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НОРМАЛЬНА  Й  АНОМАЛЬНА  ДИСПЕРСІЯ  
РЕНТГЕНІВСЬКИХ  ХВИЛЬ 

Наведені результати досліджень дисперсійних ефектів методом маятникових і муарових 
смуг. Отримано співвідношення для періодів маятникових смуг в околі К-краю поглинання. 
Встановлена періодична залежність одиничного декременту показника заломлення δ від 
порядкового номера елементів Z у таблиці Д.І. Менделєєва. 

Results of dispersion effect researches carried out by method of pendelösung and moire fringes are 
indicated. The ratio for periods of pendelösung fringes is obtained in neighborhood of absorption 
K-edge. Periodic dependence of refractivity decrement on the number Z of element in the D.I.Mende-
leev table is established. 

Серед великої кількості дифракційних явищ, 
які спостерігаються при динамічному розсіянні 
рентгенівських променів, найбільш відомими є 
маятникові і муарові осциляції, що виникають 
у результаті когерентної взаємодії хвильових 
полів у кристалах і багатоблочних кристалічних 
системах [1-18]. У більшості опублікованих на 
даний час праць увагу дослідників привертають 
дослідження дифракційних ефектів у спотворе-
них кристалах, виміри показників заломлення n 
для фіксованих довжин хвиль, вимірювання пе-
реміщень з великою точністю, створення нових 
типів інтерферометрів [12,13]. Інтенсивно також 
використовуються можливості, які надають маят-
никові та муарові осциляції, як інші інтерферен-
ційні явища у фізиці, для створення ефективних 
прецизійних методів дослідження дефектів крис-
талічної будови [19-24]. 

Традиційні експериментальні методи визна-
чення структурних амплітуд, що грунтуються 
на вимірюванні інтегральної інтенсивності, за-
лежать від цілого ряду факторів, зумовлених 
наявністю дефектів у реальних монокристалах 
[5-7]. Суттєві труднощі виникають також при 
врахуванні екстинкційних ефектів, поправок на 
поглинання, на теплове дифузне розсіяння та ін. 
Крім того, методика вимірювання інтегральної 
інтенсивності трудомістка, вимагає достатньо 
складної апаратури і має відносно низьку точ-
ність (5%). Методи рентгенівської інтерферо-
метрії і маятникових смуг не пов’язані з вимі-
рюванням енергетичних параметрів розсіяння і 

дозволяють проводити необхідні визначення 
показників заломлення n і відповідних диспер-
сійних поправок з високою точністю (0,1-0,5%) 
за геометрією інтерференційної картини. 

Числові методи розрахунку атомних амплітуд 
розсіяння з використанням сучасних ЕОМ дають 
можливість розрахувати структурні амплітуди 
Fh з достатньою точністю. Із сукупності суттєвих 
прийомів розрахунку атомного фактора розсі-
яння f найбільш надійним прийнято вважати 
метод Хартрі-Фока, в якому розглядається рух 
електрона у самоузгодженому полі з урахуван-
ням обмінної взаємодії електронів атомів, разом з 
тим цей метод не враховує релятивістських ефек-
тів [3,18]. Зауважимо, що для важких атомів є 
досить суттєвими релятивістські  та диспер-
сійні 

f ′∆
f ′′∆  поправки до f. Водночас, метод маят-

никових смуг дозволяє з великою точністю (∼0,1%) 
вимірювати величини структурних амплітуд та 
атомних факторів розсіяння, що має особливо 
важливе і принципове значення. 

1.1 Метод маятникових смуг. Теоретичні 
співвідношення 
Відстань між маятниковими смугами однакова, 

як у наближенні падаючих сферичних (рис.2а), 
так і плоских (рис.2б-г) рентгенівських хвиль, 
однак для сферичних хвиль місце положення 
максимумів зміщене на Λ/4 до краю клину, де 
Λ – екстинкційна довжина. Безпосередній розра-
хунок інтенсивності вздовж відбиваючих площин 
приводить до такого співвідношення [2]: 
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Дебая, С=1 або C=cos2θ для двох різних станів 
поляризації рентгенівських променів відповід-
но, θD – характеристична температура кристалу, 
γ0 і γh – направляючі косинуси падаючої і диф-
рагованих хвиль. 
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де  і  – екстинкційні довжини маятни-
кових смуг для паралельної і перпендикулярної 
поляризацій відповідно. Інші позначення загаль-
ноприйняті. 

⊥Λ IIΛ

Перший доданок з рівняння (1) описує фон 
на рентгенівській топограмі (рис.2). Основна 
характеристика маятникових осциляцій пред-
ставлена другим доданком, який визначає інтен-
сивність смуг, як функцію r. Третій доданок опи-
сує коливання фону. 

Наявність на топограмах двох видів смуг 
 і  приводить до погіршення їх видності. 

В окремих місцях топограм маятникові смуги 
повністю зникають (ефект поляризаційного 
биття смуг). 

⊥Λ IIΛ

Наведені співвідношення (1) і (2) для інте-
гральних коефіцієнтів проходження і періодів 
маятникових смуг отримані у припущенні, що 
частота падаючого рентгенівського випроміню-
вання далека від власних частот розсіюючих 
атомів. Функція атомного розсіяння з урахуван-
ням поправок на аномальну дисперсію рентгенів-
ських променів К-електронами має вид += 0ff  
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f0 – атомний фактор розсіяння для хвиль, значно 
коротших за довжину хвилі К–краю поглинання. 

Вивчення явищ дисперсії, як правило, базу-
ється на експериментальному вимірюванні інте-
гральних інтенсивностей і показників заломлен-
ня у залежності від довжини хвилі падаючого 
випромінювання, або теоретичному розрахунку 
їх за відомими співвідношеннями [1]. Існують 
також табульовані дані f ′∆  і ∆  для більшості 
атомів періодичної системи Д.І. Менделєєва [8]. 

f ′′

1.2 Експериментальні дослідження 
Осциляції хвильового поля у середині доско-

налого монокристалу можна зафіксувати експе-
риментально у вигляді інтерференційних маят-
никових смуг, використовуючи зразки клино-
подібної форми. Вимірювання відстаней між 
маятниковими смугами дає можливість безпо-
середньо визначати структурні амплітуди рент-
генівських відбивань без виміру інтенсивності. 
У випадку симетричної дифракції Лауе співвід-
ношення для періоду маятникових смуг можна 
представити так:  
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де ϕ – кут клина. 
Для довжин хвиль λ<<λK,  ∆Fh≈0  і період 

маятникових смуг може бути вибраним в якості 
еталону, а відношення Λ/Λ0 використано для 
експериментального визначення дисперсійної 
поправки f ′∆  за періодами маятникових смуг. 
Співвідношення (1) дозволяє також визначити 
значення ff ′∆+  абсолютним методом, проте з 
меншою точністю, адже у даному випадку по-
трібно враховувати вплив поглинання і темпе-
ратури на період маятникових смуг. 
Для отримання маятникових смуг використано 

двокристальний спектрометр (рис.1). Маятникові 
смуги отримані від клиноподібних зразків, які 
виготовлені з високодосконалих бездислокацій-
них монокристалів (рис.2). Для монокристалів 
Ge довжина хвилі К–краю поглинання рівна λK= 
=1,1165 Å. Експериментальне значення Λ0 для 
Ge отримано з топограми рис.1б (відбивання 
(220) МоKα-випромінювання). У даному випадку 
поправка на аномальну дисперсію до амплітуди 
атомного розсіяння оцінена за співвідношеннями 
Хенля [1,8] і складає 4⋅10-2. Оцінюючи диспер-
сійну поправку за Кромером [18], для МоKα-
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випромінювання отримаємо величину 8,1⋅10-2. 
Враховуючи точність вимірювання кута клину і 
геометричних параметрів топографії, можна взя-
ти для MoKα-випромінювання =0, а період 
маятникових смуг Λ0 вибрати в якості відносно-
го еталону. Зауважимо, що метод маятникових 
смуг дозволяє виміряти величини Fh з точністю 
0,1%. Точність визначення  методом маят-
никових смуг обмежується вибором еталонного 
значення Λ0 і може бути доведена до 0,1-0,05%. 
Поблизу К-краю поглинання видність маятнико-
вих смуг погіршується і, відповідно, знижується 
точність вимірювання їх місцезнаходження. От-
же, для відношення періодів маятникових смуг 
його залежність від довжини падаючої хвилі для 
симетричного випадку Лауе матиме вигляд 

f ′∆

′f∆








 ∆+
⋅⋅=

Λ
Λ

h

hh
F

FF
C
C

00

0

0 λ
λ

θcos
θcos

,       (4) 

 
Рис.1. Схема експерименту. Д – рентгенівське 
джерело; Щ – щілина, М – монохроматор, К – кли-
ноподібний кристал, Ф – фотоматеріал. 

а)   б)    
 

З виразу (4) можна у відносних величинах 
отримати значення Fh+∆Fh, включаючи область 
К-краю поглинання. Значення величини , 

визначене нами, виявилось рівним 189,76. Для 
порівняння використовувались значення Fh, 
отримані різними авторами. Із співвідношення 
(4), використовуючи еталонні значення , 

отримана експериментальна залежність 

Mo
)220(F

Mo
)220(F

)λ(еf ′∆  
[10,11], яка наведена у таблицях 1,2. Для порів-
няння з експериментальними наведені також 
величини  і , розраховані методом 
Хенля [1,8] і з використанням релятивістських 
хвильових функцій методом Кромера [3]. Вели-
чини одиничного декременту показника залом-
лення δ, які наведені у таблиці 1, визначалися 
за співвідношенням [1]: 

Hf ′∆ Cf ′∆

)(
π2
λδ

2

22
efZ

mc
Ne ′∆+= ,              (5) 

де Z – число електронів у атомі, N – число атомів 
в одиниці об'єму. Це співвідношення справедли-
ве тільки з урахуванням незалежності диспер-
сійної поправки від кута розсіяння. 

Д 

Таблиця 1. Залежність f ′∆  і δ від довжини хвилі для Ge. 

λ, Å Cf ′∆  Hf ′∆  ef ′∆  δ⋅106 

1,02790 -1,55 -1,45 -1,57 6,40 
1,06502 -2,78 -2,60 -2,81 6,61 
1,09851 -4,54 -4,24 -4,59 6,64 
1,13210 -4,72 -4,41 -4,77 7,01 
1,21370 -2,71 -2,53 -2,74 8,60 
1,22420 -2,77 -2,59 -2,81 8,73 
1,24454 -2,46 -2,52 -2,49 9,04 
1,26247 -2,70 -2,51 -2,73 9,31 
1,28175 -2,45 -2,28 -2,48 9,67 
1,30141 -2,47 -2,31 -2,51 9,96 
1,42100 -2,21 -2,06 -2,23 11,98 
1,47634 -1,82 -1,70 -1,64 13,09 

 

в)    г)    д)
Рис.2. Маятникові осциляції інтенсивності, (220) МоКα-випромінювання: Si (а), Ge (б), СаF2 (111) (в), NaCl (г), КСl (д).
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Таблиця 2. Дисперсійні поправки ∆ для CaF2. f ′
λ, Å Hf ′∆  Cf ′∆  ef ′∆  

0,70926 0,22 0,203 0,220 
1,47634 - - 0,324 
1,5405 0,28 0,341 0,308 

1,65784 0,23 - 0,290 
1,78892 0,16 - 0,278 
2,28996 -0,41 -0,201 -0,250 

Аналогічні результати були отримані нами 
при вимірюванні n(λ) для монокристала флюо-
риту CaF2 (таблиця 2). Використовувалось від-
бивання (111). У даному випадку величинами 
дисперсійних поправок фтору  можна 
знехтувати, оскільки згідно з [8] вони дорівню-
ють нулю для Cu- і Mo-випромінювання, а для 
Ca λK=3,0702 Å. За нашими даними [10], для 
MoKα-випромінювання 

(F)f ′∆

(F)f ′∆ =0,021, що на по-
рядок нижче величин (Caf ′ )∆ =0,22 згідно з 
роботою [1], а також =0,2 згідно з [8]. 
Більше того, при використанні відбивання (111) 
структурна амплітуда Fh=F(111)=4f(Ca), тобто ви-
значається тільки атомною амплітудою Ca. 

(Ca)f ′∆

2. Метод рентгенівської інтерферометрії 
З появою рентгенівських інтерферометрів 

[12,13] виникла можливість вимірювати показ-
ники заломлення рентгенівських променів будь-
яких речовин: кристалічних, аморфних, рідких і 
газоподібних. Такі виміри подібні визначенням 
n у звичайній оптиці і базуються на вимірі зсуву 
інтерференційних смуг, що викликано зміною 
оптичної різниці ходу в одному з пучків інтер-
ферометра, внаслідок введення досліджуваного 
зразка. Метод володіє високою точністю (0,1-
0,6%). Висока точність визначення n дозволяє 
вивчити явище дисперсії для будь-яких матері-
алів, навіть в області частот ω>>ωK, де диспер-
сійні поправки  набувають додатних значень 
і за абсолютною величиною ледь досягають 0,5% 
від величини f. Однак можливості прецизійного 
виміру  і n методом рентгенівської інтерфе-
рометрії було вперше продемонстровано в області 
нормальної дисперсії для монокристалів LiF, Ge, 
Si [14,16,17]. 

f ′∆

f ′∆

2.1 Теоретичні співвідношення 
Для проведення експериментальних дослі-

джень потрібно виготовити високодосконалий 
інтерферометр, в якому відсутній дилатаційні, 
ротаційні або інші структурні муарові смуги. 

а) 

S

S

Ф 
M

К

A

A

 б)    в) 
Рис.3. Схема експерименту (а). Зсув фазових муа-
рових смуг при введенні плоского об’єкта (б); кли-
ноподібного (в). СuKα-випромінювання. 

Найбільш поширені трикристальні моноблочні 
інтерферометри, які працюють за схемою LLL-
дифракції (рис.3). Фізичні явища, які проходять 
при дослідженні дифракції на трьох кристалах, 
а також умови оптичного фокусування прила-
ду, описані у роботі [12-24]. 
При введенні клиноподібного зразка Ф (рис.3) 

із слабопоглинаючого матеріалу в один із інтер-
феруючих пучків виникає фазовий зсув, який 
призводить до появи фазових муарових смуг. 
У даному випадку муарові смуги є фазовим 
зображенням об’єкта. Якщо помістити плоско-
паралельний зразок К на шляху одного із пучків, 
то відбудеться зсув муарових смуг на величину  

∆N=I+ε,                                 (6) 
де І – зсув на ціле число періодів, ε – дробова 
частина зсуву (рис.3а). Величина ∆N зв’язана з 
показником заломлення співвідношенням: 

dn
t
Nn −+

∆
=−= 1λ1δ ,                   (7) 
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де nd – показник заломлення повітря, який у да-
ному методі вже потрібно враховувати. Визна-
чення величини I при значних зсувах муарових 
смуг, як правило, проводиться розрахунковим 
шляхом, використовуючи виміряну товщину 
зразка t та величину δ, розраховану за співвідно-
шенням (7). 

Вимірюючи зсув ∆N муарових смуг, можна 
визначити показник заломлення n, використо-
вуючи методику роботи [13]: 

[ ]

),1(
)2/αθcos(

1
)2/αθcos(

1
2/αsinθ4λ1 3

1

dn
Z
N

tgn

−+
∆
∆
⋅







+

+
−

×

×⋅=−
  (8) 

де ∆Z – переміщення клинів, α – кут клинів. 
Введення двох клинів приводить до значного 

поглинання інтерферуючих пучків, і вимір їх 
зсуву можна проводити лише для 
слабопоглинаючих кристалів. 

2.2 Експериментальні результати 
Трикристальний рентгенівський інтерферо-

метр, що виготовлений із високоомного бездис-
локаційного монокристала Si, використовувався 
для визначення показників заломлення і диспер-
сійних поправок Ni, Cu, Ge, GaAs, Zn, Fe, Si, 
NaCl, KCl, CaF2 [13-18]. Вхідна поверхня плас-
тин інтерферометра відповідала кристалографі-
чній площині (111), відбиваючі площини типу 
{220}. Зразки Ni, Cu, Zn i Fe виготовлялись із 
полікристалів, а Ge, Si, GaAs, NaCl, KCl i CaF2 – 
із високодосконалих монокристалів. У якості 
досліджуваних матеріалів вибирались такі, щоб 
використовуючи характеристичні спектри зви-
чайних антикатодів, максимально наблизитися 
до К-краю поглинання і забезпечити, по можли-
вості, спостереження нормальної й аномальної 
дисперсії. 
Топографія проводилась у Cu-, Ni-, Co-, FeKαβ- 

випромінюваннях; використовувались також 
деякі лінії L-серії випромінювання вольфраму. 
Результати експериментальних досліджень атом-
них амплітуд fe(0) і дисперсійних поправок ef ′∆  
для полікристалічних зразків Ni i Cu у широкій 
області довжин хвиль подані у таблиці 3. Наве-
дені також величини дисперсійних поправок 

, розраховані за співвідношенням Хенля 
[1,8]. У таблиці 4 наведені також величини , 
отримані методом маятникових смуг [10]. Як 
правило, величини перевищують експери-
ментальні на ≈5-10%, а також величини , 
розраховані за теорією Кромера [3]. 

Hf ′∆
Λ
eδ

Cf ′

Hf ′∆

∆

Поблизу краю поглинання в області коротких 
довжин хвиль для Ni спостерігається задовільне 
узгодження експериментальних величин з теоре-
тичними значеннями робіт [3,18], тоді як у дов-
гохвильовій області значення  краще узго-
джується з розрахованими даними Хенля [1,8]. 

ef ′∆

3.Періодична зміна одиничного декремен-
ту показника заломлення 

Показник заломлення у загальному вигляді 
задається співвідношенням n=1-δ, де одиничний 
декремент δ=α+iβ. Коефіцієнти α i β пропор-
ційні дійсній і уявній частині функції атомного 
розсіювання. Оскільки величина δ однозначно 
пов’язана з коефіцієнтами поглинання, густиною 
матеріалів і електронною структурою атомів, то 
можна очікувати періодичну залежність одинич-
ного декремента δ від порядкового номера еле-
ментів у таблиці Д.І. Менделєєва. 

У даній роботі проведено розрахунки δ мето-
дом Хенля [1] для елементів з порядковим номе-
ром Z від 11 до 83 з урахуванням дисперсійних 
поправок f ′∆  і f ′′∆ . Розрахунки проводилися на 
ЕОМ. Брались табличні дані для густини мате-
ріалу і масових коефіцієнтів поглинання [8]. 

Таблиця 3. Дисперсійні поправки , одиничний декремент показників заломлення δ і функція атомного розсіяння 
f(0) для Ni  та Cu. 

f ′∆

Ni,   =1,4880 Å NiλK Cu,   λ =1,3804 Å Cu
K

 
λ, Å 

610δ ⋅Λ
e

 ef ′∆  )0(ef  Hf ′∆  610δ ⋅Λ
e

 ef ′∆  )0(ef  Hf ′∆  
1,39217 20,762 -2,020 25,980 -2,262 18,386 -4,267 24,733 -5,08 
1,47630 21,289 -4,310 23,690 -4,655 - - - - 
1,50010 21,934 -4,361 23,639 -4,880 23,116 -2,218 26,782 -2,79 
1,54050 24,384 -3,081 24,919 -3,567 26,459 -2,129 26,871 -2,54 
1,62075 27,316 -2,780 25,220 -2,754 27,248 -1,956 27,044 -2,29 
1,65784 29,319 -2,129 25,871 -2,609 28,659 -1,814 27,186 -2,19 
1,78892 34,518 -1,841 26,159 -2,180 33,565 -1,655 27,345 -1,96 
1,93597 40,624 -1,713 26,287 - 39,448 -1,559 27,441 -1,80 
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Таблиця 4. Дисперсійні поправки , одиничний дек-
ремент показника заломлення δ і функція атомного роз-
сіяння f(0) для Ge. 

f ′∆

Ge,   =1,1165 Å GeλK
 

λ, Å 
610δ ⋅Λ

e  
ef ′∆  fe(0) Hf ′∆

1,24454 9,258 -2,051 29,949 -2,54 
1,28175 9,885 -1,853 30,147 -2,52 
1,30141 10,263 -1,638 30,362 -2,28 
1,47634 13,270 -1,493 30,507 -1,91 
1,54050 14,476 -1,437 30,563 -1,80 
1,65784 16,789 -1,391 30,609 -1,70 
1,78892 19,608 -1,300 30,700 -1,62 

Таблиця 5. Дисперсійні поправки , одиничний дек-
ремент показника заломлення δ і функція атомного роз-
сіяння f(0) для GaAs. 

f ′∆

GaAs,  =1,1957 Å, =1,0450 Å GaλK
AsλK

 
λ, Å 

610δ ⋅Λ
e  

ef ′∆  fe(0) 

1,28175 10,223 -1,958 62,042 
1,39217 12,113 -1,687 62,313 
1,47630 13,652 -1,546 62,454 
1,50010 14,104 -1,509 62,491 
1,54050 14,897 -1,412 62,588 
1,65784 17,260 -1,386 62,614 
1,78892 20,108 -1,353 62,647 

Розрахунок проводився для довжин хвиль 
характеристичного Kα1-випромінювання Cr, 
Co, Cu, Mo, Ag анодів. Для таких елементів як 
Na, Cl, Ar, Kr, Te, Rh, Xe, Re, Hg значення дис-
персійних поправок взяті з [8,18]. 

На рис.4 зображена залежність одиничного 
декременту показника заломлення δ від порядко-
вого номера Z для MoKα1- i CuKα1-випромі-
нювань. На розрахункову криву для CuKα-
випромінювання нанесені експериментальні 
значення , отримані методом рентгенівсь-
кої інтерферометрії. 

emδ

Аналіз наведених даних показує, що теорія 
Хенля достатньо добре описує залежність δ від 
Z. Експериментальні дані , отримані мето-
дом рентгенівської інтерферометрії для легких 
атомів, збігаються з теоретичними. Для великих 
Z експериментальні значення δ практично від-
сутні. Деякі розходження з теорією Хенля спо-
стерігаються тому, що у реальному атомі навіть 
К-електрони утворюють складну електронну 
структуру і наближення Хенля водневоподібнос-
ті К-електронів не завжди справджується. В той 
же час, теорія Хенля узгоджується з експеримен-
тальними результатами при Z≤36. 

emδ

 
Рис.4. Періодична залежність δ від Z. 

Варто зазначити, що застосування методів 
маятникових і муарових смуг для дослідження 
нормальної і аномальної дисперсії рентгенівсь-
ких променів у кристалах не вичерпуються їх 
можливості. Застосування зазначених методів 
дозволило дослідити рентгенівські дифракційні 
муарові зображення часткових дислокацій, де-
фектів пакування, двійникових границь і смуг 
росту [19-24]. На основі отриманих результатів 
побудовані оптичні аналоги муарових зобра-
жень основних типів дефектів для дилатацій-
ної, ротаційної та змішаної муарових картин 
[19-24]. Запропонований новий метод вимірю-
вання енергії дефекту упакування. Виявлений 
дифракційний ефект муар-маятникової взаємо-
дії. Проведено моделювання у досконалих ін-
терферометрах полів зміщень і деформацій, які 
виникають при епітаксійному рості плівок, при 
дії на аналізатор зосереджених навантажень, 
термоградієнта, при механічному та лазерному 
пошкодженні його поверхні. Побудовані просто-
рові розподіли деформацій в околі дефектів та 
виявлені загальні закономірності формування 
муарових зображень. Запропонований новий 
метод експериментального відтворення локаль-
них розорієнтацій атомних площин )(α rr . Роз-
роблений метод визначення знаку деформації і 
планарного розподілу температур. 

Отже, представлені експериментальні та те-
оретичні дослідження маятникових осциляцій 
та муарових картин демонструють можливості 
розглянутих методів у дослідженні нових диф-
ракційних ефектів, у встановленні взаємозв’язку 
між параметрами дифракційної картини і ступе-
нем структурної досконалості досліджуваних 
кристалів. 
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КОРОТКИЙ  НАРИС  ПРО  ВИНИКНЕННЯ  НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  ЛАБОРАТОРІЇ  РЕЛАКСАЦІЙНИХ  ЯВИЩ 

Проаналізовані результати найважливіших досліджень, виконаних автором в лабораторії 
релаксаційних явищ кафедри фізики твердого тіла ЧДУ, які сприяли її становленню. 

Results of the most important researches, which was cared out by author in relaxation phenome-
non laboratory of the solid state physics department and assisted him in formation this laboratory, was 
analyzed in this paper. 

Виникнення лабораторії релаксаційних явищ 
тісно пов’язане з пошуком автора свого науко-
вого напрямку роботи після закінчення універ-
ситету в 1956 р. Уже в 1957 році вийшла друком 
моя перша наукова праця, що була підсумком 
дипломної роботи: “Про субмікроскопічну стру-
ктуру металів та сплавів, що кристалізуються в 
умовах вібрації”[1]. Робота мала прикладний 
характер, а в теоретичному плані була складною 
задачею, що особливо чітко проявилося при її 
доповіді в інституті Кристалографії АН СРСР пі-
сля виступів В.Л.Інденбома, О.А.Чернова. Тому 
наступні роки були присвячені подальшому 
пошуку наукового напрямку. Робилися спро-
би знайти себе в дослідженнях термоелектрич-
них властивостей, але більш цікаві результати 
були отримані при дослідженні фазових пере-
творень у сплавах Al-Zn та інших сплавах на ос-
нові алюмінію [2,3]. Для цього довелося розро-
бляти нові установки для ДТА, а також удо-
сконалювати більшість методичних підходів 
[4]. 

На початку 60-х років завдяки науковому 
інтересу до наших починань Б.М. Фінкільштейна 
(видатний металофізик-теоретик, що працював 
в Інституті сталі ім. Й.В.Сталіна, м. Москва). 
За його допомогою покладено початок методу 
внутрішнього тертя (ВТ) на кафедрі рентгено-
металофізики Чернівецького державного уні-
верситету, яка була прабатьківщиною кафедри 
ФТТ. Для цього створили нові установки (релак-
сатори), освоїли основи методу ВТ і, як необ-
хідність, розпочали роботи по вивченню теорії 

дислокацій, оскільки саме ці дефекти відіграють 
вирішальну роль у проявах ВТ. 

Результатом дослідження фазових перетво-
рень і ВТ в сплавах Al-Zn стала дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математич-них наук у 1967 році. Науковими ке-
рівниками роботи були Б.М. Фінкельштейн та 
Г.П. Кушта. Крім матеріалів з ВТ да диференцій-
но-термічного аналізу сплавів Al-Zn, у роботі на-
ведені результати рентгеноструктурного аналізу, 
на основі яких була виявлена нестабільна про-
міжна фаза, визначені температурні інтервали її 
існування [5]. Дещо пізніше я отримав листа, в 
якому повідомлялось, що завдяки моїм дослі-
дженням ця проміжна фаза виділена і вивчена 
рентгеноструктурним методом групою дослід-
ників з державного університету НьюЙорка, 
США [6]. Необхідно зазначити, що сплави Al-
Zn з присадками інших металів (Cu, Mg і ін.) ши-
роко використовуються в авіаційній промисло-
вості, тому результати цих досліджень мали не-
абиякий практичний інтерес. Окрім зазначеного, 
в дисертації побудована уточнена діаграма ста-
ну сплавів системи Al-Zn з урахуванням наяв-
ності проміжної фази та зон Гіньє-Престона. 
Вперше отримані релаксаційні ефекти, зумов-
лені фазовими перетвореннями в сплавах Al-Zn. 
Отримані результати неодноразово доповіда-
лись та обговорювались на наукових Всесою-
зних конференціях та нарадах (м. Тула, Москва, 
Харків, Воронеж, Тбілісі, Каунас, Рига та ін.). 

Отже, після захисту дисертаційної роботи 
Стронгіним Б.Г. у лабораторії поряд з методами 
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диференційно-термічного аналізу рентгенострук-
турного аналізу та мікротвердості ствердився 
ще один – метод внутрішнього тертя, який за-
вдяки високій чутливості до навіть незначних 
змін у структурі досліджуваних зразків, з часом 
став основним методом досліджень. У лабора-
торії (тепер уже релаксаційних явищ) були по-
будовані сучасні релаксометри-напівавтомати з 
більшою точністю та надійністю. Завдяки цьому 
вдалось виявити невідомі раніше ефекти погли-
нання пружної енергії, наприклад, осциляції 
внутрішнього тертя на його часових залежностях 
на герцевих частотах (ці дослідження проводи-
лись разом з аспірантом Яковишиним П.А.[7]) 
та ін. 

Якщо у сукупності методів на той час лабора-
торія вже визначилась, то відносно об’єктів до-
слідження – вони були найрізноманітніші, що 
значною мірою диктувалось необхідністю вико-
нання госпдоговірних робіт (оскільки необхідно 
було купувати прилади та обладнання). Великий 
об’єм досліджень був проведений на селені. Ро-
бота мала в основному прикладний характер і 
проводилась сумісно з Інститутом електроно-
графії (м. Вільнюс). Найбільш активну участь 
у цих дослідженнях брав співробітник кафедри 
Парасинчук М.С. За його допомогою побудо-
вана спеціальна установка для термічної обро-
бки селену при високих температурах (~1100° 
С), а також розроблена спеціальна методика 
отримування зразків для вимірювання низькочас-
тотного внутрішнього тертя на релаксометрах 
типу зворотний крутильний маятник [8-11]. 

Далі виконувався цілий цикл робіт по дослі-
дженню субструктурного стану полігонізованого 
алюмінію (аспірант Зузяк П.М.) [12-16]. Виявили 
нові непружні ефекти в полігонізованих криста-
лах алюмінію: максимуми А, В, С, та запропоно-
вані механізми, згідно з якими поглинання пруж-
ної енергії при 220° С зумовлене взаємодією 
дислокацій у полігональних стінках з точковими 
дефектами (пік А); при 265°С - неконсерватив-
ним рухом дислокацій у стінках (пік В); при 
290°С – взаємодією індивідуальних дислока-
цій та їх скупчень всередині полігонів з дис-
локаціями, що утворюють малокутові границі. 
Зузяку П.М. вдалось отримати оригінальні ре-
зультати, завдяки яким він захистив кандидатсь-
ку дисертацію. 

Подальші дослідження субструктурних пере-

творень в алюмінії та його сплавах проведені ра-
зом з аспірантами Солоненко В.І., Сумським В.І., 
Яковишиним П.А. Так, аспірантом Сумським В.І. 
вперше отримані нові ефекти поглинання пруж-
ної енергії, що зумовлюють виникнення трьох 
максимумів А1, А2 та А3 на кривих амплітуд-
них залежностей ВТ. Ефект А1, що спостерігав-
ся до другої критичної деформації (до початку 
мікропластичного зсуву), контролюється наяв-
ністю в матеріалі вакансій та вакансійних ком-
плексів, що роблять гратку нестабільною. Пік 
А2, що знахо-дився в області мікропластичного 
зсуву, викликаний процесом перетину та част-
кового закріплення дислокацій внаслідок попе-
речного ковзання. Максимум А3 пов’язаний з 
наявністю субграниць та зумовлений гальмуван-
ням вільних від домішок одиничних дислока-
цій, що знаходяться всередині зерна, при підході 
до субграниць. Аспірантом Яковишином П.А. 
досліджений температурний гістерезис внутрі-
шнього тертя в Al і показано, що він носить 
зворотний характер і зумовлений перерозподі-
лом домішок як уздовж, так і перпендикулярно 
дислокаціям. Була показана також можливість 
“накачки” та фіксації подальшого спаду внутрі-
шнього тертя в герцевому діапазоні частот, що і 
дозволило виявити новий ефект у поглинанні 
пружної енергії - осциляції на часових залежнос-
тях ВТ. Аспіранти Варвус І.А., Атаманюк В.І. в 
цей час досліджували поверхневозміцнені залізо 
й сталі, а також сталі перлітного класу відповід-
но. Були досліджені особливості та виявлені но-
ві ефекти поглинання пружної енергії в залізі з 
покриттями Mo, Nb, B, W, Be, Sn, Bi, що наноси-
лись різними способами, обгрунтована причина 
появи складних низькотемпературних β-релакса-
ційних максимумів у залізі з покриттями та за-
пропонований механізм їх виникнення, в основі 
якого знаходяться уявлення про процес вивіль-
нення гвинтових компонент приповерхневих 
дислокацій від домішкових атмосфер. На базі 
проведених досліджень була запропонована 
методика оцінки захисної здатності покриттів 
від водню, що базувалась на вимірюванні висо-
ти та ступеня релаксації воднево-
деформаційного ефекту (пік при 120 К) та β-
релаксації (220 К) в системах залізо-покриття-
водень. Показано також, що основною причиною, 
що веде до знеміцнення складнолегованих сталей 
перлітного класу, є метастабільність їх карбідної 
фази: при температурах старіння в них відбува-
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ється перетворення по типу Ме3С → Ме7С3→ 
Ме23С6, що супроводжується звільненням дисло-
кацій від блокуючих часток. Усі вони успішно 
захистили кандидатські дисертації [17-37]. 

Варто відзначити внесок Сумського В.І та 
Яковишина П.А. в модернізацію існуючих релак-
саторів, що значно підвищило рівень наукових 
досліджень (скажу тільки, що релаксатори такого 
рівня точності були на той час єдиними в СРСР). 

Хочеться відзначити також аспірантську ро-
боту Олійнич А.В. Їй вдалось вперше виділити 
нову високотемпературну γ-модифікацію в олові 
й показати складний ступінчастий характер β→γ 
перетворення [36-38]. 

Подальші дослідження Олійнич А.В. прово-
дила (після успішного захисту дисертації) на 
берилії. Їй вдалося вперше отримати новий 
структурний стан цього металу, який назвали 
“інверсним” через характерні дзеркальні, по 
відношенню до звичайно спостережуваних, 
температурні залежності ефективного модуля 
зсуву [39-46]. В цьому стані при відносно низь-
ких температурах спостерігається значне 
розм’як-шення модуля зсуву (до 20 %), що мо-
же мати пряме практичне застосування, оскіль-
ки проблема крихкості берилію ще не роз'яза-
на. Нам вдалося також пояснити аномальний 
характер амплітудних залежностей поглинання 
пружної енергії при різних температурах у бе-
рилії різного ступеня чистоти. На основі запро-
понованої моделі, що базується на уявленнях про 
зміну типу розчину атомів вуглецю в берилії з 
розчину заміщення на розчин втілення, були 
проведені розрахунки γкр.1, які добре узгоджу-
ються з експериментом. Роботи на цьому об’єкті 
продовжуються. 

Відзначимо, що всі названі аспіранти та спів-
робітники лабораторії внесли свій посильний 
внесок у становлення та функціонування лабо-
раторії. В даний час у лабораторії можна успішно 
розв’язувати найрізноманітніші складні задачі 
матеріалознавчого характеру. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ  АНГАРМОНІЙНИХ 
ЕФЕКТІВ  У  ТВЕРДИХ  РОЗЧИНАХ  МЕТАЛІВ, 

НАПІВПРОВІДНИКІВ  ТА  НАДПРОВІДНИХ  СПОЛУКАХ 

На основі експериментального вивчення ангармонійних ефектів у твердих розчинах металів, 
напівпровідників та надпровідних сполуках, показано яку інформацію про динаміку кристаліч-
ної гратки можна отримати із рентгенівських та акустичних досліджень у широких інтервалах 
температур. Виявлені при цьому аномалії пояснюються з точки зору структурних перетворень 
та структурної нестійкості. 

On the base of experemental studding of anharmonic effects in solid solutions of metals, 
semiconductor and superconductor compounds it's shown the information about dynamic lattice can 
be received from X-ray and acoustic investigation in wide temperature regions. Received anomalies 
are explained according to the structure of transformation and structure unsteadiness. 

Вивчення багатьох фізичних властивостей 
твердих тіл з необхідністю потребує врахування 
особливостей, пов'язаних з порушенням динаміч-
ної незалежності коливних мод, фізичний зміст 
якого є прояв ангармонійних ефектів у реально-
му кристалі. Врахування ангармонійних ефектів 
у динаміці кристалічних граток важливе з прин-
ципової сторони тому, що в іншому разі аналіз 
та інтерпретація експериментальних даних ста-
ють неможливими. В даній роботі наведені ре-
зультати експериментальних досліджень ангар-
монійних ефектів у твердих розчинах металів, 
напівпровідникових і надпровідних сполуках 
рентген-дифрактометричним і акустичним мето-
дами в широкій області температур. 

Метали та їх тверді розчини  
Вибір для досліджень α-твердих розчинів 

системи AgSn зумовлений тим, що іонні остови 
Ag i Sn ізоелектронні, статичні спотворення мі-
німальні, а впорядкування відсутнє. Вони воло-
діють ГЦК граткою для якої порівняно доско-
нало розроблені теорії динаміки гратки і розсі-
яння рентгенівських променів, що дає можли-
вість показати яку інформацію можна отримати 
із даних рентгенівського експерименту. Відносно 
широка область існування твердого розчину (до 
13 ат.% Sn) дозволяє встановити закономірності 
зміни динамічних характеристик у залежності 
від електронної концентрації. 

Результати дослідження залежності величини 

зсуву рентгенівських інтерференцій (333) від 
температури в межах 293-973 К для концентра-
цій 0-10,2 ат% Sn засвідчили лінійне зростання 
періоду гратки а(Т) тільки до 400К. Розрахунок 
коефіцієнта термічного розширення (КТР) α(Т)= 
=1/аТ(А+ВТ+СТ 2+…) показав, що при збільшенні 
Sn у твердому розчині роль відносних внесків 
непарних ангармонійних доданків у розкладі 
потенціалу по степенях зміщень зростає і ангар-
монійні ефекти зумовлені не тільки третім, але й 
вищими парними доданками. Нелінійність тем-
пературних залежностей відносних інтегральних 
інтенсивностей (333) відбивань 
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наслідок особливостей реальної структури фо-
нонного спектру і її зміни, зумовленої зсувом 
частот та прямих фонон-фононних взаємодій 
при зростанні температури [1]. Використовуючи 
експериментальні значення ефективних дебаїв-
ських температур θеф, методом моментів про-
ведена оцінка відхилень функції розподілу g(ω) 
від дебаївської параболи [2]. Розрахунок конс-
тант енгармонізму 3-го і 4-го порядків показав, 
що остання змінює знак, тобто гратковий потен-
ціал "розм'якується" при легуванні срібла оловом 
під впливом нецентральних дальнодіючих сил [1]. 

Для моделей ГЦК та ГЩУ граток з централь-
ною взаємодією найближчих сусідів, із ураху-
ванням електронів провідності й нульових коли-
вань на відхилення від співвідношень Коші, 
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запропонована методика розрахунку пружних 
постійних Сij за експериментальними данними 
а(Т) і θр(Т). Апробація цієї методики для металів 
Аl, Мg та твердих розчинів AgSn [1] показала 
добру узгодженість розрахованих й експеримен-
тальних пружних параметрів. 

Важливим етапом дослідження ангармоній-
них ефектів є визначення рентгенівської харак-
теристичної температури θр(T). При цьому ви-
значення θр(T) дуже чутливе до вибору θр(0) [1] 
і потребує громіздких розрахунків. Тому, як 
показано в [3], доцільне безмодельне визначення 
величини θр(0) використовуючи реальну форму 
фононного спектра. Відзначимо, що для оцінки 
динамічних характеристик, інколи досить апрок-
симувати коливний спектр кристала дебаївською 
параболою, тобто знати єдиний параметр – деба-
ївську температуру θд, яка, за словами професора 
Займана, "… є тим параметром, в який ми роби-
мо спробу вкласти всю динаміку гратки даного 
твердого тіла". Дійсно, похибка, яка вноситься 
в представлення М-фактора Дебая-Уолера з ви-
користанням однопараметричного спектра, є 
меншою від такої, що вноситься в представлення 
других фізичних властивостей кристала, які явно 
або неявно залежать від коливного спектра. Тоді 
величина θр, що виражається через М-фактор, 
інтерпретувалася багатьма авторами як міра жор-
сткості зв′язку в кристалічній гратці, що спричи-
нило відому дискусію в 1960-х роках. Не вдаю-
чись до детального аналізу різних точок зору, ми 
підійшли до цього питання з кількісної сторони, 
провівши розрахунок величин θр для ванадію [4] 
з використанням функцій спектрального розподі-
лу частот g(ω), побудованих десятьма методами. 
Показано, що величина θр хоч і є інтегральною 
характеристикою, однак може бути зручним па-
раметром для оцінки жорсткості зв'язку, принай-
мі для взаємодій в перших двох координаційних 
сферах. 

Виходячи з акустичної асимптотики фонон-
ного спектра, яка є анізотропною і визначається 
тензором другого рангу, розраховані величини 
дебаївських температур  відносно головних 
осей аксіальних кристалів (Be, Mg, Cd, Zn, In, 
Sn). Показано, що величини  в усіх випадках 
узгоджуються з анізотропією структури, чого не 
спостерігається в довільному випадку для таких 
динамічних характеристик, як КТР та лінійні 
стисливості. 

i
прθ

i
прθ

Повертаючись до важливості оцінок величин 
θр, аргументованої нами в [3,4], розглянуто пи-
тання про застосування відомого критерію Лін-
демана ε для розрахунку величин θд, згідно з 

яким відношення Tпл/АV2/3  повинно зберіга-
тись незалежно від природи хімічного зв'язку, 
як тільки відношення середньоквадратичного 
зміщення атома до квадрата міжатомної віддалі 
ε=  досягає при Тпл певної величини. 
Розглядаючи область високих температур Т≥θд 
в наближенні  
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з допомогою якого проведена оцінка постійності 
величини εр для 16 кубічних [5] і 13 кристалів зі 
структурою ZnS [6]. Показано, що по температу-
рі плавлення найкраще мусить визначатися саме 
величина θр. Аналіз визначених в[6] величин θр 
в ізоаніонних та в ізокатіонних рядах А3В5 та 
А2В6 показав кореляцію зміни абсолютної вели-
чини θр і долей металевого, іонного й ковалент-
ного зв'язків у цих сполуках. 

Надпровідні сполуки.  
Надпровідні сполуки V3Si, V3Ge, Nb3Al зав-

дяки високим температурам переходу Тс у над-
провідний стан є предметом інтенсивних теоре-
тичних та експериментальних досліджень. Особ-
ливий інтерес викликають аномалії ряду власти-
востей (пружних, магнітних, електричних та ін.). 
Отже, можна сподіватись, що такі аномалії по-
винні впливати на М-фактор, зміна якого відо-
бражає залежність <U 2> від температури. 

Нами вперше досліджувались залежності 
інтенсивностей та зсуву рентгенівських відби-
вань в інтервалі температур 80-300К [7,8]. Експе-
риментально встановлено, що α(T) апроксиму-
ється логарифмічною функцією α(T)=α0⋅10-6× 
×(T/80) K-1 (α0=7,3; 8,5; 3,3 для V3Si, V3Ge, 
Nb3Al відповідно), яка є незвичайною в змісті 
закону Грюнайзена. Виявлено також аномальне 
зростання відносних інтегральних інтенсивнос-
тей ln  відбивань (440) з підвищенням 
температури до певних максимальних значень 
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Експериментальне  дослідження  ангармонійних ефектів 

Ті (рис.1). З нашої точки зору такі аномалії пов'я-
зані з впливом електрон-фононних і сильних 
ангармонійних взаємодій ("гігантських" ангар-
монізмів) на вид функції спектрального розпо-
ділу частот коливань атомів g(ω) в інтервалі 
(0,1÷0,4)⋅ωmax, до якого особливо чутливий М-
фактор Дебая-Уолера і відповідно рентгенівська 
характеристична температура θp. Це означає, що 
основний внесок в М-фактор і θp головним чином 
роблять низькочастотні фони, розм'якнення яких, 
наприклад, для V3Si поширюються, згідно з да-
ними розсіяння повільних нейтронів, не більше 
ніж 0,5 qmax

r  в зоні Брілюена при спаді темпера-
тури від 300 до 80 К. Гігантські ангармонізми у 
гратці структури типу А-15 несуть відповідаль-
ність, зокрема, за розм'якнення поперечних акус-
тичних фононів з хвильовим вектором qr || [110] 
і поляризацією er || [1 1 0], аналогічно відомому 
розм'якненню деяких оптичних мод у сегнето-
електриках [9]. Враховуючи, що ангармонійність 
коливань, крім впливу на інтенсивність рентге-
нівських інтерференцій, відповідає також за ані-
зотропію М-фактора навіть у кубічних криста-
лах, можна очікувати, що розм'якнення фононів 
з хвильовим вектором qr || [110] впливає, перш 
за все, на інтенсивність відбивань типу (hh0), що 
і спостерігалося нами експериментально [7,8]. 

4 iiβγ =

З умови екстремуму для М-фактора в [7] 
отримано рівняння для визначення модифікова-
ного параметра Грюнайзена γі: 

236
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+ , де βі=3α при Т=Ті. 

Розраховані за експериментальними даними 
значення γі виявились аномально високими і 
від'ємними: -42,8; -60,3; -114,1 для V3Si, V3Ge,  

Рис.1. Температурна залежність інтенсивності рент-
генівських відбивань (440). V3Ge (1), Nb3Al (2), 
V3Si (3), розрахована за Дебаєм-Уолером (4). 

Nb3Al відповідно. Відзначимо, що величина γі= 
= –42,8 для V3Si узгоджується з γ1=-60, теоретич-
но розрахованими Дітріхом з урахуванням елек-
трон-фононних взаємодій при Т=30 К. В області 
температур Т≤Ті параметр γ1 можна представити  
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α2(ω) - функція електрон-фононної взаємодії. 
Вираз γ(-1) означає зростання θр з підвищенням 
температури. Беручи до уваги, що θр може роз-
глядатись як міра жорсткості зв'язку [4], темпе-
ратури Ті=224; 175; 200 К для V3Si, V3Ge, Nb3Al 
відповідно, що відповідають максимумам на 
залежностях ln , можна трактувати як 
температури максимальної динамічної стабіль-
ності граток даних сполук, на відміну від ТМ – 
температури абсолютної нестабільності (мартен-
ситного переходу). 

)/( 0т II

Напівпровідникові тверді розчини на 
основі сполук А4В6 
Метою досліджень вказаних вище сполук бу-

ло вивчення впливу ангармонізму на електрофі-
зичні властивості і динаміку їх кристалічних 
граток, пошук кореляції в зміні зонних та дина-
мічних параметрів, а також вивчення залежності 
властивостей від умов їх отримання.  

Для твердих розчинів (РbSe)1-x(SnTe)x i 
(Ga2Te3)x(Hg3Te3)1-x досліджувались залежності 
а(Т), α(Т), θр(Т), та залежності швидкості звуку 
від складу Vзв(х). Отримані експериментально 
величини α(Т), θр(Т), γГ [10,11] дозволили про-
вести кількісні оцінки ступеня ангармонійності 
та розрахувати абсолютні значення граткової 
теплопровідності χр. Встановлено, що для даних 
твердих розчинів температура сильніше впливає 
на ангармонійність, ніж склад, а не навпаки, як 
у випадку твердих розчинів металів [1], а вели-
чини χр краще узгоджуються з відомими значен-
нями для РbSe та визначеними нами експеримен-
тально [12] для FexHg1-xSe при врахуванні відо-
мих поправок Штейгмейера і Кудмана. При 
збільшенні температури в області Т>100 К та 
зростанні х, доля граткової теплопровідності 
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зменшується, що говорить про пружний меха-
нізм розсіяння носіїв заряду, а фононна тепло-
провідність визначається процесами перекиду. 

Унікальний характер зміни ширини заборо-
неної зони Еg в твердих розчинах РbSnTe та 
РbSnSe, який зумовлений інверсією зон, дозволяє 
шляхом підбору складу отримувати напівпровід-
ники з довільним значенням Еg - від вихідних 
компонент до напівметалу. Ця особливість та 
високі рухливості носіїв заряду, а також техно-
логічність визначають практичне використання 
халькогенідів олова-свинцю. 

Рентген-дифрактометричні дослідження твер-
дих розчинів Рb1-x SnxSe (x=0,4; 0,5) Рb1-х SnхTe 
(х=0,17; 0,4) в інтервалі температур 78÷300 К 
виявили аномальну температурну залежність 
а(Т), α(Т), ln  у межах 120-150 К для 
Рb1-x SnxSe і 110-130 К для Рb1-х SnхTe (х=0,4). 
Такі аномалії, на наш погляд, для Рb1-x SnxSe 
пов'язані зі структурним фазовим переходом, 
температура якого залежить від складу. Акус-
тичні дослідження залежності Vзв(Т) та декре-
менту затухання Q-1(T) показали, що в межах 
140-180 К ці залежності супроводжуються рядом 
особливостей, які незалежно підтверджують 
існування фазового переходу. Аналіз відхилень 
від співвідношень Коші показав, що легування 
РbSе і РbTe оловом призводить до збільшення 
долі ковалентного зв'язку у твердому розчині. 

)/( 0т II

Що ж до твердого розчину Pb0,6Sn0,4Te, то 
виявлені аномалії пояснюються фазовим перехо-
дом у сегнетоелектричну фазу, який супроводжу-
ється ромбоедричним спотворенням кубічної 
гратки і, відповідно, значною зміною функції 
g(ω). Температура максимальної динамічної 
стабільності гратки Pb0.6Sn0.4Te становить Ті= 
=118 К, а γі= -35. 

Температурні залежності пружних модулів 
С11, С44 і величин Q-1 у межах 120-150 К також 
нелінійні. Для кристалів Pb0.83Sn0.17Te аномаль-
ної поведінки динамічних характаристик не ви-
явлено, але незвичайне зростання величини С12 
із збільшенням температури можна розглядати 
як тенденцію до граткової нестабільності вна-
слідок розм'якнення акустичних і деяких оптич-
них мод коливань атомів. З цієї точки зору стає 
зрозумілою проблема деградації напівпровідни-
кових лазерів, що працюють у межах атмосфер-
ного вікна 8-14 мкм. 

Недоліком розглянутих вище трикомпонент-

них систем є висока концентрація носіїв заряду 
(≥1018 cм-3) та зміна періоду гратки, що супрово-
джується зміною величини Еg. Тому при ство-
ренні гетероструктур на основі потрійних сполук 
дається взнаки негативний фактор невідповід-
ності кристалічних граток. Отже, проблема 
досконалих гетероструктур пов'язана з викорис-
танням систем, які володіють незмінним пері-
одом гратки. В цьому плані значний інтерес яв-
ляють чотирикомпонентні тверді розчини халь-
когенідів Pb i Sn, які внаслідок наявності додат-
кової компоненти дозволяють отримати сполуки 
зі змінною Еg при постійному значенні величини 
а, як це було показано нами в [13-15] на прикладі 
PbSnTeSe i PbSnTeS. 

Комплексні дослідження температурних 
залежностей кінетичних, магнітних, оптичних 
та динамічних характеристик монокристалів 
Pb1-xSnxSySe1-y виявили ряд особливостей [15-
17]. Так, на кривих Еg(T) спостерігається декіль-
ка зламів при температурах, які добре корелю-
ють з температурами де спостерігається неліній-
ність в залежності а(T) [16], що свідчить про 
зв'язок в поведінці Eg(T) з характером КТР крис-
талічної гратки. Крім того, особливості залеж-
ностей Eg(T) і а(T) при високих температурах 
узгоджуються з екстрапольованою на 0 К вели-
чиною θр. Це дозволяє допустити, що у виник-
ненні даної особливості відіграють роль як елек-
трон-фононні, так і фонон-фононні взаємодії.  

На рис.2 представлені температурні залеж-
ності величин Еg, коефіцієнта Холла R, електро-
провідності σ, магнітної сприйнятливості χ, 
швидкості звуку Ve. Похибка у визначенні Ve, σ, 
R не перевищувала 0,5, 2, 3% відповідно. Залеж-
ність Ve(T) є нелінійною і може бути екстрапо-
льована прямими тільки в окремих межах темпе-
ратур, причому величина розривів значно пере-
вищує похибку вимірювань Ve. Температури Тос, 
які відповідають сингулярним точкам на цих 
кривих, проявляють деякі особливості: 

- не при всіх цих температурах Тос мають 
місце особливості для всіх досліджуваних харак-
теристик; 

- температури Тос залежать від зразка і від-
творюються для однакових зразків; 

- у межах між двома температурами Тос пове-
дінка будь-якого коефіцієнта ідентична для всіх 
зразків або суттєво відрізняється для різних зраз-
ків як кількісно, так і якісно. 
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Експериментальне  дослідження  ангармонійних ефектів 

Рис.2. Температурна залежність гальвано-магнітних 
і динамічних характеристик Pb1-xSnxTe1-ySey. 

Розриви й особливості на наведених залежностях 
пов'язані з наявністю у системі Pb1-xSnxSySe1-y 
фазових переходів, фізична природа яких не 
зовсім чітко зрозуміла і потребує подальшого 
вивчення. Можна тільки допустити, що дані 
особливості є наслідком перетворень у системі 
"кристалічна матриця -дефект", що узгоджується 
з даними магнітної сприйнятливості.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ТОНКИХ  ПЛІВОК  МЕТАЛІВ,  
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК  І  АМОРФНИХ  СПЛАВІВ  

МЕТОДОМ  ДИФРАКЦІЇ ШВИДКИХ  ЕЛЕКТРОНІВ 

Проаналізовані деякі найважливіші результати досліджень, які сприяли становленню і роз-
витку навчально-наукової лабораторії з електронної мікроскопії та електронографії на кафедрі 
фізики твердого тіла. 

Some most important results contributing formation and development of teaching and scientific 
laboratory on electron microscopy and electron-diffraction on the department of Solid State Physics 
are analyzed. 

Металеві  плівки 
Досліджувались полікристалічні плівки Al, 

Cu, Au, Рb різної товщини (80-300Ǻ), які забез-
печували використання теорії розсіяння електро-
нів у кінематичному наближенні, у температур-
ному інтервалі (298-913°К) [1-6]. Вибір даних 
металів зумовлений однаковою кристалічною 
граткою (ГЦК), відсутністю фазових перетво-
рень при довільних температурах нижче темпе-
ратури плавлення Тпл, значною різницею атомних 
мас, а також і результатами залежності Тпл від 
їх товщини.  

Вибір методу дослідження, як показано в 
основоположних працях Пінскера З.Г., Вайнш-
тейна Б.К., Набітовича І.Д., Хірша П. та ін., має 
низку переваг у порівнянні з рентгенографічним, 
який у принципі при малих розмірах зерен (∼10Ǻ) 
не забезпечує чіткої дифракційної картини. 

Для таких досліджень нами вперше була роз-
роблена й апробована експериментальна методи-
ка обробки температурних залежностей основ-
них інтерференційних максимумів при дифракції 
швидких електронів з урахуванням поправок на 
теплове дифузне розсіяння (ТДР) і ангармонізм 
для металів з ГЦК граткою [1-3]. 

Показано, що ангармонічні ефекти, які вияв-
ляються експериментально методом дифракції 
швидких електронів, можуть давати кількісну 
інформацію про міжатомну взаємодію у гратці 
тонких плівок. 

При вимірюваннях та аналізі інтегральних 
інтенсивностей основних інтерференційних мак-
симумів при дифракції швидких електронів у 
тонких плівках необхідно вводити поправки на 

ТРД та ангармонізм, величина яких зростає не 
тільки з підвищенням температури плівок, а й зі 
зменшенням їх товщини та збільшенням атомної 
маси. 

Проведені дослідження показали, що невра-
хування поправок на ТРД та ангармонізм при 
найвищих температурах експерименту призво-
дить до похибки у вимірюванні інтегральних 
інтенсивностей від ∼12% до 60%. Виявлено, що 
величина показника фактора Дебая-Уолера істот-
но залежить від товщини плівок. Ангармонійний 
ефект при максимальних температурах експери-
менту складає від 14% до 39%. 

Показано, що виявлені відхилення у темпе-
ратурній залежності інтенсивності основних 
електронографічних максимумів від лінійної 
зумовлені ангармонійністю теплових коливань 
атомів. 

Нами встановлено, що із зменшенням товщи-
ни плівок відбувається значне пониження ефек-
тивних значень θел і збільшення величини серед-

ніх квадратичних зміщень атомів 2
динU . Такий 

ефект проявляється тим сильніше, чим більша 
доля речовини може бути віднесена до поверх-
невих шарів у плівці, що є наслідком зсуву фо-
нонних частот у низькочастотну область колив-
ного спектра. 

Виявлені в області високих температур Т>θ 
ангармонійні ефекти у тонких плівках алюмінію, 
міді, золота, свинцю зумовлені не тільки терміч-
ним розширенням кристалічної гратки, але й 
явною температурною залежністю частот тепло-
вих коливань, внаслідок фонон-фононної взає-
модії. 
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Дослідження  тонких  плівок  металів,  напівпровідникових сполук  та  аморфних  сплавів 

Показано, що експериментально визначені 
температурні залежності характеристичних Де-
баївських температур θел(Т) для плівок опису-
ються наступною залежністю: 

[ ])(1)()( 00елел ТТТТ −τγβ−θ=θ ,      (1) 
де γ - стала Грюнайзена, β - коефіцієнт об’ємного 
розширення, а величина τ залежить від речовини 
і товщини плівок. 

Із аналізу інтенсивностей розсіяння електро-
нів, а також із співвідношення (1) випливає, що 
залежність θел(Т) зумовлена не тільки термічним 
розширенням кристалічної гратки, але і явною 
залежністю від температури частот теплових 
коливань атомів, внаслідок прямих фонон-фонон-
них взаємодій, а також від товщини плівок. Ана-
логічний характер мають залежності від темпе-
ратури і товщини плівки середньоквадратичні 
зміщення атомів 2

динU . 

Якщо провести розрахунок для 2
динU  для 

масивного свинцю (θР=80°К) і порівняти їх з 
такими ж значеннями для плівок Рb товщиною 
90Ǻ, то зріст останніх складає ∼73%. 

На основі співвідношення (1) встановлено, що 
узагальненою мірою ангармонійності коливань 
гратки плівок може бути величина  

τγβ
θln

екс

ел −=
dT

d .  (2) 

Для кількісних оцінок величини (2) нами вико-
ристовувались значення сталої Грюнайзена γ 
для масивних зразків із-за відсутності величин γ 
для тонких плівок. 

При цьому природно, не враховується залеж-
ність частот коливного спектра від товщини 
плівок. 

Напівпровідникові сполуки та аморфні 
сплави 

Методом електронної мікроскопії досліджу-
валась якість і структурна досконалість моно-
кристалів, вирощених різними методами [7-10]. 

Для телуриду свинцю встановлено, що мак-
симум інтенсивності катодолюмінісценції та 
прозорість кристалів знаходиться поблизу з р-n 
переходом до і після відпалу зразків. Для двій-
них і трійних сполук в області р-n переходу 
(відпалені і невідпалені кристали) преципітатів 
збагачених Рb, Te, Sn не виявлено. По мірі від-
далення від межі р-n переходу кількість преци-
пітатів зростає, і розміщуються вони неоднорід-
но у вигляді скупчень. 

Преципітати Te, Рb мають сфероїдну форму, 

розміри яких досягають 3мкм. Олово спостеріга-
ється у декоруванні структури кристалів. Пре-
ципітати призводять до виникнення в основній 
матриці внутрішніх напруг, що підвищує мікро-
твердість кристалів. Структурна досконалість 
монокристалів істотно залежить від впливу зов-
нішніх факторів. Так, для монокристалів CdTe 
р-типу провідності, отриманих методом Брідж-
мена із розплавів близьких до стехіометричного 
складу, неоднорідності різних форм складали 
від кількох десятків до 150-200мкм з густиною 
2⋅104 см-2. Після їх термообробки лазерним ви-
промінюванням при певних технологічних умо-
вах розміри областей однорідності не переви-
щували 5мкм, а густина складала 6⋅102см-2. 
Центральні частини великих неоднорідностей 
були преципітатами Tе. 

Ступенева пластична деформація монокрис-
талів Ві приводить до появи у матриці полігені-
зованого прошарку. Двійниковий прошарок має 
виражену свою орієнтацію. Перехідна вузька 
смуга обмежує смугу двійникування від матриці. 
Отримані результати якісно узгоджуються з до-
слідженнями, які показали, що поблизу площини 
двійникування з’являються нові фононні моди і 
спостерігається локальна зміна густини елект-
ронів, які рухаються вздовж цієї площини [10]. 

Результати досліджень кінетики формування 
границі між півелементами у твердих розчинах 
на основі Ві2Те3 показали наявність виступів, що 
проникають як у р- так і у n-частину кристалу 
на глибину 100 мкм. Середня товщина перехід-
ного шару складає 1-2мкм, а неоднорідність 
твердого розчину зростає у напрямку росту крис-
талу. Такий контакт між півелементами забез-
печує високі параметри термоелемента . 

Електронографічні дослідження сплавів, за-
гартованих із рідкої фази при швидкостях охо-
лодження ∼106°К⋅с-1 [11-15], показали, що вони 
знаходяться в аморфному стані. На електроно-
грамах спостерігались чітко виражені два гало. 
Електронограми отримувались від зразків товщи-
ною ∼150-300Å. Необхідна товщина досягалась 
шляхом хімічного стоншення поверхні стрічок, 
отриманих методом спінінгування розплаву. 

Аналіз результатів дослідження аморфних 
плівок у температурному режимі дозволив вияс-
нити механізми перетворення з аморфного стану 
у кристалічний, а також поведінку утворених 
фаз. Дослідження структури плівок, напилених 
із капілярного випаровувача [16] дали змогу ви-
значити умови отримання аморфних полікрис-
талічних і блочних плівок. 
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Електронографічним методом досліджувалась 
структура плівок, що сприяла у розробці нової 
технології отримання плівок, яка характеризу-
ється високою економічністю, наглядною прос-
тотою та надзвичайною чистотою напівпровід-
никових плівкових матеріалів [17-19]. Ця техно-
логія полягає у напиленні плівок за допомогою 
лазерного випромінювання у надвисокому ста-
тичному вакуумі. Встановлено, що (при певних 
технологічних параметрах напилення із моно-
кристала чи сплаву) структура плівок складаєть-
ся тільки з однієї фази, тип кристалічної гратки 
якої є однаковим з відповідним йому монокрис-
талом. Визначено умови отримання плівок, які 
мають дрібнодисперсну і блочну структуру. 
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АКУСТИЧНІ  ТА  РЕНТГЕН-ДИФРАКТОМЕТРИЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  
АНГАРМОНІЙНИХ  ЕФЕКТІВ  У  КРИСТАЛАХ НИЗЬКОЇ  СИМЕТРІЇ 

Експериментально досліджено вплив ангармонізму теплових коливань гратки на термопружні 
властивості низькосиметричних монокристалів. Показано, що аналіз анізотропії ангармонійності 
дозволяє передбачити аномальну поведінку деяких пружних модулів Cij при всесторонньому 
стиску. Виходячи із відхилень від співвідношень Коші gkk, обговорені питання про анізотропію 
пружності, пластичності і характер хімічних зв'язків у досліджуваних кристалах. 

The influence of thermal lattice fluctuation anharmonizm on thermoelastic properties of low-
symmetric single crystals is experimentally investigated in work. Is shown, that the analysis of anhar-
monizm anisotropy permits to anticipate abnormal behavior of some elastic modules Сij at compre-
hensive compression. Proceeding from deviations from Cauchy-relation gkk, questions about anisotropy 
of elasticity, plasticity and chemical connection character in researched crystals are shortly discussed. 

Ангармонізм теплових коливань кристалічних 
граток, незалежно від типу хімічного зв'язку, 
впливає на всі, без винятку, фундаментальні фі-
зичні властивості твердих тіл. Вивчення ангар-
монійних ефектів різними фізичними методами 
ініційовані українськими фізиками М.А. Криво-
глазом, Є.А.Тихоновим, Я.Й.Дутчаком. Зокрема, 
дослідження акустичним і рентген-дифракто-
метричним методами на кафедрі ФТТ ЧДУ запо-
чатковані професором В.П.Михальченком і до-
центами Є.І.Гешко і Б.М. Шарлаєм, в основному, 
для високосиметричних кристалів. 

У роботі наведено результати досліджень 
ангармонійних ефектів у монокристалах ром-
бічної (йод, галій, антмонід кадмію та цинку), 
моноклінної (діарсенід цинку) та триклінної (мід-
ний купорос) сингоній. Зокрема, CdSb, ZnSb, 
ZnAs2 як перспективні напівпровідникові мате-
ріали, а I2, Ga й CuSO4 5H2O - модельні кристали 
з різним характером хімічного зв'язку. 

Встановлено, що експериментальні залежнос-
ті відносних інтегральних інтенсивностей рент-
генівських інтерференцій )(

sin
ln

2

2

0
Tf

I
I T =

θ

λ в 

області 78-300 К - спадаючі функції температури 
[1-6]. Відмінність у кутових коефіцієнтах свід-
чить про залежність рентгенівських характерис-
тичних температур Θрі від індексів відбиваючих 
площин внаслідок анізотропії теплових коливань 
гратки. Значення величин Θрі та середньоквадра-

тичних зміщень атомів <U > (при кімнатній 
температурі) наведені у таблиці 1. 

2
i

2
iПорівнюючи Θрі та <U > з відповідними 

коефіцієнтами термічного розширення αі, наве-
диними у [1-6], можна побачити, що анізотропія 
вказаних величин визначається однозначно і 
добре погоджується зі структурою досліджува-
них речовин. Максимальна жорсткість зв'язку 
f=<m>  відповідає напрямкам з мінімальним 

значенням αі. 

2
ipΘ

Вимірювання швидкостей поширення пруж-
них хвиль υі (і=1÷18) різної поляризації та їх 
температурних залежностей здійснювались 
ультразвуковим методом з дискретною затрим-
кою на частоті 10 МГц. Значення пружних па-
раметрів досліджуваних кристалів наведені у 
[7-13,28]. Температурні залежності пружних 
модулів Cij,(Т) у межах точності експерименту – 
лінійні. У таблиці 2 наведені логарифмічні по- 
Таблиця 1. Динамічні параметри. В кристалофізичній сис-
темі координат і=1 відповідає напрямку вздовж осі Ох1. 

Θрі,К < 2
iU >, 10-17 м2Речовина 

і=1 2 3 і=1 2 3
І2 81 92 108 - - -
Ga 310 280 298 6,45 7,85 7,02 
CdSb 280 204 215 11,72 9,1 8,2 
ZnSb 223 271 283 22,9 17,3 13,8 
ZnAs2 238 256 262 1,11 0,92 0,88 
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Таблиця 2. Експериментальні значення d(lnCij)/dT та 
gkk (в 10-3⋅К-1).  

d(lnCij)/dT  ij Ga CdSb ZnSb ZnAs2 
11 -0,425 -0,316 -0,310 -0,128 
22 -0,523 -0,396 -0,385 -0,138 
33 -0,346 -0,221 -0,194 -0,119 
44 -0,654 -0,481 -0,416 -0,162 
55 -0,394 -0,510 -0,629 -0,123 
66 -0,654 -0,742 -0,399 -0,131 
12 0,041 0,305 -0,277 0,029 
13 0,049 2,313 0,263 0,021 
15 – – – -0,135 
23 – – – 0,434 
25 – – – -0,245 
35 – – – 0,319 
46 – – – -0,135 

g11=C23-C44 -7,142 -0,184 -0,176 -2,045 
g22=C13-C55 -4,915 -2,123 -4,462 -1,731 
g33=C12-C66 -5,084 -3,236 -3,651 0,692 
g44=C25-C46 – – – -2,083 

хідні по температурі пружних модулів, а також 
відхилень від співвідношень Коші gkk. 

Аналіз даних таблиці 2 свідчить про посилен-
ня сил зв’язку у головних кристалографічних 
напряках, оскільки відповідні похідні від’ємні. 
Максимальне зростання жорсткості зв'язку спо-
стерігається для Ga, а мінімальне – для ZnAs2. 
Найбільш ізотропним кристалом виявився діар-
сенід цинку. Поясненням цього є той факт, що 

відношення:
dT

Cd
dT
Cd

dT
Cd 332211 ln

:
ln

:
ln =1,07:1,16:1 

близьке до одиниці.  
Аномальна поведінка деяких Cij(Т), що задо-

вільняють умову >0, у загальному 
випадку не суперечить теорії температурної за-
лежності модулів пружності [14]. Вона свідчить 
про те, що зі зниженням температури у гратках 
відповідних матеріалів має місце розм'якшення 
деяких акустичних мод коливань атомів. 

dTCd ij /)(ln

З іншого боку, відхилення від співвідношень 
Коші gkk – від'ємні, що свідчить про підсилення 
ковалентних зв'язків, особливо у Ga [15]. Остан-
нє підтверджується низкою експериментальних 
робіт [16-17], в яких досліджувались процеси 
ковзання у галії та інших матеріапах у широкій 
області температур. 

Порівнюючи значення αі та Θі, <U > і 
,  наведених у таблицях 1,2, легко 

побачити їх узгодженість між собою. Відсутність 

наочної кореляції пружних властивостей і тер-
мічного розширення для галію, антмонідів кад-
мію та цинку не є несподіваноюДля складних 
структур, які володіють параметричними грат-
ками, не існує явних співвідношень, які б зв'язу-
вали ці величини. 

2
i

dTCd ij /)(ln

У таблиці 3 подана оцінка ангармонійності 
теплових коливань граток при кімнатній темпе-
ратурі, виходячи з узальненої міри ангармоній-
ності γβ (в одиницях 106⋅К-1 [18] і баричного 
коефіцієнта інтенсивностей рентгенівських ін-
терференцій δ (102 кбар-1) [19], що встановлю-
ється співвідншенням: 

3/22
pθ

γχ
δ

Vm
V= , де γ= 

=(γ1+γ2+γ3)/3 – середнє значення постійної Грю-
найзена, β - коефіцієнт об'ємного термічного 
розширення, αі, γі - компоненти тензора тер-
мічного розширення та тензора Грюнайзена, χV - 
об'ємна стискуванність, m - маса молекули, 2

рθ - 
середнє значення рентгенівської характеристич-
ної температури, V - молекулярний об'єм. У таб-
лиці 3 також наведені пронормовані значення 
γβ та δ досліджуваних матеріалів до відповідних 
значеннь діарсеніду цинку γβ0 та δ0. 

Аналіз результатів показує, що ангармонізм 
теплових коливань граток кристалів суттєво від-
різняється. Так, максимальна ангармонійність 
спостерігається у молекулярному кристалі I2, а 
мінімальна – у кристалах з ковалентним харак-
тером зв'язку. Як бачимо, анізотропія ангармо-
нійності теплових коливань гратки визначається 
однозначно і добре погоджується з відповідними 
значеннями Θрі або <U >, а також із темпера-
турними залежностями пружних параметрів. 
Метали займають проміжне положення. Резуль-
тати оцінки ангармонійності, проведені двома 
незалежними методами, добре погоджуються 
між собою. Повний збіг малоімовірний, оскільки 

2
i

Таблиця 3. Числові дані оцінки ангармонійності тепло-
вих коливань граток. 

 I2 Ga CdSb ZnSb ZnAs2 
γβ 429,97 97,74 34,02 39,32 15,36 
γ1α1 271,26 11,61 26,06 21,32 4,83 
γ2α2 115,50 51,38 9,99 14,30 4,51 
γ3α3 33,48 31,50 2,32 2,11 6,14 
δ 0,412  0,151 0,041 0,032 0,011 

γβ/γβ0 28,6 15,4 2,2 2,60 1,0 
δ/δ0 37,4 13,7 3,73 2,91 1,0 
µγ 0,70 0,41 0,30 0,25 0,17 
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завжди є відмінність між відповідними значен-
нями компонент тензора γi, визначених із даних 
термопружності та із результатів гідростатичних 
вимірів [20]. У випадку кристалів некубічних 
сингоній може виявитися суттєвим характер 
зміни періодів гратки a, b, c або їх відношень c/a, 
b/a, c/b при всесторонньому стискуванні або тер-
мічному розширенні. Для досліджуваних крис-
талів рівняння ∆(c/b) - ефектів має вигляд [21]: 

Vd
bcd

ln
)/ln( = 32

23
ln

)/ln( А
V

bc

p
=

β
α−α

=



 ∂
∂


 , 

Vd
bcd

ln
)/ln( =

TV
bc








∂
∂

ln
)/ln( =

β
χ−χ 23 =Х32. 

Аналогічно можна записати рівняння для А31 і 
Х31, А21 і Х21, числові величини яких наведені у 
таблиці 4. 

Деякі значення Аij та Хij мають різні знаки, 
що свідчить про можливу аномальну залежність 
відповідного модуля зсуву від тиску Наприклад, 
для галію та діарсеніду цинку це C55, для анти-
монідів кадмию та цинку – C44. 

З метою перевірки цих передбачень у лабо-
раторії високих тисків Інституту фізики твердого 
тіла СРСР нами досліджувались залежності пру-
жних модулів антимоніду кадмию від тиску в 
області 0÷15 кбар ультразвуковим імпульсно-
фазовим методом [11]. Результати досліджень 
однозначно підтвердили наше передбачення про 
аномальну поведінку C44 з тиском, оскільки 

>0. Одночасно показано, що з ростом 
тиску стійкість вихідної гратки CdSb знижується. 
У загальному характер залежності пружних влас-
тивостей CdSb від тиску не відрізняється від ха-
рактеру поведінки інших сполук [22], в яких під 
тиском відбува-ються поліморфні перетворення 
без розпаду на компоненти.  

dPdC /44

З іншого боку, для монокристалів можна очі-
кувати кореляції ангармонійності теплових коли-
вань з пластичністю. До даного часу пластичні 
властивості твердих тіл в основному описуються 
емпіричними залежностями. Представляє інтерес 
Таблиця 4. Величини аксіальних ефектів.  

 I2 Ga CdSb ZnSb ZnAs2

A31 -0,534 0,144 -0,531 -0,537 0,068
X31 0,201 -0,11 -0,072 -0,017 -0,076
A32 -0,261 -0,258 -0,142 -0,225 0,066
X32 -0,214 -0,186 0,046 0,093 -0,09 
A21 -0,272 0,402 -0,388 -0,312 0,001
X31 -0,013 0,076 -0,119 -0,11 0,013 

оцінювати пластичність кристалів з допомогою 
фізичних параметрів, які володіють певною 
універсальністю і не дуже сильно міняються у 
широких інтервалах температур та тисків. Френ-
келем, Канторовою та незалежно Джонсоном 
[24] було запропоновано прийняти добуток кое-
фіцієнта Пуасона µ на параметр Грюнайзена γ 
за міру впливу ангармонізму коливань гратки 
на пластичність монокристалів. Кожний з множ-
ників представляє своєрідний "деформаційний 
ефект": γ - зміна частоти коливань гратки з де-
формацією, µ - відносне звуження кристалу при 
розтязі. Числові значення добутку наведені у 
таблиці 3. Як і варто було очікувати, найбільша 
пластичність проявляється у молекулярних крис-
талах, а найменша – у ковалентних. 

Подальший розгляд стосується досліджень 
компонентів тензора пружних модулів низько-
симетричних кристалів, як найменш вивчених. 
Пружні властивості триклінних кристалів опису-
ються тензором четвертого рангу, який містить 
21 незалежну компоненту Cij. Для довільної де-
картової системи координат закон Гука може 
бути записаний: 

klijklij SCT = ,                            (1) 
де  - однорідна напруга,  - однорідна де-
формація. У позначеннях Фойгта [24] (1) пере-
пишеться: 

ijT ijS

jiji SCT = .                           (2) 
При такій системі позначень (2) включає 36 ком-
понент тензора пружних модулів Cijkl. З них 21 – 
незалежна, завдяки тому, що термодинамічний 
потенціал та пружня енергія мусять бути додатні, 
як необхідна умова збереження стабільності 
гратки. 

Нами розроблена методика знаходження ком-
понент тензора пружних модулів триклінних 
кристалів по експериментальним значенням 
швидкостей поширення пружних хвиль у різних 
кристалофізичних напрямках  з використанням 
методу послідовних наближень [25]. 

Монокристали мідного купоросу належать до 
триклінної сингонії і вирощені з водного розчи-
ну. Досконалість кристалів установлювалась 
рентгентопографічними й оптичними методами. 
Густина CuSO4 5H2O визначена методом гідро-
статичного зважування і дорівнює 2,28 103 кг/м3, 
що добре погоджується з літературними дани-
ми [26]. 

Для спрощення розрахунків незалежних ком-
понент тензора Cij виміри швидкостей поширен-
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ня ультразвуку у кристалах υi (i=1÷20) здійсню-
вались у кристалофізичних напрямках: [100], 
[010], [001], [110], [011], [101], [111]. Числові 
значення швидкостей, напрямки поширення, 
поляризація та мода коливань наведені у табли-
ці 5 (QL, QS – квазіпоздовжня і квазіпоперечна 
моди коливань). 

Зауважимо, що внаслідок високої хімічної 
активності монокристалів мідного купоросу, 
використання кварцових датчиків зі срібним 
покриттям виявилось неефективним. Тому на 
кварцові пластинки пульверизаційним методом 
при температурі 700 К наносився напівпровідни-
ковий шар SnO, який виявися досить стійким по 
відношенню до вищезгаданих кристалів і може 
успішно використовуватись для акустичних до-
сліджень хімічно активних кристалів. Крім того, 
зразки мідного купоросу покривались тонким 
шаром колоїдального графіту, що забезпечувало 
поверхневу провідність. 

У таблиці 6 наведені числові значення роз-
рахованих нами незалежних компонент тензора 
пружних модулів при Cij при кімнатній темпе-
ратурі. 

Порівняльний аналіз значень Cij, (таблиця 6) 
з відповідними значеннями у [26] виявляє добру 
узгодженість. Одночасно спостерігається чітко  
Таблиця 5. Швидкості пружних хвиль υі. 

υi Напрямок  
розповсюдження 

Поляри- 
зація 

Мода  
коливань 

Швидкість, 
103 м/с  

υ1 [100] [100] QL 5,0132 
υ2 [100] [010] QS 2,2989 
υ3 [100] [001] QS 2,5762 
υ4 [010] [010] QL 3,9651 
υ5 [010] [100] QS 2,3102 
υ6 [010] [001] QS 2,6221 
υ7 [001] [001] QL 5,1033 
υ8 [001] [100] QS 2,5698 
υ9 [001] [010] QS 2,6882 
υ10 [101] [101] QL 4,4710 
υ11 [101] [010] QS 2,2380 
υ12 [101] [ ]10 1  QS 2,2292 
υ13 [110] [110] QL 4,5248 
υ14 [110] [001] QS 2,3052 
υ15 [110] [ ]1 1 0  QS 2,3443 
υ16 [011] [011] QL 4,2338 
υ17 [011] [100] QS 2,5643 
υ18 [011] [ ]01 1  QS 2,4482 
υ19 [111] [111] QL 4,6478 
υ20 [111] [111] QS 2,3228 

 

Таблиця 6. Пружні модулі мідного купоросу. 
ij Cij, ГПа ij Cij, ГПа 

11 5,729 15 -0,032 
22 3,584 16 -0,232 
33 5,937 24 -0,272 
44 1,650 25 -0,016 
55 1,509 26 -0,068 
66 1,211 34 -0,084 
12 2,046 35 -0,295 
23 2,312 36 -0,082 
13 3,214 45 -0.180 
14 -0,401 46 0,124 

  56 -0,348 
виражена анізотропія пружності у монокристалах 
CuSO4⋅5H2O. Максимальна жорсткість зв'язку 
проявляється у напрямку [001], а мінімальна – 
у [010], оскільки υ3>υ1>υ2 і, відповідно, C33> 
>C11>C22. 

Числові значення відхилень від співвідно-
шень Коші gkk для кристалів мідного купоросу 
(в ГПа) такі:  

g11=C23-C44=0,794;     g44=C14-C56=-0,052; 
g22=C13-C55=0,705;     g55=C25-C46=-0,040; 
g33=C12-C66=0,835;     g66=C45-C36=-0,098. 

Отже деякі gkk – відмінні від нуля, а максимальне 
значення відповідає напрямку [001]. У напрям-
ках, розміщених під кутом 45°, можна очікувати 
ковалентні зв'язки, оскільки g44, g55, g66<0. 

На завершення відзначимо, що значення ве-
личин Cij дозволяє оцінити не тільки анізотропію 
пружності, але й зв'язок її зі структурою кристала 
(див., наприклад, [27]). Повноцінний аналіз дис-
персійних співвідношень для акустичних фоно-
нів за даними нейтронної спектроскопії досить 
важко провести без залучення пружних моду-
лів внаслідок низької роздільної здатності сучас-
них спектрометрів в області довгохвильових 
коливань гратки, де закон "дисперсії" по суті 
визначають Cij. З огляду на це, виміряні нами 
значення швидкостей поширення пружних хвиль 
фактично містять незалежну інформацію, яка 
доповнює відповідні дані по розсіюванню тепло-
вих нейтронів  
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ДОМІШКОВО-ДЕФЕКТНА  СТРУКТУРА  ТА  ЕЛЕКТРОННІ 
ВЛАСТИВОСТІ ШИРОКОЗОННИХ СПОЛУК  ZnSe, ZnSe-GaAs і CdTe 

Проведено огляд досліджень електронних властивостей широкозонних сполук ZnSe, 
(ZnSe)1-x(GaAs)x і CdTe в залежності від технологічних факторів, типу і рівня легування. 
Вперше проаналізовані деякі електронні властивості легованого ZnSe у світлі сучасних 
уявлень про формування DX-центрів та представлена модель неоднорідностей кристалізації 
твердих розчинів (ZnSe)1-x(GaAs)x (х<0,2). Виділено аспекти можливого практичного застосу-
вання сполук у якості малоінерційних фоторезисторів, детекторів рентгенівського та ядер-
ного випромінювання. 

Review of the electron property studies of the ZnSe, (ZnSe)1-x(GaAs)x and CdTe wide-gap-band 
compounds and their dependence on technological factors, type and level of doping has been per-
formed. For the first time some electron properties of the doped ZnSe in the light of the up-to-date 
views about DX-centers formation were analyzed and crystallization inhomogeneities model of 
the (ZnSe)1-x(GaAs)x (x<0,2) solid solutions was introduced. Aspects of the possible compound 
applications as low-inertial photoresistors, X-ray and nuclear detectors were accentuated. 

Селенід цинку є перспективним широкозон-
ним матеріалом (Еg=2,7 еВ при Т=300 К) для 
створення світлодіодів, фоторезисторів, джерел 
спонтанного та когерентного випромінювання. 
Проте широке практичне застосування ZnSe 
стримується типовим для широкозонних сполук 
А2В6 ефектом компенсації введеної домішки 
власними дефектами гратки. У результаті само-
компенсації виникають труднощі у напрямку 
отримання низькоомного матеріалу та зміни 
полярності типу провідності. В цьому аспекті 
необхідні фундаментальні дослідження взаємо-
зв'язку домішково-дефектної структури та елек-
тронних властивостей монокристалів ZnSe в 
залежності від умов вирощування, типу легуючої 
домішки та рівня легування. 

Можливість варіації основних фізичних па-
раметрів матеріалу в широких межах можна 
отримати у результаті введення в основну матри-
цю взаємокомпенсуючих донорної та акцептор-
ної домішок значної концентрації. Модельним 
об'єктом для такого дослідження є квазібінарна 
система твердих розчинів (ТР) ZnSe-GaAs, яка 
є типовим представником класу систем гетеро-
валентного заміщення типу А2В6-А3В5. У таких 
четверних системах існує можливість утворення 
ТР у широкому діапазоні складів, при цьому ви-
хідні бінарні сполуки мають мінімальну різницю 

у періодах гратки при максимальній різниці у 
значеннях Еg та прямих переходах електронів. 
Вдале поєднання таких властивостей у ТР може 
забезпечити створення приладів з високою ефек-
тивністю випромінювання в необхідній спект-
ральній області. 

Телурид кадмію (Еg=1,5 еВ при 300 К), на 
відміну від інших широкозонних сполук А2В6, 
можна отримувати як з n-, так і з р-типом про-
відності. CdTe є перспективним матеріалом для 
створення сенсорів електромагнітного та ядер-
ного випромінювань, перетворювачів сонячної 
енергії, ІЧ-фільтрів і модуляторів ІЧ-випроміню-
вання. Створення високоефективних детекторів 
гамма-випромінювання є одним із основних 
напрямків дослідження CdTe. У цьому аспекті 
особливу увагу дослідників привертає телурид 
кадмію, компенсований хлором. Проте, не див-
лячись на ряд фундаментальних досліджень, 
отримання масивних напівізолюючих кристалів 
CdTe+Cl з хорошими детекторними характерис-
тиками залишається нерозв'заною проблемою. 

У роботах [1-3,5-10,13-15,17] досліджувались 
електронні властивості ZnSe в залежності від 
технологічних факторів, типу легуючої домішки, 
виду (роздільне чи сумісне легування донорною 
й акцепторною домішкою) та рівня легування. 
У [1,2,4,8,11-13,16,18] проведено комплексне 
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дослідження рекомбінаційних електронних пере-
ходів у ТР (ZnSe)1-x(GaAs)x при наявності дис-
пергованих включень другої фази. Основний 
напрямок робіт [19-29] - вивчення електронних 
властивостей CdTe та CdTe+Cl з низьким рівнем 
фонових домішок. 

У [1-3] описано технологічні особливості 
отримання та легування ZnSe і (ZnSe)1-x(GaAs)x 
з використанням методів хімічних транспортних 
реакцій [1], Бріджмена із застосуванням хімічних 
транспортних реакцій [2] та епітаксійного наро-
щування у проточній системі [3]. Монокристали 
телуриду кадмію отримували з розплаву верти-
кальним методом Бріджмена, а також з газової 
фази модифікованим методом Пайпера і Поліша. 
Контроль хімічного складу монокристалів про-
водився з допомогою методики рентгеноспект-
рального флуоресцентного аналізу [4]. Крім 
цього, розроблено методику застосування ЕПР, 
де іон марганцю Mn2+ використовувався в якості 
зонду для отримання залежності внутрішнього 
поля кристалу від концентрації легуючої до-
мішки. 

Незважаючи на різноманітність домішково-
дефектної структури кристалів, яка зумовлена 
технологічними умовами вирощування та рівнем 
легування, електронні властивості легованого 
ZnSe у багатьох випадках визначаються відомою 
схемою напівпровідника, яка включає в себе 
центри повільної та швидкої рекомбінації (R- і 
S-центри). Хоча параметри таких центрів вивча-
лись у роботах Лошкарьова, Шейнкмана та 
інших дослідників, нам вдалося доповнити дані 
відносно S-центрів. Крім цього, досліджено па-
раметри нових центрів "надшвидкої" рекомбі-
нації, які проявляються при високих рівнях 
збудження фотопровідності [6,7]. Важливим для 
практичного застосування є відсутність довго-
часової складової спаду фотоструму у легова-
ному ZnSe. Такі зразки можна використовувати 
у промисловій квантовій електроніці в якості 
малоінерційних (постійна релаксації <10-8 c) 
фоторезисторів для реєстрації лазерного випро-
мінювання. 

На основі моделі R- і S-центрів вдається [14, 
15] пояснити природу високотемпературної 
термолюмінесценції, яка раніше не спостеріга-
лась у зв'язку з недостатнім рівнем легування 
селеніду цинку акцепторними домішками. Засто-
сування більш високого, порівняно з літератур-
ними даними, рівня легування дозволяє з допо-
могою високотемпературної термолюмінесценції 

оцінити енергії активації глибоких акцепторних 
рівнів, які локалізуються у вузькому проміжку 
забороненої зони, що ускладнює можливість 
використання інших методів. Комплексне дослі-
дження показало, що S-центр може відігравати 
роль центру випромінювальної рекомбінації для 
дірок. 

Особливості легування селеніду цинку роз-
дільно і сумісно донорною (Ga) і акцепторною 
(As) домішками досліджувались у роботах [5,6, 
10,13]. У діапазоні концентрацій до 1,0-2,0% 
методами рентгеноспектрального флуоресцент-
ного аналізу та ЕПР виявлено обмежену розчин-
ність арсену (до 0,1%). Обмежена розчинність 
домішок п'ятої групи у ZnSe зумовлена типовим 
для сполук А2В6 явищем самокомпенсації, проте 
цілковитого розуміння труднощів легування 
на мікроскопічному рівні до цього часу не існує. 
Згідно з сучасними уявленнями, які в основному 
опираються на теоретичні розробки, труднощі 
легування ZnSe у напрямку пониження питомого 
опору та отримання діркової провідності σ по-
в'язуються з утворенням DX-подібних центрів у 
результаті релаксації гратки навколо акцептора. 
Так, для домішки AsSe характерні дві різні кон-
фігурації, які формують один метастабільний 
мілкий водневоподібний рівень і два глибоких 
рівня. Мала розчинність арсену пояснюється 
компенсацією мілких рівнів глибокими. У наших 
дослідженнях зменшення темнової σ кристалів 
селеніду цинку зі збільшенням вмісту домішки 
арсену цілком узгоджується з такими теоретич-
ними висновками. Більше того, утворення мета-
стабільного мілкого рівня пояснює деякі особли-
вості міжзонної випромінювальної рекомбінації 
у ZnSe+As [10], а саме: збільшення інтенсивності 
смуги крайової фотолюмінесценції (ФЛ) та змен-
шення її напівширини. В області концентрацій 
менше 0,1% вплив донорної домішки GaZn також 
можна пов'язати з теоретичними розробками по 
формуванню у кристалах ZnSe+Ga DX-центрів і 
утворенню метастабільних резонансних рівнів, 
вищих мінімуму зони провідності (ЗП). У цьому 
випадку відбувається звільнення від електрона 
одного нейтрального донора і захоплення вільно-
го електрона із ЗП іншим донором: 2d0→d++DX-. 
Якщо іонізація першого донора супроводжується 
переходом електрона на рівень компенсуючого 
власного дефекту, то наслідком утворення DX- 
центрів повинно бути суттєве зменшення темно-
вої σ порівняно з вихідним селенідом цинку, що 
мало місце в експерименті. У той же час спектри 
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поглинання свідчили про значне зменшення оп-
тичної Еg, що можна пояснити реформуванням 
під дією світла DX-центрів у звичайні воднево-
подібні центри і утворенням домішкової донор-
ної зони та “хвостів” густини станів. Розрахунок 
показує, що умова сильного легування (аN>>1, 
a – боровський радіус для домішки у воднево-
подібній моделі, N – концентрація домішки) 
добре виконується для кристалів ZnSe+1,0%Ga, 
тобто, дійсно, можливе утворення "хвостів" гус-
тини станів. У [10] проведено дослідження ФЛ 
на краю поглинання кристалів ZnSe+Ga і про-
ведено теоретичний розрахунок форми крайової 
смуги ФЛ. Хороше узгодження розрахунку й 
експериментальних даних має місце, коли "хвіст" 
густини станів для валентної зони не береться 
до уваги, а для ЗП описується функцією типу 
ρ~exp(αε), де α – параметр функції, який дорів-
нює 27 меВ-1, ε – енергія електрона. 

Комплексне дослідження ТР (ZnSe)1-x(GaAs)x 
(х<0,2) показало, що при х>0,02 утворюється 
трикомпонентна система: основна матриця ТР з 
включеннями n-ZnSe+Ga і p-GaAs. Наявність 
таких включень обумовлює відповідно високий 
(4-5%) квантовий вихід ФЛ та аномально різкий 
спад концентраційної залежності оптичної Еg 
[11]. Аналіз результатів досліджень показав, що 
всю сукупність експериментальних даних не 
можна пояснити в рамках моделі сильно легова-
ного і компенсованого селеніду цинку [13]. Більш 
адекватною є наведена на рис.1 модель неодно-
рідного ТР у вигляді системи локальних гетеро-
переходів, де ∆Ес та ∆Еv - величини (в електрон-
вольтах) розривів дозволених зон. Зокрема, зна-
чення ∆Ес≈0 (практично відсутній бар'єр для 
нерівноважних електронів) зумовлює відсут-
ність залишкової провідності та довгочасових 
релаксацій фотопровідності, характерних для 
напівпровідників з диспергованими високоом-
ними включеннями. Крім цього, з іншої точки 
зору, ніж у [18], пояснюються механізми рент-
геночутливості та рентгенолюмінесценції у ТР. 
Високу рентгеночутливість для ТР з х=0,05 мож-
на пов'язати з переходом дірок, захоплених на 
r-центри включень ZnSe+Ga, у валентній зоні 
матриці ТР і відповідним зростанням концент-
рації неосновних носіїв. У випадку малого рівня 
міжзонної інжекції час життя електронів при 
цьому збільшується. Для ТР з більшими значен-
нями х ймовірність вищевказаного переходу ді-
рок є незначною у результаті збільшення вели-
чини бар'єру ∆Еv. Отже, електронні властивості 

монокристалів ТР, вирощених методом хімічних 
транспортних реакцій, визначаються неоднорід-
ностями кристалізації, які можуть відігравати у 
деяких випадках позитивну роль. Наприклад, у 
збільшенні рентгеночутливості до рівня проми-
слових струмових детекторів рентгенівського 
випромінювання на основі сульфіду кадмію [13]. 
Щодо можливого практичного застосування, то 
варто також відзначити перспективність ство-
рення швидкодіючих фоторезисторів для реєст-
рації лазерного випромінювання на основі одно-
рідних епітаксійних шарів ТР з х=0,05 [8]. 

Для багатьох практичних застосувань телури-
ду кадмію, особливо у випадку створення детек-
торів ядерного випромінювання, потрібні моно-
кристали з малою концентрацією залишкових 
(фонових) домішок Nф та власних дефектів. 
Зменшення Nф досягається технологічними ме-
тодами, в яких використовуються або нестехіо-
метричні завантаження, або відпал зразків у на-
сичених парах (розплаві) однієї з компонент спо-
луки CdTe. Надлишок Te або Cd може суттєво 
впливати на електронні властивості кристалу, 
оскільки виникають умови генерації власних де-
фектів та комплексоутворення з їх участю. У [19-
23] досліджено взаємозв'язок між домішково-
дефектною структурою, яка залежить в основно-
му від технологічних факторів, та електрофізич-
ними і люмінесцентними властивостями низько-
омних монокристалів з відхиленням від стехіо-
метрії в сторону Те і Cd. Механізм електронної 
провідності та природу відповідних ліній екси-
тонної ФЛ кристалів CdTe+Te можна пояснити 
наявністю антиструктурних дефектів TeCd [19,20]. 
Збільшення Nф акцепторного типу (Cu, Ag), дже-
релом яких може бути матеріал ампули (кварц),  

 
Рис.1. Модель неоднорідностей кристалізації твер-
дих розчинів (ZnSe)1-x(GaAs)x. 
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приводить до діркової провідності і домінування 
конкуруючих ліній екситонної ФЛ. У випадку 
монокристалів CdTe+Cd (рідинна екстракція [22]) 
рухливість електронів µе досягає значень, харак-
терних для високочистого телуриду кадмію, але 
в той же час лімітується вакансіями телуру. У [25] 
показано кореляцію між електричними та ФЛ 
властивостями таких кристалів. При достатньо 
низьких температурах у чистих (Nф<1014 см-3) 
монокристалах CdTe у результаті кулонівської 
взаємодії відбувається спарювання домішок 
(донорно-акцепторна асоціація або комплексо-
утворення), що зумовлює високі значення µе 
внаслідок зменшення концентрації ефективних 
центрів розсіяння і відповідну структуру спект-
рів ФЛ. 

Для отримання високоомних кристалів телу-
риду CdTe в якості компенсуючої домішки най-
більш успішно використовується хлор, який має 
властивість переводити фонові домішки в елек-
трично неактивний стан, а це поліпшує детек-
торні характеристики матеріалу [24,28]. Слід 
відзначити, що неконтрольована домішка Cl з'яв-
ляється у поверхневому шарі спеціально неле-
гованого CdTe після хімічного травлення. У [26, 
27] наведені результати дослідження оже-спект-
рів та спектрів низькотемпературної ФЛ поверх-
ні протравлених зразків CdTe з орієнтацією (111) 
і (110). Використано модель непрямих електрон-
них переходів з рівня атома Cl, який не належить 
Γ-мінімуму ЗП, що пояснює природу "гарячої" 
ФЛ зі складною структурою при 4,2 К. Проведе-
ний аналіз смуги позакрайового випромінювання 
з допомогою комп'ютерної програми показав 
кореляцію між особливостями тонкої структури 
фундаментального краю поглинання у літератур-
них даних і "гарячої" ФЛ у досліджених зразках. 
Отже, використання операції хімічного травлен-
ня при створенні телуридкадмійових детекторів 
може впливати н  електронні властивості по-
верхні матеріалу. 

а

Поведінка домішки хлору в об'ємі CdTe має 
складний характер у результаті її взаємодії з 
одно- або двозарядними власними дефектами – 
вакансіями Cd(VCd). У [29] досліджувалась за-
лежність електрофізичних параметрів монокрис-
талів CdTe+Cl від умов вирощування: викорис-
тання графітизованих і неграфітизованих квар-
цових контейнерів, величини вільного об'єму в 
контейнері та концентрації атомів Cl(NCl). Не-
контрольована домішка С негативно впливає на 
детекторні характеристики: лічильники на основі 

монокристалів, вирощених у графітизованих 
контейнерах не мають спектрометричних влас-
тивостей. Цей факт пояснюється утворенням 
глибоких рівнів Ес-0,77 еВ, які є пастками для 
носіїв заряду, що приводить до зменшення їх 
часу життя та ефективності реєстрації гамма-
випромінювання. Використання неграфітизова-
них ампул обумовлює отримання досить одно-
рідних кристалів без глибоких рівнів. Аналіз 
спектрів ФЛ показав, що найбільш ймовірним 
механізмом компенсації для таких зразків є ком-
плексоутворення за участю двозарядної VCd та 
двох атомів Cl (модель нейтрального подвійного 
акцептора VCd-2Cl). Отримані результати важливі 
для розробки технологічних умов промислового 
виробництва монокристалів CdTe+Cl з хороши-
ми детекторними властивостями. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЇ  СТАБІЛЬНОСТІ  
МАТЕРІАЛІВ  МЕТОДОМ  НИЗЬКОЧАСТОТНОГО  

ВНУТРІШНЬОГО  ТЕРТЯ 

Проаналізовані результати найважливіших досліджень, виконаних автором за останні 
п’ятнадцять років у лабораторії релаксаційних явищ кафедри фізики твердого тіла ЧДУ. 

Results of the most important researches, which was carred out by author in relaxation phenome-
non laboratory of the solid state physics department last fifteen years, was analyzed in this paper. 

Для вивчення дефектної структури матеріалів 
та її зміни під дією різних чинників (зовнішніх 
чи внутрішніх полів – магнітних, електричних, 
механічних та температурних; зовнішнього сере-
довища різного складу; опромінення, фазових 
перетворень і таке інше) широко використовують 
метод низькочастотного внутрішнього тертя 
(НВТ). Ефективність методу ВТ пояснюється 
його високою чутливістю до дуже малих струк-
турних змін у зразках, а також можливістю про-
водити вимірювання, що не призводять до незво-
ротних змін у структурі досліджуваних кристалів. 

Дослідження, виконані методом НВТ у ком-
плексі з іншими фізичними методами, дають 
мож-ливість вивчати доволі широке коло мате-
ріалознавчих задач. Так, наприклад, дослі-
дження поглинання пружної енергії в комплексі 
з вимірюванням ефективного модуля зсуву Gеф, 
мікротвердості, диференційно-термічним та рен-
тгеноструктурним аналізами, що проводились у 
лабораторії релаксаційних явищ кафедри ФТТ 
ЧДУ, дозволили вивчити, зокрема:  

а) зміну структури та механічних властивос-
тей приповерхневих шарів матеріалів під дією 
рідких і твердих покриттів [1]; 

б) вплив поверхні на затяжні фазові перетво-
рення в деяких матеріалах [2,3]; 

в) вплив типу ближнього порядку в розплавах 
на характер і повноту поліморфних фазових пере-
творень у твердому стані [3,4]; 

г) особливості протікання різних типів полі-
морфних перетворень (по типу зсуву в Sn, "впо-
рядкування - розупорядкування" у сендасті та 
інші) під дією зовнішніх чинників [3,5]; 

д) корозійну стійкість матеріалів та зміну їх 
дефектної структури в процесі корозії [6]; 

е) вплив опромінення на стабільність дефект-
ної структури в металах [7] та інші. 

При цьому розв’язок певного типу задач при-
водив до виявлення абсолютно нових можливос-
тей низькочастотного ВТ, які втілювались у нові 
методики дослідження. 

Так, вивчення особливостей поглинання 
пружної енергії в твердих тілах при нанесенні 
на них покриття у вигляді твердої чи рідкої фази 
показало, що в температурних спектрах таких 
складних зразків присутні як ефекти поглинання, 
властиві матриці, так і ефекти, зумовлені проце-
сами у матеріалі покриття. Наявність покриття 
різко збільшувала рівень поглинання зразка як 
у випадку рідких, так і для твердих покриттів. 
При цьому при переході з твердого у рідкий 
стан спостерігали особливі "передплавильні" 
максимуми, природу яких можна пов’язати із 
зростанням кількості дефектів та посиленням 
нестабільності гратки матеріалу покриття при 
температурах ~0,8-0,9 Tпл. Коли ж покриття 
наносили на індиферентну матрицю, тобто таку, 
що при низькому рівні ВТ не мала особливостей 
поглинання пружної енергії в досліджуваній 
області температур, а також не утворювала з 
матеріалом покриття жодних з’єднань, то в спек-
трі поглинання таких зразків спостерігали лише 
максимуми ВТ, зумовлені зміною структури ша-
рів покриття. Цей експериментальний факт до-
зволив нам запропонувати одразу декілька ме-
тодик дослідження низькочастотного ВТ у специ-
фічних об’єктах – тонких шарах [3,4], які значно 
розширили коло прикладних задач матеріалознав-
ства, що можна розв’язати за допомогою внут-
рішнього тертя: 

а) методику дослідження поглинання пружної 
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енергії в матеріалах з високим рівнем демфуван-
ня, за яким, як правило, маскуються (губляться) 
всі тонкі ефекти, пов’язані зі зміною структури 
в масивних зразках; 

б) методику систематичного вивчення впливу 
ближнього порядку в розплавах, що визначається 
температурою, на кристалічну структуру в твер-
дому стані;  

в) методику дослідження властивостей легко-
плавких кристалічних матеріалів у околі темпе-
ратури плавлення (вище та нижче Tпл). 

На основі запропонованих методик нам вда-
лось ініціювати й дослідити високотемпературне 
β → γ − поліморфне перетворення в олові, яке в 
об’ємному металі спостерігається лише після 
кількасотгодинної витримки при 160°С або не 
спостерігається зовсім [2-4], оскільки, змінюючи 
товщину та зернистість шарів (за рахунок зміни 
в технології нанесення), ми отримали можливість 
вивчати різного роду "особливі" фазові перетво-
рення, які потребують активації за рахунок по-
верхневої енергії і в об’ємних зразках протікають 
лише за певних, специфічних умов, або відсутні 
взагалі. 

Ми вперше вивчили складний характер цього 
високотемпературного перетворення і показали, 
що воно є ланцюжком незвичайних фазових 
перетворень змішаного типу, в результаті яких 
виникає ряд метастабільних модифікацій, деякі 
з яких є неспіврозмірними надструктурами. В 
процесі досліджень були виміряні параметри 
гратки однієї з цих метастабільних модифікацій, 
що утворюється при 180°С, визначена темпера-
тура її плавлення, а також зафіксована темпера-
тура плавлення високотемпературної γ-модифі-
кації олова. При цьому виявили, що в залежності 
від стабілізації того чи іншого ближнього поряд-
ку у розплаві олова, це перетворення може про-
тікати або ступінчасто, з утворенням ряду мета-
стабільних фаз, або безпосередньо з β в γ-моди-
фікацію. Отже, завдяки застосуванню методики 
систематичного дослідження впливу ближнього 
порядку в розплаві на кристалічну структуру та 
властивості металів нам вдалось представити 
повну схему β→γ перетворення в олові:  

β-Sn (13,2-100°C)→ 1β′ -Sn (100-120°C)→ 

2β′ -Sn (120-160°C)→ 3β′ -Sn (160-180°C)→ 
β ′′ -Sn (180-220°C)→γ-Sn (220-280°C)→ 

рідина (Tплγ-Sn 290°С), 
і показати, що шари олова за певних умов можуть 
знаходитись у твердому стані при температурах, 

що значно перевищують 232°С [4]. 
Дослідження впливу розплаву на тверде тіло 

наштовхнуло нас на ідею створення методики 
оцінки корозійної стійкості матеріалів за даними 
ВТ на інфразвукових частотах та ефективного 
модуля зсуву [6], використання якої дозволяє 
отримувати інформацію про мало вивчену на 
сьогодні зміну дефектної структури зразків у 
процесі корозії, визначати швидкість корозії, а 
також вивчати вплив циклічної деформації на 
характер протікання та зміну механізмів корозії. 
Показано, що корозія армко-заліза в 3% розчині 
NaCl (імітатор морської води) відбувається в дві 
стадії. На першій стадії (протягом 75 годин) де-
фектна структура зразка змінюється слабо, тільки 
дещо зростає дислокаційна рухливість за раху-
нок ослаблення зв'язку між дислокаціями та 
дислокаційними стопорами. На другій стадії 
спостерігається значне зміцнення зразків: Gеф 
значно зростає з ростом величини знакозмінної 
деформації, що свідчить про перезакріплення 
дислокацій в залізі через блокування дислокацій 
скупченнями водню (водневими кластерами), що 
утворились за перший період, а не за рахунок 
створення нових дислокацій, як вважалось рані-
ше. Більше того, нам вдалось дослідити вплив 
низькочастотного циклювання на швидкість ко-
розії і показати, що воно не тільки вдвічі збільшує 
швидкість корозії. але й прискорює початок вод-
невого розтріскування за рахунок більш інтенсив-
ного скупчення водню біля вершин тріщин [6]. 

Висока чутливість методу ВТ до найменших 
змін у структурі зразка дозволяє фіксувати і такі 
слабо диференційовані процеси, як початок по-
ліморфних фазових переходів на самих ранніх 
стадіях, які складно відслідкувати іншими струк-
турно чутливими методами, особливо, коли мова 
йде про так звані "розмиті фазові перетворення", 
які, як правило, значно розтягнуті в часі та про-
тікають в деякому інтервалі температур. 

Надзвичайно інформативним метод НВТ стає 
у поєднанні з дослідженнями поведінки з тем-
пературою Gеф та диференційним термічним 
аналізом [5]. Так, дослідження низькочастотного 
ВТ, Gеф та диференційний термічний аналіз 
сендасту в широкому інтервалі температур (20-
800°С), показали, що складні процеси пере-
творення DО3-впорядкованої структури у В2-
впорядковану модифікацію, яка володіє високим 
рівнем магнітних властивостей, розпочинається 
задовго до температури Курнакова (460°С) зі 
зміни ближнього порядку атомів Al при 100°С, 
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і протікає у декілька етапів, тобто має чітко 
виражений ступінчастий характер [5]. 

Комплексні вимірювання поглинання пружної 
енергії та G еф, які вдало доповнюють один одно-
го, оскільки чутливо реагують як на зміну густи-
ни дислокацій, так і на зменшення чи збільшення 
їх рухливості, дозволили нам досліджувати 
структурні зміни в такому складному для експе-
риментатора об’єкті як полікристалічний бери-
лій. Тонкі ефекти в зміні структурного стану Ве, 
що виникають в полікристалічному конденсаті 
при зміні температури (нагадаємо, що гексаго-
нальний берилій характеризується особливою 
сигароподібною поверхнею Фермі, великою різ-
ницею коефіцієнтів термічного розширення (α) 
в напрямку осі а та с, а також суттєвою анізотро-
пією інших фізичних властивостей) і супровод-
жуються змінами в ступені дислокаційної подат-
ливості, ми запропонували досліджувати шляхом 
вивчення кінетичних залежностей пружних мо-
дулів, оскільки вони більш чутливі до такого 
роду структурних процесів, та й точність вимі-
рювання Gеф на порядок вища за точність вимі-
рювання Q-1. Для дослідження властивостей 
берилію у широкому інтервалі температур була 
розроблена спеціальна методика вивчення нерів-
новажних процесів за кінетичними залежностями 
Gеф(t) [8]. Напруги, що виникають у берилієвому 
конденсаті при зміні температури на один градус, 
сягають 0,35-0,49 МПа і можуть досить сильно 
впливати на стабільність дислокаційно-домішко-
вої структури (ддс) Ве [9]. Аналіз отриманих 
залежностей Gеф(t) проводили за формулами (1) 
та (2): 
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у рамках уявлень Коттрелла-Білбі та Харпера 
(на пізніх стадіях "старіння") [10]. 

Було показано, що рухливість атомів С у Ве 
при досліджуваних температурах значно вища 
їх високотемпературної рухливості. Очевидно, 
домішки, що зриваються термічними напругами 
в процесі зміни температури, знаходяться неда-
леко від дислокацій, і в момент зупинки процесу 
нагрівання лавиноподібно зміщуються у сторону 
останніх, утворюючи атмосфери Коттрелла. Те, 
що вказаний процес описується рівнянням Кот-
трелла-Білбі, свідчить про дрейфовий характер 
поведінки домішок. Про це ж свідчать параметри 

дифузії, які не являються "об’ємними", бо збіль-
шуються на другій стадії старіння. 

Отже, запропонована методика вивчення не-
рівноважних систем шляхом дослідження кіне-
тичних залежностей пружних модулів, виявилась 
достатньо чутливою, та дозволила нам виявити 
аномальну поведінку вуглецю у берилії при низь-
ких температурах. 

Вивчення низькочастотного внутрішнього 
тертя у Ве на частотах порядка 1Гц допомогло 
нам наблизитись до розуміння деяких інших 
аномалій у поглинанні пружної енергії у цьому 
металі, наприклад, пояснити аномальний харак-
тер зміни амплітудних залежностей НВТ з тем-
пературою [11]. Запропонована нами модель 
механізму розсіювання у Ве, яка базується на 
уявленнях про заміну типу твердого розчину 
вуглецю з розчину втілення на заміщення при 
підвищенні температури та дислокаційно-доміш-
ковий характер поглинання пружної енергії в 
цій області температур, доволі точно описує 
отримані нами та попередніми дослідниками 
результати [11]. Відповідно до цієї моделі, γкр1, 
що розраховувалось за формулою: 





×






−∆−=γ

kT
QncSTQ i

skk exp)1()( 01кр  

3/expexpexp( Eb
k
S

kT
Qn

k
S ss

s
i











 ∆

−





+






 ∆

−×   (3) 

при низьких та високих температурах веде себе 
класично: з ростом температури зменшується за 
експоненційним законом, але з різними швидко-
стями. При проміжних значеннях температури, 
коли одна частина вуглецю в берилії знаходиться 
у позиціях заміщення, а друга – в позиціях вті-
лення, зміна γкр1 ростом температури відбуваєть-
ся аномально: величина γкр1 спочатку різко збіль-
шується, потім росте з меншою швидкістю, дося-
гає максимума і лише потім починає зменшува-
тись за експоненційним законом [11]. 

Більше того, температурно-кінетичні дослід-
ження поглинання пружної енергії та Gеф в Ве в 
області крихко-пластичного перетворення дозво-
лили нам вперше отримати новий "інверсний" 
структурний стан берилію, що характеризується 
наявністю дзеркальних, по відношенню до зви-
чайно спостережуваних, температурних залеж-
ностей Gеф, значним (~20-25%) розм’якшуван-
ням ефективного модуля зсуву при відносно 
низьких (~260-300°C) температурах, та дослідити 
поведінку дислокаційно-домішкової системи у 
Ве в "інверсному" стані. Дослідження проводили 
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комплексно: одночасно вимірювали температур-
ні залежності ВТ та Gеф до певних температур 
(вказані на рисунку в дужках), стабілізували тем-
пературу (з точністю 5%), та вимірювали амплі-
тудні, а відтак часові залежності ВТ і модуля 
зсуву (рис.1). 

У результаті проведених досліджень було по-
казано, що атмосфера домішкових атомів у Ве 
знаходиться в метастабільному стані і легко ви-
водиться з нього термічною або механічною дією; 
зміна стану дда відбувається шляхом перероз-
поділу домішкових атомів між дислокаційними 
трубками та об’ємом, при цьому атоми в дисло-
каційних трубках не закріплюють дислокації 
жорстко, як атоми вуглецю дислокації в залізі, 
наприклад; роль дислокаційно-домішкової струк-
тури в температурному інтервалі різкого "роз-
м’якшування" ефективного модуля (250-350°С) 
мала, що вказує на фундаментальний характер 
змін властивостей Ве в цьому інтервалі темпера-
тур. 

Можна сподіватися, що властивості берилію 
в "інверсному" стані в найблищий час знайдуть 

Рис.1. Температурні залежності ефективного модуля 
зсуву (1,2) та внутрішнього тертя (1',2') у Ве в "ін-
версному" стані при нагріванні (1,1') та охолодженні 
(2,2') з ізотермічними витримками (відмічені стріл-
ками) для вимірювань амплітудних та часових 
залежностей.  

своє застосування на практиці, оскільки пробле-
ма крихкості берилію ще не розв’язана, а сфера 
використання цього унікального металу рік від 
року зростає [12]. 

Цікавими з цієї точки зору є результати вив-
чення впливу опромінення електронами високих 
енергій на дислокаційно-домішкову структуру 
берилію [7]. Нам вдалось показати, що опромі-
нення магнієтермічного берилієвого конденсату 
різними дозами (Фе=1-5⋅10-17 ел/см2) призводить 
до руйнування домішкових атмосфер навколо 
дислокацій та аномального зростання рухливості 
останніх при невеликих значеннях прикладених 
зовнішніх напруг, що свідчить про те, що налі-
таючі електрони "розганяють" атоми домішок 
від дислокацій на відстані, що не перевищують 
сотні ангстрем. 

При цьому на часових залежностях внутрі-
шнього тертя спостерігаються строго періодич-
ні залежності ВТ від часу з періодом осциляцій 
~8-12 хвилин. Водночас ефективний модуль зсу-
ву, що вимірювався синхронно до НВТ, не зале-
жав від часу в усіх областях деформацій. Це до-
зволило нам припустити, що осцилюючий харак-
тер часових залежностей низькочастотного внут-
рішнього тертя визначається періодичним рухом 
атомів домішок уздовж дислокаційних трубок, а 
не коливним рухом дислокацій у площині ков-
зання. Очевидно, "квазізвільнені" опроміненням 
дислокації рухаючись під дією зовнішніх знако-
змінних напруг, зустрічаються з атомами домі-
шок, розкиданих високоенергетичними електро-
нами, і захоплюють їх у дислокаційні ядра. Це 
приводить до виходу кривої Q-1 (γ) на насичення, 
за рахунок закріплення дислокацій на домішко-
вих атмосферах. Було показано, що такий стан 
дислокаційно-домішкової атмосфери являється 
нестабільним, так що після зняття зовнішньої 
напруги під дією лінійних сил натягу дислокації 
починають скорочуватись. При цьому самоорга-
нізація домішкової атмосфери вздовж дислока-
ційних трубок приводить до осцилюючого харак-
теру часових залежностей низькочастотного внут-
рішнього тертя. 

Q-1⋅104 f-2, c-2

  

1,90

1,85

400
1,80

1,75300 

1,70200 

1,65100 
Значна дестабілізація дефектної структури 

Ве при опроміненні дозволяє сподіватись, що 
перетворення в "інверсний" стан в опромінено-
му металі відбуватиметься значно легше, ніж у 
звичайному. Попередні дослідження показали, 
що "інверсний стан" у таких зразках утворю-
ється при значно нижчих температурах (~90-
100°C), однак детальне вивчення властивостей 
Ве в цьому напрямку ще попереду. 

T, °C
1,60

0 100 200 300 400 500
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Дослідження  структурно-фазової  стабільності  матеріалів  

Звичайно, автор розуміє, що дослідження 
такого широкого кола питань у різних галузях 
матеріалознавства було б не можливе без кро-
піткої роботи цілого колективу науковців висо-
кого класу, і висловлює щиру подяку всім, хто 
брав участь в експериментальних дослідженнях 
та обговореннях отриманих результатів. 
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ТОВЩИННІ  ОСЦИЛЯЦІЇ  ІНТЕНСИВНОСТІ   
У  ДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛАХ  КРЕМНІЮ 

Експериментально і на підставі чисельного розв’язку рівнянь Такагі досліджено вплив слабких 
і сильних спотворень, утворених дією зосередженого навантаження, на формування маятникових 
осциляцій інтенсивності у клиноподібному й плоскопаралельному кристалах кремнію. Показано, 
що у випадку слабких деформацій, на формування маятникових смуг впливають процеси розсіян-
ня, які обумовлюють вигин і фокусування (дефокусування) траєкторій рентгенівських променів 
при проходженні через середовище зі змінним показником заломлення. В області сильних 
деформацій – процеси міжвіткового розсіювання. 

Іnfluences of slіght and severe dіstortіons, appearіng under a focussed load, on іntensіty oscіllatіon 
іn thіckness of wedge-sіmіlar and flat Sі crystals are іnvestіgated experіmentally and by the numerіcal 
solutіon of Takagі equatіons. Іt іs shown that scatterіng processes cause the bend and focusіng 
(defocusіng) X-ray trace durіng transmіssіon through an envіronment wіth slowly varіed refractіon 
parameter іn the case of slіght dіstortіons. Іn the regіon of severe dіstortіons the processes of 
іnterbranch scatterіng take place. 

Для дослідження закономірностей і механіз-
мів формування дифракційних зображень маят-
никових смуг у слабо- і сильно деформованих 
монокристалах використаний трикристальний 
рентгенівський LLL-спектрометр із клиноподіб-
ним аналізатором. Важливою характеристикою 
такого приладу є можливість одержати моно-
хроматичні плоскі хвильові пакети після послі-
довної дифракції падаючого випромінювання у 
двох плоскопаралельних пластинках. 

Поле деформацій у кристал-аналізаторі ство-
рювалось дією зовнішньої зосередженої сили P. 
Схема експерименту представлена на рис.1. Ви-
користовувалось CuKα-випромінювання, відби-
вання (220). Експериментальні топограми, отри-
мані при дії зосередженої сили на клиноподібний 
кристал, представлені на рис.2а, 5. 

Теоретичні дослідження впливу зосередже-
ного навантаження на формування маятникових 
смуг проводилися шляхом чисельного розв’язку 
системи рівнянь Такагі у наближенні падаючої 
плоскої хвилі [1]. Розрахунки проведені з вико-
ристанням методу характеристик, запропоно-
ваного у роботі [2]. 

Дифракційне зображення спотвореної області 
кристала, як відомо, визначається виглядом 
функції локальних розорієнтацій )(α rr  [1,2]: 
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Рис.1. Схема експерименту: початок координат 
збігається з точкою прикладення сили P, площина 
xOy збігається з вхідною поверхнею кристала 
аналізатора (111), вісь Оx антипаралельна вектору 
дифракції H

r
. Сила P діє уздовж напрямку [11 2 ]. 

Кут клина α=2°30'. 

де )(rU rr
 – поле зміщень, що виникає при дії на 

кристал зосередженої сили P. У розглядуваному 
випадку це поле задається співвідношенням [3]: 
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де 222 zyxr ++= , іx, іy, іz – одиничні орти у 
напрямку осей координат, µ, λ – пружні констан-
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 Товщинні  осциляції  інтенсивності у  деформованих кристалах  кремнію 

  а)    б)      в)      г) 
Рис.2. Експериментальна топограма при дії зосередженої сили на клиноподібний аналізатор інтерферометра 
Р=10р0 (а). Розрахункові розподіли інтенсивності Іh(x,y) у випадку Р=3р0 (б), Р=9р0 (в), Р=15р0 (г). 

 
Рис.3. Функції α(x,y) (a) і F(x,y) (б). 

a) б) 

Дією зовнішньої зосередженої сили на клино-
подібний кристал створювалися такі області 
спотворень, у межах яких значення функції ло-
кальних розорієнтацій змінювалися від 0)( |≥α| rr  
до |χ|>>|α| 0)(rr , де  – нульова компонента 
Фур'є-поляризованості кристала. Поступова 
зміна величини прикладеної зосередженої сили 
дозволяла керувати розмірами областей різного 
ступеня спотворень і, отже, більш повно аналізу-
вати динаміку і механізми виникнення дифрак-
ційного контрасту у слабо- і сильнодеформованих 
областях кристала. 

0χ

Маятникові смуги у слабодеформованому 
кристалі 

Формування дифракційного зображення у 
пружно деформованих областях кристала сут-
тєво залежить від характеру зміни деформації у 
кристалі. Якщо характерна довжина зміни спо-
творень у кристалі набагато більша від екстинк-
ційної довжини, то хвильове поле у кристалі 
встигає пристосуватися до спотворень відбиваю-
чих площин і основним механізмом формування 
дифракційного зображення є викривлення тра-
єкторій блохівських хвиль, що беруть початок 
на різних вітках дисперсійної поверхні [4-7]. 
Виникаюча внаслідок цього додаткова різниця 
фаз ∆Ф призводить до зсуву вихідних екстинк-
ційних контурів і появи нових. У випадку одно-
рідної деформації різниця фаз виражається спів-
відношенням [5-7]: 

)arcsh(1
2

Ф 120 ppp
n −++=∆ ,         (3) 

де n0 – порядок інтерференції в ідеальному крис-
талі, mzxFp /),(= . Параметр р у геометричній 
оптиці відіграє роль звичайного імпульсу реля-

тивістської частки масою )sin2/(_ θχχ= hhCkm
r

, 

(θ – кут Брега, С – фактор поляризації, k
r

 – хви-
льовий вектор). Траєкторії блохівських хвиль у 
слабо деформованому кристалі визначаються, в 
основному, характером сили F(x,z), що змінює 
напрямок їх поширення: 
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де Λ – період екстинкційних осциляцій. Співвід-
ношення (4) показує, що період маятникових 
осциляцій визначається характером зміни поля 
зміщень як у напрямку проходження енергії – 

22 /))(( zrUH ∂∂
rrr

, так і у перпендикулярному 
напрямку – 2/))( xrU ∂2 (H∂

rrr
.  

На рис.3 наведені картини ліній однакових 
значень α(x,y) і F(x,y). З вигляду )(α rr  аналогічна 
функції локальних розорієнтацій дислокації, 
що лежить на поверхні кристала і зорієнтована 
вздовж лінії прикладення сили. Трипелюсткова 
розетка відповідає областям розтягу-стиску-роз-
тягу, розділених лініями нульових деформацій. 
Кут між цими лініями визначається, як випливає з 
(2), пружніми постійними кристалу. Лінії нульо-
вих значень для функції F(x,y) збігаються відпо-

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 57. Фізика. 41



 Струк Я.М., Бобровник С.В. 

відно з лініями максимальних значень α(x,y). 
При F(x,z)>0, тобто при спаданні )(rrα  вздовж 
напрямку заломленої хвилі, промені, що слабо 
поглинаються, відхиляються у сторону вектора 
дифракції, а ті, що сильно поглинаються, – у зво-
ротну сторону. Відзначимо, що у випадку α=α(x) 
області з від’ємною кривизною функції α(x) впли-
вають на промені, що слабо поглинаються, як 
збірні лінзи, а на промені, що сильно поглина-
ються, як розсіюючі. Області з додатньою криви-
зною α(x) здійснюють на хід променів зворотній 
вплив [9]. 

Розрахункові картини розподілу інтенсивно-
сті у дифрагованому пучку на вихідній поверхні 
клиноподібного кристалу у випадку різних зна-
чень P подані на рис.2б-г. Дані топограми отри-
мані шляхом чисельного розв’язку рівнянь Така-
гі з функцією )(α rr , визначеною співвідношен-
нями (1,2) при α(0)=0. 

З поданих на рис.2 топограм слідує, що маят-
никові смуги реагують на незначні спотворення 
(величина зосередженої сили подана в одиницях 
р0, де p0=χ0) кристалічної гратки. Спостеріга-
ється загальна закономірність для всього поля 
деформацій – зсув маятникових смуг до точки 
прикладення сили. В цілому поведінка маятни-
кових смуг у полі дії зосередженої сили значно 
складніша, ніж у випадку однорідних деформа-
цій [8,9]. Характер поведінки маятникових смуг 
у різних напрямках від точки прикладення сили 
істотно різниться: спостерігається одночасно 
значне зменшення і збільшення відстаней між 
сусідніми маятниковими смугами – змінюється 
їх період і розташування стосовно краю клино-
подібного кристала. Ці особливості формування 
маятникових смуг зумовлені характером зміни 
деформацій у різних напрямках, тому що в облас-
тях із )(α rr >0 і )(α rr <0 величина зсуву маятни-
кових смуг різна. Якщо у напрямках максималь-
них значень сили F(x,y) періоди екстинкційного 
биття зменшуються, тобто їх рух спрямований у 
товсту частину кристала, то у напрямку мінімаль-
них значень функції F(х,y) – навпаки, їх рух 
спрямований у тонку частину кристала. В цілому, 
планарний розподіл інтенсивності на експери-
ментальних і розрахункових топограмах збіга-
ється з загальним виглядом )(α rr . 

Відзначимо, що у першому наближенні, у 
випадку слабких спотворень, для визначення 
місця розташування екстинкційних смуг можна 
використовувати таке співвідношення [12]: 

12
0 ))(1( −α+Λ=Λ rr .                      (5) 

Отже, для слабодеформованих кристалів із 
гладким полем зміщень (характерна довжина 
зміни поля деформацій порядку товщини крис-
талу) основний внесок у формування товщинних 
осциляцій вносять процеси розсіяння, що зумов-
люють відповідно згин і фокусування (дефоку-
сування) траєкторій рентгенівських променів 
при проходженні через середовище зі змінним 
показником заломлення [8]. 

Випадок сильних деформацій кристала 
До цього часу розсіяння рентгенівських про-

менів у сильноспотворених областях кристала 
неодноразово розглядалося у роботах [7-12]. 
Якщо геометрична оптика виявилася зручною 
для опису формування зображення слабких полів 
деформацій в околі та на значних відстанях від 
дефектів, то процеси, що відбуваються у його 
ближньому полі деформацій, потребують для 
аналізу застосування дифракційної оптики бло-
хівських хвиль математичного апарату, який 
найбільш повно поданий у роботах [8-10]. При 
збільшенні значень прикладеної сили Р на екс-
периментальних (рис.4) і розрахункових (рис.5) 
топограмах спостерігається різна швидкість руху 
маятникових смуг у тонку частину кристалу. Як 
уже відзначалося, найбільші зміни відстаней між 
маятниковими смугами відбуваються вздовж 
напрямків максимальних значень функції )r(

r
α , 

а дифракційне зображення пружніх полів дефор-
мацій повторює її. Збільшення деформації або 

 

 
          а)                      б)                  в)                   г) 

Рис.4. Експериментальні топограми кристала Sі, 
отримані в дифрагованому (верхній ряд) і заломле-
ному пучках при навантаженні на вістря клина - 
Р=12 р0 (а), Р=25 р0 (б), Р=35 р0 (в), Р=45 р0 (г). 
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 а)       б)       в) 
Рис.5. Розрахункові топограми для випадку дії зовнішньої зосередженої сили на клиноподібний кристал при 
Р=25р0 (а), Р=30р0 (б), Р=45р0 (в). 

                                  a)       б)      в) 
Рис.6. Розрахункові топограми при дії зосередженого навантаження на плоскопаралельну пластину (µt=0,8) при 
P=p0 (а), P=10p0 (б), P=25p0 (в). 

значень функції розорієнтацій призводить до 
поступового витіснення маятникових смуг з 
областей кристалу, де F(x,y) максимальна (рис.5а-
в). Відзначимо якісну відповідність експеримен-
тальних і розрахункових топограм, хоча спосте-
рігаються помітні відмінності в інтенсивностях 
центральних областей топограм. 

В області сильних спотворень, для яких 
|χ|>>|α| 0)(rr  повинно спостерігатися порушення 

динамічного зв'язку між заломленою і дифраго-
ваною хвилями, і зображення у дифрагованому 
пучку буде визначатися кінематичним розсіян-
ням заломленої хвилі [9]. Дійсно, із зростанням 
навантаження Р видність маятникових смуг дале-
ко від точки прикладення сили погіршується, а 
при Р=45р0 (рис.4г) маятникові смуги зовсім 
зникають. Проте починаючи з певного рівня 
деформацій, при якому зміна ефективної розорі-
єнтації дефекту lеф порядку екстинкційної дов-
жини або більша півширини кривої гойдання, 
поширення рентгенівських променів супрово-
джується розсіянням між вітками . Іншими сло-
вами, у сильнодеформованій області кристала 
можуть виникати нові хвильові поля з точками 
збудження, що лежать на іншій вітці дисперсій-
ної поверхні, відмінній від вітки, що відповідає 
хвилі, яка поширюється [7]. 

Детальний аналіз, поданих на рис.4,5 топо-
грам, виявляє особливості формування товщиних 

осциляцій і зображень пружних полів деформацій 
у сильно спотворених областях кристала. 

По-перше, із ростом сили Р у дифрагованому 
пучку спостерігається звуження центральної 
області розсіяння вздовж вектора дифракції, кон-
траст меж цієї області помітно посилюється при 
наближенні до точки прикладення сили. По-
друге, існують товщинні осциляції інтенсивності 
майже від самої точки прикладення сили у на-
прямку її дії, де 0)(α >rr  і відсутність інтенсив-
ності у дифрагованому пучку у тих областях 
кристалу, де 0)(α <rr . Особливим тут є те, що 
величина параметру Р, оцінена за співвідношен-
ням (2), набагато перевищує допустимі межі 
значень деформацій, при котрих ще можливе 
спостереження звичайних маятникових смуг. 
Як показано у роботах Като [5-7], це значення 
ефективного параметра деформації повинно 
бути р0∼1,5. По-третє, збільшення навантаження 
спочатку призводить до зменшення періодів 
маятникових смуг (рис.4а-в), а потім, при пев-
ному рівні деформації збільшуються як період 
осциляцій (рис.4г – на 20-30% у порівнянні з 
рис.4в), так і їх контрастність. Зумовлено це тим, 
що значні деформації призводять до розмиття 
вузлів оберненої гратки, що змінює відстань між 
дисперсійними вітками. Наслідком таких змін є 
поява міжвіткових процесів розсіяння, при яких і 
породжуються хвильові поля, період яких пере- 
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вищує значення звичайних товщинних осциляцій 
інтенсивності. По-четверте, спостерігаються вза-
ємно доповнюючі осциляції інтенсивності у диф-
рагованому і заломленому пучках. Причому зі 
збільшенням деформації погіршується видність 
осциляцій у заломленому пучку і вздовж лінії дії 
сили спостерігається повне перекидання інтен-
сивності у дифрагований пучок у центрі топо-
грами (рис.4г). Стрілоподібне зображення облас-
ті осциляцій інтенсивності з різко вираженими 
краями, що спостерігається у заломленому пучку, 
зумовлено, очевидно, спільним проявом ефектів 
міжвіткового розсіяння і повного внутрішнього 
відбивання дифрагованого випромінювання на 
симетрично розташованих межах сильнодефор-
мованих ділянок кристалу. 

Інтерференційні смуги такої ж природи спо-
стерігаються і при дії зосередженого наванта-
ження на тонку (µt=0,8) плоскопаралельну плас-
тину (рис.6). Характерно, що зі збільшенням Р, 
поведінка цих смуг істотно відрізняється від зви-
чайних маятникових смуг. Вони набувають U-
подібної форми - вершини їх розташовані на 
лінії дії сили, а опуклості спрямовані до основи 
кристалу (рис.6). 

Необхідно підкреслити принципову відмін-
ність характеру зображення областей із сильни-
ми локалізованими спотвореннями й областей 
зі слабкими спотвореннями, що плавно зміню-
ються. У першому випадку відбувається викид 
дифрагованого випромінювання зі спотвореної 
області і деталі зображення залежать від джерела 
збурення. У другому випадку рентгенівський 
контраст є прямим відображенням поля дефор-
мацій у даній області. Лінії рівної інтенсивності 
на рис.6 і інтерференційні смуги на рис.4 безпо-
середньо відтворюють розподіл спотворень. Так 
як у випадку, що розглядається, функція )(α rr  
слабо змінюється з товщиною кристалу, то ін-
терференційні смуги, що спостерігаються на 
рис.5, 6 можуть бути інтерпретовані як смуги 
рівної деформації [9]. Появу такого роду "дефор-
маційних" смуг можна пояснити зміною у дефор-
мованому кристалі, у порівнянні з ідеальним, 
фазових співвідношень для хвильових полів, які 
слабо і сильно поглинаються. Форма цих смуг 
свідчить про відповідність їх фазових співвідно-
шень характеру зміни поля деформацій, тобто 
функції локальних розорієнтацій )(α rr . 

При цьому, можливе виникнення екстинкцій-
них модуляцій у результаті взаємодії старих і 
нових блохівських хвиль, що слабо поглина-
ються. Як видно з топограм (рис.4, 5), осциляції 

інтенсивності не зникають навіть у області µt>1 
і виявляються у вигляді характерного смугастого 
контрасту. 

Кожній смузі на рис.6 відповідає кратна 2π 
різниця фаз між блохівськими хвилями старого 
і нового хвильових полів. Якщо врахувати, що 
розподіл фаз у вихідному полі відомий, а розпо-
діл фаз у новому полі безпосередньо відображає 
поле зміщень в околі дії зосередженого наван-
таження, то можна розрахувати поверхні рівних 
різниць фаз для блохівських хвиль нового і ста-
рого полів [12]. 

Отже, дифракційне зображення полів пружніх 
деформацій, сформоване на вихідній поверхні в 
результаті інтерференції нових і старих хвильо-
вих полів, є своєрідним фазовим зображенням 
сильноспотвореної області кристала, деформо-
ваного зосередженим навантаженням. 
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ВАТ "ЦКБ Ритм", Чернівці 

ЗАСТОСУВАННЯ  МАЛИХ  ДОЗ  ЕЛЕКТРОННОГО  
І  ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ  ДЛЯ  ПОКРАЩЕННЯ  
І  СТАБІЛІЗАЦІЇ  ПАРАМЕТРІВ  ФОТОДІОДІВ 

Показано, що високоенергетичне електронне і гамма-опромінення та наступний відпал 
ФДК–137 з р+-n структурою використані як засіб поліпшення й вирівнювання основних пара-
метрів (темнового струму, чутливості), а також підвищення стабільності й надійності фотодіодів 
при зберіганні і тривалій експлуатації. 

It is shown that high-energy electron and gamma irradiation of ФДК–137 with р+-n structure and 
sequential it's annealing are used as tool for improvement and alignment of main parameters (dark 
current, sensitivity) as well as increase of diode stability and serviceability during storage and long 
exploitation. 

Аналіз сучасного стану методів поліпшення 
параметрів напівпровідникових приладів та інте-
гральних схем на завершальному етапі їх виго-
товлення показує, що найбільшою ефективністю 
володіють методи променевої обробки із засто-
суванням високоенергетичних електронів, які 
дають істотний економічний ефект. Проникаюче 
випромінювання (електронне, гамма, рентгенів-
ське) знаходить все ширше застосування у тра-
диційних задачах підвищення надійності і може 
застосуватись для дослідження й оцінки довго-
строкової стабільності параметрів і відбору по-
тенційно ненадійних приладів та інтегральних 
схем. 

У даній роботі електронне і гамма-випромі-
нювання використано для виявлення потенційно 
ненадійних фотодіодів (ФД) і підвищення їх 
експлуатаційних характеристик і надійності. 

Вплив опромінення електронами та терміч-
ного відпалу на характеристики ФД 

В якості об'єктів дослідження обрані кремнієві 
фотодіоди типу ФД-137-К (р+-n структура) і 
ФД-146-К (n+-p структура) з конструктивно-тех-
нологічними відмінностями [1]. 

Ці фотодіоди піддавалися впливу потоків 
швидких електронів з енергією Е=6 МеВ на 
лінійному прискорювачі ЕЛУ-6 інтегральними 
потоками Фе=1011 і Фе=1012 ел/см2. 

Оцінка концентрації введених в об’єм напів-
провідника точкових дефектів з використанням 
даних по вільному пробігу електронів з енергією 
Е=6 МеВ показує, що концентрація точкових 

радіаційних дефектів Nt чисельно дорівнює інте-
гральному потоку Фе: при Фе=1011 ел/см2 Nt= 
=1011 см-3, при Фе=1012 ел/см2 Nt=1012 см-3. Для 
кристалів товщиною до 1 мм поглинання відбу-
вається рівномірно по всьому об'єму напівпро-
відникового кристалу. З основного потоку по-
глинається 2 % електронів. Аналіз радіаційного 
впливу на обернені і прямі вольт-амперні харак-
теристики, вольт-фарадні характеристики, а та-
кож на розподіл заряджених центрів проводився в 
області просторового заряду (ОПЗ) p-n переходу. 

Вольт-амперні характеристики вимірювалися 
в автоматичному режимі на спеціально розроб-
леній установці. Мінімальне значення вимірю-
ваного струму 1 нА.  

Вольт-фарадні характеристики вимірювалися 
на стандартній установці з допомогою обчислю-
вальної машини Д2-28. Розподіл електрично 
активних центрів досліджували на установці, 
описаній в [2]. Вимірювання розподілу електрич-
но активних центрів проводили на двох частотах 
(100 кГц і 400 кГц) для розділення об'ємних і 
поверхневих ефектів. 

Відзначені параметри вимірювалися до почат-
ку опромінення, після кожного опромінення, а 
також високотемпературного відпалу.  

Досліджувалась партія ФД типу ФДК-137 і 
ФДК-146. Було відзначено, що збільшення інте-
грального потоку електронів з енергією Е=6 МеВ 
призводить до росту обернених струмів у всьому 
діапазоні напруг зміщення (рис.1,2). При цьому 
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Рис.1. Обернені ВАХ ФД-137К до і після радіаційно-
термічної дії (РТД). До РТД (1); після опромінення 
електронами з Е=6 МеВ Фе=1⋅1012 ел/см2 (1); після 
термічного відпалу при Т=250°С протягом 30 хви-
лин (3). 

 U, В
Рис.2. Обернені ВАХ ФД-146К до і після радіаційно-
термічної дії. К(охоронне кільце), (1-4) – до РТД; 
К1, (5-8) – після опромінення та термічного відпалу 
при Т=250°С протягом 30 хвилин. 

помітно, що у ФДК-137 із структурою p+-n швид-
кість зміни оберненого струму менша, ніж у 
ФДК-146 з структурою n+-p. Напруга пробою 
чітко виражена у ФД-137-К і при збільшенні Фе 
практично на всіх p-n переходах зменшується. 

При прямих зміщеннях із ростом Фе струми 
зменшуються при напругах зміщення Uзм>0,4 В. 
При Uзм<0,4 В спостерігається збільшення стру-
му у ФДК-137 (рис.3). Водночас на прямих вольт-
амперних характеристиках у координатах lnI= 
=f(Uзм) спостерігається зменшення 

зм

ln
dU

Id  для 

діодів ФДК-137 при великих Фе. 
Контактний потенціал Uk, оцінений по пря-

мим ВАХ, із ростом поглинутої дози зменшуєть-
ся. Бар'єрна ємність усіх ФД при відсутності 
напруги зміщення збільшувалася поки інтеграль-
ний потік не досягав значення Фе=1012 ел/см2. 
Дослідження зміни ємності p-n переходів ФД 
при великих Фе і обернених зміщеннях показало, 
що подальше збільшення Фе призводить до різко-
го зменшення ємності і пониження контактного 
потенціалу (рис.4). 

 
Рис.3. Прямі ВАХ ФД-137К. Е=6 МеВ:  
Фе=1⋅1013 ел/см2 (1); Фе=1⋅1014 ел/см2 (2); 
Фе=1⋅1015 ел/см2 (3). 

         
Рис.4. Вольт-фарадні характеристики ФД-137К, 
Е=6 МеВ. До опромінення (1); Фе=1⋅1013 ел/см2 (2); 
Фе=1⋅1014 ел/см2 (3); Фе=1⋅1015 ел/см2 (4). 
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Вимірювання концентрації електрично актив-
них центрів в області просторового заряду p-n 
переходів ФДК-137 (рис.5), свідчить, що з ростом 
поглинутої дози збільшується різниця значень 
концентрацій електрично активних центрів при 
вимірюваннях на частотах 100 кГц і 400 кГц. 
Водночас збільшується ширина ОПЗ. Різке збіль-
шення ширини ОПЗ (скомпенсованої області 
бази, розміщеної в області просторового заряду) 
відбувається при Фе=1014 ел/см2, що відповідає 
концентрації введених об'ємних точкових раді-
аційних дефектів Nt=1014 см-3. Така концентра-
ція радіаційних об'ємних дефектів порівнянна з 
концентрацією носіїв заряду в базі ФД до його 
опромінення. 

Високотемпературний відпал досліджуваних 
структур після опромінення швидкими електро-
нами проводився в два етапи: при температурі 
150°С на протязі 120 хвилин і при температурі 
250°С на протязі 30 хвилин. 

Температура і час відпалу вибиралися експе-
риментально по контрольним зразкам. Макси-
мальна температура Т=250°С обмежувалася 
розходженням між коефіцієнтами термічного 
розширення скла вхідного вікна фотоприймачів 
і матеріалу корпуса. Нагрівання у зазначеному 
режимі більш 30 хвилин призводить до розтріс-
кування скла вхідного вікна. 

Термічний відпал структур, підданих опромі-
ненню великими інтегральними потоками елек-
тронів, не призводить до оборотних змін характе-
ристик. Як правило, вони помітно погіршуються. 
Тому можна сказати, що опромінення великими 
інтегральними потоками швидких електронів з  

 
Рис.5. Розподіл заряджених центрів в ОПЗ ФД-137К. 
Е=6 МеВ: до опромінення (1); Фе=1⋅1013 ел/см2 (2); 
Фе=1⋅1014 ел/см2 (3); Фе=1⋅1015 ел/см2 (4). (Без зі-
рочки – при 100 кГц, із зірочкою – при 500 кГц). 

енергією Е=6 МеВ не може бути використане в 
якості фізичних досліджень впливу опромінення 
на параметри і характеристики фотоприймачів. 

Високотемпературний відпал фотоприймаль-
них структур, оброблених швидкими електрона-
ми малих інтегральних потоків, призводить до 
різних змін вольт-амперних характеристик ФД 
при оберненому зміщенні. Так, для структур 
типу p+-n (ФДК-137) після відпалу при Т=150°С 
протягом 120 хвилин практично не спостеріга-
лись зміни струму, тоді як напруга пробою дещо 
зростала (на 5-10 %). Після відпалу в режимі 
Т=250°С при витримці протягом 30 хвилин від-
булося дуже різке зниження оберненого струму 
практично на всіх фотоприймачах. При цьому 
напруга пробою у переважній кількості p-n пере-
ходів фотоприймачів зростала відносно почат-
кової і складала 140-160 В.  

У ФДК-146 із структурою n+-i-p практично на 
усіх фоточутливих площадках спостерігається 
збільшення обернених струмів при високотемпе-
ратурному відпалі. Потрібно відзначити відсут-
ність закономірності в реакції на високотемпера-
турну обробку. Лише на одному фотоприймачі 
(МК 95727И) було отримане зменшення оберне-
них струмів в усьому діапазоні змін напруги 
зміщення. Причому, після відпалу при Т=150°С 
протягом 120 хвилин після опромінення інте-
гральним потоком Фе=1012 ел/см2 струми площа-
док зменшилися майже в 2 рази на відміну від 
ФДК-137. Після відпалу при Т=250°С на протязі 
30 хвилин обернені струми всіх чотирьох пло-
щадок і охоронного кільця у даному ФД знизили-
ся ще в 2 рази. При цьому спостерігається не-
значний розкид значень оберненого струму всіх 
площадок в усьому діапазоні зміни напруг обер-
неного зміщення аж до 300 В. 

N,см-3 

Для з'ясовування впливу зміни заряду на гра-
ниці оксид-напівпровідник, а також фіксованого 
заряду в оксиді, нами досліджувалися тестові 
МДН-конденсатори на основі кремнію. Оксид 
МДН-конденсаторів був отриманий термічним 
окислюванням. Товщина оксиду становила 1300-
1600 Å. Пластини з МДН-конденсаторами опро-
мінювались електронами з енергією Е=6 МеВ та 
Фе=1011-1015 ел/см2. Після кожного етапу опро-
мінення вимірювалися повна ємність і диферен-
ціальна ємність МДН-структури при різних на-
пругах зміщення. На основі аналізу зміни дифе-
ренціальної ємності ми одержали розподіл по-
верхневих рівнів у забороненій області тестових 
кремнієвих МДН-структур у залежності від їх 
напруги зміщення (рис.6). 

х, мкм
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Рис.6. Залежність густини поверхневого заряду на 
границі SiO2-Si від напруг зміщення на МДН-
структурі. Е=6 МеВ при: Фе=1⋅1012 ел/см2 (1); 
Фе=1⋅1013 ел/см2 (2); Фе=1⋅1014 ел/см2 (3); після 
відпалу при Т=250°С протягом 30 хвилин (4). 

Характерний вигляд густини розподілу по-
верхневих рівнів узгоджується з літературними 
даними: виявлене збільшення густини поверх-
невих рівнів на границях забороненої зони. На 
рис.6 по осі абсцис відкладена напруга зміщення 
на МДН-структурі. Крайні значення напруги 
зміщення відповідають випадку, коли рівень Фер-
мі збігається з краєм відповідної зони. З наве-
дених залежностей видно, що зі збільшенням 
інтегрального потоку опромінення росте густина 
станів поверхневих рівнів у забороненій зоні й 
одночасно відбувається вирівнювання їхнього 
енергетичного спектра. Порогова напруга змі-
нюється в сторону великих значень, а при Фе= 
=1015 ел/см2 ємність МДН-структури, а отже, і 
область просторового заряду напівпровідника, 
практично не змінюються аж до напруг пробою 
діелектрика. Крім того, напруга пробою діелек-
трика зменшується, але водночас зменшується і 
ємність МДН-структури. 

Аналіз особливостей характеристик ФД на 
основі вивчення конструктивно-технологічних 
даних дозволяє зробити такі припущення про 
можливий механізм впливу опромінення швид-
кими електронами з енергією E=6 МеВ на харак-
теристики ФД. Вольт-амперні характеристики 
ФД структур добре описуються за допомогою 
співвідношення: 







 −= 1exp

mkT
UII s ,                     (1) 

де U – напруга зміщення, Is – струм насичення, 
kT – тепловий потенціал, m – постійний коефіці-

єнт (1≤m≤2). Для несиметричного p-n переходу Nss, см
-3 

τ
ρµ2 DnSeI is = ,                         (2) 

де S – площа p-n переходу, ρ – питомий опір 
бази, µ – рухливість основних носіїв заряду в 
базі, D – коефіцієнт дифузії неосновних носіїв 
заряду в базі, τ – час життя неосновних носіїв 
заряду бази. 

Вплив зростання концентрації радіаційних 
дефектів позначається як на об'ємних, так і на 
поверхневих властивостях p-n структур, якщо 
врахувати, що в досліджуваних структурах вна-
слідок великої ширини області просторового 
заряду стан p-n переходу біля границі напівпро-
відник-окисел у значній мірі буде визначити ВАХ. 

Uзм, B

Збільшення концентрації об'ємних дефектів 
буде впливати на пряму вітку вольт-амперної 
характеристики згідно до виразу: 
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де k1 – коефіцієнт, обернений до коефіцієнта 
радіаційної зміни часу життя неосновних носіїв 
заряду (в нашому випадку розглянуто p+-n 
структура), kn – коефіцієнт, який при множенні 
на концентрацію основних носіїв заряду дає 
швидкість вилучення носіїв заряду при опромі-
ненні. 

Численні експерименти не підтверджують 
даної залежності, що пов'язано зі зміною власти-
востей бази при опроміненні. З ростом поглину-
тої дози електронів зростає опір бази внаслідок 
зменшення концентрації носіїв заряду і рухли-
вості, що підтверджують виміри розподілу за-
ряджених центрів (рис.5), причому швидкість 
зміни прямого падіння напруги Up-n на p-n пере-
ході і падіння напруги на базі Uб при різних 
струмах різна: при малих прямих струмах падін-
ня напруги на діодній структурі зменшується, а 
при великих струмах збільшується, що і було від-
значено в експерименті. 

У загальному випадку обернений струм Iоб 
через p-n перехід має дві складові: об'ємну і по-
верхневу. Без урахування поверхневих ефектів 
обернений струм являє собою суму генерацій-
ного струму Iг і дифузійного струму (струму 
насичення) Іs. 

Iоб=Is+Iг.                           (4) 
У випадку великої площі p-n переходу в області 
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його контакту з оксидним захисним шаром на 
поверхні кристала можуть виникнути істотні 
втрати по поверхневим каналам. Урахування 
явищ, що відбуваються на поверхневій границі 
оксид-напівпровідник, дозволяє дати однозначне 
пояснення причин зміни оберненого струму при 
опроміненні. 

При опроміненні фотодіодів швидкими елек-
тронами поряд з об'ємними ефектами, що при-
зводять до росту оберненого струму за рахунок 
збільшення генераційного струму Iг через збіль-
шення ширини ОПЗ (рис.5), відбувається зміна 
зарядового стану приповерхневої області напів-
провідника й оксиду, що викликає збільшення 
оберненого струму як внаслідок зміни геометрії 
ОПЗ, так і внаслідок зміни швидкості поверхне-
вої рекомбінації. При цьому характер поведінки 
обернених струмів у процесі опромінення різний 
для p+-n і n+-p переходів [3-12]. 

Виникнення втіленого позитивного заряду в 
об'ємі поверхневого оксиду змінює геометрію 
області просторового заряду, що виходить на 
границю оксид-напівпровідник. Так, у випадку 
p+-n структури із ростом поглинутої дози зрос-
тання позитивного фіксованого заряду буде 
викликати спочатку розширення області просто-
рового заряду біля поверхні (внаслідок відтоку 
від неї дірок) у р-область. При цьому відбувається 
ефективне розширення області просторового за-
ряду, що приводить до росту оберненого струму 
за рахунок збільшення ефективності збору носіїв 
заряду, а також генераційної складової, обумов-
леної збільшенням площі ОПЗ, що виходить за 
границю Si-SiO2. (Оцінка площі ОПЗ біля пове-
рхні для ФД-137К дає величину, що складає 
0,3% від загальної площі p-n переходу. У процесі 
опромінення вона може зрости ледь не в два рази. 
При цьому, якщо врахувати, що швидкість по-
верхневої рекомбінації може експоненційно 
змінюватися в залежності від величини поверх-
невого потенціалу, то для даних структур поверх-
неві ефекти повинні бути визначальними у зміні 
обернених струмів при опроміненні зокрема, а 
також у процесі збереження та експлуатації). 

У n+-p структурах швидкість зростання обер-
нених струмів, як правило, більша через значне 
збільшення ефективної області просторового 
заряду p-n переходу, що виходить до поверхні, 
оскільки для створення інверсного шару в слабко 
легованій р-області n+-p структури необхідне 
накопичення меншого позитивного заряду. 

Експериментальним підтвердженням наявно-

сті поверхневих рівнів на границі Si-SiO2 можна 
вважати спостережуване зростання значення 
бар'єрної ємності при нульовій напрузі зміщення 
при малих поглинутих дозах електронів, коли 
зміною концентрації основних носіїв заряду в 
базі діоду можна знехтувати. 

З огляду на те, що ємність напівпровідникової 
структури С при оберненому зміщенні визнача-
ється як зміною заряду в об'ємі напівпровідника 
(мілкі і глибокі центри), так і зміною заряду на 
поверхневих рівнях, можна записати: 
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де S – площа p-n переходу, ε – діелектрична про-
никливість, Nv, Ns – концентрації об'ємних і 
поверхневих центрів у перерахунку до об'єму, 
Uзм - напруга оберненого зміщення, Uк - контакт-
ний потенціал, α - безрозмірний коефіцієнт, який 
визначається градієнтом вимірювань концентра-
ції у базовій області. 

Як видно з (5), зміна ємності p-n переходу при 
опроміненні може відбуватися внаслідок збіль-
шення як ефективної площі переходу, так і кон-
центрації поверхневих центрів (що є підтвер-
дженням припущення зростання оберненого 
струму завдяки збільшенню швидкості поверх-
невої рекомбінації), а також зміни концентрації 
об'ємного заряду. Зазначені ефекти мають про-
тилежні напрямки зміни, внаслідок чого зміна 
ємності p-n переходу різна при різних інтеграль-
них потоках електронів: при малих Фе визначаль-
ним є зростання ємності Cs внаслідок росту кон-
центрації швидких поверхневих станів. Вимірю-
вання концентрації електрично активних центрів 
при різних частотах на тестових структурах дає 
оцінку часу перезарядження τs≈10-6 c, а на фото-
діодних структурах τs≈4⋅10-7. Термічний відпал 
тестових структур МДН-конденсаторів при Т= 
=250°С протягом 30 хвилин призводить прак-
тично до повного відновлення початкового роз-
поділу поверхневих станів за енергіями (рис.6.), 
а також до зменшення порогової напруги (при 
якій починається зміна ємності МДН-конденса-
тора). 

Отриманий результат дещо не узгоджується 
з експериментальними результатами для ФДК-
146, у яких після термічного відпалу виявлене 
збільшення оберненого струму в усьому діапа-
зоні напруг зміщення практично без зниження, 
а часом при зростанні оберненого струму.  
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Очевидно, при відновленні енергетичного 
спектра розподілу швидких поверхневих станів 
не супроводжується зменшенням втіленого пози-
тивного заряду, що утворюється в оксиді при 
опроміненні. При цьому в діодах із p+-n струк-
турою в базовій n-області біля поверхні рівень 
Фермі розташований ближче до краю зони про-
відності, ніж в об'ємі бази, а в діодних структурах 
типу n+-p – ближче до краю зони провідності. 
Якщо припустити, що ймовірність захоплення 
поверхневими рекомбінаційними центрами елек-
тронів вища, ніж дірок, то очевидно, що в n+-p 
структурах з базою р-типу зниження рівня Фермі 
сприяє їх інтенсивному захопленню, що визначає 
значний ріст оберненого струму як у процесі 
опромінення, так і після високотемпературного 
відпалу. Це зумовлює прискорення міграції 
позитивного заряду до границі розділу кремній-
оксид. 

Отже, опромінювання і наступний відпал 
ФДК–137 з р+-n структурою можуть бути реко-
мендовані як засіб поліпшення і вирівнювання 
основних параметрів (темнового струму, чутли-
вості), а також підвищення стабільності і надій-
ності ФД при збереженні і тривалій експлуатації. 
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ВПЛИВ  ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО  ЕЛЕКТРОННОГО  І  ГАММА-
ОПРОМІНЕННЯ  НА  ВНУТРІШНЄ  ТЕРТЯ  В  КРЕМНІЇ 

Проаналізовано результати комплексних досліджень поглинання пружної енергії та ефек-
тивного модуля зсуву у монокристалічному кремнії в інфразвуковій області частот до і після 
опромінення електронами високих (~18 МеВ) енергій та комбінованого опромінення електро-
нами і гамма-квантами. Показано, що опромінення значно деформує спектр поглинання інфра-
звуку та приводить до появи амплітудних залежностей поглинання і температурного гістерезису 
ефективного модуля зсуву. Зроблені припущення щодо природи спостережуваних явищ. 

Results of the complex researches of the іnternal frіctіon and effectіve shear modulus іn 
monocrystall Sі at frequency ~ 2 s-1, befor and after іrradіatіon by hіgh-energy (~18 MeV) electrons 
and combіned іrradіatіon by electrons and γ-rays was analysed. Іt was shown, that іrradіatіon de-
formed the іnternal frіctіon spectrum, and led to the rіsіng of the amplіtude dependens of the ІF and 
temperature hysteresіs of the effectіve shear modulus. Іt was made some approxіmatіon about the na-
ture of the thіs phenomena. 

Добре відомо, що кремнієві фотоприймачі є 
невід’ємними елементами більшості оптоелек-
тронних пристроїв, що працюють в умовах дії 
космічних променів і різноманітних випроміню-
вань, які виникають при радіоактивному роз-
паді. Тому основні вимоги до них визначаються 
умовою підвищеної радіаційної стійкості та 
стабільності їх електрофізичних властивостей 
після опромінення. Вплив дії часток високих 
енергій на електронні та фізичні властивості 
кремнію досить широко вивчався [1-5], однак 
складність його енергетичних спектрів та неод-
нозначна зміна властивостей після опромінення 
свідчать про необхідність отримання більш по-
вної інформації про стан його дефектної стру-
ктури як під час опромінення, так і у процесі ста-
ріння [6]. 

Важливу, а іноді й унікальну, інформацію 
про різні структурні дефекти та їх взаємодію 
між собою можна отримати методом низькочас-
тотного внутрішнього тертя, висока чутливість 
якого до змін у дефектній структурі кристалів 
на рівні точкових дефектів та дислокацій добре 
відома [7]. Тому у даній роботі проведені ком-
плексні дослідження низькочастотного погли-
нання пружної енергії у монокристалічному Si 
в залежності від температури та амплітуди 

деформації з синхронною фіксацією поведінки 
ефективного модуля зсуву (Gеф), пропорційного 
квадрату частоти власних крутильних коливань 
зразка. 

Дослідження проводили на неопроміненому 
кремнії, вирощеному методом Чохральського у 
напрямку (111), та опроміненому електронами 
високих енергій (~18 МеВ) різними дозами або 
електронами і гамма-квантами. 

Зважаючи на велику кількість досліджених у 
роботі зразків, розіб’ємо їх умовно на п’ять груп: 
• до 1-ої групи віднесемо зразки кремнію з по-
рушеним приповерхневим шаром після меха-
нічної обробки на алмазній пасті АСМ-1/0 при 
виготовленні "кремнієвої соломки" (паралеле-
піпеди розміром 1,5×1,5×80 мм 3); 

• до 2-ої – зразки, що пройшли повний цикл 
хіміко-механічної обробки у виробничих умо-
вах; 

• до 3-ої – ті зразки 2-ої групи, що були опромі-
нені електронами з енергією 18 МеВ потоком 
часток Фе=1,8⋅1013 ел/см2, що орієнтовно від-
повідає поглинутій дозі Dе=1,8 кГрей; 

• до 4-ої – зразки, опромінені подвійною, у по-
рівнянні зі зразками третьої групи, дозою елек-
тронів (Dе=3,6 кГрей); 
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• до 5-ої – комбіновано опромінені зразки (Dе= 
=3,6 кГрей  та  Dγ=4⋅104 Рад). 
Дослідження зразків усіх груп проводили 

методом низькочастотних (~2 Гц) крутильних 
коливань у вакуумі ~103 Па з середньою швид-
кістю нагрівання 5-6 градусів за хвилину, що 
відповідає оптимальним швидкостям зміни тем-
ператури, при яких проявляються ефекти, пов’я-
зані з точковими дефектами у кремнію [8]. 

Результати досліджень температурних залеж-
ностей внутрішнього тертя (ТЗВТ) та Gеф для 
зразків групи 1 зображені на рис.1. 

Як бачимо, температурний спектр поглинання 
пружної енергії для цієї групи зразків складаєть-
ся з ряду слабодиференційованих максимумів в 
інтервалі 50-210°С та складного максимуму у 
районі 290-350°С, які супроводжуються харак-
терними змінами з температурою Gеф. Поведінка 
Gеф(Т) свідчить на користь припущення про ре-
лаксаційну природу більшості із спостережува-
них максимумів, за винятком піків у районі 70 та 
330°С. Так, останній максимум супроводжується 
не падінням з температурою Gеф, а наростанням, 
що свідчить на користь його гістерезисного 
характеру. Цікаво відзначити наявність значного 
температурного гістерезису кривих Gеф(Т) при 
нагріванні та охолодженні, що є свідченням 
значної структурної неоднорідності та нестабі-
льності дефектної структури кремнію у зразках 
групи 1. 

Дослідження особливостей поглинання пруж-
ної енергії в інтервалі 20-200°С показали, що 
короткочасні відпали структури при 200°С про- 

 
Рис.1.Температурні залежності ВТ (1) та Gеф (1’) 
деформованого кремнію при нагріванні до 400°С. 
На врізці зображена крива ТЗВТ у інтервалі 20-
250°С у збільшеному масштабі. 

тягом 0,25-1 годин не приводять до суттєвого 
пониження рівня поглинання пружної енергії, 
але сприяють диференціації піків: чітко виділя-
ються максимуми при 60, 75, 100, 130 та 175°С. 
При цьому на температурних залежностях Gеф 
спостерігається значний температурний гістере-
зис, що зменшується із зростанням часу відпалу. 

Типовий температурний спектр поглинання 
пружної енергії для зразків групи 2 зображений 
на рис.2. 

Добре видно, що рівень внутрішнього тертя 
для цієї групи зразків практично втричі нижчий, 
ніж для зразків групи 1, що свідчить про значний 
вплив пошкодженого поверхневого шару на 
поглинання пружної енергії. Однак навіть після 
його вилучення в районі 20-150°С все-таки спо-
стерігається незначний слабо диференційований 
максимум поглинання, а в області 330°С – добре 
виражений різкий пік, для якого як і для склад-
ного ефекту в спектрі ВТ для зразків групи 1 при 
280-350°С (рис.1), має місце значний темпера-
турний гістерезис у 20°С. Більше того, при охо-
лодженні цей максимум деформується так, що 
стає зрозумілим його складний характер, зумо-
влений як мінімум двома різними механізмами 
поглинання пружної енергії. Важливо відзначи-
ти, що температурний гістерезис модуля зсуву 
для цієї групи зразків спостерігається лише у 
районі температур прояву максимумів (рис.2, 
крива 1’,2’), що не дозволяє нам характеризувати 
ці ефекти як чисто релаксаційні. 

Порівняльний аналіз температурних спектрів 
поглинання для зразків групи 1 та 2 можна зро-
бити, використовуючи дані, наведені у таблиці 1 
та 2, відповідно. 

 
Рис.2 Температурні залежності ВТ (1,2) та Gеф 
(1’,2’) монокристалічного кремнію. 
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Таблиця 1. Параметри релаксаційних максимумів  
деформованого монокристалічного кремнію. 
№ п/п Tmax,°С 1−

maxQ ⋅104 Emax, еВ 

1 34 23 0,69 
2 42 17,5 0,71 
3 56 18 0,745 
4 68 23,5 0,77 
5 (74)* (19)* (0,79)* 
6 (100)* (18)* (0,85)* 
7 161 16 0,99 
8 285 355 1,3 
9 345 58 1,45 

(-)* - ефекти, що виникли під час короткочасних 
витримок при 200°С. 

Таблиця 2 Параметри релаксаційних ефектів для  
зразків групи 2. 
№ п/п Tmax,°С Q-1⋅104 Emax, еВ 

1 - - -
2 40 3 0,72
3 50 3 0,74
4 63 4 0,77
5 79 6,5 0,81
6 104 5,5 0,87
7 - - - 
8 278 6 1,3
9 335 58 1,45

Видно, що хімічна обробка деформованого 
шару на глибину до 50-70 мкм приводить до 
зникнення у спектрі поглинання двох максиму-
мів та до значного пониження інтенсивності всіх 
інших. 

На рис.3 зображені результати температурних 
досліджень поглинання пружної енергії та ефек-
тивного модуля зсуву для зразків групи 3. 

Як бачимо, опромінення приводить до суттє-
вої деформації спектра поглинання – значно під-
вищується фон поглинання у районі 100-300°С, 
добре диференціюються максимуми в області 
20-200°С, особливо при охолодженні, заглушу-
ється складний ефект у районі 280-330°С. При 
цьому мають місце: значна нестабільність пове-
дінки Gеф з температурою та помітний гістерезис 
кривих Gеф(Т) при нагріванні та охолодженні, що 
свідчить як про зростання загальної кількості 
дефектів, які беруть участь у процесі поглинання, 
так і про збільшення рухливості дислокаційно-
домішкової структури, а точніше, про збільшення 
ролі дислокаційних петель у поглинанні. 

Збільшення дози опромінення вдвічі призво-
дить до практично вдвічі нижчого фону погли-
нання в інтервалі 20-250°С, ще більшого при-
гнічення максимумів у районі 300-350°С, чіткі- 

 
Рис.3. Температурні залежності ВТ(1,2) та Gеф(1’,2’) 
кремнію опроміненого електронами потоком Фе= 
=1,8⋅1013 ел/cм2. 

шої диференціації піків при 20-260°С на кривих 
Q-1(T) та появі ділянок, що характеризуються 
відносним зростанням ефективного модуля зсуву 
на кривих Gеф(Т) при підвищенні температури 
від 50 до 150°С, що є незаперечним свідченням 
зміцнення матеріалу у процесі вимірювання. 

Комбіноване опромінення зразків групи 4 при-
водить до повного пригнічення ефекту в районі 
350°С, зростання у 1,8 разів рівня поглинання в 
інтервалі 20-25°С, та зміщення області збіль-
шення Gеф з температурою у район 20-100°С. 

Динамічні відпали, що проводились у режимі 
термоциклювання в інтервалі 20-400°С, приво-
дять до ще більшої диференціації низькотемпе-
ратурних максимумів та часткового відновлення 
ефекту у районі 330°С. При цьому значні нелі-
нійності на температурних залежностях Gеф 
згладжуються, тобто формування спектра погли-
нання супроводжується стабілізацією Gеф(Т), що 
може бути наслідком значної стабілізації дефек-
тної структури. Однак рухливість дислокаційних 
петель навіть після 6-8 таких циклів залишається 
досить високою, про що свідчать, зокрема, амп-
літудні залежності ВТ та Gеф, зображені на рис.4. 
Як бачимо, поява амплітудної залежності Q-1 та 
Gеф, а також незамикання кривих Q-1(γ) та Gеф(γ) 
при зростанні та зменшенні амплітуди деформа-
ції говорять про зміну дислокаційної рухливості  
у процесі вимірювання, що може бути наслідком 
полегшеного відриву дислокаційних сегментів 
від фіксуючих їх точкових дефектів, або появи 
вільних від домішок дислокаційних відрізків. 
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Рис.4. Амплітудні залежності ВТ (1,2) та Gеф (1’,2’) 
при наростанні ступеню деформації γ (1,1’) та при 
зменшенні γ (2,2’) у монокристалічному кремнії 
групи 4 після 8-ми термоциклів до 400°С і назад. 

Порівняння спектрів поглинання пружної 
енергії зразків з порушеним приповерхневим 
шаром (група 1) та опромінених зразків показує 
(таблиця 1), що вони нагадують один одного, 
але з деякими відмінностями – триплет макси-
мумів у районі 30-50°С, що спостерігався у 
зразків групи 1, відсутній у спектрі опромінених, 
зате появляються три нових максимуми при 130, 
225 та 260°С. 

Аналіз енергій активацій виявлених ефектів 
та їх порівняння з літературними даними дозво-
ляє нам зробити деякі припущення щодо їх 
природи. Група максимумів у районі 40-70°С 
має очевидно споріднену природу, про що свід-
чить близькість значень енергії активації (0,72, 
0,74, 0,77 еВ). Згідно [9] ефекти з такою енергією 
активації можуть бути зумовлені переорієнта-
цією пар міжвузольних атомів кремнію, що об’єд-
нуються у гантель з одним додатнім зарядом 
(Sіі-Sіі)+. Однак автори [8,9] спостерігали лише 
один максимум з енергією активації ~0,75 еВ. 
Наявність у наших спектрах трьох таких піків 
можна пояснити припустивши, що переорієн-
тація таких гантелей відбувається у полі напруг 
дислокацій. Справді, автори [10] показали, що 
існування трьох типів геометричних перегинів на 
дислокаціях у Sі приводить до появи у спектрах 
поглинання триплетів максимумів,що характери-
зуються близькими значеннями енергій активації. 
Наше припущення тим більше правильне, що 
воно підтверджується: 

а) залежністю висоти вказаних максимумів 
від величини порушеного шару (тобто ступеня 

сумарної деформації) - у спектрах зразків групи 
1 вони у 5-6 разів вищі, ніж для зразків групи 2; 

б) наявністю температурного гістерезису на 
кривих Gеф(Т) у районі температур прояву цих 
максимумів; 

в) амплітудними залежностями Gеф(γ) – від-
сутність амплітудно-незалежної області у дослі-
джуваному інтервалі амплітуд деформацій, що є 
прямим свідчення високої рухливості дислока-
ційних перегинів у кремнієвих зразках. 

Ефект у районі 100°С (Emax=0,87 еВ) можна 
пов’язати або з міграцією одиночних заряджених 
міжвузольних атомів кремнію Sіі+ (згідно з робо-
тою [8] ентальпія активації міграції H=0,85±0,01 
еВ), які з’явилися при деформації зразків та пе-
ремістилися під дією напруг у глибину кристала, 
або з міграцією домішок бору (Emax=0,9 еВ), які 
у даному кристалі є у достатній кількості (дослі-
джували Sі p-типу). Можливо, що пік зумовле-
ний міграцією бору, як такий, що має дещо вищу 
енергію активації, появляється при дещо вищих 
температурах, наприклад, при 120-130°С. Цей 
пік чітко виявляється у спектрах практично всіх 
зразків. 

Максимум у районі 170°С з енергією актива-
ції 0,99 еВ вслід за авторами [9], можна було б 
пояснити міграцією нейтральних гантелей крем-
нію, тим більше, що він повністю зникає у спек-
трах зразків групи 2 та знову проявляється в 
опроміненних зразках, особливо після динаміч-
них відпалів. Оскільки досліджуваний кремній 
легований бором, то механізм утворення нейт-
ральної гантелі можна уявити так [8]: переорієн-
тація міжвузольних атомів бору починається 
термічно-активованим перескоком меншого за 
розмірами бору на відстань, що дорівнює поло-
вині довжини гантелі. Міжвузольний атом крем-
нію, що відірвався, перескакує далі й утворює 
нейтральну гантель Sі-Sі. Вказаний розпад між-
вузольних атомів бору приводить до утворення 
нейтральних міжвузольних комплексів кремнію 
у кремнії, що розщеплені у напрямку [100]. 
Цікавим з точки зору можливої природи погли-

нання є складний максимум у районі 280-330°С. 
Протравлення зразків на глибину до 50-70 мкм 
не приводить до його повного зникнення, хоча 
інтенсивність його сильно спадає (таблиці 1,2). 
Як бачимо, найбільшої дії травлення зазнала 
його низькотемпературна частина;  зме-
ншилось у 60 разів, у той час як пік при 330°С 
залишається практично без змін. Енергія акти-
вації у 1,3 еВ першого з них дозволяє пов’язати 

1−
maxQ
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його природу з міграцією А-центрів (пара ки-
сень-вакансія). Справді, у досліджуваному крем-
нії є велика кількість атомів кисню n=1018 см-3 і 
вакансій, що виникли у процесі деформації. 
Однак значне заглушення цього піку в опромі-
нених зразках, які мають достатню кількість 
вакансій [1-5], та його ріст під час відпалів свід-
чить про більш складну природу поглинання 
пружної енергії, яка потребує подальших дос-
ліджень. 

Поведінка кривої Gеф(Т) у низькотемператур-
ній частині цього максимуму свідчить про його 
релаксаційний характер. Проте наявність знач-
ного температурного гістерезису для кривих 
Gеф(Т), а також суттєве зростання Gеф з темпе-
ратурою при першому нагріванні до 400°С (рис.1, 
крива 1’) свідчать про важливу роль дислокацій 
у формуванні цього ефекту. 

Отже, у даній роботі: 
• вперше виявлений складний характер макси-
мума поглинання пружної енергії у районі 
280-330°С та досліджено вплив електронного 
та гамма-опромінення на його поведінку;  

• отриманий низькочастотний спектр погли-
нання пружної енергії в опроміненому Sі та 
зроблені припущення відносно його природи;  

• показано, що значну роль у формуванні міц-
нісних властивостей опроміненого кремнію 
відіграють не тільки точкові дефекти, але й 
рухливі дислокації; 

• ще раз підтверджені широкі можливості мето-
ду внутрішнього тертя у дослідженні струк-
тури напівпровідникових кристалів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОДНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ЕФЕКТ 
АНОМАЛЬНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ЧОТИРИХВИЛЬОВИХ 

ДИФРАКЦІЙ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ 

Досліджено вплив еквідистантного згину відбиваючих площин на чотирихвильову дифракцію 
(220,400, 022 ), для якої характерне підсилення ефекту аномального проходження в ідеальному 
кристалі. Проведені на основі чисельного розв´язання рівнянь Такагі розрахунки показали, що 
при певних орієнтаціях вектора U

r
 по відношенню до mH

r
 суттєво посилюється ефект чотири-

хвильового аномального проходження рентгенівських променів у заломленій або дифрагованих 
хвилях. 

The influence of equidistant bend of reflecting planes on four-beam (220,400, 022 ) diffraction that 
characterized by enhancement of unusual transmission effect for ideal crystal was investigated. Calcula-
tions carried out on the base of numerical solution of Takagi equations are shown at certain orienta-
tions of U

r
 relative to mH

r
 the X-ray four-beam unusual transmission effect is considerably enhanced 

in transmitted or diffracted wave. 

Багатохвильові ефекти динамічного розсіяння 
рентгенівських променів у реальних кристалах 
вивчені недостатньо повно, а деякі взагалі не 
досліджені. Дослідження багатохвильових ефек-
тів представляє значний інтерес, оскільки вони 
несуть важливу інформацію про оптику рентге-
нівських променів та фізику кристалів, станов-
лять основу методів визначення недосконалості 
структури монокристалів, дозволяють суттєво 
просунутися у розв’язку фазової проблеми [1].  

Аналітичні методи аналізу даних ефектів, як 
правило, не використовуються, оскільки основні 
рівняння динамічної теорії в багатохвильовому 
наближенні аналітично не розв’язуються. Тому 
для здійснення даного аналізу застосовують чи-
сельні методи розв'язку основних рівнянь дина-
мічного розсіяння рентгенівських променів у 
кристалах, що містять різні спотворення струк-
тури. 

У даній роботі на основі чисельного розв´язку 
рівнянь Такагі [2] проведене дослідження впливу 
еквідистантного згину відбиваючих атомних 
площин на явище чотирихвильової дифракції. 

Вперше питання про посилення аномального 
проходження для конфігурації (220,400,2 2 0) 
розглядалося у роботах [3-6], де було встанов-
лено, що при точному положенні відбивання 
для Ge та CuKα-випромінювання мінімальний 

коефіцієнт поглинання =5,2 см-1, тоді як 

його двохвильове значення =16,21 см-1. 
Таке зменшення коефіцієнта поглинання свід-
чить про те, що для даної конфігурації можна 
очікувати значне підсилення аномального прохо-
дження. Проте експериментальними досліджен-
нями [6] очікуваного підсилення виявити не 
вдалося. 

)4(
minµ

)2(
minµ

)z,α( 0
mm

Вузли оберненої гратки для конфігурації 
(220,400, 022 ) утворюють квадрат і всі відби-
вання, що беруть участь у дифракції, дозволені. 
Чотирихвильові маятникові смуги є складними 
аперіодичними осцилюючими функціями тов-
щини кристалу. Відстані між екстремумами кое-
фіцієнтів відбивання  ( α  - кутове 
відхилення падаючої хвилі від точної умови 
дифракції, z – координата по глибині кристалу) 
пов´язані зі степенями збудження хвильових 
полів, а також з геометрією дисперсійної 
поверхні [7-9

R 0
m

]. 
Для відповідних перерізів восьмилистової 

дисперсійної поверхні зберігається попарне 
розміщення віток, але лише один перетин має 
площину симетрії, інші ж перетини – несимет-
ричні. Для всіх перетинів дисперсійної поверхні 
в області точного положення чотирихвильової 
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дифракції більшість віток перетинає вісь, що 
проходить між точками Лауе La та Лоренца L0. 
Це означає, що тут є не два, як у двохвильовому 
випадку, хвильових поля, що слабо поглинають-
ся, а не менше трьох, тобто для "товстих" крис-
талів можна очікувати осциляції інтенсивності 
хвиль, які пройшли аномально, незалежно від 
поляризації окремих хвиль. 

Аналіз чотирихвильових інтерференційних 
коефіцієнтів поглинання показує, що існують 
п’ять хвильових полів, які слабо поглинаються і 
для яких µi<32 см-1. Крім того, їхні кутові залеж-
ності мають, як і дисперсійна поверхня, три двічі 
вироджені хвильові точки, у тому числі і для 

. Оскільки , то повинно спосте-
рігатися підсилення аномального проходження 
при збудженні відповідних хвильових полів [3,7]. 

)4(
minµ )2()4(

minmin µµ <

На топограмах ідеального кристала (рис.1) 
дифрагована лінія (400) слабо помітна, оскільки 
контраст топограм обирався оптимальним для 
більш сильних дифрагованих (220) і (2 2 0) хвиль. 
Область підсилення аномального проходження 
напрямлена вздовж осі симетрії конфігурації та 
узгоджується з симетрією дисперсійної поверхні 
та інтерференційних коефіцієнтів поглинання [7]. 
Для дифрагованих (220) і (2 2 0) хвиль (рис.1г)  

явного підсилення аномального проходження не 
спостерігається, що узгоджується з відомими тео-
ретичним та експериментальним розподілами. 

У випадку чотирихвильової дифракції ло-
кальні розорієнтації атомних площин набувають 
вигляду [2]:  

dz
dU

p x
ННН ⋅−= 0αα , 

dz
dU

p x
KKK ⋅−= 0αα , 

dz
dU

p x
GGG ⋅−= 0αα . 

Для одномірної деформації еквідистантного 
згину )0,0,( 2BzU =

r
, , )αcos( HH pp = =Kp  

)φαcos( −= Kp , )φαcos( −= G

HH
Gp p , αm – кути 

між векторами дифракції 
r

 та , ϕ – кут 

між U
mH
r

r
 і HH

r
, π/λ2

mHγ2
04BP

r
= , В – параметр 

деформації, γ0 - косинус кута падіння. При цьому 
[ ]θ∆)( 2eH m+ϕ∆⋅⋅λ )( 1eH m=α 20

m
rrrr

, де кути ∆θ і 
∆ϕ характеризують відхилення кристала вздовж 
векторів ][λ 01 nke rrr

×= , ][ 012 kee
rrr

×= 0k,
r

– хвильо-
вий вектор, який задовольняє умову точного 
положення відбивання, nr  - нормаль до поверхні. 

              

∆θ, кут.сек. 

                                                                   а)                                                                         б) ∆ϕ, кут.сек.

              
                                                           в)                                                                  г) 

Рис.1. Ідеальний кристал .Чотирихвильова (220, 400, 022 ) Лауе дифракція CuKα.  
      (000) (а), (220) (б), (400) (в), ( 022 ) (г) 
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z, мкм 

                                       а)                                         б)                                          в)                                         г) 
∆ϕ400, кут.сек.

Рис.2. Еквідистантний згин атомних площин, P=2,5. Маятникові смуги.  Заломлена хвиля (а, в),  
rr rr

дифрагована (400) (б, г); U  (а, б), U400|| H 400H⊥  (в, г). 

Напрямок вектора зміщень атомних площин U
r

 
почергово вибирався паралельним до одного з 
векторів дифракції mH

r
. 

Розраховані розподіли товщинних осциляцій 
інтенсивності )  ( ∆ ) наведені на 
рис.2,  – на рис.3,4. Для зручності 
аналізу ефекту підсилення або пригнічення ано-
мального проходження використаний коефіцієнт 

 ( R , – максимальні інтен-
сивністі чотиривильової області розсіяння в ідеа-
льному та деформованому кристалі). 

,( zRm ϕ∆
)θ∆

iд
0

деф
0R

0=θ
,( ϕ∆mR

iддеф
0/ R0RR =

Для маятникових осциляцій (рис.2) при U 400||H
rr

 
має місце швидке подавлення як двохвильових, 
так і чотирихвильових товщинних осциляцій, а 
також перекидання інтенсивності з дифрагова-
ної (400) в чотирихвильову область заломленої 
хвилі. Отже, для даної конфігурації можна чекати 
накладання двох ефектів – аномального погли-
нання і екстинкційної взаємодії хвильових полів. 
Порушення фазових співвідношень між дифра-
гованими хвилями повинно вести до переважаю-
чого впливу того чи іншого ефекту. 

rr
У випадку 400HU⊥  картина зовсім інша – 

спостерігається зміщення і розмиття чотири-
хвильової області, порушення симетрії у роз-
поділі інтенсивності в напрямку дії деформації, 
а також складні затухаючі аперіодичні чотири-
хвильові маятникові осциляції інтенсивності. 

На топограмах Rm(∆ϕ,∆θ) для всіх напрямків 
орієнтацій вектора U

r
 у випадку еквідистантного 

згину атомних площин із збільшенням параметра 
деформації Р для заломленої хвилі відбувається 
пригнічення інтенсивності чотирихвильової 
області і двохвильових ліній з різною швидкістю. 
У той же час для деяких дифрагованих хвиль має 

місце посилення ефекту аномального проходжен-
ня у чотирихвильовій області порівняно з іде-
альним кристалом. Наприклад, при 220|| HU

rr
 

досить помітне посилення аномального прохо-
дження (∼45%) має ( 022 ) дифрагована хвиля і 
незначне (∼5-10%) – (400) хвиля, тоді як залом-
лена (000) і дифрагована (220) хвилі пригнічу-
ються. Порушується симетрія вихідного розподі-
лу інтенсивності. З'являються розриви між 
двохвильовими лініями і чотирихвильовою об-
ластю. При цьому із збільшенням деформації 
інтенсивність двохвильових областей спадає 
значно швидше, ніж чотирихвильової. 

400HU⊥

Цікаві особливості впливу еквідистантного 
згину атомних площин на чотирихвильове роз-
сіяння відбуваються при 400|| HU

rr
 і 

rr
 

(рис.3,4) 
r

При 400|| HU
r

 (рис.3) чотирихвильовий ефект 
аномального проходження зазнає найбільшого 
підсилення (30-40%, Р=0,1) для дифрагованої 
( 022 ) хвилі. Із ростом деформації відбувається 
асиметричне пригнічення як заломленої (000) 
хвилі, так і дифрагованих. При цьому двохви-
льові лінії послаблюються швидко, а багато-
хвильова область зміщується у напрямку дії сили, 
розмивається і трансформується. 

rr
У випадку 400HU⊥  (рис.4) ситуація інша – 

має місце значне (≥200%, Р=0,1) посилення 
аномального проходження у чотирихвильовій 
області ( 022 ) хвилі і невелике (20-30%, Р=0,5) 
для (220) хвилі. З'являються розриви на двохви-
льових лініях поблизу області багатохвильової 
дифракції, яка розмивається і зміщується - вздовж 
(220) лінії у додатню область значень ∆θ, вздовж 
( 022 ) – у додатню область значень ∆ϕ, тоді як 
для (400) - у напрямку дії деформації. Внаслідок 
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                  P=0,1                                                   P=0,5                                                   P=1 

             а) 
                        R=0,92                                                  R=0,44                                                  R=0,14 

             б) 
                        R=0,68                                                  R=0,41                                                 R=0,38 

             в) 
                        R=0,7                                                    R=0,38                                                 R=0,2 

             г) 
                        R=1,33                                                 R=1,15                                                R=0,83 

rr
Рис.3. Еквідистантний згин атомних площин, U 400|| H . (000) (а), (220) (б), (400) (в), ( 022 ) (г) 
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                         P=0,1                                                  P=0,5                                                   P=1 

             а) 
                        R=0,84                                                 R=0,48                                                R=0,39 

             б) 
                        R=1,0                                                    R=1,2                                                  R=0,68 

             в) 
                        R=0,62                                                 R=0,73                                                 R=0,62 

             г) 
                        R=2,05                                                  R=0,8                                                    R=0,85 

Рис.4. Еквідистантний згин атомних площин, U 400H
rr

⊥ .  (000) (а), (220) (б), (400) (в), ( 022 ) (г) 
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цього багатохвильова область заломленої 
хвилі має змінений характер розподілу інтен-
сивності, сильно розширена і досить чітко виді-
ляється на фоні подавлених двохвильових ліній. 

Із аналізу топограм випливає, що трансфор-
мації багатохвильової області і асиметрія при-
гнічення двохвильових ліній у випадку еквідис-
тантного згину атомних площин дуже чутливі 
не тільки до величини деформації, але й до її 
напрямку. 

У випадку 022|| HU
rr

 зі збільшенням величини 
Р )022(  і (400) двохвильові лінії швидко при-
гнічуються, а відповідні багатохвильові області 
зміщуються у напрямку дії сили. Область чотири-
хвильової дифракції для )022(  хвилі дещо поси-
люється – до 30% при Р=1. 

Такі явища чотирихвильового розсіяння у 
кристалі з еквідистантним згином атомних пло-
щин можна пояснити ефектами перекачування 
інтенсивності із заломленої хвилі в дифраговані. 
Отримані теоретичні розподіли інтенсивності 
спостерігались експериментально [8], з чого 
можна зробити висновок, що досліджуваний 
кристал не був досконалим і містив об'ємні поля 
деформацій. 

Згідно з критерієм Евальда, встановлено, що 
чим більша кривизна дисперсійної поверхні, тим 
швидше змінюється інтенсивність дифрагованих 
хвиль, тобто швидше змінюються інтерферен-
ційні коефіцієнти поглинання й амплітуди хвиль, 
а також зменшується область, де µ(3)<µ(2), і об-
ласть локального максимуму інтерференційного 
коефіцієнта поглинання. 

Отже, виявлені ефекти можна повністю пов’я-
зати із відповідним перерізом дисперсійної по-
верхні, відносним збудженням хвильових мод і 
асиметрією розподілу коефіцієнтів поглинання. 
Точка збудження, мігруючи по дисперсійній 
поверхні, в залежності від її кривизни проходить 
багатохвильові області з різною швидкістю, а 
хвильові моди перемішуються з різними фазо-
вими співвідношеннями, що зумовлює різний 
характер трансформації багатохвильових облас-
тей розсіяння. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА  СТРУКТУРА  ДОМІШОК  ПЕРЕХІДНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ  ГРУПИ  ЗАЛІЗА  У  НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 

СПОЛУКАХ  А2В6 

У рамках моделі Андерсона з урахуванням резонансної та потенціальної взаємодії домішкових 
електронів із зонними станами отримано енергетичний спектр домішок 3d-елементів у ZnS, 
ZnSe, ZnTe та CdTe. На основі отриманих у одноелектронному наближенні енергій e- і t2-рівнів 
побудовані багатоелектронні стани домішок. Чисельні розрахунки підтверджують роль ковалент-
них ефектів. Урахування мультиплетної структури глибоких рівнів дає можливість отримати 
енергії іонізації 3d-домішок, які добре узгоджуються з відомими експериментальними даними. 
Описані хімічні тенденції у положеннях глибоких рівнів 3d-елементів у залежності від атомного 
номера домішки та кристалічної матриці, досліджена роль потенціального розсіяння у форму-
ванні домішкових рівнів. 

The deep level position for ZnS, ZnSe, ZnTe and CdTe doped by transition metal impurities was 
calculated in a framework of resonance model. The numerical calculations includes the many-electron 
corrections to the mean-field approximations and gives the structure of excited terms. Comparison 
woth the experiment shows that: a) contrary to the standard assumption of the crystal field theory the 
covalent bonding between the impurity and ligand electrons gives the main contribution to d-level 
splitting; b) the resonance model including the potential scattering gives a good numerical description 
of experimental electronic transitions for all 3d-impurities in considering materials. The chemical 
trends in the deep levels position depended on the atomic number of impurity are shown. The role of 
potential scattering in the impurity level formation was researched. 

Використання в електронній техніці напівпро-
відникових сполук типу А2В6 зумовлює широкі 
експериментальні і теоретичні дослідження цих 
матеріалів. Проблема створення напівпровід-
ників з визначеними параметрами спонукає до 
вивчення домішкових станів у кристалах та їх 
вплив на фізичні властивості вказаних систем. 

Характерною особливістю домішок перехід-
них елементів групи заліза є наявність незапов-
неної 3d-оболонки. Заміщуючи атом металу А у 
сполуках А2В6, така домішка попадає в оточення 
атомів В, які створюють кристалічне поле симе-
трії Тd. Це призводить до розщеплення п'яти-
кратно виродженого стану 3d-електрона домішки 
на дублет e та триплет t2 [1]. У результаті кова-
лентної гібридизації із станами t2-симетрії крис-
талічної матриці дане розщеплення суттєво зрос-
тає, енергетичні рівні d-електронів домішки 
виштовхуються вверх по спектру, утворюючи у 
забороненій зоні напівпровідника глибокі енер-
гетичні рівні (ГР), на відміну від ізовалентних 
домішок, рівні яких утворюються у забороненій 

зоні шляхом відщеплення їх від валентної зони 
або зони провідності й які, як правило, мілкі. 

Для опису домішкових рівнів 3d-елементів 
використовується резонансна теорія, яка була 
розвинута у роботах Кікоїна і Фльорова [2-7]. 
Ця теорія дає можливість у рамках однієї моделі 
описати наявність глибоких і мілких рівнів, обу-
мовлених однією і тією ж домішкою. Вона дозво-
ляє отримати аналітичні вирази для рівнянь, які 
визначають ГР, що надає можливість зробити 
якісні висновки і полегшує чисельні розрахунки, 
необхідні для кількісного аналізу ГР для кон-
кретних матеріалів і домішок. Вказана теорія 
вимагає знання електронного спектра чистого 
кристала у довільній точці зони Брілюена і до-
мішкових потенціалів заміщення. 

Для послідовного опису спектра 3d-домішок, 
при розрахунках зонної структури нелегованого 
кристалу необхідно врахувати наявність у валент-
ній зоні напівпровідника вузької енергетичної 
зони, яка утворена повністю заповненими d-рів-
нями металу [8-10], оскільки, згідно з резонанс-
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ною теорією, взаємодія 3d-станів домішки з зон-
ними станами кристалічної матриці є суттєвою. 

Енергетична структура досліджуваних сполук 
розраховувалася методом сильного зв'язку, який 
дозволяє найбільш повно відтворити саме валент-
ні зони, з урахуванням d-станів металу. Знання 
електронного спектра кристала дозволяє обчис-
лити густину станів, тобто кількість електронних 
станів, які припадають на певний інтервал енер-
гій. На основі отриманої густини станів можна 
розрахувати дійсну та уявну частини функції 
Гріна ідеального кристала і в моделі Костера-
Слетера знайти положення домішкових рівнів, 
зумовлених неперехідними ізовалентними до-
мішками, а також енергетичні рівні зв'язаних та 
резонансних станів нейтральної вакансії у дослід-
жуваних матеріалах. Основні результати прове-
дених розрахунків відображені у роботах [11-13]. 

Домішкові потенціали заміщення розраховані 
за методикою [14] з використанням атомних 
хвильових функцій Германа-Скілмана [15]. Роз-
рахунки показали сильну локалізацію домішко-
вих потенціалів 3d-домішок [16]. 

Розгляд у рамках резонансної теорії одноелек-
тронних рівнів 3d-домішок та їх хвильових функ-
цій показав, що основний внесок у параметр 
кристалічного поля дає ковалентна складова, 
яка виникає внаслідок гібридизації домішкових 
d-рівнів з зонними станами матриці і яка зростає 
по ряду домішок від Sc до Сu. Показано також, 
що хвильова функція домішки частково делока-
лізується і дістає "шлейф", створений збуреною 
зарядовою густиною кристалічної матриці, про-
тяжністю в декілька координаційних сфер. При-
чому внесок зонної складової в електронну гус-
тину для ГР е-симетрії незначний, а для рівнів 
t2-симетрії він тим більший, чим мілкіший рівень 
[16]. 

Експериментальними дослідженнями вста-
новлено існування ряду універсальних хімічних 
тенденції у властивостях напівпровідників, лего-
ваних домішками перехідних металів у залеж-
ності від атомного номера домішки Z [17,18]. 
Зокрема виявилося, що положення ГР у заборо-
неній зоні визначається універсальними "W"-
подібними залежностями. Одночастинкові роз-
рахунки дають монотонне заглиблення рівня 
домішки із зростанням її атомного номера. 

Загальна теорія ГР встановила, що основна 
особливість поведінки електронних характерис-
тик d-іонів у напівпровідниках у залежності від 
Z визначається спіновими ефектами – внеском 
від обмінної взаємодії у енергію зв'язку електро-

нів у d-оболонці. Цей внесок змінює знак при 
заповненні оболонки наполовину, і тому на усіх 
залежностях електронних характеристик від Z 
спостерігається злам при Z, що відповідає конфі-
гурації d5-іона (у випадку домішки заміщення в 
А2В6 – це Mn). Тому для опису вищевказаних 
тенденцій необхідно врахувати міжелектронну 
кулонівську взаємодію електронів d-оболонки, 
що зводиться до обчислення енергії іонізації 
нейтрального 3d-атома. 

Проведені розрахунки енергій іонізації донор-
них рівнів нейтральних 3d-домішок дали якісний, 
а для легких домішок кількісний збіг з експери-
ментом [18]. На залежностях Еі(Z) спостерігаєть-
ся характерний "провал" для марганцю, але для 
домішок, які знаходяться у перехідному ряді 
після Mn, теорія дає занижені положення ГР, 
особливо для Со. 

Така відмінність, очевидно, зумовлена тим, 
що розрахунки базувалися на одноелектронному 
підході в рамках резонансної теорії, яка не врахо-
вує потенціальної частини розсіяння на домішці. 
Ця модель дещо перебільшує внесок d-компо-
ненти у домішкову хвильову функцію і відповід-
но зменшує ковалентний внесок у положення 
ГР, який визначається взаємодією d-орбіталей 
домішкового атома з p-орбіталями валентної 
зони і збільшується з ростом Z. Отже, для важких 
домішок неточність резонансної моделі стає 
помітнішою. Роль ковалентних ефектів зводиться 
до збільшення частки р-станів матриці у доміш-
ковій хвильовій функції і до додаткового "ви-
штовхування" ГР у заборонену зону. Тому потен-
ціальне розсіяння суттєве, особливо для важких 
домішок. 

При врахуванні потенціального розсіяння 
необхідно розв'язати рівняння 

0)()ˆ( =Ψ−+δ++ γµγ rEUVUT b
r ,           (1) 

2
де 2

2
ˆ ∇−=

m
T h

)( 0RrVd

 – оператор кінетичної енергії 

електрона, U - повний кристалічний потенціал, 
)( 0RrVV h

rrrr
−−δ −=  - потенціал замі-

щення, )(rW)(),( rWrrU rrrr ′γµγµ=′γ , =Ψγ )(rU r  
rdrrrU rrrr ′′Ψ′= ∫ γ )(),( , γ - нумерує  незвідні пред-

ставлення групи Td, µ - рядки незвідного пред-
ставлення. 

)(~)( rFr ak
ak akb

rr r
r

r ϕ=Ψ ∑ γµ
γµ                  (2) 

– зонний "шлейф" домішкової хвильової функції, 
)(~ rak
rrϕ  - зонні функції ідеального кристала орто-
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гоналізовані до локалізованих станів 
r

∑
γµ

ϕγµ−ϕ=ϕ )()()(~ rakrr akakak
rrr rrr .     (3) 

Розв'язуючи (1) з допомогою методу функцій 
Гріна, отримуємо рівняння 

∑ =
−

−−−
τ

γτ
γγ 0)(

2

ксEE

g
EMEE ,        (4) 

яке визначає полюси функції Гріна і дає енерге-
тичний спектр домішок, отриманий з урахуван-
ням як резонансного, так і потенціального розсі-
яння. 

∑
−

=

γµ

γ
ak ak

ak
EE

V
EM r r

r
2

)( ,                   (5) 

γµτγτ ϕ= Wксg .                     (6) 

На рис.1 наведена схема рівнів для випадку 
одного костер-слетерівського рівня, який лежить 
нижче і вище чисто резонансного. На рис.1 одно-
часне врахування обох типів розсіяння призво-
дить до взаємного відштовхування затравочних 
рівнів. 

Хвильову функцію домішки можна предста-
вити у вигляді 







−
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−







−
−
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У залежності від взаємного розміщення затра-
вочних рівнів, домішкові рівні, що виникають, 
будуть мати характер "гібриду обірваних зв'яз-
ків" (ГОЗ) у яких переважають костер-слетерів-
ські стани, або "резонансу кристалічного поля" 
(РКП) з переважанням резонансних станів. Як 
було зазначено вище, енергія одночастинкових 
резонансних рівнів зменшується по ряду домі-
шок від Sc до Cu в усіх сполуках, що досліджу-
ються. 

При наявності тільки потенціального розсі-
яння локальні рівні у забороненій зоні отриму-
ються з розв'язку рівняння Костера-Слетера 

pU
EG 1)(Re 0 = .                     (8) 

Представимо аналогічно з [19] Up у вигляді 

)( d
i

p
hpU ε−εα= ,                     (9) 

де α - підгоночний параметр; ε  та  - енергії 
атомних p-орбіталей катіона та d-орбіталей до-
мішкового атома відповідно. При деяких поро-
гових значеннях α у забороненій зоні напівпро-
відника виникає локальний рівень (рис.2), який 
гібридизується з резонансним. Для легких домі-
шок резонансний рівень знаходиться вище кос-
тер-слетерівського і у результаті ковалентної 
гібридизації йому відповідає "антисполучна" 
орбіталь (7), а костер-слетерівському – "сполуч-
на" і згідно з рис.1а у забороненій зоні опиняється 
рівень типу РКП, а рівень типу ГОЗ заглиблю-
ється у валентну зону. 

p
h

d
iε

З переходом до важких домішок резонансний 
рівень опиняється нижче костер-слетерівського і  

Рис.1. Одночастинкові енергетичні рівні 3d–домішок при врахуванні резонансного та потенціального розсіяння: 
а) εrc>εγ; б) εrc<εγ. 
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Рис.2. Залежність енергії костер–слетерівського рівня від величини параметра α (9): ZnS (1), ZnSe (2), ZnTe (3), CdTe (4). 

E, еВ E, еВ

E, еВ E, еВ

Рис.3. Енергії іонізації 3d–домішок для різних значень параметра α у ZnS (1), ZnSe (2), ZnTe (3), CdTe (4). 
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йому відповідає "сполучна" хвильова функція, 
а сам рівень опиняється у резонансі з валентною 
зоною. У забороненій зоні знаходиться рівень 
типу ГОЗ з "антисполучною" хвильовою функ-
цією (рис.1б). Іншими словами, при преході від 
легких домішок до важких має місце перехід 
від "антисполучних" РКП до "антисполучних" 
ГОЗ станів. 

Урахування цієї обставини дозволяє суттєво 
покращити узгодження результатів теоретичних 
розрахунків з експериментальними даними. На 
рис.3 шеф наведені енергії іонізації 3d-домішок 
Еі(Z) у ZnS, ZnSe, ZnTe, CdTe для різних значень 
параметра α. Видно. що енергії іонізації легких 
домішок практично не залежать від α, тобто, як 
і очікувалося, їх рівні визначаються в основному 
резонансним розсіянням. 

У то й же час для домішок, що знаходяться 
правіше Fe у ZnS та правіше Mn у ZnSe, роль 
потенціального розсіяння виявляється суттєвою. 
Другий мінімум для Со на залежності Еі(Z), який 
отримується при врахуванні тільки резонансного 
розсіяння і якого немає на експериментальній 
залежності [20], зникає. Наприклад, для α=0,38 
для ZnS, маємо збіг залежності Еі(Z) з експери-
ментальною для всього ряду домішок. Аналіз 
показує, що найбільш прийнятні результати 
отримуються при значеннях α від 0,4 до 0,6 в 
залежності від напівпровідникової матриці та 
домішки 3d-ряду. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Sugano S., Tanabe Y., Kamimura H. Multiplets of 

transition metal ions in crystal. - New York: Acad. 
Press, 1970. 

2. Fleurov V.N., Kikoin K.A. On the theory of deep lev-
els of transition metal impurities in semiconductors // 
J.Rhys.C. - 1976. - 9, No.9. - P.1673-1683. 

3. Kikoin K.A., Fleurov V.N. Impurity levels of transi-
tion metal ions in the crystal field of semiconductors // 
J.Rhys.C. - 1977. - 10, No.21. - P.4295-4308. 

4. Fleurov V.N., Kikoin K.A. Multiple-charge impurity 
states of the transition metal ions in semiconductors // 
J.Rhys.C. - 1979. - 12, No.1. - P.61-77. 

5. Fleurov V.N., Kikoin K.A. k⋅p perturbation theory for 
light absorption in semiconductors doped by 3d-metals 
// J.Rhys.C. - 1982. - 15, No.16. - P.3523-3537. 

6. Kikoin K.A., Fleurov V.N. Spectroscopy of 3d-impu-
rities in covalent semiconductors // J.Rhys.C. - 1984. - 
17, No.13. - P.2357-2373. 

7. Fleurov V.N., Kikoin K.A. Interrelation between qua-
siband and resonant scattering mrthods of calculation 
3d-impurity states in semiconductors // J.Rhys.C. - 
1986. - 19, No.6. - P.887-898. 

8. Ley L., Pollak R.A., McFeely F.R., Kowalczyk S.R., 
Shirley D.A. Total valence-band densities of states of 
III-V and II-VI compounds from X-ray photoemis-
sion spectroscopy // Phys.Rev.B. - 1974. - 9, No.2. - 
P.600-621. 

9. Vesely C.J., Hengehold R.L., Langer D.W. uV photo-
emission measurements of the upper d levels in the 
IIA-VIB copmpounds // Phys.Rev.B.- 1972. - 5, No.6. - 
P.2296-2301. 

10. Vesely C.J., Langer D.W. Electronic core levels of 
the II-VI compounds // Phys.Rev.B. - 1971. - 4, No.2. - 
P.451-462. 

11. Мельничук С.В., Курек И.Г. Расчет электронного 
спектра и плотности состояний полупроводнико-
вых соединений А2В6 кубической симметрии с 
учетом d-состояний металла. - Черновцы, 1987. - 
Деп. в УкрНИИНТИ 23.09.87, №2663-Ук87. 

12. Мельничук С.В., Курек И.Г. Зонная структура и 
плотность состояний ZnSe, ZnTe, CdTe с учетом 
d-состояний металла // ФТП. - 1988. - 22, вып.9. - 
С.1719. 

13. Мельничук С.В., Курек И.Г., Дейбук В.Г. Влияние 
d-состояний металла на некоторые физические 
характеристики CdTe // УФЖ. - 1989. - 34, №7. - 
С.1055-1057. 

14. Pantelides S.T., Sah C.T. Theory of localized states in 
semiconductors // Phys.Rev.B. - 1974. - 10, No.2. - 
P.621-658. 

15. Herman F., Skillman S. Atomic structure calculation- 
New York: Prentice Hall,1963. 

16. Кикоин К.А., Курек И.Г., Мельничук С.В. Энерге-
тический спектр примесей 3d-элементов в CdTe // 
ФТП. - 1989. - 23, вып.12. - С.2153-2158. 

17. Курек И.Г. Мультиплетная структура и химиче-
ские тенденции для примесей 3d-элементов в по-
лупроводниках типа А2В6. - Черновцы, 1989. - 
Деп. в УкрНИИНТИ 04.11.89, №2477-Ук89. 

18. Кикоин К.А., Курек И.Г., Мельничук С.В. Химиче-
ские тенденции для глубоких 3d-уровней в полу-
проводниковых соединениях AIIBVI // ФТП. - 
1990. - 24,вып.3. - С.587-588. 

19. Hjalmarson H.P., Vogl P., Dow J.P. Theory of susti-
tutional deep traps in covalent semiconductors // 
Phys.Rev.Lett. - 1980. - 44, No.12. - P.810-813. 

20. Соколов В.И. Универсальная тенденция измене-
ния положения (0/+) и (0/–) уровней 3d-примесей в 
полупроводниках А2В6 // ФТТ. - 1987. - 29, №6. - 
С.1848-1852. 
 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 57. Фізика 66



 

УДК 548.4: 548.734 

© 1999 р.  С.М. Новіков 

Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, Чернівці 

РЕНТГЕНОДИФРАКЦІЙНІ  ЗОБРАЖЕННЯ  ДЕФЕКТІВ  
У  ВИПАДКУ  АКУСТИЧНОЇ  ДІЇ  НА  КРИСТАЛ 

На основі числового розв'язку рівнянь Такагі досліджено вплив параметрів поперечної ульт-
развукової хвилі на механізми формування дифракційних зображень дислокацій різних типів і 
орієнтацій та мікродефектів. Установлено, що при збігові довжин ультразвуку і екстинкції 
відбувається помітне збільшення дифракційного контрасту відносно фону, а також різноманітна 
трансформація зображень у залежності від механізмів їх формування, які властиві різним видам 
дислокацій і мікродефектів. Установлені закономірності можуть бути використані для вдоскона-
лення традиційної рентгенівської топографії і розробки нових методів дослідження структури. 

The numerical solution of Takagi equations has been used to investigate influence of ultrasonic 
field parameters on formation mechanisms of diffraction images of various types and orientation mi-
crodefects and dislocations. When the lengths of ultrasonic wave and extinction coincide, apprecia-
ble increase of diffraction contrast concerning background is obtained. Various transformations of 
the images depending on mechanisms of their formation are observed. Results of modeling can be 
used to improve of conventional X-ray topography and to develop new research methods of structure. 

Труднощі, які виникають при дослідженні 
рентгенооптичних зображень дефектів у крис-
талах, пов'язані з різноманітністю явищ, що від-
буваються при розповсюдженні блохівських 
хвиль у реальних кристалах. Явища рефракції 
блохівських хвиль у слабодеформованих крис-
талах і ефекти міжвіткового розсіяння в сильно 
спотворених областях часто породжують складні 
зображення навіть найпростіших дефектів. Тому 
для однозначної інтерпретації експериментально 
одержаних багатоінформативних інтерференцій-
них картин необхідно продовжувати дослідження 
у спеціально підібраних умовах, коли механізми 
формування дифракційного зображення прояв-
ляються найбільш повно і чітко. Тому вивчення 
рентгеноакустичної взаємодії у кристалах, що 
містять різні структурні дефекти, є актуальним, 
оскільки створює передумови розробки високо-
роздільних рентгенотопографічних і експресних 
дифрактометричних методів структурної діагнос-
тики реальних кристалів. 

Вибір методу й алгоритму моделювання 
рентгенівської дифракції 

Якщо у кристалі присутні неоднорідності у 
вигляді локальних або розподілених по об’єму 
пружних деформацій, то характер розсіяння 
рентгенівського хвильового поля у кристалічній 
гратці можна описати рівняннями Такагі [1]. 

Традиційно чисельний розв’язок рівнянь Такагі 
проводиться методом кінцевих різниць на сітці 
з постійним кроком інтегрування, що не завжди 
виправдано. Використання алгоритму інтегру-
вання зі змінним кроком дозволяє пристосувати 
крок інтегрування до локальних змін амплітуд 
хвильових полів у будь-якій точці всередині па-
латки Бормана. Вибір кроку інтегрування для 
швидкозмінних функцій з метою пристосування 
сітки інтегрування до локальних дифракційних 
умов приводить до ускладнення алгоритму і 
потребує нераціонально великого часу при роз-
рахунках. Іншим, більш перспективним і ефек-
тивним методом чисельного розв'язку задач 
розповсюдження рентгенівських променів у ре-
альних кристалах є побудова сітки інтегрування, 
що базується на попередньому знанні дифра-
кційних та геометричних умов [2]. 

Розташування екстинкційних смуг по товщині 
досконалого кристала є добрим критерієм визна-
чення змін осциляцій амплітуд хвильових полів 
D0, Dh. Вони отримуються через нулі J0-функції 
Беселя. Використаємо таке асимптотичне на-
ближення, яке справедливе, окрім першого нуля: 

)4/cos(/2)(0 π−ξπξ≈ξJ ,           (1) 

де ξ - координата вздовж вихідної поверхні крис-
талу. Вузли сітки інтегрування розташовуються 
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вздовж ξ. Їх щільність змінюється так, щоб забез-
печувалась плавність зміни J0 між двома нулями. 
За такими точками будуються характеристичні 
лінії, паралельні напрямкам розпов-сюдження 
хвильових полів hss rr ,0 . Вузли у глибині крис-
тала на сітці інтегрування знаходяться на пере-
тині цих ліній. Біля країв палатки Бормана кроки 
інтегрування мають бути досить малі і повинні 
збільшуватись посередині, де амплітуди хвильо-
вих полів змінюються повільно. Верхні й нижні 
значення кроків сітки p=∆/2tgθ є функціями диф-
ракційних умов, де ∆ - відстань між двома послі-
довними точками вздовж осі ξ. Точність розра-
хунку задовільна, якщо ∆ змінюється від Λ/15 
до Λ/30 (Λ - екстинкційна довжина). Цей факт 
визначено з розрахунку великої кількості рент-
генодифракційних зображень і оцінено згідно з 
(1). Оскільки взаємодія дефектів з рентгенівсь-
ким полем достатньо слабка поблизу hsr -краю 
палатки Бормана, то там кроки p менші порівня-
но з 0sr -краєм. 

Якщо дефект перетинає 0sr  напрямок, то амп-
літуди хвильових полів дуже суттєво змінюють-
ся, що проявляється у появі на топограмах пря-
мого зображення. Такий контраст виникає від 
ділянок кристала, де справедливе кінематичне 
наближення теорії розсіяння рентгенівських 
променів. Розмір цього зображення можна оці-
нити, розглянувши області, де розорієнтація від-
биваючих поверхонь більша, ніж півширина 
кривої гойдання. Отже, кроки інтегрування змен-
шуються там, де 

hhhK
s

ssuh

h

h χχγγ≥
∂

∂
0/3

),( 0
r

rrrr

, 

rh
r

- вектор дифракції, u - вектор зміщення від 
дефекту, K - модуль хвильового вектора рент-
генівського променя у вакуумі, hh χχ , - Фур’є-
поляризуємості кристала. 

Алгоритм з постійним кроком не в змозі вра-
хувати зміну граничних умов уздовж hss rr ,0 , а 
інтенсивність розсіяння швидко спадає біля країв 
палатки Бормана. Експериментальний розподіл 
інтенсивності прямого зображення більш узгод-
жений з денсітометричними вимірами для алго-
ритму зі змінним кроком. Це демонструє його 
переваги для моделювання секційних топограм. 
Інша перевага алгоритму зі змінним кроком у то-
му, що зменшення кількості вузлів на сітці інте-
грування, веде до значного прискорення розра-

хунків. Крім того, вибір кроків не являє собою 
вже компроміс між часом розрахунку і точністю. 

Загальне поле зміщення )(ru rr  визначалось як 
суперпозиція компонент поля зміщень дисло-
кації duv  (або мікродефектів mur ) і поля зміщен-
ня поперечної ультразвукової стоячої хвилі uur . 
Система координат вибрана так, що вісь Ox – 
антипаралельна вектору дифракції, Оz – напрям-
лена у глибину кристала у площині розсіяння. 
У випадку одномірного акустичного поля функ-
ція локальних розорієнтацій визначена як 

)|sin(|||||
1

α zkWkh
K ssu

rrr
= ,                (2) 

де W, sk
r

- амплітуда зміщень і хвильовий вектор 
акустичної хвилі. Включення задаються сферич-
но симетричним пружним полем [12]: 

( ))/3(cos)1/3(sin 222
3 rzxrx

r
Cv

m θ−−θ=α ,  (3) 

де Сv - параметр деформації, який пропорційний 
об’єму когерентного сферичного включення, θ - 
кут дифракції. Дислокаційний доданок у загаль-
ному розорієнтаційному полі визначається як: 
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У загальному випадку для прямолінійної дисло-
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де | S | - відстань від вузла сітки інтегрування до 
дислокації, ν - коефіцієнт Пуасона, M=1/(4πS2). 

Дослідження проводились у трьох областях 
довжин ультразвукового поля: довгохвильовій 
(λ>λрез), резонансній (λрез=λ) і короткохвильо-
вій (λ<λрез). З огляду на широке практичне за-
стосування і наявність великої кількості експе-
риментальних даних, у даній роботі модельним 
вибрано монокристал кремнію. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 57. Фізика. 68



Рентгенодифракційне  зображення  дефектів у  випадку  акустичної  дії  на  кристал 

Крайова "стирчкова" дислокація 
З розрахованих плоскохвильових топограм 

для кристала проміжної товщини µt~3 (рис.1) 
випливає, що в залежності від параметрів ультра-
звуку W, λs, контраст "стирчкової" дислокації 
може суттєво змінюватись. Зауважимо, що вибір 
значень амплітуд W зроблений з розрахованої 
амплітудної залежності Іh(W), яка має осцилю-
ючий, зростаючий характер з характерним міні-
мумом при W≈0,01 Å. Найбільш цікаві ефекти 
спостерігаються для випадку λs=Λ, як в області 
слабких ε=10-8 (ε - величина акустичної дефор-
мації ε=πW/λs), так і для значних деформацій 
ε=10-6. Аналіз показує [4], що слабкі деформації 
приводять до значно швидшого (у два рази) росту 
дифракційного контрасту пелюсток дислокації, 
ніж фону (рис.1б). Подальший ріст W призводить, 
у цілому, до швидкого пригнічення контрасту 
дислокації та розмірів її вияву. Великі значення ε 
розширюють області повного поглинання рентге-
нівського випромінювання і пригнічують ефекти 
каналювання слабопоглинаючих хвильових 
полів. Для проміжних значень ε, співрозмірної 
по величині з дислокаційною, внаслідок пері-
одичного "перетискання" дислокації по товщині 
кристала, проходить викид інтенсивності у силь-
но поглинаючі області та її осцилюючий розподіл 
уздовж площини ковзання (рис.1в,г). 

У нерезонансних випадках помітного уши-
рення розмірів і росту інтенсивності пелюсток 
дислокації не спостерігалось. При цьому у ко-
роткохвильовому випадку (λs=Λ/2) пригнічення 
контрасту проходить швидше і при W=1 Å про-
ходить викид інтенсивності в області )

 
(rrα >0, 

тобто зміна контрасту пелюсток. Причиною 
особливостей залежності дислокаційного конт-
расту від λs, напевно, є дисперсійний характер 
залежності довжини екстинкції від співвідно- 

шення λs/Λ і розщеплення дисперсійних віток [13]. 
Отже, у кристалі проміжної товщини, при 

наявності "стирчкової" дислокації, характер 
дифракційного розсіяння повністю визначається 
селективним, резонансним підсиленням і пригні-
ченням ультразвуком інтерференційного прохо-
дження тих блохівських хвиль, для яких віддаль 
між вітками дисперсійної поверхні дорівнює 
акустичному хвильовому числу. 

Дислокація перпендикулярна площині 
розсіяння 

Моделювання даного випадку проводилось 
за такими параметрами: лінія дислокації орієн-
тована перпендикулярно площині розсіяння, 
напрямок b

r
 збігається з h

r
, µt≤1. Цей випадок 

орієнтації дислокації цікавий тим, що функція 
)(rrα  не залежить від координати у, тому мож-

ливо повністю відтворити картину дислокацій-
ного контрасту, що має вигляд характерного 
"прожектора", розрахунками в єдиній площині 
розсіяння [5]. 

Для даної дислокації "нове" хвильове поле 
заповнює область, утворену напрямами залом-
леної і дифрагованої хвилі, що починаються з 
точки перетину дислокації і площини розсіяння 
рис.2. Аналіз розглянутих випадків розміщення 
дислокації у палатці Бормана [5,6] як по глибині 
кристала Tz, так і відносно її центра Tx (рис.2б), 
вказує на те, що дія акустичного поля може не 
тільки пригнічувати дислокаційний "прожектор", 
але й суттєво його підсилювати майже на поря-
док (рис.2г, 3б). При цьому структура хвильо-
вого поля значно трансформується на всій основі 
палатки Бормана. Амплітудні осциляції інтен-
сивності суттєво пригнічуються новим хвильо-
вим полем, породженим ультразвуком. Складний 
характер розподілу інтенсивності на рис.2,3 
можна пояснити, як результат взаємодії багатьох

                            
 
 

Рис.1. Розрахункові топограми дифракційного контрасту "стирчкової" дислокації (µt∼3), СuKα-випромінювання (220), 
λs=Λ: W=0  (а), W=0,01Å (б), W=0,1Å (в), W=0,5 Å (г). На топограміах (в, г) коефіцієнти збільшені на порядок у порів-
нянні з (а, б). 
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Рис.2. Розподіл Ih(x,z) у площині розсіяння. Місцезнаходження дислокації: Tz=6Λ, Tx=-Λ (б), Tz=10,5Λ, Tz=0 (в), 
Tz=6Λ, λs=Λ, W=0,01 Å (г).  

Рис.3. Розподіл Ih(x) в основі палатки Бормана. 
Параметри дислокації: Tz=10,5Λ: W=0 (а), W=0,01 Å, 
λs=Λ (б), λs=Λ/2 (в),  λs=3Λ (г). 

хвильових полів різного походження: по-перше, 
старих слабопоглинаючих хвильових полів; по-
друге, хвильових полів, народжених пружним 
деформаційним полем дислокації; по-третє, хви-
льових полів, породжених резонансним розсіян-
ням вже зазначених полів на акустичних моду-
ляціях. Якраз резонансна взаємодія всіх хви-
льових полів у напрямку дифрагованої хвилі 
призводить до значного підсилення дислокацій-
ного "прожектора" (рис.3). При цьому особливо-
го значення набуває місце положення дислокації 
у палатці Бормана – у мінімумі чи максимумі 
осциляції інтенсивності дифрагованої хвилі, а 

також у пучності чи вузлі акустичної хвилі. В мі-
ру загального послаблення екстинкційного конт-
расту з товщиною, роль фазового механізму фор-
мування зображення значно зростає, що приво-
дить до переважного росту інтенсивності прямо-
го кінематичного зображення дефекту. 

У нерезонансних випадках, вплив акустич-
ного поля на розсіяння рентгенівських променів 
виявляється перш за все у зміні екстинкційних 
періодів (рис.3 в,г). 

Краєва дислокація довільної орієнтації. 
Екстинкційні модуляції інтенсивності, як 

слідує з рис.2, притаманні не тільки старому 
хвильовому полю, а можуть виникати і у ново-
народжених полях. У реальних умовах на пер-
ший план частіше виходять ефекти інтерференції 
блохівських хвиль, які слабо поглинаються й 
належать як до нових, так і до старих полів. Ці 
ефекти не зникають навіть за умов сильного по-
глинання і обумовлюють виникнення характер-
ного смугастого контрасту, де кожна смуга від-
повідає кратній 2π різниці фаз між блохівськими 
хвилями старого і нового полів. У залежності від 
геометрії розташування дислокацій та їх інтер-
ференційних характеристик ці смуги можуть 
мати різну форму. Для випадку орієнтації дисло-
кації нахиленої до площини дифракції нове хви-
льове поле створює складну дифракційну карти-
ну трикутної форми на вихідній поверхні [5,7]. 
Утворені при взаємодії старих і нових хвильових 
полів інтерференційні смуги, розташовані у да-
ній області і мають серповидну форму, причому 
їх краї асимптотично наближаються до сторін 
трикутника (рис.4). Дана інтерференційна карти-
на нагадує секційне зображення дефекту паку-
вання. 

У резонансному випадку з ростом W спочатку 
має місце деяке поліпшення видності екстинк-
ційних модуляцій інтенсивності нового та старо-
го полів. При цьому в центрі трикутника значно 
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Рентгенодифракційне  зображення  дефектів у  випадку  акустичної  дії  на  кристал 

       
Рис.4. Розрахункові секційні топограми дифракцій-
ного контрасту 72°-ної дислокації (µt∼1) у випадку 
акустичної дії на кристал λs=Λ: W=0 (а), W=0,1Å (б). 

(у декілька разів) зростає їх інтенсивність. По-
дальше зростання величини амплітуди коливань 
(до W=0,1 Å) (рис.4б) приводить до пригнічення 
міжвіткового розсіяння, або, іншими словами, 
проміжного зображення всередині трикутника. 
В загальному його окреслення на тлі різких 
трансформацій товщинних осциляцій секційної 
топограми має тенденцію до розмиття. При по-
дальшому збільшенні W проміжне зображення 
зникає одночасно з динамічним зображенням, а 
характер міжвіткового розсіяння суттєво зміню-
ється тільки у резонансному випадку акустичної 
деформації. 

Гвинтова дислокація 
Вісь дислокації у розглянутому випадку зорі-

єнтована паралельно вектору дифракції, глибина 
залягання дислокації Тz – половина товщини 
кристалу, µt=1. У цьому випадку, який відомий 
як "особливий" [8], зміщення відбиваючих пло-
щин dur  не залежить від координати x. Це дозво-
лило у першому наближенні використати для 
оцінки змін екстинкційної довжини у сумарному 
розорієнтаційному полі співвідношення 

.1/ 2
еф dα+Λ=Λ                       (6) 

Тоді для додаткової різниці фаз хвиль G, що 
визначає екстинкційний контраст у центральній 
частині топограми, можна використати співвід-
ношення [8]: 

.2
еф

еф dzG ∫ Λ+Λ

Λ−Λ
π=  

Мета проведених досліджень – виявлення 
особливостей і механізмів впливу акустичних 
деформацій на формування, як рентгенотопогра-
фічного контрасту гвинтової дислокації в цілому, 
так і на формування екстинкційних осциляцій 
зокрема. Якісний аналіз, наведених на рис.5 то-
пограм і перерізів у площині розсіяння, підтвер-
джує, що при незначних акустичних деформаціях  

   

   
Рис.5. Розрахункові топограми дифракційного конт-
расту гвинтової дислокації (µt∼1),  MoКα- випромі-
нювання (220)  у випадку акустичної дії на кристал 
λs=Λ: W=0 (а), W=0,05 Å (б), (в, г) відповідні пере-
різи у площині дифракції (у=10 мкм). 

суттєві зміни зображення гвинтової дислокації 
відбуваються поблизу точки виходу кінематич-
ного зображення на поверхню кристала. Зміни 
відбуваються в першу чергу у пригніченні з обох 
сторін від кінематичного "прожектора" темних 
пелюсток, а також у зменшенні періодів та інтен-
сивності екстинкційних осциляцій. 

Як відомо [5-7], до лінії розміщення гвинтової 
дислокації екстинкційні осциляції приходять з 
різними періодами, в залежності від сумарної 
деформації αd+αu. При проходженні рентгенів-
ського хвильового поля через лінію дислокації 
спостерігається поява нових товщинних осциля-
цій [5]. Якщо в основі кристала на поміченому 
відрізку розміщується 8Λ, то з дислокацією без 
ультразвуку – 8,5Λ, а з дислокацією і ультразву-
ком - 9Λ. Враховувавши, що при амплітуді ульт-
развуку W≈0,01 Å акустичні деформації спів-
розмірні з дислокаційними, то у першому на-
ближенні співвідношення (6) можна модифіку-
вати заміною αd на суму αd+αu і використати 
для оцінки впливу акустичних деформацій на 
екстинкційно-фазовий механізм формування зо-
браження гвинтової дислокації, яка знаходиться 
в "особливому" положенні. 

Мікродефекти 
На даний час проведено ряд експерименталь-

них і теоретичних робіт з дифрактометрії й топо-
графії акустично збуджених кристалів з мікро-
дефектами, в яких ультразвукове поле застосо-
вується для розділення когерентної й дифузної 

а) б) 

а) в) 

г) б) 
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Рис.6. Секційні топограми кристалу кремнію з концентраціями мікродефектів n∼2,5⋅107 cм-3, С=4⋅10-16 см3. Відби-
вання (440) СuКα-випромінювання µt=0,44. W=0 (а); випадок експоненційного згину вхідної поверхні (б); випа-
док еквідистантного згину відбиваючих площин (в). 

складових розсіяння [9-11]. У роботі [9] вперше 
продемонстровано можливість, в умовах рент-
геноакустичного резонансу певної амплітуди W, 
візуалізації включень, які у звичайних умовах на 
топограмах не проявлялись. Розміри дифракцій-
ного зображення включень, одержані при λs=Λ у 
точному положенні відбивання, співрозмірні з 
такими, які одержуються на схилі кривої гойдан-
ня. Цього досягається шляхом пригнічення коге-
рентної складової розсіяння і підсиленням ролі 
некогерентної, при характерному для тонкого 
кристалу збільшенню фонової інтенсивності. Тип 
включень не впливає на загальний ріст фонової, 
динамічної та кінематичної складових зображен-
ня. Відзначається більш перспективне викорис-
тання (у плані візуалізації невидимих у зви-
чайних умовах включень) відбивань високих 
порядків. 

Проведено дослідження впливу модельних 
спотворень вихідної і вхідної поверхонь на фор-
мування зображень мікродефектів на секційних 
топограмах у кристалах Sі [11]. Показано, що у 
випадку слабкого експоненційного згину вхідної 
поверхні кристалу відбувається підсилення пря-
мої складової зображення, розмиття проміжної 
і підсилення або пригнічення динамічної скла-
дової зображення – в залежності від місця зна-
ходження мікродефекту (рис.6б). У випадку 
еквідистантного згину відбиваючих площин спо-
стерігається пригнічення прямої складової зо-
браження і перекид інтенсивності у центр про-
міжної області зображення (рис.6в). 

Використання ультразвукового деформацій-
ного поля, як своєрідного зонду, обумовлює ке-
роване підсилення неоднорідностей сумарного 
розорієнтаційного поля. Це приводить до заро-
дження нових хвильових полів, які інтерферую-
чи зі старими полями, утворюють складну диф-
ракційну картину. Отже, встановлені закономір-
ності трансформації зображень структурних 
дефектів в залежності від параметрів ультразву-
кової хвилі, можна використати для вдоскона-
лення традиційної рентгенівської топографії та 
для створення нових методів структурної діаг-
ностики. 
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РЕНТГЕНОДИФРАКЦІЙНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ   
МОНОКРИСТАЛІВ  Si  ПРИ  НАКЛАДАННІ  СТОЯЧИХ  
ДОВГОХВИЛЬОВИХ  АКУСТИЧНИХ  КОЛИВАНЬ 

Представлені результати комплексних досліджень розсіяння рентгенівського випромінювання 
у монокристалах кремнію з мікродефектами при збудженні у них широкого спектру стоячих 
довгохвильових акустичних коливань. Показано, що ефект резонансного пригнічення аномального 
проходження рентгенівських променів спостерігається для частот кратних до рентгеноакустичного 
резонансу. Це дозволяє збільшити точність визначення параметрів структурної досконалості крис-
талів і надає можливість виділити дифузну складову у дифрагованому промені. 

The results of complex investigations of X-ray scattering in silicon monocrystal with microdefects 
under excitation of wide spectrum of long-wave acoustic oscillations in it are presented. It is shown 
that effect of resonance suppression of unusual X-ray transmission is observed for frequencies divisi-
ble by X-ray&acoustic resonance. It gives possibility to determine parameters of crystal structure per-
fection and to distinguish diffuse component in transmitted beam. 

Важливим застосуванням рентгенівської 
акустооптики є можливість дослідження диф-
ракційного розсіяння рентгенівського випромі-
нювання на спотвореннях кристалічної гратки. 
Одномірне періодичне деформаційне поле, що 
створюється акустичною хвилею, значно спро-
щує розгляд динамічної теорії розсіяння рент-
генівських променів у реальних кристалах, збері-
гаючи її суттєві особливості. Дифракційні явища, 
характерні для спотвореного кристалу, реалізу-
ються при цьому у найбільш чіткій формі, що 
дозволяє провести їх послідовний аналіз [1]. 

У роботах [2,3] був виявлений і досліджений 
ефект резонансного пригнічення аномального 
проходження рентгенівських променів у доско-
налому кристалі при амплітуді акустичної де-
формації ε≅10-8÷10-7, що на два порядки менше 
напівширини максимуму відбивання доскона-
лого кристалу. Цей ефект спостерігається для 
поперечних ультразвукових коливань (УЗК) з 
хвильовим вектором sk

r
, паралельним до відби-

ваючих площин, при рівності довжини хвилі 
коливань λS і довжини екстинкції кристалу Λ: 

рез
Sλ ≈Λ. 

Резонансна дія УЗК на рентгенівське хвильо-
ве поле обумовлена міжзонним розсіянням рент-
генівських хвиль на динамічній надгратці, ство-
реною акустичною стоячою хвилею, яке викли-

кає переходи з стану на верхній вітці дисперсій-
ної поверхні у стан на нижній вітці поверхні, 
яка характеризується досить високим рівнем 
поглинання. Це можливо завдяки великій різниці 
швидкостей розповсюдження рентгенівської та 
ультразвукової хвиль у кристалах (∼105 разів). 

При розгляді впливу ультразвукових акус-
тичних коливань на дифракцію рентгенівських 
променів у монокристалах умовно можна виді-
лити три області рентгеноакустичної взаємодії в 
залежності від параметрів акустичної хвилі (W, 
λS, sk

r
, vS – амплітуда, довжина хвилі, хвильовий 

вектор і частота) і екстинкційної довжини. 
I. λS>>Λ – низькочастотна область ультра-

звукових хвиль. У даному випадку інтенсив-
ність рентгенодифракційних рефлексів обумов-
лена ефектами геометричної оптики, таких як 
міграція центрів збудження вздовж віток дис-
персійної поверхні. Цей механізм характерний 
для будь-яких видів макродеформацій [4]. 

II. λS<<Λ – високочастотна область ультра-
звукових хвиль. Тут найбільш характерним ефе-
ктом впливу високочастотних УЗК на динаміч-
не розсіяння рентгенівського випромінювання 
є виникнення сателітів в області основного ре-
флексу [5,6], що приводить, як у першій, так і у 
другій області, до збільшення інтенсивності у 
дифрагованому промені. 
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ІІІ. λS≈Λ – область рентгеноакустичного резо-
нансу (РАР). 

Для ультразвукових деформацій характер 
дифракції суттєво змінюється при введенні у 
розсіюючий об’єм структурних спотворень. 
Тому з'ясування закономірностей рентгеноакус-
тичних взаємодій у реальних кристалах має нау-
кове та практичне значення. 

За умови рентгеноакустичного резонансу 
чутливість інтенсивності відбивання до акус-
тичних деформацій зростає приблизно на два 
порядки. Це дозволяє дослідити вплив дефект-
ності структури кристалів на ступінь пригнічен-
ня аномального проходження рентгенівських 
променів, що обумовлено ефектом суттєвого 
зменшення інтенсивності рефлексу до акустич-
ної деформації, який зовні подібний до випадку 
пружної деформації згину [7]. 

Факт зменшення глибини провалу на резо-
нансних кривих у кристалах з локалізованими 
викривленнями структури пояснюються внес-
ком у повну інтенсивність рефлексу дифузної 
складової, яка виникає при розсіянні випроміню-
вання на атомах, що зміщені з положення рівно-
ваги за рахунок дефектів [8]. При цьому слабкі 
УЗК (W<0,16 Å) не можуть суттєво змінити ве-
личину дифузної компоненти, що виникає при 
розсіянні на статичних дефектах [9]. 

У даній роботі представлені результати екс-
периментального дослідження розсіяння рент-
генівського випромінювання у реальних крис-
талах кремнію, які містили рівномірно розподі-
лені по об’єму мікродефекти та лінійчасті роз-
поділи свірливих мікродефектів у напрямку рос-
ту (смуги росту), при збудженні у них широкого 
спектру стоячих довгохвильових акустичних 
коливань. 

Для експериментального вивчення законо-
мірностей дифракції рентгенівських променів 
на акустично збуджених кристалах використо-
вувався стандартний дифрактометр ДРОН-3М. 
Дослідження проводились в однокристальній 
схемі з застосуванням характеристичного MoKα- 
і AgKα-випромінювання у геометрії виникнення 
РАР. 

На рис.1 представлена експериментальна 
крива залежності відносної інтегральної інтен-
сивності дифрагованого рентгенівського проме-
ня від частоти акустичної хвилі, що збуджується 
у монокристалі Si (µT=4,1), при постійному 
значенні напруги на п'єзоперетворювачі – Rh(νS)= 
=IS/I0 (IS – інтегральна інтенсивність при увімк- 
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Рис.1. Частотні залежності Rh(νS)=IS/I0 для Uconst= 
=1 В. Cиметричне відбивання (220) у геометрії 
Лауе, AgKα-випромінювання. 
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Рис.2. Профілі просторового розподілення інтенсив-
ності дифрагованого рентгенівського променю Rh(θ) 
у геометрії Лауе. Симетричне (220) відбивання, 
AgKα-випромінювання: νS=0 (а), νS=36,55 МГц, 
U=2,5 В (б), νS=109,65 МГц, U=0,3 В (в). 

 
a)                         б)                            в) 

Рис.3. Топограми кристалу Si у геометрії Лауе. 
Симетричне (220) відбивання, AgKα-випроміню-
вання: νS=0 (а), νS=36,55 МГц, U=2,5 В (б), νS= 
=109,65 МГц, U=0,3 В (в). 
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неному генераторі, I0 – при вимкненому). Прова-
ли залежності Rh(νS) відповідають різним часто-
там механічного резонансу, що попали у смугу 
непарних гармонік перетворювача з врахуванням 
ширини смуги збудження навантаженого пере-
творювача (частота основної гармоніки дорівню-
вала 9,7 МГц). Найбільш протяжний мінімум 
знаходиться в області РАР. Відмітимо, що навіть 
при зменшені на порядок напруги, яка подається 
на п’єзоперетворювач, цей мінімум, на відміну 
від інших, зберігається. 

Для дослідження тонкої структури рентге-
ноакустичної взаємодії, яка характерна для 
кратних частот УЗК νS=VS/λS ( λ = , 
VS=5060 м/c швидкість розповсюдження звуку 
у кристалі у напрямку [111]), були отримані 
профілі розподілу інтенсивності дифрагованого 
рентгенівського променю Rh(2θ) (рис.2) та про-
ведені топографічні дослідження (рис.3). 

кратна
s

рез3 sλ⋅

На рис.2-3 спостерігається співпадання тонкої 
структури просторових розподілів інтенсивності 
для досліджуваних кратних частот = 

= /3. Тобто для цих частот акустичної хвилі 
пригнічення ефекту Бормана носить резонансний 
характер. 

кратна
sν

рез
sν

З цього можна зробити висновок про спів-
падання форм дисперсійної поверхні поблизу 
границі зони Брілюена для довгохвильового і 
резонансного випадків. 

В той же час, чутливість амплітудних залеж-
ностей інтегральної інтенсивності I(U) до ультра-
звукових деформацій є вищою для випадку близь-
кого до рентгеноакустичного резонансу, ніж 
для кратного (рис.4). Для інших частот, які не 
кратні резонансній, при яких на залежності Rh(νS) 
виникають широкі мінімуми рис.1, тонкої струк-
тури резонансної взаємодії не спостерігається. 
Це пояснюється тим, що у довгохвильовій об-
ласті УЗК створюється надгратка з періодом 
кратним до надгратки при резонансній частоті 
УЗК, що обумовлює появу тонкої структури 
ренгеноакустичної взаємодії. Отже, це виключно 
динамічний ефект фазової взаємодії при набі-
ганні її різниці на n-разів більшому шляху ніж 
у резонансному випадку. При цьому ширина 
механічних резонансів у довгохвильвій області 
значно менша (майже у 2 рази) ніж у резонанс-
ній. Це може бути використано для більш точного 
визначення частоти стоячої хвилі у кристалі. 
Даний ефект дозволяє більш точно визначати  
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Рис.4. Амплітудні залежності I(U) для νS =const: 
νS=36,55 МГц (а), νS=109,65 МГц (б) (напруга U, 
що подається на п’єзоперетворювач прямо про-
порційна W).  

 
a)                                     б)  

Рис.5. Топограми кристалу Si у геометрії Лауе. Симет-
ричне (220) відбивання, MoKα-випромінювання, 
колімуюча щілина 50 мкм: νS=0 (а), νS=125 МГц, 
U=2 В (б). 

екстинкційну довжину ΛS у кристалі (рис.2), 
фактор Дебая-Валера e-L, атомний фактор роз-
сіяння, а також розділити довгоперіодичні дефор-
маційні спотворення у кристалі від короткоперіо-
дичних [3]: 

2)sin2/(1 θ−ν
=Λ

Txs

s
S

L
S e 0Λ=Λ

V , 

, 
де Т – товщина кристалу, VS – швидкість роз-
повсюдження звуку у кристалі, х – відстань між 
провалами на кривій розподілe інтенсивності 
у дифрагованому промені, θ – кут Брега, Λ0 – 
екстинкційна довжина досконалого кристалу. 

Ще одним практичним результатом викорис-
тання довгохвильової області УЗК є можливість 
розділення когерентної та дифузної складової 
у дифрагованому промені. Це досягається шля-
хом збудження у кристалах слабких довгохви-
львих УЗК з частотами кратними РАР для селек-
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тивного пригнічення когерентної складової. При 
цьому, довжиною стоячої хвилі можна управ-
ляти, як зондом. Це створює можливість дослі-
джувати спотворення кристалічної структури 
різної протяжності, які утворюють деформа-
ційні поля невеликої потужності. Прикладом 
цього є топограми зображені на рис.5. 

Висновки. 
1. Ефект резонансного пригнічення аномаль-

ного проходження рентгенівських променів спо-
стерігається у довгохвильовій області УЗК для 
частот кратних до резонансних. 

2. Довгохвильова область УЗK є більш чутли-
вою до слабких спотворень кристалу, ніж резо-
нансна і короткохвильова. 

3. Ефект резонансного пригнічення аномаль-
ного проходження рентгенівських променів у 
довгохвильовій області УЗК дозволяє збільшити 
точність визначення параметрів структурної до-
сконалості кристалів і надає можливість виді-
лення дифузної складової у дифрагованому 
промені, що містить повну інформацію про 
структурну недосконалість кристалічної гратки. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКЦІЙНОЇ МІКРОСКОПІЇ 

Представлена схема рентгенівського дифракційного мікроскопу на асиметричних брегівських 
відбивачах, яка дає можливість експериментально отримувати збільшені або зменшені одномірні 
та двомірні зображення тест-об’єктів. Отримані оцінки роздільної здатності рентгенівського 
дифракційного мікроскопа на кремнієвих асиметричних відбивачах мають значення порядку 
0,1-0,2 мкм. 

The scheme of x-ray diffraction microscope is submitted. It based on asymmetric Bregg-reflectors 
that provide to experimentally receive increased or reduced image of test-objects. Obtained evaluation of 
resolution of x-ray diffraction microscope on silicon asymmetric reflectors is of the order of 0,1-0,2 µm. 

Проблема одержання і передачі зображення 
рентгенівських променів вже декілька десятиліть 
приваблює дослідників [1-8]. Її розв’язання доз-
волить створити субмікронну літографію високої 
роздільної здатності. Традиційний підхід до цієї 
проблеми з використанням оптичних методів 
формування зображення сильно ускладнений, 
оскільки для рентгенівських променів у діапазоні 
довжин хвиль 0,1 нм<λ<10 нм коефіцієнт залом-
лення у будь-якій речовині практично дорівнює 
одиниці. Така перепона робить неможливим 
виготовлення відповідних оптичних елементів 
(лінз). Також не мали успіху і спроби використа-
ти розроблені для оптичного діапазону довжин 
хвиль голографічні методи, на які покладались 
великі надії, як на безлінзові методи формування 
зображення [2,3,8]. 

В останні роки у зв’язку з бурхливим розвит-
ком мікроелектроніки, яка потребує розробки 
методів формування складних рисунків з еле-
ментами дуже малих розмірів на поверхні напів-
провідникових матеріалів, намітились шляхи 
розв'язання задачі рентгенівської мікроскопії 
високої роздільної здатності [2,3,7]. На даний час 
одержано розділення у кілька десятків ангстрем 
при просвічуванні біологічних мікрооб’єктів 
м’яким рентгенівським випромінюванням. Осво-
юється технологія рентгенівської літографії – 
методу отримання рисунків мікроелектронних 
інтегральних схем з розмірами елементів мен-
шими ніж 1 мкм [2-5]. 

Такий підхід відкриває широкі можливості 
не тільки для розвитку субмікронної технології 
мікроелектроніки, але і для рентгенівської мікро-
скопії високої роздільної здатності і рентгенів-

ської голографії. Аналіз ефектів рентгенівської 
кристалооптики [1-3] вказує на можливість ство-
рення рентгенівського дифракційного мікроско-
пу з використанням асиметричних брегівських 
відбивань. За роздільною здатністю він не пови-
нен би поступатися тіньовому та дзеркальному 
мікроскопам [6]. 

У даній роботі розглядаються різні оптичні 
схеми рентгенівського дифракційного мікро-
скопа у короткохвильовій області рентгенівських 
довжин хвиль та можливі області його засто-
сування. 

Геометрія рентгенівського дифракційного 
мікроскопа 

У відповідності з геометричною оптикою для 
дифракції рентгенівських променів на ідеальних 
кристалах при асиметричному брегівському від-
биванні наявний ефект розширення або звуження 
дифрагованого пучка. Співвідношення ширин 
падаючого та відбитого пучків у площині розсі-
яння визначаються співвідношеннями: 

h

hh b  b
γ
γ,

sin
sin

γ
γ 01

00
=

Φ
Φ

== − ,     (1) 

де Φ0=θ-ψ, Φh=θ+ψ, θ – кут Брега, ψ – кут аси-
метрії, b і b-1 – коефіцієнти збільшення і змен-
шення зображення відповідно. 

Виходячи зі співвідношення (1), у площині 
розсіяння відбувається розширення (звуження) 
падаючого рентгенівського пучка у b разів. 
Тобто використання асиметрично відбиваючих 
площин надає можливість одержувати у дифра-
гованому пучку збільшене або зменшене зобра-
ження об’єкта. Причому збільшення зображення 
одномірні, оскільки у площині, перпендикулярній 
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до площини розсіяння, зміни розмірів пучка не 
відбуваються. В цілому тут є деяка аналогія з 
циліндричною лінзою. Коефіцієнт збільшення 
(зменшення) може змінюватись у достатньо ши-
роких границях від одиниці при ψ=0 до ста й 
більше разів при ψ→θ (γ0(h)→0). Встановлюючи 
послідовно асиметричні кристалічні відбивачі 
із коефіцієнтами звуження , …, b  можна 
отримати результуюче звуження, яке дорівнює: 

1
1
−b 1−

n

∏=
=

−
n

i
nbN

1
1 . 

Для отримання збільшення зображення у 
двох вимірах необхідно використати принаймі 
два асиметричних брегівських відбивачі із вза-
ємно ортогональними площинами розсіяння й 
однаковими коефіцієнтами збільшення (рис.1). 
Зі схеми на рис.1 легко бачити, що при зворот-
ному ході променів відбувається зменшення 
ширини пучка з коефіцієнтом зменшення, рів-
ним b-1. 
Роздільна здатність рентгенооптичної схеми 

дифракційного мікроскопа 
До основних факторів, що впливають на роз-

дільну здатність рентгенівського мікроскопа, в 
основі якого є брегівська дифракція на певним 
чином зорієнтованих кристалічних відбивачах, 
варто віднести: кутову розбіжність падаючого та 
дифрагованого пучків, немонохроматичність 
випромінювання, кінцеву глибину проникнення 
хвильового поля у кристал-відбивач, геометрію 
дифракції, структурні дефекти відбивача, неплос-
копаралельність і шорсткість відбивачів. Роз-
дільна здатність екрана, за допомогою якого 
фіксується зображення, тут ми не розглядаємо, 
тобто передбачається, що екран ідеальний. Під 
роздільною здатністю відбивача будемо розу-
міти мінімальну відстань між двома точками на  

об’єкті, які можна окремо розрізнити на ідеаль-
ному екрані. 

Розглянемо окремо вклад кожного із названих 
факторів у сумарну роздільну здатність. 

Кутова розбіжність падаючого та дифра-
гованого пучків 

Відповідно до динамічної теорії дифракції 
рентгенівських променів на ідеальних кристалах 
[1] кутові ширини падаючого δθ0 та дифрагова-
ного δθh пучків пов’язані співвідношенням: 

;ωδθ;δθδθ0 bb shh ==  

θ2sin
χ2

ω;
ω

δθ 0
h

s
s c
b

== ,              (2) 

де ωs – напівширина кривої відбивання у симе-
тричному випадку Брега. 

У наближенні геометричної оптики у площині 
дифракції розмиття точки об’єкта на кристалі 
дорівнює δ1=L1 δθ0, а розмиття точки кристала 
на екрані – δ2=L2 δθ2. Розмиття точки об’єкта на 
екрані при передаванні зображення кристалічним 
відбивачем буде дорівнювати їх сумі за рахунок 
розбіжності по куту θ: 








 +=∆
b

L
bLs

2
1θ ω ,               (3) 

де L1 та L2 – відстань об’єкт-кристал та кристал-
екран. 

Для збільшуючої схеми (b>1) головний вне-
сок у розмиття ∆θ робить перший доданок у 
співвідношенні (3), а для зменшуючої схеми 
(b<1) – другий доданок, при співрозмірних 
значеннях величин L1 та L2, а також при L1=0, 
тобто при нанесенні рисунку на поверхню крис-
талу. Проведемо елементарні оцінки величини 
∆θ. Наприклад, підставивши у (3) для Sі (333) 

 
3  

 
 
 

4 

 
 1
 
 

 2
 

Рис.1. Схема дифракційного мікроскопа, який дає двумірно збільшене зображення об’єкта 1; кристалічні 
відбивачі з нанесеними сітками (2, 3);  фоторезист (4). 
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CuKα-випромінювання значення: ωs=0,3⋅10-5, 
L2=103 мкм, L1=0, δθ0=10-5, b=0,01 отримаємо, 
що ∆θ=0,03 мкм. 

Немонохроматичність випромінювання 
У дисперсійній схемі двокристального спект-

рометра немонохроматичність визначається спів-
відношенням: 

( )
( )km

khm
θtgθtg

δθδθ
λ
λ 0

+
+

=
∆ ,                  (4) 

де δθhm – кутова ширина відбитого від монохро-
матора пучка, δθ0k – кутова ширина приймаль-
ного вікна відбивача. 

Збільшення розбіжності відбитого від зразка 
пучка за рахунок немонохроматичності у відпо-
відності з диференціальним законом Брега ви-
значається із співвідношення : 

λ
θtgλ

δθλ
k∆

= .                          (5) 

Це приводить до розмиття зображення точки 
об’єкта, яке пропорційне куту δθλ та відстані від 
об’єкта до екрана: 

( )21λλ δθ LL +=∆ .                     (6) 
Оцінки ∆λ для Sі при тих же значеннях пара-

метрів і природної ширини спектральної лінії 
∆λ/λ=3⋅10-4 дають величину порядку 0,1-0,3 мкм. 

Глибина проникнення рентгенівських 
променів 

Глибина проникнення хвильового поля всере-
дину кристала у випадку Брега для кута ковзання 
γ0>θкр, де θкр – критичний кут повного зовніш-
нього відбивання, описується виразом: 

hhextL χπ4/γγλ 0= .                    (7) 
Внаслідок кінцевого значення глибини про-

никнення рентгенівських променів у кристал –
Lext буде відбуватись розмиття зображення на 
величину: 

( )
( ).ψθcos

γsinγctgγctg 0
−≈

≈−=∆

ext

hhextL
L

L
          (8) 

Зі співвідношення (8) випливає, що при θ→ψ 
значення ∆L→Lext. При цьому вираз (8) отримано 
без врахування поглинання у рамках наближення 
геометричної оптики. Більш точно вираз для 
розмиття ∆L може бути отримано при розв’язку 
просторово неоднорідної задачі дифракції обме-
жених пучків на ідеальних кристалах. Однак, з 
якісних міркувань слідує, що ефекти поглинання 
й екстинкції призведуть до зменшення ∆L. Тому 

співвідношення (8) описує верхню межу розмит-
тя і його можна використати для оцінки розділь-
ної здатності рентгенівського відбивача. Оцінка 
величини ∆L із співвідношення (8) для Sі (111) 
при θ=13,64°, ψ=13° дає Lext≈∆L=0,16 мкм. 

Як випливає із (8) розмиття зображення біль-
ше для схеми збільшення γ0<γh у порівнянні з 
таким у схемі зі зменшенням γ0>γh. 

Відхилення поверхні відбивання від ідеа-
льної площини 

Реальна поверхня відбивача, як правило, ха-
рактеризується макронерівностями, відхилення-
ми від плоскопаралельності, що виникають при 
шліфуванні та поліруванні й шорсткістю. Голо-
вною умовою крупномасштабності нерівностей є 
Rкр>>λ (Rкр – радіус кривизни нерівностей). 

Для поверхні з макронерівностями додатко-
вого розмиття немає. Якщо реальну поверхню 
описати функцією координат кута ψ=f(x,y), то 
всі величини (коефіцієнт збільшення відбивача, 
розмиття), які визначаються виразами (3), (6), 
(8)), також будуть залежати від координат. Тому 
кристал-відбивач з макронерівностями буде спо-
творювати зображення аналогічно кривому та 
хвилястому дзеркалу. 

Для шорстких відбивачів (Rкр≈λ) зображення 
розмивається за рахунок дифракційних ефектів. 
Величину розмиття можна оцінити експеримен-
тально з кутового розширення δθσ диференці-
альних кривих повного зовнішнього відбивання. 
Для пластин кремнію після супертонкої обробки 
розширення диференціальних кривих δθσ≈10-5. 

Очевидно, що розмиття точки об’єкта за ра-
хунок шорсткості поверхні відбивача буде про-
порційне куту δθσ та відстані L2 від відбивача 
до екрана, тобто 

2σσ δθ L=∆ .                           (9) 
Приймаючи L2≈103 мкм, знайдемо ∆σ≈10-2 мкм. 
Тому у більшості випадків величиною ∆σ можна 
знехтувати. 
Розмиттям зображення точки на екрані, яке по-

в’язане з дефектами структури відбивача, також 
будемо нехтувати, оскільки методом відбору 
кращих за структурною будовою відбивачів це 
розмиття практично можна виключити. 

Отже, результуюче розмиття визначається як: 
L∆+∆+∆=∆ λθ ,                    (10) 

де ∆θ, ∆λ, ∆L визначаються співвідношеннями 
(3), (6), (8) відповідно. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 57. Фізика.  79



А.М. Раранський 

Вимоги до тест-об’єктів і роздільна здат-
ність кремнієвих відбивачів 

Для того, щоб рентгенівське зображення тест-
об’єкта проявилось на емульсії пластин для 
ядерних досліджень, необхідно перш за все, щоб 
він у певних межах поглинав рентгенівське ви-
промінювання, тобто щоб µt≈1, де µ – лінійний 
коефіцієнт поглинання, t – товщина об’єкта. 
Проведені розрахунки вказують, що для того, 
щоб зміни у контрасті інтенсивності були на 
рівні 5% при проходженні тест-об’єкта, можна 
використати такі оптимальні товщини тест-об’єк-
тів з наступних матеріалів: для Sі – µ=144 см-1, 
t≈3,5 мкм; для Ge – µ=352 см-1, t≈1,4 мкм; для 
Pb – µ=2550 см-1, t≈0,2 мкм. 

Отже, із наведених даних випливає, що для 
важких елементів сітка (тест) із поперечними 
розмірами порядка 0,2 мкм вже повинна прояв-
лятись на фоні дифракційного розсіяння рент-
генівських променів, якщо, цьому буде відпові-
дати не тільки роздільна здатність схеми мікро-
скопу, а також і роздільні властивості резиста. 
Щоб оцінити реально можливі значення розділь-
ної здатності ∆ (співвідношення (10)) рентгенів-
ського дифракційного мікроскопа (рис.1), про-
ведемо розрахунки з використанням формул (3, 
6, 8). В якості кристалічних відбивачів викорис-
таємо високодосконалі пластини кремнію, в яких: 
вхідна поверхня є кристалографічною площиною 
(100), а відбиваючою рентгенівські промені – 
площина (440). Для схеми звуження зображення 
ψ=45°, θ=53°30', b-1=0,14; для схеми, що збіль-
шує b=6,9. Отримано такі значення компонент 
роздільної здатності: ∆λ∼0,3 мкм; ∆θ∼0,03 мкм; 
∆L∼0,16 мкм. Тоді кінцеве значення роздільної 
здатності схеми, яка збільшує зображення у n 
разів, буде ∆=∆θ + ∆λ + ∆L/n ≈0,15 мкм. 

Необхідно відзначити, що нами проводились 
експерименти, в основному, для схеми, яка збіль-
шує зображення тест-об’єкта тому, що роздільна 
здатність наявного резиста не перевищує 3 мкм 
(МІКРАТ-300). Для реалізації зворотної схеми 
необхідний резист із роздільною здатністю по-
рядку 0,2 мкм. 

Експериментальні дослідження зображен-
ня об’єкту у рентгенівському дифракційному 
мікроскопі 

Враховуючи те, що на даний час в Україні 
не виробляються рентгенівські резисти, розділь-
на здатність яких була б порядку або менше 
0,1мкм при освітленні його рентгенівським ви-
промінюванням у діапазоні довжин хвиль 1-3 Å, 
у даній роботі обмежимося розглядом схеми 
мікроскопа, яка працює тільки на збільшення 
зображення тест-об’єкта. Для цього нами реалі-
зувалась схема, роздільна здатність якої значно 
перевищує роздільну здатність фотоматеріалу 
(Мікрат-300) - ΛF, тобто при збільшенні у 30 
разів, роздільна здатність мікроскопа повинна 
дорівнювати ΛM=ΛF/30≈0,1 мкм. Тоді розмиття 
зображення можна оцінити зі співвідношення 
L=∆M/∆θmax=0,1/6⋅10-5=1,5 мкм. Тут ∆θmax – 
значення напівширини кривої гойдання для Sі 
(111) CuKα-випромінювання. Поле зору мікро-
скопа можна визначити як dmax=L/N=0,05 мкм. 
Зауважимо, що при фотографічному збільшенні 
у 15 разів загальне збільшення деталей об’єкта 
на топограмах відбувається у 450 разів. 

Експеpиментальні дослідження проводилися 
на рентгенівському дифpактометpі ДРОН-3М з 
використанням рентгенівської трубки БСВ-25 і 
випромінювання CuKα. У якості одномірних 
тест-об’єктів використана сітка з паралельно 
натягнутих металевих ниток товщиною 60 мкм  

 а)              б) 
Рис.2. Рентгенівські топограми одномірного збільшення у 8 і 26 разів одномірного тест-об’єкта при Ф0=3,15° (а), 
Ф0=1° (б). 
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Рис.3. Рентгенівські топограми одномірного збі-
льшення у 8 разів двомірного тест-об’єкта 

 
Рис.4. Рентгенівські топограми двумірного збіль-
шеного ~ в 8 разів зображення двомірного тест-
об’єкта. 

та кроком 60 мкм. Для одномірного і двомірного 
збільшення тест-об’єктів застосовані кремнієві 
кристалічні відбивачі з різними кутами асиметрії. 
При Ф0=1° збільшення у 26 разів, при Ф0=3,15° 
збільшення у 8 разів (рис.2). Брегівський кут θ= 
=14,22° відбивання (111) CuKα-випромінювання. 
На рис.2 наведені томограми у схемі одномір-
ного збільшення. Час експозиції до 5 годин. На 
отриманих томограмах спостерігаються явні 
спотворення тест-об’єкта у наслідок недоскона-
лої обробки рентгенівського дзеркала або наяв-
ності дислокацій. Загальне фотографічне збіль-
шення у 10 разів. 

У наступній серії експеpиментів (рис.3,4) 
використовувався двомірний тест-об’єкт із мід-
ної сітки з pозміpами комірок 30×30 мкм. 

На топограмах спостерігається деякий розво-
рот зображення одномірної сітки. Це зумовлено 
кутовою розорієнтацією вхідної і відбиваючої 
кристалографічних площин кристала. 

Для отримання двомірного збільшеного зо-
браження тест-об’єкта була реалізована рент-
геноптична схема з двох ортогональних крис-
талічних кремнієвих (111) відбивачів, у якій  
 

можливе незалежне і точне юстування обох від-
биваючих повеpхонь. Отримані двомірні зобра-
ження тест-об’єкта у прямому пучку зі щілиною 
на виході 0,5×0,5 мм наведені на томограмі рис.4. 
Відзначимо, що на рис.2б отримане зображення 
тест-об’єкта при тих же умовах, що й на рис.3, 
але з використанням симетричного монохрома-
тора (220). 

Зауважимо, що для отримання якісних кон-
трастних зображень тест-об’єктів у даній рент-
генооптичній схемі існує проблема фіксації різ-
ко ослабленої інтенсивності після двократного 
відбивання рентгенівського випромінювання, 
внаслідок чого час експозиції окремих топограм, 
доходив до 72 годин. 
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ВПЛИВ  ОДНОМІРНИХ  ДЕФОРМАЦІЙ  КРИСТАЛІВ  НА  ЕФЕКТИ 
ТРИХВИЛЬОВОЇ  РЕНТГЕНІВСЬКОЇ  ДИФРАКЦІЇ 

Проведене чисельне моделювання впливу об'ємних і поверхневих одномірних деформацій на 
трихвильову рентгенівську дифракцію у Ge. В залежності від типу і напрямку деформацій 
виявлені зміщення трихвильової області, посилення або послаблення ефекту аномального 
проходження та перерозподіли інтенсивності між дифрагованими хвилями. 

The numerical simulation of influence of volumetric and surface one-dimensional strains on three-
beam x-ray diffraction is carried out for Ge. Depending on the kind and direction of deformations dis-
placement of the three-wave area, enhancement or suppression of unusual x-ray transmission effect 
and redistribution of intensity between diffracted waves are revealed. 

Фундаментальні рівняння динамічної теорії, 
що описують розсіяння рентгенівських хвильових 
полів у реальних кристалах, є диференціальними 
рівняннями гіперболічного типу зі змінними 
коефіцієнтами [1]. Внаслідок цього як для 
двохвильового випадку дифракції, так і для диф-
ракції вищого порядку точного аналітичного 
розв'язку рівнянь такого роду не існує. Тому ос-
новна увага приділяється розробці числових 
методів, з допомогою яких розв'язуються задачі 
багатохвильового розсіяння рентгенівських про-
менів на спотвореннях гратки у реальних крис-
талах. Утім динамічна теорія багатохвильової 
рентгенівської дифракції спотворених криста-
лів ще не створена. Тому на даний час більшість 
наукових праць присвячена дослідженню бага-
тохвильових дифракційних ефектів у ідеаль-
них кристалах [2-5]. 

Експериментальні дослідження кристалів, що 
містять різні спотворення атомних площин [6-8], 
показали, що багатохвильова рентгенівська диф-
ракція є потужним інструментом для виявлення 
типу і кількісних значень деформацій, а також 
характеру їх розподілу по об'єму кристала. Зумо-
влено це різноманітними ефектами, які виника-
ють внаслідок динамічної взаємодії між модами 
рентгенівського хвильового поля у кристалі [2-
9]: ефект непрямого збудження відбивань, забо-
ронених структурою або поляризацією; ефект 
просвітлення; ефект підсилення аномального 
проходження; багатохвильові маятникові осци-
ляції та інші. Суттєвим доповненням динамічної 

теорії виступає вивчення впливу різних одномір-
них спотворень кристалічної гратки на багато-
хвильові ефекти, проведене на основі чисельного 
розв'язання рівнянь Такагі [1]. 

У даній роботі досліджувалась дифракція 
рентгенівського CuKα-випромінювання у крис-
талі Ge для ряду трихвильових конфігурацій 
(рис.1). 

В ідеальному кристалі (111, 111 ) дифракція 
має заборонене зв'язуюче відбивання, що зумов-
лює ефект підсилення аномального проходження 
[8,9]. Конфігурація (111, 111 ) містить вироджен-
ня дисперсійної поверхні і підсилення ефекту 
аномального проходження, характерне лише 
для дифрагованих хвиль. Для (220,202) дифрак-
ції властивий ефект модального підсилення, коли 
в трихвильовій області відбувається проста супер-
позиція двохвильових інтенсивностей [5]. Для 
неї ефект аномального проходження не повинен 
спостерігатись, оскільки трихвильові мінімальні 
коефіцієнти поглинання дорівнюють двохвильо-
вим ( 2

min
3
min µ=µ ). 

При орієнтації вектора одномірних атомних 
зміщень U

r
 перпендикулярно або паралельно до 

вектора дифракції зв’язуючого відбивання .звH
r

 
процес трихвильового розсіяння виявляється 
відповідно мінімально або максимально чутли-
вим до деформації [6]. Тому і були розглянуті 
ці два випадки орієнтації вектора U

r
 в площині 

трихвильових векторів дифракції mH
r

. 
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(111) (111) (111) (111) (022) (220)

∆θ
, к
ут

.с
ек

. 

 
                                      а)                                                                б)                                                                 в) 

∆ϕ, кут.сек. 

Рис.1. Ідеальний кристал. (111, 111 ), t=270 мкм (а); (111, 111 ), t=302,4 мкм (б); (220, 202 ), t=310,5 мкм (в). 
 

 
                           P=30, R=0,82                                              P=15, R=1,18                                              P=15, R=0,65 
                                     а)                                                                 б)                                                                  в) 

Рис.2. Еквідистантний згин атомних площин, φ=(α+π)/2. (111, 111 ) (а); (111, 111 ) (б); (220, 202 ) (в). 
 
В якості початкових умов моделювання ви-

брані експериментальні дані робіт [6,7]. Для 
зручності аналізу підсилення або пригнічення 
аномального проходження використано коефі-

цієнт  ( R ,  - максимальні 

інтенсивністі трихвильової області розсіяння в 
ідеальному та деформованому кристалі). Розра-
ховано топограми розподілу інтенсивності хвилі 
у напрямку проходження і дифрагованих хвиль 
та товщинні залежності інтенсивностей для да-
них трихвильових конфігурацій. Як видно з 
отриманих результатів, об'ємні одномірні де-
формації (еквідистантний Uz=Pz2 і комбінований 
Uz=Pz2sin(πz/t) згин атомних площин, z – коор-
дината по глибині, t – товщина кристала, Р – 
ефективний параметр деформації порядка вели-
чини поляризації) обумовлюють загальне посла-
блення інтенсивності та незначне зміщення три-
хвильових областей у напрямку дії деформації.  

iд
0

деф
0 /RRR= iд

0
деф
0R

Суттєво, що ефект підсилення аномального 

проходження, властивий першій конфігурації у 
випадку ідеального кристалу, поступово втра-
чається. Для дифрагованих (111) і ( 111 ) хвиль 
різко проявляється асиметрія в розподілі інтен-
сивності із збереженням вихідної структури три-
хвильової області. При цьому, трихвильова об-
ласть чітко виділяється на фоні ослаблених 
двохвильових ліній як інтенсивна пляма, змі-
щена від точного положення відбивання (рис.2а). 

Разом з цим, для дифракцій )111,111(  та 
)220,220(  інтенсивність двохвильових областей 

зменшується швидше, ніж трихвильових. У ре-
зультаті на розрахункових топограмах трихви-
льові області дифракції є досить інтенсивними на 
фоні подавлених двохвильових ліній. При цьому, 
в деяких випадках має місце посилення ефекту 
аномального проходження рентгенівських про-
менів (до 50%). Особливо це помітно для дифра-
гованих хвиль. У випадку (111, 111 ) дифракції 
такі процеси розсіяння рентгенівських променів 
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пояснюються різним ступенем впливу ефекту 
обхідного збудження. При деформації площин 
(200) (U 200||H

rr
) між дифрагованими хвилями 

виникає пряма взаємодія, яка і обумовлює біль-
шу стійкість трихвильового процесу розсіяння 
до деформації, ніж при 200HU

rr
⊥  (рис.2а) і для 

відповідних двохвильових дифракцій.  

||H

220||H

Внаслідок того, що при )111,111(  дифракції 
пряма взаємодія між дифрагованими хвилями не 
заборонена, еквідистантний згин атомних пло-
щин (220) (U 220

rr
) приводить до майже пов-

ного перекиду інтенсивності із заломленої хвилі і 
дифрагованої (111) хвилі в ( )111 , що видно із 
товщинних залежностей інтенсивності (рис.3). 
При U

rr
 і слабких деформаціях у заломле-

ній хвилі спостерігається посилення ефекту три-
хвильового аномального проходження на 18% 
(рис.2б). Характерне для ідеального кристалу 
подвійне зображення багатохвильової області 
поступово трансформується у розмиту пляму.  

Для )220,220(  дифракції при наявності різного 
типу одномірних деформацій відбувається пору-
шення ефекту модального підсилення. У даному 
випадку накладаються два ефекти – аномальне 
поглинання й екстинкційна взаємодія кількох 
хвильових полів. Тому порушення фазових спів-
відношень між взаємодіючими хвильовими по-
лями веде в цілому до послаблення інтенсивності 
багатохвильового розсіяння і перерозподілу 
інтенсивності між хвилями. 

Відзначимо, що при дії комбінованої дефор-
мації у напрямку, перпендикулярному до пло-
щини зв'язуючого відбивання, для усіх дифрак-
цій спостерігається різка асиметрія у розподілі 
інтенсивності. Про відповідну зміну фазових 
співвідношень між хвильовими модами свідчить 
характер розподілу інтенсивності в областях три-
хвильових маятникових осциляцій - у деформо-
ваному кристалі трихвильова область значно 
розширюються і зміщується у напрямку згину, 
по формі описуючи товщинний розподіл дефор-
мацій. 

 

 

z, мкм 

 

                                                                 а)                                     б)                                      в) 
∆ϕ(111), кут.сек.

Рис.3. Маятникові смуги. Конфігурація  ( 111,111 ), еквідистантний згин, ϕ=(α+π)/2, P=2,5.  

Заломлена хвиля (а), дифраговані (111) (б) та ( 111 ) (в) хвилі. 
 

            
R=1,81                                                               R=0,84 
а)                                                                        б) 

Рис.4. Еквідистантний згин атомних площин для (220, 202 ), P=15, φ=(α+π)/2. Дифраговані хвилі (220) (а) та ( 202 ) (б). 
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Вплив періодичної (акустичної) деформації 
на трихвильові дифракції виявляє серію харак-
терних рис, представлених у [11]. Варто заува-
жити лише, що при рентгеноакустичному резо-
нансі для усіх дифракцій з'являється асиметрія у 
розподілі інтенсивностей, а трихвильова область 
зазнає підсилення (при U зв||H

rr
) або пригнічен-

ня (при звHU
rr

⊥ ). Тут також чітко проявляється 

зміна фазових співвідношень між дифраговани-
ми хвилями. 

Певні особливості виявляє вплив стоячої акус-
тичної хвилі на товщинний розподіл інтенсивнос-
ті (рис.6). Якщо у резонансному випадку більш 
чітко на всій товщині в трихвильовій області про-
являються маятникові осциляції для обох орієн-
тацій вектора U

r
 по відношенню до зв’язуючого  

      
                                    R=0,99                                                     R=1,55                                                     R=0,97 
                                        а)                                                              б)                                                             в) 

Рис.5. Комбінована деформація, φ=(α+π)/2, P=20. (111, 111 ) (а); (111, 111 ) (б); (220, 202 ) (в). 
 

    а) 

      б) 

      в) 
                                                  Заломлена хвиля                        (111)                                 )111(  

Рис.6. Акустична деформація. )111,111( -дифракція, ϕ=α/2, Ідеальний кристал (а), Λ=t (б), Λ=τext/2 (в) 
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                                              R=1,01                                                   R=1,00                                                 R=0,97 
                                                  а)                                                          б)                                                           в) 

Рис.7. Експоненційний згин атомних площин, φ=(α+π)/2, P=5. (111, 111 ) (а); (111, 111 ) (б); (220, 202 ) (в). 

φ=α/2   
                                            P=15, R=1,11                                   P=20, R=0,91                                    P=25, R=0,47 

       
2
π+α

=ϕ  

                                          P=15, R=1,10                                   P=20, R=1,18                                   P=25, R=0,74 
                                                     а)                                                      б)                                                       в) 

Рис.8. Схований під поверхнею деформаційний шар. (111, 111 ) (а); (111, 111 ) (б); (220, 202 ) (в). 
 

відбивання, то для довгохвильових періодичних 
деформацій (Λ=t, Λ - довжина акустичної хвилі) 
добре видно екстинкційні биття по нормованому 
акустичною хвилею розподілу інтенсивності. 
Зміна орієнтації вектора поляризації акустичної 
хвилі веде до відповідної зміни напрямку розпо-
ділу інтенсивності в дифрагованих хвилях. У ко-
роткохвильовій області періодичних коливань 
(Λ=τext/2, τext - екстинкційна глибина) спосте-
рігаються сателітні багатохвильові області роз-
сіяння (рис.6в), що можуть виникати внаслідок 
перетину дисперсійних віток. На топограмах [11] 

це проявляється у вигляді провалів інтенсивності 
на двохвильових лініях поблизу трихвильової 
області. 

Для ряду трихвильових конфігурацій експе-
риментально показано [7], що обробка поверхні 
досліджуваного кристала може приводити як до 
підсилення аномального проходження, так і до 
його послаблення. Моделлю сильно порушеного 
поверхневого шару у наших дослідженнях ви-
ступав експоненційний згин атомних площин 
Uz=Pе-Pz, який виникає при грубій обробці по-
верхні кристала або при нанесенні епітаксійних 
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плівок. З проведених розрахунків видно, що така 
деформація практично не впливає на інтенсив-
ність )111,111(  дифракції. Проте значне підси-
лення (порівняно з ідеальним кристалом) три-
хвильової області спостерігається у заломленій 
хвилі )111,111(  дифракції і в дифрагованих 
хвилях )220,220(  дифракції. Відповідно інтен-
сивність дифрагованих хвиль для першої і залом-
леної для другої швидко зменшуються. Крім 
того, експоненційні спотворення приводять до 
суттєвих зміщень трихвильових областей у на-
прямку дії деформації. 

На відміну від попереднього випадку, при 
деформації у вигляді прихованого поверхневого 
шару (Uz=Psin(πz/τext), z<τext), для )111,111(  
дифракції підсилення аномального проходження, 
незалежно від напрямку U

r
. Для )111,111(  і 

)220,220(  дифракцій при .U звH||
rr

 виникає різка 
асиметрія у розподілі інтенсивностей. При цьому 
більша частина інтенсивності концентрується в 
одній з дифрагованих хвиль з підсиленням три-
хвильової області. Асиметрія іншого типу, зумов-
лена зміною фазових співвідношень у трихвильо-
вій області, з'являється при U звH

rr
⊥ . Зауважимо, 

що максимальне підсилення (більше, ніж у два 
рази) зазнає трихвильова область дифрагованої 
хвилі ( 202 ) у випадку )220,(220  дифракції і 

зв||HU
rr

. 
Отже, конфігурація (111, 111 ) найбільш чут-

лива до деформацій завдяки модам, для яких 
коефіцієнт поглинання найменший. Для цих мод 
степені збудження різко збільшуються при від-
хиленні від точної умови трихвильової дифракції 
і навіть дуже слабкі деформації суттєво вплива-
ють на відповідну інтенсивність. Висока чутли-
вість даної конфігурації до деформацій у деяких 
випадках може бути зумовлена також міжвіт-
ковим розсіянням, оскільки листи дисперсійної 
поверхні, які відповідають модам з слабким по-
глинанням, дуже близько підходять до інших 
листів. 

Наведені топографічні двомірні розподіли 
інтенсивності для трихвильових конфігурацій 
свідчать, що присутність у кристалі деформа-
цій, спрямованих певним чином, призводить до 
трансформації як дво- так і трихвильових обла-
стей дифракції, що відповідно позначається на 
багатохвильовому аномальному проходженні. 

Кожний із розглянутих видів деформацій по-
своєму впливає на зміну названих областей. По-
яснюється це різним ступенем перемішування 
степенів збудження хвильових полів, що призво-
дить до перебудови хвильових мод у дво- та 
багатохвильових областях розсіяння і зумовлює 
певний характер взаємодії між дифрагованими 
хвилями та відповідні перерозподіли інтенсив-
ності. Тому в окремих випадках слабких дефор-
мацій відбувається значне посилення трихвильо-
вого аномального проходження і швидке пригні-
чення двохвильових областей розсіяння. 
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СИНГУЛЯРНОСТІ  У  ВЕКТОРНИХ  ПОЛЯХ 

Запропоновано новий підхід до аналізу сингулярностей у векторних полях, який зводиться 
до скалярного розгляду фазових вихорів ортогональних компонент. Введено новий тип вихорів – 
вихорі різниці фаз. Установлено зв’язок між характеристиками повної системи фазових вихорів, 
які асоціюються з ортогонально-поляризованими компонентами поля та поведінкою азимуту 
лінійної поляризації електричного поля вздовж s-контуру, поляризаційними сингулярностями, 
дисклінаціями. Теоретично й експериментально показано можливість комплексної оцінки ха-
рактеристик часових сингулярностей на основі виміру стаціонарних у часі параметрів поля. 

Novel approach for the analysis of singularities in vector fields has been proposed. The essence of 
this approach is scalar consideration of the phase vortices at the orthogonal field components. The 
new type of vortices is introduced, namely the phase-difference vortices. The relationship between the 
characteristics of the complete system of phase vortices associated with orthogonal field components, 
the behavior of the azimuth of a linearly polarized electrical field at a s-contour, and the polarization 
singularities, dislocations are established. The feasibility for comprehensive estimation of the charac-
teristics of temporal singularities based on the measurement of the stationary field parameters is 
shown both theoretically and experimentally. 

Останнім часом для досліджень статистичних 
полів усе частіше застосовуються методи топо-
логії, які базуються на фундаментальних власти-
востях нашого простору і є потужним інстру-
ментом дослідження просторово розподілених 
величин [1-29]. 

Щодо скалярних статистичних полів, то їх 
структура, розміри спеклів, поведінка фази та 
інтенсивності нерозривно пов'язані з особливими 
точками, в яких амплітуда набумає нульове зна-
чення [1-20]. Такі точки є сингулярностями фази 
та одержали назву дислокацій хвильового фрон-
ту або фазових вихорів. Вихорі пов'язані між 
собою фазовими сідлами і є точками, у яких 
сходяться еквіфазні лінії. Отже, сітки, які утво-
рені вихорами фази як сингулярними структу-
рами поля фази, можуть бути проаналізовані 
топологічними методами. 

Для монохроматичного векторного поля ана-
логом дислокацій є дисклінації – множини точок, 
на яких трансверсальні компоненти поля дося-
гають нульового значення у деякий момент часу 
[1, 21,22,25]. У кожній точці простору кінець 
електричного вектора tE

r
 описує поляризаційний 

еліпс, а просторовий розподіл таких еліпсів є 

важливою характеристикою векторного поля. 
Параметри поляризаційних еліпсів (азимут по-
ляризації, напрямок обертання tE

r
), як функції 

просторових координат теж можуть мати сингу-
лярності. Такі сингулярності будемо називати 
поляризаційними сингулярностями. Прийнято 
розрізняти два випадки: параксіальний і загаль-
ний [1,21,22]. Надалі ми зупинимося тільки на 
розгляді параксіального випадку, який найчастіше 
зустрічається в оптиці. У параксіальному набли-
женні просторовий розподіл поляризаційних 
еліпсів містить поляризаційні сингулярності двох 
типів: S-поверхні і С-лінії [1,20-29]. На S-поверх-
нях поле поляризоване лінійно, відповідно, неви-
значеним є напрямок обертання кінця електрич-
ного вектора tE

r
. Ці поверхні поділяють поле на 

області з лівою та правою поляризацією [21]. С-
лінії – лінії циркулярної поляризації поля, які ха-
рактеризуються тим, що вздовж них поляриза-
ційний еліпс вироджується у коло і, відповідно, 
невизначеним є напрямок головної осі (азимут) 
поляризаційного еліпса. При обході С-лінії вздовж 
замкнутого контуру азимут поляризації здійснює 
поворот на кут кратний π [1,23]. У площині спо-
стереження, ортогональній до напрямку розпов-
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сюдження поля, S-поверхні, С-лінії та дисклінації 
є відповідно s-контурами, С- і d-точками [25]. 

Поляризаційні сингулярності та дисклінації 
визначають одна одну. Областю існування дис-
клінацій є S-поверхні. У процесі свого руху дис-
клінації пробігають кожну точку S-множини [21]. 
Водночас показано [25], що топологія дискліна-
цій залежить від присутності та розподілу С-
ліній в області, обмеженій S-поверхнею. З іншого 
боку справедливе твердження, що саме дисклі-
нації визначають поведінку поляризаційних син-
гулярностей. 

Варто підкреслити, що S- і C-множини – ста-
ціонарні у часі структури і можуть вивчатись 
традиційними для оптики методами. Дисклінації 
в оптичному експерименті недосяжні прямому 
спостереженню внаслідок швидких змін поля у 
часі [21]. 

Тому доцільним є перехід від часових харак-
теристик до просторових, наприклад, як це 
робиться у традиційній оптиці для опису стану 
еліптичної поляризації поля у термінах модулів 
амплітуд ортогональних компонент і різниці фаз 
між ними [30]. Природно, що для аналізу кожної 
із компонент поля застосовується скалярний 
підхід. 

Як було показано для скалярних полів [10], 
сітка дислокацій (фазових вихорів) повністю 
характеризує топологічну структуру поля, визна-
чаючи поведінку таких важливих фізичних ха-
рактеристик, як фаза та інтенсивність [11,13-15, 
20]. При цьому сітка дислокацій (чергування, 
взаємне розташування вихорів різних знаків) 
підпорядковується парному [1,11] і знаковому 
принципам [12]. 

Оскільки кожна із ортогональних компонент 
визначається своєю сіткою вихорів, то можна 
очікувати, що tE

r
 повинен визначатися суперпо-

зицією цих сіток, тобто повною системою фазо-
вих вихорів. Аналіз такої системи будемо на-
зивати "вихровим аналізом" векторного поля. 
Завданням аналізу є встановлення зв'язку між 
повною системою вихорів і поляризаційними 
сингулярностями, дисклінаціями поля tE

r
. Зазна-

чимо, що на відміну від дисклінацій, фазові ви-
хорі ортогональних компонент легко доступні 
прямому спостереженню, наприклад, інтерферо-
метричними методами [8-10,16-20]. 

Спочатку покажемо, що векторне поле у даль-
ній зоні можна характеризувати єдиною сіткою 
нових оптичних вихорів – вихорів поля різниці 
фаз, що, по суті, зводить векторний розгляд 

проблеми до скалярного. Буде показано, що ви-
хорі різниці фаз цілком визначають топологію 
векторного поля, що надає можливість встанови-
ти відповідність між повною системою фазових 
вихорів і поляризаційними сингулярностями 
поля tE

r
. 

Далі на основі вихрового аналізу ми покажемо 
зв'язок між вихорами ортогональних компонент, 
поведінкою вектора tE

r
 уздовж s-контуру і дис-

клінаціями (d-точками). 
Принципи вихрового аналізу векторних 

полів 
Розглянемо електромагнітну монохроматичну 

хвилю, що поширюється у вільному просторі у 
напрямку осі Оz. 

Традиційно вектор електричного поля запи-
сується [30]: 

[ ]{ }tirUtrE ω−= exp)(Re),( rrrr
,         (1) 

де )U (rr
r

 комплексний вектор виду: 
)()()( rqirprU rrrrrr

+= .   (2) 
У дальній зоні можна знехтувати z-компонентою 
електричного вектора. Тоді розгляд зведеться 
до аналізу трансверсальної компоненти поля tE

r
. 

),(rp rr  )(rq rr  є гладкими функціями двох коорди-

нат x, y, а )U (rr
r

 описується співвідношенням: 
r

yx UyUxrU rrr
+=)( ,    (3) 

де yx rr,  – одиничні вектори, Ux=Axexp[iФx], Uy= 
=Ayexp[iФy] – комплексні амплітуди ортогональ-
них компонент, Ax, Ay, Фх, Фу – модулі і фази 
комплексних амплітуд відповідно. 

Поширення хвилі уздовж z зведеться (з точ-
ністю до exp[-ikz]) до масштабного перетворення 
з деяким коефіцієнтом, обумовленим відстанню 
до об'єкта, що розсіює [11]. Зауважимо, що на-
ближення дальньої зони не є принциповим і роз-
гляд можна легко поширити для залежності від 
трьох координат. 

Виберемо довільно у площині спостереження 
декартову систему координат. Введемо деяку 
характеристичну функцію: 

)exp(),( ϕ∆= iayxu ,    (4) 
де yx AAa 2= , ∆ϕ=Фх-Фу. Рівняння (4) можна 

інтерпретувати як амплітуду деякого скалярного 
поля. Фаза цього поля збігається із різницею фаз 
ортогональних компонент. Вихорі поля u знахо-
дяться у тих самих точках, що і нулі амплітуди 
ортогональних компонент, оскільки a=0 у точках 
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де Ах або Ау досягають нульового значення. При-
родно, що різниця фаз у цих точках невизначена, 
тобто ці точки є сингулярними точками різниці 
фаз. Більше того, ці точки – вихорі. Отже, топо-
логія фази поля u цілком визначає топологію різ-
ниці фаз ∆ϕ. 

Очевидно, що умова існування нулів ампліту-
ди поля u (як і для звичайного випадку скаляр-
ного поля) має вигляд: 





=
=

.0)Re(
0)Im(

u
u

   (5) 

Розв’язки першого рівняння визначають лінії, 
вздовж яких ∆ϕ=0 або ±π, тобто лінії, вздовж 
яких поляризація поля лінійна. Отже, розв’язок 
першого рівняння визначають s-контури. Криві, 
які отримуються з другого рівняння, ми будемо 
за аналогією називати "c-контурами". Вздовж 
цих контурів |∆ϕ| дорівнює π/2, а в точках, де 
Ах=Ау, розташовані C-точки. Надалі домовимося, 
що будь-які криві, вздовж яких різниця фаз по-
стійна, будемо називати контурами цієї різниці 
фаз.  

Зауважимо, що різниця фаз уздовж s-контуру 
змінюється стрибком на π при переході через 
вихор. Подібно до дислокацій хвильового фрон-
ту, вихорі різниці фаз можуть характеризуватися 
термінами двох топологічних індексів N та S. 

Індекс S має зміст топологічного заряду [11] 
і визначається інтегралом S=(2π)-1 ∫ ϕ∆ )(d , який 
набуває лише цілих значень m=±1,±2,… При-
чому, для статистичних полів |S|>1 і відповідає 
топологічно нестійким вихорам. Індекс N [11] є 
не що інше, як індекс Пуанкаре, який у нашому 
випадку дорівнює одиниці. Очевидно, що зна-
чення топологічного заряду вихорів різниці фаз 
пов’язано із значенням топологічного заряду 
вихорів ортогональних компонент. Цей зв’язок 
встановлюється таким співвідношенням: 

( ) ∫∫∫ Φ
π

−Φ
π

=ϕ∆
π

= yx dddS
2
1

2
1

2
1 .    (6) 

Як випливає з рівняння (6), топологічний заряд 
вихора різниці фаз дорівнює заряду вихору орто-
гональної компоненти, якщо вихор різниці фаз 
створено вихором x-компоненти, і має проти-
лежний до знака топологічного заряду вихора 
компоненти знак, якщо його утворено вихором 
y-компоненти. 

Надалі будемо позначати вихори компонент 
як ,  (S=±1), а вихори різниці фаз як V , 

 (* та ~ асоціюються із топологічними заря-

дами +1 та −1, відповідно). 

+
iV

~

−
iV ∗

V

Підкреслимо, що сідлові точки поля різниці 
фаз є перетинами тільки однієї пари ліній одна-
кової різниці фаз (топологічно стійка структура) 
і відповідно S=0 та N=−1. 

Застосовуючи підхід, що введено у [11], до 
поля різниці фаз можна сформулювати такі зако-
ни збереження топологічних інваріантів: 

1. Кількість вихорів різниці фаз із топологіч-
ним зарядом одного знака дорівнює кількості 
вихорів іншого знаку 

∑=∑ ∗ ~VV .    (7)  
2. Кількість сідлових точок поля різниці фаз 

пов'язана з кількістю екстремумів різниці фаз і 
вихорів співвідношенням: 

2)()()( ~ =∑ ϕ∆−∑ ϕ∆+∑ +∗ saddleextrVV .  (8) 
Зауважимо, що кількість екстремальних точок 

значно менша, ніж кількість вихорів і сідел. Цей 
факт випливає із властивостей скалярного поля 
u. Відомо [13], що кількість вихорів (сідел) від-
носиться до кількості екстремумів як 14/1÷15/1. 

Будемо вважати, що всі s-контури замкнені. 
Виключимо з розгляду s-контури із самоперети-
нами та трансцендентні криві, що мають сингу-
лярності, такі як точки обриву, асимптотичні 
точки та ін. Фізичні наслідки, що випливають із 
самоперетинів s-контурів, проаналізуємо пізніше. 
Оскільки u – скалярне поле, то для його вихорів 
автоматично справедливе виконання знакового 
принципу. Отже, для поля різниці фаз можна 
сформулювати принцип, аналогічний до знаково-
го принципу, якому підпорядковуються хвильові 
дислокації: 

а) на замкненому s-контурі розташовується 
парна кількість вихорів поля різниці фаз, при-
чому суміжні вихори мають протилежні знаки 
(∗,~). 

б) якщо суміжні вихори різниці фаз, утворені 
вихорами фази однієї компоненти, то ці фазові 
вихори мають різні знаки (+,−). 

Знак будь-якого вихору поля різниці фаз фік-
сує знаки всіх інших вихорів, зміна знака вихора 
на протилежний автоматично змінює знаки усіх 
вихорів поля різниці фаз. 

Зауважимо, що розташування s- та c-контурів 
можна визначити з інших міркувань. s- та c-кон-
тури можна отримати, аналізуючи суперпозицію 
сіток вихорів ортогональних компонент. 

Відомо, що для скалярного випадку нулі дійс-
ної та уявної частин комплексної амплітуди, як 
функцій просторових координат, визначають у 
площині спостереження дві множини непере-
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рвних кривих. Перетини цих кривих задають сіт-
ку дислокацій хвильового фронту [1-3,8-10]. 
Тоді, у векторному випадку для комплексних 
амплітуд ортогональних компонент поля Ux, Uy  
маємо дві сітки фазових вихорів. 

На рис.1а наведено суперпозицію таких сіток. 
Товстими і тонкими лініями позначено мережі 
дислокацій x і y компонент відповідно. Суцільна 
і пунктирна з хрестом лінії (лінії Re і Im=0) ви-
значають множину точок, де дійсна та уявна 
частини комплексних амплітуд ортогональних 
компонент дорівнюють нулю. Лінії Re і Im=0 для 
кожної компоненти електричного вектора розби-
вають площину спостереження на області, у яких 
фаза змінюється у межах π/2 (на рис.1а ці області 
позначені римськими цифрами). Самі лінії є екві-
фазними лініями з фазою кратною π/2. 

Різниця фаз комплексних амплітуд ортого-
нальних компонент ∆ϕ=0 може досягатися лише 
там, де накладаються регіони Ix∩Iy, IIx∩IIy, 
IIIx∩IIIy, IVx∩IVy, а точки поля з різницею фаз 
рівною π, можуть знаходитися лише на перети-
нах областей: IIIx∩Iy, IVx∩IIy, Ix∩IIIy, IIx∩IVy. 
На рис.1 вони позначені відтінками сірого ко-
льору. Аналогічно визначаються області, в яких 
може досягатися різниця ∆ϕ=±π/2 (на рис.1а 
такі області позначені білим кольором). Очеви-
дно, що внаслідок неперервності поля, геомет-
ричне місце точок, в яких різниця фаз комплекс-
них амплітуд ортогональних компонент дорів-
нює константі з точністю до π, утворить систе-
му замкнутих ліній. Лінії, на яких різниця фаз 
дорівнює 0 або π, визначають s-контури (на 
рис.1a тонкі пунктирні лінії), а лінії з ∆ϕ=±π/2 
утворюють с-контури (на рис.1a тонкі штрих-
пунктирні лінії). 

Зауважимо, що перетини однойменних ліній 
компонентів (перетини ліній Rex і Rey=0 або Imx і 
Imy=0) фіксують точки поля, в яких різниця фаз 
точно дорівнює 0 або π, тобто через ці точки 
проходять s-контури. Перетини різнойменних 
ліній компонент (перетини ліній Rex і Imy=0 
або Imx і Rey=0) визначають множини точок із 
різницею фаз ±π/2 – через ці точки проходять c-
контури. 

На рис.1б s- та c-контури показано також за 
допомогою пунктирної та штрих-пунктирної лі-
ній. Зауважимо, що положення s- та c-контурів 
збігається з сіткою вихорів характеристичного 
поля u. Області з лівою та правою поляризацією 
показано, відповідно, як білі та сірі регіони. 

Враховуючи знаковий принцип і беручи до 
уваги, що різниця фаз уздовж s-контуру стриб-
ком змінюється на π при переході через вихор, 
можна якісно описати поведінку азимуту ліній-
ної поляризації поля вздовж s контуру відносно 
вибраного базису розкладу 

-
yx rr,  [29]. Ця поведін-

ка електричного вектора ілюструється на рис.1б 
за допомогою подвійних товстих стрілок. 

Проаналізуємо деякі особливості сіток, утво-
рених вихорами різниці фаз. Відзначимо, що 
характеристична функція u залежить від базису 
розкладу векторного поля на ортогональні за 
поляризацією компоненти. Отже, сітка вихорів 
різниці фаз залежить від вибору цього базису. 
Проте положення s-контурів (ліній, вздовж яких 
поле поляризовано лінійно) є стаціонарним і 
постійним для будь-якого базису розкладу. Про-
ста штрих-пунктирна лінія та більш світлі вихорі 
відповідають початковому базису розкладу. Бази-
су, який було змінено, відповідає штрих-пунк-
тирна лінія з двома крапками. Місцеположення 
C-точок позначено літерою C. 

Для будь-якого базису c-контури проходять 
через ці точки. C-контури, що відповідають двом 
різним базисам розкладу наведено на рис.2 і по-
значено за допомогою штрих-пунктирної та 
штрих-пунктирної з двома крапками ліній від-
повідно. 

Зауважимо, що при зміні базису можуть утво-
рюватися нові перетини s- та c-контурів, тобто 
з’являться додаткові вихори різниці фаз. Природ-
но, що кількість цих додаткових вихорів завжди 
парна, а знаки топологічних зарядів підпорядко-
вується знаковому принципу. 

Проаналізуємо другий наслідок, що слідує із 
властивостей характеристичної функції u. При-
пустимо, що комплексна амплітуда скалярного 
поля u змінюється на деякий постійний для всьо-
го поля фазовий множник ) . Векторне 
поле, що відповідає такій зміні характеристичної 
функції можна отримати, наприклад, розміщу-
ючи, на шляху розповсюдження хвилі об’єкт 
аналогічний чвертьхвилевій платівці. При цьому 
структура різниці фаз не зміниться, але s- та c-
контури змістяться відповідно до ϕconst. Очевид-
но, якщо |ϕconst|=π/2, то s- та c-контури поміня-
ються місцями. 

exp( constiϕ

Розглянемо поведінку вектора tE
r

 в області, 
що обмежена s-контуром. Як відомо [29], поляри-
заційний еліпс у будь-якій точці площини спо-
стереження можна описати трьома величинами: 
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б)а)

Рис. 1. Суперпозиція сіток вихорів компонент (а) та сітка, яка утворена вихорами різниці фаз (б).  
a) x-вихорі (лінії ReUx, ImUx =0 – товсті лінії) – темні кружки,  y- вихорі (лінії ReUу, ImUу=0 – тонкі лінії) – світлі 
кружки. Межі зміни фази компонент у регіонах поля, що обмежені лініями ReU, ImU=0 та їх перетинами, позна-
чено римськими цифрами. Відповідність між зміною фази та римськими цифрами наведено у таблиці у правому 
верхньому куті рисунка. Області, де різниця фаз комплексних амплітуд x- та y-компонент може досягати значення 
0 або ±π, позначено сірим кольором. Області, де відповідна різниця фаз може досягати значення ±π/2, позначено 
білим кольором. Пунктирні та штрих-пунктирні лінії позначають s- та c-контури.  
б) Області з правою та лівою поляризацією позначено сірим та білим кольорами відповідно. Напрямок подвійних 
стрілок відображає якісну поведінку азимута поляризації вздовж s-контуру. Різниця фаз уздовж s-контуру на дугах 
між вихорами різниці фаз позначено символами 0, π. 

 
 

Рис. 2. Зміна положення s- та c-контурів при зміні 
базису розкладу. 

азимутом поляризації α, еліптичністю e (відно-
шенням півосей еліпса) і напрямком обертання 
вектора tE

r
 (права, ліва поляризація). Оскільки 

в області, обмеженій s-контуром, напрямок обер-
тання tE

r
 не змінюється, а невизначеність α одно-

значно пов'язана з поведінкою е (α невизначено, 
коли е=1), то при розгляді поведінки вектора 

tE
r

 достатньо проаналізувати поведінку тільки 
одного параметра α. 

Сингулярності поля азимутів – С-точки мож-
на характеризувати в термінах топологічного 
заряду [1,24]: 

,
2
1
∫ α

π
= dIc                             (9) 

де інтеграл береться проти ходу годинникової 
стрілки по колу, що охоплює С-точку і набуває 
значення ±1/2. Якщо розглядати обмежену s-
контуром область, у якій знаходиться декілька 

С-точок, то цю множину С-точок можна харак-
теризувати сумарним топологічним зарядом [25]. 

Азимут поляризації визначає поле напрямків 
α
t

 великих осей поляризаційних еліпсів. Відзна-
чимо, що на s-контурах неперервність поля α

t
 

гарантована, а саме α
t

 задається азимутом ліній-
ної поляризації коливань електричного вектора 
у площині спостереження. 

Нехай s-крива задана у параметричній формі 
x=x(τ), y=y(τ), a≤τ≤b. Тоді для [a,b] кут між ∈τ∀

)(τα
t

 і )(aα
t

, відлічений від )(aα
t

 у позитивному 
напрямку (проти ходу годинникової стрілки), 
визначає зміну азимута на відрізку s-контуру 
∆α(τ)=α(τ)-α(a). Величина ),(αγ s

t
=[α(b)-α(a)]/(2π) 

визначає обертання поля α
t

 на відрізку [a,b] s-
контуру і дорівнює числу обертів α

t
 на цьому 

відрізку. У [31] показано, що обертання вектор-
ного поля на замкнутому контурі дорівнює сумар-
ному топологічному заряду поля усередині облас-
ті.. 

З визначення випливає, що обертання γ на 
будь-якій s-кривій дорівнює сумі обертань на її 
елементарних ділянках, обраних довільно, та 
інваріантне до базису розкладу електричного 
поля на компоненти. Надалі під такими елемен-
тарними ділянками будемо розуміти дуги s-кон-
туру, що з'єднують сусідні вихори. 

Задамо орієнтацію s-контурів (припускаючи 
їх замкнутими) у такий спосіб: додатною орієн-
тацією будемо вважати орієнтацію, якщо при 
обході s-контуру проти ходу годинникової стрілки 
область із правим напрямком обертання кінця 
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електричного вектора залишається зліва. Відпо-
відно для області з лівим напрямком обертання 
кінця електричного вектора такий контур буде 
від’ємний. Очевидно, що зміна орієнтації дуги 
s-кривої змінює знак обертання поля α

t
 на про-

тилежний. 
 

Розглянемо довільний замкнутий s-контур, на 
якому розташовується довільна (парна, внаслідок 
знакового принципу) кількість вихорів. Загальне 
обертання Г поля α

t
 на контурі дорівнює сумі 

обертань на дугах, що з'єднують сусідні вихори 
, (символи i,j позначають належність ви-

хора тій чи іншій компоненті) і дорівнює сумар-
ному топологічному заряду в області, обмеженій 
s-контуром. Обертання γ на таких елементарних 
дугах може набувати значення 0, ±1/4. Конкретне 
числове значення обертання на елементарній дузі 
визначається чергуванням вихорів і орієнтацією 
s-контуру. Наприклад, обертання на дузі, сформо-
ваній послідовністю вихорів  (s-контур 
обмежує область із правим напрямком коливань), 
дорівнює 1/4. На s-контурі з протилежним на-
прямком обходу це елементарне обертання дорів-
нює −1/4. 

∗
iV ~

jV

~*
yx VV

З властивостей поля різниці фаз і знакового 
принципу випливають такі правила: 

),(),( *~~*
jiji VVVV γ−=γ ,              (10) 

),(),( ~*~*
ijji VVVV γ−=γ ,             (11) 

),(),( *~~*
ijji VVVV γ=γ ,               (12) 

0),(),( *~~* =γ=γ iiii VVVV ,          (13) 
де нижні індекси i,j відповідають x,y. 

Зі співвідношень (10-13) випливає, що пере-
становка верхніх або нижніх індексів змінює 
знак обертання на елементарній дузі. Одночасна 
перестановка залишає знак обертання незмінним, 
а обертання на елементарній дузі, сформованій 
вихорами однієї компоненти, дорівнює нулю. 

r
Внаслідок неперервності tE  уздовж s-контуру 

і знакового принципу Г=m/2 (m - ціле число), 
тобто Г=Іс, де Іс розглядається як сумарний топо-
логічний заряд С-точок усередині області. 

Неважко бачити, що Ic може бути знайдене із 
співвідношення (9), де інтеграл береться уздовж 
s-контуру. 

Якщо s-контур s0 обмежує багатозв’язну об-
ласть, що містить області з протилежною поля-
ризацією, то справедливе співвідношення:  

)(
0

)( ),( RL
c

LR
c IsdI −γ=

t
,             (14) 

де індекси R, L відповідають областям із правою 
та лівою поляризацією. 

Продемонструємо на конкретному прикладі 
визначення топологічного заряду C-точок в об-
ласті, що обмежена конкретним s-контуром, який 
наведено на рис.3a. Тут же представлено базис 
розкладу. Чотири дислокації (включаючи три 
вихори x-компоненти та один y-компоненти), що 
спостерігаються у цьому базисі, показано на рис.3 
темними колами. Відповідно до знакового прин-
ципу знаки вихорів x-компоненти чергуються. 
Поведінка азимута поляризації вздовж s-контуру 
ілюструється подвійними стрілками. Елементар-
ні обертання на дугах між вихорами (починаючи 
з першого справа x-вихора, у напрямку проти 
годинникової стрілки) за наведеними правилами 
мають значення: 0, 0, 1/4, 1/4. Відповідно загальне 
обертання вздовж s-контуру і, відповідно, сумар-
ний топологічний заряд C-точок Іс=1/2. 

Отже, досліджуючи чергування вихорів на s-
контурах, можна описати якісну поведінку ази-
мута лінійної поляризації вектора 

r
 і знайти 

сумарний топологічний заряд С-точок усередині 
області, обмеженої контуром, тобто встановити 
зв'язок між повною системою вихорів і поляри-
заційними сингулярностями. 

tE

Водночас проведений розгляд не дає змоги 
зробити висновок про дисклінації на s-контурах, 
оскільки, як показано у [25], знання індексу Іс 
для цього не достатньо. У подальшому розгляді 
ми постараємося заповнити цю прогалину. 

Дислокації ортогональних компонент і 
дисклінації 

Як відомо, вектор U
r

 у будь-якій точці поля 
може бути представлено як суперпозиція ліво- і 
правополяризованих циркулярних компонент 
[1,23]. В області з лівою поляризацією, обмеже-
ній s-контуром, для фаз ліво- і право-циркулярно 
поляризованих компонент ви онуються такі пів-
відношення: 

к с

( )
( )





χ−χ=α

χ+χ=χ

,2/

2/

LR

LRe          (15a) 










=χ
π

=χ
π

∫

∫

s
L

s
R

d

md

,0
2
1

2
1

                      (15б) 

де χе – "вібраційна" [1,23,25] фаза, яка зумовлена 
положенням головної півосі поляризаційного 
еліпса (при лінійній поляризації χе визначає 
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момент часу екстремального значення вектора 
електричного поля), χR, χL – фази право- і ліво-
циркулярно поляризованих компонент, m – ціле 
число. 

Співвідношення (15б) відображають той факт, 
що право-циркулярно поляризована компонента 
містить сингулярності фази, а лівополяризована 
не містить. З (15) випливає, що 

Le χ+α=χ ,      (16) 
а екстремуми фази χе і екстремуми азимута α 
збігаються, тобто співвідношення 

0=
τ
α

=
τ
χ

d
d

d
d e       (17) 

виконується для тих самих точок s-контуру. Зау-
важимо також, що у цих самих точках спостері-
гаються екстремуми фази χL. Тоді монотонній 
зміні χе відповідає монотонна зміна α. Тому, 
спостерігаючи зміну азимута лінійної поляриза-
ції вздовж s-контуру, можна судити про поведін-
ку χе. З (15,16) випливає, що сумарний тополо-
гічний заряд С-точок в області визначається 
виразом (9) і дорівнює значенню сумарного топо-
логічного заряду ∫ χπ= −

s
ec dI 1)2( , отриманому 

у роботі [25]. 
Відповідно до [25], екстремум χе на s-контурі 

є точка народження або анігіляції дисклінацій. 
З (17) випливає, що у точках народження або 
анігіляції дисклінацій спостерігається також 
локальний е стремум ази та лінійн  поляри-
зації α(τ). 

к му ої

Розглянемо розклад tE
r

 за двома ортогональ-
ними компонентами Ex, Ey. Зорієнтуємо систему 
координат у довільній точці s-контуру за напрям-
ком вектора tE

r
. Тоді одна із компонент (припус-

тимо Ex) тотожно дорівнює нулю у будь-який 
момент часу, тобто для компоненти поля Ex у цій 
точці існує дислокація хвильового фронту [23]. 
Відповідно трансверсальна компонента елек-
тричного поля у цій точці описується виразом: 

)]ω(exp[Re{ tiAEE yyyt −Φ== .     (18) 
Отже, при орієнтації однієї з осей базису роз-
кладу yx rr,  вздовж вектора tE

r
 у цій точці на s-

контурі умова дисклінації має вигляд: 
2... 1, 0,2/ ±±π+π=ω−Φ =m    ,mty   (19a) 

Умова дисклінації, отримана у [25], має вигляд: 
.=m    ,mte 2.. 1, 0,2/ ±±π+π=ω−χ    (19б) 

Порівнюючи (19а) і (19б), бачимо, що χе=Φy. 

Тоді, використовуючи поляризатор, зорієнтова-
ний таким чином, що пропускається компонента 

tE
r

 з азимутом вздовж вісі xr , будемо спостері-
гати дислокацію х-ої компоненти, тим самим 
"візуалізуючи" дисклінацію, що відповідає мо-
менту часу ωπ−π−Φ= /)2/(t ym m . При інтер-
ференції поля з опорною хвилею дислокація, як 
відомо, буде формувати характерну біфуркацію 
інтерференційної смуги. Значення Φy може бути 
визначено інтерферометрично при повороті по-
ляризатора на 90 градусів. Повернемо поляриза-
тор на невеличкий кут щодо початкового поло-
ження. Відповідно дислокація компоненти Ex 
переміститься вздовж s-контуру, що дасть мож-
ливість візуалізувати дисклінацію в інший мо-
мент часу. Отже, можна встановити відповід-
ність між положенням  дисклінації на s-контурі 
(як функції часу) і поворотом азимута поляриза-
тора (як функції просторових координат). 

 
Рис. 3. Приклад визначення позиції точок анігіляції 
та народження дисклінацій. На рис.3a – поведінка 
азимуту поляризації вздовж s-контуру. У правому 
верхньому куті наведено базис розкладу. Вихори 
позначено темними кружками. Рис.3(б-ж) – відпо-
відають компоненті поля, що виділено за допомогою 
поляризатора. Напрямок осі поляризатора позна-
чено товстою стрілкою. Фазові вихори, що прита-
манні виділеній компоненті, позначено світлими 
кружками. Початкові позиції x-вихорів, що відпо-
відають базису розкладу рис.3a, ілюструються пунк-
тирними лініями. Стрілки зовні s-контуру вказують 
напрямок руху вихорів під дією обертання поляри-
затора. Точки народження та анігіляції дисклінацій 
позначено літерами a, b. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 57. Фізика. 94



 Сингулярності у векторних полях 

Методика дає можливість визначати просто-
рове положення стаціонарних (у часі) точок на-
родження і зникнення дисклінацій, як точок 
виникнення й анігіляції пар дислокацій. Ця мож-
ливість ілюструється рис.3. 

На рис.3а наведено поведінку азимута поля-
ризації на s-контурі із сумарним топологічним 
зарядом С-точок Ic=1/2. Тут же наведено орієн-
тацію осей базису розкладу. У цьому базисі спо-
стерігається чотири дислокації (три вихори х-
компоненти та один y-компоненти). На рис.3 
вони позначені більш темними кружками. У 
відповідності до знакового принципу знаки фа-
зових вихрів х-компоненти чергуються. Як видно, 
між цими вихорами азимут лінійної поляризації 
на s-контурі має локальні мінімум і максимум. 
Рис.3(б-ж) ілюструють еволюцію вихорів нену-
льової компоненти вздовж s-контуру при зміні 
орієнтації вісі пропускання поляризатора. Орієн-
тація вісі поляризатора позначена товстою стріл-
кою. На рис.3б вісь пропускання поляризатора 
розташована вздовж осі x базису розкладу, що 
наведено на рис.3а. При повороті поляризатора 
на невеличкий кут (рис.3в) двоє вихорів зближу-
ються. Оскільки ці вихорі різних знаків, то при 
накладанні опорного пучка вони будуть спосте-
рігатись як різноспрямовані вилочки інтерфе-
ренційної картини. Пунктирні лінії на рис.3 
вказують початкове положення вихорів відпо-
відно до базису розкладу, наведеного на рис.3а. 
При подальшому повороті поляризатора вихорі 
сходяться в одній точці а та анігілюють. Отже, 
ця точка – точка анігіляції дисклінацій. У такий 
спосіб може бути визначена локалізація точки 
анігіляції дисклінацій на s-контурі. З цього мо-
менту на s-контурі спостерігається один вихор. 
Рис.3д відповідає повороту вісі поляризатора 
на кут 90° щодо початкової орієнтації. У цьому 
випадку спостерігається лише одна дислокація, 
що відповідає вихору y-компоненти на рис.3а. 
При орієнтації осі поляризатора, як позначено 
на рис.3е, у точці b відбувається народження двох 
вихорів різного знака, що переміщуються при 
подальшому повороті поляризатора вздовж s-
контуру у протилежних напрямках (рис.3ж). 
Точка b – точка народження дисклінацій (рис.3е). 

Експериментально процеси народження та 
анігіляції дисклінацій спостерігалися в інтерфе-
рометрі типу Маха-Цандера, як це зображено на 
рис.4. В об'єктний пучок у фокальну площину 
мікрооб’єктива 2 поміщався зразок – тефлонова 
платівка, середовище, у якому реалізується бага-
тократне розсіяння. Цей вибір обумовлений необ- 

 

Рис. 4. Схема експериментального розміщення для 
спостереження точок народження та анігіляції диск-
лінацій. 1, 11 – світлоподілювачі, 2 – мікрооб’єктив, 
3 – тефлонова платівка, 4 – об’єктив, 5, 6 – дзеркала, 
7 – платівка λ/4, 8, 9, 10 – розширювач світлового 
пучка, 12 – поляризатор. 

хідністю забезпечити різноманітність поляриза-
ційних ситуацій у площині спостереження. Об'єк-
тивом 4 пучок перетворювався у квазіпаралель-
ний і у площині Р спостерігалася інтерференція 
з опорною хвилею. В опорний канал поміщалася 
платівка λ/4, що перетворює лінійну поляриза-
цію опорного пучка у циркулярну. На виході 
інтерферометра встановлювався поляризатор 12 
для виділення однієї компоненти поля. 

Результати експерименту наведено на рис.5. 
З лівої сторони на рис.5 світлою стрілкою позна-
чено просторовий репер. На рис.5а всі смуги ін-
терференційної картини неперервні у полі інтер-
ферограми. При деякому повороті осі пропус-
кання поляризатора 12 у зоні, позначеній білим 
прямокутником, з'являється яскраво виражений 
вигин інтерференційної смуги, що свідчить про 
різку зміну фази у цій точці поля. При подаль-
шому повороті поляризатора 12 у цьому місці 
виникає розрив смуги, що відповідає точці за-
родження дисклінацій (рис.5в). У цій точці, як 
було показано вище, спостерігається локальний 
екстремум азимута tE

r
. На цьому ж рис.5в можна 

бачити, що у зону аналізу входить дислокація 
хвильового фронту V1 (спрямована до низу ви-
лочка). Подальше обертання поляризатора при-
зводить до того, що від точки народження дис-
клінацій у різних напрямках переміщаються ви-
хорі різного знаку V2, V3 (рис.5г). На цьому ж 
рис.5г у зоні, що обмежена білим прямокутни-
ком, можна спостерігати новий розрив інтерфе-
ренційної смуги, який відповідає точці народжен-
ня ще однієї пари дисклінацій. На рис.5д у зоні, 
що виділена прямокутником, вихор V1 проанігі-
лював із правим народженим вихром, а вихор V4 
рухається у напрямку вихру V3. Взагалі рис.5д 
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Рис. 5. Результати експериментального визначення положення точок народження та анігіляції дисклінацій. Світлою 
стрілкою з лівого боку кожного рисунку позначено просторовий репер. Інтерференційні картини, що наведено на 
рис.5(a-е) відповідають різним орієнтаціям вісі максимального пропускання поляризатора 12 (див. рис.4). Поло-
ження s-контуру ілюструється світлою лінією. 

відповідає ситуації, коли процес анігіляції вихо-
рів V3 і V4 вже відбувся і по всій площині аналізу 
спостерігаються неперервні інтерференційні сму-
ги, за винятком зони вихору V2, що продовжує 
зсув до лівого кута інтерферограми. Світлою лі-
нією на цьому малюнку позначено положення 
s-контуру. 

Отже, нами встановлено зв'язок між характе-
ристиками повної системи фазових вихрів век-
торного поля, поведінкою азимута лінійної поля-
ризації електричного поля вздовж s-контуру і 
поляризаційними сингулярностями, дискліна-
ціями. 
C-точки як вихори різниці фаз. Кореляція 

між інтенсивністю та поляризацією вектор-
ного поля 

Розкладемо векторне поле на дві ортогональ-
них циркулярно поляризованих компоненти. 
Природно, що і у цьому випадку отримаємо по-
вну систему вихорів (суперпозицію двох сіток 
вихорів), аналіз якої дозволяє встановити зв’язок 
між вихорами компонент і векторними сингу-
лярностями. Але, при такому розкладі, у порів-
нянні з розкладом на лінійно поляризовані ком-
поненти, є деякі особливості: 

1. Як відомо, різниця фаз між компонентами 
не залежить від базису розкладу. 

2. У ролі вихорів різниці фаз у цьому випадку 
виступають C-точки. 

3. Контури різниці фаз відповідають лініям, 
вздовж яких азимут поляризації залишається 
постійним. 

Очевидно, що при такому розкладі s-контури 
є лінії, які визначаються розв’язками рівняння 
AL(x,y)=AR(x,y). Як і для розкладу на лінійно 
поляризовані компоненти, для випадку розкладу 
на циркулярно поляризовані компоненти для 
вихорів різниці фаз можна ввести топологічні 
заряди. При цьому топологічний заряд такого 
вихра за знаком співпадає із зарядом C-точки а 
його модуль у двічі більше. 

Очевидно, що для C-точок можна сформулю-
вати знаковий принцип, аналогічний до знакового 
принципу, що притаманний вихорам фази у ска-
лярних полях та вихорам різниці фаз, для роз-
кладу векторного поля на лінійно поляризовані 
компоненти: 

1. На замкнутій лінії рівних азимутів знахо-
диться парна кількість C-точок. 

2. Сусідні C-точки, які знаходяться на одній 
лінії рівних азимутів мають топологічні заряди 
різних знаків. 

Природно, що виконуються топологічні інва-
ріанти: 

1. Кількість вихорів різниці фаз (C-точок) із 
топологічним зарядом одного знака дорівнює 
кількості вихорів протилежного знака – 

∑=∑ ~*
CC VV .                     (27)  

2. Кількість сідлових точок поля різниці фаз 
пов'язано із кількістю екстремумів різниці фаз і 
вихорів співвідношенням: 

2)()()( ~* =ϕ∆−ϕ∆++ ∑∑∑ saddleCextrCCC VV . (28) 
Зауважимо, що кількість екстремальних точок 
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різниці фаз (екстремумів азимуту поляризації) 
значно менша ніж кількість C-точок і сідел. Цей 
факт знову ж витікає із властивостей оціночного 
скалярного поля uC, яке можна ввести аналогічно 
до розкладу на лінійно поляризовані компоненти. 

Відсутність екстремумів азимуту поляризації, 
як точок в яких азимут набуває максимальне 
або мінімальне значення, не суперечить наяв-
ності локальних екстремумів азимута лінійної 
поляризації вздовж s-контуру. Цей факт поясню-
ється на рис.6. Штриховими лініями позначено 
s-контури. Штрих-пунктирними (з однією та 
двома крапками) позначено дотичні до них лінії 
рівних азимутів. Як бачимо, саме у точках доти-
ку e1, e2 спостерігаються локальні екстремуми 
азимуту лінійної поляризації. Зупинимося на 
кореляції між інтенсивністю та поляризацією 
векторного поля. Передбачення, що така коре-
ляція повинна існувати, випливає з аналогії між 
полем різниці фаз векторного поля та полем фази 
скалярного поля. 

Легко показати, що модуль градієнта інтен-
сивності векторного поля підпорядковується 
співвідношенню: 

( )],2

[4 222

LyRyLxRxLR

LLRR

AAAAAA

AAAAI

++

+∇+∇=∇
    (29) 

де AR, AL, ARx, ALx, … – модулі комплексних 
амплітуд та їх часткові похідні право- та ліво-
циркулярно поляризованих компонент. 

Квадрат модуля градієнту відношення моду-
лів право- та ліво-циркулярно поляризованих 
компонент має вигляд: 

( ].2

[1 22
4

2

LyRyLxRxLR

RLLR
LL

R

AAAAAA

AAAA
AA

A

+−

−∇+∇=∇

)
  (30) 

Очевидно, що для області поля, в якій спосте-
рігаються незначні зміни поляризації, повинні 
виконуватися умови: 







→∇

→∆Φ∇

,0)/(

0

LR

C

AA
           (31) 

де ∆ФС=χR-χL – різниця фаз між право- та ліво-
поляризованими компонентами. З першого рів-
няння (31) та співвідношень (29,30) випливає, 
що в області малих змін поляризації градієнт ін-
тенсивності підпорядковується співвідношенню: 

)(4 222
LRps AAII ∇+∇=∇ .     (32) 

 
Рис. 6. 1, 2 – s-контури; e1, e2 – точки екстремуму 
азимуту лінійної поляризації; C+, C− – C-точки (ви-
хорі різниці фаз); s – сідлова точка різниці фаз.  

області з великим гра-
дієнтом інтенсивності області з малою

області з малою
області з малою 
зміною поляризації

області перетину

Рис.7. Кореляція між змінами інтенсивності та поля-
ризації поля. Розподіл інтенсивності (a); розподіл 
градієнта інтенсивності (б); перекриття областей з 
малим градієнтом різниці фаз та малим градієнтом 
відношення модулів амплітуд право- та ліво-цирку-
лярно поляризованих компонент (в); відповідність 
між областями зі швидкою зміною інтенсивності та 
повільними змінами поляризації (г). 
Нехай середні значення модулів амплітуди 

право- та лівополяризованих компонент відріз-
няються коефіцієнтом ε. Тоді, беручи до уваги, 
що AR, AL, ARx, ALx,… незалежні випадкові вели-
чини, а їх середні значення дорівнюють нулю, 
можна отримати середні градієнти інтенсивності 
для всього поля 

)1(4 4222
ε+∇=∇ LL AAI     (33) 

та для областей з малою зміною поляризації 

22
222

)1(4 ε+∇=∇ LLps AAI .     (34) 
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Із (33) та (34) випливає, що відношення серед-
ніх градієнтів дорівнює: 

4

2

2

2

1
21
ε+
ε

+=
∇

∇
=η

I

I ps
.             (35) 

З (35) випливає, що в областях поля з малими 
змінами поляризації модуль градієнта інтенсив-
ності у середньому в η  разів більше, ніж у 
решті ділянок поля. Так, для "повністю деполя-
ризованого" поля (ε=1) 2=η . Тобто у вектор-
ному полі малим змінам поляризації відповіда-
ють швидкі зміни інтенсивності. 

Теоретичні передбачення були перевірені за 
допомогою комп’ютерного моделювання (рис.7). 
На рис.7a наведено розподіл інтенсивності ви-
падкового векторного поля з однаковими серед-
німи значеннями інтенсивності право- і ліво-
циркулярно поляризованих компонент. Рівень 
інтенсивності відповідає різним градаціям сірого 
кольору. Чим світліший колір, тим більша інтен-
сивність. Рис.7б – поведінка градієнта інтенсив-
ності. Як і на рис.7a – чим світліший колір, тим 
більший модуль градієнта інтенсивності. Рис.7в 
відображає перекриття областей з малим градієн-
том різниці фаз та малим градієнтом відношення 
модулів амплітуд право- та ліво-циркулярно по-
ляризованих компонент. Темні області відпові-
дають областям поля з малим градієнтом відно-
шення AR/AL. Більш світлий колір відповідає 
областям з малим градієнтом різниці фаз. Світло-
сірий колір – області перекриття цих регіонів. 
Нарешті, на рис.7г показано області поля з по-
вільними змінами поляризації (темний колір) та 
області з швидкою зміною інтенсивності. Як 
бачимо з рис.7г, області поля, в яких поляризація 
змінюється мало, ринуть до областей з великим 
градієнтом інтенсивності. 

Висновки 
Отже, у результаті проведених досліджень 

можна констатувати, що розроблений нами під-
хід відкриває можливість дослідження векторних 
полів та їх сингулярностей на основі теоретичних 
і експериментальних методів, що існують для 
скалярних полів. Арсенал цих методів, ступінь 
їхньої розробки перевершують існуючі подібні 
методики аналізу векторних полів. Зокрема, для 
скалярного поля встановлено взаємозв'язок між 
вихорами – останнім часом активно проводяться 
дослідження у напрямку встановлення кореляції 
між характеристиками вихорів, їх сіток (густини, 

локалізації вихорів і т.ін.) і традиційними пара-
метрами оптичних полів (фазою, інтенсивністю, 
довжиною кореляції поля і т.ін.). 

Розроблений підхід дозволить надалі розши-
рити область дослідження векторних полів. На 
користь цього свідчить хоча б той факт, що за 
допомогою розробленого підходу вдалося уточ-
нити деякі особливості у поведінці дисклінацій, 
просторово зафіксувати точки їх народження та 
анігіляції. 

При цьому виявляється, що глибокі аналогії 
між поведінкою фази скалярного поля та пове-
дінкою різниці фаз векторного поля дозволять 
установити кореляцію між характеристиками 
поляризації та інтенсивністю. 

Відзначимо, що при розкладі поля на лінійно 
поляризовані компоненти вихровий аналіз має 
свої переваги і хиби. До недоліків можна віднес-
ти залежність повної системи фазових вихорів 
ортогональних компонент від вибору базису 
розкладу векторного поля. Втім, цей недолік 
компенсується тим, що s-контури і С-точки – 
інваріантні структури поля відносно базису роз-
кладу. До переваг запропонованого підходу вар-
то віднести той факт, що оптичні вихори окре-
мих компонент, як структури скалярного стаціо-
нарного поля, доступні прямому спостереженню 
в оптичному експерименті. Такий вихровий ана-
ліз природно доповнюється вихровим аналізом, 
який проводиться при розкладі поля на право- 
та ліво-циркулярно поляризовані компоненти. 
У цьому випадку різниця фаз і, як наслідок, си-
стема вихорів різниці фаз (C-точок) не зале-
жить від базису розкладу поля на компоненти. 
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ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ  ПРОГРАМУВАННЯ  У  СИСТЕМАХ 
АВТОМАТИЧНОГО  ПРОЕКТУВАННЯ  РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 

АПАРАТУРИ  ТА  ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ  ТЕХНІКИ 

Методами об'єктно-орієнтованого програмування розроблена навчальна інструментальна 
система ELECTRO для аналізу електричних кіл. 

Educating tool system ELECTRO for electric circuits analysis is developed with the methods of 
object-oriented programming. 

Методи структурного програмування, які 
використовуються для розробки програмного 
забезпечення автоматизованих систем проекту-
вання, управління, тощо, мають великі недоліки: 
• непридатність для розробки складних програм-
них систем (до яких можна віднести САПР); 

• складність внесення у систему наступних змін; 
• обов'язкове повторне виконання усіх етапів 
розробки. 

Усіх цих недоліків не має об'єктно-орієнтоване 
програмування (ООП). Воно представляє собою 
послідовний ітеративний процес, який дозволяє 
безболісно вносити будь-які зміни у налагодже-
ний програмний продукт, а також сприяє повтор-
ному використанню написаного раніше коду. 
Завдяки ООП розв'язання проблем розробки 
складного програмного забезпечення суттєво 
спрощується. Прийшовши на зміну структур-
ному програмуванню, ООП у даний час є най-
більш перспективним і займає провідне місце у 
розробці складних проектів. Застосування об'єк-
тів (у розумінні ООП) дозволяє якнайкраще мо-
делювати структуру та поведінку предметів ре-
ального світу [1]. 

Мета даної статті – показати основні принци-
пи

 Borland 
De

изначена для розра-
ху

; 
• лінійних кіл синусоїдального струму; 

дозво-
 цілях 

пр

 застосування ООП при розробці САПР РЕА 
на прикладі навчальної інструментальної систе-
ми аналізу електричних кіл ELECTRO. 

Ця система побудована за допомогою
lphi – засобу швидкої розробки програмного 

забезпечення для Windows NT/Windows 95(98). 
Delphi пропонує об'єктно-орієнтовану структуру 
на базі Windows і забезпечує потужну бібліотеку 
об'єктно-орієнтованих компонент (Visual Compo-
nent Library – VCL). Інтерфейс користувача бу-

дується на основі візуального проектування, що 
дозволяє створювати складні програмні проекти 
за відносно короткий час. 

Система ELECTRO пр
нку електричних кіл, представлених у еквіва-

лентному вигляді за допомогою базових схемних 
елементів (індуктивності, ємності, опору, тощо), 
а також багатополюсників – складних схемних 
елементів. Засоби програми дозволяють користу-
вачу побудувати електричну схему у графічному 
вигляді, вводити та редактувати параметри еле-
ментів схеми, зберігати та зчитувати побудовані 
схеми у файлах, виводити на друк, а також про-
водити аналіз електричних кіл таких типів: 
• лінійних і нелінійних кіл постійного струму

• лінійних і нелінійних динамічних кіл. 
Функціональні можливості програми 

ляють використовувати її у навчальних
и проведенні практичних або лабораторних 

робіт. 

Інтерфейс користувача 

TChart TSchemeControl TStringGrid

Дерево схемних
елементів Розрахункові 

утіліти 

Список
параметрів гілок

Рис. 1. Схема функціонування програми. 
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Складові частини системи 
Cпрощена схему функціонування програми 

Electro по истувача 
вкл

1. 

тмів, описаних у [2]). 

ет ме тут у повній мірі застосо-
вує

казана на рис.1. Інтерфейс кор
ючає усі компоненти для керування системою 

(вікна, меню і т.д.). Окремо виділена компонента 
TSchemeControl, яка створена для організації 
візуальної побудови електричного кола. За її 
допомогою під час побудови схеми створюється 
дерево схемних елементів – ієрархічна структура 
даних, яка містить інформацію про топологію 
схеми (взаєморозташування елементів). Одно-
часно формується список розрахункових пара-
метрів гілок кола. Цей список містить вхідні 
дані, необхідні для аналізу кола. За допомогою 
розрахункових утіліт (звичайних, не об'єктно-
орієнтованих процедур та функцій) відбувається 
знаходження напруг та струмів у кожній гілці 
кола для заданого діапазону частот або часу. 
Отримані результати виводяться у графічному 
вигляді за допомогою стандартної компоненти 
Delphi TChart або у табличному вигляді (стан-
дартна компонента TStringGrid). 

Отже, можна виділити такі етапи у функціо-
нуванні програми: 
Формування електричного кола за допомогою 
TStringGrid. 

2. Розрахунок (виконується за допомогою ком-
плексу алгори

3. Виведення даних (у графічному або таблич-
ному вигляді). 
Розглянемо детальніше реалізацію першого 
апу, оскільки са
ться об'єктно-орієнтований підхід. (З основ-

ними принципами ООП та особливостями його 
реалізації у Delphi можна ознайомитись відпо-
відно у роботах [3] та [4]). Електрична схема 
складається з окремих складових частин – схем-
них елементів, кожен з яких характеризується 

ного редактора повинна існувати можливість 
переміщення, зміни розмірів та інших параметрів 
схемних елементів; створення груп елементів 
для одночасного керування ними. Отже, для кож-
ного елемента у схемі, що проектується, створю-
ється об'єкт – екземпляр відповідного класу. Для 
цього у програмі розроблена ієрархія класів схем-
них елементів (рис.2). При їх використанні сфор-
мована схема представляється у вигляді дерева, 
коренем котрого завжди буде екземпляр класу 
TGroup, внутрішніми вузлами – екземпляри 
TGroup або TPolypole, а листками – екземпляри 
класу TBipole або TOutlet (рис.3). 

TElement

Group 1

певними параметрами. Для візуальної побудови 
еле іалізова-
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Рис. 3. Приклад дерева схемних елементів. 

ктричного кола за допомогою спец

Нижче наведено короткий опис кожного з 
класів схемних елементів. 

TElement – базовий клас схемного елемента. 
Він містить властивості та методи, характерні 
для усіх елементів. Клас TElement – абстрактний, 
його екземпляри ніколи не створюються. Він 
застосовується для утворення класів-нащадків, 
у яких реалізуються властивості та методи кон-
кретних схемних елементів [5]. TElement володіє 
основними властивостями для відображення 
елемента, а також для підтримки деревоподібної 
структури, в яку об'єднуються елементи. Біль-
шість методів у ньому абстрактні і повинні бути 

TOutletTPolypole

TBipoleTGroup

Рис. 2. Діаграма наслідування класів схемних еле-
ментів 
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перекриті у класах-нащадках. Оголошення їх у 
цьому класі необхідне лише для організації у 
програмі поліморфних викликів. 

TGroup

TBranch

TOutlet

TPolypole

TBipole
TSchemeControl

Клас TElement успадковується від класу 
TComponent. Це зроблено тому, що TComponent 
містить базові властивості поведінки компонент 
Delphi, серед яких є можливість зберігання даних 
компоненти у потоках введення-виведення [5]. 
Завдяки цьому існує можливість зберігати на-
щадки TElement у файлі, буфері обміну Windows 
та копіювати між собою, використовуючи одні й 
ті ж самі методи. 

Рис. 4. Діаграма залежностей класів схемних еле-
ментів 

TBipole – клас двополюсника. На основі 
цього класу створюються двополюсні схемні 
елементи, такі як лінійні та нелінійні опір, про-
відність, ємність, індуктивність; ідеальні джерела 
струму і напруги; керовані джерела струму. 

TGroup – клас, який об'єднує групу двопо-
люсників. За допомогою цього компонента 
створюється можливість маніпулювати сукуп-
ністю двополюсників (а також інших груп) як 
єдиним цілим. 

TPolypole – клас багатополюсника, нащадок 
класу TGroup. Керує сукупністю двополюсників 
та виводів, але відображається як єдиний еле-
мент. За його допомогою створюються складні 
схемні елементи, такі як транзистор, операційний 
підсилювач, трансформатор, тощо. 

TOutlet – нащадок класу TBipole. Викорис-
товується для створення елементів, які позна-
чають вхідні й вихідні виводи (контакти) багато-
полюсного елемента (див. клас TPolypole). Зав-
дяки екземплярам цього класу, відбувається 
сполучення багатополюсних схемних елементів 
з іншими  

TBranch – клас, який описує сукупність роз-
рахункових параметрів схемного елемента (такі, 
як величина опору або ємності, початкове зна-
чення напруги або струму у схемному елементі, 
тощо). Ці параметри відокремлені в окремий 
клас. Реалізовувати їх у межах класу TBipole 
було б недоцільно, оскільки існують двополюс-
ники, які не мають розрахункових параметрів: 
"з'єднання" та "заземлення" (позначення нульо-
вого вузла). Замість цього двополюсник містить 
вказівник на об'єкт TBranch. Крім того, під час 
побудови схеми екземпляри класу TBranch об'єд-
нуються у список, який потім зручно обробляти 
за допомогою алгоритмів розрахунку. 

TSchemeControl – компонента редактора схе-
ми. Разом з декількома стандартними компонен-
тами Delphi вона формує у програмі графічний 

редактор для побудови електричного кола. 
TschemeControl, утворена як нащадок від стан-
дартної компоненти Delphi TGraphicControl, є ві-
зуальною, та керує екземплярами усіх вищена-
ведених класів схемних елементів. 

Вона сприймає зовнішні події від "миші", кла-
віатури та викликає необхідні методи. Кінцева 
мета цієї компоненти – сформувати дерево схем-
них елементів та список розрахункових парамет-
рів. У таблицях 1, 2 перераховані основні власти-
вості та методи TSchemeControl. На рис.4 пред-
ставлена діаграма залежностей між Tscheme 
Control та класами схемних елементів. Стрілками 
позначені виклики загальнодоступних методів 
одних класів іншими. 

Висновки 
Як підсумок, можна сформулювати основні 

етапи, які передбачає запропонований підхід до 
створення програмного забезпечення систем 
автоматизованого проектування: 

1. Розробка ієрархії класів, кожен з яких 
моделює певний об'єкт заданої предметної об-
ласті, а також реалізація взаємодій між цими 
класами. 

2. Об'єднання створених екземплярів класів 
у деревоподібну структуру, яка передбачає мож-
ливість додавання та вилучення елементів і ви-
конання пошуку за певною ознакою. Динамічне 
створення екземплярів класів сприяє раціональ-
ному використанню оперативної пам'яті ЕОМ. 

3. Розробка візуальної компоненти для керу-
вання процесами створення, зміни, відображення, 
видалення вищезгаданих об'єктів. 

Усе це дозволяє досягти високого ступеня 
гнучкості при розробці системи та внесенні у неї 
змін. 

З більш докладним описом системи Electro 
можна ознайомитись на сайті фізичного факуль-
тету ЧДУ (http://www.phys.chsu.cv.ua). 
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 Таблиця 1. Основні властивості компоненти TSchemeControl. 
Властивість Тип Опис 

ActiveBranch TBranch Гілка кола, яка відповідає обраному двополюснику 
ActiveElement TElement Активний (обраний) схемний елемент 
ActiveBipole TBipole Активний (обраний) двополюсник 
BranchList TBranchList Список гілок (розрахункових параметрів) електричного кола 
DynaParams TDynaParams Сукупність початкових умов для розрахунку динамічного кола 
Locking Boolean Вказує, чи дозволено змінювати схему 
Modified Boolean Вказує, чи була схема змінена після останнього збереження у 

файлі 
SchemeMode TSchemeMode Тип електричного кола, що будується: лінійне, синусоїдальне 

або динамічне 
SchemeTree TGroup Корінь дерева схемних елементів 
SinusParams TSinusParams Сукупність початкових умов для розрахунку синусоїдального 

кола 
Tool TDrawType Вказує тип двополюсника, який створюватиметься 
AllowMoving Boolean Вказує, чи дозволено переміщення схемних елементів 
GridSize Byte Розмір допоміжної сітки 
ShowBrunchSymbol Boolean Вказує, чи відображати позначення схемних елементів 
ShowGrid Boolean Вказує, чи відображати допоміжну сітку 
SnapToGrid Boolean Вказує, чи прив’язувати схемні елементи до сітки 
PageHeight Integer Висота сторінки у міліметрах (для виводу на друк) 
PageWidth Integer Ширина сторінки у міліметрах (для виводу на друк) 

Таблиця 2. Основні методи компоненти TSchemeControl. 
Метод Опис 

Clear Знищення усіх схемних елементів  
CopyToClipboard Копіювання фрагмента схеми у буфер обміну 
CutToClipboard Переміщення фрагмента схеми у буфер обміну 
CreateKnotList Створення списку вузлів схеми (необхідно перед початком розрахунку) 
Grouping Утворення групи з обраних схемних елементів 
HasSelection Вказує, чи є у схемі хоча б один виділений елемент 
Import Копіює у схему заданий схемний елемент 
KeyDown Виконується при натиску клавіш на клавіатурі 
PasteFromClipboard Вставка фрагмента схеми з буфера обміну 
Print Вивід схеми на друк 
ReadFromFile Зчитування схеми з файлу 
RemoveElements Знищення виділених схемних елементів 
SelectAll Виділення усіх схемних елементів 
UnGrouping Розформувати виділені групи елементів  
WriteToFile Зберегти схему у бінарному файлі 
WriteToTextFile Зберегти схему у текстовому файлі 
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ЕНЕРГІЯ  РУХУ  У  МЕХАНІЦІ  ТА  ОПТИЦІ 

З появою дослідної трактовки, що енергія E=mc2 є енергією руху світла, постає запитання: 
чому вираз енергії руху в оптиці не такий, як у механіці? Та ще й при тому, що вирази кількості 
руху в обох випадках однакові. Саме на це запитання і зроблено спробу дати відповідь. 

With appearance of empirical treatment that E=mc2 energy is light motion energy a question 
arises: why energy motion expression in optics is not the same as in mechanics? And adding further-
more the fact that momentum expressions in both cases are the same. An attempt is made to answer 
this question. 

Із досліду Лебедєва довідуємося [1], що енер-
гія за виразом  

"маса, помножена на квад- 
рат швидкості світла"                  (1) 

є енергією віддачі світла. Доказом цього може 
бути такий простий уявний приклад, ілюструю-
чий ідею досліду Лебедєва. 

Нехай ідеальне дзеркало, яке має масу M, 
повністю відбиває світловий об'єкт маси m і при 
цьому отримує віддачу 

p=E/c.   (2) 
Зауважимо, що віддача світла за визначенням (2) 
теоретично передбачається рівняннями Максвела 
і раніше за інших була розрахована самим Макс-
велом. У результаті отриманої віддачі (2) наше 
дзеркало почне рухатись зі швидкістю 

v=p/M=E/Mc,         (3) 
яку вперше у такому вигляді і з подібного при-
воду записав Ейнштейн [2]. Замінюючи М на 
mc/v, одержане із рівності 

Mv=mc,     (4) 
і визначаючи Е, маємо із (3): 

E=mc2.   (5) 
Усі приклади такого роду покажуть нам одне: 

добуток (1), більш відомий як співвідношення 
(5) між масою і енергією, насправді є формулою 
для енергії світлової віддачі, а значить, – енергії 
руху світла. Виникає фундаментальне запитання: 
чому вираз енергії руху з оптики відрізняється 
від виразу енергії руху з механіки?  

І справді. Ось перед нами два вирази енергії 
руху об'єкта: 

ЕMS=Мv2/2    (6) 
– у механіці (v – швидкість механічного об'єкта, 
М – його інертна маса) і 

ЕOS=mc2    (7) 
− в оптиці (с – швидкість світлового об'єкта (фо-
тона), m – його інертна "маса"). Чому у формулі 
(7) нема звичного дільника "2"? 

Більше того, нема однакових відповідностей 
між енергією руху та кількістю руху у механіці 
і оптиці. 

Запишемо ті відповідності, які є насправді: 
Mv2/2   i   Mv 

− у механіці, 
mc2   і   mc 

− в оптиці. Як бачимо, на створення певної кіль-
кості руху з відповідною їй енергією руху у 
механіці затрачається у два рази менша відповід-
на робота, ніж в оптиці. Чому це так? 

Відповідь на ці запитання будемо шукати в 
природі енергій руху, розглядаючи їх у порів-
нянні. 

Зрозуміло, що розглядати енергію руху тіла 
у порівнянні з енергією руху фотона ліпше на 
прикладі руху у невагомості. Бо невагомість є 
тією фізичною ситуацією, у якій ці дві енергії 
зводяться до одного типу – до енергії протидії 
силам інерції і максимально спрощується задача. 

З урахуванням такого спрощення, перше і, 
мабуть, єдине, що спадає на думку при обдуму-
ванні відповіді на наші запитання, є таке. 

У механіці інерція руху пов'язана з однією 
силою – гравітаційною, а в оптиці з двома – 
електричною і магнітною. Наявність двох сил в 
оптиці і є причиною того, що для створення (чи 
розсіяння) кількості руху mc в електромагнітному 
полі інерції потрібно виконати подвійну роботу 
у порівнянні з тим випадком, коли б діяла одна 
сила, як у гравітаційному полі інерції. 
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Енергія руху у механіці та оптиці 

Ми покажемо, що ця думка заслуговує на 
увагу. Але спочатку зробимо два зауваження 
стосовно загальних вимог до того, що треба мати 
на увазі при знайомстві з ідеєю цієї роботи. 

Зауваження перше. Як відомо, загальна тео-
рія відносності (ЗТВ) стверджує, що сили інерції 
еквівалентні силам гравітації (див., наприклад, 
[3]). Повністю поділяючи її позицію, ми, однак, 
робимо таке уточнення: твердження ЗТВ про 
еквівалентність сил інерції й гравітації справед-
ливе тоді, коли матеріальний об'єкт, інерція яко-
го нас цікавить, характеризується лише однією 
масою і не несе електричного чи іншого заряду. 
При наявності інших зарядів (факторів) в дода-
ток до маси інерційні властивості об'єкта залежа-
тимуть від всіх факторів [4]. 

Уявімо собі два матеріальних об'єкта, один 
із яких є носієм тільки маси, а другий – маси й 
електричного заряду. Такі об'єкти матимуть різні 
інерційні властивості, бо прискоренню першого 
із них буде протидіяти тільки гравітаційне поле, 
а прискоренню другого – гравітаційне та елек-
тричне і магнітне (електромагнітне). Тобто поле 
інерції першого об'єкта буде односиловим, а 
поле інерції другого об'єкта – трисиловим. Однак 
у випадку електрично заряджених мікрооб'єктів 
воно практично є двосиловим. 

Пояснимо це на прикладі електрона, у якого 
є і маса, і електричний заряд. Якщо стан руху 
електрона змінювати (прискорювати чи уповіль-
нювати), то буде виникати протидія цій зміні за 
рахунок того, що він має масу, і окремо за раху-
нок того, що у нього є заряд. Але якщо порівняти 
силу, з якою два електрони притягуються один 
до одного, бо у кожного із них є маса, з силою, 
з якою вони відштовхуються один від одного, 
бо у них є однойменні заряди, то відношення 
електричного відштовхування до гравітаційного 
притягання дасть величину 1/4,17⋅1042 [5]. Тобто 
у протидії цих сил гравітаційне притягання скла-
дає 1/4,17⋅1042 від електричного відштовхування. 
(Для протонів ми мали б величину 1/2,27⋅1039, 
що уточнює висновок у роботі [4] про можли-
вість помітити різницю в залежності інертної 
"маси" від швидкості між електроном і протоном, 
якщо цю залежність визначати експерименталь-
но). 

Отже, такий мізерний вклад гравітаційної 
сили в трисилове інерційне поле електронів (чи 
протонів) дозволяє розглядати його як двосилове 
поле інерції суто електромагнітної природи. 

До речі, відчуття, що інертна "маса" електро-

на (протона) має виключно електромагнітне по-
ходження (у зв'язку з чим ми беремо її в лапки), 
неспроста виникало ще у класиків електродина-
міки (Лоренц та інші [6,c.151-162]). Але невдовзі 
релятивістська ідея еквівалентності маси й енер-
гії, яка є позадослідною трактовкою формули 
(5), розсіяла те відчуття і цим самим припинила 
розвиток електромагнітного підходу. 

Наші міркування про інерційні властивості 
електрично заряджених мікрочастинок, особливо 
електрона, такі. 

Виникнення електромагнітних хвиль тісно 
зв'язано зі станом руху електрона. Електромаг-
нітні хвилі є проявом дії електромагнітного поля 
інерції, у якому рухається електрон. Інертна "ма-
са" електрона, маючи електромагнітну природу, 
описується завдяки цьому такою формулою: 

µі=µ0/ 221 cv− ,                 (8) 
де µ0 – "маса" електрона у стані спокою по від-
ношенню до носія електромагнітних хвиль, v – 
швидкість електрона відносно цього носія. Для 
інертної "маси" протона формула має практично 
такий же самий вигляд, як і для електрона, при-
наймі в межах тієї розрахункової точності, з 
якою можна вважати, що числа 1/4,17⋅1042 і 
1/2,27⋅1039 практично однакові. 

Зауваження друге. Воно стосується нашого 
визначення полів інерції – гравітаційного та 
електромагнітного, особливо аналогії між ними, 
на якій можливі порівняльні розрахунки. 

Під гравітаційним полем інерції ми розуміємо 
таке згідно із дійсністю: у невагомості (вона спро-
щує виклад) кожна точка простору характери-
зується тим, що у ній виникає протидія зміні ста-
ну руху тіла, яке покоїться у точці чи потрапляє 
туди, не прискорено рухаючись. Припустимо, що 
пробне тіло перебуває у стані спокою. У цьому 
стані (як і у стані будь-якого неприскореного 
руху) тіло знаходиться у рівновазі з полем інер-
ції. Такий стан системи "гравітаційне поле інер-
ції – пробне тіло" буде зберігатись як завгодно 
довго (вічно). Щоб стан системи змінився, над 
системою потрібно виконати відмінну від нуля 
роботу, а саме: створити у системі додаткову 
кількість руху, що виражається формулою  

P=Mv.     (9) 
На це треба затратити відповідну енергію  

EMS=Mv2/2,                        (10) 
яка залишиться у системі, як енергія руху тіла. 
Поява у системі завершеної (більше не міняєть-
ся) кінетичної енергії Mv2/2 і відповідно завер-
шеної кількості руху Mv, як додатків до поперед-
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нього стану рівноваги, створить у системі новий 
стан рівноваги, який знову буде самозберігатись. 

Зрозуміло, що все сказане відноситься також 
і до системи "електромагнітне поле інерції – 
фотон". З тією лише відмінністю, що замість 
тіла треба уявляти собі фотон, виникнення якого 
уособлює зміну швидкості його руху від 0 до с. 

Ні тіло, ні фотон самі по собі, якщо б можли-
вою була їх повна ізоляція від решти фізичного 
світу, не мали б таких властивостей самозбере-
ження стану руху, які вони проявляють у своїх 
системах. Ця думка, зрозуміло, ніколи не зможе 
бути провіреною прямим експериментом, але у 
всьому нашому сукупному досвіді для неї є 
більше підстав, ніж у тому, якщо б ми вважали, 
що інерційні властивості об'єктів йдуть від їх 
внутрішньої природи. Тобто є більше підстав 
проголосити таке: нема у природі вільного руху 
у кінематичному розумінні (поза всякою взаємо-
дією), є вільний рух у динамічному розумінні (в 
урівноваженій взаємодії), тому кінематику по-
трібно сприймати як безсилову (скомпенсовану) 
динаміку. 

Тепер приступаємо до виведення виразів енер-
гії руху у механіці та оптиці. Спочатку одержимо 
вираз енергії руху у механіці. 

Нехай у далині від вагомих мас, у космічному 
просторі, у точці х0=0, покоїться пробне тіло, яке 
має масу М. У цій точці імпульс тіла, зрозуміло, 
дорівнює нулю (Р0=0), бо його початкова швид-
кість v0=0 (зауважимо, що всі вектори, які й 
пізніше будуть вводитись, матимуть однакове 
направлення вздовж позитивного напрямку х, 
тому скрізь писатимемо тільки їх числові зна-
чення). Від прикладеної сили F тіло почне руха-
тись, а його імпульс зростати, і у точці x=N 
(остання точка дії сили F), у якій швидкість тіла 
досягла величини v у момент часу t, кількість 
руху стане дорівнювати величині, представленій 
формулою (9). Робота, яка при цьому була вико-
нана, є за визначенням [7] 

АMS=                           (11) ∫
N

Fdx
0

N dv

або, інакше, 

АMS=М
dt

0

,                      (12) ∫ dx

якщо її виразити через зміну імпульсу (кількості 
руху). Враховуючи, що 

dx= =vdt, 

N



матимемо замість (12) 

АMS=М
dt 0

.                (13) 

dt
dv

dtvdv
∫ 



А прийнявши до уваги, що 

dt
d v2= (v⋅v)=2 v, 

d
N

=
dN

dtv

dt
d

можемо написати таке: 

2
000

dtdt 
. ( ) ( ) 222 vvdtvdvN

==
 ∫∫∫

Підставляючи написане в (13) і порівнюючи ре-
зультат з виразами (11) та (12), одержуємо дуже 
цікаве співвідношення: 

AMS=
0 0

dt
.  (14) 2/2∫ ∫ ==

N N
MvdxdvMFdx

f

Про що говорить це співвідношення? А ось 
про що. 

У невагомості, у якій перебуває наше пробне 
тіло, виникає сила інерції, еквівалентна силі гра-
вітації, як тільки спробувати змінити швидкість 
руху тіла дією прикладеної сили F. Значить, у 
далині від вагомих мас існує гравітаційне поле 
інерції, з яким тіло перебуває у рівновазі, поки 
його не прискорювати. Створення прискоренням 
нової кількості руху Mv у системі "гравітаційне 
поле інерції – пробне тіло" потребує виконання 
над системою проти сили інерції роботи АMS, 
наслідком якої є зміна у системі кінетичної енер-
гії на величину, що має вигляд (10). 

Підкреслюємо: такий вираз кінетичної енер-
гії ми одержуємо у випадку, коли інерційне поле 
– односилове. 

А як порівняно з (11) та (10) повинні бути 
виражені робота і відповідна кінетична енергія 
при створені кількості руху mc у системі "елек-
тромагнітне поле інерції – фотон"? 

Нехай у точці r0=0 у момент часу t0=0 почи-
нає народжуватись фотон під дією зовнішньої 
сили 

r
, яка діє протягом часу t, достатнього 

для створення фотона (кількості руху mc). На-
родження фотона – не миттєвий акт, а процес у 
просторі і часі. Його ми уявлятимемо собі таким: 
відбувається розповсюдження дії зовнішньої 
сили f

r
 з точки r0=0 поступово на всю область 

до точки r=n включно за проміжок часу t; за 
цей проміжок часу швидкість електромагнітної 
взаємодії, створюваної силою f

r
, зростає від 0 до 

с; кінцевим результатом процесу народження dt
dt
dx
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Енергія руху у механіці та оптиці 

фотона є створення кількості руху (імпульсу) 
r

. 

) rdr

математики

+ =rdr

ою

rdr

cmG r ,                         (15) =

f
де m – інерція ("маса") фотона. При цьому, дією 
сили 

r
, була виконана робота АOS, яку можна 

представити так: 

АOS= .                        (16) ∫
n

rdf rr

f
0

Сила 
r

, яка входить у рівняння (16), склада-
ється із двох сил – електричної і магнітної: 

eff = + mf
rr r

З урахуванням 

АOS=
r
+

цього факту
n

 

(∫ ef fm

правилом
r

 
n r

0

r
, 

або, за відомим , 

АOS

n
r Ae+Am.      (17) 

е, яку в подіб-
ність до (12) 

Ае=m

= rdfe∫

запишемо 

∫ fm

т  А
так: 

0 0
Займемося спочатку робо

∫ dt
0

Взагалі кажучи, m  є змінною величиною 
(зростає від 0 до m). Але оскільки йдеться про 
зміну не за формулою (8), а про ту, що є проце-
сом виникнення інерції ("маси"), постійної для 
конкретного фотона, то без шкоди для визначен-
ня кількост

cdn r

.                     (18) 

і роботи ми прийняли m за постійну 
вел

), матимемо замість (18) такий вираз 
роботи: 

Аe=mc2/2.                        (19) 

ичину. 
Виконуючи всі процедури, з допомогою яких 

ми раніше переходили від формули (12) до фор-
мули (14

Тепер ми зробимо одне припущення. Будемо 
вважати, що магнітна сила за величиною дії така 
ж, як і електрична. Підстава для цього та, що 
сили рівнозначні у спільній дії у просторі. Інак-
ше, розповсюдження електромагнітних хвиль 
не було б прямолінійним, яким воно є насправді. 

Отже, за аналогією до (19) маємо 
Am=mc2/2.                       (20) 

Підставляючи (19) і (20) у (17), отримуємо вираз 
повної роботи АOS: 

АOS=mc2/2+mc2/2=mc2.             (21) 
Отже, для створення кількості руху mc у сис-

темі "електромагнітне поле інерції – фотон" по-
трібно виконати над системою проти сили інерції 
роботу АOS, наслідком якої є зміна у системі 
кінетичної енергії на величину 

ЕOS=mc2. 
Як бачимо, такий вираз для енергії руху в 

оптиці одержується внаслідок того, що поле 
інерції – двосилове. Це і треба було показати. 
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ПРО  ПЕРЕТВОРЕННЯ  ВІДСТАНІ   
У  СПЕЦІАЛЬНІЙ  ТЕОРІЇ  ВІДНОСНОСТІ 

Розглянуто питання про перетворення відстані між двома точками, які рухаються з довіль-
ною швидкістю. Одержано єдине загальне рівняння перетворень для випадку, коли швидкості 
обох точок однакові. Показано, що у випадку, коли швидкості різні, задача перетворення від-
стані не має однозначного розв’язку і є некоректною. 

A question upon transformation of distance between two points moving with arbitrary speed is 
considered. The unified general transformation equation for the case of the same speed of both points 
is obtained. It is shown that in case of different speeds the distance transformation problem has no un-
ambigious solution and is incorrect. 

1. З’ясовуючи фізичний зміст перетворень 
Лоренца, Ейнштейн наводить співвідношення 

)(1 '
1

'
22

2
12 xx

c
vxx −−=− ,             (1)  

яке встановлює відповідність між власним і 
релятивістським значеннями довжин протяжних 
об’єктів [1]. 

Оскільки (1) одержано без будь-яких вказівок 
щодо характеру зв’язку між точками 1 та 2, то з 
його допомогою можуть перетворюватись не 
тільки жорсткі масштаби, але і відстані між 
нерухомими одна відносно одної просторово 
відокремленими матеріальними точками. 

Так, якщо точки 1 та 2 нерухомі в інерціаль-
ній системі відліку (ІСВ) L, відносно якої зі 
швидкістю ν рухається ІСВ K, то (1) дає для 
перетворення Lr  у  Kr співвідношення 

LK r
c
vr

2

2
1−= .                   (2) 

Коли ж точки 1 та 2 рухаються у ІСВ L зі швид-
кістю , то для перетворення v Lr  у Kr  з (1) ви-
пливає співвідношення 

LK r

c
v

r

2

2
1

1

−

= .                   (3)  

Разом із тим, у багатьох кінематичних задачах 
доводиться оперувати відстанями між точками, 
які рухаються в ІСВ L з будь-якою допустимою 
спеціальною теорією відносності (СТВ) швид-
кістю . Тому не може не виникнути запитан-
ня: як перетворювати 

Lu
Lr  у Kr  у випадку, коли 

 не дорівнює ні нулю, ні , а також у випад-
ку, коли ? Оскільки СТВ не дає прямої 
відповіді на це запитання, то дана робота і є 
спробою відшукати таку відповідь. 

Lu v
LL uu 21 ≠

LX

KX LX

LX

Lx1
L
2

x−

1
L −1

Kx =

2. Уявимо, що ІСВ K та ІСВ L рухаються одна 
відносно одної так, що вісь KX  ковзає по осі 

, а початок координат ІСВ K зміщується у 
бік зростання додатніх значень осі LX .  

Оскільки при такій орієнтації систем усі реля-
тивістські ефекти, від яких можуть залежати ре-
зультати даної роботи, пов’язані лише з осями 

 та , то для спрощення ми обмежимося 
розглядом тільки одномірного випадку. 

Насамперед виберемо дві нерухомі одна від-
носно одної точки 1 та 2, що рухаються вздовж 

 зі швидкістю , і спробуємо знайти спів-
відношення, яке зв’язує значення 

Lu
Lr  та Kr , 

виміряні між цими точками. 
Нехай  та  - це координати точок 1 та 

2 у момент часу . При  >  відстань між 
цими точками у ІСВ L визначиться так: 

Lx2
Lt1 x Lx1

LLL xr 12= .                     (4) 
Якщо відлік часу в обох системах розпочатий 

у момент збігу початків їх координат, то, скорис-
тавшись перетвореннями Лоренца, ми можемо 
визначити координату 

)(
1

1
1

2

2
Lvtx

c
v

−
 

у момент часу 
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 Про перетворення відстані у спеціальній теорії відносності 

)(
1

1
2
1

1

2

21 c
vx

t

c
v

t
L

LK −
−

=  

та координату 

)(
1

1
12

2

22
LLK vtx

c
v

x −
−

=  

у момент часу 

)(
1

1
2
2

1

2

22 c
vx

t

c
v

t
L

LK −
−

= . 

Оскільки кожна з точок при цьому виявилася 
прив’язаною до ІСВ K у різні моменти  і , 
то для визначення 

Kt1 Kt2
Kr  координати  та  

повинні бути приведені до одного і того ж мо-
менту часу. Для цього необхідно врахувати, що 
за час  точки 1 і 2, переміщуючись від-
носно ІСВ K зі швидкістю 

Kx1
Kx2

KK tt 12 −

2
1

c
vu

vuu L

L
K

−

−
= , 

змінять свої координати на величину 
KKKK uttx )( 12 −=∆ . 

Оскільки > , то в залежності від того, до 
моменту t  чи до моменту  ми маємо намір 
приводити обидві координати, необхідно відпо-
відно або збільшити на  координату , 
залишивши незмінною координату , або 
зменшити на  координату , залишивши 
незмінною координату . Обидва випадки 
дають однаковий результуючий вираз 

Kt1

x∆

Kt2

K

K
1

Kt2

Kx∆

Kx2

Kx2
Kx1

Kx1

KKKK xxxr ∆+−= 12 . 

Підставляючи у цей вираз значення всіх вели-
чин та враховуючи (4), дістаємо  

L
L

K r

c
vu

c
v

r

2

2

2

1

1

−

−
= .                   (5) 

Це і є рівняння перетворень відстані між точ-
ками, які рухаються у ІСВ L зі швидкістю . 
З його допомогою можна без проміжних обчис-
лень розв’язувати всі кінематичні задачі на пере-
творення 

Lu

Lr  у Kr  у разі u . LLL uu == 21

3. Тепер одержимо декілька відомих частко-
вих випадків рівняння (5). 

Якщо точки 1 та 2 нерухомі у ІСВ L, то u  
і з (5) одержуємо співвідношення (2). 

0=L

Якщо ці точки нерухомі у ІСВ K, то u  і 
(5) перетворюється у співвідношення (3). 

vL =

Якщо точки 1 та 2 відповідають двом сусіднім 
максимумам напруженості електричного чи маг-
нітного полів деякої плоскої монохроматичної 
хвилі, а напрям розповсюдження цієї хвилі збі-
гається з напрямом зростання додатніх значень 
осі LX , то, підставляючи в (5) ,  і 

, отримаємо 
cu L = LLr λ=

Kλ=Kr

LK
vc
vc
λ

−
+

=λ . 

Якщо ж ця хвиля розповсюджується у проти-
лежному напрямі, то  і співвідношення 
(5) набуває вигляду 

cu L −=
 

LK
vc
vc
λ

+
−

=λ . 

Як бачимо, рівняння перетворень довжини 
електромагнітної хвилі збігаються з рівняннями 
релятивістського ефекту Доплера для довжини 
хвилі [2] і, отже, цей ефект міститься в самих 
перетвореннях просторових відстаней. 

4. З появою співвідношення (5) стає зрозумі-
лою марність спроб противників СТВ зіштовх-
нути між собою співвідношення (2) та (3) у 
спеціально придуманих мислених експериментах 
для одержання в різних системах відліку якісно 
відмінних результатів. Усі "протиріччя СТВ" у 
таких відомих парадоксах довжини, як парадокс 
транспортера, парадокс Ріндлера, парадокс жер-
дини та сараю, вже apriori приречені на спрос-
тування, оскільки співвідношення (2) та (3) в 
принципі не можуть заперечувати одне одного, 
як часткові випадки одного і того ж більш загаль-
ного рівняння (5). 

5. Співвідношення (5) ще раз підтверджує, що 
значення просторової відстані, виміряне в одній 
ІСВ, не збігається зі значенням цієї відстані, ви-
міряним в іншій ІСВ і, отже, є величиною віднос-
ною. При цьому саме (5) дозволяє вперше поба-
чити у цій відносності два дещо різних аспекти: 
відому раніше відносність, яка викликана наяв-
ністю швидкості ν, та відносність, що викликана 
наявністю швидкості . Lu

6. Співвідношення (5) може бути одержано і 
по-іншому. Наприклад, шляхом дворазового 
перетворення через деяку проміжну ІСВ M, у 
якій швидкості обох точок дорівнюють нулю. 
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Для цього спочатку потрібно здійснити переве-
дення релятивістського значення Lr  у власне 
значення Mr , а потім отримане Mr  перетворити 
у релятивістське значення Kr . 

Однак методика, якою ми скористались у 
пункті 2, заслуговує на увагу в тому плані, що за 
її допомогою легше розібратись з задачею пере-
творення відстані між точками, які рухаються 
одна відносно одної, до розгляду якої ми тепер 
переходимо. 

7. Отже, уявимо, що кожна з точок 1 та 2, між 
якими вимірюється перетворювана відстань, ру-
хається вздовж осі LX  з будь-якою допустимою 
СТВ швидкістю  і при цьому має місце нерів-
ність u . 

Lu
LL u21 ≠

Якщо  та  – це координати точок 1 та 2 
у момент часу , то при >  значення 

Lx1
Lx2

Lt1 Lx2
Lx1

Lr  
визначиться виразом (4). Аналогічно до попе-
редньої задачі будуть визначені за допомогою 
перетворень Лоренца координата  у момент 
часу  та координата  у момент часу . 
Але, приводячи обидві координати до одного з 
цих моментів, потрібно врахувати, що за час 

 точки 1 та 2, переміщуючись відносно 
ІСВ K з різними швидкостями 

Kx1
Kt1

Kt2

K
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змінять свої координати на різні величини  
KKKK uttx 1211 )( −=∆   та  ∆ . KKKK uttx 2212 )( −=

Тому для Kr  у момент t  ми отримаємо  K
1

KKKK xxxr 1121 ∆+−= , 

а для Kr  у момент t  –  K
2

KKKK xxxr 2122 ∆+−= . 

Відповідно до цього остаточні формули пере-
творення Lr  у Kr  матимуть вигляд: 

L
L
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c
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c
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1
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1

1

1
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L
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Як бачимо, одному і тому ж Lr  відповідають 
два значення Kr  і, отже, зовсім не байдуже, до 
якого моменту часу приводити координати обох 
точок. 

Щоб однозначно встановити, яке з цих двох 
значень Kr  більше відповідає перетворюваному 
значенню Lr , необхідно з’ясувати, який з двох 
моментів  більше відповідає моменту . Але 
з позицій СТВ таке питання некоректне. Для 
точки 1 момент  у тій же мірі відповідає мо-
менту , як момент  відповідає моменту t  
для точки 2. Оскільки ніяких інших передумов 
для надання переваги одному з цих моментів не 
існує, то позбутися неоднозначності у визначені 

Kt

L
1

Lt1

Kt1
t Kt2

L
1

Kr  неможливо. 
Це змушує нас констатувати, що задача пере-

творення відстані між точками, що рухаються 
одна відносно одної, не має однозначного роз-
в’язку і з точки зору СТВ повинна бути визнана 
некоректною. 

8. Оскільки обидва розглянуті вище випадки 
 і  охоплюють усі кінема-

тичні ситуації, що можуть виникнути при пере-
творенні 

LLL uuu == 21

L

LL uu 21 ≠

r  у Kr , виміряних між точками 1 та 2, 
то нашими дослідженнями повністю вичерпано 
питання, винесене в заголовок даної роботи.  
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СИЛОВІ  СТАЛІ  У  КРИСТАЛАХ  ZnSb 

Розроблено комплексний підхід для розрахунку силових сталих мікроскопічної теорії в 
складних низькосиметричних кристалах. Проведено розрахунок силових сталих у кристалах 
ZnSb. 

Comprehensive approach for calculation of the microscopic theory force constants in complex 
low-symmetric crystals has been developed. Force constants in ZnSb crystals calculations have been 
done. 

Предмет дослідження – розробка комплекс-
ного підходу до синтезу методів теорії пружності 
та мікроскопічної теорії кристалів. Як відомо [1], 
є ряд методів переходу від теорії гратки до теорії 
пружності. Характерним для всіх них є те, що 
пружні сталі знаходяться з допомогою резуль-
татів мікроскопічної теорії. Нами розв’язана 
обернена задача: за експериментальними даними 
знайдені основні параметри теорії пружності – 
пружні модулі, а потім шляхом складання сис-
теми рівнянь та розв’язку їх з допомогою моле-
кулярних моделей були розраховані силові сталі 
мікроскопічної теорії кристалічної гратки. 

Першим кроком розробки такого підходу 
було встановлення взаємозв’язку між теорією 
пружності й теорією гратки. Для розв’язання 
цієї задачі проведено співставлення рівнянь руху 
в теорії пружності [2] та теорії гратки [3]. Згідно 
[1] пружні сталі mnikc ,

~  взаємозв’язані з силови-
ми сталими мікроскопічної теорії в простих ку-
бічних кристалах наступним чином: 

( ) ( ) ( )∑Φ−=
h

nhmh
h

ik
z

mnik AA
V

c
2

1~
, , (1) 

де  - коефіцієнти розкладу потенціальної 
енергії Φ в ряд по зміщенням s, А - матриця, що 
задає положення ядра в гратці, Vz - об’єм елемен-
тарної комірки. 

( )h
ikΦ

Однак, як слідує з роботи [4], в сполуці ZnSb 
збереглися елементи зв’язку між атомами Sb-Sb 
і Zn-Zn (характерні для вихідних компонентів), 
а також з’явилися нові зв’язки Zn-Sb різної дов-
жини. Тим самим всі зв’язки в ZnSb розподіли-
лися на п’ять сімейств, що відповідають п’яти 
різним міжатомним віддалям і описуються не-

еквівалентними орбіталями. У відповідності з 
цим співвідношення (1) буде мати більш загаль-
ну форму: 

( ) ( ) ( )∑ Φ−=
khlh

l
nk

l
mk

h
ik

z
mnik AhAh

V
c

,,
, 2

1~ ,      (2) 

де l означає відношення до певного типу неекві-
валентних орбіталей, а hk характеризує перехід 
атомних зв’язків (в рамках окремого сімейства) 
під дією елементів симетрії. Вивід формули (2) 
для ромбічних кристалів приведено в роботі [5]. 

Далі опис пружних властивостей в ZnSb про-
водився в наближенні пружинного зв’язку. Це 
означає, що коливання вздовж атомних зв’язків 
характеризуються своїм коефіцієнтом пружності 
f(l) (1≤l≤5). При цьому величини  виража-

ються через f(l) так: 

( ) ( )h
ik

l Φ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )h
ik

llh
ik

l f α=Φ , (3) 

де ( ) ( ) ( ) ( )h
lk

h
li

h
ik

l ϕϕ=α coscos  є добутки направля-
ючих косинусів зв’язків l (1≤l≤5) з осями коор-
динат xi та xk (1≤ik≤3) атомів елементарної ко-
мірки. 

Наступний етап розроблюваного підходу зво-
диться до розрахунку f(l). Підставляючи (3) в (2) 
і перебираючи всі можливі значення індексів i, 
k, l, m, що допускаються групою симетрії крис-
талу, було отримано систему алгебраїчних рів-
нянь, що описує залежність  від f(l). Розв’я-
зуючи систему рівнянь відносно f(l) отримано: 

iklmc~
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~ ~де ijc  -пружні сталі mnikc , , записані в позна-
ченнях Фойгта [6]. 

Підставляючи в (4) експериментальні значен-
ня пружних сталих можна знайти чисельні зна-
чення f(l). Однак слід зауважити, що тензори 

mnikc ,
~  мікроскопічної теорії і cik,mn теорії пруж-
ності не можуть бути безпосередньо ідентифі-
ковані, адже вони входять в рівняння руху по-
різному: в рівняння руху теорії пружності вхо-
дить лише симетрична по mn частина cik,mn. Це 
означає, що ці тензори стануть ідентичними за 
умови [1]: 

( )kminknimmnik ccc ,,, 2
1~ += .            (5) 

~Взаємозв’язок ijc  та cij в кристалах ZnSb 
згідно (5) буде: 
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Підставляючи чисельні значення cij з роботи 
[7] згідно (6) в (4), було отримано такі чисельні 
значення для коефіцієнтів пружності зв’язків, що 
відповідають нееквівалентним гібридним орбі-
талям в ZnSb: 

f(1)=-4,85⋅102 Н/м, f(2)=-1,75⋅102 Н/м, 
f(3)=1,55⋅102 Н/м, f(4)=1,35⋅102 Н/м, 
f(5)=-3,1⋅102 Н/м.  
 

Отримані результати вказують на те, що 
прояв анізотропних властивостей ZnSb криється 
у самій природі кристалу, його структурі, в анізо-
тропії коефіцієнтів пружності окремих хімічних 
зв’язків. 

Висновки 
Розроблено комплексний підхід до синтезу 

методів теорії пружності та мікроскопічної теорії 
у складних низькосиметричних кристалах, що 
дозволило записати аналітичні вирази для кое-
фіцієнтів пружності окремих хімічних зв’язків 
через пружні сталі в кристалах ZnSb. Розробле-
ний підхід дає можливість розглядати з єдиних 
позицій результати розрахунків в теорії гратки 
та теорії пружності з подальшим використанням 
їх в дослідженнях, пов’язаних з отриманням но-
вих матеріалів з наперед заданими властивостя-
ми шляхом формування відповідного хімічного 
зв’язку. 
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