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АНОТАЦІЯ 

 

Ніколаєнко А.В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих 

структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 «Фізика 

твердого тіла» (104 – Фізика та астрономія). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено вивченню закономірностей змін кристалічної 

структури та електропровідності при формуванні та розпаді модульованих 

структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках TlInS2 та Ag3AsS3. 

Результати дисертаційної роботи одержано експериментально та доповнено 

модельними розрахунками. Вони розширюють уявлення про вплив 

рентгенівського й оптичного опромінень на сегнетоелектричні кристали з 

неспівмірними фазами і закладають принципи керованого впливу на фізичні 

характеристики таких кристалів при розробці перетворювачів і приймачів 

електромагнітного випромінення з необхідними параметрами. 

Методом рентгенівської триколової дифрактометрії встановлено, що 

опромінювання кристалів TlInS2 С політипу рентгенівським випроміненням 

(енергія фотонів 21 кеВ) спричиняє формування неспівмірної фази при більш 

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

при досягненні певної поглиненої дози (2,9 кГр) модульовані структури 

утворюється вже при кімнатній температурі, тоді як для неопромінених 

зразків формування сателітів неспівмірної фази з )25,0,0;( iq  

( 006,0045,0  ) малої інтенсивності було зафіксовано при температурах 

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

температури фазового перетворення «парафаза – неспівмірна фаза» 

214iT  К. Існування слабких сателітів при вказаних температурах 

відображує появу модульованих структур у тих областях кристалу, в яких 
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завдяки високій локальній концентрації характерних для TlInS2 структурних 

дефектів пружні параметри істотно модифіковані. Зміна форми та відносної 

інтенсивності сателітів при опроміненні свідчить про формування декількох 

хвиль статичних атомних зміщень з різними значеннями параметра 

неспівмірності δ = 0,02 – 0,17 та утворення хвиль концентрації атомів у 

напрямку хвиль зміщень. 

Виявлено, що за умови лазерного опромінення кристалів пруститу 

Ag3AsS3 при температурі 146T   К відбувається стрибкоподібна зміна 

параметру c  на величину ∆с ≈ 0,003 Å – зростання при охолодженні та 

зменшення при нагріванні. Стрибок значень параметру елементарної комірки 

c  відображує зміну характеру процесів розупорядкування підгратки катіонів 

Ag
+
 при переході від темнового режиму до інтенсивного лазерного 

опромінення. 

Ключові слова: модульовані структури, напівпровідники-

сегнетоелектрики, неспівмірна фаза, рентгенівське опромінювання, співмірна 

фаза, стрибкова провідність, фазові переходи. 

 

ABSTRACT 

 

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

structures in ternary chalcogenide ferroelectrics. – Qualifying scientific work on 

the script. 

Thesis for Candidate of science degree in Physics and Mathematics (Doctor 

of Philosophy) by speciality 01.04.07 “Solid state physics” (104 – Physics and 

astronomy). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the study a regularities of changes in the crystal 

structure and electrical conductivity during formation and decay of modulated 

structures in ternary chalcogenide ferroelectrics TlInS2 and Ag3AsS3. The results of 

the dissertation were obtained experimentally and supplemented by model 

calculations. They broaden the information about the influence of X-ray and 
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optical irradiation on ferroelectric crystals with incommensurate phases and lay 

down principles of controlled influence on physical characteristics of such crystals 

in the development of converters and receivers of electromagnetic irradiation with 

necessary parameters. 

By X-ray three circles diffractometry it was shown that irradiation of TlInS2 

crystals of polytype C with X-ray (photon energy 21 keV) leads to the formation of 

incommensurate phase at higher temperatures than in case of unirradiated samples. 

It was found that when a certain absorbed dose (2.9 kGy) is reached, the modulated 

structures were formed at room temperature, whereas for the unirradiated samples 

the formation of incommensurate phase satellites with )25,0,0;( iq  

( 006,0045,0  ) with low intensity was recorded at temperatures of 238 K –

 240 K, which exceed the known in the literature temperature of phase transition 

“paraphrase – incommensurate phase” on 24 K – 26 K. The existence of weak 

satellites at indicated temperatures reflects the appearance of modulated structures 

in those areas of the crystal in which, elastic parameters are substantially modified 

because of high local concentration of structural defects which are typical for 

TlInS2. The changes in shape and relative intensity of satellites upon irradiation 

indicate about the formation of several waves of static atomic displacements with 

different values of incommensurability parameter δ = 0.02 – 0.17 and the 

formation of atoms concentration waves in the direction of displacement wave. 

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

temperature 146T   K there is a jump-like change of the parameter c on value 

∆с ≈ 0,003 Å – increase during the cooling and decrease during the heating. The 

jump in the values of the unit cell parameter c reflects the change in the nature of 

disordering processes of the sublattice Ag
+
 during the transition from dark mode to 

intense laser irradiation. 

Key words: modulated structures, semiconductors-ferroelectrics, 

incommensurate phase, X-ray irradiation, commensurate phase, hopping 

conductivity, phase transitions. 
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СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

a, b, c –  параметри елементарної комірки, Å 

(a
*
b

*
c

*
) –  площина оберненої гратки 

(hkl)
*
 –  напрямок в оберненій гратці 

H, K, L –  індекс інтерференції 

HKL –  вузол оберненої гратки (рефлекс, максимум) 

I –  інтенсивність, імп/с 

Ihkl –  інтенсивність максимуму, імп/с 

Isat –  інтенсивність сателіту, імп/с 

Py –  складова поляризації у напрямку OY 

q –  хвильовий вектор 

qі –  хвильовий вектор неспіврозміної модульованої структури 

qс –  хвильовий вектор співрозміної модульованої структури 

Т –  температура, К 

Ті –  температура фазового переходу парафаза – неспівмірна 

фаза, К 

Тс –  температура фазового переходу неспівмірна – співмірна 

фаза, К 

a, b, c –  коефіцієнт теплового розширення 

δ –  параметр неспівмірності 

ε –  діелектрична проникність 

η –  однокомпонентний параметр парядку 

ρ –  амплітуда статичних зміщень 

φ –  фаза 

Ф(Z) –  функція густини вільної енергії Гіббса 
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ВС –  власний сегнетоеоектрик 

ГП –  гоніометрична приставка 

ММ –  м’яка мода 

КРС –  комбінаційне розсіювання світла 

НВС –  невласний сегнетоелектрик 

НФ –  неспівмірна фаза 

ПФ –  парафаза 

СФ –  співмірна фаза 

ФП –  фазове перетворення (перехід) 

ХГД –  хвиля густини дефектів 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним з актуальних напрямів досліджень у фізиці 

твердого тіла є визначення впливу зовнішніх чинників, зокрема, 

рентгенівського та оптичного опромінення, на фізичні властивості 

сегнетоелектричних кристалів для спрямованого варіювання комплексу їх 

механічних, електро-,  теплотранспортних та оптичних параметрів. Потрійні 

халькогенідні широкозонні напівпровідники-сегнетоелектрики TlInS2 та 

Ag3AsS3 належать до структур, які  виявляють чутливість до таких впливів, 

оскільки їх важливою фізичною особливістю є утворення неспівмірних і 

співмірних хвиль статичних атомних зміщень, що істотно змінюють фізичні 

характеристики кристалів. У той же час, рентгенівське опромінення є 

чинником, який суттєво впливає на стан системи дефектів кристалічної 

ґратки і може спричиняти зміни умов виникнення та характеру 

трансформації модульованих структур у кристалах TlInS2, а потужне оптичне 

опромінення — вливати на процеси міграції атомів у катіонній підґратці 

кристалів Ag3AsS3 з високою іонною провідністю. Слід також відзначити, що 

халькогенідні сегнетоелектрики TlInS2 та Ag3AsS3  розглядаються як 

перспективні матеріали для створення ефективних детекторів 

рентгенівського та  -випромінення, світлосильних рентгенівських 

монохроматорів та ІЧ-перетворювачів. Тому актуальним є дослідження 

впливу рентгенівського та оптичного опромінення на трансформацію 

модульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках 

TlInS2 та Ag3AsS3, оскільки надає можливість з’ясувати фізичні механізми 

формування та розпаду хвиль статичних атомних зміщень при зміні 

концентрації дефектів кристалічної ґратки кристалів TlInS2, а також 

визначити режими опромінення для керованих змін фізичних характеристик 

кристалів TlInS2 і Ag3AsS3.  

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

Дослідження, представлені в дисертаційній роботі виконувались в рамках 
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тематики науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство 

твердого тіла» кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Автор брала участь в 

науково-дослідних роботах за темами «Фундаментальні дослідження в галузі 

фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

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

№ державної реєстрації 0106U006392 та «Формування та фізичні властивості 

наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих 

шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових» 

№ 16БФ051-01, № державної реєстрації 0108U008563. 

Мета і задачі дослідження.  

Мета роботи – визначення закономірностей змін кристалічної 

структури та електропровідності при формуванні та розпаді модульованих 

структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках TlInS2 та Ag3AsS3;  

встановлення впливу рентгенівського та оптичного опромінення на 

параметри таких процесів. 

Задачі, які були поставленні для досягнення мети дисертаційної роботи: 

1. Розробити експериментальну методику дослідження кристалічної 

структури монокристалів TlInS2 та Ag3AsS3 методом триколової 

рентгенівської дифрактометрії у діапазоні температур 180 К – 300 К.   

2. Експериментально визначити умови спостереження рентгенівських 

модуляційних сателітів НФ та СФ, температурні залежності їх відносної 

інтенсивності та хвильових  векторів  у кристалах TlInS2  C та 2C політипів у 

діапазоні температур 180 К – 300 К.  

3. Експериментально визначити температурні залежності параметрів 

елементарної комірки та лінійних коефіцієнтів теплового розширення у 

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

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

модульованих структур у кристалах TlInS2, визначити особливості таких 

процесів у C та 2C політипах.  
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5. Визначити вплив рентгенівського опромінювання на процеси 

утворення та розпаду модульованих структур у кристалах TlInS2 C та 2C 

політипу. З’ясувати роль системи структурних дефектів у таких процесах. 

6. Виконати експериментальне дослідження температурних 

залежностей електропровідності неопромінених та опромінених кристалів 

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

механізми впливу дефектів структури на електропровідність  кристалів TlInS2  

C та 2C політипів. 

7. Експериментально визначити температурні залежності параметрів 

елементарної комірки та лінійних коефіцієнтів теплового розширення  

кристалів пруститу Ag3AsS3. З’ясувати можливість існування 

фотоіндукованих ФП в Ag3AsS3 за умови потужного оптичного опромінення. 

Об’єкт дослідження – процеси формування та трансформації 

модульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектрика. 

Предмет дослідження – особливості кристалічної структури та 

електричних властивостей,  утворення та розпаду модульованих структур у 

кристалах TlInS2 та Ag3AsS3, зумовлені впливом рентгенівського та 

оптичного опромінення. 

Методи дослідження.  

1. Триколова рентгенівська дифрактометрія монокристалів у діапазоні 

температур 180 К – 300 К. 

2. Вимірювання питомої електропровідності на постійному струмі в 

області температур 100 К – 300 К. 

3. Моделювання процесів утворення НФ та електропровідності 

кристалів з НФ методами молекулярної динаміки LAMMPS (Large-scale 

Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) та квантово-механічної теорії 

збурень. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

 встановлено, що при охолодженні неопромінених кристалів TlInS2 

С-політипу модуляційні сателіти НФ малої інтенсивності з’являються при 
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температурах, які на 24–26 К перевищують температуру фазового переходу 

(ФП) "параелектрична фаза (ПФ) – НФ" (214 К); утворення сателітів за таких 

температур може свідчити про початок формування НФ у локальних 

областях із структурними неоднорідностями; 

 виявлено, що у результаті опромінювання кристалів TlInS2 С-

політипу рентгенівським випроміненням НФ утворюється за кімнатної 

температури, свідченням чого є поява відповідних модуляційних сателітів; 

істотна відмінність відносних інтенсивностей сателітів після опромінення 

вказує на існування додаткової періодичної зміни розсіювальної здатності 

кристалу у напрямку хвилі атомних зміщень, що свідчить про утворення 

хвиль густини дефектів у цьому напрямку; 

 запропоновано механізм утворення НФ в опромінених кристалах 

TlInS2 С політипу, за яким хвилі неспівмірних атомних зміщень виникають у 

результаті релаксації кристалічної ґратки при утворенні хвиль густини 

дефектів; 

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

опромінених, модуляційні сателіти у жодному з напрямків оберненої ґратки 

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

 встановлено, що у температурному інтервалі існування неспівмірної 

фази у кристалах TlInS2 С політипу (214–197 К) спостерігається аномальне 

зростання електропровідності при охолодженні зразків; запропоновано 

модель явища, яка враховує неспівмірне збурення кристалічного потенціалу 

при утворенні хвилі неспівмірних статичних атомних зміщень, що 

призводить до зменшення ширини забороненої зони кристалів; 

 виявлено, що лазерне опромінення з довжиною хвилі у 532 нм 

кристалів пруститу Ag3AsS3 при потужності світлового потоку у 40 Вт/м
2
 на 

поверхні зразка призводить до стрибкоподібної зміни параметру с 

елементарної коміки на величину ∆с ≈ 0,003 Å в околі температури 

146T   К. Стрибок значень параметру елементарної комірки c  відображує 

зміну характеру процесів розупорядкування підгратки катіонів Аргентуму 
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при переході від темнового режиму до інтенсивного лазерного опромінення. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Результати дисертаційної роботи сприяють вирішенню важливої 

наукової проблеми, яка полягає у визначенні закономірностей змін 

кристалічної структури та електропровідності при формуванні та розпаді 

модульованих структур у потрійних халькогенідних сеґнетоелектриках TlInS2 

та Ag3AsS3, а також у з’ясуванні впливу рентгенівського й оптичного 

опромінень на параметри таких процесів. Результати дисертаційної роботи 

одержано експериментально та доповнено модельними розрахунками. Вони 

розширюють уявлення про вплив рентгенівського й оптичного опромінень на 

сегнетоелектричні кристали з неспівмірними фазами і закладають принципи 

керованого впливу на фізичні характеристики таких кристалів при розробці 

перетворювачів і приймачів електромагнітного випромінення з необхідними 

параметрами. 

Особистий внесок здобувача – розробка та впровадження методики 

триколової рентгенівської дифракції, самостійне проведення експериментів з 

рентгеноструктурного дослідження кристалів, обробка експериментальних 

даних та проведення розрахунків для основної частини дисертаційної роботи, 

участь в обговоренні та інтерпретації експериментальних результатів, участь 

у написанні наукових статей та тез доповідей.  

У роботах [1,2] дисертанткою було впроваджено методику триколової 

рентгенівської дифрактометрії монокристалів та особисто виконано 

сканування оберненого простору в широкому діапазоні температур для С та 

2С політипів кристалів TlInS2. 

У роботі [1] дисертанткою було особисто проведено рентгеноструктурні 

дослідження кристалів TlInS2, виконано опромінювання зразків та оброблено 

експериментальні результати. 

У роботі [2] дисертанткою було особисто проведено дослідження 

монокристалів TlInS2 політипу С у діапазоні температур 180 К – 300 К та 
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виявлено появу сателітів НФ при температурах значно вищих, ніж відомо в 

літературі. 

У роботі [3] дисертанткою було особисто проведено рентгеноструктурне 

дослідження кристалів Ag3AsS3. З отриманих температурних залежностей 

параметрів елементарної комірки a та c в інтервалі температур 100 К – 300 К 

за умов лазерного опромінювання було виявлено фото індуковану зміну 

параметру с елементарної комірки при Т ≈ 147 К. 

У роботі [4] дисертанткою було оброблено та проаналізовано 

експериментальні результати дослідження питомої електропровідності на 

постійному струмі у діапазоні температур Т = 100 К – 300 К для С та 2С 

політипів кристалів TlInS2. 

У роботі [5] дисертанткою було особисто отримано температурні 

залежності параметрів елементарної комірки a, b та c в інтервалі температур 

180 К – 300 К для С та 2С політипів халькогенідів TlInS2. 

Тези [6–23] були написані за участю дисертантки, по них були 

зроблені доповіді на чотирнадцяти конференціях. 

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових 

конференціях, а саме:  

1. Физика фазових переходов: ІІ Всероссийская школа-семинар 

молодых учених, 15 – 17 октября, 2012, Махачкала, Россия 

2. 13
th
 International Conference Optics and High Technology Material 

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

3. XIV International Conference Physics and Technology of Thin Films and 

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

4. 13
th
 International Meeting on Ferroelectricity, September, 2 – 6, 2013, 

Krakow, Poland 

5. XXI Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy of 

Molecules and Crystals, September, 22 – 29, 2013, Beregove, Crimea, Ukraine 
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6. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 30 

вересня – 4 жовтня, 2013, Чернівці, Україна 

7. 23
rd

 International Symposium on Applications of Ferroelectrics, 

International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices, 

Piezoresponse Force Microscopy Workshop, May, 12 – 16, 2014, 

Pennsylvania, USA 

8. Joint 12
th
 Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity and 9

th
 

International Conference Functional Materials and Nanotechnologies, 

September 29 – October 2, 2014, Riga, Latvia 

9. XXII Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy of 

molecules and crystals, September, 27 – October 4, 2015, Chynadiyovo, 

Zakarpattia, Ukraine 

10. Functional Materials and Nanotechnologies, October, 5 – 8, 2015, 

Vilnius, Lithuania 

11. 16
th
 International Conference Optics and High Technology Material 

Science SPO 2015, October, 22 – 25, 2015, Kyiv, Ukraine 

12. XXII Polish-Czech seminar Structural and Ferroelectric Phase 

Transitions, May, 16 – 20, 2016, Hucisko, Poland 

13. VII Українська конференція з фізики напівпровідників, 26 –

 30 вересня, 2016, Дніпро, Україна 

14. XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy of 

molecules and crystals, September, 20 – 25, 2017, Kyiv, Ukraine 

Публікації. 

За матеріалами дисертації опубліковано 23 наукові праці, з яких 5 статей 

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

Структура і об’єм дисертації.  

Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, загальних 

висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Загальний 

об’єм дисертації становить 175 сторінок, 53 рисунки та список літератури із 

199 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ПОТРІЙНИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ-СЕГНЕТО-

ЕЛЕКТРИКІВ  TlInS2  ТА  Ag3AsS3 

 

1.1. Структурні особливості шаруватих напівпровідників-

сегнетоелектриків TlInS2 

 

Шаруваті напівпровідники-сегнетоелектрики TlInS2 належать до групи 

талієвих халькогенідних сполук типу A
3
B

3
C

6
2 з шаруватою структурою і 

активно досліджуються протягом декількох останніх десятиліть як модельні 

сполуки для з’ясування ряду фундаментальних питань фізики структурних 

фазових переходів (ФП), а також у зв’язку з їх цінними фізичними 

властивостями для практичного застосування. Зокрема, TlInS2 – 

широкозонний напівпровідник, який є перспективним матеріалом для 

виготовлення фотоелектричних перетворювачів, аналізаторів спектрів та 

детекторів рентгенівського і нейтронного випромінювання, а також синтезу 

сімейства вузькозонних сполук TlxIn1-xS2.  

Визначальною особливістю цих кристалів є існування в них фазових 

перетворень з виникненням довгоперіодичних модульованих структур, як 

співмірних, так і неспівмірних, в області температур 190 К – 240 К. Перші 

грунтовні роботи, де були висвітлені ці питання, відносяться до початку 80-х 

років минулого століття, а саме, роботи [24, 25] про наявність фазових 

перетворень у кристалах TlInS2 та [26] про існування у них неспівмірних 

хвиль модуляції. 

Сегнетоелектрики TlInS2 можуть кристалізуватися у різних сингоніях. У 

літературі є дані про існування кристалів TlInS2 п’ятьох кристалічних 

модифікацій: моноклинної та триклинної [27–29], тетрагональної [30–32], 

ромбічної [27,31,33] та гексагональної [34–36]. До того ж у межах однієї  

сингонії кристали можуть належати до α– та β–модифікації, а саме, 

низькотемпературної та високотемпературної форм, відповідно [32,37]. Крім 
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суто структурних відмінностей можна розрізняти кристали, що належать до 

різних модифікацій, ще й за кольором, а саме, кристали β–модифікації 

прозорі та мають оранжево–жовтий колір, а кристали α–модифікації  –  

непрозорі та мають чорнуватий колір [37].  

Потрійні талієві халькогеніди TlMX2 (M = Ga та In, X = S, Se та Te) 

можуть кристалізуватися у структури двох типів. Більш важкі з’єднання, такі 

як TlInSe2, TlGaTe2 і TlInTe2, кристалізуються у тетрагональні структури, у 

той час як більш легкі сполуки, такі як TlGaS2, TlInS2 і TlGaSe2, 

кристалізуються у моноклинні структури [27,29]. Перший тетрагональний 

тип характеризується лінійними ланцюгами, утвореними кутово-з’єднаними 

MX4 тетраедрами, в яких йони Tl
+
 розташовані у квадратних порожнинах між 

ланцюгами. Натомість, другий моноклінний тип характеризується шарами, 

утвореними з кутово-з’єднаними MX4 тетраедрами, в яких йони Tl
+
 

розташовані у тригональних пустотах між шарами. У цьому випадку 

паралельні шари укладаються вздовж напрямку [00l]. Структурною 

одиницею кожного шару є багатогранник In4S10, що в свою чергу, утворює 

чотири тетраедри InS4. Суміжні шари розвернуті один відносно одного на 90
0
 

і утворюють тригональні призматичні порожнечі, в яких йони Tl
+
 

розташовані вздовж [110] і ]011[ . Ця особливість структури TlInS2 сприяє 

появі дефектів упаковки і двійників, що іноді може призвести до помилкової 

інтерпретації структурних даних [29]. На рис. 1.1 схематично зображена 

кристалічна структура кристалів талієвих халькогенідів TlInS2 моноклинної 

сингонії. 

Як вже зазначалося, важливою особливістю кристалів TlInS2 є   

утворення в них модульованих структур. У загальному випадку модуляція 

кристалічної структури у певних кристалографічних напрямках утворюється 

періодичною зміною концентрацій атомів різного сорту та періодичними 

статичними зміщеннями атомів з рівноважних положень [38,39]. Наявність 

модульованих структур у кристалах яскраво проявляється у картині 

рентгенівської дифракції появою слабких сателітних ліній поруч з  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Кристалічна структура кристалів талієвих халькогенідів TlMX2 

( M = Ga і In, X = S, Se) [29] 

 

головними брегівськими максимумами. Зокрема, при синусоїдальній зміні 

концентрації атомів та синусоїдальними статичними зміщеннями атомів в 

одновимірному випадку було отримано, що один з сателітів розташований 

ближче до початку координат оберненої гратки та є внутнішнім по 

відношеню до основного максимуму, а другий відповідно є зовнішнім. В 

одновимірному випадку їх положення в оберненій гратці задається 

координатами  /int aH  та  /aHext , де H індекс інтерференції, 

a період трансляції у напрямку модуляції,   довжина хвилі модуляції. 

Інтенсивності таких сателітів відносно головного максимуму 

складають [38,39]: 
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де   та   – амплітуди синусоїд, що визначають відповідно відхилення 

параметру a  та атомної функції розсіювання у даному кристалографічному 

напрямку від середнього значення. Як видно з (1.1), за наявності одного типу 

модуляції – або тільки статичних зміщень атомів ( 0,0  ), або, навпаки, 

тільки зміни їх концентрації  в певному напрямку ( 0,0  ),  інтенсивності 

внутрішнього і зовнішнього сателітів однакові. Якщо ж їх інтенсивності 

помітно відрізняються, то це є ознакою одночасного існування як хвилі 

статичних зміщень, так і концентраційної хвилі. 

Загальний опис впливу модульованих структур на геометрію та 

інтенсивність дифракційної картини за умови тільки модуляції статичних 

зміщень атомів було виконано у роботі [40]. У гармонічному наближенні 

хвиля статичних зміщень може бути задана у вигляді  
00

sin
kklkl

ÔrqAu 


, 

де 0q  –  хвильовий вектор хвилі зміщень, 0  початкова фаза, klr  –  

координата k -того атома у l -й елементарній комірці, A


 –  амплітуда 

зміщень. Тоді структурна амплітуда кристалу може бути представлена у 

вигляді   

 

         
k

kmkkk AQJmÔrGifGqmQQF


00 exp   (1.2) 

 

де Q


 – вектор розсіювання (
0

qmGQ


 , G


 – вектор оберненої гратки, 

m  – порядок сателіта), 
k

f  – атомна функція розсіювання k-го атому, 

 km AQJ


 – функція Бесселя m -го порядку. Головному максимуму відповідає 

0m , сателітам першого порядку 1m . Відзначимо, що при цьому не 

враховано флуктуації зсуву фази lФ  (фазони) та флуктуації амплітуди 

зміщень 
l

A


  (амплітудони). Вплив таких флуктуацій на інтенсивність та 

кутове положення рентгенівських сателітів, як правило, є ефектом 

наступного порядку мализни [40]. Якщо   – довжина хвилі статичних 

зміщень, то відношення a/  визначає характер утвореної у кристалі 
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надгратки. У співрозмірній фазі (СФ) довжина хвилі модуляції   кратна до 

періоду гратки а, тобто відношення a/  є раціональних числом. 

Неспіврозмірній фазі (НФ) відповідає відношення a/ , що є ірраціональним 

числом, отже, довжина хвилі модуляції не є кратною до періоду гратки. В 

останньому випадку вводять параметр неспівмірності ( ) як величину, 

обернено пропорційну до довжини хвилі модуляції,    /1 . 

Як вже зазначалося, однією з перших робіт, присвячених дослідженню 

ФП у кристалах TlInS2, була робота [24], виконана методом інфрачервоної 

спектроскопії, у якій на температурній залежності діелектричної проникності 

)(T  спостерігалися особливості при Т = 189 К та Т = 213 К. Було показано, 

що аномалія при Т = 189 К пов’язана з пом’якшенням м’якої моди, яка є 

активною в ІЧ-спектрі, а також зроблено припущення про перехід кристалу у 

сегнетоелектричну фазу при вказаній температурі. На жаль, пояснень щодо 

аномалій при Т = 213 К надано не було. Варто відзначити, що в іншій ранній 

роботі [26] було використано методи нейтронної дифракції та дилатометрії, 

за допомогою яких отримано суттєво відмінні значення температур фазових 

переходів, а саме, 220 К, 202 – 195 К та 170 К. Ці експериментальні дані 

вперше засвідчили  існування НФ з хвильовим вектором (вектором 

модуляції) qi=(δ;δ;0,25) (δ=0,0120,003) у діапазоні температур 216 К – 200 К 

(  параметр неспівмірності). Нижче 200 К спостерігалася перебудова 

кристалічної структури з утворенням СФ. 

Значна роль у дослідженнях ФП у кристалах TlInS2 належить роботам 

[42–49], виконаним методом температурної рентгенівської дифрактометрії. 

При цьому необхідно відзначити, що між результатами таких робіт існують 

суттєві розбіжності. Наприклад, у роботі [42] показано, що при 213T  К в 

околі вузлів (00l)
*
 оберненої гратки з парним l наявні слабкі сателітні лінії. 

Зокрема, в околі рефлексу (00.14) при Т = 213 К з’являлися сателіти НФ, а 

при подальшому охолодженні до Т = 195 К і сателіти СФ (Т = 195 К), 

причому до температури 193 К вони співіснували. При подальшому 

зменшенні температури залишилися лише сателіти СФ, які  спостерігалися 
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до температури 80 К. При цьому рефлекси з непарним l взагалі були відсутні. 

Такі дані суперечать роботі [43], в якій  зареєстровані не лише рефлекси з 

непарним l, а ще й модуляційні сателіти з хвильовим вектором qc=(0;0;0,25) 

навколо цих рефлексів. У той же час, у роботі [44] непарні рефлекси 

(0,0,2n+1) при кімнатній температурі не спостерігалися, хоча з’являлися при 

охолодженні до температурі 205 К.  

Вагомою у дослідженні модульованих структур у кристалах TlInS2 стала 

робота [45], в якій встановлено, що діапазон існування НФ з хвильовим 

вектором )25,0;0;( iq  (δ=0,044) складає T  214 К – 197 К. Однак, майже 

одночасно з [45] було опубліковано роботу [45], де стверджується, що ФП у 

TlInS2 відбуваються при температурах 214 К та 195 К, а НФ характеризується  

суттєво іншим хвильовим вектором, а саме, )25,0;;( iq  (δ≈0,02).  

У роботах [42,47–49] рентгенодифрактометричним методом визначено 

температурні залежності параметру елементарної комірки с. Показано, що  

спостерігається перегин на залежності с(Т) при температурі Ті ≈ 215 К, що 

характерно для ФП ІІ роду ПФ – НФ, а також стрибкоподібна зміна 

параметру с при Тс = 197 К, яка відповідає сегнетоелектричному фазовому 

переходу НФ – СФ, причому такий ФП може бути переходом І роду. 

Зазначимо, що у роботі [42] досліджувалося кутове положення рефлексу 

(00.14) (парний індекс h), тоді як у [43] – рефлексу (007) з непарним індексом 

h. Виявилося, що отримані у цих роботах значення параметру елементарної 

комірки при кімнатній температурі відрізняються майже у два рази – 

с = 15,156 Å [43] та с = 30,018 Å [42]. Крім того, згідно [42], у деякому 

температурному інтервалі у кристалі TlInS2 співіснують дві фази одночасно – 

як НФ, так і СФ – див. рис. 1.2. З наведених дифрактограм випливає, що 

хвильовий вектор модульованої структури у СФ становить qc=(1/2)c
*
, тобто 

учетверіння параметру елементарної комірки вздовж осі с в області існування 

СФ взагалі не відбувається. Очевидно, це суперечить даним робіт  [26,43,45]. 
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Рис. 1.2. Фрагменти дифрактограм TlInS2 в околі рефлекса (00.14) при  

температурах: 1 – 80 К, 2 – 193 К, 3 – 195 К, 4 – 200 К, 5 – 213 К,                  

6 – 215 К [42] 

 

Важливе питання для визначення типу НФ (І чи ІІ) стосується характеру 

температурної залежності параметру неспівмірності δ.  Зокрема, у роботі 

[26], яка виконана методом нейтронної дифракції, стверджується, що 

параметр δ не змінюється з температурою. Натомість у роботі [50] 

наводяться температурні залежності  (Т), на яких  для кристалів TlInS2 з 

пониженням температури параметр δ  лінійно зменшується від 0,12 

(Ті = 214 К) до 0,08 (Тс = 196 К), тоді як для кристалів TlGaSe2 він 

залишається температурно незалежним  δ  = 0,08.  
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Відзначимо також роботу [51], в якій наводяться результати  

дослідження  температурних залежностей величини csinβ для кристалів 

TlInS2 та TlGaSe2  (β – кут моноклинності). Виявлено, що для кристалу TlInS2 

спостерігається тільки одна аномалія – перегин залежності csinβ(Т) при 

Т = 204 К. Очевидно, це суперечить наведеним вище літературних даним про 

наявність у кристалі TlInS2 двох ФП, які на температурних залежностях с(Т) 

проявляються як стрибок та перегин [41,42,47]. Узагальнюючи результати 

відомих рентгенодифракційних та нейтронографічних досліджень, у 

таблиці 1.1 зведено наявні літературні дані щодо температурних інтервалів 

існування НФ, її хвильового вектора та параметру неспівмірності.  

Таблиця 1.1 

Температурні області існування НФ у кристалах  TlInS2 

Хвильовий вектор 

НФ 

Температурний 

інтервал 

існування НФ, К 

Методика дослідження 
Джерело 

літератури 

)25,0;;( iq  

δ  = 0,12 
200 – 216 Нейтронна дифракція [26] 

)25,0;0;( iq  

δ  = 0,044 
194 – 214 

Рентгенівська 

дифракція 
[45] 

)25,0;;( iq  

δ  = 0,02 
195 – 214 

Рентгенівська 

дифракція 
[46] 

)25,0;0;0( iq  

δ  = 0,08 – 0,12  
196 – 214 

Рентгенівська 

дифракція 
[50] 

 

При дослідженні ФП у кристалах TlInS2 важливим є питання щодо 

можливостей впливу на параметри НФ, зокрема, на температури ФП ПФ –

 НФ та НФ – CФ. Було показано [52], що наявність 1 % домішок Fe може 

зсувати температуру ФП ПФ – НФ ( iT ) на 9 К, а ФП НФ – СФ ( cT ) – на 6 К,  

зменшуючи область існування НФ з 12 К до 9 К. У той самий час наявність 

1,5 % Cu зсуває Tc у бік менших температур також на 6 К, тоді як Ti 

залишається незмінною – температурний інтервал спостереження НФ 

збільшується з 12 К до 18 К. Подібні результати були отримані і в роботі [53], 
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де також було показано, що за наявності 0,1 % – 1,0 % домішок  атомів Fe, 

Cu, La температурне положення ФП також може змінюватися на декілька 

кельвін. Зміна температур Ti та Tc можлива і при прикладанні до кристалів 

TlInS2 гідростатичного тиску [54], а саме, при тисках Patm ≤ Р < 580 МПа 

аномалії на температурній залежності діелектричної проникності зміщуються 

в область вищих температур майже на двадцять кельвін. 

Існування НФ у кристалах TlInS2 було підтверджено і ЯМР-

дослідженням [55], в якому температурний інтервал існування цієї фази 

всупереч рентгеноструктурним даним було визначено як Т = 192 К – 205 К. А 

саме, було одержано температурну залежність часу спінової релаксації 

гратки (Т1) для 
115

In і показано, що як для монокристалів, так і для 

порошкових зразків TlInS2 аномальною є саме область температур         

205 К – 192 К, в якій Т1 залишається практично температурно незалежним.  

Варто відмітити, що утворення НФ та СФ серед кристалів групи A
3
B

3
C

6
2 

відбувається не тільки у кристалах TlInS2, але й в їх кристалоструктурних 

аналогах TlGaSe2 [57–61] та TlGaS2 [62–65]. Більш того, дослідження 

динаміки ФП виконуються не лише на монокристалах [66,67] чи порошкових 

зразках [55,68], а й з використанням твердих розчинів [69,70] та тонких 

плівок [71,72].  

Вище при розгляді кристалічної структури TlInS2 відзначалася така її 

важлива особливість, як шарувата будова. Оскільки взаємодія між шарами 

відбувається за рахунок слабких ван-дер-ваальсівських сил, то сусідні шари 

можуть легко зсуватися один відносно одного на відстань ребра 

елементарного тетраедра InS4 вздовж ребра великого тетраедра In4S10. Це 

призводить до утворення політипних модифікацій, що відрізняються 

кількістю шарових пакетів, тобто, параметром елементарної комірки с: с', 2с', 

4с', 8с' і т.д. [73].  Розмежування кристалів TlInS2 на різні політипи  

досліджувалося рентгенографічним методом [73–75], за діелектричною 

проникністю [73–76], а також за спектрами поглинання та фотопровідності 

[76]. У роботах [47–49] було окремо виділено  політипи С та 2С (параметр 
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елементарної комірки відповідно c  та 2c ), на рентгенівських 

дифрактограмах яких у випадку  2С-TlInS2 спостерігається значно більше 

рефлексів )00( l , ніж для С-TlInS2. Ідентифікація цих ліній дозволила 

встановити, що для політипу 2С параметр елементарної комірки  с  дійсно 

складає 30,212 Å. Таким чином, використання різних політипних 

модифікацій кристалів TlInS2 може бути одним з чинників, що зумовлюють  

істотні розбіжності у значеннях параметрів елементарної комірки та 

хвильових векторів модульованих структур у наведених вище роботах. 

Також важливо відмітити, що можливим є існування кристалів, у яких при 

вирощуванні сформовані блоки когерентного розсіювання, що належать 

різним політипам. Про це свідчать роботи [74–76], де на дифрактограмах 

монокристалів TlInS2 одночасно присутні рефлекси різних політипів. Крім 

того, на температурних залежностях діелектричної проникності таких 

кристалів змішаних політипів спостерігалися максимуми, характерні для 

різних політипів. 

 У таблиці 1.2 наведено температури ФП у кристалах TlInS2, які 

отримано з  використанням різних експериментальних методик [77]. З 

таблиці видно, що дослідження, виконані різними методами, демонструють 

суттєво різні температури ФП, та й дослідження одним методом часто 

виявляють значну відмінність результатів. Така значна розбіжність 

експериментальних даних щодо температур ФП у кристалах TlInS2 

відображує складність процесів формування модульованих структур у таких 

зразках завдяки їх чутливості до стану підсистеми дефектів  та складному 

політипізму.   
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Таблиця 1.2 

Температури ФП в TlInS2, визначені за допомогою різних методик [77] 

Температура фазових 

переходів, К 
Методи дослідження 

Посилання 

на джерело 

літератури 

189, 213 Діелектрична стала [24] 

204, 216 

Діелектрична стала, спонтанна 

поляризація, подвійне 

променезаломлення 

[25] 

170, 195–202, 216–220 
Нейтронна дифракція, теплове 

розширення 
[26] 

194, 214 
Дифракція рентгенівських 

променів 
[45] 

197, 200, 209 Діелектрична стала [45] 

195, 214 
Розсіювання рентгенівських 

променів 
[45] 

202, 214 СВЧ-діелектричні вимірювання [52] 

156, 166, 173, 192, 202, 

207, 216, 222, 227.5, 244, 

253, 258.5 

Питома теплоємність 

(монокристали) 
[68] 

193, 202, 208, 220, 226, 

232, 253.5, 263.5 

Питома теплоємність (порошкові 

зразки) 
[68] 

173.4, 196.6, 214.9 Теплоємність [78,82] 

79, 201, 204, 206 Генерація другої гармоніки [79] 

80 Діелектрична проникність [80] 

200 Теплове розширення [81] 

202, 221 Електропровідність [82] 

201, 204 Діелектрична проникність [84] 

195, 201 Діелектрична стала [85] 

79, 204, 216 
ЕСР (електронний спіновий 

резонанс) 
[86] 

189, 195, 213 
Розсіювання Мандельштама-

Бриллюєна  
[87] 

189, 213 
Розсіювання Мандельштама-

Бриллюєна  
[88] 

192–198, 200–202, 203.6–

206.5, 206–209, 214 

Діелектрична стала, спонтанна 

поляризація, змінний струм, 

електропровідність 

[89] 

170, 194, 214 
Дифракція рентгенівських 

променів 
[90] 

189, 220 Електропровідність [91] 

79, 195, 201, 204, 206 Діелектрична сприйнятливість [93] 
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1.2. Електричні та оптичні властивості дихалькогеніду талію 

 

Як відзначалося, характерною властивістю дисульфідів талію та індію є 

їх здатність до утворення власних дефектів різного типу, які суттєво 

впливають на електропровідність даних кристалів. Згідно [74,76] висока 

концентрація власних дефектів пов’язана з сильною анізотропією сил зв’язку 

у цих кристалах, яка сприяє виникненню численних дефектів стику шарів, 

вакансій та дислокацій. Це призводить до порушення трансляційної 

інваріантності кристалічної структури та виникненню локалізованих станів в 

забороненій зоні кристала.  

Існує ряд робіт, які присвячені дослідженню провідності по 

локалізованим станам у монокристалах TlInS2 як на змінному, так і на 

постійному струмі [82,91,94–96]. Отримані температурні залежності питомої 

електропровідності в кристалах моноклинної модифікаці показали, що 

відмінності механізмів провідності у різних кристалографічних напрямках 

обумовлені впливом неконтрольованих домішок, які осаджуються на 

дефектах упаковки. Температурні залежності провідності як вздовж (σ⊥c), так 

і перпендикулярно  (σ||c) до шарів кристалу, наведені на рис. 1.3 [96]. Як 

видно, спостерігається область зростання провідності при пониженні 

температури в інтервалі 220 К – 260 К, який не збігається з температурним 

інтервалом існування НФ. Експериментальні результати дослідження 

частотної залежності провідності монокристалів TlInS2 при кімнатній 

температурі [95] дозволили визначити механізм переносу заряду по 

локалізованим станам як стрибковий. Дослідження електричних 

властивостей за таких умов дає інформацію про природу процесів переносу 

заряду та про густину локалізованих станів у забороненій зоні. Зокрема, були 

оцінені густина станів локалізованих поблизу рівня Фермі                               

Nf =  6,5·10
18

   еВ
-1

·см
-3

, розкид енергії пасткових станів  J  ~  4·10
-2

 еВ, 

середній час стрибка τ  =  2 мкс та середня відстань стрибка R  =  117 Å [95].  
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Рис. 1.3. Температурна залежність провідності вздовж σ⊥c (1) та 

перпендикулярно σ||c (2) до шарів монокристалу TlInS2 [96] 

 

 

 

Рис. 1.4. Температурна залежність ступеня анізотропії провідності в 

монокристалах TlInS2 [96] 

 

Дослідження анізотропії провідності  σ⊥c/σ||c  кристалів TlInS2 та TlGaSe2 

виконувалося у ряді робіт [82,95–98]. Виявлено, що відношення σ⊥c/σ||c у 

кристалах TlInS2 менше, ніж в ізоструктурному аналогові TlGaSe2, в інтервалі 

температур 110 К – 220 К і складає σ⊥c/σ||c  6  та не залежить від 

температури, а в області температур 260 К – 293 К стрімко зростає 

(приблизно у 3 рази) – див. рис. 1.4 [96]. Натомість авторами [98] показано, 

що відношення σ⊥c/σ||c  ~ 10
4
 та  ~ 10

5
 для кристалів TlInS2 та TlGaSe2, 
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відповідно. У той же час у роботі [82] показано, що σ⊥c/σ||c  10. Така 

розбіжність значень σ⊥c/σ||c можлива через неконтрольовані структурні 

дефекти та домішки, які характерні для шаруватих структур, а також 

відхилення від стехеометричного складу, головним чином, по вмісту 

халькогена. Не варто забувати і про можливу належність кристалів TlInS2, які 

досліджувалися у вказаних роботах, до різних політипів, що також може 

призводити до суттєвих відмінностей фізичних властивостей. 

Дослідження оптичних властивостей кристалів TlInS2 активно 

виконувалися протягом останніх сорока років, що зумовлено перспективами 

використання таких кристалів в опто- та мікроелектроніці [98,99]. У 

літературі представлені оптичні спектри в області фундаментального 

поглинання [98,100,101] та двофотонного погливання [102]. Оптичні 

властивості в області краю фундаментального поглинання вивчалися з 

використанням різних методів, а саме, пропускання [102,104], відбивання 

[102,105], поглинання [106], фотолюмінесценсії [107–109], фотопровідності 

[99,100]. На основі даних вказаних досліджень встановлено прямозонний 

характер енергетичної структури, визначено енергію зв’язку екситонів, 

ширину забороненої зони та інші оптичні характеристики сегнетоелектрика 

TlInS2. 

Однак, слід відзначити, що експериментальні дані оптичної 

спектроскопії кристалів TlInS2 є досить суперечливими. А саме, значення 

такого важливого параметру, як енергія зв’язку екситонів, варіюється від 

12,3 меВ [103] до 33 меВ [101], що не дозволяє точно визначити значення 

ширини забороненої зони. Крім того варто відмітити, що визначений в 

роботах [103] та [101] коефіцієнт поглинання (α) в області края 

фундаментального поглинання має значення, що відрізняється в п’ять разів, а 

саме, α = 5·10
3
 см

-1
 та α = 10

3
 см

-1
, відповідно.  

Такі суттєві невідповідності вимагали подальшого дослідження 

фундаментальних оптичних характеристик та визначення невідомих 

оптичних параметрів напівпровідникових сполук TlInS2. Це було виконано у 
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недавній роботі [110], в якій використовувалися методи пропускання та 

відбивання світла, фотолюмінесценції та реєстрації спектрів збудження 

люмінесценції. Було експериментально визначено енергію зв’язку вільних 

екситонів Есв ≈ 21,2 меВ, що суттєво відрізняється від наведених вище даних  

[101] та [103]. Авторами [110] було теоретично визначено енергію зв’язку 

вільних екситонів Eсв~20,4 меВ, що добре корелює зі значенням, визначеним 

у цій же роботі експериментально. З урахуванням емпіричного значення 

Есв≈21,2 меВ була визначена ширина забороненої зони Eg для TlInS2, яка 

становить 2,5747, 2,561 та 2,461 еВ при 4,2, 78 і 300 К відповідно [110].  

Для розуміння оптичних властивостей кристалів TlInS2 важливим є 

питання  щодо типу напівпровідника – прямозонний чи непрямозонний. 

Результати роботи [111] показують, що на відміну від кристалів TlGaSe2 та 

TlGaS2, які виявилися непрямозонними, напівпровідники TlInS2 є 

прямозонними, верх валентної зони та дно зони провідності розташовані в Г-

точці, рівень Фермі лежить близько до 9,55 еВ, а ширина забороненої зони 

становить 1,58 еВ. Останній результат, очевидно, суперечить даним 

наведеної вище роботи [110]. Щодо послідовних розрахунків енергетичних 

зон у кристалах TlInS2, то в літературі такі дані не наведені, на відміну від 

ізоструктурних аналогів TlGaSe2 та TlGaS2, для яких відповідні обчислення 

представлені у роботах [102,111–115], а також кристалів TlS з НФ з 

розрахунками зонної структури [116,117]. 

Не менш важливими для визначення оптичних характеристик та 

теплоємності кристалів TlInS2 є розрахунки їх фононних спектрів. Вперше 

такі обчислення для кристалів TlGaS2, TlGaSe2 і TlInS2 було виконано в 

роботі [117] в рамках моделі лінійного ланцюжка з використанням 

експериментальних значень частот інфрачервоного спектру та 

комбінаційного розсіювання світла. Але тільки через три десятиліття для 

кожного з цих кристалів окремо були опубліковані нещодавні роботи 

[119,120,121], в яких фононні спектри розраховувалися з перших принципів в 

рамках методу DFPT (Density Functional Perturbation Theory). Виконано 
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порівняння обчислених та експериментальних значень мод комбінаційного 

розсіювання світла та активних інфрачервоних мод і встановлено добру 

кореляцію між розрахунками та експериментом (відмінності не 

перевищували 10 см
-1

).  

Серед експериментальних робіт варто відзначити недавнє дослідження 

[122] спектрів інфрачервоного пропускання та комбінаційного розсіювання 

світла (КРС) кристалів TlInS2 у частотному діапазоні 400–1500 та 10–400 см
-1

 

відповідно, результати якого добре узгоджуються з раніш отриманими 

даними [29,117,123]. Майже одночасно з [122] була опублікована робота 

[124], в якій досліджувалися спектри КРС не лише при кімнатній 

температурі, а у широкому температурному інтервалі від 300 К до 77 К. У 

роботі визначалися як частоти, так і ширини ліній у спектрах КРС кристалу 

TlInS2. На відміну від роботи [122], де при кімнатній темперутурі 

зафіксовано дев’ять ліній в інтервалі 10–400 см
-1

, у спектрах КРС [124] при 

300 К були наявні сім ліній в інтервалі 120–400 см
-1

, причому їх кількість 

зростала до десяти при пониженні температури до 77 К. Продовженням 

температурних дослідженнь комбінаційного розсіювання світла для 

кристалів TlInS2 стала робота [125], де увага зосереджена на частині 35 см
-1 

–

 150 см
-1

 неполяризованого КРС-спектру. Температури, при яких 

реєструвалися спектри КРС, були обрані на основі класичної роботи з 

нейтронної дифракції [26], у якій вважається Ті=216 К та Тс=200 К. Було 

показано, що при температурах 300 К, 210 К та 100 К можна розрізнити як 

мінімум дев’ять ліній, частотне положення яких корелює з даними роботи 

[123]. Цікаво, що на відміну від загальноприйнятого звуження при пониженні 

температури, більшість ліній КРС демонстрували змішану поведінку, тобто, 

розширювалися або звужувалися залежно від температури (Т>Ti чи T<Tc).  

Важливим питанням при дослідженні ФП у сегнетоелектриках є 

визначення характеристик м’якої моди (ММ) (за умови, що така мода 

спостерігається). Перші згадки про наявність ММ у кристалах типу TlMX2 

(M=Ga, In; X= Se, S) можна знайти у роботах [52,57,126,127], у яких  методом 
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субміліметрової діелектричної спектроскопії у широкому інтервалі 

температур від кімнатної до 78 К досліджувалася дисперсія діелектричної 

проникності кристалу TlGaSe2. Було виявлено, що ММ при охолодженні  

розщеплюється на два компоненти, приблизно однакові за інтенсивністю. 

Щодо кристалів TlInS2, то в роботах [52,127], які також виконувалися 

методом субміліметрової діелектричної спектроскопії, спостерігалася ММ, 

температурна залежність частоти якої описувалася добре відомим 

співвідношенням 2/1
, )( cis TTA  . При температурах Ті = 214 К та 

Тс = 202 К частота ММ зменшувалася до 106 ГГц та 60 ГГц, відповідно. На 

рис. 1.5 наведено отриману температурну залежність частоти ММ у TlInS2. 

 

 

 

Рис. 1.5. Температурна залежність частоти ММ у TlInS2 (крива 1) [52] 

 

Автори даних робіт вважають, що при пониженні температури у 

кристалі TlInS2, який вони відносять до власного сегнетоелектрика, 

відбувається ФП другого роду ПФ – НФ при Ті = 214 К і перехід «lock-in» 

першого роду в сегнетоелектричну фазу при Тс = 202 К; НФ віднесена до 
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типу ІІ. Також було показано, що через захоплення ММ домішки можуть як 

розширювати, так і звужувати температурний інтервал існування НФ та 

підсилювати або пригнічувати аномалії на температурній залежності 

діелекричної проникності при Ті та Тс [52].   

 

1.3. Вплив опромінювання на фізичні властивості монокристалів TlInS2 

 

Як відзначалося вище, кристали TlInS2 мають шарувату структуру, для 

якої характерна висока концентрація дефектів різних типів. Про це свідчить 

значна густина локалізованих станів поблизу рівня Фермі, що досягає за 

різними оцінками 10
17

 – 10
18

 см
-3

 [128,129]. При цьому система дефектів 

може суттєвим чином впливати на формування та властивості НФ. Авторами 

[52] було показано, що хвиля модуляція може закріплюватися на дефектах, 

таких, як домішки, наявних у TlInS2 –  так званий ефект пінінгування або 

закріплення (в перекладі з англ. pinning – прикріплювання). З цієї точки зору 

можуть бути пояснені ефекти пам’яті [130] та релаксаційні властивості 

[85,131] кристалів TlInS2.  

Важливо, що стан системи дефектів може бути змінений при 

опроміненні кристалів електронами і γ-випромінюванням. Отже, при такому 

опромінення варто очікувати і зміни характеристик НФ. У цьому випадку 

при невеликих дозах γ-опромінення відбувається радіаційний відпал дефектів 

у кристалі (ефект малих доз), а при збільшенні дози опромінення до певного 

критичного значення відбувається зміна концентрації точкових дефектів, їх 

міграція і перерозподіл, а також поява нових зарядових комплексів, що 

призводить до радіаційно-стимульованого старіння зразка [129]. Так, у роботі 

[132] продемонстровано суттєвий вплив електронного опромінення на форму 

температурних залежностей діелектричної проникності і електропровідності 

у температурному діапазоні існування НФ, що свідчить про вплив 

радіаційно-стимульованих процесів на характеристики цих модульованих 

структур. Було показано, що при опроміненні електронами з поглинутою 
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дозою 10
15

 см
-2

 значення діелекричної проникності ε зменшується, а значення 

електропровідності σ збільшується (див. рис. 1.6 і 1.7). При подальшому 

збільшенні дози опромінення до 10
16

 см
-2

 аномалії на кривих σ(Т) та ε(Т) 

зменшувалися по висоті та розмивалися. Такі зміни автори [132] тлумачать 

так само, як і автори роботи по γ-опроміненню [133], а саме, пов’язують їх з 

радіаційно-стимульованим старінням зразків [134]. Результати досліджень, 

що представлені у роботах [128,129] з використанням γ-опромінення та у 

роботі [132] з використанням електронного опромінення, свідчать про суттєві 

зміни  діелектричних та електричних властивостей кристалу TlInS2, що 

відбуваються без зміни температури Тс ФП НФ - СФ. Такому висновку 

суперечить робота [135], в якій вказано, що електронне опромінювання 

впливає не лише на діелектричні властивості опромінених зразків, а й змінює 

температуру Тс залежно від дози опромінення. Причому варіювати 

температурний  інтервал існування НФ можна як у бік збільшення, так і у бік 

зменшення.  

 

Рис. 1.6. Температурна залежність діелектричної проникності для 

монокристалів TlInS2 на частоті 10
6
 Гц для доз опромінення 0 (1), 10

15
 см

-2
 

(2), 10
16

 см
-2

 (3) [132] 
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Рис. 1.7. Температурна залежність питомої електропровідності  

монокристалів TlInS2  на частоті 10
6
 Гц для доз опромінення 0 (1), 10

15
 см

-2
 

(2), 10
16

 см
-2

 (3) [132] 

 

У роботі [136] досліджено вплив -опроміненн на дефектоутворення у 

кристалах TlInS2. Показано, що дози опромінення 10
9
 рад

 
підсилюють 

утворення дефектів сірки переважно на поверхні. Тоді як дози опромінення 

порядку ~10
9
 рад та більше сприяють подальшому збільшенню концентрації 

дефектів сірки на поверхні і стимулюванню перебудови кристалічної гратки 

таким чином, що моноклинна модифікація кристалу TlInS2 трансформується 

у гексагональну. Але така трансформація є досить повільним процесом, який 

дифузно розповсюджується зі швидкістю 10 мкм/рік при опроміненні       

~50–60 рад/с [136].   

Авторами [137,138] було проведено термоциклювання зразків TlInS2 у 

температурній області існування НФ. Було показано, що пік при Т ≈ 199 К на 

температурній залежності піроелектричного струму, який зафіксовано у 

режимі охолодження, зсувається більш ніж на 5 К у бік менших температур 

при термоциклюванні зразків у діапазоні 90 К – 210 К [137]. При подальших 

циклах зміни температури зсув піку в область низьких температур 

продовжується. Авторами цієї роботи було пояснено таку аномалію тим, що 

відбувається захоплення модульованих структур домішками (пастками), яких 
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є достатня кількість у шаруватому кристалі. Суттєвий вплив 

термоциклювання на спектр термостимульованого струму (ТСС) у кристалах 

TlInS2 було виявлено у роботі [138]. Показано, що піки на температурних 

залежностях ТСС, які відповідають пасткам, при термоциклюванні зникають, 

що свідчить про зменшення  фоточутливості кристалу у наслідок періодичної 

зміни температури. Важливий результат було отримано у роботі [139], у якій  

показано, що зсув температури Tc залежить не лише від циклу оходження-

нагрівання зразка, а й від освітленості зразка. А саме, зсув температури ФП 

тим більший, чим більша інтенсивність світла. Отже, у  роботах  [137–139] 

виявлено зсув температури ФП НФ – СФ у результаті термоциклювання у 

діапазоні існування НФ, що пояснується ефектами захоплення модульованих 

структур рухомими які сильніше проявляються при освітленні зразка. 

Дослідженню впливу освітлення на діелектричні властивості кристалів 

TlInS, як без штучно введених домішок, так і легованих лантаном, 

присвячена робота [53]. У ній показано, що максимуми при Ті = 215,5 К та 

Тс = 201,5 К на кривій температурної залежності ε(Т) для чистого кристалу, 

які ототожнюються з фазовими переходами під впливом освітлення, суттєво 

зміщуються в область низьких температур. До того ж, зсув температур, що 

відповідають цим максимумімам, є тим більшим, чим більша інтенсивність 

світла. На відміну від кристалів TlInS2:La, для якого такі зміни на залежності 

ε(Т) є не такими значними. Суттєвий вплив освітлення на властивості 

кристалів групи A
3
B

3
C

6
2 було показано і для ізоструктурного аналогу TlInS2 –

 кристалів TlGaSe2 [140]. Зокрема, виявлено збільшення модулю коефіцієнту 

термічного розширення майже у три рази у низькотемператній області 

(Т < 130 K) після освітлення кристалу.  

 

1.4. Особливості фазових перетворень в халькогенідах Ag3AsS3 

 

Перші уявлення про структуру кристалу пруститу Ag3AsS3 були складені 

на основі роботи, виконаної методом рентгеноструктурного аналізу ще у 
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середині 30-х років минулого століття [141]. Було встановлено, що при 

кімнатній температурі кристали належать до нецентросиметричного класу 

тригональної сингонії, просторова группа C
6

3v. Можливість застосування 

кристалів пруститу в нелінійній оптиці та для виготовлення твердотільних 

джерел живлення, а також наявність аномалій в оптичних, діелектричних та 

інших властивостях даного кристалу зумовили його подальші дослідження.  

У результаті досліджень акустичних, оптичних, діелектричних, 

електричних та інших характеристик кристалів пруститу було виявлено 

наявність двох низькотемпературних ФП, що проявляються як 

стрибкоподібні зміни вказаних параметрів [142–145]. Вони спостерігалися 

при температурах, близьких до 56 К і 28 К, та були віднесені до ФП другого і 

першого роду,  відповідно. Але достовірно не було встановлено, чи були ці 

зміни пов’язані з структурними перетвореннями в кристалі. Це зумовило 

необхідність виконання рентгенодифрактометричних досліджень пруститу 

Ag3AsS3 у широкому температурному інтервалі. Так, авторами [146] була 

отримана температурна залежність параметру елементарної комірки с в 

інтервалі від 4 до 400 К, на якій спостерігаються ряд аномалій, зокрема, 

стрибкоподібна зміна значення с при температурі 28 К на величину 

∆с ≈ 0,031 Å. Крім того, у діапазоні температур 60 К – 300 К коефіцієнт 

термічного розширення αс має від’ємний знак.  

При дослідження електропровідності пруститу були зафіксовані 

аномалії в околі кімнатної температури [147,148]. Було показано, що 

провідність σ(ω,Т) при температурах, вищих за 300 К, є майже не залежить 

від частоти, натомість, при температурах, нижчих за 300 К, σ(ω,Т) є 

залежною від частоти і майже незалежною від температури [148]. Освітлення 

зразків під час вивчення фотодіелектричних ефектів також призводило до 

виникнення аномалій при температурах, нижчих за 300 К. Зокрема, за умови 

освітлення зразків значення дійсної частини діелектричної провідності ε´ 

зростало при зниженні температури, що не спостерігалося у темновому 

режимі [147].   
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Варто відзначити, що авторами [146], які виконували дослідження 

кристалів пруститу методом рентгеноструктурного аналізу, не було 

зафіксовано додаткових відбивань, які вказували б на зміну трансляційної 

симетрії, на відміну від робіт [149,150], де було показано, що симетрія 

кристалу при зменшенні температури знижується до моноклинної. Зокрема, у 

роботі [150] були досліджені спектри КРС пруститу у широкому 

температурному інтервалі з метою визначення симетрії фаз при низьких 

температурах. Стверджується, що у спектрах КРС пруститу відбувається 

низка змін при пониженні температури. До найбільш наочних було віднесено 

розщеплення низькочастотної Е-моди. Автори [150] припускають, що таке 

розщеплення пов’язано з ФП, який відбувається з пониженням симетрії: 

C3v → Cs. При цьому температура ФП була визначена як Т1 ≈ 210 К шляхом 

екстраполяції частоти розщепленої моди до нуля. Ці результати корелюють з 

рентгенівськими дослідженнями [146], де були виявлені аномалії в області 

температур від 200 К до 300 К. Результати досліджень, отримані у [150], 

свідчать про те, що у спектрах КРС при температурах, вищих за Т2 ≈ 56 К , не 

виявлено ліній, які відповідають м’якій моді (ММ). Натомість, при 

температурах, нижчих за 56 К, у спектрах відбуваються зміни, що пов’язані з 

наявність м’якої моди надзвичайно низької частоти. У зв’язку з цим       

автори [150] вважають, що при температурі  56 К відбувається ФП, який 

супроводжується подвоєнням елементарної комірки.  

При подальшому зменшенні температури в околі Т3 ≈ 24 К відбувається 

ФП, який був віднесений до першого роду. При цьому лінії у спектрах КРС, 

що відповідали ММ, зникають, а положення інших ліній та їх інтенсивності 

при цьому переході різко змінюються. При температурах Т < T3 спектри, що 

містять А1- та Е-фонони, стають практично еквівалентними. Таким чином, 

збіг спектрів різної поляризації, який відбувається при температурах, нижчих 

за 24 К, автори роботи [150] трактують як наявність ФП, при якому симетрія 

кристалів пруститу знижується до триклинної. 
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Отже, авторами робіт [149,150] було запропоновано нову схему ФП у 

кристалах пруститу: C3v → Cs (ФП другого роду, Т1 ≈ 210 К), Cs → Cs (ФП 

другого роду, подвоєння елементарної комірки, Т2 ≈ 56 К), Cs → C1 (ФП 

першого роду, Т3 ≈ 24 К). Крім того, було показано, що при зменшенні 

температури симетрія кристалу знижується. Зокрема, з тригональної вона 

спочатку знижується до моноклинної сингонії в області 200 К, а потім при 

досягненні температури 24 К до триклинної. Принципово новим у даній 

схемі є ФП в околі температури 200 К, який автори [149] пов’язують з 

перерозподілом йонів Ag. На користь даного припущення свідчить наявне 

розщеплення Е-моди та зменшення різниці між компонентами тензора 

пружних станів С11 та С22 при досягненні 200 К. Такі експериментальні факти 

також підтверджують зниження симетрії кристалу до моноклинної.  

Важливо, що автори [149] відзначають наявність у кристалах пруститу 

певних фотоіндукованих особливостей, що пов’язані з лазерним 

опроміненням під час вимірювання. У роботах [149,150] відзначено, що при 

пониженні температури фотоіндуковані ефекти стають слабкішими. У 

результаті дослідження спектрів КРС у широкому температурному інтервалі 

було встановлено, що перерозподіл йонів Ag при Т > 200 К відбувається під 

дією світла (випромінення лазера), тоді як при T < 200 К цей перерозподіл 

відбувається у результаті  зниження температури. Отже, методологія 

досліджень, використана авторами [149,150], є недосконалою, оскільки при 

реєстрації спектрів КРС використовується лазерний промінь як робочий 

інструмент і уникнути освітлення кристалу неможливо. 

 Натомість у роботі [151] було виконано дослідження кристалів 

пруститу на основі визначення модулів пружності (МП) другого порядку та 

теплових коефіцієнтів лінійного розширення (ТКЛР) у темновому режимі та 

при освітленні білим світлом в широкому діапазоні температур 70 К – 300 К. 

Як і у роботі [149], у [151] було виявлено, що нижче температури 200 К 

різниця С11 – С22 нелінійно зростає, у той час, як для точкової групи C3v має 

виконуватися умова С11 = С22. Крім того, на температурних залежностях 
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ТКЛР була виявлена відмінність між темновим режимом та режимом з 

освітленням. За результатами дослідження спектрів поглинання [152] було 

показано, що ФП в околі температури 210 К є фотоіндукованим. До того ж, у 

цій роботі в області температур 180 К – 210 К було зареєстровано а зміну 

ширини забороненої зони при освітленні зразків.  

Ультразвукові дослідження кристалів Ag3AsS3 було виконано у роботі 

[153]. Встановлено, що зміна провідності пруститу в електричному полі 

пов’язана зі зміною концентрації дірок. Крім того, показано, що максимальне 

значення акустоелестричного струму та коефіцієнта поглинання повздовжніх 

ультразвукових хвиль на частоті 30 МГц досягається зміною як освітленості, 

так і електричного поля. Такий експериментальний факт дозволяє зробити 

висновок, що перерозподіл йонів Ag
+
 може бути викликаний як дією світла, 

так і електричного полія,  що певною мірою тотожнює вплив даних чинників.  

Температурні залежності швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль 

уздовж основних кристалографічних напрямків виявили аномальну 

поведінку в області температури 150 К при використанні освітлення      

зразка [154–157]. Це свідчило на користь того, що при цій температурі 

спостерігається фотоіндукований ФП. Природу вказаних аномалій автори 

робіт [154–157] пов’язують з процесами розупорядкування підгратки срібла у 

кристалі Ag3AsS3 між ліво- та правогвинтовими спіралями (AgS)∞, які 

утворюють дві взаємопроникаючі підгратки. Дія світла призводить до 

розупорядкування переважно лівогвинтових спіралей.  

Дещо по-іншому міграція катіонів срібла у кристалах пруститу та 

піраргіриту розглядається у роботах [158,159], у яких досліджувалася 

електропровідність цих кристалів. На думку авторів вказаних робіт, основну 

роль у процесах іонної провідності відіграє міграція катіонів срібла не тільки 

уздовж спіралей (AgS)∞, але й уздовж ланцюжків -Ag-Ag-, а також між 

ланцюжками та спіралями. Але при цьому отримано практично однакові 

значення енергії активації для переходів катіонів срібла між усіма 

можливими кристалографічними позиціями, так що імовірності переходів 
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атомів срібла по спіралям Ag – S – Ag, ланцюжкам та між спіралями і 

ланцюжками практично збігаються [159]. 

Таким чином, результати робіт [154–157], у яких спостерігався 

фотоіндукований ФП в околі температури 150 К, не відповідають даним 

робіт [149,150], за якими температура фіотоіндукованого ФП складає 200 К. 

Більш того, авторам [160] взагалі не вдалося зафіксувати будь-які зміни у 

спектрах КРС в області 150 К– 200 К. Така суттєва розбіжність даних щодо 

температури фотоіндукованого ФП та і самого факту його існування 

потребує подальшого дослідження впливу потужного оптичного 

опромінення на структуру кристалів пруститу Ag3AsS3.  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методика рентгенівської триколової дифрактометрії монокристалів 

TlInS2 у діапазоні температур 180 К – 300 К  

 

Для дослідження структури монокристалів TlInS2 найбільш 

інформативною є методика рентгенівської триколової дифрактометрії з 

можливістю охолодження монокристалічних зразків у діапазоні температур 

180 К – 300 К. Для виконання таких досліджень використовувався 

рентгенівський дифрактометр ДРОН–4–07 з гоніометричною приставкою 

ГП–15 для щорядного сканування оберненого простору. Тому головним 

методичним завданням для дисертантки було створення макету та 

безпосереднє виготовлення низькотемпературної камери на базі приставки 

ГП–15, яка дозволила б реалізовувати виведення довільних площин (hkl) 

монокристалічних зразків у брегівське положення в інтервалі температур 

180 К – 300 К.  

Основним елементом ГП–15 є гоніометрична головка, яка забезпечує 

обертання зразка навколо двох взаємно перпендикулярних осей на кути χ та 

φ: поворот навколо осі, перпендикулярної до площині зразка, відбувається на 

кут φ, а поворот навколо осі падаючого первинного рентгенівського променя 

– на кут χ. Схематичне зображення приставки з гоніометричною головкою 

представлено на рис. 2.1. Виставлення кутів χ та φ можливе за допомогою 

барабанів 5 та 6, відповідно. Виставлення кута 2θ відбувалося на гоніометрі. 

Для розполовинювання рентгенівського пучка можлива зміна висоти 

розташування зразка Δ у верхній частині гоніометричної головки, яка 

регулювалася барабаном 3. Крім цього, можливе використання юстувальних 

гвинтів 4, що давало можливість для точного виведення кристалографічних 

площин у відбиваюче положення. 
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Рис. 2.1. Схематичне зображення гоніометричної приставки на основі 

ГП-15: 1 – зразок; 2 – гоніометрична головка з тримачем зразка; 3 – барабан 

виведення зразка на вісь променя; 4 – юстувальні гвинти; 5 – барабан 

поворотів на кут φ; 6 – барабан поворотів на кут χ 

 

Гоніометрична головка розміщувалася у камері циліндричної форми 

(див.  рис. 2.2).  Камера являє собою два коаксіальних циліндра висотою 67 

та 64 мм відповідно, виточених з нержавіючої сталі. Товщина стінки кожного 

циліндра 3 мм. Для термоізоляції камери простір між її стінками був 

заповнений монтажною піною. Товщина шару піни становила 2,8 мм. Зверху 

камери було зроблено два вікна з рентгенопрозорого матеріалу – майлару.  

Для охолодження зразків використовувалася система продувки парами 

рідкого азоту. Безумовна перевага такого методу охолодження – відсутність 

необхідності вакуумування зразка, що суттєво спрощує конструкцію 

низькотемпературної камери. На рис. 2.3 наведено схему подачі парів азоту у 

камеру. Основними її елементами є безпосередньо низькотемпературна 

камера, посудина Дьюара з рідким азотом, блок живлення нагрівачів та блок  
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Рис. 2.2. Схематичне зображення низькотемпературної камери:  

а – вигляд збоку; б – вигляд зверху: 1 – гоніометрична приставка, 2 – зразок, 

3 – зовнішня та внутрішня сталеві стінки камери, 4 – термоізолюючий 

матеріал, 5 – майларові плівки, 6 – канал подачі рідкого азоту, 7 – пари 

рідкого азоту, ТП1, ТП2 – термопари 

 

а) 

б) 
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регулювання температури. В об’ємі посудини Дьюара розміщувалися  

нагрівальний елемент – випаровувач. Регулювання швидкості подачі азоту 

відбувалося за допомогою двох джерел живлення, що забезпечувало 

можливість плавного регулювання напруги, яка подається на нагріваючий  

 

 

 

Рис. 2.3. Схематичне зображення системи подачі парів азоту до 

низькотемпературної камери: МВ – мілівольтметр, ГП – гоніометрична 

приставка, РК – рентгенівська камера, ВРТ-2 – високоточний регулятор 

температури, НЕ – нагрівальний елемент, РА – резервуар з рідкий азотом, 

ВП – випаровувач 

 

елемент у посудині. По термоізольованим трубкам, які зберігали свою 

гнучкість при низьких температурах, пари азоту потрапляли до камери. У 

вхідному патрубку був застосований додатковий нагрівальний елемент, який 

під’єднувався до ВРТ–2 (високоточного регулятора температури). Він 

забезпечував автоматичне підтримання температури парів азоту. Далі пари 

азоту безпоседньо потрапляли у камеру, де розміщувався зразок. Для 

уникнення градієнту температури у зразку було створено підковоподібну 

трубку, по якій азот рівномірно розділявся на два потоки (рис. 2.2, б). Таким 

чином охолодження зразка відбувалося безконтактним методом рівномірно з 

двох боків. Температура вимірювалася за допомогою двох мідь-

константанових термопар (ТП1і ТП2), які фіксувалися на зразку контактним 
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методом за допомогою термопасти. Термостатирування неробочих кінців 

термопар відбувалося в посудині з льодом та холодною водою. Встановлення 

потрібної температури відбувалося за рахунок нагрівних елементів, що 

розташовувалися в посудині з азотом і перед камерою в ручному та 

автоматичному режимі відповідно. Точність підтримання температури зразка  

була не нижче, ніж 0,5 К. 

Вільний вихід відпрацьованих парів азоту забезпечувався наскрізними 

отворами по периметру камери. Для усунення обмерзання камери зовні були 

застосовані додаткові нагрівники у вигляді спіралей з керамічними 

елементами. Одна зі спіралей була розташована у верхній частині камери для 

запобігання обмерзання майларового вікна, а інша – у нижній для 

запобігання обмерзання корпусу камери. Така конструкція 

низькотемпературної камери та системи подачі азоту забезпечували 

можливість безперервної роботи експериментальної установки при 

температурах від кімнатної до 180 К протягом 9 годин. 

Таким чином, охолодження зразка парами рідкого азоту не впливало на 

можливості його обертання на кути χ, φ, 2θ, оскільки повністю зберігалася 

кінематична схема приставки ГП–15. Відлік кутів χ, φ та 2θ, а також загальна 

схема реалізації триколової дифракції наведена на рис. 2.4. Виведенню вузлів 

оберненого простору у відбиваюче положення передувало юстування зразка, 

детальний опис якого наведено у Додатку А.  

Виведення вузла оберненої гратки HKL у відбиваюче положення 

здійснювалося у три етапи: 1) встановлення на гоніометрі кута 2θ; 2) поворот 

зразка на кут χ; 3) поворот зразка на кут φ. Кути χ та φ попередньо 

розраховувалися за формулами: 
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де LKH ,,  – індекси вузла оберненої гратки, b1, b2, b3 – вектори 

оберненої гратки, β
*
 – кут моноклинності в оберненій гратці. Отримання 

виразів (2.1) та (2.2) наведено у Додатку Б.  

 

 

Рис. 2.4. Загальна схема чотириколової дифрактометрії 

 

Для дослідження параметрів модуляційних сателітів було необхідно 

отримати розподіл інтенсивності рентгенівської дифракції у певних 

площинах оберненого простору, тобто виконати сканування у заданих 

діапазонах індексів LKH  ,, . Важливо відзначити, що за допомогою 

приставки ГП-15 реалізується щорядне сканування оберненого простору. 

Тобто, при заданих кутах χ, φ обертання зразка та детектора навколо 

вертикальної осі гоніометра (  2 ) призводить до зміни вектора 

розсіювання вздовж лінії, яка розпочинається у початку координат оберненої 



52 

 

гратки. У свою чергу, варіювання кутів χ, φ змінює нахил такої лінії відносно 

координатних осей *OY та *OX  оберненого простору (рис. 2.5). Розглянемо, 

як виконується сканування на прикладі площини (а
*
0с

*
) оберненої гратки, 

тобто при спостереженні максимумів H0L. Оскільки індекс 0K  (кут   

фіксований), то задача зводиться до перерахунку діапазонів зміни двох інших 

індексів H=Hкін – Hпоч та  L=Lкін – Lпоч у відповідний інтервал 

 = почкін   . Далі вказується кількість сканів N, кожному з яких відповідає 

певний кут i  з інтервалу   та характерний для цього кута діапазон 

)2( i  = )()( 22 i

поч

i

кін   . Як приклад, на рис. 2.5 для рефлексів 404 – 406 та 

модуляційних сателітів навколо них вказано діапазони H=3,6 – 4,4 та 

 L= 3,75 – 6,25, визначено N =13. У подальшому для i - скану визначаються  

інтервали Hi та  Li, за якими обчислюється діапазон )()( 22 i

поч

i

кін   . Для 

виконання таких розрахунків було створено програмне забезпечення, яке 

дозволяє при заданих  параметрах LH  , , N , K  отримати набір значень 

кутів  i  та відповідних цим кутам діапазонів  )2( i . Загалом, програма 

забезпечує виконання вказаних обчислень для довільно обраної площини 

оберненого простору. Так, зокрема, визначалися умови сканування у 

площинах (а
*
а

*
с

*
) та (0b

*
с

*
) оберненого простору. Для кожної дифрактограми 

)(2( iI  ) визначався крок сканування по брегівському куту )2(   та час 

накопичення сигналу у точці ( ). Залежно від умов експерименту вони 

приймали значення )2(   = (0,02
0
 – 0,07

0
),    = (1 – 8) с.  

Отже, в результаті сканування отримується "віяло" з дифрактограм, 

кожна зі складових якого відповідає певному куту i  і характеризується 

своїм діапазоном  )()( 22 i

поч

i

кін    (рис. 2.5). Тривалість експерименту залежала від 

діапазону зміни індексів Hпоч – Hкін та Lпоч – Lкін, кроку сканування по куту 

)2(  , часу накопичення сигналу у точці при записі дифрактограми. Система 

подачі рідкого азоту була розрахована таким чином, що його об’єму було 

достатньо для проведення декількох сканувань простору оберненої гратки 
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при різних температурах за умови квазістатичної зміни температури між 

скануваннями.  

 

 

 

Рис. 2.5. Схематичне зображення сканування площини  (а
*
0с

*
) оберненої 

гратки в околі рефлексів 404 – 406 

 

Після проведення сканування та отримання набору дифрактограм 

потрібно було виконати обернене перетворення, а саме, розрахувати індекси 

H та L для кожної точки, що при заданому куті i  відповідає кожному 

значенню 2
)(i

j . Такі обчислення також виконувалися за допомогою 

розробленого програмного забезпечення. У результаті з набору 

дифрактограм І(2
)(i ) було отримано серію файлів, що містили залежності 

І(H, L). Після того вони були об’єднані в один файл для подальшої роботи в 

пакеті «Origin». Даний пакет дозволяє представити результати обробки 

сканування простору оберненої гратки як 2D-розподіл інтенсивності, де 
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координатами є індекси LH , .  Представлення результатів експерименту у 

такому вигляді є досить зручним для дослідження модульованих структур, 

оскільки, дозволяє визначати інтенсивності структурних максимумів та 

параметри неспівмірності, слідкувати за динамікою зміни положення 

модульованих сателітів. 

При виконанні досліджень у даній роботі було використано 

рентгенівські трубки БСВ–29 з анодами Ni та Co. K -випромінення 

( )(NiK  1,65791 Å, )(NiK  1,79026 Å) виділялося з поліхроматичного 

спектру за допомогою графітового монохроматора. Робочий режим трубок 

складав: напруга (27 – 30 ) кВ, сила струму (24 – 30) мА. 

  

2.2. Методика дослідження електропровідності зразків TlInS2 на 

постійному струмі у температурному діапазоні 100 К – 300 К  

 

Для вимірювання електропровідності використовувалися 

монокристалічні зразки TlInS2 С та 2С-політипів, вирощені методом 

Бріджмена. Типовий розмір прямокутних зразків складав (5 х 7 х 1) мм. 

Поверхня (5 х 7) мм збігалася з площинами (00l). Досліджувалася питома 

електропровідність вздовж шарів ( ). Для  забезпечення омічності контактів 

здійснювалося напилення срібла на грані (7 х 1) мм, а також 

використовувалася індій-галієва паста, яка наносилася на ці грані.  

Блок-схема експериментальної установки наведена на рис. 2.6. Зразок 

(1) розміщувався у камері кріостата CS204AEX1-AL (2). Електрична напруга 

формувалася 12-и бітним цифро-аналоговим перетворювачем (3) та через 

буферний підсилювач подавалася на зразок. Електричний струм, що 

проходив через зразок, за допомогою перетворювача "струм-напруга" (4) 

перетворювався на напругу, яка вимірювалася за допомогою 16-бітного 

аналогово-цифрового перетворювача (5) та у цифровому вигляді 

передавалася до комп’ютера (7).  
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Рис. 2.6. Блок-схема установки для вимірювання електроопору на 

постійному струмі: 1 – зразок, 2 – кріостат, 3 – ЦАП, 4 – AD8065, 5 – АЦП, 

6 – контролер температури, 7 – комп’ютер. 

 

Діапазон зміни напруги на зразку: U  = (– 10) В – (+ 10) В. Діапазон виміру 

сили струму ( I ) залежав від опору перетворювача "струм-напруга" і для 

опору 30 МОм  максимальний струм складав близько 35 нА, а мінімальний 

визначався вхідним струмом мікросхеми перетворювача (2 пА). Керування 

температурою кріостата здійснювалося за допомогою контролера “Lake Shore 

331S” (6) через цифровий порт RS232 комп’ютера. Точність підтримування 

температури складала 0,1 К. Швидкість зміни температури 1 К/хв. 

Вимірювання виконувалися в режимі охолодження та нагрівання з кроком по 

температурі 2 К.  

При кожній температурі у діапазоні напруг U  визначалася вольт-

амперна характеристика зразка )(UI , на якій виділялися лінійні ділянки. Як 

видно з рис. 2.7,  лінійність зберігається в діапазоні напруг lU = (– 0,03) В – 

(+0,03) В.  

2 
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Рис. 2.7. Типовий вигляд вольт-амперної характеристики зразка С- 

TlInS2 при температурі 300 К. Червоними рисками обмежена область 

лінійності 

 

Обчислення питомої електропровідності виконувалося за відомою формулою  

 

S

l

I

U
1









      (2.3) 

 

де  l  довжина зразка, S площа граней, на які нанесено електроди. 

Обрахунки за формулою (2.3) виконувалися для двох значень напруги 

2,01 U  В, 2,01 U  В, використовувалося середнє значення питомої 

провідності. Оцінка відносної похибки визначення питомої провідності 

виконувалася як за відтворюваністю результатів для зразків однієї 

технологічної партії, але різної конфігурації, так і за аналізом можливих 

похибок  при обробці  струмів  і  напруг у схемі  2.6  показує, що  

максимальна відносна похибка визначення питомої електропровідності не 

перевищує  (5 – 7)%. 
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2.3. Методика рентгенівського опромінення сегнетоелектриків TlInS2  

 

Для опромінення зразків С та 2С політипів TlInS2 було обрано 

випромінення К-серії Pd (енергії фотонів )( 1KE 21,18 кеВ 

, )( 2KE 21,02 кеВ), яке генерувалося рентгенівською трубкою БХВ-12 Pd. 

Для монохроматизації вихідного поліхроматичного випромінення, яке окрім 

К-серії містить ще й фотони L-серії ( )(
2,1

LE 2,84 кеВ )(
1

LE 2,99 кеВ) та 

гальмівного  випромінення, використовувався Si -фільтр товщиною 50 мкм. 

Коефіцієнт поглинання такого фільтру для K -ліній  Pd  складав 

23,1)( Kk  , тоді як для  ,L -ліній 4
, 1067,4)( Lk . Режим роботи 

трубки: напруга (25 – 30) кВ, сила струму (40 – 50) мА. Використовувалися 

тонкі зразки  С та 2С політипів TlInS2  товщиною 100 мкм, що забезпечувало 

однорідність розподілу опромінення за товщиною. Інтенсивність 

рентгенівського випромінення на поверхні зразків визначалася за допомогою 

дозиметра ДКР-АТ 1103М, розрахованого на реєстрацію рентгенівських 

променів у діапазоні енергій (10 – 100) кеВ. Для ослаблення опромінюючого 

пучка до рівня, який не призводив до перевантаження дозиметра, при 

вимірюванні використовувався набір фільтрів, який складався з 3 –

 6 кремнієвих пластин товщиною 200 мкм. Опромінювання здійснювалося 

послідовно у два етапи. Спочатку кожний зразок опромінювався протягом 12 

годин (по 6 годин з кожного боку), що забезпечувало поглинену дозу 9,0D  

кГр. Після виконання з цим зразком експериментальних досліджень (окремо 

готувалися зразки для рентгеноструктурних вимірювань та визначення 

електропровідності)  він додатково опромінювався ще протягом 26 годин по 

13 годин з кожного боку), так що загальна поглинена доза складала 

9,2D  кГр. Обчислювався профіль розподілу інтенсивності проникаючого 

K -випромінення Pd за товщиною. Лінійний коефіцієнт поглинання K -

випромінення Pd у кристалах TlInS2 розраховувався за формулою 
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 2 2m Tl m In m S

c A

Z
(TlInS ) (Tl )A ( In )A ( S )A

V N
        (2.4) 

 

де 16Z  – кількість формульних одиниць в елементарній комірці,  AN  - 

число Авогадро, sinabcVc   – об’єм елементарної комірки,  )(Xm , XA  – 

масові коефіцієнти ослаблення рентгенівських променів та атомні маси 

відповідно при SInTlX ,, . Значення ( X )  взяті з роботи [183]. Тоді 

інтенсивність опромінюючого K -випромінення Pd на глибині х дорівнює 

 exp()( 0IxI 2(TlInS )x ) .  На рис. 2.8 наведено розподіл інтенсивності K -

випромінення Pd за глибиною проникнення у зразок.  

 

Рис. 2.8. Розподіл інтенсивності K -випромінення Pd за глибиною у 

зразку TlInS2  товщиною 100 мкм  

Як видно, опромінення з двох боків дозволяє досягнути більш 

рівномірного розподілу, а ніж одностороннє опромінення, хоча центральні 

шари зразків отримували дещо меншу поглинену дозу у порівнянні з 

поверхнею.  
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РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У 

С  ТА 2С  ПОЛІТИПАХ КРИСТАЛІВ TlInS2  

 

3.1. Рентгенівська дифрактометрія модульованих структур у кристалах С 

політипу TlInS2 в області температур 180 К – 300 К 

 

У розділі 1 було показано, що наявні літературні дані стосовно типу, 

характеру та температур ФП ПФ – НФ та НФ – СФ у кристалах TlInS2 є вкрай 

суперечливими. Зазначалося, що одним з ключових фізичних факторів, який 

зумовлює такий розкид даних, є політипізм кристалів TlInS2. Зокрема у циклі 

робіт, виконаних раніше у нашій науковій групі [48,49,61,73], виявлено, що у 

окремо виділених політипах С та 2С кристалу TlInS2, а також його 

кристалоструктурного аналогу TlGaSe2 характер температурних залежностей 

діелектричної проникності )(T  та параметру елементарної комірки )(Tc  

суттєво різний, що відображує і різний перебіг ФП у кристалах цих 

політипів. Тому з урахуванням можливостей триколової температурної 

дифрактометрії, методика якої реалізована у представленій роботі, головною 

задачею було з’ясування особливостей кристалічної будови, зокрема, 

параметрів модульованих структур, у виділених політипах С та 2С  кристалів 

TlInS2. 

На першому етапі дослідження постає ряд задач, що вимагають 

розв’язку саме для С-політипу TlInS2: а) визначення температур iT , cT  та 

динаміки  утворення НФ і СФ; б) з’ясування типу сегнетоелектричного стану 

у полярній фазі сегнетоелектрику (власний чи невласний); в) визначення 

типу  ФП  НФСФ  (І чи ІІ роду).  Для цього було необхідно виконати 

сканування областей оберненого простору, у яких спостерігаються 

модуляційні сателіти як НФ, так і СФ. При виборі таких областей 

використовувалися дані відомої роботи [45], єдиної, у якій дослідження 

модуляційних сателітів НФ та СФ у  TlInS2 виконано методом триколової 

рентгенівської дифрактометрії високого розділення. Сканування оберненого 
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простору для набору зразків С-TlInS2 виконувалося у координатних 

площинах оберненої гратки (a
*
0с

*
), (b

*
0с

*
) та діагональній площині (a

*
a

*
с

*
). 

Зразки були підібрані так, щоб у них було відсутнє двійникування. На 

першому етапі сканування виконувалося при трьох температурах – 

кімнатній, T  207 К (за відомими літературними даними, температура, при 

якій існує НФ) та T  185 К (температура існування СФ). Дослідження 

проводилося практично у квазістатичних умовах, оскільки, швидкість 

охолодження не перевищувала 1 К/хв, а протягом усього сканування 

вибраної ділянки оберненого простору температура зразка підтримувалася 

сталою з точність до 5,0  К. Сканування виконувалося як у режимі 

охолодження до температури 185 К, так і подальшого відігрівання до 

кімнатної температури. 

Для координатної площини оберненої гратки (a
*
0с

*
) виявилося, що 

брегівські максимуми типу H0L мають досить велику інтенсивність 

( 54 10102  імп/c) за умов nH 4 , mL 2  ( mn, цілі числа). Такі умови 

відповідають базоцентрованій елементарній комірці моноклинної сингонії 

при наявності площини ковзаючого відбивання типу c [163]. Цей же елемент 

симетрії забороняє присутність рефлексів з непарними індексами 12  mL . 

Зауважимо, що у зразках деяких технологічних партій спостерігалися слабкі 

максимуми 40L при 12  mL . Причиною цього можуть бути локальні 

порушення трансляційної симетрії, які спричиняються дефектами упакування 

у напрямку OZ. Встановлено, що модуляційні сателіти як НФ, так і СФ, 

спостерігалються саме в околі заборонених (або дуже слабких) рефлексів  

H0L ( nH 4 , 12  mL ). На рис. 3.1 наведено типовий розподіл 

інтенсивності модуляційних сателітів НФ ( T  207 К) у площині (a
*
0с

*
) у 

межах ділянки h = 3,8 – 4,2 та l = 3,8 – 6,2, тобто між основними 

максимумами 404 та 406. Як видно, спостерігаються два добре розділені 

сателіти з індексами інтерференції (4+;0;5–0,25) та (4–;0;5+0,25) (0,04), 

яким відповідає хвильовий вектор )25,0,0;( iq  неспівмірно модульованої 
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структури. Зауважимо, що інтенсивність таких сателітів на    3 – 4 порядки 

менша, ніж інтенсивність основних максимумів. При охолодженні до 

температури T  185 К відбувається зсув сателітів, який відображує 

зникнення неспівмірної модуляції (   0). В результаті виникає   співмірна   

модульована    хвиля    атомних    зміщень,   а   об’єм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. 2D-розподіл інтенсивності сателітів НФ між рефлексами 404 та 

406 у  С політипі TlInS2  (Т = 207 К) 

 

елементарної комірки зростає у 4 рази. Відповідний розподіл інтенсивності 

сателітів СФ в околі вузлів 404 – 406  при T  185 К представлено на рис. 3.2. 

Хвильовий вектор такої структури )25,0;0;0( cq .  

Зауважимо, що при скануванні оберненого простору тільки у 

координатній площині (a
*
0с

*
) висновок щодо відсутності складової вектора 

модуляції НФ уздовж щсі OY
*
 ( b ) у цілому неоднозначний. Дійсно, 

спостереження сателітів тільки у цій площині не несе інформацію про 

розподіл інтенсивності в околі 0k . У той же час, асиметрія такого 

розподілу свідчила б саме про появу складової b    0. Тому,  при 0k  та 

4h  виконувалося сканування областей оберненого простору у діапазоні 
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)3,0()3,0( k  та l = 3,8 – 6,2. Встановлено, що максимумам обох   

сателітів  відповідає  саме  нульова  координата  0k .  Таким чином,  можна  

 

Рис. 3.2. 2D-розподіл інтенсивності сателітів СФ між рефлексами 404 та 

406 у  С політипі TlInS2  (Т = 185 К) 

 

стверджувати, що для хвильового вектора модульованої структури у НФ 

дійсно виконується умова 0b . Крім того, сканування оберненого 

простору у площинах оберненої гратки (b
*
0с

*
) та (a

*
a

*
с

*
) при T  207 К 

показало, що модуляційні сатетеліти НФ  у цих площинах не 

спостерігаються. Як приклад, на рис. 3.3 та 3.4 наведено 2D-розподіл 

інтенсивності в околі вузлів 222 – 224 при кімнатній температурі та при 

T  207 К, відповідно. 

Для НФ ( T  207 К) було також проведено сканування вздовж ряду 

(00 l ) оберненої гратки. Як відзначалося у п.п.1.1, раніше автори [42,50] 

повідомляли про спостережекння у цьому напрямку сателітів НФ  з 

хвильовим вектором  )25,0;0;0( iq  (δ=0,08 – 0,12). У нашому експерименті 

такі модуляційні сателіти НФ у цьому напрямку не зареєстровано.  
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Рис. 3.3. 2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 222 – 224 у  С політипі 

TlInS2  (кімнатна температура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. 2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 222 – 224  у С політипі 

TlInS2  (Т = 207 К) 
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Таким чином, модуляційні сателіти з хвильовим вектором )25,0,0;( iq  

(0,04) у НФ спостерігалися тільки в околі брегівських максимумів H0L 

при nH 4 та 12  mL  ( mn, цілі числа, 0n ). Цей результат повністю 

підтверджує дані роботи [45], виконаної раніше іншими авторами. 

Щодо модуляційних сателітів СФ з хвильовим вектором )25,0;0;0( cq , 

то при T  185 К, як і у роботі [45], вони спостерігалися біля максимумів 

H0L при пом’якшенні умови по H (тепер nH 2 ) та при 12  mL , причому 

вже стає дозволеним значення 0n . На рис. 3.5 наведено типовий розподіл 

інтенсивності в околі рефлексу 007 при 0k , h = (–0,3) – (+0,3) та l = 6,5 –

 7,5. Крім того, слабкі сателіти СФ спостерігалися і в околі рефлексів 0KL 

при nK 2  та 12  mL  ( mn, цілі числа).  Зауважимо, що існування СФ 

сателітів вздовж ряду оберненої гратки (00 l ) суперечить даним роботи  [45].  

 

 

 

Рис. 3.5. 2D-розподіл інтенсивності сателітів СФ між рефлексами 006 та 

008 у  С політипі TlInS2  (Т = 185 К)  
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Аналіз структурної амплітуди при наявності синусоїдальної модуляції, 

виконаний у роботі  [45], показав, що для сателітів першого порядку (а саме 

вони реєструвалися як у [45], так і у представленій роботі) вказані вище 

умови для індексів H,K,L як сателітів )25,0,0;( iq , так і )25,0;0;0( cq , 

визначаються елементами симетрії просторової групи С2/c. У першу чергу,  

площиною ковзаючого відбивання c, яка переводить точки ),,( zyx  у 

структурно-еквівалентні точки )2/1,,(  zyx . 

На наступному етапі дослідження ставилася задача визначення відносної 

інтенсивності модуляційних сателітів та рефлексів H0L, які відповідають 

положенню максимумів їх інтенсивності в оберненому просторі, при 

квазістатичному охолодженні та нагріві зразків. Саме такі дані несуть 

інформацію про динаміку утворення та розпаду модульованих структур у 

зразках С-політипу TlInS2, а також еволюцію параметрів таких структур при 

зміні температури. Для вирішення вказаної задачі у кристалах С-політипу 

TlInS2 було виконано ретельне дослідження кутового положення сателіта 

)25,0;0;( q  та його відносної інтенсивності у температурному діапазоні 

Т = 300 – 180 К. Визначалося положення максимуму інтенсивності цього 

сателіта, а також його відносна інтенсивність )406(/ II sat , де інтенсивності 

satI  та )406(I  вимірювалися у відповідних максимумах. Обмеження 

експерименту дослідженням параметрів тільки сателіту )25,0;0;( q  

зумовлено тим, що  для забезпечення належної точності визначення 

координат Н0L сателіта в оберненому просторі сканування за кутом   

виконувалося з мінімально можливим для камери ГП 15 кроком 025,0 . 

За такої умови суттєво  зростає тривалість сканування обох сателітів, що не 

дозволяє в одному експерименті охопити необхідний температурний 

діапазон. Однак, у контрольних температурних точках виконувалася зйомка 

обох сателітів )25,0;0;( q , )25,0;0;( q  та перевірялася синхронність змін 

їх параметрів. 
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На рис. 3.6 наведено залежність відносної інтенсивності )406(/ II sat  

сателіту )25,0;0;( q  від температури. Одразу привертає увагу той факт, що 

обидва сателіти )25,0,0;( iq  були зареєстровані при температурі значно 

вищій, ніж відома у літературі температура ФП ПФ – НФ 214iT  К [45,47]. 

Зокрема, поява слабких, але достовірно реєструємих сателітів НФ 

відбувалася вже при температурі Ті1 = 238 К – 240 К. На вставці рис. 3.6. 

видно, що при охолодженні інтегральна інтенсивність сателіту )25,0;0;( q  

повільно  зростає  в області температур від  238 К  до  220 К, змінюючись  від  

 

185 195 205 215 225 235

210 220 230 240

T

T

I 
  

 /
I

sa
t

(4
0

6
)
, 

в
ід

н
.о

д
.

5

4

3

2

1

0

6

2

4
10x -5

I 
  

/I
sa

t
(4

0
6

)

х10
-4

7

, K

, K

 

Рис. 3.6. Залежність відносної інтенсивності )406(/ II sat  сателіта 

(4+δ;0;4,75) від температури для С політипу TlInS2 ( – охолодження;  – 

нагрівання) 
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5102,1   при Т = 238 К до 5101,2   при Т = 220 К. Далі, при подальшому 

охолодженні спостерігається більш помітне зростання інтенсивності у 

діапазоні температур 218 К – 213 К. Різке зростання відносної інтенсивності  

відбувається при зменшенні температури нижче 213 К, а вже починаючи з 

Т = 196 К таке зростання стає зовсім незначним.  

Варто відзначити, що різка зміна кутів нахилу залежності 

)(/ )406( TfII sat   в околі температур 213 К та 196 К відповідає відомим 

даним про температури ФП ПФ – НФ та НФ – СФ  у кристалах TlInS2, а саме, 

214iT  К та 197iT  К [45,47]. Додатково визначення температур iT , cT  

виконувалося також за температурною залежністю параметру неспівмірності 

   (див. далі). При нагріванні зразків спостерігався незначний гістерезис на 

залежності )(/ )406( TfII sat  , який в околі температури cT  не перевищував 

cT  = 1 К – 2 К і зменшувався по мірі нагрівання. 

Таким чином, при охолодженні зразків С політипу TlInS2 поява слабких 

сателітів НФ спостерігалася при температурі 2381 iT  К – 240 К, яка на 

25 К – 27 К перевищує відоме значення  214iT  К. При нагріванні 

залежність )(/ )406( TfII sat   збігалася (з урахуванням вказаного гістерезису) 

з такою при охолодженнні, а при температурах 240T  К достовірна 

реєстрація сателітів НФ була вже практично неможливою.   

На рис. 3.7 а – г наведено типові 2D-розподіли інтенсивності в околі 

сателіта )25,0;0;( q  при температурах Т = 195 К, 197 К, 200 К та 203 К. 
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Риc. 3.7. 2D-розподіли інтенсивності в околі сателіта )25,0;0;( q  при 

температурах: а  – 195 К; б – 197 К, в – 200 К, г – 203 К. 

 

Як видно, координати Н0L сателіта визначалися за положенням області, 

що відповідає максимуму інтенсивності. Залежність визначеного у такий 

спосіб параметру неспівмірності   від температури представлено на рис. 3.8. 

Перш за все, звертає на себе увагу той факт, що у режимі охолодження (рис. 

3.8, чорні кружки) у діапазоні температур від 1iT  = 238 К (температура, при 

якій сателіти вже надійно спостерігаються) і практично до T = 203 К зміна 

параметру неспівмірності відбувається у межах похибки експерименту 

( 006,0 ) – максимальне значення 047,0 (T = 212 К, 228 К, 238К), 

мінімальне – 038,0   (T = 203 К).  Починаючи з температури 



69 

 

190 200 210 220 230 240
T

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

, 
в
ід

н
.о

д
.

-0,01

0,06



, K  

Рис. 3.8. Температурна залежність параметру неспівмірності δ для С 

політипу  TlInS2 ( – охолодження;  – нагрівання) 

 

T = 203 К спостерігається певна тенденція до зменшення параметру  , а саме, 

при T = 200 К 035,0 , а вже при T = 198 К 011,0 . При T = 197 К 

параметр неспівмірності зменшується до 007,0 , а при T = 196 К і нижче 

він фактично прямує до нуля. Таким чином, при охолодженні зразків TlInS2 

С-політипу можна виділити три температурні області, в яких параметр   

змінюється по-різному: а) T = 238 К – 203 К, значення параметру 

неспівмірності складає 006,0045,0  ; б) T = 203 К – 200 К – деяке 

зменшення параметру до  035,0 ; в) T = 200 К – 197 К стрімке зменшення 

до 007,0 . Отже, за температури 197 К вже фактично спостерігається СФ. 

Відзначимо, що раніше у роботі [47], виконаній у нашій науковій групі, було 

показано, що саме при T = 197 К спостерігається гострий максимум на 

температурній залежності дійсної частини діелектричної проникності )(T , 

а параметр елементарної комірки c  змінюється стрибком на 004,0c Å. 
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Таким чином, з урахуванням залежності )406(/ II sat  від температури та 

наведених вище даних можна вважати, що температура виникнення СФ у 

кристалах TlInS2 С-політипу складає cT  = 197,0   0,5 К.  

Після охолодження зразків до T = 180 К виконувалося їх нагрівання у 

такому ж режимі, що і охолодження. Виявилося, що за цих умов НФ виникає 

стрибком при T = 198 К – 199 К і параметр неспівмірності одразу становить 

034,0  (рис. 3.8, білі кружки). При подальшому зростанні температури від 

T = 200 К до  T = 240 К, тобто в усій області спостереження НФ, параметр 

неспівмірності досягає 046,0043,0  , отже, є таким, як і при охолодженні.  

Розглянемо отримані результати. Перш за все, зауважимо, що для 

відповіді на питання б) та в) (стор. 62) необхідно враховувати характер 

залежності діелектричної проникності, зокрема,  її дійсної частини,  від 

температури )(T . Крім того, важливою є інформація про існування чи 

відсутність м’якої моди в околі  температур 214
i

T  К, 197cT  К. У 

розділі 1 відзначалося, що  в околі вказаних температур залежність )(T  для 

кристалів TlInS2 досить добре описується законом Кюрі-Вейсса 

)(1
PTTTC   з константою Кюрі-Вейсса 310)52( C , де 

TPT = iT , cT [47,164–167]. Як відомо, виконання закону Кюрі-Вейсса в околі 

TPT є характерною ознакою саме власного сегнетоелектрика [41,168]. Крім 

того, у роботах [52,127], в яких для кристалів TlInS2 досліджувалися 

залежності дійсної та уявної частин діелектричної проникності ),(' T  та 

),('' T  в діапазоні частот  від нуля до 200 ГГц, було встановлено, що в околі 

температур 214 К та 202 К спостерігається конденсація м’якої моди, причому 

частота м’якої моди )( s  зменшується до 106 ГГц та 60 ГГц відповідно. 

Важливо, що в околі вказаних температур s  змінюється за законом 

2/1)( PTs TTA  , що також є характерною ознакою власного 

сегнетоелектрика з НФ. Варто відзначити, що в НФ м’яка мода 
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розщеплюється на сильно згасаючі акустоподібні коливання (фазони) та суто 

оптичну моду (амплітудон). Подібний результат було отримано і при 

дослідженні раманівських спектрів кристалів TlInS2: у роботі [123] м’яка 

мода з наведеною вище температурною залежністю частоти спостерігалася 

при cTT  , а у роботі [165] у структурно спорідненому кристалі  TlGaSe2 

спостерігалася конденсація м’якої моди  в околі 120iT  К та 110cT  К. 

Нарешті, у роботі [47], виконаній раніше у нашій науковій групі, при ФП 

НФ   СФ спостерігалася стрибкоподібна зміна параметра с елементарної 

комірки, що є характерним для ФП І роду у власному сегнетоелектрику. 

Таким чином, вказані літературні дані свідчать на користь того, що TlInS2 

належить до власних сегнетоелектриків з НФ типу ІІ, а конденсація м’якої 

моди відбувається у центрі зони Бріллюена Г(0,0,0); ФП ПФ – НФ є 

переходом ІІ роду, а ФП НФ – СФ – переходом І роду. Зауважимо, що опис 

ФП у полярну фазу в рамках теорії Ландау для власних сегнетоелектриків 

передбачає використання однокомпонентного параметру порядку )( , що 

пропорційний спонтанній поляризації  у сегнетофазі yaP  ( yP  – складова 

вектора поляризації у полярному напрямку OY), а функціонал вільної енергії  

Гіббса не містить інваріанту Ліфшиця [41,168].  

Зовсім по-іншому виглядає картина ФП у TlInS2 при врахуванні 

отриманих нами рентгеноструктурних даних щодо хвильового вектора 

модульованої структури в НФ. Як відзначалося, у діапазоні Т = 238 К – 203 К 

як при охолодженні, так і при нагріванні зразків С-політипу хвильовий 

вектор є двокомпонентним  )25,0;0;( iq , що добре корелює з результатами 

попереднього структурного дослідження [45]. Тобто, м’яка мода 

конденсується біля краю зони Бріллюена у точці з хвильовим вектором 

31 25,0 bbki


  ( 31,bb


 – вектори оберненої гратки). У результаті ФП НФ –

 СФ при cT  = 197 К утворюється співмірна модульована структура з 

хвильовим вектором  )25,0;0;0( cq , що відповідає збільшенню об’єму  

елементарної комірки у чотири рази. Добре відомо, що мультиплікація 
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елементарної комірки при ФП у полярну фазу є ознакою невласного 

сегнетоелектрика з двокомпонентним параметром порядку [41,168]. Зокрема, 

для кристалів TlInS2 параметр порядку  повинен перетворюватися за 

незвідним представленням групи хвильового вектора  325,0 bkc


  

просторової групи С2/c і таке незвідне представлення 
)(*

c
k

D



 є 

двокомпонентними. Відтак, параметр порядку, що описує утворення 

співмірної полярної фази у кристалах  TlInS2, має мати два компоненти 

21,  [169,170]. Це, у свою чергу, вимагає врахування у функціоналі вільної 

енергії інваріанту типу )/()/( 1221 zz   – інваріанту Ліфшиця ( z  – 

нормальна координата), який забезпечує  просторово-неоднорідний 

періодичний розподіл параметрів порядку, тобто, неспівмірно-модульовану 

хвилю атомних зміщень у напрямку осі OZ. Загальний аналіз температурної 

еволюції неспівмірної модульованої структури у невласному 

сегнетоелектрику з НФ типу І показує, що у таких системах параметр 

порядку )exp(  i  (  – амплітуда,   – фаза параметру) повинен досить 

складно змінюватися з температурою.  Зокрема, при пониженні температури 

в області iTT   залежність фази )(z  змінюється від лінійної zkz i )(  в 

околі iT  і, по мірі зростання різниці TTi  , до більш складної 

сходинкоподібної ),()(  zamz  – еліптичної функції параметру  . Цей 

параметр  ( 10  )  визначається константою анізотропної взаємодії (  ), 

амплітудою   та коефіцієнтом (k ) перед квадратичним за похідними   

доданком  2
1

2
2 )/()/( zz   у функції густини вільної енергії, який 

визначає стабілізацію утворення неоднорідностей. Функція )(z  при цьому є 

розв’язком рівняння    dz 2/122 )sin1(  [41,168]. У такому випадку 

виділяються області повільної зміни фази довжиною L  (домени), які 

чергуються з вузькими ділянками  d   її  швидкого зростання (доменні стінки 

або солітони), причому при віддаленні від температури iT  протяжність L  
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зростає, а функція, що описує статичні зміщення атомів у модульованій 

хвилі, все більше відхиляється від синусоїдальної. Отже, при пониженні 

температури в області iTT   у невласному сегнетоелектрику з НФ типу І 

відбувається перехід від синусоїдального режиму модуляції )sin( zki  до 

"солітонного", при якому збільшується протяжність L  доменів з однорідною 

фазою, розділених  вузькими доменними стінками довжиною d . Очевидно, 

перехід від синусоїдального до "солітонного" режимів у НФ типу І 

супроводжується зростанням  довжини хвилі модуляції ( ) та зміною її 

форми, отже, і зменшенням параметру неспівмірності   до нуля при 
c

TT  , 

оскільки  /1 .   

Таким чином, варто було очікувати, що у кристалах TlInS2 за умови їх 

належності до невласних сегнетоелектриків з НФ типу І параметр 

неспівмірності   повинен зменшуватися при охолодженні кристалу від  iT , 

причому характер зменшення може бути як монотонним, та і 

стрибкоподібним, залежно від величини параметру  . Однак, отримані у 

представленій роботі експериментальні дані свідчать, що в широкому 

інтервалі температур Т = 238 К – 203 К як при охолодженні, так і нагріванні 

зразків C -політипу TlInS2 параметр неспівмірності не змінюється у межах 

похибки експерименту 006,0045,0  . Такий результат  означає, що в 

кристалах C -політипу TlInS2 у діапазоні температур 238 К – 203 К не 

реалізується характерний "солітонний" перехід від початкового 

синусоідального характеру модуляції при iTT   до утворення протяжних 

доменів. Принаймні, якщо такий перехід і відбувається, то він не 

проявляється у межах експериментальної похибки визначення параметру  . 

Отже, можна вважати, що у вказаному інтервалі температур довжина хвилі 

модуляції  у межах експериментальної похибки залишається незмінною. 

Таким чином, аналіз характеру ФП з утворенням НФ та СФ у кристалах 

C -політипу TlInS2 засвідчує існування досить суперечливої ситуації. З 

одного боку, за даними температурних досліджень діелектричної 
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проникності ),( T , параметру елементарної комірки с(Т), раманівської 

спектроскопії, а також на підставі отриманої у даній роботі залежності )(T  

можна зробити висновок, що такий кристал належить до власних 

сегнетоелектриків з НФ типу ІІ  і однокомпонентним параметром порядку 

при переході у полярну фазу. З іншого боку, визначення хвильового вектору 

модуляції як )25,0;0;( iq , учетверіння об’єму елементарної комірки при 

переході НФСФ та аналіз можливих перетворень симетрії при ФП  ПФ – 

НФ та НФ – СФ для кристалів просторової групи С2/с  показує, що кристал 

C -TlInS2 є невласним сегнетоелектриком з НФ типу І і двокомпонентним 

параметром порядку. Поєднання таких різнотипових властивостей дає 

підставу розглядати кристал TlInS2 C -політипу як особливого представника 

сегнетоелектриків з модульованими структурами.  

Спроба побудови моделі ФП у кристалах C -TlInS2, яка б могла пояснити  

наявність вказаних вище суперечливих властивостей, була виконана у ряді 

робіт [166,171,173]. Найбільш вдалим, на наш погляд, є підхід, реалізований 

у роботі [171]. Було запропоновано враховувати, що у таких кристалах ФП 

супроводжуються конденсацією двох типів м’яких мод у точках )0,0,0(Ã  та 

)25,0;0;0(ck  зони Бріллюена моноклинної гратки просторової групи С2/с при 

температурах 214 К та 197 К відповідно, тобто ФП відбуваються за 

одночасної наявності двох конкуруючих типів параметру порядку. Перший – 

однокомпонентний yaP , відповідає незвідному представленню uA   групи  

С2/с і характеризує конденсацію м’якої моди  у точці )0,0,0(Ã . Другий тип – 

це двокомпонентний параметр порядку, що змінюється за двокомпонентним 

незвідним представленням 
)(*

c
k

D



і відповідає за конденсацію у точці 

)25,0;0;0(ck . Тоді ФП у такій системі описується звідним представленням  , 

яке є прямою сумою незвідних представлень uA  та 
)(*

c
k

D



: 
)(*

c
k

u DA



 . У 

такому припущенні у функції густини вільної енергії (з урахуванням 

інваріантності параметрів порядку відносно перетворень симетрії групи С2/с) 
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представлені як доданки, характерні для власного, так і невласного 

сегнетоелектрика. У комплексному представленні параметрів порядку 

)exp(1  i ,  )e x p (2  i  функція густини вільної енергії Гіббса 

набуває вигляду: 
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де 8n , перші 6 доданків характеризують частину функції )(z , 

пов’язану з двокомпонентним параметром порядку, доданки 7 – 11 – 

однокомпонентним параметром порядку yP , а останній доданок враховує 

енергію взаємодії вектора спонтанної поляризації з зовнішнім електричним 

полем (за його наявності). Залежними від температури приймаються тільки 

два параметри )(0 iTTaa   та )(0 iTT  , решта вважається сталими. 

Мінімізація функціоналу  


S

dzz
S

F

0

)(
1

     (3.2) 

 

по   та yP  призводить до системи рівнянь Ейлера, розв’язок якої 

дозволяє отримати загальні вирази як для періоду dLS   зміни  густини 

вільної енергії  (який корелює з довжиною хвилі модуляції   у НФ), так і 

температурної залежності )(T . У роботі [171] показано, що S  )(K , де 

)(K  – еліптичний інтеграл першого роду від параметру  . Фактично, цей 

результат повторює вже наведені  вище дані щодо еволюції НФ у невласному 
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сегнетоелектрику. Відмінність полягає у тому, що у даному випадку 

параметр   визначається не тільки "невласними" параметрами k, , але й 

параметрами gfcba ,,,, , які характеризують співвідношення між доданками 

у "власній" частині функції  (3.1): 

 

   2/12/12 )1(1/)1(1 DD     (3.3) 

де 
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Експериментально встановлена незмінність параметру неспівмірності   

у широкому інтервалі температур  Т = 238 К – 203 К засвідчує, що параметр 

 , який фактично визначає температурну еволюцію фази неспівмірно-

модульованої структури, у цьому температурному інтервалі змінюється 

настільки слабко, що це не проявляється на зміні фази, отже, і довжини хвилі 

модуляції. Тобто, у вказаному температурному діапазоні початковий 

синусоїдальний режим модуляції зберігається по мірі зростання різниці 

iTT  , а це означає, що 1  в усьому інтервалі температур  Т = 238 К –

 203 К. Для чисто невласного сегнетоелектрика така умова виконується при 

k  [168], що у сильно анізотропному кристалі TlInS2 навряд чи може 

реалізуватися (   – параметр енергії анізотропної взаємодії, k  – параметр 

енергії утворення просторових неоднорідностей параметру порядку – див. 

далі). Однак, аналіз співвідношень (3.3) та (3.4) показує, що у рамках моделі 

змішаного механізму конкуруючих невласних та власних властивостей [171] 

мализна   може бути досягнута також і за умови   

 

1)2)((
82

0022

2




aTT
fbcgbf

fg
i    (3.5) 
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При пониженні температури  різниця ( iTT  ) кінцева, тому виконання 

нерівності (3.5) можливе за двох умов: а) величини gfcb ,,,  кінцеві, тоді як 

00 2a ; б) 00 2a , але параметр 0g . Умова а) відображує 

випадковий збіг значень параметрів 0 , 02a , для якого немає особливих 

фізичних підстав, тоді як умова б) стверджує, що доданок 

 2)/()2/( dzdPPg yy у функції (3.1) є малим у порівнянні з іншими доданками. 

Цей доданок визначає складову густини вільної енергії, зумовленої 

взаємодією вектора спонтанної поляризації з електричним полем, яке 

створюється такою неоднорідною поляризацією. Енергія тим більша, чим 

вища неоднорідність поляризації у напрямку модуляції ( dzdPy / ) та саме 

значення yP .  Таким чином, виконання умови б) забезпечує стабілізацію фази 

хвилі неспівмірної модуляції у режимі, близькому до синусоїдального, за 

рахунок значного зменшення (або виключення) одного з тих доданків у (3.1) , 

які визначають просторову неоднорідність спонтанної поляризації, причому, 

у частині функції )(z , яка задається саме "власними" параметрами. 

Зауважимо, що безумовним досягненням моделі [171] є передбачення щодо 

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

та слабкої залежноісті )(T  в інтервалі iT  –  cT , які добре узгоджуються з 

даними експерименту. 

Далі детальніше розглянемо поведінку параметра   в області 

температур 203 К – 200 К. Як вже зазначалося, при Т = 203 К  

006,0037,0  , тобто величина   дещо нижча, ніж в інтервалі  238 К –

 203 К, і має тенденцію до зменшення, досягаючи 006,0031,0   при 

Т = 200 К. Хоча такі зміни і лежать на межі абсолютної похибки 

експерименту, тим не менш, на наш погляд, вони відображують певну 

тенденцію. Особливість температурної області 204 К – 200 К  для кристалів 

TlInS2 відзначалася у ряді робіт [25,85,86,166,172] (див. п.п.1.1.). Зокрема, 

автори [25,172] повідомляли про появу спонтанної поляризації yP  при 
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Т = 204 К, величина якої монотонно зростає при пониженні температури. Для 

пояснення вказаних ефектів в околі 204 К в рамках моделі невласного 

сегнетоелектрика з НФ типу І було розглянуто можливість ФП однієї 

неспівмірної фази (НФ1, область існування 214 К – 204 К) в іншу (НФ2, 

204 К – 200 К) [173]. Автори [173] звернули увагу, що коефіцієнт k , який 

визначає внесок доданку  22 /)2/( dzdk   у функцію )(z  (3.1), може 

залежати від температури та ступеню структурної досконалості ( n ) кристалів 

TlInS2. За нормальних умов приймається 0),(  nTkk  і за певної 

температури (у даному випадку 2042 iT  К) 0),( nTk . При переході через 

точку 2iT  коефіцієнт 0),( nTk , що відповідає вже іншому характеру 

просторової неоднорідності НФ2 порівняно з НФ1. Зазначимо, що доданок 

 22 /)2/( dzdk   характеризує енергію, зумовлену неоднорідністю фази, і 

також стабілізує утворення неоднорідностей. Саме тому перехід через точку 

0),( 2 nTk i  може розглядатися як ФП НФ1 – НФ2, оскільки параметри хвилі 

неспівмірної модуляції при такому переході можуть змінюватися. Зокрема, у 

[173] було показано, що за умови зміни знаку коефіцієнта ),( nTk  утворена 

НФ2 може мати нескомпенсований середній вектор поляризації yP , на 

відміну від НФ1, де локальні поляризованості в межах сусідніх доменів та 

солітонів ( dL ) взаємно компенсуються. На наш погляд, деяке зменшення 

параметру   в області температур 203 К – 200 К є наслідком  зміни знаку 

параметру ),( nTk  в околі 203 К (п’ятий доданок в (3.1)) і  відображує певну 

перебудову НФ при цій температурі. Оскільки сталість величини   

обумовлюється збереженням синусоїдального режиму в інтервалі 

 Т = 238 К – 203 К, то зменшення   при 203T  К може відображувати 

пом’якшення умови 1 , тобто поступовий перехід до "солітонного" 

режиму. Таким чином, при 203T  К температурну поведінку параметру 

неспівмірності починає визначати "невласна" частина густини вільної енергії 

)(z  і, відповідно,  перехід НФ – СФ є близьким до ФП ІІ роду з 
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учетверінням об’єму елементарної комірки. На користь цього свідчить і спад 

значень   від 006,0031,0   (Т = 200 К) до 006,0001,0   (Т = 196 К) у 

кінцевому діапазоні температур (у даному випадку 43T  К), як це і 

прогнозується для невласних сегнетоелектриків. Нарешті, при нагріванні 

зразків С-політипу TlInS2 (після охолодження до 180 К)  при переході через 

температуру 197T  К параметр   вже змінюється стрибком від нуля до 

006,0034,0   вже при 198T  К, що також характерно для "солітонного" 

механізму переходу НФСФ.  

У той же час, відзначалося [47], що при 197cT  К спостерігалася  

стрибкоподібна зміна параметру елементарної комірки с ( 004,0c Å), 

характерна для ФП І роду. Цей результат було підтверджено і у 

представленій роботі (див. далі п.п. 3.3). Крім того, необхідно нагадати про 

виконання закону Кюрі-Вейсса в околі cT  та конденсацію м’якої моди у точці 

)25,0;0;0(ck  при цій температурі [171]. Враховуючи, що згідно моделі [171] 

еволюція НФ у кристалах TlInS2 визначається конкуруванням "власних" та 

"невласних" властивостей,  ФП НФ – СФ у зразках С-політипу TlInS2 не 

може бути однозначно віднесений до ФП ІІ роду у невласному 

сегнетоелектрику, оскільки ще й має ознаки ФП ІІ  у власному 

сегнетоелектрику.  

Стосовно роду фазового переходу (І-го чи ІІ-го), то він визначається 

характером зміни модуля параметру порядку  , тобто амплітуди статичних 

атомних зміщень   (стрибкоподібний – І роду, монотонний – ІІ) 

при cT  [168]. Оскільки механізм ФП НФ – СФ у зразках С політипу TlInS2 в 

околі 197cT  К, згідно з наведеними даними, близький до солітонного, то 

суттєвої зміни амплітуди   при такому ФП не відбувається, а зменшення   

відображує лише зміну фази параметру порядку, за рахунок чого 

формуються співмірні домени СФ.  Отже,  параметр елементарної комірки с 

у даному випадку не є параметром порядку, тому його стрибкоподібна зміна 

не може розглядатися як ознака ФП І роду. Таким чином,  за поведінкою 
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параметру порядку у точці ФП фазове перетворення НФСФ можна 

віднести до ФП ІІ роду з утворенням проміжного стану як з ознаками 

власного, так і невласного сегнетоелектрику. 

При обговоренні питання щодо еволюції НФ у TlInS2 відзначимо також 

роботи [93,172,174], у яких  повідомлялося  про існування аномалій на 

залежностях )(T  при 206 К, 204 К та 201 К у кристалах TlInS2. Важливо, що 

такі аномалії спостерігалися у зразках одних технологічних партій і не 

спостерігалися в інших. Для пояснення цих особливостей у [93,172,174] була 

запропонована модель співіснування двох типів нестійкостей у кристалічній 

гратці TlInS2: перший тип спричиняє виникнення НФ типу І при 216 К, яка 

при 204 К перетворюється на СФ1, що відповідає невласному 

сегнетоелектрику; другий тип нестійкості призводить до утворення при 206 К 

НФ типу ІІ з подальшим ФП при 201 К у СФ2, яка вже характерна для 

власного сегнтоелектрика. Тобто, в інтервалі температур 206 – 204 К повинні 

співіснувати два типи НФ – типу І та ІІ. На наш погляд, одночасне і 

незалежне існування двох типів НФ суперечить вимогам інваріантності 

параметру порядку відносно операцій симетрії групи С2/c. Крім того, у 

зразках С політипу TlInS2, які досліджувалися як у [47], так і у представленій 

роботі, жодних аномалій на залежностях )(T  в області температур  206 К, 

204 К та 201 К  не спостерігалося. Тому модель [93,172,174] для аналізу ФП у 

TlInS2 нами не залучалася.  

Далі розглянемо температурну залежність відносної інтенсивності 

сателіту )25,0;0;( iq . Перш за все відзначимо, що у випадку гармонічної 

функції, яка описує статичні зміщення атомів з рівноважних положень, 

)sin( kkkk rqAu 


 ( r


 радіус-вектор k го атома в елементарній комірці; 

kA


 – амплітуда зміщення з урахуванням поляризації, k  – фаза зміщення) 

структурна амплітуда кристалу без урахування флуктуацій амплітуди та 

фази,  а також теплових коливань атомів дорівнює [40]  
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  )()(exp)()( km
k

kkkm AQJmrGifGqmQQF


     (3.6) 

 

де Q


 – вектор розсіювання,  G


 – вектор оберненої гратки, m порядок 

максимуму ( 0m  для головних максимумів, 1m  для сателітів першого 

порядку, які досліджуються у представленій роботі), )( km AQJ


 – функція 

Бесселя 1-го роду, kf  атомна функція розсіювання k атому. 

Підсумовування виконується по атомах базису елементарної комірки. При 

дослідженні неспівмірних сателітів першого порядку для кристалів TlInS2 С 

політипу вектор розсіювання приймає значення iLHsat qGQ


 0 , а 

інтенсивність  сателітного максимуму  ( iLH qG


0 ) визначається як 

 

 

2

1 )( satsat QFI


 )(2
1 kAQJ


     (3.7) 

 

Тут 31 25,0 bbqi


 . Очевидно, для сателіту ( iLH qG


0 ) виконується 

умова )(2
1 kAQJ


 = )(2

1 kAQJ


 . Таким чином, інтенсивність сателітів залежить 

від амплітуди статичних зміщень kA , яка, у свою чергу, визначає модуль 

параметру порядку. Тому температурна залежність відносної інтенсивності 

)406(/ II sat  повинна відображувати зміну параметру порядку з температурою. 

Однак, необхідно враховувати, що функція Бесселя )(1 xJ  проявляє першу 

осциляцію вже на ділянці ( 70  x ) (див., наприклад, [177]) і тому важливо 

з’ясувати, в яких межах змінюється величина kAQ


 за умов експерименту. 

Приймаючи 54,53
)405(
   та 78,1  Å для K  Со, маємо 

 /sin4 )405(satQ 3,5. Значення амплітуди kA  невизначене, але відомо, 

що в околі температури iT  вона зростає як [168]  

 

2/1)( TTA ik       (3.8) 
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Функція Бесселя досягає першого максимуму вже при 2x  і в інтервалі 

20  x  зростає монотонно, причому в області 10  x  зростання близьке 

до лінійного [177].  Значення скалярного добутку 2kAQ


 реалізується за 

умови 6,0kA


 Å, тому в інтервалі  6,00  kA  Å можна очікувати на 

монотонне зростання відносної інтенсивності )406(/ II sat , а при 3,00  kA  

Å з урахуванням умови (3.8) воно повинно бути близьким до лінійного. 

Більше того, починаючи з певної  температури монотонне зменшення 

)406(/ II sat   при охолодженні свідчило б про перехід значень функції Бесселя 

у (3.7) через перший максимум.  

Застосуємо наведені вище міркування до аналізу експериментальної 

залежності )(/ )406( TfII sat   С політипу TlInS2. Варто розглянути дві 

ділянки а) 213 К – 197 К; б) 238 К – 213 К.  У діапазоні а) при охолодженні 

спостерігається інтенсивне зростання  відношення )406(/ IIsat , причому в 

інтервалі 211 К – 198 К воно дійсно близьке до лінійного  

)(/ )406( TTII isat   (рис. 3.9). 

Отже, залежність )(/ )406( TfII sat   у вказаному діапазоні температур 

відображує зростання амплітуди параметру порядку у НФ. При T  = 197 К –

 196 К кут нахилу вказаної залежності  суттєво зменшується. Оскільки 

вказані температури відповідають ФП НФ – СФ, то така зміна кута нахилу, 

на нашу думку, відображує дещо інший характер залежності параметру 

порядку від температури у СФ порівняно с НФ.  Варто відзначити, що у 

наведених міркуваннях не враховано температурний фактор як для сателітів, 

так і для брегівського максимуму 406. Але в обмеженому температурному 

діапазоні 214 К – 190 К відмінність температурної залежності фактору Дебая-

Уаллера для сателітів та основних максимумів є незначною [40]. 
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Рис. 3.9. Залежність відносної інтенсивності )406(/ IIsat  від температури в 

інтервалі 220 К – 180 К для С політипу TlInS2 

 

Несподіваний експериментальний результат отримано у діапазоні 

температур б), у якому спостерігаються слабкі сателіти НФ. Як вже 

зазначалося, температура появи слабких, але достовірно реєструємих 

сателітів НФ перевищує значення iT  = 214 К більш ніж на 25 К (!) і не є чітко 

фіксованою, оскільки при підвищенні часу накопичення сигналу у кожній 

точці діапазону сканування сліди сателітів можна реєструвати і при більш 

високих температурах. Важливо, що такі сателіти мають хвильовий вектор 

)25,0,0;( iq  з параметром неспівмірності 045,0 , який зберігається 

сталим аж до температури 203 К. Нагадаємо, що ФП НФ – СФ є переходом 

типу зміщення і при iT  охоплює весь об’єм кристалу. Тоді можна 

припустити, що слабкі сателіти НФ у діапазоні температур б) відображують 
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появу НФ у локальних областях кристалу, у яких значення пружних сталих (а 

також мас атомів) відрізняються від таких, що відповідають структурно-

досконалому стану сполуки С-TlInS2 зі строгим дотриманням стехеометрії. 

Раніше відзначалося, що ФП ПФ – СФ у TlInS2 при iT  = 214 К 

супроводжується "заморожуванням" м’якої моди  у точці )0,0,0(Ã  зони 

Бріллюена з пониженням її частоти до 106 ГГц [52,127]. Крім того, у роботі 

[52] виявлено чутливість частоти м’якої моди в околі iT  до введених у 

кристали TlInS2 домішок. Зокрема, при наявності 1% домішок атомів Fe було 

зафіксовано зниження s  у 2,7 рази та зміщення Ті на 9 К (правда, у бік 

зменшення). Тому структурні дефекти (точкові дефекти, домішкові атоми 

при локальному порушенні стехіометрії, дефекти упакування, дислокації) 

можуть спричиняти спотворення коливального спектру кристалу у локальних 

областях,  завдяки якому температури появи зародків НФ у таких областях 

суттєво відмінні від iT  = 214 К. Вплив дефектів на температуру появи 

сателітів НФ було експериментально встановлено у нашій роботі [1], в якій у 

результаті рентгенівського опромінення зразків С політипу TlInS2 сателіти 

НФ спостерігалися навіть при кімнатній температурі (див. розділ 4). Отже, 

можна виділити дві температурні області існування НФ: 214 К < T  < 238 К – 

формування зародків НФ з хвильовим вектором )25,0,0;( iq  відбувається у 

локальних областях кристалу, пружні властивості яких модифіковані 

дефектами; 197 К < T  < 214 К  –  НФ охоплює весь об’єм кристалу, в якому 

при охолодженні зростає амплітуда параметру порядку за близьким до 

лінійного законом, а фаза параметру порядку при охолодженні до 

температури 203 К залишається фіксованою. 
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3.2. Особливості кристалічної структури 2С політипу TlInS2 в області 

температур 180 К – 300 К 

 

У представленій роботі досліджувалися кристали 2С політипу TlInS2, 

синтезовані у Азербайджанському НДІ фізики методом Бріджмена. 

Особливості  технології синтезу, які дозволили виділити саме цей політип, не 

розголошуються. Для ідентифікації політипу виконувалося сканування у 

напрямку ( l00 )
*
 оберненої гратки. Типова дифрактограма такого типу 

наведена на рис. 3.10. Як видно, у проміжках між рефлексами 00L (L – цілі 

числа) спостерігаються додаткові слабкі максимуми з напівцілими 

значеннями індексів L . Оскільки   для  індексів  інтерференції 00L  кристалів 

моноклинної сингонії міжплощинна відстань  складає Lcd L /)sin()00(   

(  кут моноклинності) [178], то кути брегівськіх максимумів дорівнюють 

 sin2/sin )00( cLL .  Якщо  параметр  елементарної  моноклинної  комірки 

 

Рис. 3.10. Дифрактограма (00 l ) 2С політипу кристалу TlInS2 при 

кімнатній температурі 



86 

 

вздовж осі OZ складає cc 2 , то сукупність максимумів 00L розбивається на 

дві групи – інтенсивні лінії з парними індексами nL 2  ( n  – ціле) та слабкі з 

непарними 12  nL , яким раніше відповідали напівцілі значення L . У 

зразках технологічної партії, якій відповідає дифрактограма рис. 3.10,   

параметр 304,30c  Å (у подальшому, технологічна партія П1). Таким 

чином, у зразках політипу 2С відбувається подвоєння параметру c  

елементарної комірки, отже, і її об’єму. Зазначимо, що серед максимумів 

nL 2  у цій групі зразків виділяються більш інтенсивні максимуми з nL 4  

(інтенсивність  від 400  імп/с, у середньому, 410  імп/с) порівняно з 

максимумами, для яких індекс L  парний, але не кратний 4. В іншій 

технологічній партії зразків 2С політипу TlInS2 спостерігалися тільки 

інтенсивні максимуми nL 4  та слабкі  12  nL , а парні рефлекси nL 2  з 

L , не кратним 4, були відсутні (технологічна партія П2). Як і для С політипу, 

відсутність таких максимумів зумовлена зональними згасаннями, які 

породжуються площинами ковзаючого відбивання типу с. Навпаки, їх 

наявність  відображує локальні порушення трансляційної симетрії вздовж 

напрямку OZ. Отже, відмінність вказаних технологічних партій визначається 

ступенем структурної досконалості кристалів 2С політипу TlInS2 вздовж 

осі OZ. 

У подальшому для зразків обох технологічних партій було виконано 

сканування у координатних площинах оберненої гратки (a
*
0с

*
), (b

*
0с

*
) та 

діагональній площині (a
*
a

*
с

*
) при кімнатній температурі, T  207 К та 

T  185 К. Попередньо відбиралися зразки, в яких відсутнє двійникування 

вздовж осі OZ. Як приклад, для зразків П2  на рис. 3.11 та рис. 3.12 наведено 

2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 404 – 406 при кімнатній  
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Рис. 3.11. 2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 404 – 406 у 2С 

політипі TlInS2  (кімнатна температура) 

 

температурі та T  207 К, а на рис. 3.13 та 3.14 – в околі вузлів 222 – 225.  

Для зручності порівняння індекси рефлексів 2С політипу залишено такими ж, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. 2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 404 – 406 у 2С 

політипі TlInS2  ( T  207 К) 
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Рис. 3.13. 2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 222 – 224 у 2С 

політипі TlInS2  (кімнатна температура) 

 

як і для С політипу. За цієї умови подвоєння параметру елементарної комірки 

cc 2  відображується появою сателітних ліній з хвильовим вектором 

)5,0;0;0(2 Cq .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. 2D-розподіл інтенсивності в околі вузлів 223 – 225 у 2С 

політипі TlInS2  ( T  207 К) 
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Як видно, при температурі 207 К у жодній з проекцій оберненої гратки 

не спостерігалися сателіти НФ. Також виявилося, що при температурі 185 К 

відсутні сателіти СФ. Цей же результат було отримано і при інших 

температурах діапазону T  230 К – 185 К. Таким чином, вперше 

експериментально встановлено, що у вказаному температурному інтервалі у 

кристалах 2С політипу TlInS2, на відміну від політипу С,  неспівмірні та 

співмірні хвилі статичних зміщень атомів у жодному з напрямків оберненої 

гратки не утворюються.   

 

3.3. Температурні залежності параметрів елементарної комірки 

кристалів TlInS2 С та 2С політипів  

 

У попередніх пунктах розділу було визначено параметри хвильових 

векторів модульованих структур НФ та СФ для кристалів С політипу TlInS2, 

а також виявлено принципову відмінність між кристалами С та 2С політипів 

TlInS2, яка полягає у відсутності модульованих структур у кристалах 2С 

політипу  у діапазоні температур 180 К – 300 К. Для з’ясування причин такої 

відмінності та визначення характеру статичних зміщень у НФ та СФ  

кристалів С політипу було виконано дослідження температурних 

залежностей параметрів елементарної комірки )(Ta , )(Tb  та )(Tc  як для 

політипу С, так і 2С TlInS2.  

Раніше вже відзначалося, що залежність )(Tc  для обох вказаних 

політипів досліджувалася методом ренгенівської дифрактометрії у роботі 

[47],  виконаній у нашій науковій групі. Для С політипу при 214iT  К 

спостерігалася зміна кута нахилу залежності )(Tc , а при 196cT  К – стрибок 

004,0c Å. Результати інших робіт вкрай суперечливі: у [42] 

повідомлялося про стрибок 002,0c  Å при 196T  К та злам при 

216T  К, пізніше ті ж автори спостерігали зміну кутів нахилу залежності 
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)(Tc  при 220T  К та 200T  K [50] і, нарешті, вони ж стверджували, що   

зміна кута нахилу відбувається при 204T  К [51]. Щодо 2С політипу, то 

відомі тільки результати роботи [47], згідно з якими в інтервалі температур 

180 К – 230 К залежність )(Tc  близька до лінійної і не містить аномалій. 

Стосовно залежностей )(Ta , )(Tb , то для С та 2С політипів у літературі такі 

дослідження не представлені. Отже, зважаючи на наявні літературні дані 

можна констатувати, що температурні залежності параметрів елементарної 

комірки кристалів С так 2С  політипів TlInS2 експериментально досліджені 

недостатньо.  

При визначенні залежностей )(Ta  і )(Tb  методом рентгенівської 

дилатометрії з використанням представленої у розділі 2 низькотемпературної 

камери було необхідно врахувати її певні конструктивні обмеження. Вони 

полягають у тому, що при орієнтації первинного пучка паралельно площинам 

)00( l  відсутня можливість реєстрації максимумів H00 та 0K0, за кутовим 

положенням яких безпосередньо обчислюються  значення параметрів a  та b . 

Натомість запропоновано методику отримання залежностей )(Ta , )(Tb  у два 

етапи. На першому необхідно визначити залежність )(Tc  за кутовим 

положенням максимумів типу 00L, а на другому – кутові положення 

максимумів типу H0L та 0KL, вже за якими з використанням  значень )(Tc  

обрахувати параметри a  та b . 

При дослідженні відбивань 00L вимірювалося кутове положення 

рефлексу 00.14 ( 03,1142  ˚ для Co 1K ) у діапазоні температур Т = 180 К –

 300 К з кроком  по температурі 2T  К.  Оскільки квадратична форма для 

моноклинної сингонії має вигляд  
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( )(HKLd - міжплощинна відстань), то для 00.14–рефлексу  sin/14 )14.00(dc . 

Величина )(HKLd  визначалася за кутовим положенням максимуму: 

)()( sin2/ HKLHKLd  . Приймалося, що кут моноклинності складає 

021,100  [45]  і при такому значенні його можлива зміна з температурою 

мало впливає на величину sin  і тому не враховується. У випадку 2С 

політипу відповідно досліджувався рефлекс 00.28.  

Значення параметрів a  та b  відповідно до (3.9) визначалися як корені 

квадратних рівнянь  

 

0)cos2(
sin 2222
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)0(
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  2/12222
)0( sin

  LcdKb KL      (3.11) 

 

Експериментально вимірювалося кутове положення рефлексів 808 

( 067,1102  ) та 088 ( 041,972  ). Отже, експериментально визначалися 

температурні залежності міжплощинних відстаней )808(d  та )088(d  і за 

формулами (3.10), (3.11) обчислювалися значення параметрів ba, . Необхідна 

для такого розрахунку залежність )(Tc  була попередньо експериментально 

визначена. Відносна похибка визначення параметрів cba ,,  складала 

a
4108,2  , b

4102,2  та c
4108,1   (при брегівському куті 050  

та абсолютній похибці 001,0 ). 

На рис. 3.15 наведено експериментально визначені залежності 

параметрів c, a та b елементарної комірки кристалів TlInS2 С-політипу. Там 

же представлені температурні залежності лінійних коефіцієнтів теплового 

розширення   xTx
x

//   ( cbax ,, ), отримані чисельним 

диференціюванням  попередньо  згладжених  залежностей )(Ta , )(Tb  та )(Tc   
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Рис. 3.15. Залежність параметрів c, b, a елементарної комірки і лінійних 

коефіцієнтів теплового розширення c , 
b

 , 
a

  кристалів TlInS2  С-політипу 

від температури  
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(згладжування виконувалося FFT-методом). Температурна залежність 

параметру с практично збігається з отриманою раніше в роботі [180] для 

зразків інших технологічних партій та з використанням іншого обладнання. Її 

характерною особливістю є зменшення кута нахилу в околі 214 К – 216 К та 

стрибкоподібна зміна при 196 К, величина якої, проте, близька до абсолютної 

похибки 003,0c  Å (рис. 3.15а). Як видно, в околі температури 197 К на 

залежності )(Tc  спостерігається пікоподібний максимум, який відображує 

стрибок значення параметра c . У цілому ж можна виділити три температурні 

області значень коефіцієнта c : а) 180 К – 215 К, c   7,610
-5

; б) 215 К –

 280 К, c   5,010
-5 

в) 280 К – 300 К, c   3,810
-5

.  

Варто звернути увагу на істотну відмінність характеру температурних 

залежностей параметрів a і b від c(Т). Зокрема, параметр b в усьому 

розглянутому діапазоні температур практично залишається сталим 

(коефіцієнт b  відхиляється від нуля не більше ніж на  610
-6

), тоді як 

залежність a(Т) виявляє суттєво різний характер у різних температурних 

областях. Зокрема, при охолодженні в інтервалі 300 К – 217 К параметр a  

майже лінійно зменшується, так що коефіцієнт 
a

  +2.010
-5

; в області 

температур 217 К – 214 К параметр a  сталий (величина 
a

  спадає до нуля); 

при T<214 К параметр 
a

  змінює знак, досягаючи 
a

 = –4,110
-5

 при 

Т = 203 К.  В інтервалі температур 203 К – 198 К це значення 
a

  зберігається 

сталим, а при подальшому охолодженні від 198 К знову зменшується.  

На рис. 3.16 представлено експериментально визначені залежності )(Tc , 

)(Ta  та )(Tb  для кристалів TlInS2 2С-політипу. Перш за все, залежність c(T) 

є практично лінійною і не містить особливостей, характерних для кристалів 

політипу С (рис. 3.16а). В усьому дослідженому інтервалі температур 

коефіцієнт 
c

 = (5,7 0,1 ) 510 , що досить близько до величини 
c

  кристалів 

політипу С  на ділянці 215 К – 280 К. Отже, теплове розширення кристалів С 

та 2С політипів вздовж напрямку OZ при Т>215 К є схожим, а відмінності 
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Рис. 3.16. Залежність параметрів c, b, a елементарної комірки і лінійних 

коефіцієнтів теплового розширення c , 
b

 , 
a

  кристалів TlInS2  2С-політипу 

від температури 
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виникають лише при появі НФ та при формуванні СФ (якщо Т<197 К) у 

кристалах С-політипу. Необхідно відзначити, що у кристалах 2С-політипу, як 

і у кристалах С-політипу, температурна зміна параметру b майже відсутня – 

коефіцієнт 
b

  близький до нуля, досягаючи максимального значення 

(від’ємного) 
b

 = – 7,1 610  при температурі 280 К (рис. 3.16б).  

Натомість, залежності )(Ta  у 2С та С-політипах принципово 

відрізняються (порівн. рис. 3.16в та 3.15в). У 2С-політипі параметр a  в 

області Т<230 К при охолодженні слабко спадає, так що коефіцієнт 

a
  = 8,0 610 , а при 230<Т<280 К  параметр a  є практично сталим ( 0a ). 

Навпаки, для С-політипу в області 219 К – 214 К коефіцієнт a  змінює знак і 

при подальшому охододженні  стає від’ємним. Цей ефект особливо помітний 

при порівнянні залежностей коефіцієнтів ),(Tc  )(Tb , )(Ta  для С та 2С-

політипів, зведених на рис. 3.17 та рис. 3.18.  

 

 

Рис. 3.17. Температурна залежність коефіцієнтів теплового розширення  

,c  b , a  кристалів С-політипу TlInS2 
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Рис. 3.18. Температурна залежність коефіцієнтів теплового розширення  

,c  b , a  кристалів 2С-політипу TlInS2 

 

Таким чином, у кристалах TlInS2 С-політипу спостерігається аномальна 

температурна поведінка параметра a , яка проявляється у зміні знаку 

коефіцієнта теплового розширення a  в околі температур 216 К – 214 К. 

Раніше відзначалося, що при цій температурі починається активне 

формування НФ в усьому об’ємі кристалу (див. рис. 3.6), отже, зміна знаку 

коефіцієнта a  відображує певну перебудову елементарної комірки С -TlInS2  

при утворенні НФ. Відомо, що статичні зсуви атомів при утворенні 

модульованих структур, як правило, призводять до аномалій у їх теплових 

зміщеннях, зокрема, до суттєвих змін форми еліпсоїдів теплових коливань 

атомів [180]. Тому виявлена зміна знаку коефіцієнта a  в околі температури 

214 К відображує статичні зсуви атомів уздовж осі OX  при формуванні НФ у 

кристалі. Інша цікава особливість залежності )(Ta  у кристалах С-TlInS2 
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спостерігається в інтервалі температур 203 К – 198 К, в якому  коефіцієнт a  

сталий. Раніше у п.п. 1.1. відзначалося, що при температурі 203 К 

починається зменшення параметру неспівмірності  , яке при 200T  К стає 

стрімким, так що при  197T  К 0  (див. рис. 3.8). Отже, таке зменшення 

супроводжується ще й  аномальною температурною поведінкою параметра 

a , що разом свідчить на користь того, що в околі 203T  К дійсно 

відбувається зміна характеру НФ, про яку йшлося у п.п. 1.1. 

У свою чергу, відсутність будь-яких помітних аномалій на залежностях 

),(Tc  )(Tb , )(Ta  в інтервалі температур 180 К – 300 К для 2С-політипу 

TlInS2  показує, що перебудова кристалічної гратки  таких кристалів при цих 

температурах не відбувається. Отриманий результат добре корелює з 

виявленою відсутністю модульованих структур, як НФ, так і СФ,  у 

кристалах цього політипу. Причину відсутності можна пояснити особливістю 

формування шарової структури політипу 2С. Як відзначалося у роботі [181], 

подвоєння елементарної комірки у напрямку [ l00 ] зумовлено зсувом 

кожного четвертого шару, утвореного кутово-з’єднаними MX4 тетраедрами, 

на половину довжини найменшої трансляції у напрямках  110  та  011 . 

Відтак, у 2С-політипі фактично формується упакування типу АВАСАВАС… 

на відміну від упакування АВАВАВ… у С-політипі. Оскільки характерною 

ознакою як неспівмірної, так і співмірної модуляції є наявність співмірного 

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

який відображує статичні зсуви атомів у кристалографічному напрямку OZ  з 

просторовим періодом cc 4 , то поява зміщених С-площин у 2С-політипі 

порушує АВАВАВ періодичність і блокує виникнення довгопротяжної хвилі 

статичних атомних зміщень уздовж OZ . Фактично, можна говорити про те, 

що перехід від АВАВАВ… до АВАСАВАС… упакування призводить до 

нового типу дальнього порядку в напрямку [ l00 ], при якому хвиля статичних 

атомних зміщень не утворюється.  
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3.4. Електропровідність С та 2С політипів кристалів TlInS2 у діапазоні 

температур 100 К – 300 К 

 

У п.п. 3.2 – 3.3 було експериментально встановлено існування 

принципової відмінності між фізичними властивостями кристалів TlInS2 С та 

2С політипів, яка проявляється у відсутності модульованих структур у 

кристалах 2С  політипу у тому діапазоні температур, в якому у кристалах С 

політипу утворюється НФ (197 К – 240 К) та СФ ( 197T  К). Тому постає 

питання, як такі структурні відмінності впливають на фізичні характеристики 

кристалів вказаних політипів, зокрема, на їх електричну провідність. Крім 

того, необхідно відзначити досить суперечливий характер літературних 

даних (п.п. 1.2) щодо вигляду температурних залежностей питомої 

електропровідності та механізмів провідності кристалів TlInS2. Тому було 

виконано експериментальне дослідження температурних залежностей 

питомої електропровідності С та 2С-політипів кристалів TlInS2 на постійному 

струмі при охолодженні та нагріванні в області температур 100 К – 300 К. 

Визначалася питома електропровідність ( ) у напрямках, які лежать у 

площині ba  , тобто перпендикулярно до напрямку упакування шарів 

АВАВ. Методика вимірювання величини   наведена у п.п. 2.2. 

Виявлено, що температурні залежності )(T  для зразків С та 2С-

політипів кристалів TlInS2 демонструють суттєві відмінності (рис. 3.19). Для 

політипу С при охолодженні зразків в області температур 255 К – 290 К 

спостерігається експоненційна залежність )(T  з енергією активації носіїв 

струму 0,65 еВ. При подальшому зменшенні температури енергія активації 

монотонно спадає і при температурах iT  217 К – 214 К вона дорівнює нулю 

(горизонтальна ділянка синьої кривої). Як було показано у п.п. 3.1, саме при 

цих температурах починається  активне формування НФ в усьому об’ємі 

кристалу. Подальше охолодження супроводжується зростанням провідності і 

при cT  195 К – 200 К залежність )(T  знову виходить на горизонтальну 
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ділянку. Отже, у діапазоні температур 214 К – 195 К, в якому при 

охолодженні відбувається лінійне зростання параметру порядку у НФ, 

залежність )(T  демонструє аномальну температурну поведінку. При 

подальшому охолодженні в інтервалі температур 100 К T  195 К питома 

електропровідність монотонно спадає.  

 

 

Рис. 3.19. Залежність питомої електропровідності кристалів TlInS2 від 

температури: сині кружки – С-політип; червоні кружки – 2С-політип 

 

Натомість, температурна залежність )(T  для зразків 2С-політипу 

TlInS2  має суттєво інший характер (рис. 3.19, червона крива). На відміну від 

кристалів С-політипу, тут при охолодженні можна виділити три 

експоненційні ділянки: 1) Т  = 290 К – 255 К, енергія активації 0,52 еВ; 

2) Т  = 250 К – 235 К, енергія активації  0,21 еВ; 3) Т  = 230 – 170 К, енергія 

активації  0,09 еВ. В області температур 217 К – 195 К, в якій для політипу С 
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виявлена складна форма залежності )(T , питома провідність зразків 2С-

політипу монотонно спадає і її будь-якої аномальної поведінки не 

спостерігається. При подальшому охолодженні в області 100 К T  195 К 

спад провідності також залишається монотонним. Отже, відсутність 

особливостей залежності )(T  для кристалів 2С-політипу в області 

температур існування НФ та СФ у зразках С-політипу добре узгоджується з  

рентгенодифракційними даними щодо відсутності модульованих структур у 

кристалах TlInS2 2С-політипу.  

У роботах [95-97] відзначалося, що в ізоструктурних аналогах TlInS2 та 

TlGaSe2 можлива стрибкова провідність зі змінною довжиною стрибка 

електрона. Така провідність виникає тоді, коли біля рівня Фермі у 

забороненій зоні існує область з кінцевою густиною локалізованих станів 

N(EF). У цьому випадку залежність питомої електропровідності від 

температури має вигляд [177]  

 

)exp( 4/1

0

 BT    (3.12) 

 

де  
4/1

3

)(
2 










F
EkN

B


   (3.13) 

 

тут  - стала спаду хвильової функції електрона )exp( r  , k  - стала 

Больцмана. Стала спаду є оберненою до радіусу локалізації електрона 

/1a . Приймається, що густина локалізованих станів біля рівня Фермі 

N(EF) залишається сталою в інтервалі енергій порядку kT .  

Тому з метою з’ясування можливості існування у кристалах TlInS2 

стрибкової провідності зі змінною довжиною стрибка було проаналізовано 

температурну залежність )(T  у координатах )/ln(
0

  та T
-1/4

. Такі дані для 

політипів С та 2С представлено на рис. 3.20. Як видно, для С-TlInS2 в 

інтервалі температур 120 К – 160 К спостерігається лінійна ділянка  

залежності )/ln(
0

  від T
-1/4 

(сині кружки), що свідчить саме про стрибкову 
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провідність зі змінною довжиною стрибка. За кутом нахилу відповідної 

прямої визначено )368( B  4/1K . Тоді з рівняння (3.13) було оцінено 

густину станів біля рівня Фермі. Приймаючи радіус локалізації 

a = 1,4 нм [66], отримано )(
F

EN  = 18107,3   еВ
-1
см

-3
. Таке значення густини 

станів добре корелює з результатами роботи [129], отриманими на змінному 

струмі. При подальшому охолодженні від 120 К до 100 К енергія активації 

зменшується і при Т = 100 К складає 0,01 еВ – 0,02 еВ.  

Важливо, що і для зразків політипу 2С експериментальна залежність 

провідності від температури в координатах )/ln( 0 та 4/1T  у певній області 

температур також має лінійний характер (червоні кружки); інтервал 

температур становить  Т = 126 К – 162 K.  При  цьому  величина  кута  нахилу  

 

Рис. 3.20. Відносна електропровідність кристалів TlInS2 як функція Т
-1/4

: 

1 – С-політип; 2 – 2С-політип 
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прямої виявилася дещо меншою, а ніж для С-політипу, а саме 

)356( B  4/1K . Оцінка за формулою (3.13) дає )(
F

EN = 18109,6   еВ
-1
см

-3
. 

При подальшому охолодженні до Т = 100 К енергія активації, як і для С-

політипу, зменшується до 0,01 еВ –  0,02 еВ.  

Таким чином, у кристалах TlInS2 С та 2С-політипів в області температур 

Т = 120 К – 160 K реалізується стрибкова провідність зі змінною довжиною 

стрибка, зумовлена наявністю локалізованих станів біля рівня Фермі. Висока 

густина таких станів ( 1810  еВ
-1
см

-3
) свідчить про значну концентрацію 

дефектів структури у політипах TlInS2 і за будовою енергетичних зон 

наближає ці кристали до аморфних напівпровідників. Дефектами можуть 

виступати катіонні та аніонні вакансії, розірвані атомні зв’язки, комплекси 

точкових дефектів, а також дефекти упакування. Порівнюючи С та 2С-

політипи, необхідно відзначити, що вища густина N(EF) у 2С-політипі  

свідчить і про більшу концентрацію дефектів у таких кристалах., зокрема, 

дефектів упакування вздовж напрямку [00l].  

Важливим питанням, що потребує розв'язку, є з’ясування природи 

аномальної поведінки залежності )(T  для С-політипу кристалів TlInS в 

області існування НФ, а саме, зростання провідності при охолодженні від 

температури 215 К до 197 К. Особливо привертає увагу той факт, що при 

Т<194 К, коли у кристалі існує співмірна модульована структура з хвильовим 

вектором )25.0,0,0( q , провідність спадає. Зростання провідності 

спостерігається лише при існуванні неспівмірних хвиль модуляції з 

хвильовим вектором )25.0,0,( q . Тому саме неспівмірна модуляція, 

зумовлена статичними атомними зміщеннями вздовж напрямку OX  з 

просторовим періодом   /1 22,42,  спричиняє зростання провідності при 

охолодженні  зразків. Очевидно, у тих областях кристалу, де утворюється 

НФ, неспівмірна надгратка створює слабкий змінний потенціал, зумовлений 

вказаними вище статичними зміщеннями. У п.п. 3.1 відзначалося, що 

охолодження в інтервалі температур 215 К – 197 К  супроводжується 
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лінійним зростаннм параметра порядку, отже, і амплітуди неспівмірних 

статичних зміщень. Це означає, що амплітуда такого потенціалу також 

зростає при охолодженні у вказаному температурному інтервалі.  

Для з'ясування впливу НФ на дисперсійні співвідношення для електрону 

було розглянуто модель Кроніга-Пенні, у якій розглядається рух електрона в 

одновимірному лінійному ланцюжку прямокутних потенціальних ям: 

 










)1(,0

,
)(

0

naxanb

anbxanV
xV    (3.14) 

 

де n – ціле число, a – період основного потенціалу, b – ширина потенціальної 

ями. Відповідно, у стаціонарному рівнянні Шрьодінгера гамільтоніан такої 

системи має вигляд  2 2 2

0 2H / m d / dx V( x )   . Шукаючи розв’язок 

рівняння Шредінгера з використанням функцій Блоха )exp()()(
0

ikxxuk
k

 , 

можна отримати наступні дисперсійні співвідношення між хвильовим 

вектором (k) електрону (k) та його енергією (Е):  
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h

EVm
. Наявність НФ враховувалася як 

збурення основного потенціалу і тоді гамільтоніан системи визначався як 

VHH
~

0
 . У модельному наближені збурюючий потенціал задавався 

наступним виразом (див. рис. 3.21): 
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де  aНФ – довжина хвилі неспірозмірної фази, A – амплітуда зміщення атомів 

у статичній хвилі НФ.  
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Рис. 3.21. Модельне представлення основного потенціалу та потенціалу 

збурення для різних значень параметру порядку 

 

Відповідно у першому порядку теорії збурень поправка до енергії, зумовлена 

появою НФ, визначається наступним виразом: 

 

)(|
~

|)()(
001

kVkkE      (3.17) 

 

Тоді дисперсійні залежності можуть бути наближено розраховані наступним 

чином: 

)()()(
10

kEkEkE             (3.18) 

 

Співвідношення (3.18) дає змогу оцінити залежність ширини забороненої 

зони від амплітуди статичних зміщень атомів, тобто параметра порядку. На 

рис. 3.22 представлено таку залежність при  трьох значеннях амплітуди 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.22. Залежність ширини забороненої зони від амплітуди статичних 

зміщень атомів 

 

збурення 
0

~
kVV  , k  0,1; 0,05; 0,025. Як видно з рисунку, збільшення 

параметру порядку може призводити до зменшення ширини забороненої 

зони, і як результат, до збільшення провідності системи у випадку наявності 

НФ. На рис. 3.23 наведено залежність зміни ширини забороненої зони 

0 0 1g g gE E ( ) E ( , )    (при двох крайніх значеннях амплітуди зміщення 

0A  та 0 1A , ) від коефіцієнта k . Як видно, величина 
g

E  очікувано 

зменшується при зростанні неспівмірного збурення. Результати моделювання 

добре корелюють з наведеними вище даними рентгенодифракційних 

досліджень, на основі яких було визначено лінійну область зростання 

відносної інтенсивності )(/ )406( TfII sat   в області температур 211 К – 198 К 

(див. рис. 3.9) для кристалів С політипу  TlInS2 . 
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Рис.3.23. Залежність зміни ширини забороненої зони від параметру 

збурення 

 

Отже, дослідження питомої електропровідності на постійному струмі 

показали суттєві відмінності для кристалів політипу С та 2С. Зокрема, в 

області температур спостерігалося зростання провідності в області існування 

неспіврозміної фази, тоді як для політипу 2С в усьому температурному 

інтервалі провідність монотонно спадає. Отже, на основі як 

рентгеноструктурних даних, так і отриманих результатів по 

електропровідності, можна стверджувати, що в 2С-політипі кристалу TlInS2 

довгоперіодичні модульовані структури відсутні. 
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Висновки до розділу 3. 

 

1. Встановлено, що у кристалах С-політипу TlInS2 модуляційні 

сателіти НФ характеризуються хвильовим вектором )25,0,0;( iq  (0,04) і 

спостерігаються тільки в околі брегівських максимумів H0L при nH 4 та 

12  mL  ( mn, цілі числа, 0n ). Модуляційні сателіти СФ мають 

хвильовий вектор )25,0;0;0( cq  і реєструються як в околі максимумів H0L 

( nH 2 , зокрема, 0n ; 12  mL ), так і  максимумів 0KL при nK 2  та 

12  mL . Вказані умови для індексів HKL сателітів НФ та СФ визначаються 

елементами симетрії просторової групи С2/c. 

2. Показано, що при охолодженні кристалів С-політипу TlInS2  

сателіти НФ  малої інтенсивності виникають при температурі  238 К – 240 К, 

яка на 25 К – 27 К перевищує відоме в літературі значення температури ФП 

НФ – СФ 214iT  К. Існування слабких сателітів при вказаних температурах 

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

локальній концентрації характерних для TlInS2 структурних дефектів 

(точкових дефектів, домішкових атомів при порушенні стехіометрії, дефектів 

упакування) пружні параметри істотно модифіковані і утворення зародків 

НФ відбувається при більш високих температурах, ніж 214 К.  

3. Активне формування НФ у кристалах С-політипу TlInS2 

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

об’єм кристалу, в якому при охолодженні спостерігається зростання 

відносної інтенсивності модуляційних сателітів НФ, отже, і амплітуди 

параметру порядку, за близьким до лінійного законом. Температура ФП НФ –

 СФ складає 197cT  К і відповідає як перегину температурної залежності 

відносної інтенсивності модуляційних сателітів НФ, так і зменшенню 

параметра неспівмірності   до нуля.  

4. Визначено, що у кристалах С-політипу TlInS2 параметр   

залишається сталим ( 006,0045,0  ) як при охолодженні, так і при 
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нагріванні у діапазоні температур   203 К – 238 К, що свідчить про 

збереження початкового гармонічного режиму модуляції статичних атомних 

зсувів і відсутність "солітонного" формування доменів у вказаному 

температурному інтервалі.  

5. Встановлено, що у кристалах С-політипу TlInS2, починаючи з 

температури 203 К, параметр   при охолодженні зменшується до нуля з 

утворенням СФ ( 197cT  К). Зміна характеру температурної залежності )(T  

відображує перебудову НФ при температурі 203 К, в результаті якої 

відбувається перехід від гармонічного до "солітонного" режиму модуляції. 

6. Показано, що для кристалів С-політипу TlInS2 характерне 

поєднання фізичних властивостей, притаманних як власним 

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

НФ І роду (НВС І). А саме, про ВС ІІ свідчить гармонічний режим модуляції 

у НФ в інтервалі температур 203 К – 238 К, виконання закону Кюрі-Вейсса 

для залежності )(T  в околі температур  iT , cT , існування м’якої моди і 

зменшення її частоти на 2 – 3 порядки при наближенні до iT , cT ; ознакою 

НВС І є конденсація м'якої моди в точці 25,0;0;0(Ã ) зони Бриллюена та 

відповідне учетверіння об’єму елементарної комірки при утворенні СФ, 

"солітонний"  режим зміни параметру неспівмірності при 203T  К.  

7. Прояв фізичних властивостей кристалів С-політипу TlInS2, 

характерних як для власних, так і невласних сегнетоелектриків, свідчить про 

наявність двох конкуруючих типів параметру порядку (ПП) – 

однокомпонентного (ВС ІІ, зміна ПП за незвідним представленням uA ) та 

двокомпонентного (НВС І, зміна ПП за незвідним представленням  
)(*

c
k

D



), 

при утворенні НФ. Таке поєднання можливе за умови, що параметри порядку 

змінюються за незвідним зображенням  , яке є прямою сумою  

)(*
c

k
u DA



 . Тоді конкурування властивостей ВС ІІ та НВС І 

визначається співвідношенням між доданками у функціоналі густини вільної 
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енергії Гіббса, які характерні як для ВС ІІ, так і НВС І. Визначено умови, за 

яких може реалізуватися гармонічний режим модуляції в інтервалі 

температур існування НФ.  

8. Виявлено, що при температурах, характерних для існування НФ 

(203 К – 238 К) та СФ ( 197T  К) у С-TlInS2, у кристалах 2С-політипу TlInS2 

модуляційні сателіти НФ та СФ у жодному з напрямків оберненої гратки не  

спостерігаються. Подвоєння параметру с елементарної комірки кристалів 2С-

TlInS2 зумовлено зсувом кожного четвертого шару, утвореного кутово-

з’єднаними InS4 тетраедрами, на  половину довжини найменшої трансляції у 

напрямках  110  та  011 , що відповідає переходу від упакування АВАВАВ 

до АВАСАВАС. Оскільки  характерною відзнакою як неспівмірної, так і 

співмірної модуляції є наявність співмірного компонента 25,0c  

хвильових векторів )25,0,0,( iq  та )25,0,0,0( cq , який відображує статичні 

зсуви атомів у кристалографічному напрямку OZ  з просторовим періодом 

cc 4 , то поява зміщених С-площин у 2С-політипі порушує АВАВАВ 

дальній порядок і блокує виникнення хвиль статичних атомних зміщень 

уздовж OZ .  

9. Експериментально визначено температурні залежності 

параметрів елементарної комірки )(Ta , )(Tb , )(Tc  кристалів TlInS2 політипів 

С та 2С у діапазоні температур 180 К – 300 К, за якими обчислено 

температурні залежності коефіцієнтів лінійного розширення вздовж 

відповідних кристалографічних напрямків ),(Tc  )(Tb , )(Ta . Показано, 

що у кристалах С-TlInS2 спостерігається аномальна температурна поведінка 

параметра а, яка проявляється у зміні знаку коефіцієнта теплового 

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

активне формування НФ в усьому об’ємі кристалу. Таким чином, поява 

неспівмірних хвиль статичних зміщень атомів супроводжується зміною 

пружних характеристик кристалу С-TlInS2 у напрямку OX . Натомість, у 
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кристалах  2С-TlInS2 подібні особливості не спостерігаються, що є 

додатковим свідченням відсутності в них модульованих структур.  

10. Експериментально досліджено температурні залежності питомої 

електропровідності на постійному струмі зразків С  та 2С політипів кристалів 

TlInS2 в інтервалі температур 100 К – 300 К. Показано, що при охолодженні 

зразків залежності )(T  є спадаючими. Однак, для політипу С виявлено, що 

при охолодженні в області температур активного формування НФ (214 К –

 197 К) спостерігається зростання провідності, яке при переході до СФ 

змінюється на монотонне зменшення.  

11. Запропоновано модель аномального зростання провідності, яка 

враховує неспівмірне збурення кристалічного потенціалу при утворенні хвилі 

неспівмірних статичних атомних зміщень у НФ. Охолодження зразків в 

області температур 214 К – 197 К супроводжується зростанням параметру 

порядку, отже, і величини збурення. У рамках моделі Кроніга-Пені показано, 

що врахування неспівмірного збурення кристалічного потенціалу може 

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

інтервалі температур 214 К – 197 К. 

12. Встановлено, що у зразках С  та 2С політипів кристалів TlInS2 в 

області температур 160 К – 120 К спостерігається стрибкова провідність зі 

змінною довжиною стрибка електрона. За температурними залежностями 

провідності визначено густину локалізованих станів біля рівня Фермі, яка у 

зразках С політипу складає )(
F

EN = 18107,3   еВ
-1
см

-3
, а у зразках 2С 

політипу )(
F

EN = 18109,6   еВ
-1
см

-3
. Отже, кристали  TlInS2 характеризуються 

високою концентрацією дефектів, яка забезпечує їх стрибкову провідність. 
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РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЬОВАНИХ СТРУКТУР У КРИСТАЛАХ 

TlInS2 

 

4.1. Рентгенівська дифрактометрія опромінених кристалів TlInS2 С та 2С 

політипів 

 

У розділі 3 було експериментально показано, що кристали TlInS2  С  та 

2С політипів є сильно дефектними і за своїми фізичними властивостями 

наближаються до аморфних напівпровідників.  Про це свідчать виявлений  у 

С політипі ефект утворення НФ у локальних областях кристалу при 

температурах, що на 25 К – 27 К перевищують температуру активного 

формування НФ в усьому об’ємі кристалу, а також існування  стрибкової 

провідності зі змінною довжиною стрибка як у кристалах С, так і  2С 

політипів TlInS2. Відтак, постає питання, яким чином зміни у системі 

дефектів можуть вплинути на характер формування та розпаду модульованих 

структур у кристалах  TlInS2. У п.п. 1.3 відзначалося, що опромінення 

кристалів TlInS2  -квантами та високоенергетичними електронами є 

ефективним методом модифікації системи дефектів, який суттєво змінює  

електрофізичні властивості таких кристалів. Однак питання щодо впливу 

опромінення на характер та динаміку процесів утворення і розпаду 

модульованих структур у кристалах TlInS2 залишилось практично не 

з’ясованим. Тому методом триколової рентгенівської дифрактометрії було 

виконано експериментальне дослідження процесів утворення та розпаду 

модульованих структур у зразках С та 2С політипів TlInS2, які послідовно 

опромінювалися різними дозами рентгенівського випромінення. 

При плануванні дослідження перш за все було необхідно визначитися з 

вибором енергії опромінюючих фотонів. У відомій роботі [129] 

застосовувалися  -кванти з енергією 1,25 МеВ, що забезпечувало генерацію 

точкових радіаційних дефектів за механізмом пружних зсувів [182], який при 
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таких енергіях є основним. У той же час, можливості використання кристалів 

TlInS2 як активних елементів детекторів рентгенівських та  -променів, а 

також високоефективних монохроматорів рентгенівського випромінення 

[129] потребують визначення впливу електромагнітного випромінення з 

енергією у рентгенівському діапазоні – одиниці-десятки кілоелектрон-

вольтів. Важливо, що за таких умов механізм пружних зсувів, як правило, не 

реалізується, а утворення дефектів у напівпровідниках відбувається за 

електростатичними механізмами, пов’язаними з іонізацією атомів. Тому для 

опромінення зразків С та 2С політипів TlInS2 було обрано випромінення К-

серії Pd (енергії фотонів )( 1KE 21,18 кеВ , )( 2KE 21,02 кеВ), яке 

генерувалося рентгенівською трубкою БХВ-12 Pd. Нагадаємо, що 

опромінення зразків відбувалося з двох боків, таким чином було досягнуто 

більш  рівномірного розподілу дефектів у зразках (див. п.п. 2.4).  

На початку досліджувалася структура неопромінених зразків С та 2С-

політипів. Зокрема, на цьому етапі роботи залучалися зразки С політипу 

TlInS2 іншої технологічної партії, а ніж ті, структура яких розглянута у 

розділі 3. Виявилося, що у цих зразках додатково до брегівських максимумів 

00L і H0L з L=2n, H=4n та HHL з H=2n, L=n спостерігаються слабкі рефлекси 

H0L з непарними індексами H=2n+1. Такі рефлекси є забороненими для 

просторової групи С2/с і їх поява свідчить про локальні порушення площин 

ковзаючого відбивання типу с. В усьому іншому отримані  на цих зразках 

експериментальні результати щодо характеристик НФ та СФ повністю 

збігаються з викладеними у розділі 3. Як приклад, на рис. 4.1а наведено     

2D-розподіл  інтенсивності для неопроміненого зразка політипу С  від 

площин (a
*
0c

*
) при 210T  К, на якому спостерігаються типові сателіти НФ.  

Далі кожен з вихідних зразків політипу С  опромінювався протягом 

12 годин та набував дозу 9,0D  кГр. Отримані при різних температурах 2D-

розподіли інтенсивності практично не відрізнялися від таких для 

неопромінених зразків. Однак після того, як поглинена доза досягла значення 

9,2D  кГр, розподіли інтенсивності принципово змінилися (див. рис. 4.1б).  
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Рис. 4.1. 2D–розподіли інтенсивності для С-TlInS2 поблизу брегівських 

рефлексів 404, 405 та 406: а – неопромінений зразок при Т = 210 К, б – 

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

D = 2,9 кГр  при Т = 210 К 
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Виявилося, що вже при кімнатній температурі (!) спостерігалися досить 

інтенсивні сателіти НФ, які у неопроміненому зразку лише починали 

формуватися при Т = 238 К. Більш того, такі сателіти мали дещо іншу форму, 

а саме, були більш витягнуті вздовж напрямку [h00]
*
 і не мали вираженого 

локалізованого максимуму. Така протяжна форма сателітів може відображати 

наявність декількох модульованих структур з різними значеннями параметра 

неспівмірності в діапазоні δ = 0,02 – 0,17.  

Типовий 2D-розподіл інтенсивності для зразків політипу С з 

поглиненою дозою 9,2D  кГр при температурі існування НФ (Т = 210 К) 

наведений на рис. 4.1в.  Видно, що сателіти дещо змінили свою форму – 

стали більш локалізованими, хоча і зберегли більшу протяжність в 

порівнянні з неопроміненими зразками. Це може бути свідченням розпаду 

модульованих структур, параметри яких найбільш сильно відрізнялися від 

значення δ = 0,04, при охолодженні зразків в області існування НФ. Суттєво, 

що інтенсивність правого сателіту з q(–δ,0,+0.25) у всьому діапазоні 

температур існування НФ була більш ніж у 2 рази вище за інтенсивність 

сателіту q(+δ,0, –0.25). Як відомо, відмінність інтенсивності модуляційних 

сателітів, які відрізняються знаком хвильового вектора, свідчить про 

відхилення концентрації атомів від рівноважних значень у напрямку хвилі 

модуляції [38]. Оскільки при опроміненні окрім створення дефектів 

відбуваються ще й процеси їх упорядкування [182], то вказаний ефект може 

свідчити про утворення статичних хвиль густини дефектів (ХГД). Про значні 

концентрації дефектів в опроміненому зразку свідчать дифузні поля 

інтенсивності на рис. 4.1,б та рис. 4.1в, характерні для розсіювання на 

дефектах другого роду. 

Наступним кроком було визначення впливу опромінення на структуру 

зразків 2С політипу TlInS2. Встановлено, що в опромінених зразках з 

поглиненими дозами як 9,0D  кГр, так і 9,2D  кГр, в усьому 

температурному діапазоні Т = 300 К – 180 К  модуляційні сателіти НФ та СФ 

не спостерігалися. При збільшенні поглиненої дози посилювалися тільки 
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дифузні поля інтенсивності, що призводило до спотворення форми сателітів з 

хвильовим вектором q(0,0,±0.5) (див. рис. 4.2).  

Таким чином, для кристалів С політипу TlInS2 експериментально 

зареєстровано вплив опромінення рентгенівськими K  фотонами Pd на 

форму сателітів НФ, а головне, на температуру, при якій починається їх 

формування. Тому для отримання більш детальної інформації про 

 

 

Рис. 4.2. 2D–розподіли інтенсивності для pзразка 2С-TlInS2 9,2D  кГр  

поблизу брегівських рефлексів 404 та 406  

 

характеристики процесів утворення та розпаду модульованих структур в 

опромінених зразках С політипу TlInS2 було виконано дослідження відносної 

інтенсивності )406(/ II sat  сателіту )25,0;0;( q  в інтервалі температур 

300 К – 180 К.  Результати такого дослідження представлено на рис. 4.3. Для 

неопромінених зразків характерна залежність )406(/ II sat  (сині квадрати) є 

такою, що вже розглядалася у п.п. 3.1. Відзначалося, що важливою 

особливістю цієї залежності є поява слабких НФ сателітів при температурі 



116 

 

238 – 240 К, а температурний інтервал 240 К – 215 К відповідає формуванню 

НФ в локальних областях зразка.  

При опроміненні з поглиненою дозою 9,0D  кГр сліди сателітів НФ  

помітні при кімнатній температурі, а інтенсивне зростання відношення  

)406(/ II sat  починається при температурі 220 К, що перевищує відповідну 

температуру  для неопромінених зразків  (рис. 4.4,  рожеві  квадрати). Однак,  

значення )406(/ II sat , при якому відбувається ФП НФ – СФ, є меншим, ніж у  
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Рис. 4.3. Температурна залежність відносної інтенсивності Іsat/І405  для 

політипу С-TlInS2:  – неопромінений зразок;  – опромінений зразок 

(0,9 кГр);  – опромінений зразок (2,9 кГр);  – відпалений зразок. 

 

випадку неопромінених зразків. Варто відзначити, що форма сателітів та 

параметр неспівмірності при цьому практично не змінилися.  
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Як зазначалося, несподіваним виявився результат для опромінених 

кристалів С-TlInS2 з поглиненою дозою 2,9 кГр (рис. 4.3, зелені кружки), 

оскільки у цьому випадку сателіти НФ спостерігалися вже при кімнатній 

температурі. Важливо, що у діапазоні температур 300 – 220 К при 

охолодженні відносна інтенсивність )406(/ II sat  майже на порядок перевищує 

відповідне значення для неопромінених зразків в інтервалі температур 

240 К – 215 К. Однак, значення величини )406(/ II sat , при якому відбувається 

ФП НФ – СФ, є дещо меншим, ніж для зразків з поглиненою дозою 

9,0D  кГр. Нарешті, у зразках з 9,2D  кГр варто відзначити наявність 

невеликого гістерезису при ФП СФ – НФ, який при нагріванні складає 

приблизно 2 К.  

Останнім етапом дослідження був температурний відпал зразків з 

9,2D  кГр при температурі 430 К протягом 10 годин. Виявилося, що у 

результаті відпалу модуляційні сателіти у зразках політипу С при кімнатній 

температурі вже не спостерігалися, тобто стимульовані опроміненням 

модульовані структури виявилися зруйнованими. Слабкі сателіти НФ з 

параметром неспівмірності δ = 0,04 з’являлися при зменшенні температури 

нижче за 220 К (рис. 4.3, червоні трикутники). Відносна інтенсивність 

)406(/ II sat  в області існування СФ була значно нижчою у порівнянні з 

опроміненими зразками 9,0D  кГр, а тим паче у порівнянні з 

неопроміненими кристалами.  

Для пояснення отриманих результатів необхідно розглянути можливі 

канали генерації радіаційних дефектів у кристалах TlInS2. Перш за все, 

оцінимо максимальну енергію, яка передається атому при зіткненні з 

фотоелектроном ( maxE ), утвореним у результаті поглинання 

рентгенівського кванта у кристалі. Згідно з [184] вона складає 

2
max )/(4 eaee mMmEE  ( eE - кінетична енергія фотоелектрона, em - маса 

електрона,  aM  - маса атома). Приймаючи, що маса найбільш легкого атома в 
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елементарній комірці – атома сірки,  складає ea mSM 4109,5)(  , а 

максимальна кінетична енерія утворених фотоелектронів 21eE  кеВ, маємо 

4,1 mE  еВ. У той же час, гранична енергія, необхідна для виходу атома з 

вузла гратки, у напівпровідникових кристалах з йонно-ковалентними 

зв’язками, як правило, не менша за (8 – 12) еВ  [182]. Отже, можна вважати, 

що у кристалах TlInS2  при створенні радіаційних дефектів за умови 

опромінення фотонами 20  кеВ практично не діє механізм пружних 

зміщень. Натомість, при підпороговому опроміненні таких кристалів досить 

ефективним виявляється домішково-іонізаційний механізм [182]. У цьому 

випадку ключова роль у генерації дефектів належить домішковим атомам, 

зарядженим як позитивно (донори), так і негативно (акцептори). Як показано 

у п.п. 3.3, концентрація дефектів у неопромінених кристалах TlInS2 досягає 

1810  см
-3

 і значна частина дефектів зумовлена саме домішками, які 

інкорпоруються у кристалічну гратку на стадії вирощування кристалу [136]. 

Тоді, іонізація атома у регулярному положенні кристалічної гратки за умови, 

що у деякому його околі знаходиться заряджений домішковий атом, 

супроводжується кулонівською взаємодією домішкового і утвореного йонів. 

Результатом такої взаємодії з достатньо високою імовірністю є вихід атома з 

вузла у міжвузловину та утворення вакансії [182]. Як показано у роботі [136], 

у кристалах TlInS2 найбільш імовірним є розташування домішкових атомів у 

середині октаедрів InS4  при заміщенні атомів In. Тому у першу чергу 

іонізація саме атомів сірки супроводжується виходом таких атомів у 

міжвузловини та виникненням аніонних вакансій сірки. При цьому 

можливим є формування нейтральних комплексів, утворених зарядженими 

атомами домішок, аніонними вакансіями та атомами сірки у міжвузловинах 

[185]. На жаль, у літературі відсутні роботи, у яких була б виконана 

класифікація дефектів у кристалах TlInS2 та вказані їх кількісні параметри. 

Однак, наведений якісний розгляд показує, що за умов підпорогового 
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опромінення може бути достатньо ефективне домішково-іонізаційне 

дефектоутворення у кристалах TlInS2. 

Розглянено можливий механізм формування при кімнатній температурі  

локальних областей з НФ у кристалах С політипу TlInS2. Відомо, що 

взаємодія хвилі статичних атомних зміщень з дефектами призводить до 

періодичної зміни концентрації дефектів, а саме, до появи ХГД, період якої 

збігається з просторовим періодом хвилі модуляції [187,189]. Формування 

ХГД зазвичай вимагає тривалої витримки зразка в температурній області 

існування НФ. У випадку ж С політипу TlInS2 сателіти НФ в опроміненому 

зразку були зафіксовані вже при кімнатній температурі, при якій хвиля 

неспівмірних статичних зсувів атомів є вкрай термодинамічно 

нерівноважною. Отже, у цьому випадку формування НФ може відбуватися 

тільки за умови існування інших, більш термодинамічно стійких періодичних 

утворень, індукованих радіаційними дефектами. У полі таких утворень 

формування НФ має бути енергетично вигідним. Як відомо, стан кристалу з 

радіаційно-стимульованими дефектами є нерівноважним і при певній 

концентрації дефектів можливі процеси їх упорядкування та самоорганізації  

[187]. Одним з видів такого упорядкування і є формування ХГД. Тоді, можна 

припустити, що навіть при кімнатній температурі поява ХГД індукує 

пов’язану з нею хвилю статичних атомних зміщень. Параметри 

неспівмірності δ таких «самоузгоджених» хвиль в різних областях кристалу 

можуть розрізнятися. Виникаючому впорядкованому стану, очевидно, буде 

відповідати менша вільна енергія, що забезпечує його відносну стійкість. 

Представлені якісні міркування знаходять експериментальне 

підтвердження у наступному: а) інтенсивність модульованих сателітів при 

кімнатній температурі прямо пропорційна поглиненій дозі опромінення; 

б) інтенсивності сателітів q(–δ,0,+0.25) і q(+δ,0,–0.25) у зразках з D  2,9 кГр 

помітно відрізняються, що свідчить про періодичну зміну концентрації 

атомів у напрямку хвилі модуляції; в) більш витягнута форма сателітів при 

кімнатній температурі відображає існування ряду модульованих структур з 
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різними параметрами неспівмірності у діапазоні δ = 0,02 – 0,17. Очевидно, 

при відпалі кристалу комплекси та сегрегації дефектів розпадаються, а 

теплова міграція точкових дефектів супроводжується їх частковою 

рекомбінацією і відходом на стоки. У підсумку модульовані структури, 

пов’язані з дефектами, руйнуються, щільність дефектів в об’ємі кристала 

вирівнюється. Експериментальні дані показали, що формування НФ в полях 

залишкових дефектів відпаленого кристалу при охолодженні в діапазону 

температур Т = 197 К – 220 К помітно пригнічується. У цьому випадку такі 

дефекти виступають як стопори статистичних зміщень атомів. 

На жаль, на сьогодні відсутня можливість ab initio розрахунку вільної 

енергії Гіббса кристалу TlInS2 з дефектами різних типів для визначення 

областей термодинамічної стабільності. Однак, формування модульованих 

структур у присутності дефектів може бути продемонстровано на прикладі 

простої моделі – двовимірної квадратної гратки. Нехай період  елементарної 

комірки а, атоми розташовані у вузлах гратки та утримуються за рахунок 

гармонічних сил з силовою константою K, взаємодія атомів описується 

потенціалом Ленарда-Джонса     612
/2/)( rbrbEr   (E – мінімальне 

значення потенціалу, b – відстань, на якій енергія взаємодії атомів дорівнює 

нулю). Для визначеності обрано наступні значення параметрів: a = 10 Å, 

K = 1 eВ/Å
2
 та E = 0,5 еВ. Розглянуто випадок, коли a та b неспівмірні і між 

собою співвідносяться як b = 1,2a. 

Було проведено моделювання з використанням пакету для молекулярної 

динаміки LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel 

Simulator), в якому змінювалися положення атомів для мінімізації енергії 

[186]. Ділянка для моделювання становила 20х20 періодів (див. рис. 4.4а) з 

періодичними граничними умовами в обох напрямках. Після процедури 

мінімізації енергії атоми залишалися у початкових положеннях. Далі один 

атом вилучався з гратки (див. рис. 4.4б) та процедура мінімізації енергії 

проводилася знову. Варто зауважити, що з врахуванням періодичних 

граничних умов, наявність одного дефекту також було періодично 
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продовжено. Це дозволило змоделювати періодичну структуру дефектів у 

кристалі. Отримані положення атомів наведені на рис. 4.4в, з якого видно, що 

зміщення атомів з їх початкового положення спричиняє утворення 

модульованих поперечних хвиль статичних зміщень. У найпростішому 

випадку сферичного потенціалу період модуляції становить 2а. У випадку 

більш складного потенціалу міжатомної взаємодії період буде змінюватися 

залежно від симетрії потенціалу. 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Утворення хвиль статичних атомних зміщень у двовимірній 

квадратній гратці 

 

Отже, приклад простої двовимірної моделі показує, що утворення хвиль 

статичних атомних зміщень можливе при формуванні підгратки періодичних 

дефектів.  
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4.2. Електропровідність опромінених кристалів TlInS2 С та 2С політипів 

у діапазоні температур 100 К – 300 К  

 

Значний вплив рентгенівського опромінення на формування та розпад 

модульованих структур у кристалах TlInS2 С політипу, виявлений в 

експериментах з рентгенівської триколової дифрактометрії, потребував 

визначення електричної провідності опромінених зразків. Тому  було 

експериментально досліджено температурні залежності питомої 

електропровідності на постійному струмі С та 2С політипів кристалів TlInS2 

при охолодженні та нагріванні в області температур 100 – 300 К. Як і у п.п. 

4.1, використовувалися три типи зразків: 1) неопромінені зразки, 2) зразки з 

накопиченою дозою D = 0,9 кГр, 3) зразки з накопиченою дозою D = 2,9 кГр. 

У розділі 3 було детально проаналізовано характер температурних 

залежностей електропровідності неопромінених кристалів TlInS2 обох 

політипів. Для політипу С було виявлено ефект зростання провідності при 

охолодженні в області існування НФ. Натомість для політипу 2С таке явище 

не спостерігалося, тобто характер залежності )(T  був монотонно 

спадаючим. Спільним для обох політипів виявилося те, що на залежностях 

)/ln( 0  від 4/1T  виділялися лінійні ділянки, які відображували існування 

стрибкової провідністі електронів зі зміною довжиною стрибка. 

На рис. 4.5 представлено температурні залежності електропровідності 

кристалів TlInS2 політипу С при різних поглинених дозах опромінення. У 

першу чергу варто відзначити тенденцію до збільшення значення питомої 

провідності при зростанні поглинутої дози. Оскільки провідність кристалів  

TlInS2 носить стрибковий характер і зумовлена наявністю домішкових рівнів 

у забороненій зоні, то зростання провідності при опроміненні відображує 

збільшення концентрації таких рівнів у опромінених кристалах.  

Необхідно відзначити, що при зростанні поглиненої дози ділянка 

аномальної залежності )(T  в області температур існування НФ  (216 К –
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 196 К) "розмивається", так що у зразках з D = 2,9 кГр зростання провідності 

при охолодженні вже практично не спостерігається. В інших температурних 

областях характер зменшення провідності при охолодженні опромінених 

зразків зберігається. Зокрема, починаючи з температури 160 К, 

електропровідність як неопромінених, так і опромінених кристалів 

підпорядковується залежності (3.13), тобто, провідність набуває стрибкового 

характеру зі зміною довжиною стрибка (див. далі). На кожній із залежностей 

)(T  в області температур 300 К – 230 К можна виділити експоненційні 

ділянки. Зокрема, у п.п. 3.2 для такої ділянки у неопромінених зразках було 

визначено енергію активації Еа  = 0,65 еВ. З рис. 4.5 видно, що при зростанні 

поглинутої   дози  кут   нахилу   лінійних   ділянок   залежностей  )(T   дещо  

 

Рис. 4.5. Температурна залежність електропровідності кристалів TlInS2 

політипу С в інтервалі температур 100 К – 300 К 
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зменшується. Виявилося, що при  D = 0,9 кГр значення енергії активації 

становить Еа = 0,53 еВ, а при дозі D = 2,9 кГр – Еа = 0,44 еВ.  

У розділі 3, п.п. 3.2 було встановлено, для кристалів С політипу TlInS2 в 

області температур 120 К 160T  К  характерною є стрибкова провідність 

зі змінною довжиною стрибка, температурна залежність якої визначається 

формулою (3.13).  При опроміненні цей тип провідності зберігається, однак 

температурні границі існування такої провідності дещо зміщуються. На рис. 

4.7 наведено залежності )/ln(
0

  від 4/1T в інтервалі температур 200 К –

 100 К . Для зразків з D = 0,9 кГр лінійна область на вказаній залежності 

зміщується у бік вищих температур і складає Т = 130 К – 168 К (рис. 4.6, синя 

крива). Для цих зразків отримано значення коефіцієнту В = 54 ± 3 4/1К , отже,  

 

 

Рис. 4.6. Відносна електропровідність кристалів TlInS2 політипу С як 

функція 4/1T  
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густина локалізованих станів біля рівня Фермі )(
F

EN = 18107,7   еВ
-1
см

-3
, що 

майже у в два рази більше, ніж для неопромінених зразків. У випадку  зразків 

з D = 2,9 кГр інтервал температур, що відповідає стрибковій провідності зі 

змінною довжиною стрибка, вже складає Т = 130 К – 174 К і ще помітніше 

зсувається у бік вищих температур (рис. 4.6, червона крива),  В = 47 ± 3 4/1К , 

)(
F

EN = 19104,1   еВ
-1
см

-3
. Отже, для зразків з D = 2,9 кГр густина станів біля 

рівня Фермі більше ніж у п’ять разів перевищує відповідне значення для  

неопромінених зразків кристалів С-TlInS2.  

Аналогічні дослідження було проведено і для кристалів TlInS2 

політипу 2С.  Температурні залежності  )(T  для трьох типів зразків 

(неопромінені, з D = 0,9 кГр та з D = 2,9 кГр) представлено на рис. 4.7.  Як і  

 

Рис. 4.7. Температурна залежність електропровідності кристалів TlInS2 

політипу 2С в інтервалі температур 100 К – 300 К 
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для політипу С, спостерігається зростання електропровідності при 

збільшенні поглинутої дози. 

Як повідомлялося у п.п. 3.2, для неопромінених зразків на залежності 

σ(1/Т) було виділено три лінійні області з відповідними значеннями енергії 

активації: 1) Т = 290 К – 255 К, Еа1 = 0,52 еВ, 2) Т = 250 К – 235 К, 

Еа2 = 0,21 еВ, 3) Т = 230 К – 170 К, Еа3  = 0,09 еВ. Як видно з рис. 4.7,  після 

опромінювання на кожній залежності спостерігається лише дві експоненційні 

ділянки. Для зразків з D = 0,9 кГр відповідно  Еа1 = 0,4 еВ та Еа2 = 0,13 еВ, а 

для зразків з D = 2,9 кГр   Еа1 = 0,31 еВ та Еа2 = 0,12 еВ.  

Для зразків 2С політипу було також визначено вплив опромінення на 

характеристики стрибкової провідності зі змінною довжиною стрибка. На 

рис. 4.8. наведено залежності )/ln( 0  від 4/1T для трьох вказаних типів  

 

Рис. 4.8. Відносна електропровідність кристалів TlInS2 політипу 2С як 

функція 4/1T  
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зразків. Зокрема, для зразків з D = 0,9 кГр лінійна ділянка цієї залежності 

дещо зменшує кут нахилу, а її температурний інтервал становить 

В = 48±3 4/1К , )(
F

EN  = 19103,1   еВ
-1
см

-3
. Для зразків з D = 2,9 кГр отримано 

Т = 178 – 132 К; В = 48±3 4/1К , )(
F

EN  = 19101,2   еВ
-1
см

-3
. Отже, і для зразків 

2С політипу спостерігається тенденція зсуву температури появи стрибкової 

провідності зі змінною довжиною стрибка в область вищих температур при 

зростанні поглинутої дози опромінення. Крім того, і для цих кристалів 

опромінення спричиняє зростання густини локалізованих станів біля рівня 

Фермі. 

 

Таблиця 4.1.  

Параметри електропровідності для політипів С- та 2С-TlInS2 при різних 

дозах рентгенівського опромінення при температурі 300 К 

Параметри 
Доза опромінення 

D, кГр 

Політип 

C 2C 

σ (300 K), Ом
-1
см

-1
 

неопромін. 5,110
-8

 8,210
-8

 

0,9 1,310
-7

 1,610
-7

 

2,9 2,910
-7

 7,810
-7

 

B, K
1/4

 

неопромін. 65±3 56±3 

0,9 54±3 48±3 

2,9 47±3 42±3 

N(Ef), еВ
-1
см

-3
 

неопромін. 3,710
18

 6,910
18

 

0,9 7,710
18

 1,310
19

 

2,9 1,410
19

 2,110
19
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Зазначимо, що результати представлених рентгенодифракційних 

досліджень тільки якісно свідчать про зростання концентрації дефектів при 

опроміненні кристалів С та 2С політипів TlInS2. Натомість вимірювання 

температурних залежностей електропровідності дозволили кількісно оцінити 

параметри, що характеризують зміни у системі дефектів при опроміненні. 

Такі величини наведено у таблиці 4.1.Зауважимо, що значення N(Ef) слід 

вважати оціночними, оскільки для їх обчислення необхідно було 

використовувати  радіус локалізації електрона, для якого приймалося 

a = 1,4 нм. Насправді,  радіус локалізації електрона не є чітко визначеним і 

наведене вище значення вибрано по аналогії з бінарними сульфідами [66]. 

Тому абсолютні значення N(Ef)  варто розглядати як оціночні, хоча відносна 

зміна цієї величини досить точно відображує зміни у системі дефектів при 

опромінюванні.    
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Висновки до розділу 4 

1. Встановлено, що опромінювання кристалів TlInS2 С політипу 

рентгенівським випроміненням (енергія фотонів 21 кеВ) спричиняє 

формування НФ при більш високих температурах, а ніж у випадку 

неопромінених зразків.  Виявлено, що при досягненні певної поглиненої дози 

(2,9 кГр) НФ утворюється вже при кімнатній температурі, про що свідчить 

спостереження модуляційних сателітів з хвильовим вектором )25,0,0;( iq . 

В то же час, в опромінених зразках 2С політипу TlInS2 в області температур 

існування НФ та СФ модуляційні сателіти не спостерігалися. 

2. Показано, що рентгенівське опромінення суттєво впливає на форму 

та відносну інтенсивність модуляційних сателітів НФ у кристалах С політипу 

TlInS2. Зокрема, спостерігається зростання протяжності сателітів уздовж 

напрямку [h00]
* 

та відмінність їх відносних інтенсивностей. Вказані зміни 

параметрів сателітів НФ відображують формування декількох хвиль 

статичних атомних зміщень з різними значеннями параметра неспівмірності 

у діапазоні δ = 0,02 – 0,17, а також утворення супроводжуючих хвиль 

концентрації атомів у напрямку хвиль зміщень. 

3.  Зростання поглиненої дози рентгенівського випромінення 

призводить до зменшення максимального значення параметру порядку при 

охолодженні кристалів С політипу TlInS  в області температур активного 

формування НФ (197 К – 217 К). Оскільки величина параметру порядку 

визначається амплітудою статичних зміщень атомів при формуванні НФ, то 

при зростанні концентрації радіаційно-стимульованих дефектів статичні 

зміщення атомів демпфуються, тобто дефекти виступають як стопори 

зміщень. 

4. Ізотермічний відпал опромінених зразків при температурі 430 К 

протягом 10 годин спричиняє руйнування НФ, яка спостерігалася при 

кіинатній температурі. Це зумовлено розпадом комплексів та сегрегацій 

дефектів, а також частковою тепловою рекомбінацією точкових дефектів та 

виходом їх на стоки.  
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5. Запропоновано модель формування НФ в опромінених кристалах С 

політипу TlInS2 при температурах, які суттєво (на десятки кельвінів) 

перевищують температуру ФП ПФ – НФ ( iT 214 К). Модель передбачає, що 

при певній критичній концентрації радіаційно-стимульованих дефектів може 

відбуватися утворення хвиль густини дефектів (ХГД), які індукують хвилі 

зв’язаних з ними статичних атомних зміщень. На прикладі моделі плоскої 

квадратної атомної сітки методами молекулярної динаміки (програмний 

пакет LAMMPS) показано, що утворення системи періодично розташованих 

вакансій супроводжується релаксацією кристалічної гратки, результатом якої 

є поява хвиль статичних атомних зміщень з різними значеннями довжин 

хвиль. 

6. Експериментально досліджено температурні залежності питомої 

електропровідності опромінених зразків С та 2С політипів кристалів TlInS2 в 

інтервалі температур 100 К – 300 К. Виявлено зростання електропровідності 

кристалів при збільшенні поглиненої дози опромінення, що свідчить про 

стрибковий характер провідності між локальними центрами, які генеруються 

при радіаційному опроміненні. 

7. Показано, що при зростанні поглиненої дози у зразках С політипу 

TlInS2 руйнується ділянка аномальної температурної залежності питомої 

провідності в інтервалі температур існування НФ. Оскільки при збільшенні 

поглиненої дози зростає концентрація радіаційно-стимульованих дефектів, то 

за таких умов амплітуда хвиль статичних зміщень зменшується (див. п. 3 

висновків). Це спричиняє зменшення неспівмірного збурення кристалічного 

потенціалу, яке у підсумку впливає на ширину Eg кристалів.  

8. Експериментально встановлено, що при опроміненні кристалів С  та 

2С політипів TlInS2 температурні області, в яких проявляється провідність зі 

змінною довжиною стрибка,  зберігаються, але температури початку такої 

провідності зростають на 3 К – 10 К. Визначено густину N(Ef), яка у зразках 

С політипу зростає у 3,8 рази при переході від неопромінених до зразків з 

поглиненою дозою D = 2,9 кГр, а у зразках  2С політипу – зростає у 3,0 рази.  
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РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА СТРУКТУРУ 

КРИСТАЛІВ ПРУСТИТУ Ag3AsS3  

 

У п. 1.4 при розгляді особливостей кристалічної структури та фізичних 

властивостей кристалів пруститу Ag3AsS3 було відзначено суперечливий 

характер наявних у літературі даних щодо оптичних, пружних та 

електрофізичних характеристик цих кристалів, а також існування, 

температурного  положення та типу ФП у діапазоні температур  10 К – 300 К. 

Зокрема, йдеться про ФП,  який відбувається в околі температури 200 К і 

супроводжується пониженням симетрії кристалу [149]. На користь існування 

ФП при 200T  К свідчить зміна пружних сталих кристалу, зокрема, 

зростання (с22 – с11)/с11 при Т<200 К [151]. Натомість, за даними [160,161] 

жодних аномалій пружних сталих та лінійних коефіцієнтів теплового 

розширення Ag3AsS3 при температурі 200 К не спостерігається.  

Подальшого експериментального дослідження потребує і вплив 

освітлення на структурні особливості пруститу. Висока чутливість кристалів 

Ag3AsS3 до оптичного опромінення зумовлює ефекти фотоструктурної 

пам’яті, пов’язані з формуванням під дією світла системи дефектів, відмінної 

від системи дефектів при темновому термоциклюванні [146]. Тому при 

освітленні кристалів Ag3AsS3 можлива поява фотостимульованих ФП, 

зумовлених індукованою світлом перебудовою лабільної підгратки йонів 

срібла. Зокрема, вже відзначався такий ФП при  Т ≈ 210 К [149,150], 

встановлений за даними спектроскопії КРС, тобто фактично при  лазерному 

опроміненні зразків. Крім того, при застосуванні лазерного опромінення було 

виявлено аномалії на температурних залежностях ширини забороненої зони 

та швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль вздовж основних 

кристалографічних напрямків Ag3AsS3 в околі температури 

Т ≈ 150 К [155,156]. У той же час, зазначені зміни оптичних, пружних та 

електричних параметрів пруститу за умов оптичного опромінення 

безпосередньо не відображують стан кристалічної гратки та процеси, що 
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відбуваються у ній. А саме така інформація необхідна для кваліфікації 

вказаних змін як структурних фазових перетворень. Тому у дисертаційній 

роботі було виконано дослідження температурних залежностей параметрів 

елементарної комірки a  та c  кристалів Ag3AsS3  у діапазоні температур 

120 К – 300 К як у темновому режимі, так і за умов лазерного опромінення.   

 

5.1. Особливості визначення параметрів елементарної комірки кристалів 

Ag3AsS3 в області температур 120 К – 300 К   

 

Необхідно відзначити, що наявні у літературі результати дослідження  

температурних залежностей параметрів елементарної комірки пруститу a(T) і 

c(T) навіть за відсутності оптичного опромінення є вкрай суперечливими, 

оскільки рентгено- та нейтронографічні вимірювання виконувалися з 

недостатньо високою точністю (абсолютна похибка складала 02,001,0   Å) 

[146], [158]. На рис. 5.1 представлено зведені дані щодо залежностей a(T) і 

c(T) [158]. Як видно з представлених графіків, в області температур 100 К –

 300 К важко навіть якісно визначити характер температурних залежностей 

параметрів елементарної комірки a  та c , оскільки спадаючі залежності, 

визначені одними авторами, накладаються на зростаючі залежності за 

даними інших авторів. Тому при плануванні експериментального 

дослідження було необхідно забезпечити суттєво вищу точність визначення 

параметрів a  та c ,  ніж у вказаних роботах.  

Для досягнення вказаної мети було виконано наступне. Перш за все, 

було використано монокристали пруститу, в яких кристалографічні площини 

(001) та (100) виведено на фізичну поверхну.  Це дозволило використовувати 

низкотемпературну камеру УНРТ-180, яка більш стабільно працює при 

температурах, нижчих за 170 К, а ніж камера, що була задіяна для триколової 

дифрактометрії кристалів TlInS2 (п. 2.1). Крім того, не виконувалася 

монохроматизація первинного рентгенівського пучка, що дозволяло  
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Рис. 5.1. Температурні залежності параметрів a , c  кристалів пруститу 

(за даними [158]) 
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реєструвати неспотворений монохроматором 
2,1

K -дублет (випромінення 

рентгенівської трубки БСВ-29 Fe). Для отримання залежності c(T) 

реєструвався рефлекс 006, а у випадку a(T) – рефлекс 900. Сканування 

здійснювалося з кроком Δ(2θ) = 0,02˚, час накопичення імпульсів у точці 3 с. 

На рис. 5.2 представлено типові  дифрактограми рефлексів 006 та 900.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Рентгенівські максимуми 006 (а)  та 900 (б) при кімнатній 

температурі. Штрихові лінії – апроксимуючі функції Фойгта  
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У подальшому виконувався поділ 
2,1

K -дублету на 
1

K  та 
2

K  на 

компоненти, які апроксимувалися псевдофункціями Фойгта (пакет Reakfit 

4.12). Завдяки цьому окремо визначалося кутове положення  максимумів 
1

K  

та 
2

K  ліній, по кожному з яких обчислювалися відповідні значення 

міжплощинних відстаней 
)006(

d  та 
)900(

d . Для рефлексів 006 та 900 згідно з 

квадратичною формою гексагональної сингонії параметри елементарної 

комірки визначалися наступним чином: Hda
)900(

)3/2(  та Ldc
)006(

 , де 

9H  , 6L . Абсолютні похибки визначення параметрів елементарної 

комірки дорівнюють 
)900()900(

)3/2( Hctgda  та 
)006()006(.

Lctgdc . 

При 001,0   вони складають a 0,0008 Å,   c 0,0017 Å. Враховуючи 

певну похибку поділу 
2,1

K -дублету, можна прийняти 001,0a  Å, 

002,0c  Å.  

 Зйомка дифрактограм виконувалася при охолодженні та подальшому 

відігріванні зразків в інтервалі температур 120 К – 300 К. Крок по 

температурі був змінним залежно від температурного діапазону і складав від 

2 К до 10 К. При кожній температурі зразок витримувався 2-3 хвилини і 

потім протягом 7-10 хвилин відбувалося сканування кутового діапазону. 

Температура зразка підтримувалася з точністю до 0,5 К з використанням 

терморегулятора ВРТ-2 і вимірювалася медь-константановою термопарою. 

Оптичне опромінювання зразків в процесі охолодження і нагрівання 

виконувалось за допомогою лазера MGL 500 мВт (λ = 532 нм), потужність 

випромінювання на зразку складала 40 мВт.  

 

5.2 Вплив лазерного опромінення на параметри елементарної комірки 

кристалів Ag3AsS3 

 

На рис. 5.3. наведено типові температурні залежності параметру a 

елементарної комірки при охолодженні зразків Ag3AsS3: а – за відсутності 
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лазерного опромінення, б – за умови лазерного опромінення. Там же 

представлено залежності лінійного коефіцієнта теплового розширення 

  aTa
a

// , які визначалися чисельним диференціюванням попередньо 

згладжених залежностей )(Ta  (FFT метод згладжування). Як видно, 

залежності a(T) близькі до лінійних, а значення параметру а при опроміненні  

 

 

 

Рис. 5.3. Температурні залежності параметру a(T) елементарної комірки 

пруститу: а – без опромінення; б – при лазерному опроміненні 
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та без нього практично збігаються. Водночас, на обох графіках в області 

температур T = 180 К – 220 К спостерігається слабка зміна кута нахилу 

залежності a(T), так що при T > 220 К кут нахилу виявляється дещо меншим,  

ніж при T < 180 К. Таке зменшення кута відображується зміною коефіцієнта 

a
 , який в області температур T > 220 К складає (2,2 2,0 ) 510  1K , а при 

T < 180 К досягає (2,7 2,0 ) 510  1K . Відзначимо, що залежності a(T), які 

були отримані в умовах охолодження та нагрівання, практично збігаються.  

Аналогічно на рис. 5.4 наведено залежності c(T), отримані у режимі 

охолодження як без оптичного опромінення, так і при лазерному опроміненні 

зразків Ag3AsS3. Перш за все, розглянемо результати, отримані при 

охолодженні у темновому режимі (рис. 5.4а). Можна виділити три області 

температур з різним характером залежностей c(T). У першому діапазоні 

220T  К параметр с досить слабко зростає при зменшенні температури і, 

відповідно, лінійний коефіцієнт теплового розширення   cTc
c

//  є 

малим за модулем та від'ємним 
c

  = – (4 2 ) 610  1K . В інтервалі температур 

150 К T  220 К параметр c  зростає за модулем вже помітно, так що 

коефіцієнт 
c

  змінюється від 
c

 =  – (4 2 ) 610  1K  при 220T  К до 
c

 =  –

 (1,7 2,0 ) 510  1K при 150T  К. Нарешті, у діапазоні 120 К 150T  К 

параметр с зростає за модулем практично лінійно. Для зручності на рис. 5.5 

наведено залежності  )(T
a

 , )(T
c

  у більшому масштабі (темновий режим). 

Зауважимо, що залежності c(T) при охолодженні та нагріванні практично 

однакові.  

Таким чином, дослідження температурних залежностей а(T), c(T)  у 

темновому режимі показало, що для Ag3AsS3 в області температур 

150 К T  220 К реалізується певний "перехідний стан" кристалу, у якому 

при охолодженні відбувається мале зростання коефіцієнта 
a

  та помітне 

зростання за модулем від’ємного коефіцієнта 
c

 .  
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Рис. 5.4. Температурні залежності параметру c(T) елементарної комірки 

пруститу: а – без опромінення; б – при лазерному опроміненні 

 

 Розглянемо результати, отримані за умови лазерного опромінення. При 

охолодженні у діапазоні температур 150 К 300T  К (рис. 5.4б) залежность 

c(T) практично збігається з такою, що зареєстрована у темновому режимі.  

Але  при температурі 
1p

T  = (144 – 146) К спостерігається зростання 

параметру с стрибком на величину ∆c ≈  0,003 Å, що відображується "V"-
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подібною аномалією на залежності )(T
c

 . Важливо, що при нагріванні 

зразка, попередньо охолодженого до температури 120 К, спостерігається 

стрибкоподібне зменшення параметру c  приблизно на таку ж величину 

∆c ≈ 0,003 Å в околі температур  148146
2


p

T  К, тобто  має місце 

гистерезис 2T  К у температурному положенні цієї аномалії. (рис. 5.6). 

При наступному  циклі "охолодження-нагрівання" в умовах лазерного 

опромінення описані зміни параметру c повторюються. 

 

 

Рис. 5.5. Температурні залежності лінійних коефіцієнтів теплового 

розширення 
c

 ,
c

 у темновому режимі 

 

Таким чином, охолодження зразків пруститу в умовах потужного 

лазерного опромінення призводить до стрибкоподібної зміни параметру c  

елементарної комірки кристалів пруститу при 
1p

T  = (144 – 146) К, причому 

така стрибкоподібність є температурно зворотною при нагріванні. Як вже 

зазначалося, раніше за умови оптичного опромінення зразків пруститу в 

околі температури 150 К іншими авторами спостерігалися аномалії 

електропровідності [190],  ширини забороненої зони [191], частоти лінії 

спектра КРС [192] та частотних  залежностей акустичних фононів [193]. 
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Отже, зміни вказаних фізичних параметрів при температурі T 150  К 

супроводжуються і певною структурною перебудовою кристалів Ag3AsS3. 

 

 

Рис. 5.6. Залежність c(T) кристалів пруститу за умови лазерного 

опромінення:  – охолодження,  –  нагрівання 

 

Розглянемо можливі механізми ефекту стрибкоподібної зміни параметру 

елементарної комірки c  кристалів Ag3AsS3 при лазерному опроміненні. Перш 

за все, відзначимо, що структурний каркас пруститу утворюють системи 

право- та лівогвинтових спіралей (AgS)∞, розорієнтовані між собою на 

кут 02  [194–197]. На кожну з таких спіралей у межах елементарної комірки 

припадає 18 октаедричних порожнин (ОП), які статистично заповнюються 

катіонами срібла  Ag
+
. Оскільки на елементарну комірку припадає 18 катіонів 

Ag
+
, то при 0T  у кожній з право- та лівогвинтових спіралях вони 

заповнюють половину ОП (рис. 5.7). При зростанні температури відбувається 

активна міграція катіонів Ag
+
 у вакантні ОП. Такі процеси можуть бути 

достатньо інтенсивним, оскільки за кімнатної температури потенціальні  
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Рис. 5.7. Право- і лівогвинторі спіралі  (AgS)∞ та підгратка катіонів   Ag
+
 

в елементарній комірці пруститу [197] 

 

бар’єри при переході іонів срібла між ОП складають  тільки 
Ag

U  0,5 еВ –

 0,8 еВ [197]. Завдяки цій особливості кристалічної структури прустит має 

досить високу йонну провідність, яка при кімнатній температурі складає       

10
-3

 См/м [198]. У роботі [199] було встановлено, що характер 

терморозупорядкування право- та лівогвинтових спіралей Ag3AsS3 дещо 

різний. А саме, у процесі нагрівання, починаючи з температури 150T  К, 

відбувається терморозупорядкування переважно правогвинтових спіралей, 

що відображується аномальною поведінкою температурних залежностей 

відносної інтенсивності )(TI  ряду структурних максимумів (для них при 

150T  К зростання температури супроводжується збільшенням відносної 

інтенсивності). Дослідження впливу оптичної підсвітки на відносну 

інтенсивність структурних максимумів пруститу показало, що для деяких 

рефлексів (наприклад, 232 та 312) за умови освітлення зразків аномальна 

залежність )(TI , характерна для темнового режиму при нагріванні від 

150T  К, вже не спостерігається [154]. Було зроблено висновик, що така 

поведінка залежностей )(TI  зумовлена переважним розупорядкуванням під 

дією світла саме лівогвинтових спіралей, а температура 150 К при нагріванні 
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відповідає початку активного розупорядкування обох підграток срібла – як 

тієї, що пов’язана з правогвинтовими спіралями  (AgS)∞, так і тієї, що 

відповідає лівогвинтовим спіралям.  

Можна припустити, що стрибкоподібна зміна параметру c  за умови 

лазерного опромінення супроводжується стрибком величини потенціального 

бар’єру 
Ag

U  для катіонів  Ag
+ 

при температурах 
1p

T  та 
2p

T . Такий стрибок 

значеннь 
Ag

U  не спостерігається у темновому режимі, тобто переважне 

розупорядкування правогвинтових спіралей при 150T  К, встановлене у 

роботі [199], визначається тільки відмінністю температурних залежностей 

)(TU
Ag

 для право- та лівогвинтових спіралей. Стрибкоподібне зменшення 

величини 
Ag

U  за температури 
2p

T  при нагріві спричинятиме активну теплову 

дифузію Ag
+ 

у обох спіралях.  При охолодженні зразків за температури 
1p

T , 

навпаки, відбувається стрибкоподібне зростання 
Ag

U  і у подальшому при 

1p
TT   стан підграток Ag

+ 
 у право- та лівогвинтових спіралях 

"заморожується". Таким чином,  відмінність процесів розупорядкування 

підграток Ag
+ 

у темновому режимі та за умови лазерного опромінення може 

бути зумовлена різним характером теплових залежностей )(TU
Ag

: при 

опроміненні вони змінюються стрибком в околі 
1p

T , а без опромінення ці 

функції для право- та лівогвинтових спіралей не мають стрибків, хоча і 

вімінні між собою. Отже, стрибкоподібна зміна параметру c  при 

температурах 
1p

T  та 
2p

T  дозволяє пояснити різний характер 

терморозупорядкування катіонних підграток Ag
+ 

у право- та лівогвинтових 

спіралях (AgS)∞ за умови, що стрибкова зміна параметру c  супрводжується 

стрибком величини 
Ag

U .  

Відзначимо, что стрибкоподібна зміна параметру c  при 
1p

T  може 

відображувати ФП першого роду у кристалі пруститу при цій температурі, 

особливо прийнявши до уваги аномалії ряду фізичних параметрів в околі 

температури 150 К, що спостерігалися у роботах [155,156] та [190-193]. На 
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користь цього свідчить і гістерезис 2T  К у температурному положенні 

стрибка параметру c  при наступному нагріванні. Однак для висновку про 

існування ФП І роду при 
1p

T  необхідне дослідження симетрії пруститу в 

околі 
1p

T , а також його термодинамічних характеристик, наприклад, 

теплоємності. Це питання потребує подальшого дослідження. 

 

Висновки до розділу 5. 

 

1. Експериментально визначено температурні залежності параметрів а та 

с елементарної комірки кристалів пруститу Ag3AsS3, а також лінійні 

коефіцієнти теплового розширення 
a

 , 
c

  у температурному діапазоні 

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

опроміненні. Показано, що залежності a(T) при опроміненні та без нього 

збігаються і є близькими  до лінійних. В області температур  T = 180 К –

 220 К виявлена слабка зміна кута нахилу залежності a(T), так що при  

T > 220 К коефіцієнт теплового розширення складає 
a

  = (2,2 2,0 ) 510  1K , 

а при T < 180 К 
a

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

2. Встановлено, що у темновому режимі виділяються три області 

температур з різним характером залежності c(T). У діапазоні 220T  К 

параметр с слабко зростає при зменшенні температури,  коефіцієнт теплового 

розширення складає 
c

  = – (4 2 ) 610  1K . В інтервалі температур 

150 К T  220 К зростання параметру c  за модулем більш сильне і 

коефіцієнт теплового розширення змінюється від 
c

 =  – (4 2 ) 610  1K  при 

220T  К до 
c

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

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

3. Показано, що при лазерному опроміненні та у темновому режимі 

залежності c(T) в інтервалі температу 148 К – 300 К збігаються. Однак, за 

умови опромінення при темпратурі 
1p

T  = (144 – 146) К у режимі охолодження 

виявлено стрибкоподібне зростання параметру c . У подальшому при 
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нагріванні охолоджених до 120 К зразків спостерілося стрибкоподібне 

зменшення величини c  з температурним гістерезисом 2T  К,  що 

характерно для структурних ФП  першого роду.  

4. Стрибок значень параметру елементарної комірки c  при 
1p

T  = (144 –

 146) К відображує зміну характеру процесів розупорядкування підгратки 

катіонів Ag
+
 при переході від темнового режиму до інтенсивного лазерного 

опромінення. Зокрема, така зміна може бути зумовлена відмінністю 

температурних залежностей потенціальних бар’єрів )(TU
Ag

, які при 

опроміненні змінюються стрибком в околі 
1p

T , а без опромінення для право- 

та лівогвинтових спіралей не мають стрибків, хоча і вімінні між собою.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Методом триколової рентгенівської дифрактометрії виконано 

сканування оберненого простору кристалів TlInS2 С та 2С політипів у 

площинах (a
*
0c

*
), (b

*
0c

*
) та (a

*
a

*
c

*
) в інтервалі температур 180 К – 300 К. 

Встановлено, що при охолодженні неопромінених кристалів С політипу 

модуляційні сателіти НФ )25,0,0;( iq  ( 006,0045,0  ) малої 

інтенсивності з’являються при температурах 238 К – 240 К, які на 24 К – 26 К 

перевищують відоме у літературі значення температури ФП ПФ – НФ 

214iT  К. Існування слабких сателітів при вказаних температурах 

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

локальній концентрації характерних для TlInS2 структурних дефектів пружні 

параметри істотно модифіковані.  

2. Активне формування НФ у неопромінених кристалах С-політипу 

TlInS2 відбувається у температурному інтервалі 197 К < T  < 214 К і охоплює 

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

амплітуди параметру порядку за близьким до лінійного законом. 

Температура ФП НФ – СФ складає 197cT  К. Виявлено, що при 

температурах, характерних для існування НФ (197 К – 240 К) та СФ 

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

НФ та СФ у жодному з напрямків оберненої гратки не спостерігаються.  

3. Встановлено, що опромінювання кристалів TlInS2 С політипу 

рентгенівським випроміненням (енергія фотонів 21 кеВ) спричиняє 

формування НФ при більш високих температурах, аніж у випадку 

неопромінених зразків.  Виявлено, що при досягненні певної поглиненої дози 

(2,9 кГр) НФ утворюється вже при кімнатній температурі, а зміна форми та 

відносної інтенсивності сателітів при опроміненні свідчить про формування 

декількох хвиль статичних атомних зміщень з різними значеннями параметра 

неспівмірності δ = 0,02 – 0,17 та утворення хвиль концентрації атомів у 

напрямку хвиль зміщень. 
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4. Запропоновано модель формування НФ в опромінених кристалах С 

політипу TlInS2. Модель передбачає, що при певній критичній концентрації 

радіаційно-стимульованих дефектів відбувається утворення хвиль густини 

дефектів, які індукують хвилі зв’язаних з ними статичних атомних зміщень. 

На прикладі плоскої квадратної атомної сітки методами молекулярної 

динаміки (програмний пакет LAMMPS) показано, що утворення системи 

періодично розташованих вакансій супроводжується релаксацією 

кристалічної гратки, результатом якої є поява хвиль статичних атомних 

зміщень з різними значеннями довжин хвиль.  

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

політипу TlInS2  характерне поєднання фізичних властивостей, притаманних 

як власним сегнетоелектрикам з НФ ІІ роду (ВС), так і невласним 

сегнетоелектрикам з НФ І роду (НВС), що свідчить про  наявність у НФ двох 

конкуруючих типів параметру порядку – однокомпонентного та 

двокомпонентного. В області температур T  > 203 К зберігається гармонічний 

режим модуляції статичних атомних зсувів, характерний для ВС, а при 

 T    203 К  відбувається перебудова НФ, у результаті якої режим модуляції 

стає "солітонним" (НВС).  

6. Експериментально визначено температурні залежності питомої 

електропровідності на постійному струмі неопромінених та опромінених 

зразків TlInS2 С та 2С політипів в інтервалі температур 100 К – 300 К. 

Показано, що при охолодженні усіх типів зразків залежності )(T  є 

спадаючими. Однак, для неопромінених зразків політипу С виявлено, що при 

охолодженні в області температур активного формування НФ (214 К – 197 К) 

спостерігається зростання провідності, яке при переході до СФ змінюється на 

монотонне зменшення. Запропоновано модель аномального зростання 

провідності, яка враховує неспівмірне збурення кристалічного потенціалу 

при утворенні хвилі неспівмірних статичних атомних зміщень. У рамках 

моделі Кроніга-Пені показано, що врахування неспівмірного збурення 
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кристалічного потенціалу може призводити до зменшення ширини 

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

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

політипів кристалів TlInS2 реалізується стрибкова електронна провідність, а в 

області температур 160 К – 120 К – стрибкова провідність зі змінною 

довжиною стрибка електрона. За температурними залежностями провідності 

визначено густину локалізованих станів біля рівня Фермі. Виявлено 

зростання електропровідності кристалів при збільшенні поглиненої дози 

опромінення, що свідчить про стрибковий характер провідності між 

локальними центрами, які генеруються при радіаційному опроміненні. 

8. Експериментально визначено температурні залежності параметрів а та 

с елементарної комірки кристалів пруститу Ag3AsS3, а також лінійні 

коефіцієнти теплового розширення 
a

 , 
c

  у температурному діапазоні 

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

опроміненні. Виявлено, що за умови лазерного опромінення при температурі 

146T   К відбувається стрибкоподібна зміна параметру c  величину 

∆с ≈ 0,003 Å  - зростання при охолодженні та зменшення при нагріванні. 

Стрибок значень параметру елементарної комірки c  відображує зміну 

характеру процесів розупорядкування підгратки катіонів Ag
+
 при переході 

від темнового режиму до інтенсивного лазерного опромінення. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Послідовність проведення юстування  

 

В першу чергу було проведено визначення нульового положення 

лічильника та зразка, тобто при встановленні на гоніометрі кута θ – 2θ на 

нуль первинний пучок рентгенівських променів має потрапляти на детектор. 

Далі було виконано розполовинювання цього пучка зразком. За допомогою 

барабана 3 на рис. 2.1 було виставлено зразок на таку висоту, що далі на 

детектор потрапляла лише половина від первинного пучка. Така умова 

розполовинювання виконувалася при повороті зразка навколо осі χ від 

0º до 360º. В даному випадку перевірялися чотири положення, різниця між 

якими становила 90º, тобто, χ, χ+90º, χ+180º, χ+270º. Первинне положення 

χ=0º було обрано з міркування виведення рефлексів типу (00L), тобто напрям 

падіння первинного пучка променів і вісь χ лежали в перпендикулярних 

площинах. Так було виконано вертикальне (в положеннях χ та χ+180º) та 

горизонтальне розполовинювання (χ+90º та χ+270º). Далі було перевірено 

паралельність поверхні зразка первинному рентгенівському пучку шляхом 

обертання зразка навколо осі φ від 0º до 360º. Інтенсивність рентгенівських 

променів, що потравляють в детектор, має бути однакова при повному оберті 

зразка навколо осі φ. На цьому безпосереднє розполовинювання було 

завершено. 

Задача допоміжного юстування полягала в тому, щоб встановити 

площину (00L) у положення, перпендикулярне екваторіальній площині θ –

 2θ. Було обрано рефлекс типу 00L, а саме 004, який за розрахунками має 

кутове положення 2θ=52,7º. Метою було знайти таке положення зразка, що 

при повороті на кут φ від 0º до 360º інтенсивність даної лінії зберігалася 

однаковою. Така умова виконувалася за допомогою юстувальних гвинтів 4 на 

рис. 2.1. В результаті інтенсивність дифракції для всіх вузлів типу 00L не 

змінювалась при повороті на кут φ від 0º до 360º.  
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Додаток Б 

Розрахунок кутів χ та φ 

 

Кристали TlInS2 мають моноклинну сингонію з векторами прямої 

комірки a1, a2 та a3 і відповідними кутами між ними α, β та γ. Натомість, для 

оберненої гратки вводилися вектори оберненої гратки b1, b2 та b3 з 

відповідними кути α
*
, β

*
 та γ

*
. Далі було обрано довільний вузол HKL, якому 

відповідало введення довільного вектора оберненої гратки 
hkl

GS   та 

нормалей N  вздовж осі OZ
*
 та C  вздовж осі OY

*
 (див. рис. 1): 
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hkl

   

 (1) 

Геометрія експерименту, яка зображена на рис. 1а, була такою, що між 

вектором Shkl та віссю OZ
*
 установлено кут φ, а між вектором нормалі N  та 

вектором оберненої гратки Shkl – кут χ. Послідовність виведення будь-якого 

вузла HKL у відбиваюче положення була наступною: спочатку потрібно було 

обернути вектор Shkl на кут φ так, щоб він опинився в площині (Z
*
0X

*
), далі 

докрутити вектор Shkl на кут χ. Записавши скалярний добуток цих векторів 

можна визначити cos  з виразу: 

cosSNNS       (2) 
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Для моноклинної структури 0coscos90    , тоді з виразу 

(3) остаточно маємо: 
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Рис. 1. Схематичне зображення кутів та векторів для оберненої гратки 

моноклинної сингонії 

 

Для розрахунку кута φ було використано ті ж самі вектори нормалі N та 

C, а також вектор оберненої гратки 
hkl

GS  , але додатково було введено 

вектор F, у вигляді векторного добутку (5). Схематичне зображення векторів 

та кутів наведено на рис. 1б: 

SNF        (5) 

Підставивши відповідні вирази для векторів N та S з виразу (1) та 

використавши, що  0
33
bb , маємо:  

2313
bLkbbLhbF       (6) 

Модуль цього вектора становив після скорочення та спрощення 

 0coscos   : 

   2

2

22*2

1

2

3
cos1 bkbhLbF       (7) 

Далі було введено вектор D також у вигляді векторного добутку: 

CFD        (8) 

З виразів (6) та (1) маємо: 
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Після спрощення маємо:  
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bLkKbD       (11) 

Отже, з векторного добутку отримаємо sinφ: 

 sinCFCF     (12) 
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    (14) 

Змінюючи індекси HKL, а також розраховані для оберненої гратки 

значення b1, b2 та b3 і кут β
*
, можна отримати cosχ та sinφ для кристалу TlInS2 

моноклинної сингонії. Взявши обернені тригонометричні функції з виразів 

(4) та (14), було отримано значення кутів χ та φ в чистому вигляді. Отже, 

виведення довільного вузла оберненої гратки у відбиваюче положення можна 

розподілити на три етапи: 1) визначення кута 2θ, 2) поворот вектора S на кут 

φ; 3) опускання вектора S на кут χ. 

Під час експерименту в першу чергу виставляються кути χ та 2θ. 

Сингонія кристалу TlInS2 передбачає наявність чотирьох ліній при обертанні 

навколо осі φ. Отже, одне з положень кута φ, при якому спостерігалося 

максимальне значення інтенсивності, було прийнято за нульове. Всі наступні 

лінії спостерігалися при збільшенні кута φ на 90º, по аналогії з кутом χ при 

юстуванні, тобто, φ, φ+90º, φ+180º, φ+270º, при яких спостерігалися лінії 

типу (H0L). 

 


