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ТРЕТЄ  ТИСЯЧОЛІТТЯ – СВІТ  СВІТЛА 

Оптика поділяє з декількома іншими областями фізики дивну властивість, сутність якої 
полягає в тому, що вона, з одного боку, є базою для фундаментальних досягнень у фізиці. Це, 
зокрема, ще раз підтверджено у 1997 р. Нобелівською премією, врученою групі вчених-фізиків. 
З іншого боку, оптика – це професія з широкими можливостями застосування. На сьогодні у 
світі спостерігається масштабне і глибоке проникнення фотоніки-оптики не тільки у науку й 
техніку, але й у різні галузі економіки і соціального життя. 

Optics shares the amazing property with several other fields of physics. On one hand, it is the basis 
for fundamental achievements in physics. This feature is confirmed by Nobel Prize, presented to the group 
of physicists in 1997 year. On the other hand, optics is the occupation with the broad opportunities of 
application. At present one can observe the large-scale and deep penetration of photonics-optics not only 
to science and engineering, but also to the different fields of economics and social life. 

Оптичні дослідження розвиваються для кон-
тролю атомів за допомогою лазерного випромі-
нювання, включаючи когерентні атомні стани, 
такі як конденсовані стани Бозе-Ейнштейна. Шля-
хом використання оптичних принципів детекту-
ються навіть окремі атоми; розвинуті абсолютно 
оригінальні концепції квантової криптографії; а 
квантові комп'ютери кінця 90-х значно амбіцій-
ніші та більш наближені до реалій, ніж оптичні 
комп'ютери кінця 80-х р.р. 

Фемтосекундні лазери, які впроваджуються 
у практику – це не тільки інструменти для до-
слідження швидких процесів і ефектів, але також 
інструменти для вивчення явищ, пов'язаних з 
високими енергіями та інтенсивними полями. 
Реальним стало використання цього інструменту 
у прискорювачах елементарних частинок. 

Нині один з найбільш амбіційних наукових 
проектів, що плануються і проводяться в астро-
фізиці, – виявлення і спостереження гравітацій-
них хвиль. Реалізація цих проектів неможлива 
без розробки і створення найбільших оптичних 
інтерферометрів з рекордною чутливістю. 

Оптика розширює свою область застосування 
як у бік коротших, так і довших довжин хвиль. 
Так, вдосконалення детекторів дозволило просу-
нутись у далеку інфрачервону область та мі-
ліметровий діапазон електромагнітного спект-
ра; рентгенівські джерела стають яскравішими 
і більш доступними, а їх оптичні компоненти 
прогресують у світлосилі і роздільній здатності. 

Вплив оптики на економіку виявляється через 
оптичні інформаційні технології і телекомунікації. 
З часу розробки першого лазера у 1960 р., оптика 
впливає на глобальну економіку численними 
способами за рахунок використання волоконно-
оптичних комунікацій, участі у виробництві, фор-
муванні зображень різних типів і призначень. 

У світі існує близько 5000 пов'язаних з опти-
кою компаній із фінансовим впливом понад 50 
мільярдів доларів щорічно. Але ця сума незначна 
у порівняні з тим, які можливості може надати 
оптика. Інвестиція декількох сотень мільйонів 
доларів в оптико-волоконні технології призвела 
до всесвітньої революції у сфері комунікацій з 
прибутком майже трильйон доларів. І це тільки 
початок. Усі перелічені досягнення змінять світ 
засобами, які навіть важко собі уявити. Проте вже 
зараз зрозуміло, що буде переглянуте бачення 
дослідницьких пріоритетів, досягнута тісніша 
координація між агенціями та галузями промис-
ловості, пов'язаними з оптичною наукою. У цьому 
напрямку визначальним виявився розвиток за-
собів і елементів оптичної пам'яті, а також фан-
тастичний розвиток широкосмугових, багато-
хвильових і довгих за протяжністю волоконно-
оптичних комунікаційних мереж, заснованих на 
волоконних підсилювачах, дисперсійній керую-
чій техніці, яка використовує лінійні і нелінійні 
ефекти на шляху розповсюдження сигналу і по-
ліпшенні якості оптико-електронних ланок.  

Оптика зіграла головну роль у розвитку без-
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інвазивної терапії і діагностики у медицині. Світ-
ло знаходить нове застосування у біології для де-
тектування окремих молекул, маніпуляцій з жи-
вими молекулами і клітинами, використовуючи 
лазерні пінцети. І це далеко не повний перелік. 

Ось деякі з ключових областей, яким приділя-
тиметься особлива увага у наступні роки: 
Інформаційна технологія і телекомунікації 
У всьому світі, оптичне волокно встановлю-

ється з темпом 1000 м/с, що співрозмірне з по-
двійною надзвуковою швидкістю літака. До 
2005 р. приблизно 600000 км оптико-волоконних 
кабелів перетне океани; цього достатньо, щоб 
обійти Землю 15 разів. Врешті-решт ці мережі 
будуть продовжені до кінцевого користувача в 
індивідуальних будинках, що спричинить швид-
кісну передачу даних і зображення, більш зручну, 
ніж за допомогою телефона. Але щоб досягнути 
цього, дослідницькі і виробничі можливості по-
винні бути збільшені у сотні разів. 

Охорона здоров'я і науки про життя  
На оптиці побудовані існуючі можливості ла-

зерної хірургії і неруйнуючі діагностичні методи. 
Вона може допомогти повніше використати по-
тенціал лабораторних і клінічних методологій 
охорони здоров'я. У майбутньому, наприклад, 
люди могли б мати персональні монітори здо-
ров'я, що оцінюватимуть оптичні властивості 
їхньої крові і тканин. Але фундаментальна наука, 
що вела б до таких новацій, тепер недостатньо 
розвинута. Усе це об'єктивно стимулює підви-
щення суспільних і приватних інвестицій у роз-
виток неруйнуючого оптичного контролю основ-
них процесів організму. 

Один з найважливіших напрямків – розробка 
сучасних технологій у медичній томографії. Знач-
ні перспективи з точки зору безпеки, простоти, 
надійності і чутливості пристроїв, одержання 
надійної інформації про фізіологічні процеси має 
оптична дифузна томографія [10] і когерентна 
оптична томографія [11,12]. 

Використання лазерних джерел близького 
інфрачервоного діапазону (λ∼0,85–0,9 мкм) зі 
змінною довжиною когерентності забезпечує 
можливість одержання зображень біотканин на 
глибині декількох сантиметрів [13]. Проте роз-
сіяння лазерного випромінювання біотканинами 
обмежує одержання чітких зображень сильно 
поглинаючих (або сильно розсіюючих), у порів-
нянні з фоном, неоднорідностей. Тому в оптич-
ній томографії важлива розробка методів селек-
ції оптичних потоків, які несуть зображення у 

сильно розсіюючому середовищі. 
Процеси світлорозсіяння такими об'єктами на 

даному етапі моделюються двома граничними 
скалярними наближеннями: 
• сильно розсіюючі (оптичномутні). До них на-
лежать шкіра, мозок, стінки судин, кров, скле-
ра. Їх оптичні властивості моделюються ба-
гаторазовим розсіянням скалярних хвиль у 
випадково-неоднорідному середовищі [14]; 

• слабкорозсіюючі (прозорі). Це тканини перед-
нього відрізка ока (рогівка, кришталик). Їх 
оптичні властивості описуються у межах моде-
лі світлорозсіяння впорядкованим середовищем 
з густою упаковкою розсіюючих центрів [15]. 
Однак скалярне наближення недостатнє, оскіль-

ки не враховує векторної природи падаючих і 
розсіяних біотканиною хвиль. При цьому інфор-
мативними параметрами, які характеризують 
структуру біотканин, є трансформація стану поля-
ризації лазерного пучка або його деполяризація 
[16]. Показано [17], що при розповсюдженні ла-
зерного випромінювання у біотканинах можливі 
ситуації: 
• ослаблене нерозсіяне світло (балістичні фото-
ни) не реєструється; 

• початкова поляризація розсіяного вперед світ-
ла у деякому невеликому куті зберігається. 
Такий ефект збереження векторної структури 

лазерних полів дозволяє одержувати поляриза-
ційні образи макронеоднорідностей біотканини, 
що відкриває нові можливості у когерентній 
томографії, а саме:  
• проводити селекцію дифузно розсіяних світло-
вих потоків і виділення діагностично інфор-
мативного сигналу [1,2]; 

• використовувати можливість виключення дзер-
кального відбивання на поверхні біотканини і 
підвищення відношення сигнал-шум у зобра-
женні, що аналізується [3]; 

• використовувати можливість реєстрації дво-
променезаломлення і оптичної активності біо-
тканин [4-6]. 
У [18] експериментально продемонстрована 

можливість візуалізації мікросудин шкіри обличчя 
з використанням поляризаційного контрасту-
вання. Одержані обнадійливі результати з візуа-
лізації структури очного нерва, що дуже важливо 
у ранньому діагностуванні глаукоми [19]. 

З практичного погляду очікується, що поля-
ризаційні методи повинні привести до більш 
простих, у порівнянні з часовими і фазово-час-
тотними, схем оптичної медичної томографії, а 
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також дати нову інформацію про структуру біо-
тканин.  

З іншого боку широкого розповсюдження 
набули фрактальні підходи у моделюванні і ана-
лізі структури біотканин [7-9]. Показано [20-26], 
що морфологічна структура більшості біотканин 
за своєю природою володіє різними рівнями ор-
ганізації – від фрактального (колагенові, елас-
тичні, міозинові та інші фібрили і волокна) до 
мультифрактального (архітектонічні мережа кіст-
кової тканини, шкіри і ін.). 

Тому актуальним є поєднання сукупності 
поляриметричних технологій лазерної діагнос-
тики і фрактальних підходів при обробці отри-
маних даних. 

Використання підходів, які базуються на уяв-
леннях фрактальної геометрії, дозволяє уніфіку-
вати уявлення про структуру різних типів біо-
тканин шляхом визначення їх фрактальної роз-
мірності [7,8], або спектрів сингулярності [9]. Усе 
це робить об'єктивно необхідним розробку і ство-
рення нових методів і технологій поляризаційної 
корелометрії біофрактальних структур. 

Таке багатопланове прискорення розвитку 
оптичних методів діагностики, різноманітність 
їх застосування є передумовою для постановки 
завдань вже на новому якісному рівні. Цей під-
хід вимагає більш повного описання процесів 
розсіяння когерентного випромінювання і по-
шуку взаємозв'язку набору поляризаційних, 
поляризаційно-кореляційних і фрактальних па-
раметрів поля зі структурою біотканини. При 
цьому виникають такі перспективні підходи. 
По-перше, успішно використовуваний в оптиці 
спеклів апарат статистичного описання ампліту-
дно-фазової [2] структури об'єктного поля може 
бути застосований для пошуку діагностично 
важливих взаємозв'язків структури біотканини із 
сукупністю поляризаційних, поляризаційно-
кореляційних параметрів поля розсіяного ви-
промінювання. По-друге, відсутній системний 
аналіз впливу механізмів розсіяння когерент-
ного випромінювання біотканинами різної мор-
фологічної організації на його векторну структу-
ру. Тому актуальною є розробка загальних прин-
ципів і відповідних технічних розв'язків поляри-
заційно-кореляційної діагностики стану біотка-
нини у різних фізіологічних ситуаціях – від но-
рмальної до патологічно зміненої. По-третє, ар-
хітектонічна мультифрактальна структура біотка-
нини об'єктивно зумовлює необхідність і перс-
пективність використання методів і засобів 
фрактальної оптики для моделювання і діагнос-

тики властивостей таких об'єктів. 
Виходячи з цього, постає завдання розв'язання 

проблеми пошуку оптимальних варіантів опи-
сання векторної структури лазерних полів, роз-
сіяних біотканинами у фізіологічно нормальному 
і патологічно зміненому станах. В основі розв'я-
зання цієї проблеми лежить ідея, яка полягає у 
пошуку і діагностичному застосуванні комплексу: 
статистичних і фрактальних параметрів, які ха-
рактеризують АС біотканини та відповідних 
поляризаційних, поляризаційно-кореляційних і 
фрактальних параметрів лазерного об'єктного 
поля. 

Для розв'язання такого завдання необхідна 
розробка методів вимірювання діагностично ак-
туального набору поляризаційних, поляризаційно-
кореляційних і фрактальних параметрів лазер-
ного поля біооб'єктів, які складають нову медич-
ну технологію – лазерну поляриметрію. 

Є всі передумови для того, щоб 21-е століття 
стало століттям тріумфу світла. У всякому разі 
оптика стимулюватиме прогрес у науці, техноло-
гії і економіці. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ФОРМУВАННЯ  ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ  СТРУКТУРИ  
ПОЛЯ  У  КОГЕРЕНТНИХ  ПУЧКАХ 

Розглянуті питання формування у площині спостереження результуючого стану поляризації 
поля, утвореного багатьма парціальними пучками з детермінованими станами поляризації. По-
казано, що відповідні амплітудні і фазові співвідношення між ортогональними компонентами 
складових забезпечують можливість формування довільного стану поляризації сумарного поля.  

We researched the problems of the result state forming of the polarization field in the observation 
plain caused by multiple partial beams with determined polarization states. It was shown that the am-
plitude and phase dependencies between orthogonal components provide the possibility of arbitrary 
polarization state of the summary field. 

Дослідження поляризації об'єктного поля часто 
проводять за допомогою накладання когерент-
ного опорного променя з відомою поляризацією. 
Аналізуючи просторовий розподіл інтенсивності 
сумарного поля, судять про стан поляризації 
початкового поля. Особливостям даного аналізу 
і проблемам, які при цьому виникають, присвя-
чена дана робота. 

Нехай об'єктне поле створене когерентним 
пучком із довільним станом поляризації, що опи-
сується матрицею когерентності [1] 

















**

**

yyxy

yxxx

EЕEЕ

EЕEЕ
,                 (1) 

де Ex, Ey – проекції вектора Джонса у лаборатор-
ній системі координат, усереднення <..> прово-
диться на протязі часу реєстрації. 

У самому загальному випадку об'єктне поле 
у даній точці може бути еліптично поляризова-
ним із певним еліпсом поляризації. При накла-
данні опорного променя із заданою поляризацією 
варто враховувати амплітудні і фазові характе-
ристики векторів 

 
E
r

 обох полів, тобто їх просто-
рову орієнтацію у даний момент часу t. Викорис-
тання матриці Джонса у традиційному вигляді не 
задовольняє дану вимогу. Тому скористаємося 
вектором Джонса [1] 
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де ax, δx і aу, δу – амплітуди і початкові фази ко-

ливань проекцій вектора E
r

. Еліптична форма 
поляризації визначається амплітудами ax, aу і 
різницею фаз δ=δx–δy для еліпса, що вписується 
у прямокутник зі сторонами 2ax і 2ay, причому 
властива еліпсу система координат нахилена до 
лабораторної. Орієнтацію вектора E

r
 в довільний 

момент часу можна описати за допомогою різ-
ниці фаз між його проекціями δ і початковою 
фазою α, що визначає положення вектора у мо-
мент часу t=0. Отже вектор Джонса для еліптич-
но поляризованого пучка можна записати у ви-
гляді [2] 

ti
i

y

i
x e

ea
ea

tE ω
α−

α+δ−












=ϕδα

)(
),,,(

r
,            (3) 

де ϕ=arctg(ax/aу). Зауважимо, що у традиційній 
еліпсометрії значення початкової фази неістотне 
так як еліпс поляризації у лабораторній системі 
однозначно описується значенням 

yxaaab /insarc±=δ , 
де a, b – величини напівосей еліпса, знак плюс 
відповідає правоциркулярному обертанню век-
тора поляризації, а мінус – лівоциркулярному. 
При потребі отримати інше лінійно поляризова-
не поле за допомогою суперпозиції еліптично 
поляризованого і лінійно поляризованого (у пло-
щині xOy) полів, потрібно скористатись відповід-
ними векторами Джонса 
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 М.Ю. Сахновський, Б.М. Тимочко, М.Т. Стринадко 

У формулах (4) опущено неістотній експонен-
ціальний множник eiωt. Вектор Джонса сумар-
ного поля 
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описуватиме лінійно поляризоване поле, якщо 
параметр Стокса 

0)( **
4 =><−><= yxyx EEEEiS .           (6) 

Вираз (6) із врахуванням (5) такий 
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причому знак усереднення для когерентних пуч-
ків можна опустити. Звідки випливає умова отри-
мання лінійно поляризованого поля 
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Аналогічно можна отримати лінійно поляри-
зоване сумарне поле за допомогою накладання 
на об'єктне поле 
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опорного пучка з вектором Джонса 
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при виконанні умови  
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а також у випадку, коли найменше значення 
амплітуди опорного поля задовольняє умову 
a2=aysinδ1 (δ1=α1–α2). Співвідношення (10) ви-
конується як для лівої, так і для правої циркуля-
ції об'єктного поля й задає лінійну поляриза-
цію, азимут якої знаходиться за формулою 

1
22

1

2

3

cos

cos2
2tg

δ−

δ
==χ

x

yx

a

aa
S
S

.             (11) 

Лінійна поляризація сумарного поля є однією 
із можливих. Дійсно, при виконанні умов 
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сумарне поле буде циркулярно поляризоване. 
Порушення даних умов приведе до еліптичної 
поляризації, параметри якої можна отримати за 
допомогою аналізу відповідного вектора Джонса. 

Особливий випадок – суперпозиція цирку-
лярно поляризованих і лінійно поляризованих 
пучків, адже часто для аналізу використовують 
циркулярно поляризований пучок. Нехай лінійно 
поляризований пучок характеризується довільним 
азимутом поляризації χ. Якщо ввести позначення 

,11 yx aaa ==  2
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2
2 yx aab += , то вектор Джонса 

сумарного поля буде 
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Очевидно, що сумарне поле буде лінійно по-
ляризованим з азимутом χ+π/2 при умові повної 
компенсації вектора 2E

r
 за допомогою цирку-

лярно поляризованого поля. Однак це не єдина 
можливість поляризації сумарного поля. Дійсно, 
якщо розрахувати значення параметрів Стокса [2] 
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то при виконанні умов α1-α2=π, a=bsinχ, S3=S4=0, 
а отже S1=S2=b2, сумарне поле повністю однорідне 
відносно стану поляризації. При виконанні інших 
умов можна отримати ту чи іншу еліптичну по-
ляризацію. 

Наведені вище результати можна звести у 
зручну для використання таблицю поляризацій: 
1. Еліптична (E1) і лінійна (E2) поляризація. 
Умови 

112211 sin,)5,0( δ=π+=α−α+δ yy aak  

синхронізації полів інтенсивністю  

, дають лінійну поляризацію з парамет-
рами 
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2. Еліптична (E1) і лінійна (E2) поляризація. 
Умови 

π+=α−α= )12(, 2121 kaa yy  
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дають лінійно поляризований пучок з χ=0. 
3. Еліптична (E1) з правим поворотом вектора 
поляризації і лінійна (E2) поляризація 
Умови 
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дозволяють отримати лівоциркулярну поляриза-
цію. 
4. Правоциркулярна поляризація (E1) і лінійна 
(E2) поляризація із довільним азимутом поля-
ризації χ 
Умови 

π+=α−αχ=

==

)12(,sin
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дозволяють отримати лінійну поляризацію з 
азимутом χ=0. 
5. Правоциркулярна поляризація (E1) і лінійна 
(E2) поляризація χ=π/2.  
При виконанні умов І1=І2=а2, , сумар-
не поле буде лінійно поляризоване з χ=0. 

π=α−α 12

6. Правоциркулярна поляризація (E1) і лінійна 
(E2) поляризація χ=π/2.  
При виконанні умови 12 2aa =  сумарне поле ліво-
циркулярне. 
7. Правоциркулярна поляризація (E1) і лінійна 
(E2) поляризація з азимутом χ=π/2 і співвідно-
шенням амплітуд, відмінних від умов 5 і 6, дає 
еліптичну поляризацію з напівосями, що знахо-
дяться з виразів  . ,2

1aI x =
2

21 )( yy aaI −=

8. Два еліпси з характеристиками 
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дають лінійну поляризацію з азимутом χ=0. 

 
Рис.1. Схема процесу реєстрації поляризації. Коге-
рентне джерело (1), оптична система (2), світлопо-
дільник (3), діелектрична поверхня (4), фотоплаті-
вка (5). 

Наведена вище таблиця буде вірною при за-
міні правоциркулярної поляризації лівоцирку-
лярною. 

Необхідність врахування миттєвого положен-
ня вектора E

r
 складових можна підтвердити з 

допомогою модельного експеримента. 
На рис.1 зображена схема, що ілюструє процес 

реєстрації поляризації з допомогою накладання 
опорної хвилі на об‘єктну. Об‘єктна хвиля утво-
рюється шляхом відбивання когерентного про-
меня від діелектричної поверхні в околі кута 
Брюстера. Сферична хвиля когерентного джере-
ла 1, сформована оптичною системою 2, поділя-
ється на дві частини світлоподільником 3. Одна 
частина направляється на діелектричну поверхню 
4, а інша використовується як опорна. Обидві 
компоненти мають лінійну поляризацію, орієн-
тація азимута поляризації яких, збігається з пло-
щиною рисунка. Штрих пунктиром зображений 
промінь, що падає під кутом Брюстера. У пло-
щині реєстрації 5 формується інтерференційна 
картина, що складається з двох частин – одна 
формується опорним променем та променем, 
відбитим діелектричною пластинкою під кутом 
меншим за кут Брюстера, а інша – опорним пуч-
ком та пучком, відбитим під кутом більшим за 
кут Брюстера. Оскільки при проходженні кута 
Брюстера фаза відбитого променя змінюється 
на протилежну [3], то інтерференційна картина 
має розрив по лінії, що відповідає куту Брюстера. 

Отже, при дослідженні поляризації об'єктного 
поля за допомогою накладання когерентного 
опорного поля слід враховувати миттєве поло-
ження вектора E

r
 кожної складової, бо за певних 

співвідношень між амплітудами і фазами можна 
отримати яку завгодно поляризацію сумарного 
поля окрім поляризацій його складових. Це особ-
ливо важливо при дослідженні поляризації стоха-
стичних полів, адже завжди знайдуться точки, у 
яких виконується одна з умов синхронізації. 
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ДО  ТЕОРІЇ  КОАЛЕСЦЕНЦІЇ  ЗА  ОСТВАЛЬДОМ 

У межах теорії ЛСВ вивчена кінетика розпаду пересиченого твердого розчину у випадку 
квазікогерентної границі поділу між виділеннями нової фази і матрицею. Показано, що розпо-
діл за розмірами знаходиться в дуже вузькому інтервалі відносних розмірів (rg/rk=6/5), а 
критичний або середній розмір змінюється з часом пропорційно t1/6 (rk∼t1/6). 

дифу

The kinetics of decay of a supersaturated solid solution in a case kwazicoherent of a demarcation 
between education's of a new phase and matrix is investigated within the LSW theory. Is shown, that 
the allocation on the sizes is made in a very narrow interval of the relative sizes (rg/rk=6/5), and the 
critical or medial size changes in due course proportionally t1/6 (rk∼t1/6). 

На стадії оствальдівського дозрівання нової 
фази, коли ріст крупних зародків (частинок) про-
ходить за рахунок розчинення дрібних, масопере-
нос між зародком і матрицею лімітується пере-
важно або дифузією атомів, або швидкістю за-
своєння атомів границею зародка [1-4]. Такі ме-
ханізми росту (розчинення) частинок (зародків) 
переважають у реакціях зародження-росту, коли 
материнська й нова фази мають різні склади, а 
в загальному випадку і різні кристалічні струк-
тури. При цьому мають місце два послідовних 
процеси. По-перше, дифузія на великі відстані 
(набагато більші міжатомних), по-друге, термо-
активований атомний перенос через поверхню 
поділу – поверхнева стадія або гранична кіне-
тика. Так як ці дві стадії послідовні, найбільш 
повільна з них контролюватиме швидкість росту 
в процесі дозрівання Оствальда. Основні вимоги 
теорії Ліфшиця-Сльозова-Вагнера, (теорії ЛСВ), 
у межах якої розглядається кінетика розпаду 
пересичених твердих розчинів для вказаних ме-
ханізмів росту, зводяться до наступного. Дис-
персні виділення статистично однорідно розпо-
ділені по об'єму матриці, локальні напруження 
навколо них відсутні, потік речовини до частин-
ки ізотропний, а середня відстань між ними на-
багато більша від їх середнього радіуса. 

На початкових стадіях дозрівання Оствальда, 
коли розміри частинок достатньо малі, а їх гра-
ниця поділу з матрицею когерентна, ці умови 
можуть порушуватися. Оскільки питомі об'єми 
утвореної фази й твердого розчину (матриці) 
розрізняються між собою, то навколо когерентних 
виділень утворюються поля пружних напружень. 

При наявності у матриці вільних дислокацій і 
когерентно зв'язаних з нею дрібнодисперсних 
виділень спостерігається взаємодія дислокацій 
з полями пружних напружень навколо зародків. 
Внаслідок цієї взаємодії проходить гальмування, 
а потім і закріплення дислокацій на частинках. 
Подальший ріст зародків проходить за рахунок 
дифузії речовини вздовж дислокацій як дислока-
ційних трубок перерізом q (b2≤q≥60 b2). 

Такий механізм росту частинок нової фази у 
процесі дозрівання Оствальда був уперше роз-
глянутий авторами робіт [5-7]. Він характер-
ний для металевих сплавів з явно вираженою 
кристалічною структурою. У чистому вигляді 
цей механізм росту частинок можливий за 
умови, що потік розчинених атомів до частинки 
вздовж дислокацій набагато більший від потоку 
речовини, зумовленого об'ємною зією 

( ) ( )   
dR
dCrD

dR
dCZqD

rR
v

rR
d

==
π>> 242 ,   (1) 

що накладає обмеження на розміри частинок 

Dπ
ZqDr

v

d
2

<< ,                         (2) 

де Z – кількість дислокацій, закріплених на по-
верхні частинки, Dd, Dv – коефіцієнти дислока-
ційної і матричної дифузії. 

Взаємодія полів пружних деформацій части-
нок, когерентно зв'язаних з матрицею, і дислока-
цій, що вільно рухаються, в кінцевому підсумку 
може привести до утворення границі зерна тов-
щиною d. Відповідно до [5], у цьому випадку 
Zq=d 2π r, що приводить до нового механізму 
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укрупнення частинок, пов'язаному з дифузією 
атомів по границях зерен [8-9]. Як і в поперед-
ньому випадку, цей механізм можливий за умови 

( ) ( )   
dR
dCrD

dR
dCrdD

rR
v

rR ==
π>>π 2

.з.г 422 ,  (3) 

звідки отримуємо обмеження на розмір зерна 

D
dDr

v

.з.г<< .                        (4) 

У залежності від механізму росту швидкість 
зміни радіуса частинки (швидкість росту) може 
бути подана у вигляді [10-12] 
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де критичний радіус 
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An – відомі константи, а n набуває значення від 
1 до 4 відповідно для граничної кінетики, мат-
ричної дифузії, дифузії по границях зерен і дис-
локаційної дифузії. На даний час інші механізми 
росту, крім чотирьох перелічених, у літературі 
не розглядаються. 

У даній роботі пропонується ще один можли-
вий механізм (п'ятий) росту частинок у процесі 
дозрівання Оствальда. Полягає він у наступному. 
У процесі росту зародків за рахунок дифузії ато-
мів уздовж дислокаційних трубок, вважається, 
що кількість дислокацій Z, закріплених на повер-
хні частинки, постійна. Однак з ростом розмі-
рів (радіусів) частинок їх когерентне спряжен-
ня з матрицею може порушуватись. Це приво-
дить до послаблення полів пружних напружень 
навколо частинок, а, відповідно, до зменшення 
взаємодії між зародком і дислокаціями. Це у 
свою чергу сприяє вивільненню дислокацій з 
місць закріплення та їх подальшому ковзанню, 
яке продовжується до тих пір, поки вони знову не 
загальмуються пружними полями інших части-
нок. Отже Z не залишається постійною, а зме-
ншується зі збільшенням радіуса частинки. Усе 
питання тепер у тому, як пов'язано Z з r? З цією 
метою звернемося до кінетичних закономірнос-
тей, характерних для розглянутих вище чоти-
рьох механізмів росту. 

Максимальний розмір rg, до якого можуть до-
ростати частинки у процесі дозрівання Остваль-
да, визначається із співвідношення [10] 

1+
=

n
nrr kg ,                         (7) 

де rk задається рівнянням (6), rk∼t1/(n+1). Крім 
того, з ростом n функція розподілу за відносними 
радіусами має все більш виражену асиметрію з 
боку дрібних розмірів, її максимум зростає і змі-
щується у бік більш крупних розмірів. 

Якщо для запропонованого нами механізму 
росту покласти n=5, то відповідно (7) максималь-
ний розмір повинен набути значення 

kg rr
5
6

= ,                          (8) 

критичний радіус має змінюватися як t1/6, а функ-
ція розподілу за відносними розмірами повинна 
відповідати зазначеним вище закономірностям. 
Нижче ми покажемо, що всі ці вимоги викону-
ються, якщо Z змінюється обернено пропорцій-
но r 

r
Z

Z 0= ,                         (9) 

де Z0 – вихідна кількість дислокацій, закріпле-
них на поверхні частинки радіуса r. 

Для визначення граничного розміру, при яко-
му такий механізм росту можливий, слід припус-
тити, що границя поділу між зародком і матри-
цею залишається квазікогерентною. Фізично це 
означає, що 
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звідки граничний розмір r 
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Якщо 3
2

0

Dπ
qZDr

v

d≥ , то у загальному потоці атомів 

до частинки, крім дислокаційної дифузії, необ-
хідно враховувати ще й матричну дифузію. 

Швидкість росту частинки радіусу r визначи-
мо з рівняння 

mjVrdt
d =π
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3
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,                   (12) 

де потік j поданий лівою частиною нерівності 
(10), Vm – мольний об'єм. Зробивши нескладні 
перетворення і врахувавши, що градієнт концен-
трації на поверхні частинки 
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отримаємо 
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або 
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де 
RT

VDqcZ
A md

π

σ∞= 0
5 , σ − питоме значення по-

верхневої енергії, С∞ − рівноважна концентра-
ція твердого розчину, R − газова константа, Т – 
температура. 

Відповідно до [10] рівняння (15) можна ви-
користати для визначення максимального роз-
міру rg, до якого можуть доростати частинки 
при даному механізмі росту. Його визначають з 
умови 

0=
=









grrr
r

dr
d &

,                  (16) 

де . Проробивши цю нескладну опера-
цію, отримаємо 

dtdrr /≡&

kg rr
5
6

= ,                        (17) 

З рівняння (15) також легко можна визначити 
часову залежність для rg, а відповідно і для rk. 
Підставимо в (15) r=rg, а замість rg/rk підставимо 
його значення 6/5 із (17), маємо 

tArg ⋅= 5
6

5
6 ,                       (18) 

або 

tArk ⋅





= 5

5
6

6
5 .                  (19) 

Для визначення функції розподілу за розміра-
ми f(r,t) скористаємося рівнянням неперервності 

( )( ) ( )( 0,, =⋅ )
∂
∂+

∂
∂ rtrf

r
trf

t
& ,         (20) 

разом із законом збереження об'ємної частки 
дисперсної фази [4], тобто об'єму дисперсних 
частинок на одиницю об'єму матриці 

( )∫
π

=
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drtrfrФ
0

,
3

4 3 ,               (21) 

при умові, що пересичення . ( ) 0→−><=∆ ∞cc
Відповідно [10] 

)()()( ugr  tr,f g ⋅ϕ= ,                 (22) 

де                    u , grr /= )()( trg ψ=ϕ .               (23) 

Підставляючи (22) у (21), визначаємо ϕ(rg) 
4/)( gg rQr =ϕ ,                         (24) 

де rg – задається (17), а ( ) 
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Функцію розподілу за відносними розмірами 
g(u) визначимо з (20), підставляючи замість f(r,t) 
і r&  їх значення 
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де                               V=6/5u–1.                        (26) 
Якщо тепер перейти від диференціювання по 

r і t до диференціювання по u, то в (20) розділя-
ються змінні і ми отримаємо 
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де враховано, що 
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де a≅2,576, b≅2,394, c≅–0,576, d≅2,088, α≅41/15, 
β≅1,562, γ≅1,572. 

Рис.1. Функція розподілу частинок gn(u) для різних 
механізмів росту нової фази. (На вставці у логариф-
мічному масштабі − залежність безрозмірної швид-
кості росту частинок від u для різних n). 
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На рис.1 g(u) відповідає кривій n=5. Для по-
рівняння тут же наведені розподіли за відносни-
ми розмірами для інших механізмів росту. Видно 
як з боку дрібних відносних розмірів розвиваєть-
ся асиметрія gn(u) з ростом n і зростає її макси-
мум. На вставці у логарифмічному масштабі для 
різних n показана безрозмірна швидкість росту 

11−+==
n

nu
A
r

dt
drV

n

n
.              (29) 

Верхня крива відповідає n=1, нижня − n=5. 
Ці ж розподіли, нормовані на свої максимуми, 

показані на рис.2. Видно, як максимум кривих 
зміщується вправо, у бік більших значень u. 

Отримані в межах запропонованого механіз-
му росту вирази і залежності для g(u), rg(t), rk(t), 
відношення rg/rk відповідають закономірностям 
зміни цих величин при переході від одного ме-
ханізму укрупнення частинок до другого, тобто 
коли n змінюється від одиниці до чотирьох. Це 
підтверджує правильність вибраної залежності 
(9) для Z(r). 

Більше того, на практиці розпад пересичених 
твердих розчинів частіше супроводжується утво-
ренням квазікогерентних поверхонь поділу, ніж 
повністю когерентних, що відповідає вибраній 
залежності Z(r). Не виключено, що запропонова-
ний механізм росту виділень нової фази у проце-
сі дозрівання Оствальда може також мати місце 
і для перетворень типу кристал-скло [15]. 

Рис.2. Залежності max)( ngung для різних меха-
нізмів процесу дозрівання Оствальда. 
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ВЗАЄМОДІЯ  ЕКСИТОНІВ  ВИЩИХ  РІВНІВ  ЗБУДЖЕННЯ   
З  ФОНОНАМИ 

Проведено розрахунки функції екситон-фононної взаємодії для перших трьох рівнів воднево-
подібного спектра екситонів кристалів CdS і PbI2. Проаналізовано специфіку поведінки функції 
зв’язку на всій області зміни квазіімпульсу фононів. 

The calculations of the exciton-phonon interaction function for the first three levels of the hydro-
gen-like energy exciton spectrum of crystals CdS і PbI2 were performed. The specific character of the 
bond function behavior on the whole region of phonon quasiimpulse variations were analyzed. 

Важливим джерелом інформації про електрон-
ні стани напівпровідникових кристалів служать 
оптичні спектри екситонів. Дослідження екси-
тонної смуги поглинання дає можливість виявити 
не лише енергетичну структуру напівпровідника, 
але і вивчати специфіку релаксаційних процесів, 
які відповідають за зміщення і розширення смуги 
поглинання. На першому місці тут стоїть екси-
тон-фононна взаємодія, яка відповідає за форму і 
температурну трансформацію екситонних смуг 
поглинання. Нині практично повністю, як теоре-
тично так і експериментально, досліджено функ-
цію форми і основні характеристики ізольованих 
смуг екситонного поглинання світла [1]. Проте 
для більшості неорганічних напівпровідників 
екситонне збудження характеризується воднево-
подібною енергетичною серією [2]: 

2
2 )()( π+−= akL

n
REkE gn

rrr
,             (1) 

де Eg – ширина забороненої зони напівпровід-
ника, R – екситонний Рідберг, n=1, 2, 3… – номер 
збудженого рівня екситонної серії, L – ширина 
окремої екситонної зони, k

r
 – квазіімпульс ек-

ситона, ar  – постійна гратки кристала. У таких 
напівпровідниках електрон із зони провідності і 
дірка з валентної зони за рахунок кулонівської 
взаємодії утворюють безструмове збудження 
кристала, т.з. екситон Ваньє–Мотта. Рух такого 
комплексу складається з відносного руху елек-
трона і дірки (в (1) – другий доданок) і руху їх-
нього центра ваги, що у періодичній структурі 
зумовлює появу енергетичної зони (у (3) – тре-
тій доданок). Появу водневоподібного спектра 
екситонів на довгохвильовому крилі власного 

поглинання зареєстровано різними авторами для 
багатьох напівпровідників. Кількість рівнів, які 
виявляють себе у смузі поглинання, є різна, як 
для різних кристалів (наприклад, n=6 у Сu2O [3] 
і n=3 для CdS [4]), так і для різних серій одного й 
того ж кристала (наприклад, для кристала MoS2 
n=6 у серії А і n=4 у серії В [5]). 

Зауважимо, що екситонні збудження кристала 
різняться не тільки енергією, але й хвильовою 
функцією внутрішнього стану екситона, різною 
для різних енергетичних рівнів водневоподібної 
серії. А це означає, що характер взаємодії екси-
тона з коливаннями гратки кристала змінюва-
тиметься зі зміною номера екситонного рівня. 
Мета даної роботи – розрахунок функції екситон-
фононного зв’язку для перших трьох екситон-
них рівнів (n=1, 2, 3). 

Енергію взаємодії екситонів з гратковими фо-
нонами визначають як різницю взаємодії елек-
трона е і дірки h з коливаннями гратки. Тоді 
функцію взаємодії екситона з фононами q (фонон 
S-ої вітки з квазіімпульсом qr ) можна записати 
[2]: 

)()()( qIfqIfqF nhshnesen −= .          (2) 
Тут fsj – параметр, який характеризує інтенсив-
ність взаємодії носія заряду j з фононом S-ої вітки, 
а I – інтегральна функція типу:  
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 Взаємодія  екситонів  вищих  рівнів  збудження  з  фононами 

У цьому виразі mj – маса відповідного носія за-
ряду, індекс j=e, h, а ϕт – нормовані на одиницю 
хвильової функції внутрішнього стану екситона 
з радіусом aex і масою m (тотожні з хвильовими 
функціями внутрішнього стану атома водню), 
які для перших трьох екситонних рівнів мають 
вигляд [6]: 
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Підставивши (4) у (3) і проінтегрувавши, ми 
отримали такі вирази для інтегральної функції 
різних енергетичних рівнів: 
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Традиційно при розрахунку оптичних спект-
рів екситона використовували наближення ізо-
льованої екситонної зони і наближену інтеграль-
ну функцію [2]: 

2
0)( LyEyE −= ; .             (6) 2

0 )1( −α−= jjI

При цьому жодних пояснень для такого на-
ближення, зокрема щодо I0j не робилось. Ми 
проводимо точні розрахунки залежності екситон-
фононного зв’язку від квазіімпульса фонона для 
перших трьох екситонних рівнів енергій (n=1,2,3). 
Обмежимось розглядом процесів розсіювання 
екситонів n-го рівня на оптичних фононах з енер-
гією Ω0: 
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Для аналізу візьмемо величину 2)(yF , так як 
час життя екситонного збудження і всі характе-

ристики смуги екситонного поглинання (зсув, 
напівширина, асиметрія) описуються саме квад-
ратом функції екситон-фононної взаємодії. Роз-
рахунки проведено для двох різних кристалів з 
такими параметрами: me=0,2 m0, mh=0,7m0, m= 
=0,9m0, aex=30Å, a=5,8Å – кристал CdS; me=1,4m0, 
mh=0,8 m0, m=2,2m0, aex=30Å, a=4,4Å – кристал 
PbI2. Результати обчислень наведено на рис.1 і 2, 
де i0 – інтегральна функція у традиційному на-
ближенні (6), а i1, i2, i3 – точні інтегральні функції, 
отримані за допомогою (5). Наші розрахунки 
показують, що у залежності in(y) існують два екс-
тремуми – головний пік та ледь виражений супут-
ник (висота якого на порядок менша), а також 
що i0 значно різниться від і1 у всій області зміни 
квазіімпульсу. Зі зростом номера екситонного 
рівня максимум екситон-фононної взаємодії зсу-
вається у бік менших значень квазіімпульсу фо-
нона. При цьому висота головного піка дзвоно-
подібної функції зв’язку зменшується з істотним 
зменшенням напівширини кривої. Це свідчить 
про те, що збільшення номера енергетичного 
екситонного рівня веде до різкого зменшення 
часу життя екситонного збудження. Порівнюючи 
поведінку функції зв’язку для екситона третього 
рівня (n=3) з фононом у різних кристалах, можна 
стверджувати: у CdS (рис.1) він себе ще може 
яскраво проявити у смузі поглинання, а для крис-
тала PbI2 (рис.2) його спостереження під сумні-
вом, оскільки час його життя вже порядку радіа-
ційної ширини рівня (а отже смуга поглинання з 
n=3 потоне у шумовому фоні кристала). 

 

in
CdS 

0,8

0,6

0,4

i0 i1 0,2

i2 

Рис.1. Залежність функції екситон-фононної взає-
модії від квазіімпульсу фонона для кристалу CdS. 
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Рис.2. Залежність функції екситон-фононної взає-
модії від квазіімпульсу фонона для кристалу PbI2. 
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ПОЛЯРИЗАЦІЙНА  КОРЕЛОМЕТРІЯ  ТА  ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗ 
КОГЕРЕНТНИХ  ЗОБРАЖЕНЬ  СТРУКТУРОВАНИХ  БІОТКАНИН 

Розглянутий метод кореляційної обробки і вейвлет-аналізу поляризаційних образів когерент-
них зображень біотканин, які являють собою структуровану двокомпонентну аморфно-криста-
лічну матрицю. Запропонований метод ранньої лазерної діагностики виникнення дегенеративно-
дистрофічних змін м'язової тканини. 

The method of correlation processing and wavelet analysis of polarization reflection of biotissues' 
coherent images, that make a structured two-component amorphous-crystallic matrix, is considered. 
The technique of early laser diagnostics of appearing degenerative-dystrophic changes in muscular tis-
sue is suggested. 

Робота спрямована на дослідження векторної 
структури об'єктних лазерних полів, утворених 
структурованими біотканинами з наступною роз-
робкою принципів оптичної діагностики їх фізіо-
логічного стану шляхом кореляційної обробки 
відповідних поляризаційних образів. 

Досліджено гістологічні зрізи фізіологічно 
нормальної м'язової тканини серця щурів (група 
А) і некротично (інфаркт) зміненої (група В). 

Теоретичне моделювання 
Відомо [1-4], що м'язова тканина – це структу-

рована система білкових пучків, які з оптичної 
точки зору являють двокомпонентну аморфно 
(актин) кристалічну (міозин) матрицю.  

Найбільш повно оптичні властивості такої 
системи можна описати суперпозицією матрич-
них операторів відповідних компонентів:  

{ } { } { }

,

0
0

00

44444342

34333332

2423222221

121111

kakk
kkak
kkkaa

aka

+
+

+
+

=

=+= ΚΑΜ

  (1) 

де aik, kmn – елементи відповідних матриць Мю-
ллера, явний вигляд яких наведений у [5,6]. 

При проходженні крізь таку структуру поля-
ризованого з азимутом α0 лазерного пучка фор-
мується об'єктне поле з такими параметрами: 
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( ).2sin2cosarcsin5,0 4300 kα+α=β         (2) 
Координатний розподіл інтенсивності такого 

поля, що спостерігається крізь аналізатор, орієн-
тований під кутом Ω відносно площини падіння, 
записується у вигляді: 

( ) ( ) ( ){ }.tgsincos, 222
0 βΩ−α+Ω−α= ΙYXΙ     (3) 

З іншого боку таке поле являє суперпозицію 
двох складових: 

( ) ( ) ( YXΤYXYXΙ ,,, + )Ψ= ,           (4) 
де Ψ(X,Y), T(X,Y) – компоненти поля, сформовані 
відповідно міозиновою і актиновою компонен-
тами м'язової тканини. 

З аналізу співвідношень (1)-(4) випливає, що 
векторна структура таких складових суттєво різ-
на, причому парціальне поле актинової компо-
ненти – лінійно поляризоване. Можна показати, 
що, орієнтуючи аналізатор під кутом 
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можна поляризаційно компенсувати компоненту 
T(X,Y) практичного до нульового рівня, формую-
чи систему поляризофот (ліній нульової інтен-
сивності) у когерентному зображенні м'язової 
тканини. При цьому розподіл інтенсивностей 
міозинової компоненти зміниться до такого рівня: 
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Співвідношення міозинової і актинової білко-
вих компонентів, їх біохімічний обмін відіграють 
основну роль у рухливості і скороченні м'язової 
тканини, що є одним з визначальних факторів у 
життєдіяльності людини. Патологічні зміни у 
фізіології таких біотканин призводять до змен-
шення або зникнення питомої ваги актинових 
білків, що призводить до дистрофії м'язів, або їх 
некрозу (інфаркт тканини) [3]. 

Рання оптична діагностика таких процесів 
полягає в такому: 
• Одержані когерентного зображення м'язової 
тканини. 

• Поляризаційній селекції з наступною візуалі-
зацією міозинових і актинових поляризаційних 
образів. 

• Кореляційній обробці таких образів. 
• Вейвлет-аналізі їх структури. 

Кореляційна обробка поляризаційних 
образі

Ідея методу полягає у статистичній обробці 
розподілів інтенсивностей Ψ(X,Y), T(X,Y) у різ-
них поляризаційних ситуаціях експерименту 
шляхом визначення коефіцієнту автокореляції 
відповідних зображень [7]: 
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де – коваріантність двох масивів інтенсив-

ностей у когерентному зображенні біотканин, що 
автокореляційно порівнюється; ,  – дис-
персії інтенсивностей відповідних частин карти-
ни поляризаційного образу, який аналізується: 
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Обчислена сукупність коефіцієнтів кореляції 
для кожної вибірки масиву інтенсивностей за го-
ризонтальним і вертикальним напрямками ана-
лізу складає автокореляційну функцію G(ψψ) 
поляризаційного образу лазерного зображення 
біотканини. 

Вейвлет-аналіз когерентних зображень 
Вейвлет – перетворення сигналу (розподілу 

інтенсивностей вздовж певного координатного 
напрямку) полягає у його розкладі за базисом, 
який сконструйований з солітоноподібної функ-
ції (вейвлета) шляхом масштабних змін і перено-
сів. Кожна з функцій цього базису характеризує 
як певну просторову частоту, так і її локалізацію 
у фізичному просторі [5]. У результаті з'являється 
можливість одночасного аналізу властивостей 
сигналу у фізичному (координата) і частотному 
просторах. 

Отже розподіл інтенсивностей у когерентному 
зображенні біотканини може бути представле-
ний у вигляді ряду: 

( ) (∑
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kj
jkjk XcX
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.           (13) 

Тут розподіл Ψ(X) належить простору L2(R), 
в якому він визначений за всією дійсною віссю 
R(–∞,+∞) і визначений кінцевою енергією (но-
рмою) 

( )∫
∞

∞−
∞<Ψ= dxXΕ f

2 .          (14) 

"Хвилі", які утворюють простір L2(R) назива-
ються вейвлетами ξik. Вони є просторово лока-
лізованими і дуже швидко спадаючими до нуля. 
Шляхом дискретних масштабних перетворень 
(1/2j) і зсувів (k/2j) можна описати всі частоти і 
покрити всю вісь, використовуючи один базис-
ний вейвлет ξ(X). 

Базис функціонального простору L2(R) мож-
ливо сконструйовати за допомогою неперервних 
масштабних перетворень і переносів вейвлету 
ξ(X) з довільними значеннями базисних пара-
метрів – масштабного коефіцієнту a і параметра 
зсуву b: 
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На його основі інтегральне вейвлет-перетво-
рення набуває вигляду: 
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Коефіцієнти cjk=<Ψ,ξjk> розкладу (13) функ-
ції Ψ у ряд за вейвлетами можна визначити через 
інтегральне вейвлет-перетворення: 

[ ] 





Ψ= ξ jjjk

kWc
2

,
2
1 .                (17) 

В якості вейвлет-функції аналізу когерентних 
зображень у даній роботі використовувалася най-
більш розповсюджена солетоноподібна функція 
MHAT – "мексиканський капелюх" [5]. 

Експериментальні дослідження і обгово-
рення 

На рис.1 наведені когерентні зображення фі-
зіологічно нормальної м'язової тканини серця 
щурів (верхній ряд) і некротично (інфаркт) змі-
неної (нижній ряд), які одержані у співвісних 
(фрагменти "а", "в") і схрещених ("б", "г"). поля-
ризаторі-аналізаторі. 

Видно, що морфологічна структура тканин 
обох типів являє собою системи впорядковано 
орієнтованих м'язових пучків. Найбільш конт-
растно структура м'язової тканини спостеріга-
ються у схрещених поляризаторі і аналізаторі, що 
адекватно відповідає запропонованій моделі орі-
єнтованих оптично одновісних волокон. 

Рис.2 ілюструє серію залежностей автокоре-
ляційних функцій (АКФ) G(ψψ) когерентних 
зображень таких тканин, одержаних згідно алго-
ритму (7)-(12). Позначення аналогічні, що й на 
рис.1. 

Одержана сукупність АКФ володіє спільними 
властивостями: 
• Всі АКФ на початку системи координат воло-
діють екстремумом, який відповідає білому 
шуму. 

• Із збільшенням координат зсуву (m,n) когерент-
ного зображення функції G(ψψ) швидко спа-
дають, що вказує на його розкореляцію пов'я-
зану з особливостями морфологічної струк-
тури м'язової тканини. 
Порівнювальний аналіз серії АКФ зображень 

тканин груп А і В виявив наявність високочас-
тотної квазігармонійної складової, яка модулює 
функції G(ψψ) фізіологічно нормальної м'язової 
тканини серця (рис.2б). Параметри модуляції від-
повідають характерному морфологічному роз-
міру (~2 мкм) у когерентному зображенні. Для 
некротично зміненої тканини така складова у 
АКФ її поляризаційних образів відсутня. 

Виявлена особливість може бути пов'язана з 
поляризаційною візуалізацією структури актино-
вої складової у волокнах м'язової тканини (спів-

відношення (5)). Відомо [4], що у фізіологічно 
нормальних волокнах координатний розподіл 
такого білка є гармонійним (еквідистантним) у 
вигляді поперечних дисків товщиною 1-3 мкм. 
Тому у схрещених поляризаторі-аналізаторі така 
компонента зображення являє собою систему 
еквідистантних смуг нульової інтенсивності (по-
ляризофот), перпендикулярних напрямку укла-
дання міозинового волокна. Виходячи з цього на 
фоні автокореляційної структури міозинової ком-
поненти у когерентному зображенні формується 
додаткова промодульована компонента, пов'яза-
на з актиновою компонентою. 

Навпаки, дегенеративно-дистрофічні зміни 
структури м'язової тканини призводять до дегра-
дації актину, що виявляється у збільшенні інтен-
сивності зображення відповідних поляризофот. 
Отже амплітуда модуляції АКФ знижується або 
зникає у випадку інфаркту м'язової тканини 
(рис.2в,г). 

 
Рис.1. Когерентні зображення м'язової тканини. 
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Рис.2. Автокореляційні функції зображень м'язової 
тканини. 
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Рис.3. Густини спектрів потужності. 

Більш детально такі процеси можливо про-
аналізувати шляхом знаходження спектру по-
тужності J(ψ,ψ) [7] серії АКФ поляризаційних 
образів діагностованих біотканин. 

На рис.3 наведені спектри J(ψ,ψ) когерентних 
зображень фізіологічно нормальної м'язової тка-
нини серця щурів (верхній ряд) і некротично (ін-
фаркт) зміненої (нижній ряд), які одержані у спів-
вісних (фрагменти "а", "в") і схрещених ("б", "г") 

поляризаторі-аналізаторі. 
З наведених даних видно, що найбільш суттє-

ва різниця між ними спостерігається у високо-
частотній ділянці спектру для схрещених поляри-
затора-аналізатора. Квазігармонійній актиновій 
компоненті когерентного зображення фізіологіч-
но нормальної тканини відповідає локалізований 
спектральний екстремум (рис.3г). Для зразків 
м'язової тканини з некротичними змінами спектр 
J(ψ,ψ) гладкий, що вказує на практично повну 
деградацію актину. 

J(ψψ) J(ψψ) 

J(ψψ) J(ψψ) 

З іншого боку у багатьох випадках дегенера-
тивно-дистрофічні зміни морфологічної струк-
тури біотканини є просторово локалізованими. 
Для таких патологій ефективність кореляційної 
обробки, як інтегрального "інструменту", є не-
достатньою внаслідок великого масиву усеред-
нення випадкових значень інтенсивності.  

На рис.4 наведені результати вейвлет-аналізу 
когерентних зображень фізіологічно нормальної 
м'язової тканини серця щурів, які одержані у 
співвісних (рис.4а) і схрещених (рис.4б) поляри-
заторі-аналізаторі. Рис.5 ілюструє ідентичні ре-
зультати для некротично (інфаркт) зміненої тка-
нини. 

 

     
а)                                                                                  б) 

Рис.4. Вейвлет-аналіз когерентного зображення зразка фізіологічно нормальної м'язової тканини. 

     
а)                                                                                 б) 

Рис.5. Вейвлет-аналіз зображення некротично ушкодженої м'язової тканини. 
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З одержаних даних видно: 
• У ситуації колінеарних поляризатора і аналі-
затора координатний розподіл екстремальних 
значень коефіцієнтів сjk вейвлет-розкладу роз-
поділу інтенсивностей Ψ(X) когерентного зо-
браження фізіологічно нормальної і патоло-
гічно ураженої біотканини сконцентрований 
у ділянці малих масштабів a і достатньо пла-
вним і слабофлуктуючим для більших масш-
табів "вікон" аналізу. 

• У схрещених поляризаторі-аналізаторі екстре-
муми коефіцієнтів вейвлет-розкладу спостері-
гаються практично для всіх масштабів функ-
ції ξjk(X) в усьому координатному просторі. 
Для патологічно ураженої біотканини є особ-
ливість. У ділянці аналізу поляризаційного 
образу низькочастотним вікном спостеріга-
ється координатно локалізований екстремум 
коефіцієнтів сjk. Поряд з цим останні практич-
но дорівнюють нулю для низьких масштабів. 
Одержані результати можуть бути пов'язані з 

особливостями морфологічної будови м'язових 
тканин. Для зразків обох типів спостерігається 
достатньо однорідне за площею укладання воло-
кон. Така особливість призводить до достатньо 
плавного розподілу просторових частот у відпо-
відних когерентних зображеннях. Проте високий 
рівень світлорозсіяного фону у зображеннях одер-
жаних в співвісних поляризаторі-аналізаторі 
"маскує" низькочастотну компоненту об'єктів. 
У результаті вейвлет-аналіз виявляє тільки коор-
динатний розподіл високочастотної структури 
інтенсивностей відповідних зображень. Поляри-
заційна фільтрація таких образів формує макси-
мальний контраст у зображенні системи орієн-
тованих м'язових пучків. Тому особливості їх 
просторової структури в площині гістологічного 
зрізу найбільш чітко спостерігаються за рахунок 
послаблення високого рівня світлорозсіяного 
фону. Це обумовлює зростання флуктуацій кое-
фіцієнтів вейвлет-розкладу координатних залеж-
ностей інтенсивностей у таких зображеннях. 

Для м'язoвої тканини з некротичними змінами 
є ділянка інфарктного ураження – руйнації її во-
локон. З оптичної точки зору – це низькочастот-
ний образ з практично нульовою інтенсивністю, 
як результат втрати анізотропних властивостей 
білкової речовини. Тому вейвлет-розклад має 
екстремум великомасштабних коефіцієнтів саме 
у цій координатній ділянці поляризаційно від-
фільтрованого зображення. Навпаки високочас-
тотна структура когерентного зображення не-
кротичної ділянки відсутня, що відображається 
сукупністю нульових значень низькомасштабних 
коефіцієнтів сjk. 

Одержані результати можливо використати у 
створенні поляризаційних систем ранньої діаг-
ностики дегенеративно-дистрофічних змін струк-
турованих тканин інтегрального і координатно-
локалізованого характеру. 
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ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ПЕРІОДИЧНО  СТРУКТУРОВАНОЇ  ПОВЕРХНІ 

У роботі подані результати першої частини системних досліджень поляризаційних характе-
ристик періодично структурованих поверхонь з різними оптико-геометричними параметрами, 
наведена оцінка впливу орієнтації структурних елементів поверхні на кутовий розподіл діаго-
нальних компонент її матриці розсіяння світла. 

The initial results of systematic study of polarization characteristics inherent to periodically struc-
turized surfaces are represented. Influence of orientation of structural surface elements on angular dis-
tribution of the diagonal components of the corresponding light-scattering matrix is determined. 

Періодично структуровані поверхні широко 
використовуються як диспергуючі елементи у 
спектральних приладах для видимої і, особливо, 
інфрачервоної областей спектра, як короткохви-
льові відрізаючі фільтри, як елементи вводу ви-
промінювання у волоконно-оптичних системах 
передачі інформації тощо. При цьому результат 
взаємодії випромінювання з такою поверхнею 
суттєво залежить від стану його поляризації, 
співвідношення відповідних характеристик і її 
оптико-геометричних параметрів. 

У ролі моделей періодично структурованої 
поверхні використана поверхня дзеркальних 
дифракційних граток, що містить 1800 штр/мм, 
контрольним об'єктом слугувала неструктурова-
на дзеркальна поверхня, отримана в результаті 
напилення на оптичне скло алюмінію, як і у ви-
падку дифракційних граток. 

Для оцінки поляризаційних характеристик 
об'єкта досліджень застосовано матричний ме-
тод оптики світлорозсіюючих середовищ, коли 
опромінюючий і розсіяний світлові пучки пред-
ставлені відповідними вектор-параметрами Сток-
са Si, Sk, а об'єкт описується матрицею розсі-
яння світла (МРС), яка у загальному випадку 
містить 16 компонент [1]. 

При спостереженні у дальній зоні світлового 
пучка ( 1>>k ) маємо: 

∑
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де i, k=1,2,3,4; Si, Sk – параметри Стокса падаю-
чого і розсіяного пучків відповідно, λ – довжина 
хвилі опромінення, α – кут розсіяння, θ – кут 

переважної орієнтації структурних елементів по-
верхні, D(α) – площа фотометрованої частини 
розсіюючої поверхні, R – віддаль від центра фо-
тометрованої частини до точки спостережен-
ня, Fik(λ,θ,α) – МРС об'єкта, яка містить у собі 
найбільш повну інформацію про його оптичні 
властивості. Принципова схема експеримента-
льної установки (на базі Не-Nе лазера, 
λ=0,633мкм) і методика визначення нормова-
них компонент МРС наведені у працях [1,2]. 
Дослідження проводились в області кутів роз-
сіяння α від 100° до 160°, поверхня опроміню-
ється по нормалі (α=0° у напрямку розповсю-
дження падаючого пучка). 

У загальному випадку довільного кута орієн-
тації θ структурних елементів поверхні її мат-
риця розсіяння світла має вигляд, характерний 
для оптично анізотропних об єктів: 
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де F11(λ,θ,α) при постійному значенні λ і θ віді-
грає роль індикатриси розсіяння світла досліджу-
ваної поверхні (усі вимірювання функціональної 
залежності F11(λ,θ,α)=f(α)повинні виконуватись 
у абсолютних одиницях одного масштабу), а нор-

мовані компоненти 
),,(
),,(

11 αθλ
αθλ

=
F
F

f ik
ik  – коефіціє-

нтами переходу між відповідними параметра-
ми Стокса падаючого Si і розсіяного Sk світло-
вих пучків. 
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Рис.1. Кутовий хід залежностей f22, f33 МРС. 

На основі аналізу результатів проведених 
досліджень кутового розподілу нормованих діа-
гональних компонент fik матриці розсіяння світла 
дифракційної гратки можна зробити такі виснов-
ки: 

1. Найбільш динамічні зміни величини ком-
поненти f22 у залежності від кута орієнтації θ 
структурних елементів поверхні гратки спосте-
рігаються в області кутів розсіяння α~100° (рис.1, 
криві 1-3). Враховуючи, що мінімальне значення 
функції f22=f(α) при θ=const характеризує пара-
метр несферичності ∆ форми розсіюючих центрів 
об'єкта [3] ( ), маємо у горизонтальній 
площині спостереження суттєво меншу несфе-
ричність форми розсіюючих елементів гратки 
при θ=90° (∆~0,07) відносно аналогічної при θ=0° 
(∆~1 для α~100°). Крім того, можна відзначити, 
що збільшення значення f22 з ростом α від 100° 
до 160° викликане зміною співвідношення інтен-
сивностей випромінювання відбитого від дзер-
кальної поверхні гратки і випромінювання, роз-
сіяного на її структурних елементах (в області 
кутів розсіяння α~100° основну роль відіграє роз-
сіяне випромінювання, а при α~160° – відбите). 
Отже, в області великих кутів розсіяння {α~160°) 
навіть при θ=0° (рис.1, крива 2) компонента f22 
набуває значення, близького до одиниці, що по-
яснюється наявністю практично 100% орієнтації 
структурних елементів поверхні. Малі значення 
параметра несферичності форми розсіюючих 
елементів поверхні у поєднанні з їх малим екві-
валентним розміром для горизонтальної площи-
ни спостереження при θ=90° зумовлюють вели-
чину компоненти f22 на рівні одиниці незалежно 
від кутів розсіяння α, що характерно для систем 
оптично ізотропних часток або поверхонь (рис.1, 

крива 1*). Відомо [4,5], що для систем орієнтова-
них часток компонента f22 в області малих (α~0°) і 
великих (α~180°) кутів розсіяння набуває значень, 
близьких до одиниці при кутах орієнтації θ=0° 
і θ=90°, і має практично нульове значення при 
θ=45°. У нашому випадку (крива 3, рис.1) вели-
чина компоненти f22 (θ=45°) у всій області кутів 
розсіяння назад (100°<α<180°) знаходиться у 
межах похибки експерименту. Тобто, закономір-
ності кутового розподілу компоненти f22 при різ-
ній орієнтації θ структурних елементів поверхні 
дзеркальних дифракційних граток пояснюються 
врахуванням таких моментів: 

min
221 f−=∆

f22, f33 

α, °     

а) вплив орієнтації елементів поверхні на їх 
ефективні, щодо процесу розсіяння, форму і роз-
мір; 

б) залежність співвідношення інтенсивностей 
відбитого дзеркальною поверхнею і розсіяного 
елементами поверхні випромінювання від кута 
розсіяння α. 

2. Особливістю функціональної залежності 
компоненти f33 від α при різних значеннях θ 
(рис.1, криві 4-6) є той факт, що в області кутів 
розсіяння α~120° f33 для θ=0° і θ=90° (рис.1, криві 
4 і 5, відповідно) набуває екстремальних (макси-
мальних за абсолютною величиною) значень, 
зменшуючись при α~100° і α~160°. Різниця зна-
чень f33 в області кутів розсіяння α~100° (криві 
4-6) пояснюється залежністю величини еквіва-
лентного розміру М розсіюючих елементів по-
верхні від θ (при θ=90° цей розмір оцінюється 
періодом гратки d~0,55мкм, при θ=0° – довжиною 
фотометруючої частини штрихів гратки – d→∞). 
Для малих значень М~λ (θ=90°) кут α, при якому 
компонента f33 дорівнює нулю, знаходиться в 
околі 90° (рис.1, криві 5, 6*), зі збільшенням М 
указаний кут α зміщується у бік більших кутів 
(рис.1, криві 6, 4) [З]. В області великих значень 
α для систем ізотропно розсіюючих часток ком-
понента f33 збільшує своє абсолютне значення, 
прямуючи до одиниці при α~180°. Для нашого 
випадку періодично структурованої поверхні вка-
зана закономірність функціональної залежності 
f33 від α виконується лише у випадку θ=45° (рис.1, 
крива 6), при θ=0° і θ=90° (рис.1, криві 4,5) ком-
понента f33 в області α~160° набуває значення 
менше 0,2. Цей результат частково узгоджується 
з висновками роботи [4], коли для системи орієн-
тованих часток компонента f33 в області кутів 
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розсіяння α~0° при θ=0° і θ=90° набуває нульово-
го значення, а орієнтація часток під кутом θ=45° 
приводить до одиничного значення f33. 

При відбиванні від дзеркальних дифракційних 
граток в області α~160° складова випромінюван-
ня з азимутом поляризації, паралельним штри-
хам граток має більшу інтенсивність відносно 
складової, перпендикулярної по азимуту, що й 
зумовлює малі значення компоненти f33 при α~ 
~160° для обох орієнтацій граток (θ=0° і θ=90°). 
При орієнтації гратки під кутом θ=45° і опромі-
ненні світловим пучком з азимутом поляризації 
45° у відбитому промені (α~160°) цей азимут 
становитиме вже 135°, що є причиною близького 
до одиниці і від'ємного значення компоненти f33 
у даній ситуації (рис.1, крива 6). 

3. Для системи ізотропно розсіюючих орієн-
тованих часток компонента f44 в області кутів 
α~0° і α~180° незалежно від кута орієнтації θ 
дорівнює нулю [4,5]. Внаслідок великої різниці 
значень складових світлового пучка, відбитої від 
дзеркальної поверхні гратки (область кутів α~ 
~160°) і розсіяної на її структурних елементах 
(α~100°) для компоненти f44 МРС дифракційних 
граток реалізуються незначні (менші 0,2), але 
чітко фіксовані значення у межах кутів розсіяння 
α від 110° до 140°. Зі збільшенням α до 160° ком-
понента f44 при довільних орієнтаціях структур-
них елементів граток набуває значень, близьких 
до нуля. 

Отже, проведені дослідження кутового роз-
поділу діагональних компонент МРС дзеркаль-
них дифракційних граток указують на суттєву 
залежність їх поляризаційних характеристик як 
від кута розсіяння α, так і від кута орієнтації 
структурних елементів поверхні θ. 

Подальші дослідження функціональних зако-
номірностей недіагональних компонент fik=f(α) 
при різних θ розширять можливості більш де-
тальної оцінки поляризаційних характеристик 
періодично структурованих поверхонь. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ  КОЕФІЦІЄНТА  ВІДБИВАННЯ  
ПІДКЛАДКИ  НА  ОПТИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ЛАКОФАРБНОГО  ПОКРИТТЯ 

За допомогою методу статистичного моделювання досліджено вплив коефіцієнта відбивання 
підкладки на оптичні характеристики лакофарбного покриття (біла й сіра фарби) – коефіцієнт 
поглинання фарби і дифузний коефіцієнт відбивання покриття. Показано, що поглинаюча здат-
ність покриття є переважно характеристикою системи "підкладка-фарба", а відбиваюча здатність 
покриття, − переважно характеристикою самої фарби. 

An influence of a base reflectivity on optical characteristics of paints (white and gray ones), such 
as absorption coefficient and a diffuse reflectivity of a paints, is determined using statistical simulation. 
It is shown that absorption of a paint characterizes, mainly, a system "base-paint", whereas a paint re-
flectivity characterizes a paint itself. 

Оптичні характеристики лакофарбного по-
криття мають вагоме значення при визначенні 
якісних і споживчих властивостей фарб. Якщо 
раніше оптичні характеристики привертали увагу 
переважно стосовно їх впливу на колір і покривну 
здатність фарб, то останнім часом [1-3] усе більше 
уваги приділяється дослідженню їх впливу на 
інші характеристики, наприклад, світлостійкість, 
терморегулюючі властивості, прискорення фото-
отвердіння фарби тощо. Фарби завжди наносять 
на підкладки з різних матеріалів, які мають певну 
відбиваючу здатність, або взагалі на підкладки з 
попередньо нанесеним шаром грунтовки, відби-
ваючою здатністю яких можна керувати. З до-
слідницької точки зору цікаво знати, як саме від-
бивання підкладки впливає на оптичні характе-
ристики покриття. Це викликає необхідність роз-
робки відповідних як експериментальних, так і 
розрахункових методів дослідження. Причому 
останнім надається перевага, оскільки вони до-
зволяють швидко, без зайвих витрат часу й мате-
ріалів визначити вимоги до оптичних властивос-
тей підкладки. У літературі [1,2] це питання ви-
світлено поверхнево як з експериментального, 
так і теоретичного поглядів. 

У даній роботі розглядаються результати до-
слідження впливу коефіцієнта відбивання під-
кладки на коефіцієнти відбивання і поглинання 
шарів білої та сірої фарб. Для розрахунків вико-
ристано числовий метод статистичного моде-
лювання [4,5], який дозволяє найбільш повно 

врахувати особливості структури лакофарбного 
покриття, умови на границях розмежування по-
криття з повітрям і підкладкою, умови його освіт-
лення. Такий підхід дозволяє набагато краще й 
повніше описати процеси розсіювання і по-
глинання світла в шарах, ніж це можливо з вико-
ристанням аналітичної двопотокової двопарамет-
ричної моделі Гуревича-Кубелки-Мунка, яка на-
була широкого застосування для визначення оп-
тичних характеристик лакофарбних шарів [6]. 

Модель лакофарбного покриття, яку викорис-
тано у роботі, має такий вигляд. Вважається, що 
шар фарби геометричної товщини Н нанесено на 
підкладку, яка має коефіцієнт відбивання RПІДК 
та індикатрису відбивання RПІДК(θ), де θ – кут 
відбивання. Покриття опромінюється по нормалі 
до поверхні випромінюванням з довжиною хвилі 
λ у певному тілесному куті Ω0 з розподілом по-
току випромінювання Ф(Ω). Лакофарбний шар 
складається з плівкоутворювача з показником 
заломлення nуnуnу inn χ−= 0 , у якому рівномірно 
й імовірно розташовуються частки пігменту з 
показником заломлення nnn inn χ−= 0 , логариф-
мічно нормальною функцією розподілу по роз-
мірах f(d) і об’ємною концентрацією VC. Границя 
розмежування фарби з повітрям вважається глад-
кою, відбивання й заломлення випромінювання на 
якій описується відповідними співвідношеннями 
геометричної оптики, а коефіцієнти відбивання 
визначаються за формулами Френеля. 
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Алгоритм побудови траєкторій квантів випро-
мінювання в шарі фарби складається з генеру-
вання ЕОМ послідовності випадкових чисел, 
рівномірно розподілених в інтервалі [0,1], за яки-
ми при допомозі певних імовірнісних функцій 
визначаються: кут падіння випромінювання на 
покриття, довжина вільного пробігу квантів між 
зіткненнями з частками пігменту, напрямок роз-
сіювання після зіткнення, імовірність поглинання, 
кут відбивання світла від підкладки. 

Для визначення імовірнісних функцій необхід-
но знати, окрім визначених функцій RПІДК(θ), 
Ф(Ω), ще оптичні параметри фарби: показник 
послаблення ε, альбедо однократного розсіюван-
ня Λ=σ/ε, де σ – показник розсіювання, та інди-
катрису однократного розсіювання Х(γ). На жаль 
у літературі [1,2] відсутні дані про оптичні пара-
метри фарб. Тому останні визначали розрахун-
ковим шляхом за формулами Мі для таких оптич-
них констант середовища: пn0 =2,4, χn=10-4 (суль-

фід цинку), пуn0 =1,53 (для більшості плікоутво-
рювачів дорівнює 1,4-1,6), χny=10-5. З літератури 
відомо, що найбільшу покривну здатність мають 
пігменти з середнім розміром (мкм) d=1,45λ/π× 
×( nyn nn 00 − ), що за нашими даними для середини 
видимої області спектра дорівнює ∼0,3 мкм. Відпо-
відно до цього при розрахунках вважали, що частки 
пігменту мають кулясту форму з середнім розміром 
d=0,3 мкм і степенем полідисперсності 20% (від-
ношення напівширини кривої розподілу за роз-
мірами до середнього розміру часток). Об’ємні 
концентрації білої та сірої фарб підібрано так, щоб 
вони мали однакові показники послаблення (ε=4 
мкм-1), що дає змогу порівнювати результати роз-
рахунків не тільки при однакових геометричних, а 
й оптичних товщинах шарів. Альбедо однократного 
розсіювання для білої фарби ΛБ=0,9994, для сірої – 
ΛС=0,995. 

Розрахунки проводили для підкладок з кое-
фіцієнтами відбивання RПІДК=0,5; 15; 30; 45; 60; 
75; 90; 100%. Індикатрису відбивання прийнято 
за дифузну, хоча програма розрахунку дозволяє 
моделювати індикатрису довільної форми. Роз-
поділ потоку випромінювання в освітлюючому 
пучку вибрано таким, як у безабераційній оптич-
ній освітлюючій системі. Кут падіння променя 
на покриття Ωi визначається за співвідношенням 

0cos1
cos1

Ω−
Ω−

=ξ i
i ,                        (1) 

де ξi – рівномірно розподілене в інтервалі [0,1] 
випадкове число. За результатами моделювання 
визначали такі оптичні характеристики: дифузний 
коефіцієнт відбивання покриття R, коефіцієнт 
поглинання лакофарбного шару А, коефіцієнт 
поглинання підкладки АПІДК. 

На рис.1, 2 наведено залежності вищеназва-
них оптичних характеристик від коефіцієнта від-
бивання підкладки для геометричних товщин 
шарів фарби 5 і 10 мкм. На рис.3, 4 наведено ана-
логічні залежності коефіцієнтів R і А, нормованих 
на відповідні значення при коефіцієнті відбивання 
підкладки RПІДК=0,5%. 

Рис.1. Залежність оптичних характеристик R, А і 
АПІДК від коефіцієнта відбивання підкладки RПІДК 
для білої (світлі символи) і сірої (темні символи) 
фарб; Н=5 мкм. 

Рис.2. Залежність оптичних характеристик R, А і 
АПІДК від коефіцієнта відбивання підкладки RПІДК 
для білої (світлі символи) і сірої (темні символи) 
фарб; Н=10 мкм. 
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Згідно з законом збереження енергії весь па-
даючий на покриття потік випромінювання пере-
розподіляється між поглинанням у фарбі, у під-
кладці і відбиванням від покриття, але вплив 
RПІДК на кожну з характеристик різний. Найбільш 
суттєво це позначається на коефіцієнті поглинання 
фарби (рис.3 і 4). При переході від темної до 
світлої підкладки поглинання зростає вдвічі для 
білої і у півтора рази для сірої фарби. 

Рис.3. Залежність нормованих оптичних характе-
ристик R і А від коефіцієнта відбивання підкладки 
RПІДК для білої (світлі символи) і сірої (темні сим-
воли) фарб; Н=5 мкм. 

Рис.4. Залежність нормованих оптичних характе-
ристик R і А від коефіцієнта відбивання підкладки 
RПІДК для білої (світлі символи) і сірої (темні сим-
воли) фарб; Н=10 мкм. 
 
 
 
 

При Н=10 мкм зростання поглинання у сірій 
фарбі незначне, оскільки, як видно із залежності 
коефіцієнта відбивання від RПІДК, така товщина 
фактично безмежно товста. 

Особливо різко поглинання зростає, коли від-
бивання підкладки перевищує 70-75%, що може 
суттєво впливати на світлостійкість покриття. Це 
можна пояснити тим, що саме при таких значен-
нях відбивання підкладки починає сильно змен-
шуватися її власне поглинання, тобто непогли-
нута підкладкою енергія якби переходить у по-
глинання фарби. 

Коефіцієнт відбивання підкладки значно мен-
ше впливає на відбиваючу здатність покриття. 
Перехід від темної до світлої підкладки збільшує 
відбивання на 50 і 20% для товщин шару фарби 
5 і 10 мкм відповідно (біла фарба). На відбиваючу 
здатність покриття з сірою фарбою RПІДК прак-
тично не впливає (рис.3, 4). Отримані закономір-
ності слід враховувати при оцінці покривної здат-
ності фарб. Як відомо, вона визначається за спів-
відношенням коефіцієнтів яскравості покриття, 
нанесеного на темну (RПІДК=5%) і світлу (RПІДК= 
=85%) підкладки. Результати розрахунків свід-
чать, що при визначенні покривної здатності 
контроль відбивання темної підкладки не є кри-
тичним, тоді як відбивання світлої необхідно кон-
тролювати досить ретельно, бо його величина 
впливає на відбиваючу здатність покриття. 

У цілому за результатами дослідження можна 
зробити наступні висновки. Поглинаюча здатність 
покриття є більше характеристикою системи під-
кладка-фарба, ніж самої фарби. Відбиваюча здат-
ність покриття навпаки є більше характеристи-
кою самої фарби, ніж системи підкладка-фарба, 
але з урахуванням викладених застережень щодо 
методики визначення покривної здатності фарб. 
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ПЕРСПЕКТИВИ  СХЕМНОГО  ВІДНОВЛЕННЯ  
СТАНУ  ПОЛЯРИЗАЦІЇ  У  ГОЛОГРАФІЇ 

Проведено аналіз однозначності відтворення амплітуди і фази у голографії. Аналізуються 
можливості схемного вирішення проблеми реєстрації і відтворення стану поляризації об'єктної 
хвилі. 

In work the problems of a uniqueness of restoring of amplitude and phase in a holography are ana-
lyzed. The possibilities of a schematic of a problem of registration and restoring of a condition of po-
larization of an object wave are considered. 

Відмітна особливість голографії–можливість 
реєстрації і відновлення фази об'єктної хвилі [1-3]. 
Вважається, що збереження фазової інформації у 
голографії забезпечується використанням опор-
ної хвилі, яка дозволяє перетворити різницю фаз 
опорної та об'єктної хвиль у площині реєстрації 
голограми у детермінований розподіл інтенсив-
ності [2]. Аналіз співвідношень голографії, які 
описують процес інтерференційної суперпозиції 
опорної та об'єктної хвиль і відновлення хвильо-
вого поля, показує можливість повного віднов-
лення хвильового поля, яке точно відтворює фа-
зові і амплітудні характеристики вихідного хви-
льового поля, разом з тим опорна хвиля впливає 
на амплітуду і фазу відновленої голограмою хвилі 
[1]. Найбільш суттєвого значення ідентичне від-
новлення фази об'єктної хвилі набуває у поля-
ризаційній голографії, оскільки це одна з необ-
хідних умов реєстрації і відновлення стану поля-
ризації об'єктної хвилі у певному схемному роз-
ташуванні. 

Перші спроби відтворення поляризації об'єкт-
ної хвилі з використанням двох опорних пучків 
із взаємно ортогональними лінійними поляриза-
ціями [4] дали значну похибку параметрів поля-
ризації відновленої хвилі. Подальші експери-
менти [5-9] показали високу критичність вимог 
до точності установки голограми відносно на-
прямку розповсюдження хвиль на стадії рекон-
струкції голограми, а також низку проблем, пов'я-
заних з формуванням уявних зображень, впливом 
нелінійних характеристик фотоматеріалу та ін. 
Використання в оптичних схемах об'ємних голо-
грам [10] привело до ще більшої критичності 
стосовно стабільності елементів експерименталь-

ної установки, при цьому питання відновлення 
стану поляризації з довільною еліптичністю за-
лишалося відкритим. Це привело до того, що по-
дальші дослідження в області розв'язання про-
блеми відновлення стану поляризації об'єкт-
ної хвилі були сконцентровані переважно у на-
прямку, пов'язаному з використанням для ре-
єстрації голограм поляризаційно чутливих се-
редовищ [11-13]. 

Нами обгрунтовується положення про те, що 
проблема відновлення стану поляризації вихідно-
го об'єктного хвильового поля може мати схемний 
розв'язок, а незадовільні результати [4] пов'я-
зані, передусім, з принциповою неможливістю 
відновлення стану поляризації об'єктної хвилі 
двома опорними хвилями з ортогональними ази-
мутами лінійної поляризації, яка пов'язана з не-
однозначністю відновлення амплітуди та фази 
об'єктної хвилі у голографії. 

Саме питанням однозначності відтворення 
амплітуди й фази у голографії і розподілу фази 
дифрагованих голограмних структурах хвиль 
присвячена дана праця. 

Формування зображень векторними голо-
грамами 

Перші спроби схемного розв'язання проблеми 
реєстрації і відновлення стану поляризації об'єкт-
ної хвилі проводились з використанням двох 
просторово рознесених хвиль з ортогональними 
азимутами лінійної поляризації [4]. У цьому ви-
падку розподіл інтенсивності, що формується 
опорними хвилями Ur, Us і об'єктною хвилею U0 
у площині реєстрації голограми можна записати 
у вигляді 
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 Перспективи схемного відновлення стану поляризації у голографії 

I=U0+Ur+Us2= 
=U02+Ur2+Us2+UrUs

∗+ 

+Ur
∗Us+Ur

∗ U0+Us
∗U0+UrU0

∗+UsU0
∗. 

У наближенні лінійної реєстрації голограми 
її пропускання пропорційне інтенсивності T≈I, 
відповідно, на стадії відновлення голограми опор-
ними хвилями Ur, Us матимемо 

(Ur+Us) T=M (Ur+Us)+NU0+PU0
∗,        (2) 

де 
M=(U02+Ur2+Us2+UrUs

∗+Ur
∗Us), 

N=(UrUr∗+Us
∗Us+UrUs

∗+Ur
∗Us), 

P=(UrUr+UsUs+UrUs+UrUs). 
Перші два доданки виразу (2) описують опорні 
хвилі Ur, Us, амплітуди яких промодульовані 
коефіцієнтом M, третій доданок описує первинну 
об'єктну хвилю U0, амплітуда якої промодульо-
вана коефіцієнтом N, а четвертий доданок опи-
сує комплексно спряжену об'єктну хвилю U0

*, 
промодульовану коефіцієнтом P. 

Запишемо лінійно поляризовану об'єктну хви-
лю з азимутом поляризації Q0 у вигляді 

Exo=A cos(ωt) cos(Q0), 
Eyo=A cos(ωt) sin(Q0) . 

Дві лінійно поляризовані хвилі з ортогональ-
ними азимутами поляризації запишемо у вигляді 

Ex1=B cos(ωt+ϕ0) cos(Q1), 
Ey1=B cos(ωt+ϕ0) cos(Q1), 
Ex2=–C cos(ωt+ϕ1) sin(Q1), 
Ey2=C cos(ωt+ϕ1) sin(Q1). 

У результаті когерентного складання опор-
них та об'єктної хвиль для складових вектора 
комплексної амплітуди результуючого поля можна 
записати 

Ex=A cos(ωt) cos(Q0)+B cos(ωt+ϕ0), 
Ey=A cos(ωt) sin(Q0)+C cos(ωt+ϕ1), 

відповідно для інтенсивності отримаємо вираз 
I≈(A2+B2+C2)+ABcos(Q0)cos(ϕ1)+ 

+ACsin(Q0) cos(ϕ1).                  (6) 
При відновленні голограми тими ж опорни-

ми хвилями отримаємо для складових вектора 
комплексної амплітуди 

Exr∼AB cos(ϕ0) cos(Q0) cos(ωt+ϕ0), 
Eyr∼AC sin(ϕ1) cos(ϕ1) cos(ωt+ϕ1) 

і для інтенсивності 
Ixr∼B2 cos2(Q0) cos2(ϕ0), 
Iyr∼C2 sin2(Q0) cos2(ϕ1). 

Оскільки Q0 і Q1 незалежні й визначаються 
початковими зсувами і координатами точки спо-
стереження у площині реєстрації, у результаті 
просторового усереднення за площею ділянки 
реєстрації отримаємо 

(1)

<cos2(ϕ0)>=<cos2(ϕ1)>=1/2.           (9) 
Якщо припустити, що дифракційні ефектив-

ності парціальних граток одинакові (така ситуа-
ція забезпечується рівністю інтенсивностей опор-
них хвиль на стадії реєстрації голограми, тобто 
В=С), тоді 

<Exr>∼cos2(Q0),      Eyr∼sin2(Q0).         (10) 
Саме такий розгляд застосовується у біль-

шості джерел з голографії, і згідно з даним роз-
глядом стверджується, що відновлена хвиля має 
стан поляризації первинної об'єктної хвилі. За-
значимо, що у подібному аналізі відсутнє вра-
хування проблеми однозначності відтворення 
фази і амплітуди у голографії. 

Фаза дифракційних компонент, які фор-
муються голограмною структурою 

У відповідності з традиційним підходом роз-
глянемо процес формування голографічного зо-
браження як такий, що містить дві стадії: фор-
мування голограмної структури (процес реєст-
рації голограми) і відновлення голографічного 
зображення (процес реконструкції голограми). 
На першій стадії актуальні два фізичних процеси: 
інтерференційне утворення розподілу інтенсив-
ності у площині реєстрації голограми; фотохіміч-
ний процес перетворення розподілу інтенсив-
ності у розподіл параметрів голограмної струк-
тури (почорніння для амплітудних голограм, по-
казника заломлення, або геометричного рельєфу 
для фазових голограм тощо.) На стадії відновлен-
ня голографічного зображення (реконструкції 
голограми)–процес дифракції хвиль на голограм-
ній структурі (для деяких типів голограм, напри-
клад, відбиваючих–це процес відбивання хвиль 
багатошаровими голограмними структурами) і 
інтерференційного додавання відповідних ком-
понент продифрагованих хвиль, що формують 
відновлене зображення. 

(3)

(4)

(5)

Отже, зображення, відновлене голограмою, 
формується у результаті когерентного складан-
ня хвиль, які продифрагували на голограмній 
структурі. 

(7) Схема експериментального дослідження на-
ведена на рис.1. Голограмна структура, що фор-
мується двома плоскими хвилями А і С реєст-
рується голограмою G. У площині аналізу R ре-
єструються інтерференційні картини, утворені  

(8)
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Рис.1. Схема експерименту. 

об'єктною хвилею С (або дифрагованою на голо-
грамній структурі хвилею А) і додатковою опор-
ною хвилею В. Фазова пластина F формує детер-
міновану різницю фаз двох ділянок об'єктної хви-
лі. Фазові клини, розташовані в опорній хвилі 
А, дозволяють плавно змінювати фазу опорної 
хвилі на стадії відновлення голограми. 

Аналіз експериментальних інтерференційних 
картин у площині спостереження R дозволяє зро-
бити такі висновки: 

а) спостереження інтерференційної картини, 
утвореної дифрагованою на голограмній струк-
турі хвилею A (відновлена голограмою об'єктна 
хвиля C) і додатковою об'єктною хвилею B, пока-
зує, що плавна зміна фази (за допомогою фазо-
вих клинів) відновлюючої хвилі А приводить до 
просторового зміщення інтерференційної кар-
тини. 

б) інтерференційні картини, утворені додатко-
вою опорною хвилею B і, відповідно, об'єктною 
хвилею С і відновленою об'єктною хвилею (про-
дифрагованою на голограмній структурі хвилею 
А) однакові. 

в) зміна кута нахилу або просторове зміщення 
голограмної структури приводить до зміни ви-
гляду інтерференційної картини, що вказує на 
зміну фази дифрагованої хвилі. 

Отже, отримані експериментальні результати 
підтверджують, що фаза відновленої голограмою 
об'єктної хвилі визначається фазою відновлюючої 
хвилі. Ідентичність інтерференційних картин у 
випадку б) пояснюється тим, що просторова ло-
калізація екстремумів почорніння голограмної 
структури (наприклад, у випадку реєстрації ам-
плітудної голограми) відповідає точкам, у яких 
хвилі А і С синфазні. На стадії реконструкції голо-
грами дифрагована хвиля (відновлена об'єктна 
хвиля) згідно з принципом Гюйгенса-Френеля 
формується вторинними джерелами, фази яких 

у площині голограмної структури однакові при 
збудженні як опорною хвилею А, так і об'єктною 
хвилею С. 

Неоднозначність відновлення фази об'єкт-
ної хвилі у голографії 

Розглянемо процес реєстрації і реконструкції 
об'єктної хвилі на голографічних галогеносрібних 
фотоматеріалах з використанням двох просторо-
во рознесених лінійно поляризованих опорних 
хвиль 1, 2 з ортогональними азимутами поляри-
зації. Припустимо, що момент часу t у точці х0 
площини реєстрації голограмної структури y-
компоненти обох опорних хвиль від точок А і В 
об'єктної хвилі синфазні, тобто 

Еy=mπ,    де  m=1, 2, 3,...            (11) 
Така ситуація може бути забезпечена певним про-
сторовим розташуванням джерел і відповідним 
формуванням початкових фаз хвиль. Процес ре-
єстрації голограмної структури можна розглядати 
як процес когерентної суперпозиції парціальних 
гармонійних розподілів комплексної амплітуди 
поля, що формуються опорними і предметними 
хвилями з однаковими азимутами поляризації. 
Оскільки у точці х0 хвиля від опорного джерела 1 
синфазна y-компоненті об'єктної хвилі джерела А, 
то такі складові формують парціальну гармоніку 
з максимумом у даній точці. Аналогічне просто-
рове розташування парціальної гармоніки, утво-
реної опорною хвилею 1 і y-компонентою об'єкт-
ної хвилі від точки В. Парціальні гармоніки, утво-
рені опорною хвилею 2 і компонентами Ах і Вх, 
просторово зміщені відносно попередніх гармо-
нік у площині реєстрації відповідно на половину 
і четвертину періоду.  

Отже, для всіх точок об'єкта, азимут лінійної 
поляризації яких відмінний від азимуту лінійної 
поляризації опорної хвилі на величину більшу 
ніж π/2, існують компоненти об'єктної хвилі, що 
відновлюються певними ділянками голограми 
(для яких різниця фаз хвиль при реєстрації дорів-
нює π) з похибкою π, а похибка азимуту поляри-
зації відновленої хвилі визначається величиною 
амплітуди даної компоненти. 
Тонопередача у голографічному зображенні 
Одним з критеріїв якості зображення, віднов-

леного голограмою, є правильний просторовий 
розподіл амплітуди у зображенні. Експеримен-
тальні дослідження [14] показали, що гологра-
фічний процес дозволяє передавати без спотво-
рень значно більший інтервал яскравості об'єкта 
порівняно з фотографічним процесом. Основна 
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умова забезпечення правильної тонопередачі у 
зображенні–реєстрація інтерференційної голо-
грамної структури в межах лінійної ділянки кри-
вої A(H), що характеризує залежність амплітуд-
ного коефіцієнта пропускання голограми від 
експозиції. Як правило у літературі з голографії 
[1-3,14] пропонується підбирати оптимальне спів-
відношення освітленостей, які створюються у 
площині голограми опорним і предметним пуч-
ками. Практично, якщо освітленість опорного 
пучка переважає у 3-10 разів освітленість пред-
метного, то експозиція переважно визначається 
опорним пучком, що зменшує ймовірність вихо-
ду з лінійної ділянки кривої A(H). Підкреслимо, 
що проблема оптимізації співвідношення інтен-
сивностей опорної і предметної хвиль має більш 
суттєве значення, оскільки вона суттєва стосовно 
однозначності відтворення амлітудного розподі-
лу у голографії, особливо у випадку реєстрації і 
відновлення безопорних голограм зі складною 
амлітудно-фазовою структурою чи поляризацій-
них голограм. 

При реєстрації голограми у площині фото-
пластинки утворюється складна інтерференційна 
структура, яка формується у результаті когерент-
ного складання опорної і предметної хвиль. Кон-
траст інтерференційної структури визначається 
розподілами інтенсивності об'єктної та опорної 
хвиль, а частота й форма смуг–фазовим рельєфом. 

Розглянемо загальний випадок, без будь-яких 
обмежень на співвідношення інтенсивностей 
опорного і предметного пучків. 

Нехай у площині голограми інтерференційна 
структура формується у результаті когерентного 
складання хвиль від опорного джерела D і дже-
рел В і С об'єкта. Розглянемо випадок, коли ве-
личини відношень інтенсивностей джерел В/D і 
С/D обернено пропорційні. У цьому випадку ком-
плексні амлітуди опорної U0 і предметних U1 і 
U2 хвиль можна записати у вигляді 

U0=A,  U1=mA,  U2=A/m,               (12) 
де m безрозмірний коефіцієнт. 

Гармонійні розподіли інтенсивності у пло-
щині голограми можна записати у вигляді: 

I1=U0+U12= 

=U02+U12+2U0U1 cos(ϕ0–ϕ1), 

I2=U0+U22= 

=U02+U22+2U0U2 cos(ϕ0–ϕ2). 

З урахуванням (12) вираз (13) запишемо: 

     I1=A2+m2 A2+2m A2cos(ϕ0–ϕ1), 
(14)

     I2=A2+m-2A2+(2/m) A2cos(ϕ0–ϕ2). 
Контраст голограмної структури визначимо 

як відношення різниці максимальної і мінімаль-
ної інтенсивностей до їх суми, відповідно для 
гармонійних компонент голограмної структури 
отримаємо: 

K1=K2=2m/(1+m2).                     (15) 
При відновленні голограми опорна хвиля диф-

рагує на парціальних гармонійних структурах і 
формує відновлені рівноінтенсивні предметні 
хвилі завдяки рівності коефіцієнтів модуляції 
обох гармонійних складових голограмної струк-
тури. 

Наведений приклад показує принципові об-
меження можливостей відновлення амплітуди 
первинних предметних хвиль. Використання 
опорної хвилі переважаючої інтенсивності дозво-
ляє зняти проблему неоднозначного відтворення 
інтенсивності у зображенні об'єкта. 

Отже, саме виконання обох умов – лінійної 
реєстрації і оптимального вибору співвідношен-
ня інтенсивностей опорної і предметної хвиль – 
забезпечує правильне відновлення амплітуди 
первинних об'єктних хвиль. У випадку реєстра-
ції голограми зі складною амплітудно фазовою 
структурою, через статичний характер розподілу 
амплітуди об'єктної хвилі, для довільно вибраної 
точки об'єкта існує ненульова ймовірність наяв-
ності точок з однаковою величиною відхилення 
інтенсивності, але різного знаку. Відповідно, на 
стадії відновлення зображення даної точки мати-
ме місце спотворення амплітуди таких об'єктних 
точок. Найбільш імовірний прояв таких ефектів 
у методі безопорної голограми, а у методі поля-
ризаційної голографії такі ефекти приводять до 
суттєвого спотворення відновленого стану поля-
ризації. 

Експериментально проводилась реєстрація 
трьох фрагментів B, D, C, інтенсивності яких 
співвідносяться як 1:2:4. Фотохімічна обробка 
голограми проводилась на місці, що забезпечило 
можливість реєстрації і відновлення зображення 
за методом безопорної голограми. Відновлення 
голограми фрагментом B забезпечує правильне 
відтворення інтенсивностей фрагментів D і C. 
Аналогічно відновлення голограми фрагментом 
С забезпечує правильне відтворення інтенсивно-
стей фрагментів D, В, тоді як відновлення голо-
грами фрагментом D приводить до спотвореного 
відтворення інтенсивностей фрагментів D, C. 

(13)
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Висновки 
1. Фаза об'єктної хвилі, відновлена гологра-

мою, визначається фазою відновлюючої хвилі 
і фазовою модуляцією голограмної структури. 
Тільки при незмінних параметрах умов реєстра-
ції і реконструкції голограми, а також відсутно-
сті фазових спотворень носія голограмної струк-
тури існує відповідність між фазовими розподі-
лами відновленої і первинної об'єктної хвиль. 

2. Розподіл амплітуди об'єктної хвилі закодо-
ваний у коефіцієнті модуляції відповідних гармо-
нійних складових голограмної структури. Іден-
тичне відтворення амплітуди вихідної об'єктної 
хвилі у голографічному зображенні можливе при 
забезпеченні таких умов: інтенсивність опорної 
хвилі переважає інтенсивності об'єктних хвиль, 
забезпечується умова лінійної реєстрації голо-
грами. 

3. Використання двох опорних просторово 
рознесених лінійно поляризованих хвиль з орто-
гональними азимутами поляризації не дозволяє 
відтворити стан поляризації первинної об'єктної 
хвилі через похибки, пов'язані з неоднозначніс-
тю відтворення компонент, що мають різницю 
фаз π. 

4. Забезпечити схемне розв'язання проблеми 
відтворення стану поляризації об'єктної хвилі у 
голографії можна оптимальним вибором кіль-
кості і параметрів опорних хвиль, враховуючи 
результати даної роботи. 
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ЗАПИС  І  ВІДТВОРЕННЯ  ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ  СТРУКТУРИ  
ОБ'ЄКТНОГО  ПОЛЯ  ГОЛОГРАФІЧНИМ  МЕТОДОМ 

Використано два опорних промені з ортогональними азимутами лінійної поляризації для 
запису й відтворення поляризаційного розподілу об'єктного поля. 

It was used two basic beams with orthogonal polarization azimuths to write the holograms and 
their next recreation of object polarization field. 

Застосування голографії дозволяє записати і 
відновити амплітуду й фазу об'єктного поля При 
цьому у традиційних голографічних схемах не 
відновлюється стан поляризації, хоча він і запи-
сується [1]. Відомі методи реєстрації поляризації 
з використанням поляризаційно активних сере-
довищ [2]. У даній роботі аналізуються проблеми 
реєстрації поляризації на основі схемного розв'я-
зання, з використанням двох опорних променів. 

Розглядалась голограма, що формується за 
допомогою двох опорних променів, кожен з яких 
записує одну з проекцій вектора поляризації. 
Об'єктом дослідження служили два концентричні 
кільця, виготовлені з поляроїдної плівки, орієн-
тація яких змінювалась. Розглянемо процес ре-
єстрації та відновлення голограми об'єктного 
поля  при наявності двох опорних хвиль з 

ортогональними поляризаціями U  і , засто-
сувавши формалізований метод. 
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Якщо для запису голограми використати по-
ляризаційно не активне середовище з відгуком, 
пропорційним інтенсивності падаючої хвилі, то 
зареєструється просторовий розподіл інтенсив-
ності 
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Оскільки U та U мають ортогональні поляри-
зації, то 7-ий і 9-ий доданки у співвідношенні 
(1) не формують інтерференційної картини. 
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Коефіцієнт пропускання середовища після 
фотохімічної обробки буде пропорційним інтен-
сивності І. Якщо на отриману голограму спря-

мувати опорні пучки U  і U ,то результуюча 
хвиля запишеться як 
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коефіцієнтом , а просторова лока-

лізація збігається з об'єктною хвилею; 
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U  
хвиля комплексно спряжена об'єктній та про-
модульована коефіцієнтом ;  
хвиля комплексно спряжена об'єктній та промо-
дульована коефіцієнтом  

U&

sU&

Отже, внаслідок когерентного додавання 
об'єктної і двох опорних хвиль можна виділити 
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два процеси: інтерференційне складання опорної 
хвилі з об'єктною і інтерференційне складання 
другої опорної хвилі з об'єктною. У кожному 
випадку в утворенні інтерференційної картини 
бере участь проекція амплітуди об'єктної хвилі 
на стан поляризації відповідної опорної хвилі. 
На стадії відновлення кожна опорна хвиля від-
новлюватиме зображення об'єкта з поляризацією, 
що збігається зі станом поляризації в об'єктній 
хвилі та амплітудою, яка відповідає дифракційній 
ефективності відповідної решітки, на якій від-
бувається дифракція. Внаслідок когерентності 
опорних хвиль та їх просторової синхронізації 
отримаємо поляризацію, що відповідає вихідній 
об'єктній хвилі, тобто лінійну поляризацію. На 
рис.1 наведена схема пристрою, що реалізує за-
пропонований метод. 

Циркулярно-поляризоване випромінювання 
лазера ЛГ-38, падаючи на подільник BS1 поді-
ляється по амплітуді на два промені. Перший 
створює у площині реєстрації голограми опорну 
хвилю W1. Другий, освітлюючи подільник BS2, 
у ролі якого використане напівпрозоре дзеркало, 
формує об'єктну W та другу опорну хвилю W з 
азимутом поляризації, ортогональним азимуту 
поляризації першої опорної хвилі. Дзеркала М1, 
М2 створюють відповідні напрямки розповсю-
дження опорних хвиль та забезпечують їх пере-
тин у площині реєстрації голограми Н під кутом 
90°. 

Відтворення голограми відбувається у цій же 
схемі за умов перекритої об'єктної хвилі. Голо-
грама Н освітлюється двома опорними хвилями 
з ортогональними азимутами лінійної поляриза-
ції, ідентичними опорним хвилям, які викорис-
товувались при запису голограми. 

Рис.1. Оптична схема запису та відтворення поля-
ризаційних станів. 

В області перекриття відновлених об'єктних 
хвиль формується хвиля із станом поляризації 
ідентичним стану поляризації об'єктної хвилі. 
Контроль відповідності відтворених станів поля-
ризації станам поляризації об'єкта проводився 
фотометричним пристроєм RS за допомогою 
поляризаційного аналізатора Р3. 

На рис.2 наведені фотографії відтвореного 
об'єктного поля, зареєстрованого через поляроїдну 
плівку аналізатор Р3 з орієнтацією, яка збігається 
з поляризацією внутрішнього кільця (рис.2а), не 
збігається з жодною поляризацією концентрич-
них кілець (рис.2б), збігається з поляризацією 
зовнішнього кільця об'єкта (рис.2в). 

Дослід підтверджує можливість відновлення 
початкового стану лінійно поляризованого об'єкт-
ного поля у голографії з використанням звичай-
них галогеносрібних фотоматеріалів за рахунок 
відповідно сформованих двох поляризаційно 
ортогонально орієнтованих опорних хвиль. За-
значимо, що в об'єктному полі існують невеликі 
зони, де вектор обE

r
знаходиться у протифазі з 

опорним променем. Зрозуміло, що дана зона не 
точно реєструє об'єктне поле. Це приводить до 
похибок відтворення поляризації. Геометричним 
зміщенням опорних променів можна зменшити 
загальну площу вказаних зон а, отже, підвищити 
точність відтворення поляризації. 

 
           а)                          б)                          в) 

Рис.2. Фрагменти контролю поляризаційного стану 
об'єкта. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Som S.C.,Lessard R.A. Holographic record of polari-

zation in volum hologram // Appl.Phys.Lett. - 1970. - 
17, №9. - P.381-382. 

2. Какичашвили Ш.Д. и др. К теории поляризацион-
ной голографии в трехмерной фотоанизотропной 
среде // Оптика и спектроскопия. - 1987. - №63. - 
С.59. 

 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 86. Фізика.Електроніка. 36



 

УДК 535.36 
© 2000 р.  В. Рудейчук, Б. Гжегожевський* 

Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці 
*Медичний університет ім. Л.Рідігера, Бидгощ, Польща 

ФАЗОВИЙ  ПЕРЕХІД  У  ЯДРІ  ЗРІЛИХ  ВОЛОВИХ  КРИШТАЛИКІВ 

У статті досліджується нуклеарна частина зрілих волових кришталиків. Проведені вимірю-
вання кутової залежності інтенсивності розсіяного світла при різних температурах зразка. За 
допомогою теорії випадкових флуктуацій густини і теорії Дебая для сферичних розсіювачів ви-
значено розмір розсіюючих елементів. Аналіз експериментальних даних дає змогу виділити три 
типи розсіюючих елементів: два перших – агрегати і їх оточення. При зменшенні температури 
розмір розсіювачів третього типу зростає, у результаті зростає інтенсивність розсіяного світла. 
Природа розсіювачів третього типу пояснюється наявністю фазових переходів у речовині кри-
шталика.  

The nuclear part of old bovine lens was investigated. The angular dependence of the light scattered 
intensities at various temperatures was measured. The random density fluctuation theory and the Debye 
theory for a spherical scattered were adopted to evaluate size of scattering units. The analysis of the 
experimental data demonstrates the presence of three populations of scattering units. Two populations 
were identified as aggregates and their separation. As the temperature is decreased the third population 
increases in size and the intensity of light scattered by the units increases. Elements of the population 
were identified as units associated with the phase separation. 

Одна з найпоширеніших хвороб ока – ката-
ракта, помутніння кришталика ока, викликане 
розсіянням світла у ньому. Структура і склад 
розсіюючих елементів кришталика досліджені 
мало. Більш детальне вивчення фізичної і хіміч-
ної природи розсіюючих елементів у кришталику 
дасть змогу знайти речовини, що припиняють або 
сповільнюють розвиток катаракти. 

У кришталиках багатьох ссавців, у тому числі 
молодих телят, спостерігається цікаве явище так 
званої температурної катаракти [1]. Воно полягає 
у тому, що при охолодженні до певної критичної 
температури у кришталику формується мутна 
область, яка збільшується при подальшому охо-
лодженні. При нагріванні кришталик знову стає 
прозорим. Ця штучна зворотна катаракта може 
служити доброю моделлю для вивчення механіз-
му розвитку природної незворотної катаракти.  

Ядро молодих кришталиків великої рогатої 
худоби стає мутним при температурі 13°С [1]. Ця 
зворотна температурна опасифікація спричиня-
ється фазовими переходами у цитоплазмі молодих 
кришталиків. Дорослі кришталики при 13°C за-
лишаються прозорими, тобто мутність не спосте-
рігається. Але інтенсивність світла, розсіяного 
нуклеарною частиною дорослих кришталиків 
великої рогатої худоби, залежить від температу-
ри зразка [2]. Мета даного дослідження – аналіз 

розсіюючих центрів, які відповідають за темпе-
ратурну залежність розсіяння у дорослих криш-
таликах. Розглядається гіпотеза, що у цитоплазмі 
дорослих кришталиків великої рогатої худоби 
теж відбувається фазовий перехід. 

Очі великої рогатої худоби доставлялись з 
місцевого м'ясокомбінату. Зразу після отримання 
кришталики виділялись з очей і зважувались. По-
тім відокремлювалось ядро кришталика (нуклеа-
рна частина), яке розміщувалось між двома плос-
ко-паралельними скляними пластинками і стис-
калось. Між пластинками встановлювались дві 
смужки фольги товщиною 70 мкм, щоб зафіксу-
вати кінцеву товщину зразка. Зразки готувались 
при кімнатній температурі, без заморожування. 
При даній процедурі клітинна структура криш-
талика порушується, тому об'єктом дослідження 
є гомогенат нуклеарної частини кришталика. У 
даній статті розглядаються результати дослі-
джень кришталиків з масою 2,62 г і 2,95 г. 

Експериментальна установка складається з 
He-Ne лазера з довжиною хвилі 632,8 нм, оптич-
ної системи, гоніометра, поляризаторів і фото-
помножувачів. Зразок встановлювався на стенді, 
який фіксував температуру з точністю 0,1°C. Тем-
пература стабілізувалась за допомогою охоло-
джувальної системи Пельт'є. Вимірювання про-
водились у температурному інтервалі від 20°C 
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до 35°C. При фіксованій температурі вимірюва-
лась кутова залежність паралельної компоненти 
розсіяного світла. Вимірювання інтенсивності 
розсіяного світла показали, що перпендикулярна 
компонента набагато менша за паралельну, тому 
у даній роботі наводяться результати тільки для 
паралельної компоненти розсіяного світла. 

При високій температурі світло розсіюється 
переважно білковими агрегатами. Було показано, 
що кореляційну функцію флуктуацій густини 
c(r), якою описуються агрегати, можна записати 
у вигляді 

( ) ∑
=









−=

2

1
2

2
exp

i i
i a

rXrc ,               (1) 

де a1, a2 – розмір агрегатів і середня відстань між 
ними, а X1 і X2 – їх об'ємні частки [3-5]. Кореля-
ційні довжини a1, a2 можуть бути визначені з 
кутової залежності інтенсивності розсіяного світ-
ла за допомогою теорії випадкових флуктуацій 
густини [3]. При низькій температурі має місце 
зростання розміру розсіюючих елементів вна-
слідок фазових перетворень. У кришталиках мо-
лодих телят елементи, що утворюються внаслі-
док фазових переходів, були ідентифіковані як 
сферичні розсіювачі і за допомогою форм-
фактора P(Θ) для сферичних розсіювачів, що 
задовольняє умови наближення Релея-Ганса, 
був визначений радіус цих розсіювачів [1]. Коли 
флуктуації показника заломлення, спричинені 
агрегатами і елементами, що виникають внаслі-
док фазових переходів, приблизно однакові, то 
a2 – середня відстань між двома типами розсі-
ювачів. Тому зростання розміру елементів, що 
виникають внаслідок фазових переходів, спри-
чиняє поступове зменшення кореляційної дов-
жини a2. Якщо припустити, що внесок структу-
рних елементів у загальне розсіяння не залежить 
від внеску елементів, що виникають внаслідок 
фазових переходів, то загальну інтенсивність 
розсіяного світла можна записати у вигляді 

( ) ( ) ( ) (Θ+Θ+Θ=Θ spsurag IIII ) ,        (2) 

де Iag(Θ), Isur(Θ), Isp(Θ) – внесок у загальну інтен-
сивність розсіяного світла агрегатів, середовища, 
що їх оточує, і елементів, що виникають вна-
слідок фазових переходів, відповідно. 

Попередні вимірювання інтенсивності світла, 
розсіяного досліджуваними зразками, показали, 
що перпендикулярна складова розсіяння I⊥ при-
близно у 20 разів менша, ніж паралельна складо-
ва I. У даній статті ми наводимо дані експери-

ментальних досліджень тільки для I-складової. 
Для дослідження температурних залежностей 
інтенсивності розсіяння одного зразка необхідно 
біля двох годин. Тому для того, щоб знайти за-
лежність інтенсивності розсіяння від часу, були 
проведені відповідні дослідження, результат яких 
зображений на рис.1. Маса кришталика – 2,62 г. 
Температура зразка утримувалась на рівні 22°C, 
тривалість експерименту 2 год. На рис.1 видно, 
що на протязі двох годин розсіюючі параметри 
зразка практично не міняються. 

На рис.2 зображена індикатриса розсіяння у 
ядрі волового кришталика масою 2,95 г при різ-
них температурах. На малих кутах розсіяння 
спостерігається збільшення кута нахилу кривої 
розподілу інтенсивності розсіяння при зменшенні 
температури. У температурній області від 20°C 
до 27°C спостерігається значно сильніше змен-
шення інтенсивності розсіяння, ніж в області від 
27°C до 35°C. 

Метою дослідження було визначення розміру 
розсіюючих елементів у зрілих волових кришта-
ликах. Розрахунок проводився у два етапи. Екс-
периментальні результати, наведені на рис.2, да-
ють змогу виділити три класи розсіювачів. Малі 
елементи з радіусом від 0,3 мкм при температурі 
20°C до 0,18 мкм при температурі 35°C – це ре-
зультат фазових переходів. На рис.3 наведено 
залежність від температури розміру проміжного 
класу елементів. Розмір цих елементів практично 
не залежить від температури. На рис.4 зображено 
внесок цих елементів Iag(Θ=0) у загальну інтен-
сивність розсіяння при нульовому куті розсіяння. 
Інтенсивність Iag(Θ=0) різко зменшується з тем-
пературою до ∼25°C, потім набуває майже постій-
ного значення. Характер розсіяння цими елемен-
тами свідчить про те, що це білкові агрегати. Ко-
реляційна довжина, пов'язана з цими агрегатами, 
дорівнює a1=0,483+0,010 мкм, а інтенсивність 
Iag(Θ=0)=2,76+0,22 (у відносних одиницях). Па-
раметри для агрегатів були пораховані з експе-
риментальних даних у діапазоні температур від 
25°C до 35°C. Великі елементи з довжиною коре-
ляції від 0,85 мкм при 20°C до 1,1 мкм при 35°C – 
це простір між вказаними вище елементами. 

На другому етапі розрахунку ми припускаємо, 
що розсіяння на агрегатах не залежить від тем-
ператури. Результат розрахунку наведений на 
рис.5. Розмір малих елементів зменшується від 
0,279+0,004 мкм при 20°C до 0,185+0,047 мкм 
при 35°C. Довжина кореляції a2 великих елемен- 
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Рис.1. Залежність інтенсивності світла, розсіяного 
ядром волового кришталика (m=2,62 г) від кута 
розсіяння при 22°C: зразу після преперації зразка 
(•) і через дві години (o). 
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Рис.2. Інтенсивність світла, розсіяного ядром во-
лового кришталика (m=2,95 г) при температурі 
зразка 20°C ( ), 27°C (•), 35°C ( ). 
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Рис.3. Залежність довжини кореляції a1 від темпе-
ратури для ядра кришталика масою 2,95 г. 

20 24 28 32
0
1
2
3
4
5
6
7

Iag(Θ =0)

T, oC  
Рис.4. Внесок у інтенсивність розсіяного світла на 
нульовому куті розсіяння Iag(Θ=0) агрегатів у ядрі 
кришталика масою m=2,95 г у залежності від тем-
ператури. 
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Рис.5. Залежність розміру розсіюючих елементів у 
ядрі волового кришталика з масою m=2,95 г від 
температури. R – радіус елементів, що виникають 
при фазовому переході (o), довжина кореляції a2 
пов'язана з відстанню між агрегатами (•). Пунктир-
на лінія – середнє значення довжини кореляції a1, 
що описує розмір агрегатів. 
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Рис.6. Залежність від температури інтенсивності 
розсіяння Isp(Θ=0) і Iag(Θ=0). Суцільна крива – ре-
зультат визначення спінодальної температури.  
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тів збільшується від 0,850+0,005 мкм при 20°C 
до 1,119+0,050 мкм при 35°C. На рис.5 також 
показано для порівняння розмір агрегатів, знай-
дений на першому етапі. 

Внесок у загальну інтенсивність розсіяння у 
нульовому куті розсіяння Isp(Θ=0) елементів, що 
виникають внаслідок фазових переходів, наве-
дено на рис.6. Для порівняння наведено також 
значення Iag(Θ=0) для агрегатів. Для даного зраз-
ка інтенсивність розсіяння у нульовому куті роз-
сіяння елементів, пов'язаних з фазовими пере-
ходами при температурі 20°C приблизно дорів-
нює інтенсивності розсіяння від агрегатів. При 
температурі 35°C розсіяння від агрегатів домінує. 
Рис.7 демонструє те, що при T>25°C величину 
1/Isp(Θ=0) можна описати лінійною функцією. 
Тобто величину Isp(Θ=0) можна описати співвід-
ношенням: 

( ) ( )spsp TTAI −==Θ 0 ,                (3) 
де A – константа, а Tsp – спінодальна температу-
ра фазового переходу. Порівняння експеримен-
тальних результатів з цією формулою дає нам 
змогу визначити спінодальну температуру фазо-
вого переходу. Крива на рис.6 і суцільна лінія 
на рис.7 – це результат розрахунку, що дає зна-
чення Tsp=23,01+0,55°C і A=2,46+0,49. 

У даній роботі показано, що у зрілих волових 
кришталиках має місце фазовий перехід. Такий 
висновок можна зробити, аналізуючи темпера-
турну залежність індикатриси розсіяння. Аналіз 
експериментальних даних дає змогу виділити 
три класи розсіюючих елементів у ядрі волових 
кришталиків. При температурі, вищій за спіно-
дальну, елементи одного з них мають постійне 
значення як довжини кореляції, так і внеску у 
загальну інтенсивність розсіяння. Такими влас-
тивостями характеризуються білкові агрегати у 
цитоплазмі кришталика. Розмір агрегатів мож-
ливо оцінити за допомогою довжини кореляції 
a1=0,483 мкм. Розмір елементів іншого класу за-
лежить від температури. Радіус цих малих еле-
ментів і їх внесок у загальну інтенсивність розсі-
яння зменшуються при підвищенні температу-
ри. Такі властивості характерні для елементів, 
що виникають при фазових переходах. У ядрі 
зрілих волових кришталиків розмір цих елеме-
нтів зростає від 0,19 до 0,28 мкм, коли темпера-
тура досягає спінодалі. Температурна залеж-
ність інтенсивності розсіяння цих елементів 
служить для визначення спінодальної темпера-
тури. У результаті розрахунку було отримане 

значення Tsp= =23,1°C. Довжина кореляції ве-
ликих елементів спочатку зростає при збіль-
шенні температури, а потім досягає постійної 
величини a2=1,1мкм. Зменшення довжини ко-
реляції при охолодженні пояснюється тим, що 
при низьких температурах відстань між агрега-
тами заповнюється елементами, що виникають 
внаслідок сепарації фаз і довжина кореляції 
вже описує відстань між цими двома класами 
розсіювачів. 
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Рис.7. Залежність величини 1/Isp(Θ=0) для ядра 
кришталика масою m=2,95 г. Суцільна лінія – ре-
зультат лінійної інтерполяції для визначення спі-
нодальної температури. 
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ДІАГНОСТИКА  ЗАХВОРЮВАНЬ  З  ПРОЯВАМИ  ЖОВТЯНИЦІ   
ЗА  ЗМІНОЮ  КОЕФІЦІЄНТА  ДИФУЗНОГО  ВІДБИВАННЯ   

ШКІРИ  ЛЮДИНИ 

У роботі наведено результати дослідження впливу концентрації білірубіну в крові людини 
на спектри коефіцієнтів дифузного відбивання її шкіри. На основі цього запропоновано метод 
діагностики захворювань з проявами жовтяниці і створено відповідний портативний прилад. 
Наведено результати його клінічних досліджень, на основі аналізу яких запропоновано шляхи 
подальшого вдосконалення приладу. 

Influence of bilirubinum concentration in human blood on spectra of skin's diffuse reflectivity has 
been studied. The technique for diagnostics of diseases with manifestation of hepatitis is developed on 
this base as well as the portatble diagnostic device. The results of clinical approbation of the technique 
and device are represented, and the prospects of further improving of them are discussed. 

В останні десятиріччя спостерігається значне 
поширення і збільшення кількості різнопрофіль-
них захворювань з проявами жовтяниці. Вони 
виникають при порушеннях білірубіноутворення 
під впливом різних факторів в організмі людини 
і супроводжуються підвищенням вмісту біліру-
біну (C33H36O6N4 – пігмент жовто-червоного ко-
льору, продукт розкладу гемоглобіну) у крові 
(понад 30 мкмоль/л) і проявами жовтого забарв-
лення шкіри і слизових оболонок внаслідок його 
відкладання у тканинах [1-5]. Зокрема, за місцем 
і характером порушення обміну білірубіну в ор-
ганізмі людини всі жовтяниці поділяються на 
надпечінкові (гемолітичні), печінкові (паренхі-
матозні) та підпечінкові (обтураційні, механічні) 
[1,4,5], і тому проблема діагностики і диференці-
ації таких захворювань актуальна для клінічної 
медицини. 

Існуючі на сьогоднішній день біохімічні ме-
тоди визначення певних стадій розвитку жовтя-
ниць, які базуються на кількісній оцінці біліру-
біну у крові людини, потребують взяття проби і 
відповідних лабораторних досліджень, що вима-
гає певного часу. У шкірі людини існує насичена 
судинна мережа і численні артеріовенозні анас-
томози [6]. Враховуючи, що кров – оптично не-
однорідне дисперсне середовище, характеристи-
ки якого залежать і від концентрації білірубіну, 
існує можливість діагностики захворювання жов-
тяницями на основі оцінки розсіюючих власти-
востей крові, що міститься у судинах шкіри лю-

дини. При цьому необхідно визначити робочу 
спектральну область, де виявляється максимум 
чутливості характеристик відбитого шкірою лю-
дини випромінювання, до концентрації біліру-
біну у її крові. 

У роботі використовувались методи оптики 
світлорозсіюючих середовищ, коли вимірювались 
індикатриси розсіювання світла, спектральні кое-
фіцієнти дифузного відбивання і пропускання 
зразків шкіри людини з різних ділянок тіла. Ви-
мірювання коефіцієнтів дифузного відбивання в 
області спектра 0,35-1,1 мкм проводились на фо-
тометричній сфері [7,8], в області 1-5 мкм – на 
еліпсоїдальній приставці до ІЧ-спектрометрів 
[9,10], а індикатриси розсіювання – на лабора-
торній установці згідно з методикою, описаною 
у праці [11]. 

На попередньому етапі досліджень у ролі мо-
дельних зразків використовували оптично не-
скінченно товсті шари спресованого порошку 
білірубіну з метою визначення спектральних 
областей, у яких відбувається максимальна зміна 
його коефіцієнта дифузного відбивання. Крім 
того, досліджувалась серія зразків шкіри людини 
з різних ділянок тіла, зміна концентрації біліру-
біну у яких від 0 до 10 мг% проводилась з від-
повідною її зміною у 50% розчині спирту, в якому 
вони витримувались протягом не менше, ніж 24 
години між вимірюваннями. 

Результати вимірювання коефіцієнтів дифуз-
ного відбивання зразка спресованого порошку 
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білірубіну оптично нескінченної товщини (кри-
ва 1) і зразків шкіри з нульовою концентрацією 
білірубіну з різних ділянок тіла (криві 2) наве-
дені на рис.1. Видно, що в області спектра від 
0,9 до 3,5 мкм білірубін володіє значно більшим 
(більше 90%) коефіцієнтом дифузного відбивання, 
ніж зразки шкіри людини (порядку 60% в області 
0,9-1,3 мкм та 20% в області 1,3-3,5 мкм). Тому 
можна очікувати, що у вказаних областях зна-
чення коефіцієнтів дифузного відбивання шкіри 
людини зі збільшенням у ній концентрації білі-
рубіну зростатимуть. 

Аналізуючи спектри коефіцієнтів дифузного 
відбивання шкіри людини у залежності від кон-
центрації в ній білірубіну (рис.2, крива 1 – 0 мг%, 
крива 2 – 10 мг%), відзначимо такі дві основні 
особливості: 
− найбільша залежність у бік зростання коефі-
цієнта відбивання спостерігається в околі 1 
та 1,6 мкм; 

− в області спектра 0,35-0,7 мкм величина коефі-
цієнта дифузного відбивання шкіри людини, 
навпаки, не залежить від концентрації в ній 
білірубіну. 
Динаміка зміни коефіцієнтів дифузного відби-

вання зразка шкіри з області паху наведена на 
рис.3 (крива 1 для λ=0,95 мкм, 2 для λ=1,6 мкм). 

Нагадаємо, що при отриманні вище викладе-
них результатів, ми не контролювали фактичну 
концентрацію білірубіну у шкірі, а судили про 
неї з концентрації розчину, в якому зберігались 
зразки, так як, взагалі кажучи, невідомо, наскіль-
ки ефективно розчин всмоктувався капілярно-
судинною системою омертвілого зразка шкіри. 
Коректно поставлений експеримент вимагає 
клінічних досліджень безпосередньо на шкірі 
людини, при цьому, на наш погляд, варто очіку-
вати більш значної динаміки зміни коефіцієнта 
дифузного відбивання від концентрації біліру-
біну у крові. Для проведення таких досліджень 
створено відповідний портативний прилад, на-
званий "Білірубіном". 

При розробці конструкції приладу ми враху-
вали, по-перше, що величина коефіцієнта дифуз-
ного відбивання шкіри людини дещо залежить 
від її стану і типу (суха, спітніла, світла, тем-
на, тощо) [12], тому його абсолютне значення не-
стиме в собі приховану, нерозшифровану інфор-
мацію про концентрацію білірубіну у шкірі. Для 
забезпечення реагування приладу безпосередньо 
на концентрацію білірубіну ми використали вста-
новлений нами вище факт, що величина коефі-
цієнта дифузного відбивання шкіри в області 

 
Рис.1. Спектральна залежність коефіцієнтів дифу-
зного відбивання. Зразок білірубіну (1), зразки 
шкіри з нульовою концентрацією білірубіну з різ-
них ділянок тіла (2). 

 
Рис.2. Спектральна залежність коефіцієнтів дифуз-
ного відбивання шкіри людини від концентрації у 
ній білірубіну 

 
Рис.3. Зміна коефіцієнтів дифузного відбивання 
зразка шкіри з області паху. 

спектра 0,35-0,7 мкм, не залежить від концент-
рації в ній білірубіну. Тому у конструкції прила-
ду передбачена можливість крім вимірювання 
абсолютних значень коефіцієнтів дифузного від-
бивання на робочій довжині хвилі λ=0,95 мкм і 
опорній λ=0,67 мкм вимірювати їх різницю, яка 
пропорційна безпосередній концентрації біліру-
біну у крові людини. По-друге, вимірювання ін-
дикатрис розсіювання шкіри людини при λ=0,67 
та 0,95 мкм показали їх близкість до Ламбертів-
ської, особливо у другому випадку, що й не див-
но, так як при λ~0,95 мкм спостерігається мак-
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симум прозорості шкіри [12]. Тому для спро-
щення конструкції приладу і забезпечення його 
доступу до довільних ділянок шкіри людини ми 
обмежили апертурний кут прийому розсіяного 
нею випромінювання величиною не менше 30°. 
Конструкція реалізованого нами макета прила-
ду зображена на рис.4. 

Результати клінічних досліджень приладу 
"Білірубін", отримані в інфекційному відділені 
обласної лікарні м.Чернівці, наведені у таблиці 1, 
де відліки Nч і Nіч пропорційні коефіцієнтам від-
бивання шкіри людини відповідно на довжинах 
хвиль 0,67 і 0,95 мкм, а відлік Nіч-ч – різниці цих 
відліків. Саме цей відлік, як очікувалось, вихо- 

 
Рис.4. Конструкція приладу "Білірубін". 1, 2, 5 – 
лінзи; 3 – напівпровідниковий лазер з довжиною 
хвилі випромінювання λ=0,67 мкм; 4 – призмочка 
повного внутрішнього відбивання; 6 – світлодіод 
АЛ-107 з λ=0,95 мкм; 7 – приймач випромінювання. 

дячи із встановлених раніше закономірностей 
(рис.2), мав би відповідати концентрації біліру-
біну у крові людини. Як видно з таблиці, дина-
міка зміни відліку Nіч-ч у залежності від концен-
трації білірубіну, на противагу очікуваному, ви-
явилась незначною, що поки не дає можливості 
ефективно використовувати отримані результати 
у клінічній практиці. 

Отриману слабку залежність зміни коефіцієнта 
дифузного відбивання від концентрації білірубіну 
можна пояснити тим, що основна інформація 
про концентрацію білірубіну міститься саме в 
розсіяній компоненті відбитого випромінювання, 
а конструкція приладу, який бачить лише 30°, 
реєструє переважно, випромінювання, відбите 
поверхнею шкіри, і меншою мірою – розсіяне 
тілом людини. Отже, корисна інформація втрача-
ється на фоні більш потужного відбивання від 
поверхні шкіри. 

Тому при вдосконаленні приладу "Білірубін" 
необхідно змінити його конструкцію так, щоб 
він сприймав усе відбите випромінювання (на-
приклад, використовуючи фотометричну сферу  
Таблиця 1. Результати клінічних досліджень приладу 
"Білірубін". 

ПІБ та тип шкіри Nч, В Nіч, В Nіч-ч, В 
Концентрація 
білірубіну, 
мкмоль/л 

Максимчук В.Р. 
(біла) 0,98 1,55 0,57 ~10 

Федак Л. І.  
(смаглява) 0,99 1,57 0,58 ~10 

Дідик М.Л.  
(біла) 0,99 1,56 0,57 ~10 

Кондрева Т.Д.  
(біла) 0,98 1,56 0,58 ~20 

Іщенко А.А. 
 (біла) 0,99 1,57 0,58 ~45 

Червоткін А.В. 
(біла) 0,97 1,56 0,59 ~60 

Корнієць О.В. 
 (біла) 0,99 1,58 0,59 ~70 

Партей В.М.  
(смаглява) 0,96 1,57 0,61 ~90 

Максимчук О.С. 
(біла) 0,95 1,56 0,61 ~100 

Швець 0. П.  
(смаглява) 0,95 1,57 0,62 ~120 

Кушнірюк Н.В. 
(смаглява) 0,93 1,56 0,63 ~150 

Процюк С.І.  
(смаглява) 0,91 1,55 0,64 ~200 

Тимофійчук М.І.
(дуже смаглява) 0,84 1,54 0,70 ~250 
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невеликого розміру), більше того, варто проду-
мати можливість у якийсь спосіб екранувати 
випромінювання, відбите поверхнею шкіри, а 
реєструвати розсіяне об'ємом тіла людини. Крім 
того, можливо доцільніше вимірювати не коефі-
цієнти дифузного відбивання, а коефіцієнти ди-
фузного пропускання тілом людини, наприклад, 
мочкою вуха. При цьому також потрібно вико-
ристовувати дві довжини хвилі, одна з яких не 
відчуває білірубін у тілі людини і використову-
ватиметься для враховування різної товщини 
мочки у різних людей, а друга повинна реагувати 
на концентрацію білірубіну. 
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ОПТИЧНИЙ  МЕТОД  ДОСЛІДЖЕННЯ  ДИНАМІКИ   
ЗГОРТАННЯ КРОВІ 

Запропоновано об'єктивний метод визначення часу формування тромбу у плазмі крові, що 
базується на дослідженнях зміни її оптичної густини у процесі рекальцифікації і при дії тромбіну. 

The objective method of determining the time of forming the thrombus in blood plasma, which is 
based on the investigation of change of blood's optical density in the process of recalcification under 
the influence of thrombase is suggested in the paper. 

Ферментативна система згортання крові за-
безпечує зупинку кровотечі шляхом формування 
фібринних тромбів, підтримку цілісності крово-
носних судин і рідкого стану крові [1,2]. Основи 
вчення про згортання крові розроблені А.А.Шмід-
том. Він сформулював теорію двофазного згор-
тання крові, згідно з якою у першій фазі у резуль-
таті ферментативних реакцій виникає тромбін, а у 
другій під впливом тромбіну  фібриноген плазми 
крові перетворюється у фібрин. У 1904 р. Мора-
вітц, у 1952 р. Салібі та Оврен у 1954р. відкрили 
утворення тромбопластів у плазмі й обгрунтува-
ли роль іонів кальцію у перетворенні протром-
біну у тромбін. Це дозволило сформулювати 
трифазну теорію згортання крові, згідно з якою 
процес протікає послідовно: у першій фазі від-
бувається формування активної протромбінази, 
у другій – утворення тромбіну, у третій – поява 
фібрину у вигляді щільного згустку (тромбу), 
який є нерозчинним у воді білком. У тромбі міс-
титься також багато еритроцитів, лейкоцитів і 
тромбоцитів. 

За схемою Макфарлена згортання крові про-
тікає за типом каскаду, тобто відбувається по-
слідовне перетворення неактивного фактора (про-
фермента) в активний фермент, який активує 
наступний фактор. Отже, згідно з сучасними 
уявленнями, згортання крові – складний, багато-
ступеневий механізм, що діє за принципом зво-
ротного зв'язку. При цьому в процесі такого пере-
творення збільшується швидкість кожного на-
ступного етапу і кількість активізованої речовини. 

У загальному випадку в процесі згортання 
крові беруть участь компоненти плазми, тром-
боцитів і тканин, які називаються факторами 

згортання крові. Методи дослідження системи 
згортання крові використовуються для з'ясування 
причин кровотечі, тромбозів і тромбогеморагій. 
Вони базуються на визначенні часу згортання, 
під яким розуміють проміжок часу, протягом 
якого кров, розміщена у пробірці при температу-
рі 37°С, утворює згусток. Найбільш розповсю-
дженими методами, які мають орієнтувальне зна-
чення, є час рекальцифікації плазми та Оврена 
тромботест. У першому випадку розрізняють 
час рекальцифікації при відсутності у плазмі 
тромбоцитів і інших форменних елементів і час 
рекальцифікації тромбоцитарної плазми. При 
цьому до досліджуваної плазми додають дозовану 
кількість розчину СаСl2 (на 1 мл плазми 0,2 мл 
0,025 М розчину); фіксують час утворення згу-
стка (норма 70-110 с). Збільшення часу свідчить 
про схильність до кровотечі, скорочення – до 
гіперкоагуляції. Більш точним методом є метод 
визначення тромбінового часу. У цьому випадку 
до 1 мл тромбоцитарної плазми доливають 0,1 мл 
розчину тромбіну (10 од. NiH) і фіксують час 
утворення згустка (норма 9-15 с). 

У практиці клінічних досліджень час утворен-
ня тромбу визначається, як правило, візуально, 
що не виключає похибок за рахунок суб'єктив-
ного фактора (індивідуальних особливостей опе-
ратора). Тому важливою є розробка об'єктивних 
методів визначення цього часу, що й стало зав-
данням даної роботи. Запропонований метод 
базується на дослідженні зміни оптичних влас-
тивостей плазми при доливанні до неї розчинів 
CaCl2, або тромбіну людини. 

Оптична густина плазми для фіксованої дов-
жини хвилі λ при одноразовому розсіянні: 
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Таблиця 1. Значення оптичної густини D для різних типів плазми. 

λ, нм 600 610 620 630 640 650 660 
без тромбоцитів 0,20 0,17 0,15 0,112 0,103 0,09 0,075 

з тромбоцитами 0,72 0,68 0,60 0,52 0,48 0,44 0,42 

Таблиця 2. Значення швидкостей реакцій рекальцифіка-
ції Vр, с-1. 

Донор 
 

Плазма без  
тромбоцитів 

Тромбоциторна 
плазма 

№1 6,92⋅10-3 1,3⋅10-2 

№2 6,7⋅10-3 1,0⋅10-2 

№3 10,3⋅10-3 1,8⋅10-2 

№4 8,2⋅10-3 1,6⋅10-2 

D=Dп+Dроз,                        (1) 
де Dп – оптична густина, зумовлена поглинанням, 
а Dроз – складова, зумовлена наявністю розсіяння 
на оптичних неоднорідностях плазми. Методика 
роздільного визначення цих складових описана 
у [3]. Там же показано, що як плазма, так і фор-
менні елементи у ній в області λ>600 нм мають 
незначне поглинання, тому значення D у цій об-
ласті зумовлене в основному складовою Dроз. 
При відсутності розсіяння (наприклад, у плазмі 
без форменних елементів) оптична густина не-
велика, D≤0,1. Це значить, що при розробці оп-
тичного методу дослідження динаміки згортання 
крові, коли при зародженні згустка у плазмі по-
чинають з'являтися додаткові розсіюючі центри 
за рахунок утворення фібрину, вигідно викорис-
товувати саме область спектра з λ>600 нм. 

Вимірювання проводилися у паралельному 
пучку монохроматичного випромінювання на 
спектрофотометрі СФ-46, в якого фотометрична 
головка замінена на фотопомножувач з реєстра-
цією сигналу цифровим вольтметром. Досліджу-
вана плазма поміщалася у кювету об'ємом 4 мл і 
товщиною l=1см, "нульовим" розчином служила 
дистильована вода у такій же кюветі. Вимірюва-
лись коефіцієнти пропускання τ, а оптична густи-
на розраховувалася за формулою D=–lgτ. У таб-
лиці 1 приведені деякі результати подібних до-
сліджень для випадку плазми без тромбоцитів і 
для тромбоцитарної плазми. Видно, що для плаз-
ми з тромбоцитами в області λ>600 нм оптична 
густина – суттєвою, внаслідок розсіяння на тром-
боцитах, водночас для плазми без форменних 
елементів D – незначною, особливо для λ=600 нм. 
Для дослідження динаміки згортання крові вико-
ристовувалися три типи реакцій: 

– реакція рекальцифікації плазми без тромбо-
цитів; 

– реакція рекальцифікації плазми з тромбоцитами; 
– тромбінова реакція на плазмі з тромбоцитами. 

Відповідні зразки плазми готувалися з крові 
здорових пацієнтів (донорів) на Чернівецькій 
станції переливання крові. Динаміка згортання 
крові досліджувалася при фіксованій довжині 
хвилі λ=660 нм. Спочатку визначалося значення 
D стосовно "нульового" розчину, потім до зразка 
плазми доливали відповідний реагент у залеж-
ності від типу реакції (це відповідає часу t=0) і 
через певні проміжки часу t=3-10 c фіксувалася 
зміна оптичної густини плазми доти, доки зна-
чення D вже практично не змінюється. Величина 
часового інтервалу контролю значень D визна-
чається швидкістю цих змін: чим більша швид-
кість, тим менший проміжок t. Кожна із зазна-
чених типів реакцій проводилася на 4-5 зразках 
плазми крові донорів. Характерні криві зміни 
оптичної густини для деяких зразків наведені на 
рис.1 (для реакції рекальцифікації плазми без 
тромбоцитів), рис.2 (для реакції рекальцифікації 
плазми з тромбоцитами) і рис.3 (для тромбінової 
реакції). Видно, що у процесі рекальцифікації 
плазми можна чітко зафіксувати час початку 
утворення згустка t0, який відповідає часу початку 
зростання оптичної густини внаслідок виникнен-
ня додаткових центрів розсіяння: для плазми без 
тромбоцитів t0 знаходиться у межах від 90 до 
120 с, а для плазми з тромбоцитами – 60-120 c. 
Крім того, можна визначити і повний час утво-
рення і фіксації згустка tК=110–195 с. 

Графіки рис.1 і рис.2 дають можливість ви-
значити середню швидкість протікання відпо-
відної реакції рекальцифікації 

Vр=
∆
∆
D
t

,                            (2) 

де ∆D=DK–D0, а ∆t=tК–t0. Тут D0 – оптична гус-
тина, що відповідає часу t0, а DК – відповідно 
для часу tK закінчення формування тромбу. 

У табл.2 наведені значення Vр у декількох до-
норів для кожної із реакцій рекальцифікації. Вид-
но, що для тромбоцитарної плазми швидкість 
утворення згустка у більшості випадків суттєво 
вища, ніж для плазми без тромбоцитів. 
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 Оптичний  метод  дослідження  динаміки  згортання крові 

Рис.1. Залежність оптичної густини від часу проті-
кання реакції рекальцифікації плазми без тромбо-
цитів: донор  №1 (1), донор №3 (2). 

Рис.2. Залежність оптичної густини від часу проті-
кання реакції рекальцифікації тромбоциторної плаз-
ми:  донор №2 (1), донор №4 (2). 

Рис.3. Залежність оптичної густини від часу проті-
кання тромбінової реакції: донор №4 (1), донор №1 
(2). 

На рис.3 видно, що тромбіновий час значно 
менший від часу рекальцифікації: вже через 10-
15 с практично закінчується утворення згустка. 
У цьому випадку внаслідок особливостей уста-
новки (можливість виміряти перше значення оп-
тичної густини не раніше, ніж через 4-5 с. після 
додавання у плазму тромбіну) не вдається заре-
єструвати час початку формування тромбу й від-
повідно кількісно оцінити швидкість тромбіно-
вої реакції. Це вдасться зробити, якщо автома-
тизувати систему реєстрації зміни оптичної гус-
тини у процесі дослідження динаміки згортання 
крові, що й буде проведено у майбутньому. 
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ФОТОІНДУКОВАНИЙ ФАЗОВИЙ  ПЕРЕХІД  НА  ПОВЕРХНІ 
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СПЕКТРОМ  НОСІЇВ  ЗАРЯДУ 

Запропоновано уніфікований опис всіх станів нерівноважного фазового переходу, що базу-
ється на аналогії з розпадом перенасиченого твердого розчину, без використання узагальненого 
термодинамічного потенціалу. Знайдено асимптотичну функцію розподілу зародків нової фази 
за розмірами на пізніх стадіях переходу і критичний радіус частинок. 

The offered unified description of all states of nonequilibrium phase transition is based on analogy 
to decay of supersaturated solid solution without use of generalized thermodynamic potential. The dis-
tribution function of space of the sizes for a new phase at late stages of transition and critical radius of 
particles is asymptotically found. 

Фізичні властивості напівпровідників з ренор-
мованим енергетичним спектром носіїв струму 
являють собою інтерес як для експерименталь-
ного і теоретичного вивчення, так і для практич-
ного використання в оптоелектроніці [1-3]. Най-
більш яскравий ефект у такій системі – фото-
індукований фазовий перехід, який виявляється 
у вигляді стрибкоподібної зміни коефіцієнта по-
глинання світла і, відповідно, концентрації елек-
тронів у зоні провідності напівпровідника, коли 
інтенсивність падаючого випромінювання з енер-
гіями квантів дещо меншими від ширини забо-
роненої зони досягає критичного значення [4]. 
Експериментальне спостереження фотоіндуко-
ваних фазових переходів варто очікувати у ши-
рокозонних напівпровідниках типу CdS і ZnSe 
[2-4]. 

Принциповою особливістю фотоіндукованого 
фазового переходу є його суттєва нерівноважність 
і, водночас, аналогія з фазовими переходами пер-
шого роду. Проблема адекватного опису кіне-
тики нерівноважних фазових переходів одна з 
фундаментальних. Розрізняють дві основні стадії 
еволюції нової фази: початкову, яка відповідає 
незалежному росту окремих виділень нової фази, 
тісно пов'язану з механізмами їх утворення [5], і 
пізню, яка відповідає подальшому росту виділень 
нової фази за рахунок об'єднання ансамблю за-
родків, яке забезпечується "поїданням" дрібних 
виділень більш крупними [6]. Важливо те, що ці 
стадії розвитку нової фази описуються окремо, 
хоча обидва підходи суттєво використовують 

вихідне рівняння кінетики фізичної системи. На-
ми на прикладі фотоіндукованого фазового пере-
ходу на поверхні напівпровідника з модульова-
ним енергетичним спектром носіїв заряду роз-
винено теоретичний підхід, який дозволяє опи-
сати обидві стадії еволюції нової фази єдиним 
чином. При деяких умовах (еквівалентних наяв-
ності перенасичення) існує макроскопічний за-
родок сильнопоглинаючої фази, що знаходиться 
у нестійкій рівновазі з оточуючим його слабопо-
глинаючим середовищем. Утворення зародку від-
бувається за рахунок концентраційних флуктуа-
цій. На пізніх стадіях кінетичного переходу сис-
теми у новий стан поведінка ансамблю зародків 
уподібнюється оствальдівському дозріванню. 

Фізична модель і основні рівняння 
Вважатимемо, що поверхня (z=0) напівпро-

відникової пластини товщиною l освітлюється 
широким пучком поперечно-неоднорідного світ-
ла інтенсивності I0(x,y). Рівняння переносу для 
лазерного випромінювання з інтенсивністю I(z) і 
густиною квазічастинок n(x,y,z,t) мають вигляд 
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де α(ω,n), D⊥, Dz – коефіцієнти поглинання світ-
ла і дифузії квазічастинок (у площині і по тов-
щині пластини) відповідно, τ − час життя квазі-
частинок. Коефіцієнт поглинання як функція 
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Фотоіндукований фазовий перехід на поверхні напівпровідника з модульованим енергетичним спектром  

частоти випромінювання ω суттєво залежить 
від різниці , де  – значення оптич-
ної ширини забороненої зони напівпровідника 
(порогове значення енергії). В околі  вели-
чина α(ω,n) – різка функція ω. 

)( *
gE−ωh *

gE

*
gE

Внутрізонне поглинання вважатимемо сталим 
1),( α=ωα n                           (3) 

і малим α1<<α0. Частотна залежність коефіцієн-
та поглинання світла α(ω,n) у випадку прямих 
міжзонних переходів електронів задається функ-
цією 

g

g

E
E

nn
*

02 ),(),(
−ω

α=ωα=ωα
h

,         (4) 

де α0 – константа. Перенормоване значення ши-
рини забороненої зони 

)1(* cnEE gg −=                       (5) 
означає, що світловий пучок з енергією фотонів, 
більшою за ширину забороненої зони, достатньо 
інтенсивний для того, щоб у системі мали місце 
ефекти колективної взаємодії. Концентраційний 
коефіцієнт оптичної ширини забороненої зони 

nEEc gg ∂∂= − /1 . 

Для досить великих значень інтенсивності 
I>Ic врахування залежності  у коефі-
цієнті поглинання приводить до концентрацій-
ної нелінійності поглинання –стрибкоподібного 
збільшення останнього. Це дозволяє замінити 
коефіцієнт поглинання у наближенні різкого краю 
поглинання сходинковою функцією [1]. 

)(** nEE gg =

))((),( 121 α−α−θ+α=ωα cnnn ,          (6) 
де nc – критична концентрація електр

чна модель напівпровідника з сильною 
кон

носіїв заряду 
наб

онів про-
відності, яка визначає початок кореляційних ефек-
тів у системі. Ріст поглинання буде продовжу-
ватись до таких великих концентрацій, поки не 
стануть актуальними ефекти заповнення зонних 
станів. 

Фізи
центраційною нелінійністю поглинання світ-

ла, обумовленою звуженням ширини забороненої 
зони з ростом густини елементарних збуджень, 
що описується рівняннями (1)-(5), використана 
нами [7] для виявлення впливу флуктуацій лазер-
ного випромінювання на реалізацію багатознач-
ного розподілу електронів і дірок. 

Вважаючи дифузійну довжину 
агато меншою від товщини пластини і вво-

дячи усереднене по товщині значення інтенсив-
ності світла, отримаємо нелінійне рівняння гене-
раційно-рекомбінаційного балансу з дифузією 

( )[ ] −ωα−−+∆= − ndn 1

τ
lnlInD

dt
,exp10

оператор 2222 // yx ∂∂+∂∂=∆ , ⊥≡DD . 

{ } ,     (7) 

де 
випромі-

ню
При фіксованій частоті падаючого 
вання у безрозмірних змінних 0/nn=η , =η0  

/nn 0c= , τ=θ /t , 11 −−τ=β lnI , =λ00 l0α , 1 l1α=λ , 

Ω=cn0, 
g

n g

cE
E−ω

=
h

0

2)/l ∂=
 (7) у 

, 1
0 lnD −τ=δ

222 // yx ∂∂+′∂
вигляді 

2 2, ∆

2′ , 

+2)/l  

 

∂∂=′ (/ x

перепишемо2 (/∂∂+
рівняння

y

∆δ=
ηd

( )( )[ ]{ }
⋅

λ−η+Ωλη−ηθ−λ−−β+

+η−η′
θ

.)1)((exp1 1
2/1

01

d

Швидкість росту зародків нової фази 
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У стаціонарному однорідному випадку наша
стема у залежності від величини керуючого 

параметра β може мати від одного до трьох роз-
в'язків. В останньому випадку система має два 
стійких стаціонарних розв'язки η1, η3 і один не-
стійкий розв'язок η2, що знаходиться між ними. 
З фізичної точки зору кожному зі стійких станів 
можна поставити у відповідність фазу, а нестій-
кому – точку переходу, що дозволяє використати 
ідеї, які виникли у теорії фазових переходів. Зліва 
від η1 і справа від η3 існують тільки ці фази, а 
між η1 і η3 знаходиться область одночасного 
існування обох фаз. У цій області, зліва від точки 
переходу слабопоглинаючий стан стабільний, а 
високопоглинаючий – нестабільний; справа від 
цієї точки – навпаки. У протяжних бістабільних 
системах стійкі стаціонарні однорідні розв'язки 
(у даному випадку слабопоглинаючий η1 і силь-
нопоглинаючий η3 стани) пов'язані між собою 
хвилею перемикання, що являє собою самоподіб-
ний розв'язок неоднорідного рівняння (8). Визна-
чимо швидкість двомірної кругової хвилі пере-
микання, яку розглядатимемо як зародок нової 
фази на поверхні напівпровідника. 

Положення границі контуру дво
вої хвилі фіксується координатою r, при якій 

миттєве значення концентрації n2 відповідає не-
стійкому (середньому) стаціонарному значенню η2

),( ntrn = .                          (9) 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 86. Фізика.Електроніка. 49



Р.Д. Венгренович, Ю.В. Гудима, Д.Д. Никирса 

Диференціюванням (9) отримаємо 

∂∂ ttdr
на τ/n0, а під R

               (10) 

Помножимо (10)  будемо розуміти 

0=∂
+

∂ nrdn .     

r/l. Отже, з (10) отримаємо вираз 

0=η∂+η∂ dR .                  (11) 
θ∂θ∂ dR

 координат ( 22В аксіальній системі де 
– безрозмірна просторова координат  
(8) перепишеться у вигляді 
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 яке на ∂η/∂ρ і інтегруючи 
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помноживши від η1 
до η3, отримаємо [8]: 
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Похідна ∂η/∂ρ має різко виражений 
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  (13) 

макси-
мум поблизу границі контуру фронту ρ=R, тому 
можна наближено записати співвідношення 
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якого, враховуючи (10), випливає 
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Rdθ
справедливе якщо значення R 
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що плос-
ко умови 

ває

 має зміст швидкості розповсюдження 
го фронту хвилі перемикання (R→∞). З 

стаціонарності границі контуру фронту R в
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∫
η

η1

ступеня 
напівпровідник
(15) перепишеться

перенасичення слабопоглинаю
а. З урахуванням (17

 у вигляді 

чого стану 
), формула 









−δ=

θ RRd
dR

C

11 .                  (18) 

При R>RC  dR/dθ>0 і плоскі зародки сильно-
поглинаючої фази радіуса R ростуть; при R<RC  
dR/dθ<0 − зародки розчиняються. І тільки утво-
рення критичного  знаходяться у 
рівновазі з 
няються. Утворення аналогами кла-
си

мілких [10-12]. 
Дл

 A прямує до нуля. Іншими словами, у 
не

 радіуса RC, що
середовищем, не рост

 нової фази є 
уть і не розчи-

чних зародків [9]. Так як на величину A ніяких 
обмежень не накладалось, то з формальної точки 
зору рівняння (18) справедливе і на ранніх, і на 
пізніх стадіях росту нової фази. 

Поведінка ансамблю зародків нової фази 
на пізніх стадіях фотоіндукованого фазового 
переходу 

На пізніх стадіях фазового переходу першого 
роду ріст більших зародків нової фази відбуваєть-
ся за рахунок розчинення більш 

я фотоіндукованого фазового переходу дозрі-
вання Оствальда починається тоді, коли пере-
насичення
рівноважній системі виникає досить розвине-

на міжфазна поверхня, з якою пов'язують стадію 
оствальдівського дозрівання [6]. На цій стадії 
флуктуаційне виникнення нових зародків прак-
тично виключене, оскільки критичні розміри ве-
ликі. 

Рівняння (18), що описує швидкість росту за-
родка сильнопоглинаючої фази, можна модифі-
кувати до вигляду 









−

δ
=

θ
1

CR
R

Rd
dR .                  (19) 

Воно повністю аналогічне виразу, що описує 
пізні стадії формування острівної плівки з пере-
насиченого твердого розчину адсорбованих під-
кладкою атомів [13]. Згідно з [12-13] δ можна 
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інтерпретувати як швидкості приєд-
нання часток до 
зуально очевидно , в основному, 
ви

 константу 
периметра крапл
, що її величина

і, що росте (ві-

значається коефіцієнтом дифузії електронів і 
часом їх життя). 

Наслідуючи [14-15], визначимо максимально 
можливий розмір Rg, до якого можуть доростати 
краплі, з рівняння для питомої швидкості росту 

0=








= gRR
R
R

dR
d &

.                  (20) 

Звідси Rg=2RC. Відзначимо, що з теорії Ліфшиця-
Сльозова при рості частинок за рахунок об'єм-
ної дифузії отримується Rg=3RC/2. Використо-

Rвуючи (19), легко залежність g від 
часу 

( )0 .              (21) 

 одержати 

2
0

2 2 θ−θδ=−RRg

Розглядаючи dR/dθ як швидкість переміщення 
зародків у просторі розмірів, запишемо рівняння 
неперервності в цьому просторі 

 ∂∂∂ Rf 0=+ f .               (22) 

Функція розпо

є кількість зародків
Збереження носіїв заряду 

виз

0( Α=Α
gR

,       (24) 

де A0 − повне . 
 систему 

рів
ілу у такому вигляді, в 

якому вона острівко-
вих плівок [

 θ∂∂θ∂ R
ділу зародків за розмірами нор-

мована так, що 

RdRfN
gR

∫ θ=θ ),()(                   (23) 
0

 в одиниці об'є
повної кількості 

му. 

начається виразом 

0

2 ),() θπ+θ ∫ dRRfR

початкове перенасичення
Рівняння (19), (22), (24) складають
нянь задачі. Підставляючи (19) у (22), одер-

жимо функцію розпод
була отримана раніше для 
13]. 

( ) 



−−= −uCuuf 4exp2)( 4 ,  

 −u2
де u=R/RC. 

Константу нормування C можна визначити з 
рівняння (24). Очевидно, що наведена функція 
розподілу за розм

     (25) 

ірами не вичерпує всіх можли-
вих механ  фази. 
Проте, щоб
зовнішнього зробити 

, що не витікають прямо з фізичної 
мо

нденсації, тобто ост-
ва рівання. Для вивчення кінетики 
не

новажної системи за фор-
ма

льви-
мі

ізмів укрупнення виділень нової
 урахувати їх (наприклад, ди
 середовища), довелось би 

фузію із 

припущення
делі, яка описана вище. 

Висновки 
На прикладі фотоіндукованого фазового пере-

ходу на поверхні напівпровідника з модульова-
ним енергетичним спектром носіїв заряду для 
сильно нерівноважної системи вдалось показати 
в єдиному підході як процес незалежного росту 
зародків, так і пізні стадії ко
льдівске доз
рівноважного фазового переходу не робилось 

ніяких додаткових припущень, крім тих, які ле-
жать в основі фізичної моделі, що відображає 
дану систему. Запропонований спосіб дозволяє 
досліджувати кінетику широкого класу нерівно-
важних систем. Як відомо, сучасні успіхи теорії 
самоорганізованих систем перш за все пов'язані 
з тим, що термодинамічно нерівноважні системи, 
що знаходяться в стаціонарному стані з деталь-
ною рівновагою, формально не відрізняються 
від рівноважних [8], для аналізу яких існує добре 
розроблений математичний апарат [9]. Фізичний 
стан такої термодинамічної системи, досить да-
лекої від рівноваги, визначається її характерис-
тичною функцією − узагальненим термодина-
мічним потенціалом [16-18]. Кінетика фазових 
перетворень зазначених вище систем відобража-
ється рівнянням Ландау-Халатникова, що описує 
релаксацію фазової змінної у новий, енергетично 
більш вигідний стан. 

Однак для більшості фізично значимих ситу-
ацій у нерівноважній кінетиці (наприклад, для 
моделі, що описується рівнянням (6)) така схема 
не може бути застосована через складності по-
будови узагальненого термодинамічного потен-
ціалу. Розвинений вище підхід дозволяє описати 
еволюцію сильно нерів
льною аналогією з розпадом перенасиченого 

твердого розчину, без використання поняття уза-
гальненого термодинамічного потенціалу. 

Бістабільна поведінка напівпровідників з само-
індукованим затемненням глибоко вивчалась екс-
периментально й теоретично з метою отримання 
оптичної бістабільної системи (див. огляд [1] і 
більш пізні праці [2,7,18]). Деяка подібність цього 
явища з фазовим переходом першого роду від-
значалася неодноразово. Проте у рамках ну
рних і одновимірних моделей глибока анало-

гія не спостерігається, так як неможливо ввести 
поняття, адекватне зародку нової фази. У роз-
глянутому нами випадку системи з аксіальною 
симетрією така аналогія виникає сама по собі й 
дозволяє формально в єдиному підході описувати 
незалежний ріст випадково виникаючих зародків 
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сильнопоглинаючої фази та їх оствальдівське 
дозрівання (кінцеву стадію переходу). 
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ОСОБЛИВОСТІ  α⇔β  ПЕРЕТВОРЕНЬ  
У  СПЛАВАХ  СИСТЕМИ  Ge-Te 

Викладено результати термічних і структурних досліджень, спрямованих на виявлення і 
встановлення термічних інтервалів стабільності й перетворень α-, і β-модифікацій GеТе. Крім 
того, наведені результати структурних досліджень щодо загартування β-фази (β-GеТе) оскільки 
відомо, що при швидкостях гартування 102 К/с ( гартування у воду) β-фаза не гартується. 

This article presents results of thermal and structural studies that were aimed at revealing and de-
termining thermal intervals of stability and transformation of α-, and β-modifications GеТе. As it is 
well-known that at tempering speeds of 102 К/s (water tempering), the β-phase doesn’t temper, we also 
give results of structural studies into tempering of the β-phase  

Науково-технічний прогрес у твердотільній 
електроніці тісно пов'язаний з використанням 
тонких плівок як робочих елементів. До числа 
плівкоутворюючих матеріалів, які за останнє 
десятиріччя набули широкого використання у 
мікро- і оптоелектроніці, належать сполуки групи 
А4В6. Інтерес дослідників до цих сполук пов'я-
заний з їх широким використанням для виготов-
лення термоелектричних перетворювачів енергії, 
фотоприймачів, діодних лазарів, тунельних діодів, 
тензоопорів і інших приладів. Крім того, сполуки 
даної групи володіють рядом особливих фізико-
хімічних властивостей: відхиленням від стехіо-
метрії, поліморфізмом, схильністю до аморфіза-
ції, надпровідністю, сегнето- і антисегнетоелек-
тричними властивостями, аномальною поведін-
кою ряду кінетичних коефіцієнтів, особливостями 
зонної структури, складу і тиску. З цього погляду 
найбільший інтерес для дослідників являє телу-
рид германію Ge1-xTex, матеріал, у якому всі пере-
раховані особливі властивості напівпровідників 
групи А4В6 виражені найбільш повно і чітко. 

Телурид германію є виродженою напівпровід-
никовою сполукою р-типу з широкою областю 
гомогенності, зміщеною у бік телуру відносно 
стехіометричного складу і великою концентра-
цією носіїв зарядів, що виникає в результаті від-
хилення складу сполуки від стехіометрії. 

За температур Т≤Тс=630-700 К сплави Ge1-xTex 
мають поліморфні фазові переходи з високотем-
пературної кубічної β-фази (просторова група 
cиметрії Fm3m) у низькотемпературні ромбо-
едричну α-фазу (просторова група симетрії R3m) 

чи ромбічну γ-фазу (група симетрії Рnma). 
Відомо, що поліморфні фазові переходи сут-

тєво впливають на зонну структуру, термоелек-
тричні, механічні і інші фізичні властивості GеТе, 
виявлено зв'язок поліморфізму з відхиленням від 
стехіометрії і напівпровідністю сплавів. 

Комплекс особливих фізичних і фізико-хіміч-
них властивостей напівпровідників групи А4В6 
неможливо зрозуміти без повного вивчення полі-
морфних і інших фазових перетворень у цій групі 
сполук. 

Метою даної роботи стало проведення терміч-
них і структурних досліджень, спрямованих на 
виявлення і встановлення термічних інтервалів 
стабільності і перетворень α-, і β-модифікацій 
GеТе. Крім того, наведені результати структур-
них досліджень загартування β-GеТе, оскільки 
відомо, що при швидкостях гартування 102 К/с 
(гартування у воду) β-фаза не гартується [1]. 

У даній роботі використовується рентгенівська 
камера типу ГПТВ-1500, яка дозволяла проводити 
дослідження при температурі до 1500°С. Зразки 
для високотемпературної рентгенографії виготов-
лялись у вигляді таблеток, які пресували з відпа-
леного порошку. Дослідження проводили у FеКα-
випромінюванні. У ролі монохроматора вико-
ристовувався монокристал цейлонського графіту. 

Точність вимірювання температури складала 
Т=1+2°С. Як датчик температури використову-
вали платина-платинородійну термопару, яка у 
комплексі з високоточним регулятором темпера-
тури (ВРТ-2) забезпечувала необхідну точність 
вимірювання температури. При зніманні термо- 
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Рис.1 Криві ДТА нагріву аморфних сплавів Ge-Te:  
5 (1), 10 (2), 15 (3), 33,33 (4), 35 (5), 50 (6) ат.% Ge. 

 
Рис.2 Мікроструктура GeTe загартованого у воду. 

 
Рис.3 Мікроструктура α-GeTe. 

Таблиця 1. Міжплощинні відстані β-GeTe. 
Теоретичні дані Експериментальні дані  

№ d/n hkl d/n hkl Інт.в.о. 
1 3,412 111 3,44 111 0,51
2 2,955 200 2,98 200 1,00 
3 2,089 220 2,05 220 0,35 
4 1,781 311 1,80 311 0,15 
5 1,706 222 1,70 222 0,34 
6 1,477 400 1,48 400 0,15 
7 1,356 331 1,351 331 0,10 
8 1,322 420 1,321 420 0,05 

грам чутливість по координаті у графопобуду-
вача Н-306 змінювалась у залежності від інтен-
сивності ефектів. При слабких піках вона скла-
дала 2 мкВ/см. Знімання проводили як у графі-
тових і платинових тигельках в атмосфері арго-
ну, так і у відпаяних ампулах. Величина наважки 
(для тигельків) складала ~80 мг. Використовува-
лася П-П-термопара. Термограми на рис.1 зняті 
зі швидкістю нагрівання 10 К/хв. Пік на кривій 3 

евтектичного складу відповідає плавленню евтек-
тики. У сплавах доевтектичного складу (криві 
1, 2) перший пік – це плавлення евтектики, другий 
відповідає α⇔β перетворенню і третій – плав-
ленню β-GеТе. Зазначимо, що крім α- і β-модифі-
кації у монотелуриду германію є ще й γ-модифі-
кація з відомою кристалічною структурою [2]. 
Однак γ-фаза спостерігається у довгочасно від-
палених (на протязі кількох тисяч годин) [2] або 
у сплавах, які пройшли спеціальну термічну об-
робку. Тому ендотермічний ефект на кривій 6 
стехіометричного складу GеТе (х~0,5) при 667 К, 
як і на двох попередніх кривих 4, 5 не пов'яза-
ний з γ-фазою і відповідає α⇒β перетворенню. 
Отже, з приведених на рис.1 кривих ДТА для різ-
них складів випливає, що α⇒β перетворення 
протікає після плавлення евтектики α-GеТе+Те, 
що узгоджується з [2-4]. Незначний збіг темпе-
ратур плавлення евтектики і поліморфного пере-
творення пов'язаний з різною точністю вимірю-
вання температури і з нерівноважністю сплавів. 
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β-фаза не гартується. Так при гартуванні у 
воду з рідкого стану у структурі сплавів присутнє 
виділення α-фази і телуру. На рис.2 наведена 
мікрофотографія каленого у воду з розплаву моно-
телуриду германію (50,61 ат.% Те), на якій чітко 
зафіксований фронт кристалізації GеТе у вигляді 
коміркової структури. Рис.3 ілюструє мікрострук-
туру α-GеТе, синтезованого у відповідності з 
описаною технологією [5]. Не вдається зафіксу-
вати β-модифікацію і при більш високих швид-
костях гартування. На дифрактограмах, від стрі-
чок, отриманих методом спінінгування розплаву 
із швидкістю охолодження не менше 106 К/с, за-
фіксовано тільки рефлекси, що відповідають α-
GeTe. У таблиці 1 наведені міжплощинні віддалі 
β-GeTe. Дифрактограма знята при температурі 
772 К у високотемпературній рентгенівській ка-
мері ГПТВ-1500. Експеримент проводився на 
ДРОН-3. 
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СКЛУВАННЯ  ПОТРІЙНИХ  СПЛАВІВ  Si–Bi–Te 

У роботі наведені результати досліджень по склоутворенню потрійних сплавів на основі те-
луру. Показано, що при швидкостях охолодження ~106 К/с рентгено-аморфними отримуються 
сплави, що містять від 1 до 9 ат.% Bi і від 5 до 33 ат.% Si. Побудована відповідна діаграма склу-
вання потрійних сплавів. Досліджена кінетика кристалізації аморфних сплавів у широкому ін-
тервалі концентрації. 

In this work the results of study glass-building of triple alloys on the basic of Te are presented. It is 
shown, that at the speeds of cooling ~106 К/с X-ray-amorphous obtain alloys which include from 1 till 
9 аt.% Bi and from 5 till 33 at.% Si. Corresponding diagram of the glass-building of triple alloys is 
built. Kinetics of crystallization of amorphous alloys in the broad concentration range is studied. 

Властивості сплавів у склоподібному стані 
значною мірою визначаються властивостями 
складових компонентів, будовою їх діаграм ста-
ну та ін. Серед бінарних систем на основі телуру 
є такі, діаграми стану яких характеризуються 
наявністю так званих "глибоких" евтектик і хіміч-
них сполук, що утворюються за перитектичною 
реакцією або терплять поліморфні перетворення. 
Сплави цих систем при їх гартуванні з рідкого 
стану зі швидкостями охолодження ~106 К/с пере-
водяться в аморфний (склоподібний) стан. Про-
ведені дослідження показали, що сплави систем 
Al–Te, Ga–Te, In–Te, Tl–Te, Si–Te, Ge–Te пере-
водяться у склоподібний стан при їх гартуванні 
методом спінінгування розплаву (швидкість охо-
лодження складає ~106 К/с при товщині стрічки 
15-20 мкм) [1]. Водночас сплави системи Bi–Te 
не вдається отримати у склоподібному стані на-
віть при швидкостях охолодження ~107 К/с. Тому, 
з метою вивчення впливу вісмуту на властивості 
аморфних сплавів системи Si–Te були синтезовані 
і піддані гартуванню потрійні сплави Si–Bi–Te. 

Для дослідження структурно-фазового стану 
як вихідних, так і загартованих сплавів нами за-
стосовані такі методи дослідження: рентген- диф-
рактометричний, диференціальний термічний і 
мікроструктурний аналізи. Рентген-дифрактомет-
ричний аналіз проводили на установці ДРОН–3М 
у CuKα-випромінюванні. Диференціальний тер-
мічний аналіз (ДТА) здійснювали на високочут-
ливій термічній установці, сконструйованій на 
кафедрі загальної фізики. Мікроструктурний 
аналіз проводили на металомікроскопі МІМ-7. 

Досліджувались сплави SiyBixTe1-(x+y) у межах x 
від 0,01 до 0,25 та y від 0,05 до 0,33. Синтез спла-
вів проводили за загальноприйнятою методикою 
термічного сплавлення [2] при загальній масі 
вихідних компонентів для одного сплаву 15-20 г. 
Як компоненти використовували телур марки 
ТВ–4, кремній Si–000 і вісмут марки Bi–000. Крім 
того, були приготовлені сплави, що відповідали 
за складом хімічним сполукам Si2Te3 і Bi2Te3, 
які використовувались як репери при рентгено-
фазовому аналізі. Враховуючи те, що темпера-
тура плавлення кремнію складає 1684 К, синтез 
сплавів здійснювали протягом 100 год. Синтезо-
вані сплави гарували на установці спінінгуван-
ня, яка дозволяла отримувати швидкості охоло-
дження ~106 К/с. 

Рентген-дифрактометричний аналіз вихідних 
сплавів показав, що у їх структурі є три фази: Te, 
Si2Te3, Bi2Te3. Щодо сполуки Si2Te3, то встанов-
лено, що вона існує у вихідних сплавах одночасно 
у двох модифікаціях: ромбоедричній і гексаго-
нальній. Крім того, встановлено, що лінії Si2Te3 
з гексагональною граткою з'являються тільки у 
сплавах, вміст вісмуту в яких більший або дорів-
нює 5 ат.%, або у сплавах, вміст кремнію в яких 
складає 14-20 ат.%. 

Термічний аналіз вихідних сплавів, що міс-
тили більше 2 ат.% вісмуту, при їх нагріванні й 
охолодженні в одних і тих же умовах (швидкість 
нагрівання і охолодження дорівнювала ~10 К/хв.) 
показав, що переохолодження для них практично 
відсутнє. 
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Рис.1. Рентген-дифрактограми аморфних сплавів 
Si–Bi–Te: Si0,09Bi0,09Te0,82 (1), Si0,21Bi0,03Te0,76 (2). 

 
Рис.2. Область аморфізації системи Si–Bi–Te. 

Гартування вихідних сплавів системи Si–Bi–Te 
методом спінінгування розплаву дозволило отри-
мати шматки стрічок таких розмірів: довжина – 
1-2 см, ширина – 2-4 мм і товщина – 20-30 мкм. 
Стрічки, що отримуються методом спінінгування 
розплаву такої товщини, характеризуються швид-
кістю охолодження ~106 К/с. Рентген-дифракто-
метричний аналіз загартованих SiyBixTe1-(x+y) 
сплавів при х і y що знаходяться у межах 0,01≤ 
≤х≤0,09 і 0,05≤y≤0,33, показав, що вони – рент-
геноаморфні. На дифрактограмах цих сплавів 
присутні два широкі дифузійні гало, характерні 
для аморфного стану речовини (рис.1). 

Зазначимо, що потрійні склоподібні сплави 
системи Si–Bi–Te, в якій відсутнє переохоло-
дження, отримані нами вперше [3]. Проведене 
гартування синтезованих сплавів дало змогу по-
будувати діаграму області аморфізації, зображе-
ну на рис.2. 

Результати термічного аналізу потрійних 
аморфних сплавів з різним вмістом Te, Si і Bi 
вказують на складний характер їх кристалізації. 
Встановлено, що криві ДТА нагрівання аморф-
них сплавів з вмістом телуру більше 80 ат.%, 
містять, як правило, 2 піки (рис.3). При концен-
трації телуру менше 80 ат.% на термограмах при-
сутні 3 екзоефекти. Крім того, в усіх сплавах з 

вмістом вісмуту більше 3 ат.%, незалежно від 
коцентрації кремнію і телуру, температура дру-
гого піку Тх2 залишається незмінною і у межах 
похибки експерименту складає приблизно 512 К. 
З метою з'ясування закономірностей процесу 
кристалізації нами застосовано метод горизон-
тальних і вертикальних перерізів [4]. У методі 
горизонтальних або ізотермічних перерізів роз-
глядають сплави при певній постійній температу-
рі. Цим методом користуються переважно при 
побудові або вивченні рівноважних діаграм стану, 
тому у випадку аморфних сплавів його викорис-
товувати недоцільно. Більш ефективне дослі-
дження сплавів з допомогою вертикальних роз-
різів, які проводять, як правило, або через вер-
шину концентраційного трикутника, або пара-
лельно одній із його сторін. Тоді у першому ви-
падку розглядають сплави з постійним співвід-
ношенням двох компонентів, а у другому з по-
стійним вмістом одного з них. Застосування цих 
двох методів для аморфних сплавів системи Si–
Bi–Te дозволило встановити певні закономір-
ності для першого піку кристалізації Тх1, а саме: 
при постійному співвідношенні y/x у аморфних 
сплавах SiyBixTe1-(x+y) спостерігається лінійна  

І, а.о.  

 20             30             40             50      2θ, град

Bi 

n=2
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Рис.3. Криві ДТА нагрівання аморфних сплавів: 
Si0,085Bi0,05Te0,865 (1),  Si0,09Bi0,09Te0,82 (2), 
Si0,12Bi0,06Te0,82 (3),  Si0,14Bi0,07Te0,79 (4), 
Si0,18Bi0,06Te0,76 (5),  Si0,21Bi0,03Te0,76 (6), 
Si0,245Bi0,02Te0,755 (7). Швидкість нагріву ~10 К/хв. 
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залежність Тх1 від концентрації вісмуту х. На 
рис.4 показана концентраційна залежність Тх1 
від х для різних значень співвідношення n=х/y: 
n=7 (для кривої 1), n=3 (2), n=2 (3). Як видно з 
рис.4, залежність має лінійний характер. Екстра-
поляція ліній на нульову концентрацію вісмуту 
і кремнію дозволяє визначити температуру крис-
талізації чистого телуру з аморфного стану, яка 
дорівнює 316 К і корелює з аналогічними тем-
пературами, визначеними для бінарних сплавів 
на основі телуру [5]. На рис.5 зображена залеж-
ність температури кристалізації Тх1 від концен-
трації х для сплавів з постійним вмістом одного 
з компонентів. У перших двох випадках вели-
чина х характеризує концентрацію вісмуту, а у 
третьому концентрацію кремнію. Як видно з 
рис.5, залежність Тх1 від х для випадку постій-
ного вмісту одного з компонентів має складний 
характер і потребує детального дослідження. 

 
Рис.4. Концентраційна залежність температури 
кристалізації першого екзопіку Тх1 аморфних сплавів 
SiyBixTe1-(x+y) з постійним співвідношенням двох 
компонентів:  n=7 (Si7xBixTe1-8x) (1),  

n=3 (Si3xBixTe1-4x) (2), 
n=2 (Si2xBixTe1-3x) (3). 

 
Рис.5. Концентраційна залежність температури 
кристалізації першого екзопіку Тх1 аморфних 
сплавів Si–Bi–Te з постійним вмістом одного з 
компонентів:  82 ат.% Те (Si0,18-xBixTe0,82)) (1),  

15 ат.% Si (Si0,15BixTe0,85-x) (2),  
3 ат.% Bi (SixBi0,03Te0,97-x) (3). 

Що стосується температури кристалізації дру-
гого екзопіку Тх2, то у сплавах з вмістом вісмуту 
менше 3 ат.% якої-небудь закономірності вста-
новити не вдалося. У сплавах же з вмістом віс-
муту більше 3 ат.% незалежно від концентрації 
кремнію і телуру, як вже зазначено, температу-
ра другого екзопіку залишається практично не-
змінною і складає ~512 К. Це означає, що тем-
пературне поле Тх2 з деякою мірою наближення 
перетворюється у площину. 

Висновки 350 
Застосування швидкостей охолодження ~106 

К/с, що забезпечуються у методі спінігування 
розплаву, дозволило отримати аморфні сплави 
у системі Si–Bi–Te, яка характеризується відсут-
ністю переохолодження у порівнянні з іншими 
аналогічними системами. 

Побудована діаграма області аморфізації спла-
вів системи Si–Bi–Te, з якої випливає, що вісмут 
з боку телуру слабо впливає на склотворну здат-
ність сплавів, а з боку кремнію він знижує скло-
творну здатність. 

T,K 
2

1 
450 

Встановлено, що при постійному співвідно-
шенні x/y для аморфних сплавів SiyBixTe1-(x+y) 
температура першого піку Тх1 лінійно залежить 
від концентрації сплавів. 
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ТЕРМІЧНЕ  РОЗШИРЕННЯ  ТА  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СІТКИ  
КОВАЛЕНТНИХ  ЗВ'ЯЗКІВ  У  АМОРФНИХ  СПЛАВАХ  Ga-Te 

Проведено дослідження аморфних сплавів системи Ga-Те. За експериментальними значен-
нями температурної залежності коефіцієнта теплового розширення, температури склування і 
мікротвердості визначено характеристичну температуру Дебая, середньоквадратичні динамічні 
зміщення атомів, частки флуктуаційного вільного об'єму, коефіцієнти Пуасона, стисливість, енергії 
утворення (захлопування) і об'єми мікропустот. Оцінено ступінь жорсткості сітки зв'язків у склі. 

The results of investigations of the amorphous alloys of a system Ga-Te are presented. On experi-
mental values of temperature dependence of thermal expansion coefficient, glass transition tempera-
ture and microhardness the Debye characteristic temperature, root-mean-square dynamic displacements 
of atoms, share of fluctuation free volume, coefficient of the Poisson, compressibility, energy of for-
mation (slam) and volumes of microhollows are determined. The degree of a rigidity of a grid of con-
nections of a glass is appreciated. 

Застосування концепції вільного об'єму (ВО) 
дозволило наближено описати і пояснити на мо-
лекулярному рівні ряд структурно-чутливих зако-
номірностей, що спостерігались у стеклах і їх 
розплавах, а також встановити зв'язок між різ-
ними властивостями склоподібних систем [1-4]. 
Одним із основних параметрів цієї концепції є 
величина відносної частки флуктуаційного ВО – 
fg, яку можна визначити за співвідношенням [2]: 

ggg Tff α∆=)/1ln( , 
де ∆α - скачок об'ємного коефіцієнту термічного 
розширення при температурі склування Tg. Від-
повідно [2]: 
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де Eh – енергія утворення (ліквідації) мікропус-
тоти; k – постійна Больцмана; Vh – об'єм мікро-
пустоти (дірки); H – мікротвердість; χ – стисли-
вість; µ – коефіцієнт Пуасона; K – коефіцієнт 
молекулярної упаковки (КМУ); 1-K – відносна 
частка геометричного ВО. 

Припускаючи, що повна енергія сітки скла 
визначається лише енергією теплових коливань 
атомів, тобто без урахування енергій зв'язків, що 
об'єднують атоми (молекули) у тверде тіло, мож-
на записати: 

gh kTE 3* = ,            V , HkTgh /3* =

Крім того, із значень коефіцієнтів лінійного 
розширення α (КЛР), використовуючи співвід-
ношення Сироти [5], отримане шляхом комбіна-
ції рівнянь Ліндемана-Бореліуса і Грюнайзена, 
можна визначити характеристичну температуру 
Дебая Θ (ХТД): 

2123 )(37,19 −α=Θ MVA ,                  (1) 

де Ā – середньоквадратична атомна маса; VM – 
молекулярний об'єм. 

На наш погляд вираз (1) цілком можна засто-
сувати до аморфних матеріалів, оскільки рівнян-
ня Ліндемана-Бореліуса і Грюнайзена, як і саме 
поняття характеристичної температури, отрима-
не для пружного ізотропного континууму, який 
більше підходить до аморфного стану, ніж навіть 
до кристалів з кубічною структурою. Викорис-
тання співвідношення Сироти показало його 
ефективність у застосуванні як і для кристалічних 
структур [6], так і для розплавів [7]. Значення 
ХТД дозволяє, використовуючи співвідношення 
Дебая-Велера, розрахувати повні середньоква-
дратичні динамічні зміщення атомів ū2 із рівно-
важного положення: 
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Θ
=
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2
2 ,              (2) 

де D(Θ/T) – функція Дебая. Крім того, у [5] від-
мічено, що оскільки квадрат ХТД пропорційний 
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другій похідній енергії гратки по міжатомній від-
стані, то величину mΘ2 (m – усереднена маса 
атома в сплаві) в першому наближенні можна 
вважати пропорційною енергії самої гратки. Роз-
рахувавши величини mΘ2, можна оцінити енер-
гетику структури ближнього порядку. 

Мета даної роботи – встановлення кореляції 
між характеристиками міцності зв'язків у кова-
лентній сітці, її жорсткістю і деякими параметра-
ми теорії ВО в аморфних сплавах системи Ga–Te. 

Для вирішення поставленого завдання були 
виготовлені сплави з вмістом 15, 20, 25 і 28,57 
(стехіометрія Ga2Te5) aт.% Ga. Як вихідні мате-
ріали використовували Те марки ТВ–4 і Ga 000. 
Синтез здійснювали шляхом безпосереднього 
сплавлення компонентів, поміщених у вакуумо-
вані (~10-3Па) кварцові ампули. Плавку здійс-
нювали при температурі 1300 К протягом 100 
годин. Для отримання матеріалів, однорідних 
по злитку, ампули після синтезу загартовували 
у льодяній воді. У аморфний стан сплави пере-
водились методом спінінгування розплаву (Vохол~ 
~105-106 град/с) аналогічно [8]. Якість отрима-
них стрічок, попередньо зтончених хімічним 
травленням, контролювалась на електронографі 
ЭГ–100 М (зйомка на "проходження", U=60 кВ). 
Слід відзначити, що сплави, отримані спінінгу-
ванням від температури ліквідусу – аморфно-
кристалічні. На електронограмах спостерігалось 
1-4 лінії Те на фоні 2-3 дифузних гaло. При під-
вищенні температури розплаву на 30÷50 граду-
сів, усі отримувані зразки були електроно-аморф-
ними. Саме ці зразки, спресовані у таблетки роз-
міром 10×4×2,5÷4 чи 20×5×2,5÷4 мм, викорис-
товувались для подальших досліджень. 

Температура склування визначалась методом 
диференціально-термічного аналізу (Vнагр=10 
К/хв). Значенням Тg вважалось положення мак-
симуму екзотермічного ефекту на температурній 
шкалі при структурній релаксації. За даними 
дилатометричних вимірювань (Q-Derivatograph 
системи F.Paulik, J.Paulik, L.Erdey) відносного 
видовження зразка у процесі нагрівання (Vнагр= 
=5 К/хв) визначалась температурна залежність 
коефіцієнтів термічного розширення. Мікротвер-
дість визначалась за допомогою приладу ПМТ-3. 
Значення мікротвердості, отримані на стрічках і 
на таблетках, у межах похибки експерименту 
однакові. 

Отримані значення КЛР і результати розра-
хунків за формулами (1,2) для відповідних скла-
дів наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1. Значення КЛР, ХТД, 2u  і mΘ2 для аморф-
них сплавів системи Ga–Te. 

ат.% Gaα298×106, К-1 Θ, К 2u ×1011, м mΘ2 ×1018

15 29,96 111,4 2,9552 2,4627 
20 24,31 123,8 2,6834 2,9687 
25 18,92 140,6 2,2389 3,7355 

28,57 11,37 181,7 1,8666 6,1243 

Таблиця 2. Значення Tg, H, та деяких параметрів 
теорії ВО для аморфних сплавів системи Ga–Te. 
ат.% Ga 15 20 25 28,57 

Tg, K 387 421,5 450 470,5 
H×10-8, Па 7,190 6,127 5,083 4,115 

fg×103 1,6671 3,4442 6,3011 8,2970 
µ 0,413 0,384 0,353 0,336 
K 0,844 0,824 0,804 0,793 

χ×102, ГПа-1 1,4855 3,1988 6,4296 9,7408 
Eh×1020, Дж 3,4230 3,3113 3,1677 3,1381 
Vh×1030, м3 47,605 54,042 63,389 76,254 

*
hE ×1020, Дж 1,6022 1,7450 1,8630 1,9479 

*
hV ×1030, м3 22,284 28,481 36,652 47,336 

H/Tg×107,Па/К 0,186 0,145 0,113 0,0875 

Як видно з таблиці 1, зі збільшенням концен-
трації Ga, КЛР і 2u  зменшується, що характер-
но для систем, у яких відбувається збільшення 
жорсткості просторового каркасу. Значення ХТД 
добре узгоджуються з даними для відповідних 
значень ХТД у кристалічних Те (128,8 К [9], 152,1 
K [10]), Ga2Te3 (200 K [10] ) і Те у рідкому стані 
(95 К [11] ). Це свідчить про те, що при переході 
в аморфний стан тип зв'язків у даних матеріалах 
суттєво не змінюється. Зростання величини mΘ2 
із збільшенням концентрації Ga свідчить про 
збільшення сил зчеплення між атомами, що при-
родно, оскільки при цьому відбувається заміна 
слабких ван-дер-ваальсових зв'язків між ланцюж-
ками Те, міцними ковалентними [12]. Частка між-
молекулярної взаємодії зменшується, що приво-
дить до зростання Tg. Збільшення жорсткості 
сітки скла приводить до відповідного збільшення 
частки замороженого флуктуаційного ВО і змен-
шення µ [2], що й спостерігається насправді (таб-
лиця 2). Однак при збільшенні енергії міжатом-
ної взаємодії і жорсткості сітки скла мікротвер-
дість системи мала б зростати згідно з [12], а не 
зменшуватись, як показує експеримент. 

*
hE  зі збільшенням вмісту Ga збільшується. 

Зі збільшенням Тg, амплітуда коливань атомів 
також збільшується, відповідно збільшується і 
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*
hV
*
hV

. Значення Еh, Vh більші, ніж відповідні  

. Крім того, зі збільшенням Vh зменшується 

Еh. Оскільки  і  розраховувались із при-
пущення, що повна енергія сітки скла визнача-
ється лише енергією теплових коливань атомів, 
припустимо, що різниця (Vh–V ) є деякий "до-
датковий" ВО. Ций об'єм можна назвати "кон-
формаційним", так як його утворення не зале-
жить від конкретного виду потенціалу взаємодії 
між ланцюгами, а лише від їх взаємного розта-
шування у просторі. У такому випадку енергія 
утворення "дірки" повинна зменшитись, що й від-
бувається у дійсності. Крім того, зі збільшенням 
концентрації Ga частка цього додаткового кон-
формаційного об'єму збільшується. У цьому ви-
падку Еh повинне зменшуватись, і зменшуватись 
пропорційно до такого збільшення. Оцінивши 
частки (Vh–V )/Vh для кожного складу, побачимо, 
що вони практично дорівнюють відповідним 
часткам (Eh– )/Eh. Із цього можна зробити 
наступний висновок. Утворення ковалентного 
зв'язку між двома атомами з різних ланцюжків 
при зшиванні полімера повиннол привести до 
більш щільної упаковки ланцюгів, так як довжи-
на ковалентного зв'язку менша за два ван-дер-
ваальсових радіуси. Однак це твердження буде 
істинним, якщо процес утворення ковалентного 
зв'язку не порушить взаємодії решти атомів у 
ланцюгах. У даному випадку виникла ситуація, 
коли виграш в енергії (жорсткості) сітки при утво-
ренні ковалентного зв'язку зшивки, виявився 
меншим, ніж програш за рахунок зменшення 
міжмолекулярної взаємодії ділянок ланцюгів, 
найближчих до вузла сітки. Вузол сітки, збіль-
шуючи локальну жорсткість, порушує щільність 
упаковки міжвузлових ділянок ланцюга, "роз-
рихлюючи" у такий спосіб загальну структуру. 
Відповідно КМУ, зі збільшенням вмісту Ga змен-
шується (табл. 2). Проекстраполювавши концен-
траційну залежність КМУ до чистого Те, отрима-
ємо К=0,904 (максимально можливий коефіцієнт, 
отриманий для гексагональної упаковки еліптич-
них циліндрів – 0,907). При екстраполяції до скла-
ду Ga2Te3 отримаємо К=0,745, що добре узго-
джується з КМУ аморфних полімерів 0,67÷0,75. 

*
hE ,

*
hV

*

*
hE

*
hE

*
h

h

Оскільки середній лінійний розмір мікропу-
стоти близький до міжатомних відстаней, визна-
чених у [13], то утворення мікропустот – це не 
наслідок розриву хімічних зв'язків, а наслідок 
неперіодичності сітки [2]. Додатковими вузлами 

можуть виступати і асоціати, які характеризують-
ся більш щільною упаковкою. 

Величина відношення Н/Тg для досліджених 
стекол нижча від межі інтервалу, визначеного у 
[2] для лінійних структур (0,2÷0,4⋅107 Па/К). Мо-
жливо стекла, побудовані з тригональних струк-
турних одиниць [13], складають окрему групу [4]. 

Отже, збільшення концентрації Ga призводить 
до зростання енергії зв'язків ковалентної сітки і 
її жорсткості. Це приводить до збільшення част-
ки ВО і відповідно до порушення щільності упа-
ковки. 
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МЕТОДИКА  ОЦІНКИ  МІЦНОСТІ  ТА  ЖОРСТКОСТІ  
БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ  ДЛЯ  СУБФАСЦІАЛЬНОГО  

ОСТЕОСИНТЕЗУ  ПРИ ЛІКУВАННІ  ПЕРЕЛОМІВ   
ВЕРТЛЮГОВОЇ  ДІЛЯНКИ  СТЕГНА  

Запропоновано методику розрахунку характеристик міцності та жорсткості елементів фік-
суючих систем для субфасціального біологічного остеосинтезу черезвертлюгових переломів 
стегнової кістки, а також методику оцінки геометричних параметрів металевої системи для 
субфасціального остеосинтезу. 

A plate for subfascial biological osteosynthesis of trochanteric hip fractures is offered. It is defined 
that at least 4 screws are necessary to achieve stable osteosynthesis with the subfascial plate. A 
method of evaluating degree of carving conjunction stability between screws and bone cortex. 

Біологічний остеосинтез, який застосовують 
для хірургічного лікування переломів вертлю-
гової ділянки стегна, здійснюють за допомогою 
субфасціальних фіксаторів (рис.1). 

Як вже було показано [2], конструкція такого 
субфасціального фіксатора являє собою статич-
но невизначену систему, ступінь статичної не-
визначеності якої залежить від числа блокуючих 
гвинтів в нижній частині фіксатора. Розрахун-
кова схема такої конструкції наведена на рис.2. 

Розкриття статичної невизначеності багато-
гвинтової блокуючої системи (рис.1) субфасці-
ального фіксатора для біологічного остеосинтезу 
переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки 
дозволяє визначити всі опорні реакції, що вини-
кають у місцях контакту гвинтів з кортикальним 
шаром кісткової тканини [3]. Визначення вели-
чини опорних реакцій (поздовжніх і поперечних 
сил, реактивних моментів) дає можливість у по-
дальшому оцінити міцність з’єднання, запропо-
нувати практичні рекомендації травматологам-
ортопедам щодо застосування в клінічній прак-
тиці гвинтів з певними геометричними парамет-
рами, визначити форму та розміри поперечного 
перерізу, довжину корпусу пластини субфасці-
ального фіксатора, яка наділена необхідними 
характеристиками міцності та жорсткості [1]. 

1
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7

3

У загальному випадку розкриття статичної 
невизначеності (для системи n разів статично 
невизначеної) проводиться за допомогою мето-
ду сил. 

Рис. 1. Схема остеосинтезу перелому за допомо-
гою субфасціального фіксатора. 

Для цього необхідно розв’язати систему ка-
нонічних рівнянь(1). 
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У системі (1) δij – коефіцієнти, значення яких 
визначаються шляхом перемноження відповідних 
одиничних епюр, ∆iр – вільні члени, для визна-
чення яких слід перемножити одиничні епюри з 
силовою. 

6
Мо

Р

Значення невідомих опорних реакцій Хi мо-
жуть бути знайдені за допомогою ЕОМ одним з 
числових методів (Гауса, квадратних коренів, 
ортогоналізації) розв’язання системи лінійних 
неоднорідних рівнянь (1). 

1 2 3 4

Запропонована методика дає можливість оці-
нювати міцність та жорсткість існуючих систем 
металевого остеосинтезу, розробляти та вдоско-
налювати нові системи та конструкції, призначені 
для лікування переломів довгих кісток опорно-
рухового апарату людини, оцінювати міцність 
та надійність усіх елементів фіксуючої системи 
(блокуючі та фіксуючі гвинти, їх кількість, па-
раметри, варіанти розташування) за дії всього 
комплекса зусиль при простих і складних видах 
навантажень. 

 5

Рис.2. Розрахункова схема нижньої частини субфас-
ціального фіксатора:  
1, 2, 3, 4 – блокуючі гвинти; 5 – кортикальний шар 
вертлюгової кістки; 6 – корпус пластини фіксатора; 
Мо:Р – зусилля, що діють з боку верхньої частини 
фіксатора внаслідок власної ваги пацієнта і розмі-
рів шийки стегна. 
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РОЗРОБКА  КОНСТРУКЦІЇ  І  ТЕХНОЛОГІЇ  ВИГОТОВЛЕННЯ  
МЕХАНІЧНОГО  ВУЗЛА  УСТАНОВКИ  ДЛЯ  РОЛИКОВОГО  

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ 

Розглянута і запропонована конструкція установки для електричного роликового зварювання, 
яка не поступається за найважливішими технічними характеристиками серійним зразкам. Зроб-
лені розрахунки і розроблена технологія виготовлення основних елементів механічного вузла 
установки. 

Is reviewed and the construction of installation for electric roller welding is proposed, which one 
does not yield on major characteristics to serial samples. The accounts are made and the technique of 
manufacture of basic elements of a mechanical node of installation is designed. 

Сучасний рівень розвитку виробництва, стан 
його технологічного забезпечення, перехід до 
ринкових відносин передбачає застосування но-
вих, економічних і досконалих технологічних 
процесів і обладнання. 

Процеси зварювання металів мають важливе 
значення, постійно вдосконалюються і модерні-
зуються у напрямку підвищення якості, надій-
ності, економічності і продуктивності. Застосу-
вання електрозварювання, зокрема роликового 
зварювання у багатосерійному і масовому вироб-
ництвах роблять це завдання досить актуальним і 
важливим. Особливо широко роликове електро-
зварювання застосовується, наприклад, у хіміч-
ній і харчовій промисловості при виготовленні 
великої кількості типорозмірів ємностей різно-
манітного призначення [1]. Сучасні умови вироб-
ництва і вимоги швидкозмінюваних ринкових 
відносин потребують створення технологічного 
обладнання, яке можна було б за досить короткий 
час переобладнувати, перенастроювати, перехо-
дити на випуск іншої продукції, близької за тех-
нологією, але з іншими технологічними парамет-
рами й характеристиками. Створення дешевого 
і надійного обладнання, яке б відповідало всім 
сучасним вимогам – важливе відповідальне зав-
дання. 

Так, відомі серійні установки для роликового 
електрозварювання характеризуються парамет-
рами, наведеними у таблиці 1. 

Розроблена і запропонована установка для 
роликового електрозварювання має параметри, 
які не поступаються наведеним вище серійним 

зразкам, а у деяких випадках – навіть їх переви-
щують: 
• швидкість зварювання при неперервному обер-
танні роликів перевищує швидкості заводських 
установок у 2 рази; 

• вага спроектованої машини набагато менша, 
ніж у аналогічних установках, наведених у 
таблиці 1; 

• вартість запропонованої машини відповідно 
зменшується завдяки меншій трудомісткості 
і металоємності. 
Собівартість такої установки у 2-3 рази менша, 

ніж у наведених у таблиці 1, які випускаються 
серійно. Виготовлення запропонованої установ-
ки за допомогою розробленої науково-технічної 
документації можливе в умовах будь-якого ма-
шинобудівного підприємства легкої або тяжкої 
промисловості. На рис.1 зображено схему карет-
ки механічного вузла установки. Розроблена нами 
технологія виготовлення корпусу каретки меха-
нічної частини зварювального вузла установки 
для роликового зварювання максимально спро-
щена з метою здешевлення виробу і підвищення 
точності його виготовлення [2]. Корпус каретки – 
відповідальна деталь, базові поверхні якої об-
робляють за 9 квалітетом точності. Менш від-
повідальні бічні поверхні і отвори, обробляють 
за 12 квалітетом точності. 

Заготовку корпуса розміром 150×85×25 виго-
товляють з листового прокату. Вона повинна від-
повідати 15 квалітету точності з шорсткістю по-
верхні Ra=330 мкм. 
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Таблиця 1. Марки сучасного вітчизняного обладнання для роликового електрозварювання та їх характеристики. 

Однофазні машини Машини постійного 
струму 

Параметр 

М
Ш

-
10

01
 

М
Ш

-
16

01
 

М
Ш

-
20

01
 

М
Ш

-
32

01
 

М
Ш
В-

16
01

 

М
Ш
В-

63
01

 

М
Ш
В-

80
01

 

Сп
ро
ек
то

-
ва
на

 м
аш

и-
на

 

Сила номінального зварюваль-
ного струму, кА. 10 16 20 32 16 63 80 2 

Номінальна потужність, кВ⋅А 31 75 127 323 133 533 730 2 
Межі регулювання вторинної 
напруги, В 1,7-3,5 2,14-4,28 4-6 5,6-8,2 - - -  до 3 

Кількість ступенів регулювання 
коеф. трансформації 8 8 6 6 8 24 8 - 

Максимальне зусилля тиску, 
Дан 245 490 785 1175 1960 1960 3200 2-4 кг/мм2

Виліт електродів, мм 400 400 800 800 1500 1200 1500 - 
Швидкість зварювання при не-
перервному обертанні роликів, 
м/хв 

1-5 0,8-4,5 0,4-4,5 0,35-4,5 0,2-8 0,2-8 - 5-10 

Діапазон зварювальних товщин 
деталей:          

а) з низько вуглецевих сталей 0,5-1,2 0,5-1,5 0,5-0,8 0,8-3 - - - 0,2-0,5 
б) з корозійностійких і жаро-
тривких сталей і титанових 
сплавів 

- - - - 0,3-3 0,3-3 1,5-6 - 

в) з легких сплавів - - - - 0,5-3 0,5-3 0,5-3 - 
Вага, кг 526 620 1350 1700 3700 4450 7000 466 
Вартість, у.о. 2560 2965 3610 4199 8670 9920 11015 1260 

 

 
Рис.1. Схема каретки механічного вузла установки для роликового електрозварювання. 

Обробку можна виконувати на таких верстатах:  
• свердлильно-фрезерно-розточний 6902ПМФ2; 
• фрезерний широкоуніверсальний 6Б75ВФ1; 
• вертикально-свердлильний 2М112, 2Н118. 

Під час виготовлення корпуса каретки заго-
товка проходить фрезерування (8 установів і 10 
технологічних переходів) і свердління (3 устано-
ви і 3 технологічні переходи). 
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ПОБУДОВА  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ  ПРОГРАМНИХ  СИСТЕМ  
КЕРУВАННЯ  ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ  МЕРЕЖАМИ 

У роботі описано структуру інтегрального управління обчислювальними мережами на базі 
знань, яка дає можливість використовувати інтелектуальне управління. Регулятором інтелекту-
альної системи управління запропоновано використовувати апарат теорії розпізнавання образів. 

The generalized structure of integrated management of computer networks on a knowledge base is 
offered, that enables to use intellectual management. In qualities of the governor of an intellectual 
control system it is offered to use the theory of pattern recognition. 

Досягнення мікроелектроніки і техніки зв'язку 
створили передумови для швидкого розвитку роз-
подільних обчислювальних мереж. Поява таких 
мереж пов'язана з прагненням до колективного 
використання автономних комп'ютерних, про-
грамних та інформаційних ресурсів, що знахо-
дяться в багатьох розподільних обчислювальних 
центрах, і відповідно, до більш ефективного спіль-
ного розподілу навантаження на ці ресурси. 

Як відомо, обчислювальна система або мере-
жа може розглядатися як сукупність розподіль-
них ресурсів і великої кількості користувачів, 
що конкурують один з одним у різні моменти 
часу за використання цих ресурсів. Одночасне 
надходження запитів на один і той же ресурс 
від декількох користувачів призводить до кон-
фліктів, для розв’язування завдання обслугову-
вання запитів за деяким критерієм оптимізації. 
З огляду на це та на появу у великих мережах 
нового класу обладнання – "інтелектуальних" 
концентраторів і маршрутизаторів, що створюють 
активну транспортну систему, будь-яка більш-
менш складна обчислювальна мережа потребує 
додаткових засобів керування, крім тих, що є в 
стандартних мережних операційних системах. 

Для автоматизованого керування та контролю 
за роботою мережі створені багатофункціональні 
системи керування, спроможні в реальному мас-
штабі часу вести моніторинг мережі, робити кон-
фігурування будь-якого з вузлів мережі, а також 
проводити діагностику несправностей. Проте, з 
огляду на сучасний рівень розвитку в галузі ме-
режних технологій, наявного набору функцій стає 
вкрай недостатньо. Наприклад, нагальною потре-
бою у керуванні складними обчислювальними 

мережами стає необхідність прогнозування пове-
дінки мережі у випадку тих чи інших відхилень 
від режиму нормального функціонування. Тому 
введення додаткових структур у системи керу-
вання мережею, що забезпечують розв'язання цих 
завдань, дозволить перейти на якісно вищий рі-
вень у керуванні мережами [1]. 

Розв’язати дану проблему можна, викорис-
товуючи, крім звичайного алгоритмічного під-
ходу, передбаченого загальноприйнятою теорією 
керування, введення додаткових елементів, які 
забезпечують логіку, зіставлення даних і еврис-
тичний аналіз інформації, що надходить. У ре-
зультаті керуюча система набуває здатності до 
планування. Тобто мова йде про створення інте-
лектуальної  системи управління (ІСУ) [2]. 

Структурна схема системи управління, засно-
ваної на знаннях, подана на рис.1. У даному ви-
падку знання – це теоретичні відомості з керу-
вання, що мають як процедурну, так і 
декларативну природу. 
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Рис.1. Структурна схема інтелектуальної системи 
керування мережею. 
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Експертне керування може здійснюватися у 
двох різних режимах функціонування – навчання 
й адаптації. Перша фаза режиму навчання – по-
становка питань, коли користувач може пропону-
вати свої апріорні знання про об'єкт і про харак-
теристики контуру керування. Після опитування 
система експертного керування проводить різно-
манітні навчальні експерименти, що подають 
інформацію про динаміку об'єкта, ця інформація 
використовується для побудови регулятора інте-
лектуальної системи управління. У процесі адап-
тації система контролює і, якщо це необхідно, 
змінює регулятор. Такими змінами можуть бути 
як невеличкі підгонки параметрів, так і побудова 
цілком нового регулятора. Після того, як відпо-
відний регулятор побудований, система експерт-
ного керування переключається на режим керу-
вання зі зворотним зв'язком. У цьому режимі 
здійснюється контроль замкнутого контуру для 
виявлення ситуацій, що потребують підстрою-
вання параметрів алгоритмів керування або пов-
ного перенавчання. 

Але застосування класичної для методів штуч-
ного інтелекту системи експертних оцінок для 
класифікації та прогнозування стану обчислю-
вальної мережі можна вважати непрактичним 
[3], оскільки такий підхід потребує масивного 
набору, що нереалізується, правил типу "якщо..., 
тоді…". Таке становище можна виправити за-
стосуванням математичного апарату теорії роз-
пізнавання образів. 

Застосування цієї теорії при побудові бази 
знань і алгоритму, який реалізує логічні висновки, 
дозволяє значно зменшити загальні витрати часу 
на створення бази знань, підвищити достовір-
ність отриманих результатів, а також помітно 
полегшити роботу адміністратора мережі, нада-
ючи йому можливість використання закладеного 
в ЕОМ досвіду, накопиченого у процесі створен-
ня ІСУ. 

Вирішальні правила, за якими будується регу-
лятор, можуть мати різний вигляд. Можна ви-
значити центр образу й радіус сфери навколо 
нього і, якщо точка потрапляє в цю сферу, вона 
належить даному образу. Можна описати межу 
(гіперповерхню, поверхню другого порядку, набір 
гіперповерхонь і т.ін.), що відокремлює область 
одного образу від області інших образів [4]. Роз-
пізнавання робиться визначенням того, де знахо-
диться точка стосовно цих меж. Але при цьому 
необхідно, щоб навчальна вибірка добре відби-
вала структурні закономірності генеральної су-
купності (тобто вибірка повинна бути незалеж-
ною і представницькою). Якщо це так, то прави-
ла прогнозування імені образу для навчальних 
об'єктів успішно вказуватимуть ім'я образу для 
будь-якого іншого об'єкта генеральної сукупності.. 

Отже, при побудові інтелектуальних систем 
управління можливе використання теорії розпі-
знавання образів, яка дозволяє на основі зібра-
ної інформації класифікувати стан системи та 
проводити її діагностику. А це дозволить ефек-
тивніше використовувати всі можливості обчи-
слювальної мережі та більш ефективно планува-
ти її розвиток. 
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ПРОГРАМА  АВТОМАТИЗОВАНОГО  РОЗРАХУНКУ  ЧАСТОТ 
КОЛИВАНЬ  БАГАТОАТОМНИХ  МОЛЕКУЛ 

Створено програму, яка дозволяє у зручному інтерактивному режимі формувати матриці 
переходу від декартових до внутрішніх координат багатоатомних молекул та матриці кінема-
тичних коефіцієнтів у внутрішніх координатах. На її основі проведено розрахунок частот коли-
вань молекул води, формальдегіду, етану та аланіну. 

The newly created program allows to form matrixes of transition from Cartesian to internal coor-
dinates of polyatomic molecules and matrices of kinematic coefficients in internal coordinates in a 
convenient interactive way. On its basis the calculations of frequencies of vibrations of molecules of 
water, formaldehyde, ethane and alanine were carried out. 

Сучасний стан розвитку біології і медицини 
характеризуються активним використанням фі-
зичних методів визначення структури і динаміки 
багатоатомних молекул. Загальновизнаними у цій 
галузі є спектральні методи, зокрема, ІЧ– та КРС– 
спектроскопія [1]. Проте для інтерпретації спо-
стережуваних спектрів необхідне знання надій-
них значень частот коливного руху молекул, 
одержання яких можливе тільки шляхом прове-
дення відповідних розрахунків. 

У класичному підході рух ядер N-атомної мо-
лекули описується рівняннями Лагранжа 
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де L – функція Лагранжа системи, q – набір уза-
гальнених координат системи. Виражаючи потен-
ціальну U і кінетичну T енергії у вигляді: 
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( || , F і G – матриці узагальнених координат, 
силових і кінематичних коефіцієнтів [2,3] відпо-
відно), (1) приводяться до системи однорідних 
диференційних рівнянь: 
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Розв'язкам (4) qi=Aisin(  відповідає секу-
лярне рівняння для визначення частот власних 
коливань: 

0)det( =λ−EGF .                     (5) 
Проблема полягає в тому, що матриця G буду-

ється у масовозважених декартових, а F – у внут-
рішніх координатах молекули [2]. Отже, перший 
етап розв'язку задачі полягає в побудові матриці 
переходу B від декартових до внутрішніх коор-
динат такої, що ||q||=B||r||, де ||r|| – вектор коорди-
нат атомів у старій, а ||q|| – у новій системі. Еле-
менти матриці В розраховуються [3] так:  

1. Для координат стиску-розтягу
eBeB

: 
rr

−== , , ijkjijki

де ijer  – напрямний вектор зв'язку між атомами 

2. Для кута: 
i, j, k – номер координати. 
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площині кута в напрямі повороту від i-го до j-го 
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довжини відповідних зв'язків. 
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rде l – номер координати; e  – напрямні вектори 
зв'язків, s – їх довжини, nr  – вектори нормалей 
до площин, gr  – допоміжні вектори, напрямлені 
перпендикулярно до нормалей площин всере-
дину двогранного кута; θ – величина кута між 
напрямними векторами er . Аналогічно запису-
ються вирази для елементів матриці, що відпо-
відають атомам іншої площини. 
4. Для координат деформації кута між зв'язком і 
площиною валентного кута: 
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де m – номер координати, i, j, k, l – номери ато-
мів (k – атом при вершині валентного кута, l – 
на кінці зв'язку). 

Матриця кінематичних коефіцієнтів G отри-
мується, як добуток: EBBG ~

= , де E – матриця 
обернених мас [3]. 

Громіздка процедура пошуку розв'язків задач 
такого типу у випадку багатоатомних молекул 
суттєво спрощується використанням алгоритмів 
автоматизованого розрахунку за допомогою ЕОМ 
[4], реалізація яких на мові ФОРТРАН наведена 
у праці [3]. Проте на даний час вони виявляються 
дещо застарілими і не використовують усіх мож-
ливостей сучасних ЕОМ. Зокрема, їх недолік – 
недостатня наочність і складна мова вхідних да-
них. На наш погляд, сучасні засоби дозволяють 
організувати ввід інформації в більш наочному і 
зручному інтерактивному вигляді, що зменшує 
ймовірність помилок при веденні даних і робить 
непотрібними численні внутрішні перевірки, не-
обхідні для роботи алгоритмів типу [3]. З цією 
метою нами створено програму, яка дозволяє 
спростити розрахунок частот коливань багато-
атомних молекул, а саме: формувати матриці 
переходу від декартових до внутрішніх коорди-
нат і матриці кінематичних коефіцієнтів у зруч-
ному інтерактивному режимі. 

Програму розроблено у середовищі Borland 
C++ Builder V4.0 для роботи з операційною сис-
темою Windows 95 і вище; загалом це – стандартне 
вікно Windows, у якому зображається молекула, 
що будується, панель керування із розміщеними 
на ній кнопками, про функції яких мова йтиме 
нижче, і головним меню. 

Опції меню дозволяють: 
– роботу з дисками: запис та читання файлів мо-
лекул та збереження результатів роботи на 
диску (меню File); 

– зміну режиму зображення молекули (ортого-
нальна або перспективна проекція), перегляд 
результатів розрахунку матриць B і G (меню 
View). 
За допомогою чотирьох кнопок на панелі ке-

рування програма дозволяє будувати чотирма 
способами напрямні вектори хімічних зв'язків 
атомів та за допомогою кнопки Bind задавати їх 
довжину. Кнопка New Atom вводить нові атоми, 
розташовуючи їх на кінцях відмічених користу-
вачем зв'язків, або змінює маси вже існуючих 
атомів, відмічених користувачем. При цьому всі 
необхідні числові дані вводяться користувачем 
у відповідні поля вікон, що відкриваються авто-
матично. Отже, весь процес "створення" моле-
кули здійснюється за допомогою маніпулятора-
миші і відображається на екран комп'ютера. Про-
грама дозволяє вводити чотири типи внутрішніх 
координат:  
– стиску-розтягу зв'язків (кнопка Length); 
– деформації валентних кутів (кнопка Valent 

angle); 
– деформації двогранного кута між площинами 
валентних кутів (кнопка Biplanar); 

– деформації кута між зв'язком і площиною ва-
лентного кута (кнопка Shift). 

Також існує можливість тимчасового включення 
або виключення з розгляду деяких координат 
(кнопка Enable/Disable). 

Кількість структурних одиниць молекули (ато-
мів, валентних зв'язків) та пов'язаних з ними вну-
трішніх координат обмежується лише ресурсами 
системи. 

За допомогою цієї програми було одержано 
матриці переходу B і кінематичних коефіцієнтів 
G для молекул води, формальдегіду, етану та 
аланіну. Для побудови матриць F використані 
значення силових констант, наведені в [1,5]. Діа-
гоналізацією одержаних таким чином динамічних 
матриць встановлено частоти коливань названих 
молекул, значення яких узгоджуються з відомими 
експериментальними даними [1,5] (таблиця 1). 
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Таблиця 1. Частоти коливань, cm-1. 
молекула розрахунок експеримент 

Вода 
3736,8 
3683,2 
1596,2 

3756 
3652 
1595 

Формальдегід 

2835,8 
2765,1 
1663,4 
1339,4 
1130,7 

2843,3 
2766,4 
1746,1 
1247,4 
1169,5 

Етан 

2980,5 
2976,5 
2952,0 
2908,9 
2736,1 
2028,7 
1096,8 
1076,4 
1077,5 
1056,8 
1056,5 
998,1 
861,8 
868,6 
709,9 
710,8 
286,9 

 
2953,8 
2950  

 
 
 

1468,7 
1388,4 
1190 

 
 

994,8 
 
 
 
 

278,4 

Аланін 

3462,0 
 

3059,6 
 

3003,8 
2687,7 
2688,8 
2585,1 
1820,4 
1657,4 
1334,0 
1255,2 
1226,3 
1149,1 
1096,2 
962,8 
867,9 
833,2 
743,7 
651,4 
543,1 

 
376,6 

  
289,6 
187,7 

 
107,1 

 
3080 
3060 
3020 
3003 
2993 
2962 
2949 
1645 
1607 
1351 
1301 
1220 
1145 
1110 
995 
922 
850 
775 
640 
527 
477 
399 
296 
283 
184 
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УКРАЇНОЗНАВЧИЙ  ПІДХІД  У  ФОРМУВАННІ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  
САМОСВІДОМОСТІ  СТУДЕНТІВ  –  МАЙБУТНІХ  ВИКЛАДАЧІВ  

ТЕХНІЧНИХ  ДИСЦИПЛІН 

Робота містить приклади, як маловідомі та малопоширені, але переконливі відомості про 
багату спадщину у сфері науки і техніки українських учених і конструкторів можуть стати осно-
вою виховного впливу на національну самосвідомість студентів через зміст навчальних предметів. 

The paper contains examples, as little-known and not widespread, but convincing items of informa-
tion on a rich heritage in sphere of a science both the techniques of the Ukrainian scientists and de-
signers can become a basis of education influence on national self-consciousness of the students 
through the content of educational subjects. 

Виховання національної свідомості й само-
свідомості у майбутніх викладачів – складова та 
невід'ємна частина розв'язання фундаментальної 
проблеми підготовки національних педагогічних 
кадрів. Для успішної побудови демократичної, 
правової та цивілізованої держави необхідно, щоб 
її громадяни, насамперед представники інтелі-
генції, мали високу національну свідомість і само-
свідомість. Особливо це стосується педагогів, які 
покликані виховувати палких патріотів, стійких 
громадян незалежної України, для яких головною 
метою життя стане практична реалізація завдань 
розвитку рідної культури, національної держав-
ності. 

На важливість національного спрямування 
виховання молоді вказували М.Грушевський, 
Б.Грінченко, Д.Донцов, М.Драгоманов, І.Огієнко, 
Г.Сковорода, С. Русова та інші. Дослідженню 
проблеми національного виховання присвятили 
свої праці багато педагогів сьогодення, серед яких 
О.Вишневський, В.Довтищенко, П.Дроб'язко, 
Р.Захарченко, П.Ігнатенко, В.Каюков, В.Кузь, 
І.Мартинюк, Ю.Руденко, З.Сергійчук, М.Стель-
махович, Д.Тхоржевський. [7]. 

У Державній національній програмі "Освіта" 
(Україна ХХІ століття) підкреслюється, що од-
ним із головних шляхів докорінного поліпшення 
виховання молоді є реформування змісту вихо-
вання, наповнення його культурно-історичними 
надбаннями українського народу. У цьому важ-
ливому державному документі серед пріоритет-
них напрямків реформування освіти наголошу-
ється на необхідності виховання любові до рідної 
землі, свого народу, бажання працювати задля 
розквіту держави [1]. 

Суспільно важливу інтегровану якість – на-
ціональну самосвідомість педагогів – необхідно 
формувати цілеспрямовано й систематично, бо 
саме такі педагоги успішно розвивають усі сфери 
як своєї особистості, так і рідної культури, науки, 
господарства, державотворення. 

Науковці відзначають, що до структури понят-
тя національної самосвідомості входять: "наці-
ональна ідентичність, уявлення про типові риси 
своєї спільності (національний гетеростереотип), 
уявлення про спільність історичного минулого, 
сучасності й майбутнього, про територіальну 
спільність (рідну землю), а при певних конкретно-
історичних умовах – і про державну спільність, 
усвідомлене ставлення людей до матеріальних і 
духовних цінностей нації, її досягнень, орієнтації 
на них (почуття національної гордості, патріо-
тизму тощо)" [6]. 

Нині серед студентської молоді, на жаль, по-
ширеними явищами є байдужість до національ-
них справ, індиферентність до рідної культури, 
невміння та небажання ідентифікувати себе з 
українською нацією, недооцінка рідної мови у 
розвитку науки, культури і виховання підроста-
ючого покоління, відчуття національної меншо-
вартості тощо. 

Такі студенти, як правило, зазнавали на собі 
ще у період навчання у школі відчутного впливу 
атеїстичного, інтернаціонального виховання, усієї 
тоталітарно-бездуховної системи. Тому вони не-
рідко недооцінюють випробувані віками гуманіс-
тичні цінності – рідну мову, культуру, мистецтво, 
традиції та звичаї свого народу. Саме для них 
необхідно створити умови для вивчення вихов-
ної народної мудрості, національної специфіки, 
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яка відображає український національний мен-
талітет. 

У вузівському навчанні ми ще не досягли та-
кого рівня, щоб зміст освіти відбивав вищі над-
бання культури та науки, насамперед українсько-
го народу, злети його національного генія. Пі-
знання студентами українських національних 
пріоритетів, які нерідко були вищими порівняно 
з іншими народами у багатьох галузях життя, 
пробуджує у них патріотичні почуття, формує 
високі громадянські цілі, благородні пориви душі 
і серця, готовність поглиблювати свою націо-
нальну самосвідомість і виховувати її в учнів та 
студентів [2]. 

Зміст усіх без винятку предметів повинен по-
казати ту незбориму енергію, нечувану волю не 
лише для фізичного виживання, а й для духов-
ного збагачення, які виявляв український народ 
упродовж усієї багатовікової історії, причому у 
переважній більшості у найтяжчих умовах іно-
земного поневолення. Українська нація має ба-
гату духовну і культурну спадщину, визнані всім 
світом здобутки у науці та освіті. Україна дала 
світу геніальні, мудрі й неповторні творіння фі-
лософів, богословів, істориків, етнографів, при-
родознавців. Існують численні фактичні мате-
ріали, які дають можливість усвідомити кожній 
молодій людині велич свого народу і його місце 
у світовій спільноті. Прикладом цього може бути 
те, як упродовж віків кращі представники Украї-
ни, вимушено розсіяні за складних обставин 
майже по цілому світу, зуміли досягти непере-
вершених наукових результатів, котрі за зна-
ченням зробили б честь будь-якому народу [8]. 
Часто про тих, кого доля закинула далеко за межі 
України, вже більше не згадували, їх свідомо 
забували. Інші за часів Російської імперії стали 
російськими, так само як і їхні наукові здобутки. 
Сусідні народи завжди воліли мати у своєму 
національному пантеоні знаменитих українців, 
заперечуючи при цьому їхній український родо-
від. Показовим щодо цього можна вважати ав-
торство І.Сікорського у створенні першого у 
світі гелікоптера: це сталося 1909 року у Києві. 
У енциклопедично-довідкових виданнях ця подія 
пов'язується з Росією. Доречно зазначити, що у 
світі І.Сікорський знаний більше як "батько" аме-
риканських гелікоптерів [2]. 

В останні роки стараннями окремих дослі-
дників і подвижників поступово почали зника-
ти "білі плями" у нашій культурі й науці. Повер-
таються незаслужено забуті й штучно вилучені 
імена істориків, літераторів. Але вже так пове-

лося, що про українських письменників ми знає-
мо набагато більше, ніж про вчених природо-
дослідників і винахідників, досягненнями яких 
пишається весь світ. Варто лише згадати ім'я 
Юрія Дрогобича, видатного філософа, астронома 
середини XV сторіччя, ректора Болонського 
університету. Або Ілька Федоровича Копієвського, 
який виготовив і видав 1699 року на замовлення 
Петра І першу в Росії друковану астрономічну 
карту. Ще за життя Михайла Остроградського 
його називали генієм. Від Северина Наливайка 
ведеться рід великого Костянтина Ціолковсько-
го, батько якого народився у селі Коростятин на 
Рівненщині. Людина драматичної долі – Юрій 
Кондратюк (Олександр Шаргей), завдяки яко-
му стала можливою висадка американських 
астронавтів на Місяці. Як тут не згадати відо-
мих теоретиків космічних польотів, творців ра-
кетної, моторної та авіаційної техніки: Миколу 
Кибальчича, академіків Сергія Корольова, Архи-
па Люльку, Михайла Янгеля, Олексадра Івченка, 
Костянтина Калініна, Петра Чоломія, конструк-
тора першого у світі гідролітака Дмитра Григо-
ровича. Серед цих визначних імен не можна не 
назвати ще одного українця – академіка Степа-
на Тимошенка (якого російське телебачення в 
одній зі своїх недавніх передач не забарилось 
"вкрасти" для Росії) – видатного вченого най-
вищого світового рівня у галузі теоретичної 
механіки та опору матеріалів, котрий як і Сікор-
ський, після жовтневого більшовицького перево-
роту змушений був працювати за океаном [9]. 

На одному з будинків у Празі можна зустріти 
меморіальну дошку: "Тут жив і 31 січня 1918 року 
помер професор Іван Пулюй – український вче-
ний і дослідник". У будь-якому з енциклопедич-
них видань радянських часів відомості про цю 
людину відсутні. А підстави, щоб пам'ятати увіч-
неного на чужині нашого мудрого співвітчизника, 
великі. До 1884 року Європа знала одну лампо-
чку – Едісонову. Та ось на Всесвітній виставці 
у Штайєрі оголосили: "Лампа Пулюя – кра-
ща!". Іван Пулюй першим дослідив так зване 
холодне або неонове світло, взяв участь у розроб-
ці першої в Європі електростанції змінного 
струму. Але з погляду сьогоднішнього дня не це 
стало головним досягненням Івана Пулюя. Є всі 
підстави вважати його попередником Рентгена 
у дослідженні таємничих променів. Пулюй 
справді займався вивчення поведінки катодних 
променів, готував підгрунтя для майбутнього 
відкриття. Достеменно відомо, що Пулюй зміг по-
яснити природу Х-про-менів грунтовніше й 
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глибше, ніж Рентген [3], який свого часу не 
мав будь-яких публікацій на цю тему. 

А геніальний вчений-енциклопедист Володи-
мир Вернадський... Сягнувши своїм розумом у 
далекі космічні далі, він завжди пам'ятав про своє 
козацьке коріння, постійно підкреслював, що 
він – українець.  

Чимало українських учених, зокрема природо-
дослідників, було безпідставно репресовано у 
лихі роки сталінських беззаконь. Так, скажімо, 
весь науковий світ знав про визначний науковий 
доробок академіка Михайла Кравчука, вченого 
у галузі теорії ортогональних та унітарних пере-
творень, який разом з академіком Калиновичем 
уклав тритомник українського математичного 
словника. Проте ім'я цього вихідця з Волині на-
довго було вилучено з анналів вітчизняної науки. 
Приміром, мало хто знав, що Михайло Пилипо-
вич, як і його учень – майбутній академік Сергій 
Корольов, був засланий на Колиму. Вижив учень, 
щоб утілити почерпнуті в учителя знання у свої 
космічні проекти [5]. 

Біля витоків світового телебачення поряд з 
іменами американця Ф.Фарнсуорта, англійця 
К.Свінтона достойне місце займає ім'я україн-
ського фізика-експериментатора Бориса Грабов-
ського (сина українського поета Павла Грабов-
ського). На жаль, і цей факт тривалий час замов-
чувався. 

За деякими підрахунками майже 200 вчених-
українців наприкінці ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття працювали за кордоном і користувались 
неабияким авторитетом у науковому світі [4]. 

Нагадування цих імен має на меті глибше 
з'ясувати роль українців у контексті світового 
природознавства. Безперечно, студентам – май-
бутнім викладачам необхідно усвідомити, що 
культура й наука кожної нації належить людству, 
але разом з тим вони повинні знати свою історію, 
своїх уславлених діячів. Державницька ідея має 
стати провідною у національній самосвідомості 
кожного майбутнього вчителя. Працюючи педа-
гогами, вони виховуватимуть у своїх учнів та 
студентів переконання в тому, що українці – не 
"безликий народ", не просто "населення" і не ли-
ше "трудящі", а велика нація, яка робить гідний  

внесок у розвиток світової цивілізації. Виховані 
у такому дусі ще на студентській лаві, майбутні 
викладачі засобами своїх навчальних предметів 
формуватимуть творців української держави, 
матимуть глибоку національну самосвідомість, 
братимуть на себе відповідальність за долю своєї 
держави, за те, щоб у ній був високий рівень 
життя і дотримувалась рівноправність 
представників різних національностей. Така 
держава має врахувати сутність та особливості 
українського менталітету, національних держа-
вотворчих традицій [8]. 

Варто зазначити, що навіть значно розширені, 
змістовно наповнені, конкретизовані до відповід-
них навчальних предметів різноманітні матеріали, 
схожі до наведених, самі по собі ще не забезпе-
чать виховної спрямованості навчання. Потрібен 
творчий підхід до цього кожного викладача, його 
свідоме розуміння актуальності проблеми. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Державна національна програма "Освіта" ("Украї-
на ХХІ століття"). - Київ: Райдуга. - 1994. - С.15. 

2. Теоретичні засади національної самосвідомості / 
За ред. Д.О.Тхоржевського. - Київ: ІЗМН. - 1998. 

3. Голованенко В. За таємничими променями - Рент-
ген? А можливо, й Пулюй // ЧАС/ТІМЕ. - 1995. - 
4 лютого. 

4. Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле 
і сучасне України // Україна: наука і культура. - 
Київ: Наукова думка, 1993. 

5. Іванченко Р.П. Історія без міфів. - Київ: Українсь-
кий письменник, 1996. 

6. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і 
методологія. - Київ, 1995. 

7. Павх С.П. Національне виховання учнів гімназії в 
процесі трудового навчання: Автореф. дис. … 
канд. пед. наук. - Київ, 1999. - 24 с. 

8. Раєць-Скуратівський Л. Українська нація - нація 
"особистостей" // ЧАС/ТІМЕ. - 1996. - 15 березня. 

9. Романчук О. Аксіоми для нащадків. Українські 
імена у світовій науці. - Львів: Меморіал, 1992. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 86. Фізика.Електроніка. 72



 

УДК 546.49 

© 2000р.  О.В. Махній, О.М. Сльотов, І.М. Фодчук 

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці 

ЛОКАЛЬНА ДЕФОРМАЦІЯ КРИСТАЛІЧНОЇ ГРАТКИ  
II-VI СПОЛУК ІЗОВАЛЕНТНИМИ ДОМІШКАМИ  

НА ПРИКЛАДІ СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ 

У наближенні чисто кулонівського зв'язку розглянута деформація кристалічної кубічної гра-
тки бінарної сполуки ізовалентною домішкою, яка полягає у зміщенні одного з власних ато-
мів із центра статичного тетраедра. Розрахована залежність зміщення від відносного ефектив-
ного заряду зв'язку аналізується із залученням дослідних даних для ZnSe, легованого деякими 
ізовалентними домішками. 

In approximation of absolute Coulomb bond the strain of a crystal cubic lattice of binary compound 
due to isovalent impurity is considered. Such strain consists in displacement of one of own atoms from a 
static tetrahedron center. The calculated dependence of displacement from relative effective bond charge 
is analyzed with attraction of experimental data for ZnSe, doped by some isovalent impurities. 

Ізоелектронна ситуація у кристалі приводить 
до підвищення цілої низки параметрів матеріалу – 
ефективності випромінювальної рекомбінації 
(у тому числі і екситонної), радіаційної і темпера-
турної стійкості тощо [1]. Найбільш простим спо-
собом її створення є легування напівпровідника 
ізовалентними домішками (ІВД), тобто атомами, 
які належать тій самій групі періодичної системи. 
При цьому легування є одноатомним і не змінює 
координаційного числа заміщуваної кристало-
графічної позиції. На даний час існує поділ ІВД 
на два види. До першого відносяться ті домішки, 
які вносять у заборонену зону локальні стани: 
одиничні рівні або зв'язані з ІВД екситони. ІВД 
другого виду приймають участь у формуванні 
дозволених енергетичних зон, тобто утворенні 
неперервних твердих розчинів. Відзначимо, що 
проблема ІВД є частиною загальної проблеми 
глибоких рівнів, для яких до цього часу не існує 
строгої послідовної теорії. У зв'язку з цим важли-
ву роль відіграють теоретичні і експерименталь-
ні вирішення більш вузьких конкретних задач, 
пов'язаних з ізовалентним легуванням. Дана робо-
та присвячена аналізу впливу ІВД на спотворення 
кристалічної гратки селеніду цинку, перспектив-
ного матеріалу сучасної електроніки [2,3]. 

У праці [4] було показано, що легування на-
пів

у

томи, а VI – аніонні. Оскільки у 
ць

провідникової сполуки АВ ІВД приводить до 
зміщення ∆ одного з основних атомів (катіона А 
чи аніона В) у напрямку введеної домішки. Таке 
локальне спотворення кристалічної гратки ви-

кликає не тільки перебудову ансамблю власних 
дефектів [5], але й значне підвищення радіацій-
ної стійкості матеріалу [6]. Останнє пов'язане зі 
зниженням ймовірності фокусування динамічного 
краудіону, яка досить велика для ідеальних струк-
тур. У результаті зростає величина відношення 
радіусу зони нестійкості rн до довжини пробігу 
вільного кра діону Lf. Зрозуміло, що величина 
rн/Lf буде тим більшою, чим сильніше спотво-
рення гратки, тобто більше зміщення ∆. Останнє 
можна оцінити, вважаючи взаємодію атомів грат-
ки електростатичною або чисто пружною. Оскіль-
ки ці наближення приводять майже до однакових 
результатів, скористуємося більш простою куло-
нівською взаємодією, використовуючи поняття 
ефективних зарядів ∗

ABe  [4]. 
Будемо вважати, що елементи ІІ групи замі-

щують катіонні а
ому випадку заміщені атоми та ІВД однакові 

за формальними валентностями, то легування 
слабо спотворює відповідний статичний тетраедр 
у результаті кулонівської взаємодії. Умову рівно-
ваги можна записати наступним чином [2,4]: 
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де ∗
AB  – 

його  

заряд
доміш-

кою  
у 

a – постійна гратки базового кристалу, e
 ефективний заряд, ∗

)(CBACe  – ефективний

 сполуки, яка утворюється внаслідок
щення катіона чи аніона ізовалентною 

 С. Рівняння (1) більш зручно представити
вигляді 

 замі- 8

10

[ ] 4/
,235,0(1

)43,0(45,235,024,4 xx
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де 

32)45x
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**
)(* ABCBAC eey =  і x=∆/a – відносні ефектив-

ний заряд і зміщення. Розрахункова залежність 
x(y*) зображена на рис.1, аналіз якої проведемо 
більш  сполуки 

*
(CBACe

атом А(В) 
 С на величину ∆ (рис.2б). 

Зау зміщення мале (x→0) тоді, коли 
еф Д близький до е* атома, який 
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овому ефективному заряді 
 при рівності електронега-

 бінарної сполуки, і, як по-
, може мати місце. Якщо ж 
 А(В) віддаляється від ІВД 

випадку параметр y* 
*=1–y*, який врахову
 відповідного 
ма С сторону. Це о
без ІВД деформація

відносний ефективний

Розглянемо тепер вплив ІВД на спотворення 
кристалічної гратки селеніду цинку. Основні 
електрохімічні параметри ІІ-VI сполук, які утво-
рюються внаслідок ізовалентного легування, а 
також величини спотворення кристалічної грат-
ки селеніду цинку наведено у таблиці 1. Постій-
на гратки ZnSe приймалась рівною a=5,67 Å [3]. 

Чисельні значення *ABe  розраховувались за 
допомогою виразів [4,5] 
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де ІАВ – ступінь іонності сполуки, яка визнача-
ється різницею електронегативностей ∆XAB еле-

-
ри запозичені з роботи [7 наведені у таблиці 2. 
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Рис.1. Залежність функції x(y*). 

Проведемо аналіз отриманих даних (табл.1) 
у їх порівнянні з результатами інших близьких
за тематикою теоретичних і експериментальних
робіт. У першу чергу звернемо увагу на те, що
найменшу деформацію гратки ZnSe викликають
атоми Cd (ІІ група) і Te (VI група). Більша -
личина ∆ для кристалів ZnSe<Te> порівняно з
ZnSe<Cd> може бути обумовлена рядом причин. 
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По  електронегатив-
но

ва смуга випромінювання [9], 
яка
нід

x

 ве

-перше, більшою різницею
стей |XTe–XSe|=0,3>|XCd–XZn|=0,1. По-друге, 

відмінністю відносних ковалентних радіусів ІВД і 
заміщуваних атомів – rTe/rSe=1,17>rCd/rZn=1,13, 
(табл.2). По-третє, різниця в атомних вагах ІВД 
і атома гратки як і другий фактор впливають на 
величину ∆, проте не враховуються кулонівським 
наближенням. Вияснення цих питань потребують 
подальших окремих досліджень, враховуючи той 
факт, що кристали ZnSe<Te> i ZnSe<Cd> уже 
знаходять використання як ефективні радіаційно 
стійкі радіолюмінофори з випромінюванням в 
оранжевій і зелено-блакитній областях спектра 
відповідно [2,8]. 

У випадку * )(CBACe / *ABe >1, як видно з даних 
таблиці 1, зміщення може бути суттєвим, а у ряді 
випадків навіть значно перевищувати постійну 
гратки. Разом з тим, як показують результати 
досліджень, дані прогнози не зажди виконують-
ся на практиці. Це стосується, зокрема, криста-
лів ZnSe<Mg>. У них при 300 К спостерігається 
інтенсивна крайо

 характерна о истих кристалів селе-
у цинку [10  з , дослідження оптич-

ного відбивання вказує на незмінність ширини 
забороненої зони базового кристалу при його 
легуванні Mg аж до 0,5 мол.%. Отже, деформація 
гратки ZnSe<Mg> значно менша, ніж очікувана, 
що може бути наслідком причин, які розглянуті 
вище. 

 для вис
]. Разом

коч
тим



Локальна деформація кристалічної гратки II-VI сполук ізовалентними домішками на прикладі селеніду цинку 

Таблиця 1. Електрохімічні і кристалічні параметри II-VI сполук. 
 BeSe MgSe CaSe ZnSe CdSe H Se ZnO ZnS ZnTe ZnCr ZnMo ZnW g

∆XAB 0,9 1,2 1,4 0,8 0,7 5 1,9 0,9 0,5 0 0,2 0,1 0,
IAB 0,18 0,3 0,4 0,15 0,12 0,06 0,6 0,18 0,06 0 0,01 0,0025

e*AB 0,72 1,2 1,6 0,6 0,48 0,24 2,4 0,72 0,24 0 0,04 0,01 
y*, z* -0,2 -1 -1,66 1 0,8 0,4 -3 -0,2 0,4 0 0,066 0,016 

x 0,55 1,4 10 0 0,13 0,28  0,55 0,28 0,43 0,32 0,4 
∆, Å 3,1 7,5 56,7 0 0,74 1,6  3,1 1,6 2  ,5 1,8 2,3 

бли
 
ця лектро гатив ті і ко ентні діуси елементів та V уп. 

Be g n d  Se Te C Mo W 
X 1,5 1,2 1,0 1,6 1, 1,9 ,5 ,5    7  3 2 2,4 2,1 1,6 1,8 1,7 
, Å 0  ,96 ,38 ,74 7 3 1 5 0  11, 1,37 1,19 1,24 1,30 

 

Та  2. Е не нос вал ра   II I гр
M Ca Z C Hg O S   r 

r 1 1 1,2 1,4 ,4 ,74 1,04 7   

∆

б)а)

A
A

A

AA

A

AA
B∆

в)
Рис.2. Тетраедрична координація у структурі АВ без (а) та з ізовалентною домішкою, коли y*<1 (б) і y*>1 (в). 

На завершення відзначимо, що подібні влас-
тивості демонструють також кристали GaP<N>, 

 яких відношення ≅** / GaPGaN ee 6,6 ще більше, 
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CA C

AB B

сфіду галію зберігають досконалу кристалічну 
структуру і ефективну екситонну люмінесценцію 
при 300 К навіть при досить их (~1019 см-3) 

мінн аких ІВД у напівпровідникових 
кристалах потребує більш глибоких досліджень. 
В першу чергу це стосується розробки теоретич-
них моделей, які б могли адекватно пояснити 
обширний експериментальних матеріал, а також 
стимулювати нові ідеї у даній області. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ  І  КОНСТРУКТИВНІ  ОСОБЛИВОСТІ  
СТВОРЕННЯ  МОДУЛІВ  СОНЯЧНИХ  ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

НА  ОСНОВІ  КРЕМНІЮ 

Розроблено конструкцію і технологічний маршрут виготовлення конкурентноспроможних 
фотовольтаїчних перетворювачів сонячної енергії (сонячних елементів) на основі відносно ни-
зькоякісного дешевого кремнію (включаючи відходи мікроелектронного виробництва). Дана 
задача була вирішена за рахунок використання оригінальних технологій гетерування і нанесен-
ня алмазоподібної вуглецевої плівки в якості просвітлюючого і пасивуючого покриття. На ос-
нові виготовлених елементів сконструйовано і виготовлено модулі фотоперетворювачів різної 
потужності і проведено їх випробовування. 

Construction and technological route for competitive solar energy converters (solar cells) produc-
tion have been developed. The converters are based on relatively low quality and low cost silicon in-
cluding wastes of microelectronics production. The task has been successfully solved due to applica-
tion of original technologies of gettering treatments and deposition of antireflection and passivating 
diamond like carbon films. Modules of photovoltaic converters of various power and based on the de-
veloped solar cells have been constructed, fabricated, and tested. 

Створення ефективних напівпровідникових 
фотовольтаїчних перетворювачів сонячної енер-
гії потребує розв'язання чотирьох основних зав-
дань: 
1. Виготовлення кремнієвого матеріалу з відпо-
відними параметрами, які мають бути стабіль-
ними як у процесі виготовлення сонячних еле-
ментів (СЕ), так і у процесі їх експлуатації; 

2. Розробка конструкції СЕ, що відповідає най-
більшій ефективності фотоперетворення; 

3. Розробка оптимального технологічного процесу 
виготовлення СЕ; 

4. Розробка надійної конструкції модуля соняч-
ної батареї (СБ). 
Вирішення цих завдань має на меті отримання 

стабільних джерел екологічно чистої енергії з 
низькою собівартістю. При цьому необхідно до-
биватися високої ефективності СЕ, але разом з 
тим прагнути, щоб вартість матеріалу і техноло-
гічного процесу не збільшувалась. Це забезпе-
чить конкурентоспроможність СБ порівняно з 
традиційними джерелами енергії. 

Нами був створений технологічний маршрут 
виготовлення сонячних фотоелементів з ефектив-
ністю 12-15% при використанні відносно низь-

коякісного (дешевого) кремнієвого матеріалу. 
Оригінальність такого маршруту забезпечується 
рядом технологічних операцій, які включають:  
- гетерування рекомбінаційно-активних домі-
шок нанесенням на тильну сторону пластини 
Si плівки германію з наступними йонним пере-
мішуванням і термічним відпалом [1]; 

- використання в якості просвітлюючого і захис-
ного покриття аламазоподібних гідрогенізо-
ваних вуглецевих плівок, які одночасно вико-
нують додаткову функцію пасивації рекомбі-
наційних центрів в області просторового заря-
ду на кінцевій стадії виготовлення СЕ [2]. 
Етапи технологічного маршруту і параметри 

технологічних процесів виготовлення СЕ визна-
чались з таких критеріїв: 
1. Технологічні процеси і режими їх проведення 
мусять якомога повніше виключати фактори, 
що приводять до зменшення довжини дифузії 
неосновних носіїв струму у кремнію після 
гетерування домішок. 

2. В основу технології виготовлення СЕ повинні 
бути закладені базові технологічні процеси і 
обладнання виробництва інтегральних схем і 
напівпровідникових приладів, що дозволить 
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використати для виготовлення СЕ ділянки 
мікроелектронного виробництва. 
Розроблений технологічний маршрут, з враху-

ванням етапів гетерування, складається з таких 
основних операцій: 
- реставрація дешевих некондиційних кремнієвих 
пластин (включаючи відходи виробництва ін-
тегральних мікросхем), яка включає процеси:  
а) зняття порушених, у тому числі сформова-

них на попередніх етапах виготовлення мікро-
схем різного роду плівок і дифузійних та епітак-
сійних шарів, 

б) гетерування домішок у пластинах; 
- плазмохімічне осадження SiO2 на робочу сто-
рону пластини; 

- дифузія бору у зворотну сторону пластини при 
температурі 980°С з метою формування 
ізотипного р+-р переходу; 

- зняття Sі02 і боросилікатного скла, плазмохі-
мічне осадження SіO2 на тильну сторону плас-
тини; 

- створення мілкого р-n переходу на робочій сто-
роні методом дифузії фосфору з РОСl3 при 
температурі 950°С; 

- формування за допомогою фотолітографії меза-
структури по периметру окремих СЕ шляхом 
травлення кремнію у травнику зі складом НF-
HNО3-Н2О у пропорції 19:1:8; 

- напилення Аl товщиною 4-6 мкм. на робочу 
сторону; 

- формування методом фотолітографії контакт-
ної сітки на робочій стороні пластин; 

- напилення А1 товщиною 4-6 мкм. на тильну 
сторону; 

- впалювання А1 при температурі 450°С протя-
гом 30 хв.; 

- нанесення алмазоподібної вуглецевої плівки 
на робочу сторону для створення просвітлюю-
чого і пасивуючого покриття. 
На рис.1 зображено поперечний переріз виго-

товленого сонячного елемента. 
Оскільки нами використовувались круглі плас-

тини Si діаметром 100 мм, то особлива увага при-
ділялась розробці фотошаблона для створення 
контактної сітки до емітерної області, яка надала 
б можливість максимально використати площу 
такої пластини, а також не допустити закороток 
на периферії. У результаті проведених розрахун-
ків, досліджень і випробувань різних конструк-
цій ми прийшли до висновку, що оптимальною 
для створення СБ малої потужності є конфігу-
рація контактної сітки, зображена на рис.2а, 

причому оптимальні розміри контактної сітки 
можна забезпечити тільки з використанням про-
цесів фотолітографії. Для виготовлення СБ се-
редньої і великої потужності оптимальною ви-
явилась конструкція контактної сітки, що зобра-
жена на рис 2б. У даному випадку з технологіч-
ного процесу виготовлення СЕ були вилучені 
операції фотолітографії і травлення мезаструк-
тур, а контакти наносились на лицеву сторону 
методом трафаретного друку, що значно знизило 
вартість технологічного процесу. 

АПП
Al
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Гетер
(Ge)

 p+

 p

 n+

 
Рис.1. Переріз сонячного елемента. 

a) 

б) 
Рис.2. Конфігурація контактної сітки. 
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Таблиця 1. Параметри виготовлених сонячних елементів. 
(спектральні умови АМ 1,5, енергетична освітленість 1000 Вт/м2, температура 20°С). 

Номер 
зразка 

Площа елемента, 
см2 

Густина струму 
короткого зами-
кання, мА/см2 

Напруга  
холостого ходу, В

Фактор заповнення 
вольт-амперної  
характеристики 

Ефективність, 
% 

1 2 31,3 0,611 0,795 15,0 

2 2 30,2 0,611 0,793 14,4 

3 2 31,7 0,613 0,764 14,6 

4 2 30,6 0,619 0,806 15,1 

5 2 31,6 0,612 0,781 14,9 

 

в) ФМ3 

а) ФМ1 

 б) ФМ2 г) ФМ4 
Рис.3. Типи розроблених модулів фотоперетворювачів. 

Параметри СЕ, що були виготовлені нами з 
використанням описаної технології на неконди-
ційних кремнієвих пластинах (вихідна довжина 
дифузії нерівноважних носіїв заряду не переви-
щувала 30 мкм), наведено у таблиці 1. 

При збільшенні площі елемента його харак-
теристики дещо погіршуються, що є типовим і 
пояснюється планарною неоднорідністю пара-
метрів і недосконалістю технологічних процесів. 

На основі виготовлених СЕ зібрано декілька 
експериментальних фотоелектричних модулів 
(ФМ) різної потужності. Конструкції модулів 
відрізнялись розмірами і формою сонячних еле-
ментів а також способом їх компонування у мо-
дулях. На рис.3 зображено типи модулів, що роз-
роблені у процесі виконання даної роботи. 

Слід зауважити, що різке збільшення струму 
сонячної батареї, що відбирається зовнішнім на-
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вантаженням, може привести до тимчасового 
падіння вихідної напруги СБ. У зв’язку з цим, 
як правило, паралельно вмикають акумуляторну 
батарею (АБ), яка працює у перехідних режимах. 
Крім того, потреба в електроенергії існує і при 
відсутності сонячного випромінювання. Тому 
для безперебійної роботи фотоелектричних сис-
тем необхідно використовувати АБ. В даний час 
значна кількість споживачів електроенергії роз-
рахована на напругу 12 В. Щоб забезпечити ак-
тивний струм зарядки 12-вольтових АБ, сонячні 
батареї проектуються на номінальну робочу на-
пругу 16-17 В, тому розрахунки робочих характе-
ристик ФМ проводили, виходячи з номінальної 
напруги ФМ, рівної 16 В. 

Також слід мати на увазі, що основний об'єм 
процесу збірки СБ займають операції електрич-
ного з'єднання СЕ. Щоб уникнути паралельних 
з'єднань сонячних елементів (а з ними й додат-
кових електричних втрат на міжелементних з'єд-
наннях і ускладнення і подорожчання технології 
монтажу СЕ у модуль), СЕ з'єднували тільки у 
послідовний ланцюжок, паралельні з'єднання 
були відсутні. Таким чином при проектуванні 
ФМ задавали не вихідну потужність модуля, а 
величину струму при заданій робочій напрузі 
(16 В), виходячи з міркувань найбільш раціональ-
ного використання площі кремнієвої підкладки 
діаметром 100 мм при розділенні її на елементи. 

Параметри виготовлених модулів наведено у 
таблиці 2. 

Найбільш просте – використання круглих 
пластин, що звільняє від додаткових витрат на 
порізку пластин. Разом з тим, відношення корис-
ної (зайнятої СЕ) площі до загальної площі такої 

батареї є мінімальним у порівнянні з випадками 
її компонування з фрагментів пластин. Перевагою 
використання для складання модуля половинок 
пластин є те, що можна досягти значно більшої 
щільності упаковки пластин, а отже зменшити 
загальну площу модуля при тій же вихідній по-
тужності. Додаткові затрати при цьому, крім 
затрат на порізку пластин, включають також за-
трати на пасивацію бокових граней. Найбільш 
щільне компонування досягається при викорис-
танні прямокутних пластин. Однак при цьому 
нераціонально використовується площа круглих 
пластин при розділенні на окремі прямокутні СЕ. 
Важливим параметром, який характеризує опти-
мальність компонування СЕ на панелі, є коефі-
цієнт заповнення площі, який визначається як 
відношення  

Fзап = (N⋅Sел)/Sn, 
де N – загальна кількість сонячних елементів у 
даному ФМ, Sел – повна площа СЕ, Sn – площа 
несучої поверхні панелі. У залежності від харак-
теру подальших розрахунків, Sn може означати: 
1. Площу, що зайнята тільки сонячними елемен-
тами з міжелементними з’єднаннями; 

2. Всю, так звану, доступну для використання 
площу, яку займають сонячні елементи, вклю-
чаючи їх електричні з’єднання і проводку; 

3. Загальну площу панелі за виключенням отво-
рів у ній і площі, що зайнята шарнірами та 
іншими подібними конструктивними елеме-
нтами; 

4. Всю загальну площу, включаючи розміщення 
електропроводки і частини панелі, що не ви-
користовується активно. 

Таблиця 2. Параметри виготовлених модулів фотоперетворювачів. 

Потужність, 
Вт 

Робоча  
напруга,  

В 

Ефективність,
% Тип 

 модуля 

Загальна площа 
модуля, 
см2 

Корисна площа 
модуля, 
см2 

Коефіцієнт за-
повнення площі

* ** * ** * ** 
ФМ1 4170 2808 0,67 – 28,3 – 17,4 – 10,1 

ФМ2 1800 1404 0,78 11,13 16,66 18,1 18,1 12,3 11,9 

ФМ3 1170 702 0,6 6,28 7,79 17,4 17,3 11,9 11,1 

ФМ4 820 594 0,72 4,73 6,97 18,0 17,4 12,7 12,1 

* – вимірювання проводились на натурному Сонці з спектральним розподілом, що відповідає умовам АМ 3, при 
температурі 20˚С і енергетичній освітленості модулів: ФМ2 – 649 Вт/м2, ФМ3 – 753 Вт/м2, ФМ4 – 648 Вт/м2. 
Випробування модуля ФМ1 при натурному Сонці не проводились; 

** – випробування проводились з допомогою макета імітатора Сонця на основі імпульсної ксенонової лампи 
ІФК 120 у спектральних умовах, близьких до АМ 1,5. при енергетичній освітленості 1000 Вт/м2 і тем-
пературі 20˚С. 
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Часто у літературі не вказується – яке з вико-
ристаних визначень було застосовано автором. 
Практична величина Fзап, одержана при обчис-
ленні Sn першим з перерахованих способів, ле-
жить у межах 0,85-0,92. Для плоских стандарт-
них конструкцій ФМ важко одержати значення 
коефіцієнта заповнення більше 0,95. Для модуля 
ФМ4, як приклад, коефіцієнт заповнення, розра-
хований при підстановці у формулу Sn, обчисле-
ного першим способом, рівний 0,958, що гово-
рить про досить вдале компонування елементів. 
Коефіцієнти заповнення, розраховані для ФМ 
четвертим способом, наведені у таблиці 2. Від-
носно низьке значення Fзап для модуля ФМ4, 
зібраного з прямокутних СЕ, пов’язане з неве-
ликою площею самого модуля, а не свідчить про 
неефективність компонування. 

Отримані параметри СЕ і модулів, як показує 
аналіз літератури, майже не поступаються типо-
вим параметрам відповідних приладів, призна-
чених для широкого використання (дивися, на-
приклад, [3]), а їх вартість, завдяки використан-
ню низькоякісного і некондиційного матеріалу, 
суттєво нижча за середньосвітову для аналогіч-
них виробів. 
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ІМПЕДАНС  ШАРУВАТОГО  МОНОКРИСТАЛІЧНОГО  
ДИСУЛЬФІДУ  ТИТАНУ,  ІНТЕРКАЛЬОВАНОГО  ЛІТІЄМ 

Хімічний коефіцієнт дифузії літію у дисульфіді титану, елементи еквівалентної схеми кон-
такту розділу TiS2 з електролітом вивчені, використовуючи метод імпедансної спектроскопії, у 
залежності від ступеня інтеркаляції іонами літію. Енергія активації дифузії Еa і енергія активації 
реакції інтеркаляції Еar були визначені при ступені інтеркаляції х=1 у температурному інтервалі 
30÷60°С, використовуючи імпедансні вимірювання. Хімічний коефіцієнт дифузії літію має мак-
симальне значення у TiS2 4,1⋅10-9 см2/с при х=0,32. Енергія активації дифузії і реакції інтерка-
ляції складають відповідно 44 кДж/моль і 76,5 кДж/моль. 

The chemical diffusion coefficient of lithium in titanium disulfide, equivalent circuit model for the 
LixTiS2 electrode - electrolyte interfaces has been studied by electrochemical impedance spectroscopy 
as a function of lithium concentration. The activation energies for lithium diffusion Ea and intercalation 
reaction Ear were investigated for LiTiS2 using the impedance spectroscopy method in the temperature 
range 30 to 60°C. The chemical diffusion coefficient was established have maximum values 4,1⋅10-9 cm2/s 
when the lithium concentration is 0,32. The to activation energies for lithium diffusion and intercala-
tion reaction are 44 and 76,5 kJ/mol, respectively. 

Одержаний науковий матеріал поведінки у 
перезаряджуваних літієвих джерелах струму, 
робить дисульфід титану одним з найпривабли-
віших катодних матеріалів для високоенргетич-
них перезаряджуваних джерел [1-3]. Високі ха-
рактеристики розрядного струму і добра зворот-
ність можлива завдяки протіканню струмоутво-
рюючої реакції інтеркаляції літію у ван-дер-вааль-
сові простори дисульфіду титану. Цю реакцію 
можна записати так: 

x Li+ + x e  + TiS2 ⇔ LixTiS2.            (1) 
Хімічний коефіцієнт дифузії D іонів літію у 

ван-дер-ваальсових просторах TiS2 був вивчений 
для розуміння кінетичних властивостей електро-
хімічної реакції інтеркаляції, використовуючи 
як зразки монокристали або спресований у диск 
порошок [1,4-12]. 

Для визначення D електрохімічними метода-
ми повинна бути точно визначена площа контак-
ту кристалічного TiS2 з електролітом. У випадку 
використання в якості електрода спресованого у 
диск порошку, робоча поверхня диску залежить 
від умов приготування, тобто від орієнтації крис-
талів, пористості, розміру порошку, що, у свою 
чергу, впливає на значення D. Використання 
монокристалів дозволяє позбутися цих неточнос-
тей, тому що можна виміряти розміри зразка. 

Великі монокристали дозволяють використо-
вувати більший дифузійний шлях, ніж на порош-
коподібних, що веде до довшого часу вимірюван-
ня і більшої точності визначення D [10]. Коефі-
цієнт дифузії D був визначений, використовуючи 
монокристали TiS2 у працях [1,4,5,10]. Енергія 
активації дифузії Еа дає важливу інформацію про 
механізм дифузії. Вона вивчена у праці [13] вико-
ристовуючи порошкоподібні зразки, при темпе-
ратурі 120°~170°С; у праці [9] при температурі 
0~50°С і в [10] при 15~65°С. Вивчення імпедансу 
порошкоподібного TiS2 проводилось у працях 
[11,12]. Але у літературі немає відомостей про 
використання методу імпедансної спектроскопії 
для монокристалічних зразків. 

Синтезовані монокристали були гексагональ-
ні тонкі зразки з максимальною довжиною сторо-
ни 6 мм і товщиною 100 мк. Для електрохіміч-
них вимірювань, проводилась електрична ізоляція 
площин, які паралельні шарам TiS2 і залишались 
відкритими тільки площини з ван-дер-ваальсів-
ськими щілинами. Дисульфід титану інтеркалю-
вався до даного значення х, де х визначався як 
кількість атомів літію на одну молекулу TiS2 у 
1 М LiClO4 у пропіленкарбонаті з літієвим ано-
дом, у гальваностатичних умовах. Значення х 
регулювалось кількістю пропущеної електрики, 
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якій відповідає певне значення рівноважного 
електродного потенціалу при відкритому колі. 
Вимірювання імпедансу проводилось при допо-
мозі амплітудно-частотного аналізатора Schlum-
berger SI 1255 в області частот 105÷10-2 Гц з амп-
літудою змінного струму 5 мВ. Імпедансним 
вимірюванням піддавались двоелектродні комір-
ки з LixTiS2 i Li – металічними електродами у 
1М LiClO4 у пропіленкарбонаті по методиці [12]. 
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Типова імпедансна характеристика LixTiS2 в 
області 105÷10-2 Гц при х=0,32, представлена 
на рис.1. Використовуючи залежності ImZ–ReZ 
(імпедансна характеристика), визначено елементи 
еквівалентної схеми контакту LixTiS2 1М LiClO4 
у пропіленкарбонаті (рис.4). На рис.4 позначено: 
Сf – ємність подвійного електричного шару, Rе,с – 
опір електроліту, Rt,c – опір переносу заряду, 
Wc – імпеданс Варбурга для 0<x<1. Залежності 
Rt,c–х i Cf –x представлені на рис.2 (кр.1,2), від-
повідно. Для визначення коефіцієнту Варбурга σ, 
а виходячи із нього, вираховувався D для різних 
значень 0<x<1, імпедансні дані в області 1÷10-2 Гц 
оброблялись у координатах ReZ–ω-1/2, де ω=2πf – 
кутова частота, f – частота в Гц. Типова залеж-
ність ReZ–ω-1/2 для LixTiS2 для х=0,32 зображена 
на рис.3. Тангенс нахилу лінійної залежності на 
графіку ReZ–ω-1/2 дорівнює коефіцієнту Варбурга: 
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де Vm – молярний об’єм, dUoc – зміна рівноваж-
ного електродного потенціалу при відкритому 
колі, x – молярна доля впровадженого у катод 
літія. [12]. 

Рис.1. Імпедансна характеристика монокристаліч-
ного LixTiS2 у 1M LiClO4 у пропіленкарбонаті в 
області 10-2÷105 Гц при х=0,32. 

Рис.2. Залежності Rt,c від x (крива 1) і Cf від х (кри-
ва 2) для монокристалічного TiS2 у 1M LiClO4 у 
пропіленкарбонаті. 
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Рис.3. Залежність ReZ від ω-1/2 для монокристалічного 
LixTiS2 у 1M LiClO4 у пропіленкарбонаті при х=0,32. 

 
Рис.4. Еквівалентна схема контакту LixTiS2 у 1M 
LiClO4 у пропіленкарбонаті. 
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Визначений коефіцієнт Варбурга для х=0,32 
дорівнює 16 Ом⋅см2⋅с-1/2 і вирахуваний коефіцієнт 
дифузії D з використанням (2) дорівнює 4,1⋅10-9 
см2/с. На кривій залежності σ від х в області 
0<x<1 (рис.5, кр.1) спостерігається мінімум при 
х=0,32, що відповідає максимуму на кривій lgD–х 
(рис.5, кр.2), а також мінімум на кривій Rt,c–x. 
Отже, максимальне значення D=4,1⋅10-9 см2/с, 
одержане нами при х=0,32, що дуже близьке до 
одержаного D=5,3⋅10-9 см2/с при х≈0,5 на порош-
коподібних зразках у праці [12]. Використовуючи 
монокристалічні зразки Віттінгем [1] одержав 
D=1⋅10-8 см2/с при х біля 1, а Вінн [4] повідомив 
D=2⋅10-8 см2/с при х=0,55, а у праці [10] D=1⋅10-7 
см2/с для Ti1,003S2 при х близько 0,5. Збільшення 
коефіцієнту дифузії у нашому випадку в області 
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-8,00<x≤0,32 із збільшенням х, ми пояснюємо роз-
ширенням міжшарових відстаней у результаті 
інтеркаляції. Максимальне значення D і мінімаль-
не значення Rt,c=38 Ом⋅см2 рис.5 і рис.2, відпо-
відно, при х=0,32 стверджують про найбільш 
сприйятливі кінетичні умови для протікання ін-
теркаляції. Про що для порошкоподібного мате-
ріалу можна сказати при х близько 0,5 [5]. Порів-
нюючи залежності Сf–х (рис.2, кр.2) і у праці [12] 
ми спостерігаємо на кривих два чіткі максимуми. 
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Методом вимірювання імпедансу монокрис-
талічного LiTiS2 в області температур 30°÷60°С 
використовуючи методики [10] i [13] визначено, 
відповідно енергію активації дифузії Еа (рис.6, 
кр.1) і енергію активації електрохімічної реакції 
інтеркаляції Еar (рис.6, кр.2). Визначена енергія 
активації дифузії іонів літію у монокристалічно-
му TiS2 при х=1 дорівнює 44 кДж/моль, що близь-
ко до значень 30-50 кДж/моль, повідомлених у 
праці [10] і 47 кДж/моль у праці [9]. Порівнюючи 
значення Еа=44 кДж/моль з найменшою Еа=200 
кДж/моль для дифузії у твердому тілі [14], можна 
зробити висновок про те, що дифузія іонів Li+ у 
TiS2 відбувається у ван-дер-ваальсових просто-
рах монокристалу. Визначена енергія активації 
електрохімічної інтеркаляції при х=1 дорівнює 
76,5 кДж/моль. 

Систематичне вивчення імпедансу монокрис-
талічного LixTiS2 електроду в області 0<x<1, 
показало найбільш сприятливі кінетичні умови 
інтеркаляції при х=0,32. Із визначеного значення 
Еа дифузії робиться висновок про механізм ди-
фузії іонів літію у ван-дер-ваальсових просторах 
монокристалу TiS2. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ   
ШАРУВАТИХ  ДЕФЕКТНИХ  КРИСТАЛІВ  In2Se3 

У діапазоні 80÷400 К досліджено електричні властивості шаруватих монокристалів In2Se3 і 
In2Se3<0,1мас.% Cd>. Температурна зміна холлівської рухливості електронів вздовж шарів пояс-
нена їх комбінованим розсіянням на акустичних фононах і нейтральних домішках. Встановлено, 
що легування кадмієм приводить до більш ніж 10-кратного пониження електропровідності 
впоперек шарів і зростання анізотропії електропровідності. 

Electrical properties of layered single crystals of In2Se3 and In2Se3<0.1 wt.% Cd> are investigated 
between 80 and 400 K. The temperature dependence of the Hall mobility along the layers is explained 
by combined scattering of electrons on acoustic phonons and neutral impurities. It is established that 
doping with cadmium leads to the decrease of both the conductivity across the layers and the increase 
of the anisotropy ratio by more than one order of magnitude. 

Селенід індію In2Se3 належить до напівпро-
відникових матеріалів з шаруватою кристалічною 
структурою. Його можливо використати при ви-
готовленні детекторів іонізованого випроміню-
вання, датчиків малих часток і ін. Опубліковані 
результати досліджень фізичних властивостей 
кристалів досить різняться [1-4]. Це пояснюється 
як значною дефектністю структури матеріалу, 
катіонна підгратка якого заповнена тільки на дві 
третини, так і наявністю різних (α, β і γ) криста-
лічних фаз. 

У даній роботі досліджуються електричні вла-
стивості спеціально нелегованих і легованих 0,1 
мас.% кадмієм монокристалів In2Se3, вирощених 
методом Бріджмена зі стехіометричного розплаву 
при температурному градієнті на фронті криста-
лізації 15 град/см, швидкості росту 1 мм/год і 
внутрішньому діаметрі ампул 15 мм. Для синтезу 
сполуки були використані матеріали високої чис-
тоти Se ОСЧ 22-4 та In-000. Отримані кристали 
володіють яскраво вираженою шаруватістю стру-
ктури по всій довжині зливка. Проведений рент-
геноструктурний аналіз показав, що вони мають 
структуру гексагональної α-фази з періодами 
а=4,031 Å, с=19,2 Å. 

Зразки для вимірів отримували сколюванням 
лезом з вирізаної монокристалічної шайби. Тем-
пературні залежності коефіцієнта Холла RH ( CB

rr
|| ), 

електропровідностей вздовж σ⊥С і перпендику-
лярно σ||С до шарів і холлівської рухливості µ⊥С 

вивчалися у діапазоні 80÷400 К. Експерименти 
виконувалися на постійному струмі і магнітному 
полі для кристалів у формі прямокутних парале-
лепіпедів з типовими розмірами 10×2,3×0,6 мм3. 
Індієві контакти напаювалися у класичній кон-
фігурації. Виміри σ||С проводилися чотиризондо-
вим методом з контактами, розташованими на 
протилежних сколотих поверхнях: два з них ви-
користовувалися як струмові, а два інших – як 
зондові. 

Характер температурної залежності компонент 
електропровідності істотно різниться, змінюю-
чись з "металічного" при русі носіїв заряду вздовж 
шарів на виражений напівпровідниковий – впопе-
рек шарів (рис. 1). З холлівських вимірів (рис.2)  
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Рис.1. Температурні залежності електропровідності 
вздовж (1) і впоперек шарів (3) для In2Se3 та In2Se3 
<0,1% Cd> (2 і 4, відповідно). 
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Таблиця 1. Електричні параметри селеніду індію. 
Сполука Температура, К µ⊥С , см2/(В⋅с) n, см-3 σ⊥С , Ом-1см-1 σ||С , Ом-1см-1 σ⊥С/σ||С

In2Se3 80 
300 
400 

955 
405 
324 

3,7⋅1017 

4,9⋅1017 

5,0⋅1017 

56,8 
31,9 
26,1 

8,61⋅10-2 
6,39⋅10-1 

4,43 

660 
50 
5,9 

In2Se3<0.1%Cd> 80 
300 
400 

626 
273 
226 

3,5⋅1017 
4,5⋅1017 

4,7⋅1017 

35,2 
19,7 
17,1 

4,1⋅10-3 

2,02⋅10-2 
4,05⋅10-2 

8580 
975 
420 

Рис.2. Температурні залежності концентрації елек-
тронів для In2Se3 (1),  In2Se3<0,1% Cd> (2). 

Рис.3. Температурні залежності рухливості вздовж 
шарів для In2Se3 (1),  In2Se3<0,1% Cd> (2). Точки – 
експеримент, лінії – розраховані залежності: Розсі-
яння на нейтральних домішках (3); розсіяння на 
акустичних фононах (4); сумарна рухливість (1). 

слідує, що як нелеговані зразки, так і з домішкою 
Cd володіють n-типом провідності. Концентрація 
вільних електронів n=1/|eRH| для In2Se3 становить 
3,7⋅1017 см-3 при 80 К і зростає до 5,0⋅1017 см-3 
при 400 К. Вплив лігатури проявляється у пони-
женні як електропровідності вздовж шарів, так і 
концентрації. Типові величини електричних пара-
метрів досліджуваних монокристалів при різних 
температурах узагальнені у таблиці 1. 

На рис.3 показано холлівську рухливість елек-
тронів вздовж шарів µH=RHσ як функцію темпе-
ратури. Для спеціально нелегованих кристалів 
µ⊥С понижується при рості температури у всьому 
досліджуваному діапазоні. При цьому показник 
степеня α в залежності µ⊥С∼T–α є максимальним 
в області високих температур (α≈0,85). Врахо-
вуючи, що In2Se3 характеризується високою кон-
центрацією вакансій індію, що не є зарядженими, 
отриману зміну рухливості можна якісно поясни-
ти комбінованою взаємодією електронів з тепло-
вими коливаннями гратки і нейтральними доміш-
ками. 
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Числові підрахунки рухливості проведені 
нами за співвідношенням 1/µ=1/µф+1/µн, де µф, 
µн – рухливості електронів, пов'язані з розсіянням 
на фононах і нейтральних домішках, відповідно. 
При цьому µн визначалося за формулою Ергін-
соя при m∗=0,24m0, а µф – з найкращої збіжності 
розрахованої і експериментальної залежностей. 
Результати аналізу комбінованої рухливості для 
In2Se3 представлені на рис. 3 суцільною лінією, 
а парціальні вклади фононної і домішкової – 
пунктирними. Знайдено, що концентрація ней-
тральних домішок N≈2,7⋅1017 см-3, а фононна 
рухливість змінюється з температурою по закону 
µф∼Т–1,3. 

Відомо, що для невиродженого електронного 
газу при розсіянні на акустичних фононах α=3/2, 
а при сильному виродженні α=1. Враховуючи 
високу концентрацію вільних електронів, що при 
Т=80К незначно нижча ефективної густини станів 
у зоні провідності In2Se3 (NС≈4,7⋅1017 см-3), отри-
ману залежність µф(Т) можна вважати зумовле-
ною взаємодією з акустичними фононами. 

Рухливість є одним з параметрів напівпровід-
никових матеріалів, які найбільш чутливі до їх 
чистоти і структурної досконалості. У порівнянні 
з відомими літературними даними [1÷4], дослі-
джувані монокристали характеризуються віднос-
но високими значеннями рухливості електронів 

2 4 6 8 10 12
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вздовж шарів, а, отже, і кращою якістю. Як слідує 
з рис.3, легування In2Se3 домішкою Cd приводить 
до пониження µ⊥С у всій температурній області. 

Високі значення анізотропії електропровід-
ності (σ⊥С/σ||С=102÷105), які спостерігались для 
багатьох шаруватих кристалів, не є відображен-
ням двовимірного характеру основних енергетич-
них зон (анізотропії ефективних мас), а визнача-
ються присутністю неконтрольованих або легую-
чих домішок у їх міжшарових ван-дер-ваальсових 
просторах. Вони формують додаткові енергетичні 
бар'єри для руху носіїв впоперек шарів, внаслідок 
чого мають місце різні механізми електропровід-
ності вздовж кристалографічної осі C

r
, включаю-

чи стрибкові різного типу, аномальні значення 
величини σ⊥С/σ||

. 
С і її істотне зростання при 

пониженні температури
Для "чистого" селеніду індію анізотропія елек-

тропровідності змінюється від 660 при Т=80 К 
до 5,9 при 400 К. У літературі приведені значен-
ня компонент провідності тільки при кімнатній 
температурі – σ⊥С∼20 Ом-1см-1, σ||С∼10-2 Ом-1см-1 
[1,2]. Зафіксована нами при цій же температурі 
величина σ⊥С/σ||С є значно нижчою і свідчить про 
меншу кількість міжшарових дефектів. Оцінка 
енергетичного бар'єру між шарами, проведена у 
низькотемпературній області на основі співвід-
ношення σ⊥С/σ||С∼exp(∆Еб/kТ), дає величину 
∆Еб≈10 меВ. 

Із досліджених параметрів найбільш істотної 
зміни при легуванні кадмієм зазнає провідність 
перпендикулярно до шарів. Введення домішки 
приводить до більш, ніж 10-кратного пониження 
σ||С (таблиця 1). Як наслідок, має місце відповідне 
зростання анізотропії електропровідності до 8580 
при 80 К. 
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СТРУКТУРНА  ДОСКОНАЛІСТЬ  КРИСТАЛІВ  КРЕМНІЮ  ПІСЛЯ  
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО  ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ 

Досліджено вплив високоенергетичного електронного і гамма-опромінення на ступінь 
структурної досконалості кремнію. Визначено інтегральні параметри структурної досконалості 
опромінених кристалів. Показано, що таке опромінення обумовлює як поліпшення, так і погі-
ршення структурної досконалості кристалів. 

Influence of highly-energy electronic and gamma-radiation on degree of structural perfection of 
silicon is investigated. Іntegrated parameters of structural perfection is determined for irradiated crystals. 
It is shown that such irradiation causes both improvement and deterioration of crystal structural 
perfection. 

Рентгенівська дифрактометрія, яка базується 
на аналізі інтегральних (усереднених по об'єму 
розсіяння) характеристик дефектних структур, є 
одним із найбільш ефективних методів діагнос-
тики структурної досконалості кристалів. Наяв-
ність в об'ємі розсіяння локальних порушень пе-
ріодичності структури приводить до появи 
двох основних ефектів, які конкурують між 
собою: зменшення амплітуди хвиль когерентно 
розсіяних променів у гратці на статистично роз-
поділених дефектах, і виникнення дифузного 
фону [1-10]. 

Особливий випадок структурних спотворень 
при високоенергетичному електронному опромі-
ненні кремнію – виникнення сильно порушеного 
поверхневого шару, а також утворення складної 
системи радіаційних дефектів, які виявлені ме-
тодом внутрішнього тертя [11]. Природно, що 
товщина порушеного шару суттєво залежить від 
дози опромінення і початкового стану поверхні. 
Такий сильно спотворений шар розсіює рентге-
нівські промені згідно кінематичної теорії, а 
поглинання енергії у ньому описується нормаль-
ним фотоелектричним коефіцієнтом поглинан-
ня µ. 

Нами досліджено чотири серії зразків кремнію, 
кожна з яких складалася із трьох кристалів. Крис-
тали кожної серії мали приблизно однакову тов-
щину і отримані з одного вихідного кристалу. По 
два кристали з серій №1, 2, 4 були опромінені 
високоенергетичними електронами з енергією 
18 МеВ і дозами 1,8; 3,6; 2,7; 5,4 кГрей, відпо-

кГрей, відповідно до таблиці 1. Доза і енергія 
опромінення були вибрані з метою дослідження 
гранично мож-ливих доз та енергій, які б мали 
суттєвий вплив на структурну досконалість 
кристалу. Кристали серії №3 були опромінені 
гамма-випромінюван-ням. У кожній серії один 
із не опромінених зразків використовувався в 
якості еталона. 

Виділення дифузної складової розсіяння на 
кристалах, опромінених електронами, проводи-
лось у даній роботі з використанням одно- і дво-
кристальної схем дифракції шляхом аналізу про-
сторового розподілу інтенсивності дифрагованого 
пучка Іh(x) у геометрії Брега (рис.1-4). Це дозво-
лило отримати дані про тип і розподіл дефектів 
в об'ємі і на поверхні кристалу, про ступінь струк-
турної однорідності опромінених монокриста-
лічних матеріалів. 

Зазначимо, що для деяких зразків до опромі-
нення спостерігався неоднорідний розподіл до-
мішок в об'ємі кристала, що, як правило, обумов-
лює появу протяжних знакозмінних полів макро-
деформацій. Наприклад, виміри інтегральних 
інтенсивностей за методикою [6] для майже си-
метричних рефлексів (hkl) і ( lkh ) показали, що 
для зразків першої серії у деяких областях на 
поверхні кристалу спостерігаються досить значні 
порушення закону Фріделя, тоді як інші зразки – 
більш однорідні. 

Для точкових дефектів та їх кластерів поля 
деформацій швидко спадають з віддаллю (~r2), 
розміри дефектів невеликі. Далі такого роду спо-
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творення будуть називатися локалізованими де-
формаціями або мікродеформаціями. У випадку 
точкових дефектів і їх кластерів можна ввести 
поняття середньої гратки [1-3]. При цьому потен-
ціал кристала виражено через суму періодичної і 
флуктуаційної складових. Дифракція рентгенів-
ських променів на періодичній частині потенціалу 
має традиційний динамічний характер, як у ви-
падку ідеального кристала, і в наступному буде 
називатися когерентною (брегівською) складо-
вою дифрагованого випромінювання. Зменшен-
ня структурного фактора реального кристала, у 
порівнянні з ідеальним, описується статичним 
фактором Дебая-Валлера e-L введеним по анало-
гії з температурним фактором. Фактор e-L харак-
теризує ефективний (для даного рефлексу) се-
редньоквадратичний рівень зміщень атомів з рів-
новажного положення: e-L=e

rr

, |><− UH |H
r

 – вектор 

дифракції, d – міжплощинна віддаль, U  – вектор 
зміщення атома з положення рівноваги, кутові 
дужки означають усереднення по об'єму кристала. 

r

Наявність в об'ємі кристала мікродефектів 
викликає також додаткове, у порівнянні з ідеаль-
ним, поглинання когерентної складової дифраго-
ваного випромінювання, яке описується додат-
ковим коефіцієнтом поглинання рентгенівських 
променів за рахунок дифузного розсіяння µd. На 
основі значень L і µd можна розрахувати, в рам-
ках представлень праці [2], характерний розмір R 
і концентрацію n мікродефектів, а також визна-
чити їх тип за виглядом залежностей L і µd від 
порядку дифракції. 

Зазначимо, що використання інтегральних 
параметрів структурної досконалості – фактора 
Дебая-Валлера L та коефіцієнта додаткових втрат 
µd – у випадку значних порушень закону Фріделя 
не зовсім коректно, через суттєві відмінності у 
механізмах впливу мікро- і макродефектів на диф-
ракційні процеси. Тому, в якості однієї з струк-
турних характеристик можливо також викорис-
тати величину середнього рівня макродеформа-
цій ε [5]. 

Різний вплив локальних і радіаційних дефек-
тів та протяжних полів на дифракцію рентгенів-
ських променів пояснюється тим, що у випадку 
макродеформацій поля спотворень змінюються 
повільно. Це дозволяє рентгенівському хвильо-
вому полю "пристосовуватись" до зміни дифрак-
ційних умов. Внаслідок когерентності хвильових 
процесів дифузне розсіяння не виникає. Повільна 
зміна орієнтації відбиваючих площин по відно-

шенню до вхідної поверхні кристала призводить 
до зміни орієнтації дисперсійної поверхні по від-
ношенню до падаючої на кристал рентгенівської 
хвилі. У результаті цього точки збудження, що 
відповідають фіксованій плоскій падаючій хвилі, 
мігрують по дисперсійній поверхні [7,8]. Отже, 
макродеформації призводять до зменшення екс-
тинкційної довжини спотвореного кристала у 
порівнянні з ідеальним [7-10]. 

Слід указати на відносність поділу спотворень 
на розподілені і локалізовані. Адже характер 
впливу структурних спотворень на процеси диф-
ракції рентгенівських променів залежить від спів-
відношення характерного розміру спотворень і 
екстинкційної довжини Λ. Із збільшенням Λ (з 
ростом порядку відбивання, або зі зменшенням 
довжини хвилі падаючого випромінювання) стає 
можливою ситуація, коли макродеформації почи-
нають проявляти себе як локальні дефекти. Вка-
заний факт стає зрозумілим, якщо врахувати, що 
лише короткоперіодні гармоніки з широкого спек-
тру полів спотворень пов'язані з якісним складом 
дефектів (їх морфологією і розмірами). 

Отже, для отримання достовірної діагностич-
ної інформації необхідно розв'язати задачу роз-
ділу вкладів мікро- і макродеформацій у загальну 
картину дифракції. Для цього нами проведений 
аналіз просторових розподілів інтенсивності Іh(x), 
а також дослідження зміни характеру залежності 
абсолютних значень інтегральної відбиваючої 
здатності Rі досліджуваних кристалів у випадку 
симетричних рефлексів (333), (444), (555) МоКα1-
випромінювання в одно- і двокристальній схемі 
(таблиці 1, 2). Наведені інтегральні характерис-
тики структурної досконалості L і µd, свідчать, 
що в залежності від величини дози опромінення 
високоенергетичними електронами в кристалах 
відбуваються досить складні структурні перетво-
рення. Для їх визначення розглянемо чутливість 
характеристик структурної досконалості до де-
фектів у кристалах. З таблиці 1 випливає, що ста-
тичний фактор L більш чутливий до зміни поряд-
ку дифракції, ніж коефіцієнт µd. Експерименталь-
ні значення відношень факторів L для різних 
порядків відбивань (таблиця 2) для зразків 1, 2, 4-ї 
серії незначно перевищують одиницю і тільки 
для кристалу з третьої серії це значення близьке 
до 2, що підтверджує складність характеру роз-
поділу напруг у кристалі. 

Із порівняння параметрів L і µd для зразків 2 
і 4-ї серій спостерігаємо, що крім дози і типу ра-
діаційного опромінення, на зміну структурної 
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досконалості має вплив також товщина кристала. 
Поліпшення і погіршення структурної доскона-
лості на третій серії залежить від енергії і дози 
опромінення і підтверджується даними робіт 
[9,10]. Виявлено, що гамма-випромінювання при 
певних дозах також суттєво змінює параметри 
структурної досконалості Si. 

Аналіз даних таблиці 2 і "хвостів" товщинних 
розподілів Іh(x) неопромінених кристалів кожної 
серії показує, що вони самі по собі досить не-
однорідні. Високоенергетичне електронне опро-
мінення може як стимулювати релаксаційні про-
цеси у таких кристалах, тобто надавати необхід-
ну енергію активації для переміщення домішок 
на стоки, так і сприяти утворенню більш крупних 
кластерів і дислокаційних петель. При цьому 
природно, що слабкі дози не повинні приводити 
до суттєвих структурних змін. Це добре видно 
із таблиць 1, 2 та логарифмічних залежностей 
на рис.1-4 різниці відбивної здатності еталонного 
(не опроміненого) і опромінених кристалів на 
"хвостах" дифузного розсіяння ln∆Іh(х) для від-
бивань (555). 
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Рис.1. Залежність ln(∆Іh(х)). Відбивання (555) МоКα1-
випромінювання. Прямі лінії – відповідні лінійні 
апроксимації залежностей. Кристали серії №1: 1а – 
1,8 кГрей, 1б – 3,6 кГрей. 
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Рис.2. Залежність ln(∆Іh(х)). Серія №2: 2а – 1,8 кГрей, 
2б – 3,6 кГрей. 

Слід відзначити характерні для кристалів пер-
шої серії незначні зміни величини фактору Дебая-
Валлера L в залежності від порядку рефлекса і 
величини дози. Відношення значень L для різних 
відбивань (таблиця 2) близькі до відповідних 
відношень векторів дифракції: ( ) 67,1/ 333555 =HH

rr
; 

( ) 33,1/ 333444 =HH
rr

; ( ) 25,1=/ 444555 HH
rr

. Все це свід-
чить про складний характер розподілу деформа-
ційних полів за товщиною кристалу, які найбільш 
ймовірно можуть бути зумовлені точковими де-
фектами у вигляді кластерних утворень розмі-
рами до 1 мкм. Відношення відповідних коефі-
цієнтів дифузних втрат змінюються у широких 
межах, як і відповідні значення L. 

Аналізуючи відбиваючу здатність кристалів 
на рис.1-4 зазначимо, що інтегральна інтенсив-
ність у випадку опромінення високоенергетич-
ними електронами значно зростає. Це свідчить 
про значні спотворення у приповерхневих шарах 
і ріст кінематичної складової розсіяння. Значно 
менше впливає на перебудову приповерхневих 
шарів гамма-опромінення. 
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Рис.3. Залежність ln(∆Іh(х)). Серія №3: 3а – 4 Грей, 
3б – 8 Грей. 
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Рис.4. Залежність ln(∆Іh(х)). Серія №4:  4а – 2,7 
кГрей, 4б – 5,4 кГрей. 
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Таблиця 1. Параметри структурної досконалості, розраховані за експериментальними даним повної інтегральної від-
биваючої здатності і профілям відбивання. 

333 444 555 
Кристал Доза, 

кГрей 
Товщина, 

мм L,10-2 µd, cм-1 L, 10-2 µd, cм-1 L, 10-2 µd, cм-1 

1 – 4,27 4,07 0,697 4,32 0,65 4,32 0,674 

1a 1,8 4,23 3,48 0,,843 3,919 0,762 4,98 0,906 

1б 3,6 4,277 4,6 0,523 5,202 0,819 5,53 1,23 

2 –  4,812 0,785 5,746 1,034 5,68 0,978 

2a 1,8 6,156 3,759 1,348 3,955 0,941 4,694 0,765 

2б 3,6 6,095 3,731 1,26 3,915 0,837 4,127 0,717 

3 – 6,486 3,93 0,476 7,837 0,955 8,765 0,702 

3a 4⋅10-3 (γ) 6,477 4,649 0,682 5,61 0,938 7,181 0,635 

3б 8⋅10-3 (γ) 6,434 4,182 0,735 4,409 1,064 6,797 0,527 

4 – 10,423 4,828 0,706 6,464 0,567 5,776 1,409 

4a 2,7 10, 511 4,75 0,768 6,727 0,785 8,29 1,001 

4б 5,4 10, 451 3,799 0,822 4,493 0,626 4,788 1,263 

Таблиця 2. Відношення інтегральних параметрів у залежності від порядку дифракції. 
№ 

зразка 333
555

L
L  

333

555
R
R  

333

555

d

d
µ
µ  

444

555
L
L

 
444

555
R
R

 
444

555

d

d
µ
µ  

333
444

L
L  

333
444

R
R  

333

444

d

d
µ
µ  

1 1,06 0,219 0,96 1,077 0,316 1,037 1,061 0,694 0,933 

1а 1,42 0,242 1,07 1,27 0,329 1,188 1,126 0,735 0,904 

1б 1,2 1,192 2,352 1,063 0,295 1,502 1,131 0,649 1,566 

2 1,18 0,229 1,246 0,988 0,338 0,946 1,194 0,680 1,317 

2а 1,249 0,225 0,567 1,187 0,285 0,812 1,052 0,786 0,698 

2б 1,106 0,220 0,569 1,054 0,330 0,857 1,049 0,667 0,664 

3 2,23 0,165 1,474 1,118 0,269 0,735 1,994 0,611 2,006 

3а 1,54 0,161 0,931 1,280 0,256 0,677 1,207 0,629 1,375 

3б 1,625 0,177 0,717 1,542 0,272 0,495 1,054 0,650 1,448 

4 1,196 0,239 1,995 0,894 0,299 2,485 1,339 0,800 0,803 

4а 1,745 0,182 1,303 1,232 0,280 1,275 1,416 0,649 1,022 

4б 1,26 0,191 1,536 1,066 0,307 2,018 1,183 0,621 0,762 
 

Не важко побачити, що співвідношення L2/L1= 

=
2

1

2

1

2








Λ
Λ

⋅
µ

µ

d

d  також не виконується, що пояс-

нюється впливом як поверхневих пошкоджень, 
так і складного характеру розподілу дефектів в 
об'ємі кристалу на значення L і µd. Цікаво, що 
для однакових доз опромінення різні по товщи-
ні кристали мають різні значення інтегральних 
параметрів. Це також підтверджує неоднозначну 
картину розподілу деформаційних полів. 

Як було відзначено у роботі [11] опромінення 

приводить до значної деформації структури Sі 
та суттєвого збільшення кількості дефектів, які 
приймають участь у поглинанні пружної енергії. 
При цьому відбувається помітне зростання на-
хилу залежності ефективного модуля одразу ж 
після опромінення, що свідчить про можливу 
появу дислокаційних сегментів і їх більшу 
рухливість в опроміненому кремнію у порів-
нянні з неопроміненим. Це може бути викликано 
руйнуванням кисневих смуг росту і домішкових 
атмосфер на дислокаційних петлях у процесі 
опромінення. Нерівноважні умови, що виника-
ють при електронному опроміненні, також 
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також впливають на зарядовий стан міжвузло-
вих атомів, а значить і енергію активації термі-
чно активованої дифузії. 

Для кристалів другої серії при опроміненні 
структурна досконалість і однорідність опромі-
нених зразків максимально покращились, що не 
спостерігалось у кристалах першої серії при таких 
самих енергіях електронів і дозах опромінення. 

Найбільшу дозу опромінення отримали крис-
тали четвертої серії. Як випливає з таблиці 2, для 
них характерні ті ж тенденції, що мали місце для 
кристалів першої і другої серій. Зокрема, на зна-
чення фактору L значно впливає ступінь пошко-
дженості поверхні кристалу, тобто величина дози 
опромінення. Інтегральна відбиваюча здатність 
кристалу, а значить і відношення відповідних 
інтегральних параметрів структурної досконалос-
ті, сильно змінюються в залежності від порядку 
рефлекса (таблиці 1, 2). Це також вказує на не-
однорідний вплив не тільки високоенергетичного 
електронного опромінення, але й величини дози 
гамма-опромінення на структурну досконалість 
кристалу. Досить цікаві зміни у параметрах струк-
турної досконалості характерні для кристалів тре-
тьої серії – тут спостерігається однакова ступінь 
структурної досконалості в усьому об'ємі крис-
талу. Незначне розупорядкування приповерхне-
вих шарів не екранує упорядкування структури 
в об'ємі кристалу. 

Отже, із отриманих результатів, можна зроби-
ти висновок, що високоенергетичне електронне 
і гамма-опромінення по різному впливають на 
структурну досконалість кристалу: електронне 
обумовлює як поліпшення, так і погіршення стру-
ктурної досконалості в залежності від дози опро-
мінення і товщини кристалу, а гамма-опромі-
нення – при даних дозах і енергіях опромінення 
тільки поліпшення структурної досконалості. 

Незначна зміна µd при варіюванні порядку 
відбивання у нашому дослідженні відповідає 
частковому випадку структури деформаційних 
полів, обумовлених великими за розмірами де-
фектами, що не створюють помітного розмиття 
вузла оберненої гратки внаслідок дифузійного 
розсіяння. У загальному ж випадку дефектів до-
вільного типу, що викликають помітне розмиття 
дифракційних максимумів, значення µd істотно 
різняться між собою. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Даценко Л.И, Молодкин В.Б, Осиновский М.Е. 

Динамическое рассеяние рентгеновских лучей ре-
альными кристаллами. - Киев: Наук. думка, 1988. 

2. Кривоглаз М.А. Диффузное рассеяние рентгенов-
ских лучей и нейтронов на флуктуационных не-
однородностях в неидеальных кристаллах. - Киев: 
Наук. думка, 1984. 

3. Афанасьев А.Н, Александров П.А, Имамов Р.М. 
Рентгенодифракционная диагностика субмикрон-
ных слоев. - М.: Наука, 1989. 

4. Dederіchs P. Dynamіcal dіffractіon theory by optіcal 
potentіcal potentіal method // Solіd State Phys. -
1972. - 27. - P.135-236. 

5. Мачулин В.Ф, Хрупа В.И. Рентгеновская диагно-
стика структурного совершенства слабоискажен-
ных кристаллов. - Киев: Наукова думка, 1995. 

6. Молодкин В.Б. Динамическая теория диффузного 
рассеяния в кристаллах с хаотически распреде-
ленными дифектами // Металлофизика. - 1981. - 3, 
№4. - С.27-38. 

7. Барьяхтар В.Г, Гуреев А.Н, Кочелаб В.В. и др. 
Полное интегральное Брэгг-отражение рентгенов-
ских лучей и определение структурного совер-
шенства реальных монокристаллов // Металлофи-
зика. - 1989. - 11, №3. - С.73-78. 

8. Бригинец А.В, Красуля С.М, Хрупа В.И. Влияние 
структурных искажений на интенсивность брэг-
говских рентгенодифракционных рефлексов раз-
ных порядков // Кристаллография. - 1994. - 39, 
вып.2. - С.245-249. 

9. Раранский Н.Д, Фодчук И.М, Гимчинский А.Г, 
Хрупа В.И, Маслюк В.Т, Мармус П.Е. Рентгеноа-
кустические исследования кристаллов Sі облу-
ченных високоэнергетическими электронами // 
Металофизика и новейшие технологии. - 1996. - 
18, №10. - С.45-49. 

10. Раранский Н.Д, Фодчук И.М, Гимчинский А.Г, 
Маслюк В.Т, Мармус П.Е. Рентгенодифракцион-
ные исследования структурных изменений в мо-
нокристалах Sі, облученных высокоэнергетиче-
скими электронами // Неорганические материалы. - 
1997. - 33, №2. - С.33-36. 

11. Мармус П.Є, Маслюк В.Т., Олійнич А.В., Рарансь-
кий М.Д., Скрипський А.О., Фодчук І.М. Вплив ви-
сокоенергетичного електронного і гамма-опро-
мінення на внутрішнє тертя в кремнії // Науковий 
вісник ЧДУ. Вип. 57: Фізика. - Чернівці: ЧДУ, 
1999. - С.51-55. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 86. Фізика.Електроніка. 91



 

УДК 621.315.592 

© 2000 р.  А.В.Заслонкін, З.Д.Ковалюк, І.В.Мінтянський, П.І.Савицький 

Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства НАН України, Чернівці 

КАТОДНІ  МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ  ЛІТІЄВИХ  ДЖЕРЕЛ  СТРУМУ 
НА  ОСНОВІ  ШАРУВАТОГО  СЕЛЕНІДУ  ВІСМУТУ 

Для селеніду вісмуту, спеціально нелегованого і з домішкою міді, досліджено коефіцієнти 
його використання як активних катодних матеріалів літієвих джерел струму. Визначено пара-
метри відповідних елементів при різних режимах розряду й ідентифіковано кінцеві продукти 
реакції. Пониження розрядної ємності для катодів з міддю пояснено зменшенням інтеркаляцій-
ної складової ємності внаслідок впорядкованого розміщення Cu між шарами Bi2Se3. 

For unintentionally doped and Cu-doped bismuth selenide being applied as active cathode materials 
in lithium power sources their utilization coefficients are investigated. We have established the parame-
ters of prepared batteries at various discharge conditions and identified the end products of discharge 
reaction. The decrease of the discharge capacity for cathodes with copper is explained by lowering in-
tercalation component of the capacity due to ordering Cu atoms between the layers of Bi2Se3. 

Високі питомі енергетичні показники, трива-
лий термін зберігання, низький саморозряд, ши-
рокий діапазон робочих температур і екологічна 
безпека визначають підвищену увагу дослідників 
і користувачів автономної радіоапаратури до 
джерел струму з літієвим анодом і пояснюють 
швидко зростаючий обсяг їх промислового ви-
пуску [1-3]. При цьому реалізація величезних 
потенційних можливостей літієвого електроду 
можлива лише при поєднанні його з відповідним 
катодноактивним матеріалом. У порівнянні з три-
вольтовим, клас 1,5 В літієвих елементів, які мо-
жуть безпосередньо замінити екологічно шкід-
ливі ртутно-цинкові джерела, на сьогоднішній 
день представлений набагато меншою кількістю 
електрохімічних систем. Найбільш відомими 
його представниками є джерела енергії Li–FeS2 і 
Li–CuO, які по сукупності параметрів переважа-
ють інші аналоги і впроваджені у серійне вироб-
ництво. До основних недоліків обох цих елемен-
тів відносяться низькі потужнісні показники і 
висока ціна. Конкурентноспроможними харак-
теристиками володіє система Li–Bi2Se3 [4]. 

У даній роботі як активний матеріал позитив-
ного електроду досліджується спеціально нелего-
ваний, а також легований міддю селенід вісмуту 
Bi2Se3. Кристалічна структура сполуки містить 
накладені один на одного шари, перпендикулярні 
до тригональної осі C

r
. Окремий її шар включає 5 

площин атомів у послідовності Se–Bi–Se–Bi–Se. 
Ковалентно зв'язані шари утримуються разом 

слабкими силами Ван-дер-Ваальса. 
Експерименти проводилися для дискових еле-

ментів стандартного типорозміру "2325". Як елек-
тролітні системи досліджувалися розчини іоно-
генних солей літію в апротонних органічних роз-
чинниках. Механічна цілісність пресованих з 
дрібнодисперсного порошку (d≤40 мкм) табле-
ток–катодів забезпечувалася використанням 
в'яжучої речовини. Для ефективного використан-
ня Bi2Se3, протікання струмотворчої реакції у 
всьому об'ємі добавкою випаровувача формува-
лася пориста структура електроду з об'ємом пор 
близько 20%. Висока електропровідність актив-
ного матеріалу (σ≥2000 Ом-1⋅см-1 при Т=293 К) 
дозволила обходитися без будь-яких електропро-
відних добавок. 

Вивчалися катоди з різним процентним вміс-
том компонент. Коефіцієнти використання Bi2Se3 
визначалися при неперервному розряді постійним 
струмом різної густини до кінцевої напруги 1,0 В. 
Товщина літієвого диска–анода вибиралася з того 
розрахунку, щоб забезпечити його надлишок і 
відповідала співвідношенню ∼9 атомів літію на 
одну молекулу Bi2Se3. 

Типові розрядні криві при кімнатній темпера-
турі і різних навантаженнях наведені на рис.1,2, 
а результати для різних електродів при тристу-
пеневому режимі розряду (1,0, 0,3, 0,1 мА) – у 
таблиці 1. Аналіз даних, отриманих для "чистого" 
селеніду вісмуту, показує, що значення x (у пере-
рахунку на LixBi2Se3) змінюється від 7,2 до 7,4. 
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Катодні матеріали для літієвих джерел струму на основі шаруватого селеніду вісмуту 

Рис.1. Розрядні криві Li/Bi2Se3 елементів при різних 
навантаженнях: 1,0 мА (1), 0,6 мА (2), 0,3 мА (3). 

Рис.2. Розрядна крива Li/Bi2Se3<1% Cu> джерела 
живлення при струмах розряду: 1 мА (1), 0,3 мА (2), 
0,1 мА (3). 

Таблиця 1. Розрядні параметри літієвих елементів з різними активними катодними матеріалами. 

Ср,  мА⋅год x №  Лігатура, 
мас. % 

Вага 
акт. мат., г 1мА, 1В 0,3мА, 1В 0,1мА, 1В

ΣСр, 
мА⋅год 1 мА (1+0,3)мА (1+0,3+0,1) мА 

∆d, 
мм 

1 – 1,247 246,0 73,5 57,8 377,3 4,82 6,26 7,39 0,74 
2 – 1,247 240,7 77,0 50,1 367,8 4,72 6,22 7,21 0,73 
3 – 1,247 246,3 73,7 48,3 368,3 4,83 6,27 7,22 0,76 
4 – 1,204 242,4 61,4 55,2 359,0 4,92 6,16 7,29 0,72 
5 1% Cu 1,247 267,0 46,0 9,8 322,8 5,23 6,13 6,32 0,52 
6 1% Cu 1,247 262,5 51,0 12,0 325,5 5,14 6,14 6,38 0,55 
7 1% Cu 1,205 274,0 32,0 14,0 320,0 5,56 6,20 6,49 0,53 
8 1% Cu 1,205 253,0 45,0 15,0 313,0 5,13 6,04 6,35 0,59 
9 1% Cu 1,205 260,0 38,0 10,0 308,0 5,27 6,04 6,24 0,51 

 

Рентгенівські дослідження кінцевих продуктів 
реакції дозволили ідентифікувати наявність Bi і 
Li2Se. Враховуючи також, що у шарувату матри-
цю можуть бути впроваджені шляхом інтеркаляції 
іони Li+, причому у діапазоні 0<x≤1 цей процес 
навіть є оборотним [5], механізм струмоутворю-
ючих процесів у Li/Bi2Se3 джерелах струму мож-
на розглядати як комбінований "інтеркаляційно-
хімічний" з відповідними реакціями 

3232 SeBiLiSeBieLi xxx →++ −+ ,             (1) 

Bi2SeLi3Li6SeBi 232 +=+ .                (2) 
Перспективні результати отримані при введен-

ні до складу селеніду вісмуту 1 мас.% Cu. У той 
час як для нелегованого Bi2Se3 анізотропія елек-
тропровідності σ⊥С/σ||С сягає значень 2-5, для ле-
гованої сполуки при Т≥200 К провідності вздовж і 
впоперек шарів відрізняються незначно, а при 
низьких температурах σ||С навіть перевищує σ⊥С 
на 20-40% (рис.3). Як наслідок, зростає ефектив-
на провідність σеф=(σ2

⊥С⋅σ||С)1/3 активного катод-

ного матеріалу і збільшується на 20-25 мА⋅год 
розрядна ємність Li/Bi2Se3<1%Cu> елементів при 
жорсткому режимі розряду (1 мА). При цьому 
потовщення ∆d джерел струму на різних стадіях 
розряду є на 20-70% нижчим. Зокрема, при Iр=1 
мА і Cp=240 мА⋅год, ∆d=0,40-0,55 і 0,27-0,33 мм 
для катодів без та з атомами Cu, відповідно. 

Однак сумарна розрядна ємність літієвих еле-
ментів з катодами на основі Bi2Se3<1%Cu> нижча, 
ніж для нелегованого матеріалу. У перерахунку 
на x ця різниця часом перевищує одиницю. Отри-
мані закономірності можна пояснити наступним 
чином. Відомо, що доступні для впровадження 
інтеркальованих домішок місця знаходяться між 
шарами матриці. При цьому на одну молекулярну 
одиницю Bi2Se3 припадає один октаедричний і 
два тетраедричних вузли, тобто заповнення всіх 
їх атомами А дає АхBi2Se3 з х=3. Тому пониження 
коефіцієнту використання для катодів з міддю 
можна пояснити зменшенням "інтеркаляційної" 
складової (1) сумарної розрядної ємності. Тобто 
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припускається, що легуючі домішки Cu локалізу-
ються в основному у ван-дер-ваальсових між-
шарових проміжках, займаючи вільні, енергетичне 
вигідні положення. Як наслідок, понижується 
число вакантних місць для впровадження іонів 
Li+ і падає значення x. 

Рис.3. Температурні залежності електропровідності 
вздовж (1,2) і впоперек (3,4) шарів для Bi2Se3<1%Cu> 
зі зливків 1,3 та 2,4 (див. таблицю 1). 

Таблиця 2. Параметри кристалічної гратки Bi2Se3 

Лігатура а, Å с, Å 
– 4,1383±0,0002 28,626±0,001 

1 мас. % Cu 4,1382±0,0002 28,650±0,003 
 

Зроблене припущення підтверджується рентге-
нівськими дослідженнями кристалів, виконаних 
методом оберненої зйомки і методом Бонда. Во-
ни показують, що атоми міді впорядковано 
розміщуються між шарами Bi2Se3: період а еле-
ментарної комірки у межах похибки експеримен-
ту не змінюється, а період с (перпендикулярно до 
шарів істотно зростає (табл. 2 [6]). Додатковим 
аргументом на користь міжшарового розташу-
вання Cu є істотна зміна для легованого матеріалу 
саме компоненти провідності перпендикулярно 
до шарів (рис.3). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ГАЗОСЕНСОРНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ЕЛЕМЕНТІВ  НА  ПОВЕРХНЕВИХ  АКУСТИЧНИХ  ХВИЛЯХ   

З  ПЛІВКОВИМИ  СТРУКТУРАМИ 

Проведено аналіз і оцінку акустичних ефектів, що виникають у елементах на поверхневих 
акустичних хвилях із сорбційними плівками на поверхні п'єзозвукопроводу під впливом фізико-
хімічних процесів взаємодії цих плівок з компонентами газового середовища. Створено і до-
сліджено сенсори з сорбційними плівками з різних матеріалів. Наведені результати досліджень 
кінетики взаємодії плівок Ленгмюра-Блоджетт із солі натрія стеаринової кислоти CH3(CH2)17COONa 
і плівок комплексонату германію Ge-Odeph-NH4F⋅HF з парою аміаку. 

Analyzed and evaluated are acoustic effects that develop in surface acoustic wave (SAW) elements 
with sorption films applied to the surface of piezoelectric acoustic line in the course of physical and che-
mical interaction of these films with the components of gaseous medium. Developed and studied are 
sensors based of sorption films prepared from various materials. Results of studies into kinetics of inter-
action of Langmuir-Blodjett films of stearic acid sodium salt CH3(CH2)COONa and films of germanium 
complexonate Ge-Odeph-NH4F⋅HF with ammonia are given. 

Кардинальне рішення проблем підвищення 
метрологічних параметрів і інтелектуалізації 
газочутливих сенсорів може бути знайдено на 
шляху інтеграції досягнень окремих напрямків 
функціональної мікроелектроніки, в першу чергу 
– акустоелектроніки і молекулярної електроніки, 
що підтверджується результатами ряду дослі-
джень [1-5]. Перспективи такого підходу базу-
ються на можливостях використання фізичних 
ефектів розповсюдження поверхневих акустич-
них хвиль (ПАХ) у п'єзоелектриках, впливу на 
умови їх розповсюдження фізико-хімічних про-
цесів взаємодії тонких плівкових структур з 
компонентами газового середовища. При цьому 
проблема чутливості і селективності вирішу-
ється головним чином за рахунок підвищення 
рецепторних властивостей плівкових структур, в 
тому числі плівок Ленгмюра-Блоджетт (Л-Б), а 
інтелектуалізація сенсора забезпечується здат-
ністю елемента на ПАХ на адекватну реакцію у 
реальному масштабі часу на сорбційний ефект 
плівкової структури, розміщеної в акустичному 
каналі. В загальному випадку для обробки сиг-
налу можна використати всі три параметри ПАХ-
відгуку, а використання багатоканальної вимі-
рювальної системи з мікропроцесорною техні-
кою і набором сенсорів на різні газові компо-
ненти методом електронного сканування (опи-

тування окремих сенсорів) можливо одержати 
спектральну картину у кожний момент часу у 
процесі моніторінга технологічного або навколи-
шнього середовища [6]. Для реалізації цих мож-
ливостей необхідне проведення систематичних 
досліджень по вивченню фізико-хімічних проце-
сів взаємодії функціональних плівкових мате-
ріалів з хімічними елементами газового середо-
вища, а також впливу цих процесів на характе-
ристики ПАХ, на шляху розповсюдження яких 
розташовані плівкові структури.  

Дана робота присвячена аналізу і оцінці акус-
тичних ефектів, що виникають в елементах на 
ПАХ з плівками під впливом фізико-хімічних 
процесів взаємодії цих плівок з компонентами 
газу і дослідженню сенсорів, створених на цій 
основі. Базова конструкція такого сенсора скла-
дається (рис.1) з п'єзоелектричного звукопроводу і 
двох, вхідного і вихідного, зустрічно-штирьових 
перетворювачів (ЗШП) ПАХ, між якими на ро-
бочій поверхні звукопроводу розміщена плівка з 
сорбційного матеріалу. Принцип роботи такого 
сенсора базується на тому, що взаємодія плівки з 
компонентами газового середовища через зміну 
масового навантаження чи пружних констант 
впливає на умови розповсюдження ПАХ, а отже 
і на параметри вихідного сигналу, ПАХ-відгуку. 

Слід зауважити, що використання ефекту за-
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лежності частоти f від масового навантаження у 
п'єзоелектричних елементах раніше використо-
вувалось у кварцових резонаторах на об'ємних 
акустичних хвилях [7,8]. Однак через те, що від-
носна зміна резонансної частоти ∆f/fp визнача-
ється товщиною (резонансним розміром) п'єзо-
електричної пластинки h, мінімальний розмір якої 
обмежується технологічними можливостями ви-
готовлення і її механічною міцністю, виникають 
обмеження по чутливості до зміни масового на-
вантаження. Мінімальна чутливість п'єзокварцо-
вого резонатора на об'ємних акустичних хвилях 
при hmin≈0,1 мм становить ∆mmin≈10-11 г. Сенсори 
з елементами на ПАХ не мають таких обмежень. 

Відносна зміна фазової швидкості ПАХ Релея 
за [9], що еквівалентно відносній зміні частоти 
елемента на ПАХ, яка викликається плівкою тов-
щиною h, у першому наближенні становить  
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де V – швидкість розповсюдження ПАХ, Q – 
потік енергії незбуреної хвилі у напрямку хвильо-
вого вектора на одиницю ширини, перпендику-
лярної сагітальній площині, VtL – зсувна швид-
кість ПАХ у матеріалі плівки, iu  – компоненти 
зміщень на вільній поверхні для незбуреної хвилі, 
ρL – густина матеріалу плівки, k – хвильове число. 

Аналіз рівняння (1) показує, що обидва вирази 
у квадратних дужках на практиці, як правило, 
приблизно рівні. В такому випадку відносна зміна 
швидкості, обумовлена такою плівкою, має знак, 
який залежить головним чином від відношення 
зсувної швидкості у матеріалі плівки до швид-
кості незбуреної хвилі Релея у звукопроводі. 

Рівняння (1), яке визначає лінійну залежність 
зміни швидкості від нормованої товщини плівки 
для певної комбінації звукопроводу і плівки, ба-
зується на тому, що плівка вносить незначне збу-
рення у розподілення зміщення, що справедливо 
тільки при kh<<1. 

Експериментальні результати різних авторів 
не завжди узгоджуються між собою і теоретич-
ними розрахунками у відповідності з (1). Вихо-
дячи з цього доцільно зробити якісний аналіз 
процесу розповсюдження ПАХ за наявності на 
поверхні звукопроводу сорбційної плівки. Перш 
за все необхідно прийняти до уваги, що парамет-
ри ПАХ-відгуку у загальному залежать від: 

 
Рис.1. Базова конструкція сенсора з елементом на 
ПАХ і сорбційною плівкою: звукопровід (1), ЗШП 
(2), сорбційна плівка (3). 

- акустичних властивостей і електрофізичних 
параметрів сорбційної плівки, які можуть 
змінюватись у процесі адсорбції-десорбції; 

- співвідношення акустичних характеристик 
матеріалів звукопровода і плівки; 

- робочого діапазону частот; 
- геометричних розмірів плівки; 
- тиску середовища; 
- температури плівки. 

Процес адсорбції може супроводжуватись 
значним тепловим ефектом, як, наприклад, при 
адсорбції аміаку на цеоліті, що саме по собі може 
викликати зміну швидкості (частоти) ПАХ вна-
слідок розігріву звукопроводу. Отже, враховуючи 
вищевказане, відносну зміну швидкості ПАХ, 
викликану зміною параметрів плівки, в загаль-
ному випадку слід виразити як 
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де m – маса плівки, c – жорсткість матеріала 
плівки, ε – діелектрична проникність плівки, σ – 
електропровідність плівки, Т – температура плів-
ки, Р – тиск навколишнього середовища. 
На даний час досягнуто значного успіху у вив-

ченні адсорбції – складних поверхневих процесів 
на молекулярному рівні [10-12], тому важливо 
звернути увагу на акустичний аспект задачі. Він 
зв'язаний з тим, що у залежності від товщини 
плівки, величини зміни її акустичних характе-
ристик у процесі взаємодії з газовими компонен-
тами середовища і співвідношення їх з акустич-
ними характеристиками звукопровода можуть 
мати місце трансформації звичайно використо-
вуваних ПАХ Релея в інші типи хвиль, власти-
вості і параметри яких суттєво відрізняються. 
Тоді на зміні параметрів ПАХ-відгуку може по-
значатись не прямий вплив, наприклад, зміни 
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маси сорбційної плівки чи пружних констант, а 
ефект трансформації одного типу хвиль в інший, 
зокрема ПАХ Релея у хвилі Лемба, які мають 
інакші властивості. Хвилі Лемба, що мають міс-
це при kh≈1, відзначаються дисперсністю, тому 
зміна вибраної для вимірювань вихідного пара-
метра ПАВ-відгуку частоти або фази виявиться 
не адекватною зміні частоти ПАХ Релея, що може 
привести до не зовсім коректної інтерпретації 
одержаних результатів. 

Можлива ситуація, коли швидкість зсувної 
ПАХ VL у плівці може стати значно більшою, ніж 
у звукопроводі, і тоді фазова швидкість збільшу-
ється. Максимальне збільшення цієї швидкості 
може досягти об'ємної зсувної хвилі у звукопро-
воді. У цьому випадку фазова швидкість стає 
рівною груповій і виникає заглиблення хвиль у 
звукопровід, внаслідок чого суттєво знижується 
ефективність впливу процесів адсорбції-десорб-
ції на поверхні звукопроводу на параметри ПАХ-
відгуку. 

У іншому випадку внаслідок взаємодії плівки 
з хімічними компонентами контрольованого се-
редовища швидкість розповсюдження акустичної 
хвилі в ній зменшується настільки, що створю-
ється ситуація "повільної" плівки на "швидкому" 
звукопроводі і тоді акустичне поле зосереджується 
у плівці. Каналізована таким чином хвиля по-
вільніша від хвилі Релея на вільній поверхні 
звукопровода і вона тим менше, чим більше від-
ношення ширини плівки L до її товщини h і при 
відношенні L/h≥15,6 [13] вона стає суттєво дис-
персною. При цьому V буде значно залежати від 
f і виділити залежність f або V від зміни у процесі 
вимірювань концентрації контрольованого ком-
поненту газу стає проблематичним. Отже, в прин-
ципі важливим розміром плівки є не тільки тов-
щина h, але і її ширина L. 

Отже, для оцінки результатів взаємодії сорб-
ційної плівки на поверхні звукопровода ПАХ-
елемента з компонентами газового середовища 
необхідно забезпечити стійке протягом всього 
циклу вимірювань існування ПАХ певного типу 
з відомими властивостями, краще всього – ПАХ 
Релея. 

Для полімерної ізотропної діелектричної плів-
ки товщиною kh<<1 припускаємо, що ε, с, σ у 
нормальних умовах не вносять значного впливу 
у розглядувані вище процеси у порівнянні зі 
зміною маси поверхні, а Р і Т можуть бути фік-
совані. Приймаючи також до уваги (1) і (2), від-
носну зміну частоти сенсора, викликану зміною 

маси і імпеданса сорбційної плівки можна вира-
зити 
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де f0 – частота ПАХ з вільною поверхнею звуко-
провода, k1, k2 – коефіцієнти, які характеризують 
пружні властивості матеріала звукопровода, µL, 
λL – константи Ляме матеріала плівки. 

Перший додаток у рівнянні (3) визначає внесок 
у зміну частоти від зміни маси, другий – пружних 
модулів плівки. Якщо зміна пружних модулів 
плівки мала, що справедливо для багатьох полі-
мерів, то другим додатком у (3) можна знехту-
вати і тоді одержимо лінійну залежність частоти 
ПАХ-відгуку від маси 
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Вибір рівнянь (3) або (4) повинен базуватись на 
знаннях властивостей плівки і механізму її вза-
ємодії з контрольованими компонентами сере-
довища. 

В якості елемента на ПАХ сенсора може бути 
використаний ПАХ-резонатор, який порівняно з 
фільтром чи лінією затримки має більш високу 
чутливість по масі. При цьому сорбційна плівка 
наноситься безпосередньо на ЗШП і резонуючу 
порожнину. Особливість такого рішення – необ-
хідність враховувати зміну електричного імпе-
дансу ЗШП. У силу того, що ЗШП в електрично-
му відношенні по суті конденсатор, зміна імпе-
данса визначається зміною його ємнісної складо-
вої. Величина ємності ЗШП без плівки визнача-
ється величиною перекриття його електродів, їх 
кількістю і діелектричною проникністю матері-
ала звукопровода 

WCNC ST )1( −= ,                      (5) 
де N – число електродів ЗШП, Cs – ємність на 
одиницю довжини електрода, W – апертура ЗШП. 

Ємність ЗШП за рахунок плівки визначається 







 ′

εε=
r
hC LL 0 ,                       (6) 

де εL – діелектрична проникність плівки, h′  – 
висота електрода, r=d/2b – коефіцієнт металізації 
ЗШП, d – ширина електрода, b – відстань між 
електродами. 
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З урахуванням (5) повна ємність ЗШП з нане-
сеною плівкою, товщина якої h , така h′≥

WCCNC LST ))(1( +−=′ .                (7)  
Співвідношення (7) дозволяє врахувати зміну 
частоти сенсора за рахунок зміни діелектричних 
параметрів сорбційної плівки. 

Слід зазначити, що діелектричні властивості 
плівки у результаті взаємодії з середовищем мо-
жуть суттєво змінитись, що приведе до відповід-
ної зміни , Тоді зміну ємності ЗШП можна 
використовувати в якості самостійного вихідного 
параметра сенсора. 

LC ′

Але тут варто зробити застереження, що зміна 
частоти ПАХ-генератора, обумовлена зміною 
ємності , може бути протилежною зміні час-
тоти, викликаної зміною адсорбованої маси. 

TC ′

Звернемо також увагу, що для визначення 
реакції сенсора може бути використано зміну 
електричного опору, особливо коли в якості сорб-
ційних плівок використовуються оксиди металів. 

Експериментальні дослідження проводились 
на взірцях сенсорів, в яких використовувались 
звукопроводи з п'єзокварца ST-зрізу і п'єзокера-
міки ЦТС-42. Для точного визначення централь-
ної частоти елемента на ПАХ (f0=10 МГц) один 
з ЗШП був аподізованним по функції Хемінга. 
В якості сорбційнних плівок досліджувались 
сполуки на основі каучуків селікогеля, солі мас-
них кислот, а також новий клас матеріалів – ком-
плексні сполуки германію з багатоосновними 
органічними кислотами. Досліджувались плівки 
товщиною від мономолекулярних шарів до 5 мкм. 

 
Рис.2. Блок-схема установки для одержання плівок 
Л-Б: ванна (1), двигуни для переміщення поршня і 
утримувача підкладки-звукопровода (2), пульт 
управління рухом поршня і утримувачем підкладки-
звукопровода (3), поршень (4), амфіфільні молекули 
на поверхні води (5), скляна пластинка (6), терези 
Вільгельмі (7), утримувач підкладки-звукопровода 
(8), феритовий стержень (9), диференційний транс-
форматор (10), вода бідистильована (11), підкладка-
звукопровід (12), електронний блок датчика поверх-
невого натягу води (13), підсилювач постійного 
струму (14), самописець (15). 

Для одержання мономолекулярних плівок Л-Б 
використовувалась модернізована установка типу 
УНМ-2 (НІОПІК), блок-схема якої на рис.2. 

Переношення моношару з поверхні води на 
підкладку-звукопровід виконувалось повільним 
її протягуванням через границю розділу повітря-
вода з моменту утворення твердого моношару 
амфіфільних молекул на поверхні води. Ізотерма 
π-S поверхневого натягу плівки знімалась за до-
помогою терезів Вільгельмі. 

Для нанесення сорбційних плівок більшої то-
вщини використовувались методи поливу і 
центрифугування. 

Сенсорні властивості взірців досліджувались 
у середовищі парів води, аміаку, ізопропилового 
спирту, оцтової кислоти, бензолу і ін. 

Нижче наведені результати деяких типових 
представників сенсорів, що відрізняються мате-
ріалом плівки чи способом її формування. 

На рис.3 наведено кінетику адсорбції-десорбції 
пари аміаку на Л-Б плівці солі натрія стеарино-
вої кислоти CH3(CH2)17COONa. Видно, що Л-Б 
плівка має високу чутливість до аміаку (різке 
зростання струму через неї) і швидке, близьке 
до експоненційного, відновлення дієздатності 
(величини електричного опору). 

На рис.4 показано ПАХ-відгук тієї ж плівки 
на короткочасну дію пари аміаку, а на рис.5 – 
залежність зміщення робочої частоти сенсора 
від його концентрації. Суттєво, що залежності, 
подані на рис.3-5 одержані при Т=20°С без піді-
гріву на стадії десорбції. 

Графік залежності частоти від концентрації 
має задовільну лінійність, що вказує на переваж-
ний вплив на розповсюдження ПАХ механізму 
масового навантаження поверхні звукопровода і 
правомірність застосування рівняння (4). 

7 

13

 
Рис.3. Кінетика адсорбції-десорбції пари аміаку на 
Л-Б плівці CH3(CH2)17COONa. 
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 Дослідження  газосенсорних  властивостей елементів  на  поверхневих  акустичних  хвилях   

 
Рис.4. ПАХ-відгук сенсора з Л-Б плівкою 
CH3(CH2)17COONa на пари аміаку. 

 
Рис.5. Залежність зміщення робочої частоти сенсора 
з Л-Б плівкою CH3(CH2)17COONa від концентрації 
аміаку. 

Отже, проведені дослідження підтверджують 
можливість створення нового класу високоефек-
тивних сенсорів на основі елементів на ПАХ з 
плівковими структурами функціональних мате-
ріалів. Динамічні характеристики у реальному 
масштабі часу, частотний вихід сигналу, висока 
лінійність і значна крутизна його залежності від 
концентрації контрольованого компоненту дають 
можливість інтелектуалізації сенсора через засто-
сування мікропроцесорної техніки. 

 

З врахуванням можливостей використання 
для виготовлення чутливих елементів групових 
методів планарної технології пониженого рівня 
(відносно низькі робочі частоти) переваги таких 
сенсорів у порівнянні з аналогами, побудованими 
на інших принципах стають ще більше очевид-
ними. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПОВЕРХНЕВИХ  ПЛАЗМОН-ФОНОННИХ 
ГРАНИЧНИХ  ПОЛЯРИТОНІВ  У  ZnO/SiC 6Н 

Модифікованим методом порушеного повного внутрішнього відбивання досліджені поверх-
неві граничні поляритони у тонких напівпровідникових плівках ZnO на підкладках карбіду 
кремнію (політип 6Н), які існують, збуджуються і розповсюджуються на межі поділу повітря–
плівка ZnO і підкладка SiC 6H–плівка. Проведений дисперсійний аналіз спектрів ППВВ вказує 
на їх добре узгодження при використанні формул, що враховують взаємодію ІЧ-випромінювання 
з фононною і плазмовою підсистемами плівки ZnO і "напівнескінченної" підкладки SiC 6H для ви-
падку CE

rr
⊥ . 

Surface boundary polaritons are investigated in thin semiconductor films placed on SiC (6H) sub-
strates using a modified method of distorted internal total reflection (DITR). These polaritons air–ZnO 
film and SiC (6H) substrate–film. Carried out dispersion analysis of DITR spectra shows their good 
accordance when using formulae that take into account interaction between intra-red radiation and phonon 
as well as plasma subsystems of ZnO film and simi-infinite SiC (6H) substrate for the case of CE

rr
⊥ . 

Розробка приладів для акусто-, мікро- і опто-
електроніки вимагає досліджень поверхневих 
нерадіаційних оптичних коливань у системах 
типу тонка плівка–"напівнескінченна" підкладка. 
На сьогоднішній день існує ряд наукових праць, 
де досліджено тонкі плівки на оптично ізотроп-
них підкладках методами зовнішнього відбивання 
і спектроскопії поверхневих поляритонів. Так, у 
працях Д.Н.Мирліна, І.І.Решіної [1-3] методом 
порушеного повного внутрішнього відбивання 
(ППВВ) вивчені зміни, які відбуваються з по-
верхневими нерадіаційними коливаннями діе-
лектрика при нанесенні останнього на поверхню 
тонкого шару матеріалу з від’ємною діелектрич-
ною сталою в актуальній області частот. Автори 
дослідили системи SiO2+Ag, SiO2+Bi, SiO2+MgF2. 
У працях [4-6] проведені дослідження плівок 
оксиду цинку товщиною від 0,01 до 10 мкм на 
підкладках із плавленого кварцу, кремнію і алю-
мінію у видимій та інфрачервоній (ІЧ) областях. 
У працях [7,8] методами ІЧ-спектроскопії прове-
дені дослідження оптичних і електрофізичних 
властивостей плівок ZnO на підкладках Al2O3 і 
SiC 6H при використанні даних з праць [9,10]. 
Венгер Є.Ф. та інші методом порушеного повного 
внутрішнього відбивання вперше дослідили по-
верхневі фононні і плазмон-фононні поляритони у 
системі тонка плівка ZnO на "напівнескінченній" 

підкладці із сапфіра [11]. ZnO і SiC 6H належать 
до просторової групи вюрциту Р63mc [9,10]. Од-
нак, незважаючи на їх широке використання, ві-
домості про дослідження поверхневих полярито-
нів у системі типу тонка плівка ZnO на "напів-
нескінченній" підкладці SiC 6H при різних сту-
пенях легування плівки і підкладки у літературі 
відсутні. 

У цій роботі проведено теоретичне і експери-
ментальне дослідження взаємодії поверхневих 
плазмон-фононних граничних поляритонів у 
структурі легована плівка ZnO на сильно легова-
ній "напівнескінченній" підкладці SiC 6H. 

Дослідження тонких плівок оксиду цинку на 
підкладках SiC 6H проведено на зразках, одержа-
них за допомогою низькотемпературного методу 
плазмохімічного осадження з газової фази. Про-
цес вирощування відбувався на напівавтоматич-
ній установці "Пласт-600" із використанням ви-
сокочастотного (ВЧ) аргон-кисневого плазмового 
розряду (робоча частота 13,56 МГц) з вихідною 
потужністю генератора 0,2-0,7 кВт. В якості ви-
хідного реагента використовувались пари високо-
летючих комплексних з'єднань Zn і In (ацетил-
ацетанат цинку Zn(С5Н7О2)2, ацетилацетанат 
індію In(С5Н7О2)3) і газоподібного кисню. Аргон 
і водень використовувались як гази-носії. Під-
кладки SiC 6H мали розміри 5×7×0,5 мм3 з кон-
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Дослідження поверхневих плазмон-фононних граничних поляритонів у ZnO/SiC 6Н 

центраціями електронів n0=5⋅1018 см-3 (зразки 
типу ZS-S). Концентрація електронів у с-зоні ви-
значалась за допомогою вимірювання пропус-
кання зразків при CE

rr
⊥  на довжині хвилі λ= 

=0,628 мкм. Одержані дані добре узгоджуються з 
результатами вимірювання ефекту Холла. Орієн-
тація підкладки SiC 6H така C

r
⊥хОу, де C

r
 – на-

прямок оптичної вісі кристала, хОу – плоска по-
верхня. Перед початком осадження плівок ZnO 
підкладки SiC 6H піддавалися плазмохімічному 
очищенню при потужності ВЧ плазмового роз-
ряду 700 Вт і тиску 0,3 Торр в атмосфері кисню. 

Осадження плівок оксиду цинку на підкладках 
карбіду кремнію (політип 6Н) відбувалося при 
наступному співвідношенні технологічних па-
раметрів: температура підкладки Тп=570-590 К, 
потужність ВЧ плазмового розряду Wp=240-260 
Вт, тиск у реакційній камері P0=0,5 Торр, швид-
кість потоку газу-носія Q=45-50 мл/хв, парціаль-
ний тиск кисню РO2=0,07-0,09 Торр. Одержані 
високотекстуровані плівки оксиду цинку орієн-
товані перпендикулярно відносно площини під-
кладки і мали текстуру (001) при ступені розорі-
єнтації кристалів у межах 2°<δ<3°. Швидкість 
росту плівок ZnO складала 0,1-0,15 мкм/год. Тов-
щина плівок визначалась за допомогою інтерфе-
рометра МИИ-4 і становила l=0,25 мкм. 

Вимірювання спектрів ППВВ І(ν)/І0(ν) прове-
дено на спектрофотометрі ИКС-29 з приставкою 
для зразків малих розмірів (НПВО-2). Спектри 
ППВВ записані з поляризатором, ступінь поляри-
зації якого Р=0,98, при орієнтації електричного 
вектора Е перпендикулярно оптичній вісі крис-
тала SiС 6H ( CE

rr
⊥ ). Значення І(ν)/І0(ν) одержані 

з точністю 1-2%. Вимірювання R(ν) проводились 
при температурі Т=300 К. 

Рис.1. Спектри ППВВ ZnO/SiC 6H, , хОу||CCK
rr

⊥
r

. 
Розрахунок: лінії 1-3 - ϕ=29°, 31°, 33°; d=5 мкм. 
Експеримент: точки - о, ϕ=29°; d=5 мкм. 

На рис.1 представлені розрахункові (криві 1-3) 
і експериментальні (точки – о) спектри модифі-
кованого порушеного повного внутрішнього від-
бивання від поверхні напівпровідникової струк-
тури ZnO/SiC 6H. 

Розрахунок проведено за формулами, що вра-
ховують взаємодію ІЧ-випромінювання з фонон-
ною і плазмовою підсистемами плівки ZnO і "на-
півнескінченної" підкладки SiC 6H для випадку 

CE
rr

⊥  при використанні математичного редакто-
ра MATHCAD: 
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Індекси 1-4 належать відповідно призмі ППВВ, 
вакуумному зазору товщиною d, тонкій напів-
провідниковій плівці ZnO товщиною l і "напів-
нескінченному" напівпровіднику SiC 6H; ε3(ν) i 
ε4(ν) – діелектричні проникності плівки і під-
кладки, які адитивно враховують вклад активних 
оптичних фононів νT і плазмонів νр: 
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Всі інші позначення – загально прийняті. 
У розрахунках використані об’ємні параметри 

монокристалів оксиду цинку і карбіду кремнію 
(політип 6Н), що отримані у працях [9,10]. Крім 
того, використані значення коефіцієнтів затухання 
плазмонів підкладки SiC 6H γp=530 cм-1 і плівки 
ZnO γp=150 cм-1 при коефіцієнті затухання 

0 ν, cм-1300 500 700 
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фононів відповідно γф=20 і 8,5 cм-1. Розрахунок 
спектрів проведено при повітряному проміжку 
між елементом ППВВ із KRS-5 товщиною d=5 
мкм (криві 1-3) і при кутах падіння ІЧ-випроміню-
вання ϕ в елементі ППВВ, вказаних у підписах 
до рис.1. Мінімуми спектрів відповідають часто-
там νmin=451, 574 і 889 см-1 (крива 1); νmin=454, 
581 і 907 см-1 (крива 2) і νmin=455, 585 і 924 см-1 
(крива 3). При цьому було зареєстровано ще один 
мінімум у низькочастотній області спектра (120-
200 см-1), який належить до низькочастотних 
поверхневих плазмон-фононних поляритонів 
(ППФП) SiC 6H. Детальний аналіз вказаного мі-
німуму проведено нами в [12]. 

Точками на рис1. зображений експеримен-
тальний спектр ППФП від системи ZnO/SiC 6H 
для зразка типу легована напівпровідникова плів-
ка на сильно легованій "напівнес інченній" під-
кладці при орієнтації 

к
CK
rr

⊥ , хOу||C
r

. Спектр запи-
саний при повітряному проміжку між елементом 
ППВВ із KRS-5 і зразком товщиною d=5 мкм і 
ϕ=29° в елементі ППВВ. 

В області 450 см-1 частоти мінімумів розра-
хункових і експериментальних спектрів збігають-
ся, що свідчить про достовірність отриманих у 
працях [9,10] об’ємних параметрів оксиду цинку 
методами ІЧ-спектроскопії. На проміжку 560-580 
см-1 збуджується високочастотна дисперсійна 
вітка граничних поверхневих поляритонів у ле-
гованій плівці оксиду цинку. Частоти мінімумів 
співпадають, однак ширина експериментальних 
спектрів у два рази більша за ширину розрахун-
кового спектра ППВВ, що пов'язано зі значними 
коефіцієнтами затухання ППФП досліджуваного 
зразка. З порівняння розрахункових і експеримен-
тальних спектрів ППВВ в області 880-930 см-1 
видно, що узгодження спектрів в області залиш-
кових променів карбіду кремнію (800-1000 см-1) 
краще, ніж у попередньому випадку, однак ши-
рина розрахункового спектра помітно менша від 
експериментальної. Неузгодження спектрів по ін-
тенсивності вказує на наявність впливу на поверх-
ню карбіду кремнію коефіцієнтів затухання фо-
нонної і плазмової підсистем, які перевищують 
значення коефіцієнтів затухання в об'ємі на 5-10%. 

У системі ZnO/SiC 6H є дві межі поділу: повіт-
ря–плівка ZnO і підкладка SiC 6H–плівка. Для 
SiC 6H, на відміну від ZnO, характерна сильна 
анізотропія плазмової підсистеми [9]. 

Щоб проаналізувати спектр граничних поля-
ритонів у системі тонка плівка ZnO товщиною l 
на "напівнескінченній" підкладці SiC 6H, вико-
ристано метод, описаний у [11]. Тут нас цікавили 

поверхневі нерадіаційні моди коливань вказаної 
вище тришарової системи, що розповсюджуються 
вздовж вісі х і затухають у напрямку z по обидві 
сторони від межі поділу середовищ повітря–
плівка ZnO і підкладка SiC 6H–плівка і поляри-
зовані у площині xОz. 

На завершення відмітимо, що зареєстрований 
зсув мінімуму в спектрах ППВВ в низькочастот-
ну область, на нашу думку, обумовлений меха-
нічними напругами, які виникають за рахунок 
відмінності сталих гратки нестехіометричної 
легованої плівки оксиду цинку і сильно легова-
ної підкладки карбіду кремнію (політип 6Н). 
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СЕГРЕГАЦІЯ  У  ТВЕРДОМУ  РОЗЧИНІ   p-Bi0,5Sb1,5Te2,91Se0,09  
З  НАДЛИШКОМ  Te 

Сегрегація у сплавах p-Bi0,5Sb1,5Te2,91Se0,09 досліджено електропровідність, термо-е.р.с. і 
композиційна що містили надлишковий Те. Показано, що композиційні неоднорідності, які 
виникають у легованих телуром сплавах р-типу, можуть суттєво зменшити значення коефіцієнта 
термо-е.р.с. 

The electrical conductivity, thermo-e.m.f. and compositional segregation were investigated on the 
alloys of solid solution p-Bi0,5Sb1,5Te2,91Se0,09 with excess Te. It is shown that arising compositional 
inhomogeneities can substantially reduce the thermo-e.m.f. coefficient of the excess Te doped p-type 
alloys. 

Кристалізація твердих розчинів p-типу систем 
Sb2Te3-Bi2Te3 та Sb2Te3-Bi2Te3-Sb2Se3, близьких 
за складом до p-Bi0,5Sb1,5Te3, відбувається з від-
хиленням від стехіометрії у бік надлишку сурми 
[1-3]. З метою зниження акцепторної дії надлиш-
ку Sb у розплав уводять деяку кількість телуру. 
Надлишковий Te повністю не розчиняється у 
матеріалі, а виділяється у вигляді другої фази, яка 
відтісняється при напрямленій кристалізації у 
кінець зливка або виділяється на границях зерен 
і блоків. Відомо також, що наявність компози-
ційної сегрегації у деяких випадках негативно 
впливає на термоелектричні властивості матері-
алів на основі Bi2Te3 [4]. 

У зв’язку з цим цікаво було дослідити харак-
тер зміни властивостей у сплавах p-типу з різним 
вмістом композиційних неоднорідностей, які 
утворюються у процесі одержання зливків мето-
дом вертикальної зонної плавки. 

В якості базового матеріалу взятий твердий 
розчин p-Bi0,5Sb1,5Te2,91Se0,09. Зливки діаметром 
10 мм вирощували зі швидкістю 13 мм/год. Ви-
хідні сплави містили від 0,75 до 3 мас.% Те. Ви-
мірювання термоелектричних параметрів мате-
ріалу проводили вздовж площин сколу, які за цим 
методом одержання зливків завжди орієнтуються 
вздовж напрямку росту. 
Дослідження показали, що характер зміни вла-

стивостей вздовж зливків залежить від кількості 
уведеного у синтезований матеріал надлишкового 
Те. На рис.1,2 наведені результати вимірювання 

питомої електропровідності σ, коефіцієнту термо-
е.р.с. α і розрахованих параметрів µ0(m*/m0)3/2 і 
α2σ для зливка, який одержаний зі сплаву, що 
містить 0,75 мас.% надлишкового Те. З рис.1,2 
видно, що питома електропровідність при відда-
ленні від початку зливка зменшується, а залеж-
ності коефіцієнта α і параметрів α2σ і µ0(m*/m0)3/2 
від х проходять через максимум. Аналогічні вимі-
рювання на зливках, одержаних зі сплавів з біль-
шим вмістом Те, показали, що максимум α(x) 
зміщується ближче до початку зливків, а крива 
σ(x) опускається до значень 700-800 Ом-1см-1, 
після чого при наближенні до кінця зливка σ по-
чинає зростати, досягаючи величини 1000-1100 
Ом-1см-1. 

На рис.3 показана теоретична залежність α(σ), 
розрахована для випадку розсіяння дірок на акус-
тичних фононах (крива 1), а також наведені дані 
експериментальних досліджень α і σ  на зливках, 
що містили зверхстехіометричний Те (криві 2-4). 
Розрахунки показали, що суттєва відмінність екс-
периментальних даних від теоретичної залежності 
α(σ) – результат формування у зливках двофазної 
структури. Використання моделі двофазної шару-
ватої структури дозволило встановити, що в міру 
того, як відбувається просування розплавленої зо-
ни вздовж зливка, композиційна сегрегація при-
водить до збільшення у закристалізованому ма-
теріалі частки утворюваної другої фази. Друга 
фаза являє собою Те, концентрація носіїв заряду 
в якому у результаті легування сурмою і вісмутом 
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перевищує концентрацію носіїв чистого Те на 4-5 
порядків [5]. Більш висока провідність другої фа-
зи приводить до виникнення вихрових струмів, 
внаслідок чого α і α2σ зменшуються. 

При незначній кількості присутнього у вихід-
ному сплаві надстехіометричного Те (менше 1 
мас.%) характер зміни властивостей на початку 
зливків головним чином визначається мірю вхо-
дження з розплаву у тверду фазу атомів Те, які 
заміщують Bi та Sb у їх антиструктурних пози-
ціях. Використовуючи дані вимірювань α і σ на 
таких зливках було встановлено, що при швид-
кості руху розплавленої зони 13 мм/год величина 
ефективного коефіцієнта сегрегації Те складає 
∼0,04. 

 
Рис.1. Зміна σ (1,3) і α (2,4) вздовж зливків, одер-
жаних зі сплавів стехіометричного складу (1,4) а 
також з додатком 0,75 мас.% Те (2,3). 

 
Рис.2. Зміна µ0(m*/m0)3/2 (1,4) і α2σ (2,3) вздовж 
зливків, одержаних з сплавів стехіометричного 
складу (1,2) і з додатком 0,75 мас.% Те (3,4). 

 

α, мкВ/К

α, мкВ/Кα, мкВ/Кσ, 10 Ом⋅см 
σ, 102 Ом-1см-1 

Рис.3. Залежність α від σ: теоретична крива (1), екс-
периментальні дані у випадку сплавів з додатком 
0,75 мас.% Те (2), 2 мас.% Те (3), 3 мас.% Те (4). 
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ДИНАМІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  НОСІЇВ  І  ЇХ  ЗАЛЕЖНІСТЬ 
ВІД ЛОКАЛЬНОЇ  ГЕОМЕТРІЇ  ПОВЕРХОНЬ  ФЕРМІ  

ДЛЯ  СПОЛУК  ТИПУ  V
2

II
3 BA  

Визначено кривизну (за Гаусом) не еліпсоїдальних і не однозв'язних поверхонь Фермі для 
низькотемпературних модифікацій сполук типу А3

IIB2
V з тетрагональною симетрією 4mm (C4V). 

Доведено існування одновимірних масивів параболічних точок у вигляді двох кіл визначеного 
радіуса. Наявність такої особливості поверхонь Фермі може помітно впливати на кутову зале-
жність коефіцієнта поглинання ультразвуку в досліджених матеріалах. Циклотронні ефекти-
вні маси для носіїв розраховані у квазікласичному наближенні. Ці результати також отри-
мані з урахуванням знайденої кривизни поверхонь Фермі. 

The Hauss curvature for non-ellipsoidal and non one coherent Fermi-surfaces of 4mm (C4V) sym-
metry low temperature phases of А3

IIB2
V-type semiconductors has been calculated. It’s been shown 

that the parabolic points one dimensional arrays exist on the Fermi-surfaces in state of two circles of 
the same known radius. The existence of such peculiarity of surfaces can lead itself to the appearance of 
some essential peculiarities in angular dependence of ultrasound absorption coefficient. The cyclo-
tron masses have been calculated in quasiclassic approach. The analysis of the received dependences 
also has been done on the basis of obtained Hauss curvature conclusions. 

Геометрична форма і деякі топологічні харак-
теристики поверхонь Фермі (пФ) стабільних низь-
ко-температурних модифікацій вищезазначених 
сполук, котрі не мають цент у симет ії, дослі-
джувались у [1,2  Було, зокрема, пок зано, що 
ізоенергети і поверхні утворюють шляхом 
обертання двох (або одної у деяких випадках) 
кривих другого порядку навколо їх спільної хо-
рди, яка співпадає за напрямком з головною 
віссю крист лу У циліндричній системі коорди-
нат рівняння, яке описує пФ таке: 

( )

р р
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де a, b – напівосі згаданої вище генеруючої кри-
вої другого порядку, що обертається, k0 –модуль 
зсуву центра кривої від початку координат у 
площині, перпендикулярній до головної вісі 

кристалу, 22
yx kkk +=⊥ . Величини a, b, k0 зале-

жать як від енергії Фермі, так і від деяких, хара-
ктерних для окремого матеріалу, параметрів 
[1,2]. Причому в умовах k0<a (або k0>a) маємо 
два (або один) листи для ізоенергетичної повер-
хні (1). Відповідно до виконання однієї з цих 
умов така поверхня реалізується у вигляді склад-

ної поверхні із самоперетином, або ж еліпсоїда-
льного тору. У першому випадку зовнішній 
(або внутрішній) лист пФ відповідає знаку "–" 
(або "+") у рівнянні (1). 

Мета нашої роботи – вивчення локальної гео-
метрії такої пФ (так званої "геометрії у точці") та 
інтерпретація особливостей поведінки носіїв при 
циклотронному резонансі на основі отриманих 
знань про диференціальні геометричні характе-
ристики пФ. 

Диференціальні геометричні характерис-
тики поверхонь Фермі 

Як показують оцінки [2], енергетичний інтер-
вал існування тороїдальної пФ доволі вузький, 
а топологічний перехід (k0=a), відбувається 
при порівняно малих енергіях Фермі. Зразки ма-
теріалів із такими параметрами поки що не до-
ступні технологічно. Тому актуальним для пода-
льшого розгляду вважався саме випадок 
(k0/a)=r<1. 

Головні кривизни поверхні (1) можна визна-
чити, використовуючи той доведений у [2] факт, 
що вона є поверхнею обертання. Згідно із теоре-
мою Меньє [3] для головних кривизн у напрям-
ках меридіанів і паралелей поверхні обертання 
маємо відповідно (n2=a2/b2): 
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Кривизна G (за Гаусом) запишеться так: 
( )
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⊥ .  (3) 

З виразу (3) випливає, що всі точки зовніш-
нього листа пФ можна поділити на еліптичні, 
гіперболічні і параболічні. Причому, для випад-
ку, коли ізоенергетична поверхня утворюється 
обертанням еліпса, гіперболічними є всі точки, 
що знаходяться на частині поверхні, яка розта-
шована всередині циліндра радіуса k0, віссю си-
метрії для якого є головна вісь кристалу(вісь kz). 
У той же час еліптичні точки знаходяться на час-
тині поверхні, що розташована ззовні такого уяв-
ного циліндру. В обох випадках двовимірні ма-
сиви еліптичних і гіперболічних точок поверхні 
розділяються одновимірними масивами парабо-
лічних точок, котрі знаходяться на двох колах ра-
діуса k0 з центрами на осі kz (kz=±b). На відміну 
від різноманітності точок зовнішнього листа, точ-
ки внутрішнього листа пФ завжди – лише еліпти-
чні. Виключенням є лише дві особливі точки, в 
яких "склеюються" зовнішній і внутрішній лис-
ти поверхні Фермі, і які одночасно належать 
обом листам зазначеної поверхні – 

( ) ,/1 2
0 akbkz −±= 0=⊥k . 

Цікавими можуть бути результати експеримен-
тального поглинання ультразвуку у матеріалах, 
що вивчаються. Особливо це стосується Сd3Аs2, 
котрий є сильно виродженим електронним напів-
провідником, і для якого добре виконується умо-
ва: s<<νF: швидкість звуку значно менша за 
швидкість Фермі електронів. Як показали автори 
[4], наявність таких параболічних точок на пФ 
призводить до особливостей у кутовій залежності 
коефіцієнту поглинання ультразвуку Ге(θ). Зо-
крема це явище можна спостерігати тоді, коли 
звук розповсюджується у напрямку, перпенди-
кулярному до головної вісі кристалів, оскільки 
вираз з праці [4] для коефіцієнту поглинання зву-
ку повинен розходитися логарифмічно. Такий 
ефект – прямий наслідок існування вищезазначе-
них масивів параболічних точок на поверхнях 
Фермі типу (1). 

Циклотронні маси носіїв 
З причини описаних особливостей у геометрії 

і опології пФ наших сполук, зумовлених від-
сутністю у них  симетр ї, цікаво прослід-
кувати вплив цих факторів на динаміку руху 
носіїв у зовнішньому магнітному полі. Аналіз 
проведемо окремо для двох різних випадків 
спрямування поля, а саме: для випадків, оли 
поле спрямоване вздовж (А), або ж перпендику-
лярно до головної вісі кристалу (Б). 

т
центру і

к

Магнітне поле – паралельне до головної 
вісі симетрії кристалу 

У такому випадку носії рухаються (у оберне-
ному просторі) по коловим траєкторіям на по-
верхні Фермі, площина котрих – нормальна до 
напряму магнітного поля. Екстремальними пере-
різами ПФ є центральні перерізи її листів. За 
рахунок існування двох екстремальних перерізів 
пФ (зовнішній і внутрішній листи пФ) для такого 
напрямку магнітного поля повинні спостерігати-
ся два різних періоди осциляцій типу Шубніко-
ва–де-Гааза, а також розщеплення циклотрон-
ного дублету. 

Згідно із прийнятою вище умовою, що r<1, 
для розрахунку циклотронних мас носіїв отри-
мується наступний вираз: 

( ) ( )( ε′−
±
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22 kkan ±−′′− ⊥

           , (5) 

S+(S–) – площа внутрішнього (зовнішнього) лис-
та пФ. 

З виразів (4,5) випливає, що електрони, які 
рухаються по коловим траєкторіям на пФ, скла-
деним з еліптичних точок, поводять себе у дина-
мічному відношенні саме як електрони (звичай-
но, при додатковій умові: , n2>0). У той 
самий час як носії, що рухаються по колам, котрі 
складені з гіперболічних точок, навпаки, поводять 
себе як дірки, тобто мають протилежний знак 
циклотронної маси. На цей факт вперше зверну-
ли увагу Г.Є.Пікус і Г.Л.Бір, а також Е.І.Рашба 
[5], при вивченні гексагональних кристалів типу 
вюрциту. 

0>′−Fε

Електрони ж, які знаходяться на двох колах 
радіуса k0 ( масиви параболічних точок) взагалі 
не приймають участі в орбітальному русі, оскіль-
ки нормальна до напряму поля складова їх 
швидкості ν⊥ обертається у нуль, хоча вони 
можуть рухатися вздовж осі kz. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 86. Фізика.Електроніка. 106



Динамічні  характеристики  носіїв  і  їх  залежність від локальної  геометрії  поверхонь  Фермі 

Магнітне поле – перпендикулярне до го-
ловної осі симетрії кристалу 

Площі перетину пФ з площиною kx=kx0 при 
r<1, a, b>0 визначаються такими виразами: 

( )
dx

cx

rxx
abS

r

c
∫

−

±−
=±

m1

22

21
4 ,               (6) 

де введені такі позначення: |c|=|kx0/a|, r=k0/a. Як-
що можна вважати, що r<<1, вираз (6) спрощу-
ється, а саме до вигляду: 

rtabS 4( 2 mπ≈± Е(t)),                 (7) 
де Е(t) – повний еліптичний інтеграл другого ро-

ду з аргументом 21 c−=t . 
Аналізуючи (7), можна зробити висновок, що 

площа перерізу внутрішнього листа пФ зменшу-
ється із збільшенням величини kx0. Проте, це не 
так для площі зовнішнього листа (принаймні 
для інтервалу 0≤kx0≤k0, що зрозуміло з простих, 
суто геометричних міркувань). Щоб у цьому 
переконатися, можна скористатися наближеним 
виразом для еліптичного інтегралу при умові, що 
t→1, тоді (7) переписується так: 

)))1)/16(ln(4()1(ππ 222 −+−=± ccrcabS m .      (8) 
З цього виразу видно, що площа зовнішнього 
листа не монотонним способом залежить від 
величини зсуву площини k=kx0 від початку коор-
динат. Максимум S– досягається при умові: kx0≈ 
≈(4a)⋅exp(–π/2r), проте (kx0/k0)≈4⋅exp(–π/2r)/r – 
експоненційно малий у наближенні r<<1. Тому 
можна вважати, що у прийнятому наближенні 
екстремальний переріз для обох листів – цент-
ральний. Наближення виглядає коректним для 
енергій Фермі великих порівняно з енергією 
топологічного переходу. Для таких енергій по-
верхня Фермі є більш, або менш схожою на 
склейку з двох дещо деформованих еліпсоїдів. 
Для циклотронних ефективних мас із (7) отри-
муємо: 

( ×π′
π

=ε )2()(2
2

)90,,(
2

0 rbnbkm xC m
ho  

×B E E( ) ( rnbt 4m′− 0
2 4))( ktt ′+ m ( ))t ,    (9) 

де В(t) – повний еліптичний інтеграл [6]. Оскіль-
ки В повільно змінюється із змінною t, то мож-
на наближено записати: 

( −π′
π

≈ε )2()(2
2

)90,,(
2
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( rnb 4m′− E ( E .         (10) 0
2 4)) ktt ′+ m ( ))t

Варто зауважити, що при умовах: 

)2(0 Ak α= ,  Aa ε= ,  Bb ε= , 
де A, B, α – деякі характерні для конкретної речо-
вини константи, ε – енергія носіїв, наші вирази 
(4), (5), (7)-(10) спрощуються до відповідних 
формул, отриманих раніше для гексагональних 
кристалів типу вюрцитів у роботах [5,7]. 

Отже, з проведеного дослідження такі головні 
висновки: 
1) Циклотронні маси носіїв, актуальні для цикло-
тронного резонансу, можуть мати протилежні 
знаки, залежно від області пФ, по якій вони 
рухаються, аналогічно тому, що спостерігалося 
раніше для гексагональних вюрцитів. 

2) Виявлене існування одновимірних масивів 
параболічних точок на нееліпсоїдальних і не-
однозв'язних поверхнях Фермі сполук типу 
А3IIB2V повинно зумовлювати певні фізичні 
ефекти у них: зокрема аномальне поглинання 
ультразвуку при його розповсюдженні у на-
прямах нормальних до головної осі симетрії 
кристалу, і аналогічні цьому явища. 
На завершення висловлюємо щиру подяку 

Г.П.Чуйко, який прийняв активну участь у ініцію-
ванні дослідження і обговоренні результатів. 
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ПРО  ПОМИЛКОВІСТЬ  ОСТАННЬОГО  З  ЕЙНШТЕЙНІВСЬКИХ 
МЕТОДІВ  ОДЕРЖАННЯ  ПЕРЕТВОРЕНЬ  ЛОРЕНЦА  

Показано, що вихідні рівняння методу записані з порушенням умов просторової симетрії, а 
області визначення цих рівнянь не відповідають тим, які вказані у супроводжуючому їх тексті.  

It is shown that the initial equations of the analyzed method are recorded with space symmetry 
condition violation and these equations determination regions do not correspond to those regions 
which are indicated in accompanying text.  

У роботах [1, 2] доведена помилковість двох 
із трьох запропонованих Ейнштейном методів 
одержання перетворень Лоренца. Ми ж розгля-
немо останній з його методів [3] і покажемо, що 
він теж помилковий. 

Оскільки помилки, про які йтиме мова, пов'я-
зані лише з x-координатами, то обмежимося роз-
глядом тільки одномірного випадку. 

Насамперед викладемо вказаний метод. 
Вибравши дві ідентичні інерціальні системи 

відліку (ІСВ) K і K' так, щоб при русі ІСВ K' зі 
швидкістю v у бік зростання додатних значень 
осі X, вісь X' ковзала по осі X, і розпочавши від-
лік часу в обох ІСВ у момент збігу їх початків 
координат, Ейнштейн записує таке рівняння 
руху світлового сигналу, який поширюється у 
додатному напрямку осі X: 

0=− ctx .                        (1) 
Оскільки цей сигнал розповсюджується і від-

носно ІСВ K' зі швидкістю c, то його рух у ІСВ 
K' Ейнштейн передає рівнянням 

0=′−′ tcx .                       (2) 
Посилаючись на вимогу принципу відносності 

про одночасне задоволення одними і тими ж 
просторово-часовими точками як рівняння (1), 
так і рівняння (2), Ейнштейн записує умову: 

)( ctxtcx −λ=′−′ .                   (3) 
Далі стверджується, що цілком аналогічне 

міркування, застосоване до світлового сигналу, 
який поширюється у від'ємному напрямку осі X, 
приводить до умови 

)( ctxtcx +µ=′+′ .                  (4) 
Додаючи і віднімаючи почленно (3) та (4) і 

вводячи для зручності нові постійні, Ейнштейн 

отримує два проміжних співвідношення, з яких 
після низки операцій одержує шукані перетво-
рення Лоренца. 

Перш за все уточнимо, про яке цілком анало-
гічне міркування йдеться у фразі, що передує 
появі співвідношення (4). 

Оскільки ця фраза була наведена відразу після 
одержання співвідношення (3), то очевидно, що 
при цьому мається на увазі міркування, яке вклю-
чає в себе рівняння  

0=+ ctx ,                              (5) 
та                        0=′+′ tcx ,                             (6) 
пов'язані зі співвідношенням (4) тією ж логікою, 
що і рівняння (1) та (2) зі співвідношенням (3). 

Тепер з'ясуємо, що являє собою світловий 
сигнал, який поширюється у додатному напрямку 
осі X. 

Очевидно, що у даному випадку таким сиг-
налом може бути лише світловий сигнал, який 
випромінений у початковий момент часу з почат-
ку координат ІСВ K у бік зростання додатних 
значень осі X. Адже з (1) випливає, що при t=0 
має місце x=0, а зростання значень t приводить 
до зростання додатних значень x. Домовимося 
у подальшому називати такий світловий сигнал 
правим сигналом.  

Із цього вже зрозуміло, що сигнал, який роз-
повсюджується у від'ємному напрямку осі X, – 
це світловий сигнал, який випромінений у почат-
ковий момент часу з початку координат ІСВ K 
у бік зростання від'ємних значень осі X. Домо-
вимося називати такий сигнал лівим сигналом. 

Порівнюючи (1) з (5) та (2) з (6), бачимо, що 
Ейнштейн для правого і лівого сигналів скори-
стався різними рівняннями. У цьому і полягає 
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основна його помилка. Оскільки простір ізотроп-
ний, а права і ліва координатні півосі симетричні, 
то рух світла як у додатному, так і у від'ємному 
напрямках повинен описуватись одним і тим же 
рівнянням. У ІСВ K таким рівнянням є (1), а у 
ІСВ K' – рівняння (2). 

Останнє наше твердження настільки очевидне, 
що не потребує доказів. І все ж, проілюструємо 
його на прикладі рівняння (1). 

Оскільки в (1) не передбачено обмежень на 
напрям швидкості c, то якими б не були слова, 
що супроводжують це рівняння, саме рівняння (1) 
допускає використання швидкості c як зі знаком 
плюс, так і зі знаком мінус. При цьому ми відпо-
відно одержимо для правого сигналу область 
визначення змінної x у вигляді сімейства усіх 
точок, що лежать на правій гілці осі X, а для лі-
вого сигналу – сімейство усіх точок, що лежать 
лише на лівій гілці осі X. 

Отже, говорячи про поширення правого сиг-
налу у ІСВ K, Ейнштейн записує рівняння (1), 
яке є рівнянням руху не тільки правого, а й лі-
вого сигналів. Аналогічна помилка допущена і 
при розгляді того ж правого сигналу у ІСВ K'. 
При цьому записується рівняння (2), яке у ІСВ K' 
є рівнянням руху не тільки правого, а й лівого 
сигналів.  

Що ж до рівнянь (5) та (6), то вони взагалі 
позбавлені фізичного змісту. Так, згідно з (5), при 
русі світлового сигналу вправо його координата 
на від'ємній осі весь час зміщується вліво, а при 
русі сигналу вліво – зростає значення його додат-
ної координати. Така ж недоречність закладена і 
у рівнянні (6). Тому немає фізичного змісту й 
одержане на основі (5) та (6) співвідношення (4). 

Оскільки жодне з розглянутих рівнянь для 
лівого сигналу не може бути отримано із відпо-
відного йому рівняння для правого сигналу, 
шляхом множення усіх його членів на мінус 
одиницю, то це означає, що у кожну з пар рів-
нянь (1) та (5), (2) та (6), а також (3) та (4), негла-
сно закладена нерівноправність умов 
розповсюдження світлового сигналу у 
додатному та від'ємному напрямках осей X та 
X'. Очевидно, що така концепція не може бути 
сприйнятною для кінематики, побудованої на 
визнанні оптичної однорідності та 
ізотропності простору. Тому поява поряд з 
рівняннями (1-3) ще і рівнянь (4-6) – недо-
пустима. Що стосується рівнянь (5) та (6), то, як ми 
вже знаємо, Ейнштейн і не наводив їх у своєму 
методі, а приховав за фразою про аналогічне 

міркування. Але одержане на їх основі співвід-
ношення (4) він не тільки навів, але й виконав 
почленне додавання і віднімання його і співвід-
ношення (3). Оскільки при цьому не було перед-
бачено відмінностей у позначеннях тих x і x', які 
належать додатним гілкам осей, від тих x і x', що 
належать від'ємним гілкам, то почленне дода-
вання та віднімання співвідношень (3) і (4) уже 
само по собі – софістичний прийом. 

Виявлених помилок більш ніж достатньо, 
щоб визнати проаналізований метод помилко-
вим. Тому ми вже не будемо детально зупиня-
тися на розгляді ще однієї досить суттєвої по-
милки, яка допущена при записі співвідно-
шення (3). Тим більше, що кільком аналогічним 
помилкам Ейнштейна була повністю присвячена 
наша поперед-ня робота [2]. Зауважимо лише у 
зв'язку з цим, що рівняння (1) та (2) можна 
прирівняти між собою через деякий постійний 
коефіцієнт тільки у випадку, коли вони еквівале-
нтні. Оскільки очевидно, що ці рівняння неекві-
валентні, то ніякі посилання на принцип від-
носності не в змозі спростувати того факту, що 
запис (3) є недозволеним прийомом. 

Отже, проаналізований нами метод помилко-
вий. Якщо до цього ще врахувати результати 
робіт [1, 2], то можна констатувати, що серед 
запропонованих Ейнштейном методів одержання 
перетворень Лоренца нема жодного, який би не 
був помилковим. 
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У короткій історичній ретроспективі подано розвиток уявлень про будову атома, зокрема 
висвітлено вчення про атом вітчизняних учених Чичеріна, Пирогова, Бекетова, Умова, Пильчи-
кова. 

In short historical retrospective is presented the development of theory of atomic structure, in par-
ticular atomic doctrines of scientists of our country Chicherin, Pyrohov, Beketov, Umov, Pyl'chykov. 

У науці вкрай рідкі ситуації, коли деяке ви-
падкове відкриття приводить до перегляду основ 
попередньої теорії, частіше у самій системі старих 
принципів поступово виявляються слабкі місця, 
протиріччя фактам, або неможливість їх по-
слідовного пояснення без того, щоб не вийти за 
рамки раніше прийнятих положень. Тоді й 
починається інтенсивна робота наукової думки, 
що завершується у кінцевому випадку від-
криттям чогось принципово нового. 

Слід відмітити, що дійсно цікаві думки щодо 
вчення про атом запропонували Б.Н.Чичерін і 
М.М.Пирогов. 

Говорячи про Чичеріна, можна сказати, що 
він був дуже далекий від науки і експериментів, 
за освітою – юрист, чим і займався все життя. 
Але в 1887-1892 роках у журналі "Російського 
фізико-хімічного товариства" з'являється ряд його 
статей про те, що причину періодичності у сис-
темі Менделєєва необхідно шукати у електричних 
властивостях атома. Розділяючи позитивну й не-
гативну електрику, Чичерін відмітив, що "...по-
зитивна електрика є центральною ("ядром")", а 
негативна складає суть "...периферійної, направ-
леної від краю кола до його центру". Загальний 
висновок, до якого дійшов Чичерін, був такий: 
"Атом – є всесвіт у малому вигляді". 

Щоб оцінити цей висновок необхідно звер-
нутись до історичних фактів і згадати, що лише 
у 1911 році Резерфорд виявив у центрі атома 
масивне ядро, і лише у 1913 році на основі теорії 
квантів була сформована планетарна модель бу-
дови атома, і таким чином одночасно підтверди-
лась думка Чичеріна. 

Менделєєв дав високу оцінку роботам Чиче-
ріна і познайомив з ними Столєтова. Чутливий 

до всього нового, сам новатор у науці, Столєтов, 
ознайомившись з цими роботами, запропонував 
кандидатуру Чичеріна в члени фізичного відді-
лення фізико-хімічного товариства. 

Дещо іншими, у порівнянні з чичерінськими, 
були погляди на будову матерії М. М. Пирогова, 
професора Київського університету імені Святого 
Володимира. 

На думку Пирогова, неймовірно, що хімічні 
атоми неподільні (хоча, підмітив він, їх поділь-
ність не доведена). Навпаки, все говорило на ко-
ристь складної будови атома. Особливо цікаво, 
що для повної енергії частинки газу Пирогов 
отримав вираз: 

kENE
3

3+
= , 

де N – число атомів, що складають цю частинку, 
Ek – середня величина кінетичної енергії частин-
ки газу. 

Але N, пише вчений далі, згідно експеримен-
тальних даних не завжди дорівнює числу хіміч-
них атомів, що складають цю частинку, а пере-
важно більше останнього. "Найпростіше пояс-
нення цього явища, – зазначає Пирогов, – очевид-
не у припущенні подальшого поділу хімічних 
атомів".  

Пирогов запропонував таку модель будови 
атома. Групу атомів, що рухаються прямолінійно 
з тепловою швидкістю, він назвав молекулами, 
або частинками першого порядку; вони можуть 
складатися з одного або кількох хімічних атомів. 
Частинки другого порядку – самі хімічні атоми. 
Вважається, що вони володіють "значним запа-
сом внутрішньої енергії". Сама думка про наяв-
ність у хімічного атома внутрішньої енергії ви-
ключно глибока. Але вчений іде далі. Атоми, 
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говорить він, складаються, у свою чергу, із час-
тинок третього порядку, характерною особливіс-
тю яких є те, що "вони вже не мають внутрі-
шньої енергії, а якщо й мають, то або у досить 
невеликій кількості", або у такій формі, яка не мо-
гла бути виявлена існуючими на той час мето-
дами. Частинки третього порядку в наші часи 
можуть бути інтерпретовані як протони і нейтро-
ни, тобто частинки, що складають основну масу 
атома. 

Заслуговує особливої уваги той факт, що Пи-
рогов допускає існування частинок четвертого 
порядку, із яких складаються частинки поперед-
нього порядку або типу. Ці частинки, на думку 
вченого, малорухливі одна відносно одної, мо-
жуть переходити з однієї частинки третього по-
рядку на другу при хімічних реакціях і мають ряд 
інших характеристик. 

Погляди Пирогова були глибокими і оригі-
нальними, але сумно, що вони були надовго за-
буті. 

До питання про будову атома зверталися та-
кож інші вчені: професор Харківського універси-
тету М.М.Бекетов, професор Новоросійського 
університету М.О.Умов, доцент Київського уні-
верситету О.І.Базаров, професор Віденського 
університету І.П.Пулюй. 

Ще в 1880 році Бекетов відмічає, що атоми є 
рухомі системи, "подібні до нашої Сонячної сис-
теми". А 1889 року Умов виступає із сміливим 
запереченням вчення визнаного всім світом фізи-
ка Д.Максвела про те, що атоми не є неподіль-
ними частинками. "Життя внутрішнього світу 
атома відкриває нам властивості і закони, від-
мінні від тих, які становили зміст старої фізики". 
Базаров підтверджує думку свого колеги, заяв-
ляючи, що атоми мають складну будову. У цій 
же області з'являються праці інших українських 
вчених, серед яких варто назвати київських фізи-
ків П.П.Олексієва і Я.М.Барзиловського. 

Незважаючи на великий об'єм експеримен-
тально отриманого матеріалу, питання про струк-
туру атома ще не було з'ясоване. Теоретичні до-
слідження Д.Планка по випромінюванню абсо-
лютно чорного тіла привели його в 1900 році до 
висновку, що розподіл енергії у спектрі можна 
пояснити лише припустивши, що випромінюван-
ня енергії атомом відбувається окремими пор-
ціями, кратними певній елементарній кількості 
енергії. 

Ця ідея Планка була надзвичайно корисна для 
з'ясування цілої низки проявів атомних власти-
востей. Так, завдяки їй стало можливим легко 

визначити вплив температури на величину тепло-
ємності, особливості випромінювання тілом елек-
тронів, фотоелектричні явища. Нова ідея швидко 
здобула собі чинне місце у науці. 

Лише на початку ХХ століття, коли явище 
радіоактивності було вже досить вивчене, вста-
новили, що атом не являє собою, як думали рані-
ше, цілого кусочка матерії, а має складну струк-
туру. Було доведено, що до складу атомів радіо-
активних речовин входять від'ємно заряджені 
частинки (електрони) з масою у 2000 разів мен-
шою, ніж маса атома водню, і крім того – пози-
тивно заряджені частинки, що являють собою 
позитивно заряджені ядра атома гелію. 

Згадаємо і 1896 рік, коли французький фізик 
А.Беккерель відкрив явище радіоактивності. Це 
відкриття поставило перед фізикою кінця ХІХ 
століття багато важливих проблем, воно показало 
обмежений характер уявлень класичної фізики і 
привело до необхідності поглибленого вивчення 
будови атома. 

Ленард у 1903 році на підставі своїх дослі-
джень над "вбиранням" катодних променів, прий-
шов до висновку, що матерія у кожному тілі (на-
віть дуже твердому і щільному) посідає дуже 
незначний об'єм: більша частинка всього прос-
тору цілком вільно пропускає через себе катодні 
частинки. Через 10 років Е.Резерфорд на підставі 
спостережень над проходженням альфа-частинок 
через тонкі листочки речовини, мав змогу вико-
ристати розмір позитивно зарядженого ядра ато-
ма. Його розрахунок показав, що розмір цих ядер, 
навіть у порівнянні їх з розміром атомів, дуже 
малий. Так, для золота поперечний розріз ядра 
виявився меншим, ніж 3⋅10-12 см, а для водню – 
меншим, ніж 2⋅10-12 см. Коли ж взяти до уваги, що 
порядок розміру самого атома 10-8 см, то стає 
зрозумілим, що ядро, в якому сконцентрована 
мало не вся маса атома, посідає в ньому незначну 
частину всього об'єму. Вся решта простору в атомі 
являє собою порожнечу, у якій міститься декі-
лька електронів з дуже незначним об'ємом та ще й 
з незначною масою. Ті самі досліди Ленарда, 
Резерфорда і його школи, а також спостереження 
Мозеля над Х-променями, що їх посилають різні 
елементи, показали, що ядро кожного елемента 
має цілком певний позитивний заряд. Отже було 
з'ясовано причину відхилення від загального за-
кону періодичної таблиці елементів, відкритого 
Менделєєвим у 1869 році. 

Серед перших вчених в Україні, які звернули 
увагу на атомістичну будову речовини, був про-
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фесор Новоросійського університету Пильчиков. 
З 1903 року він вивчає радіоактивність радію за 
допомогою електроскопу, особливу увагу при-
діляє вивченню α- і β-променів, їх поводження 
у магнітних полях. Подібні дослідження прово-
дились пізніше студентами Київського універси-
тету в 1915 році за методикою, описаною про-
фесором Г.Г. Де-Метцом. 

Цікавим є те, що найновіші досягнення в об-
ласті Х-променів майже миттєво були викорис-
тані у медицині в одному із госпіталів для ліку-
вання поранених. Потрібно віддати належне, що 
саме видатний син України Іван Пулюй був од-
ним із першовідкривачів Х-променів. На початку 
ХХ століття в Одесі відкривається радіологічна 
лабораторія, у якій вивчалась радіоактивність 
різних матеріалів. Завідувачем даної лабораторії 
був Буксер. Він разом з іншими науковцями вели-
ку увагу приділяв використанню радіоактивних 
випромінювань мінералів у медицині. 

У цей період у Київському університеті роботу 
по дослідженню радіоактивності елементів про-
водив доцент Шишковський. 

Науковці все більше переконувалися, що атом 
дійсно має структурну будову, дуже схожу з бу-
довою Сонячної системи. Хоча всі сили, що діють 
в атомі, були описані і підпорядковані постула-
там Бора, проте високий ступінь стійкості атом-
них систем ніяк не могли описати. У цьому й 
полягали основні труднощі з'ясування структури 
атома. 

У 1913 році Бор висловив думку, що атомні 
процеси не підлягають звичайним законам елек-
тродинаміки. Думку свою він сформулював у 
двох постулатах, які власне заперечували все те, 
що було відомо відносно явищ мікросвіту. Та, 
незважаючи на це, їх довелося прийняти, як ко-
рисну робочу гіпотезу, щоб мати змогу із надзви-
чайною точністю пояснити низку явищ, пов'я-
заних з життям атомів. 

Для перевірки теорії Бора необхідно було до-
вести, що атомам можна надавати тільки певну 
енергію, і що вони після цього випромінюють 
квант енергії. Це здійснили Франк і Герц у своїх 

класичних дослідах. Ними було безпосередньо 
доведено наявність в атомах дискретних енерге-
тичних рівнів. Тобто, атом при бомбардуванні 
електронами може набути не довільні, а цілком 
певні значення енергії. Під час іонізації атома, 
тобто при вибиванні електрона з атома, електрон 
може поглинути будь-яку порцію енергії за умови, 
що вона не менша від енергії іонізації. 

Пізніше розрахунок енергетичного спектру 
атома водню і інших водневоподібних атомів 
здійснив за допомогою своїх рівнянь Шредінгер. 
Точні еспериментальні вимірювання показали 
наявність тонкої структури атома, яку було по-
яснено не лише Менделєєвим і Шредінгером, а й 
Паулі. Принцип Паулі полягає у тому, що в атомі 
не може бути двох електронів, які знаходяться у 
двох однакових стаціонарних станах. Тому будь-
яка пара електронів багатоелектронного атома 
повинна мати набір з чотирьох квантових чисел, 
які утворюють електронну оболонку. 

Теоретичні дослідження з атомної теорії, про-
ведені в ХІХ столітті – на початку ХХ століття, 
були важливими, як зазначалось вище, не лише 
для розвитку хімії, а й для становлення атомної і 
ядерної фізики, фізики елементарних частинок. 
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