки змінюється від (2,3±0,3) до (2,8 ± 0,2), що свідчить про 

утворення на початку термообробки поверхневих фракталів, а в 

подальшому – об’ємних фракталів. 

5. За допомогою дифракції нейтронів встановлено, що в дисперсних 

системах алюмоітрієвого та алюмолютецієвого граната після допування їх 

оксидом лютецію в кисневій підгратці формується дефектна структура, яка 

підтверджується змінами структурних параметрів цих люмінофорів. 

6. Встановлено, що в дисперсному люмінофорі Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 із 

збільшенням концентрації оксиду лютецію спостерігається значне зростання 

інтенсивності люмінесценції, в той час як для люмінофора 

Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 за таких же умов спостерігається зменшення 

люмінесценції. Така відмінність може бути пояснена перерозподілом іонів 

церію між фазами, сформованими в процесі синтезу, в яких Ce3+ може 

випромінювати або може знаходиться в невипромінюючому стані. 

7. За допомогою дифракції нейтронів визначені зміни структурних 

параметрів дисперсних систем на основі алюмолютецієвих гранатів, 

допованих церієм. Спостережувані зміни міжатомних відстаней узгоджуються 

зі зміною спектрів фотолюмінесценції досліджених гранатів за різних умов їх 

допування та термообробки. 
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