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 Фізика невпорядкованих систем. Збірник тез, Львів, 
Україна, 14-16 жовтня 2008, Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 196с. 
 

Опубліковано матеріали ІV Міжнародної конференції з фізики 
невпорядкованх систем, присвяченої 75-річчю з дня народження 
професора Я.Й.Дутчака Відображено результати теоретичних та 
експериментальних досліджень рідин, аморфних сплавів та інших 
структурно невпорядкованих систем. Розглянуто структурні 
особливості металічних розплавів, рідких напівпровідникових 
сплавів та закономірності зміни їх від температури та складу. Значна 
кількість доповідей присвячена структурі тонких плівок, полімерів, 
рідких кристалів, квантових рідин та наноматеріалів. Описано 
результати модельних досліджень фізичних процесів, пов'язаних з 
явищами релаксації в аморфних сплавах, їх термічною стабільністю 
та фазовими перетвореннями. 
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(14.X.1933, село Гаї Смоленські 
Бродівського району, Львівської області – 
8.II.1988, місто Львів) – видатний фізик, 
кандидат фізико-математичних наук (К 
вопросу о структуре и физических 
свойствах некоторых металлических 
жидкостей, 1962), доцент (1963), доктор. 
фізико-математичних наук (Некоторые 
результаты исследований по физике 
жидких металлов и тонких пленок, 1967), 

професор (1968). Закінчив фізичний факультет Львівського 
університету (1956). У 1956-62р. асистент, 1962-63р. доцент, 1963-
88 завідува кафедри рентгенометалофізики Львівського 
університету, ініціатор її створення. Наукові інтереси: дослідження 
структури рідких кристалів та фізика тонких плівок. Був ініціатором 
і брав участь у розвитку експериментальної бази і наукових 
досліджень на кафедрі; започаткував наукові напрями з 
рентгенівської спектроскопії, дослідження структури і фізичних 
властивостей рідких металів, динаміки кристалічної ґратки, 
електрофізичних властивостей, розробив методики рентгенографії, 
електронної і растрової мікроскопії. Керівник 2 докторських, 50 
кандидатських дисертацій. Автор близько 400 наукових праць, 
зокрема, Рентгенография жидких металлов (Львів, 1977); 
Методология исследования развития сложных систем: 
Естественнонаучный подход (1974; с соавт.); Стабильность 
превращения и фазовые равновесия в металлических системах 
(Белград, 1988; с соавт.); Молекулярна фізика (Львів, 1973); 
Молекулярна фізика (1990; зі співат.); Фізика металів (1993; зі 
співат.). 

Член координаційних рад при АН УРСР і Мінвузі України з 
фізики рідкого стану, фізики твердого тіла, організаційних комітетів 
з проведення наукових конференцій, неодноразово очолював їх, 
упродовж 10 років очолював спеціалізовану раду з захисту 
докторських і кандидатських дисертацій, відповідальний редактор 
Вісника Львівського університету. Серія фізична. За видатні 
досягнення в науковій діяльності отримав Державну премію 
України в галузі науки і техніки (1983). 
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Секція 1 
Теорія невпорядкованих систем. 

Міжчастинкові кореляції у квантових системах. 

Моделювання і симуляція структури та фізичних 

властивостей. 
 

 
 

ONE-PARTICLE DENSITY MATRIX OF LIQUID HELIUM-4 
 

I. O. Vakarchuk, R. O. Prytula 
 

Ivan Franko National University of Lviv 
Department for Theoretical Physics 

12 Drahomanov St., Lviv, UA-79005, Ukraine 
 
 In this work, we present a method to calculate the one-particle 
density matrix of the Bose-liquid using the density matrix of this system 
in the approximation of pair correlations [1]. Using this method we 
obtain the expression for the Bose-Einstein condensate of the liquid 
helium-4 in a wide temperature range in the approximation of pair 
correlations. At high temperatures, the expression for the one-particle 
density matrix leads to the results for the classical liquid and the low 
temperature limit gives a result of Bogoliubov theory accurate within the 
first correction. Eliminating an infra-red divergence in the one-particle 
density matrix we find the renormalized energy spectrum of a free 
particle. For the small values of the wave vector 0→q , we obtain an 
expression for temperature dependence of the effective mass of the 
helium-4 atom in the approximation of pair correlations. The calculated 
Bose-Einstein condensation temperature of liquid helium-4 equals 

26.2=cT K. In order to obtain numerical results all the final formulae are 
written solely via the liquid structure factor extrapolated to 0=T  taken as 
a source information instead of the inter-atomic potential. We make 
numerical calculations for the Bose-Einstein condensate fraction in a 
wide temperature range. The result is presented on Fig.1. 



 6

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Bose-condensate fraction of liquid 4 He reduced to 
condensate fraction at 0=T  and critical temperature. Solid curve – 
this work, dashes – ideal Bose-gas. 

 
[1] I. O. Vakarchuk, J. Phys. Stud. 8, 223 (2004). 
 
 
 

INTERACTIONS OF METAL PARTICLES IN PLASMA-LIKE 
MEDIUM 

 
A.G. Zagorodny 

 
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 

14-b Metrolohichna Str, 03680, MSP-680 Kiev, Ukraine 
 

Theoretical studies of interaction of metal particles embedded in 
plasma-like medium are of great importance for the solution of various 
problems of controlled fusion, plasma technologies (in particular for 
plasma spraying and plasma etching), material production, etc. They are 
also interesting for the description of crystal-like structures recently 
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observed in dusty plasma experiments. The matter is that in the presence 
of surrounding plasma the metal particles can accumulate and carry very 
high electric charge (up to hundred thousand of the electron charge). This 
means that the traditional theory of the effective potentials in plasma-like 
medium can not be used since the interaction potentials should be 
calculated with regard to the nonlinear plasma response and absorption of 
electrons and ions by metal particle. 

In the present contribution we discuss the results of the kinetic 
description of the effective interaction of metal macroparticles in gas 
discharges and plasmas. The theory is formulated using the consistent 
microscopic equations taking into account electron and ion absorption by 
macroparticles This makes possible to generalize the Bogolyubov-Born-
Green-Kirkwood-Yvon hierarchy to the case of dusty plasma and derive 
the appropriate kinetic equations. 
 The obtained equations are used for analytical description of the 
effective macroparticle potentials in a plasmas. It is shown that in the 
case of solitary grain the absorption of plasma particles by grains can be 
described in terms of the effective point sinks in the equations of plasma 
dynamics. Such description was suggested in Refs.[1,2] on the basis of 
the phenomenological arguments and used successfully for the study of 
the effective potentials in the collisionless Vlasov plasma and plasma 
with frequent collisions described in the drift-diffusive approximation 
The proposed theory is used to find explicit relations for the potential and 
particle distributions near the grain with regard to particle collisions and 
the presence of an external magnetic field [3,4]. In particular, the theory 
under consideration confirms the existence of the long-range asymptotics 
of the effective potentials observed in numerical simulations. Explicit 
expressions for the asymptotic potential behavior are obtained in various 
approximations. 

Solution of the problem of dynamical grain screening is obtained.  
It is shown that plasma particle absorption by grain can lead to the effect 
of negative friction [5,6]. The physical mechanisms of this phenomenon 
are discussed. 

1. A.G.Zagorodny, A.V.Filippov, A.F.Pal’, A.N.Starostin, A.I.Momot. 
Problems of Atomic Science and Technology. Plasma Series, No.6, 
99 (2006). 

2. A.V.Filippov, A.G.Zagorodny, A.I.Momot, A.F.Pal’, A.N.Starostin. 
JETP, 104, 117 (2007). 

3. A.G.Zagorodny, A.V.Filippov, A.F.Pal’, A.N.Starostin, A.I.Momot. 
Kinetic description of effective grain potentials in a plasma. In: 
Proc. 2-nd Intern.Conf.”Dusty Plasmas in Applications” (Odessa, 
August 26-30, 2007), Odessa, p.176-181 (2007). 
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4. A.V.Filippov, A.G.Zagorodny, A.F.Pal’, A.N.Starostin, A.I.Momot, 
JETP Lett. 86, 761 (2007). 

5. A.G.Zagorodny, A.V.Filippov, A.F.Pal’, A.N.Starostin, A.I.Momot.. 
Journal of Physical Studies. 2007/. – 11, p.158-164. 

6. A.V.Filippov, A.G.Zagorodny, A.I.Momot. Pis’ma ZhETF.88, 27 
(2008). 

 
 
 

СИЛЬНОСКОРЕЛЬОВАНІ ГРАТКОВІ ФЕРМІ- ТА БОЗЕ-
СИСТЕМИ 

 
І.В.Стасюк 

 
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 

Львів, Україна 
 
Граткові системи знаходять широке застосування при описі 
фізичних властивостей класичних та квантових систем багатьох 
частинок. З одного боку це квантові бозе-рідини,іонні провідники та 
кристалічні сплави, а з другого - системи з т.зв. 
сильноскорельованими електронами (напівметалічні та діелектричні 
сполуки з перехідними і рідкісноземельними елементами). Базовими 
серед згаданих є моделі типу граткового газу, де крім процесів 
перескоку враховується короткосяжна та далекосяжна взаємодія між 
частинками. 

Доповідь спрямована на висвітлення ролі сильних 
короткосяжних кореляцій у формуванні енергетичного спектру та 
особливостей термодинаміки таких об'єктів. Як приклади, 
розглядаються моделі, що використовуються при описі іонних 
(суперіонних) провідників та процесів інтеркаляції - безспінова 
ферміонна модель та модель "жорстких" бозонів. Обговорюються 
умови існування однорідних,модульованих та розшарованих станів, 
а також фаз типу бозе-конденсату. Аналізується перебудова 
одночастинкового спектру, яка супроводжує переходи між різними 
фазами.Дається пояснення ефектів, що спостерігаються у кристалах 
з протонною провідністю і шаруватих інтеркальованих системах. 
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SUPERSYMMETRY OF PAULI EQUATION WITH POSITION 
DEPENDENT MASS 

 
V. M Tkachuk, S. I. Vakarchuk 

 
Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of 

Lviv, 
12, Drahomanov Street, Lviv, UA-79005, Ukraine 

 
The motion of electron with position-dependent mass in magnetic 

field is studied. For three dimensional space with spherically symmetric 
dependence of mass on coordinates there exists supersymmetry with two, 
three and four supercharges similarly as for constant mass. In the two 
dimensional case the supersymmetry with two supercharges exists for an 
arbitrary dependence of mass on position and arbitrary magnetic field, 
which is perpendicular to the plane of electron motion. For the last case 
and an axially symmetric dependence of mass on coordinates the exact 
wave functions for zero energy ground state are found. The number of 
zero modes for an electron with position dependent mass in magnetic 
field is found as well. This result is the generalization of Aharonov-
Casher theorem obtained for constant mass for the case of position 
dependent mass. 
 
 
БАЗИСНИЙ ПІДХІД У МІКРОСКОПІЧНІЙ ТЕОРІЇ МЕТАЛІВ 

 
М. Ваврух 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра астрофізики 
вул. Кирила і Мефодія, 8,Львів, 79005, Україна 

 
Викладено основи статистичного базисного підходу в теорії 

взаємодіючих фермі-систем як перенормованої теорії збурень, 
сформульованій не в термінах одночастинкових характеристик, а в 
термінах n – частинкових динамічних кореляційних функцій 
базисної системи. У найпростішому випадку базисною системою є 
модель електронів без взаємодії, а динамічними кореляційними 
функціями є спектральні зображення n – частинкових кореляційних 
функцій цієї моделі [1]. Для моделі електронної рідини наведено 
функціональне зображення статистичної суми та рівняння для n – 
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частинкових кореляційних функцій. Наведено результати 
розрахунків енергетичних, структурних та діелектричних 
характеристик парамагнітної фази моделі у наближенні post-RPA та 
у наближенні локального поля. 

Розглянуто модифікації базисного підходу, які грунтуються на 
перетвореннях статистичного оператора (метод зміщень, 
використання слабких ефективних напівемпіричних потенціалів, 
колективний опис в термінах електронів і плазмонів) [2-4]. Такі 
модифікації розширюють область застосування наближень, 
характерних для слабонеідеальних систем, до опису систем в 
області сильної неідеальності. 

На прикладі розрахунків кореляційної енергії, рівняння стану, 
бінарної функції розподілу, структурного фактора, поправки на 
локальне поле, розподілу електронів за імпульсами моделі 
електронної рідини продемонстровано ефективність базисного 
підходу і його переваги перед іншими методами. 

Базисний підхід узагальнено для опису надпровідної фази 
моделі електронної рідини і електрон-йонних моделей металів [5]. 

Квантовомеханічний базисний підхід грунтується на 
використанні змішаних базисів одноелектронних функцій, які 
описують як локалізовані, так і делокалізовані стани. Його 
застосовано для побудови мікроскопічних електрон-йонних та 
йонних моделей металів шляхом статистичного усереднення за 
станами підсистем локалізованих та колективізованих електронів 
[6]. 

Квантовомеханічний підхід використано також для врахування 
кореляційних ефектів в атомних системах та для опису процесів 
розсіяння електронів на цих об'єктах. 

 
 

[1] Vavrukh M. and others // Phys.stat.sol. (b). 168 – P.519-539 (1991); 
169 – P.451-462 (1992); 177 – P.361-371 (1993); 186 – P.159-169 
(1994). 

[2] Ваврух М.В., Коваль С.П., Тишко Н.Л. // Журн.фіз.досл. - 7, №3. 
– C. 375–387 (2003) 

[3] Vavrukh M.V., Tyshko N.L. // Cond. Matt. Phys. – 7, №2. – P. 384-
401 (2004). 

[4] Ваврух М.В., Тишко Н.Л. // Журн.фіз.досл. - 11, №1. – C. 89–107 
(2007). 

[5] Ваврух М.В., Ваврух Н.М. // ФНТ. – 21, №7. – С. 738-747 (1995). 
[6] Ваврух М.В., Коваль С.П., Солов’ян В.Б. // Журн.фіз.досл. - 8, 

№2. – C. –147-172 (2004) 
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THEORY OF COLLECTIVE EXCITATIONS  

IN LIQUID METALLIC ALLOYS AND MOLTEN SALTS 
 

T.Bryk, I.Mryglod 
 

Institute for Condensed Matter Physics 
National Academy of Sciences of Ukraine 
1 Svientsitskii Str., 79011 Lviv, Ukraine 

 
 

 Standard hydrodynamic theory of collective excitations in binary 
liquid mixtures and molten salts is valid only in the asymptotics of 
macroscopic times and spatial scales and therefore cannot reproduce 
all the features of microscopic dynamics of liquids obtained from the 
inelastic neutron and X-ray scattering experiments. Especially 
important is the need in theoretical predictions of possible non-
hydrodynamic processes, which must have affected the shape of 
dynamical structure factors or other spectral functions of interest.   
 Recent success in theoretical description of collective excitations 
in liquids valid in a wide window of wavenumbers and frequencies is 
accociated with the approach of Generalized Collective Modes (GCM). 
The method is based on solving the generalized Langevin equation for 
a matrix of time correlation functions in terms of dynamical 
eigenmodes, that can exist in liquid. The lowest eigenmodes, obtained 
within such a generalized scheme, correspond in long-wavelength 
region to hydrodynamic processes with correct wavenumber-
dependence of lifetimes. Other eigenmodes describe non-
hydrodynamic collective processes with finite lifetimes. Among the 
non-hydrodynamic processes, described by the GCM approach are 
structure relaxation, heat strain relaxation as well as propagating 
processes like optic modes and heat waves. 
 The developed theory of generalized collective excitations is 
tested by comparison with results of classical and ab initio molecular 
dynamics simulations. We report theoretical and simulation study of 
collective excitations in molten metallic allys Li4Pb, Na0.57K0.43  and 
molten salts NaCl, NaI and LiF. Special attention is paid to softening 
of the optic-like branch due to  polarization effects in molten salts.   
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ELECTRON TRANSPORT PHENOMENA IN LIQUID 
METALLIC HYDROGEN 

 
V. Shvets, O. Vlasenko, Yo. Guseynov 

 
Odesa State Academy of Refrigeration 

1/3 Dvorianska Str., 65026 Odesa, Ukraine, valtar@paco.net 
 

The electrical conductivity of liquid metallic hydrogen at a 
temperature of 3000 K and a density of 0.64 g/cm3 is calculated. To do 
this, the perturbation theory in terms of electron-proton and electron-atom 
interactions for the reciprocal relaxation time characterizing the electrical 
conductivity has been employed. Hydrogen is considered as a three-
component system consisting of electrons, protons, and neutral hydrogen 
atoms. The second- and third-order terms as well as an approximate 
expression for the perturbation theory series sum have been calculated in 
detail. The Coulomb electron-electron interaction as taken into account in 
the random phase approximation and the exchange interaction and 
correlation of proton and atomic subsystems. The model of hard spheres is 
used for the proton and atomic subsystems. The model of almost free 
electrons provides not only a qualitative but also a quantitative description 
of the electrical conductivity of liquid metallic hydrogen. The 
concentration of the electrically neutral atomic component proves to be 
significantly lower than the value assumed by the discoverers of metallic 
hydrogen. 

 
V.T. Shvets. JETP. – 2007. – V. 104, № 4. – P. 743-749. 
V.T. Shvets. Disordered Metals Physics. Odesa. Maiak. 2007, 500 p. 
V.T. Shvets, S.V. Savenko, Ye.K. Malynovski. In book “Soft Matter under 
Exogenic Impacts. Springer, 2007, 480 p.”.  – P. 9-21.  
More references of www.valeriyshvets.narod.ru 
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ЕКСИТОН-ФОНОННА ВЗАЄМОДІЯ  У МАСИВІ 
КВАНТОВИХ НАНОТРУБОК 

 
М.В. Ткач, О.М. Маханець,  М.М. Довганюк, Р.Б. Фартушинський 

 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

вул. Коцюбинського, 2, 58012, Чернівці 
 

 Останнім часом у фізиці наносистем знову зросла кількість 
досліджень складних різновидів квантових дротів узагалі і 
нанотрубок зокрема. Так, нещодавно з’явилися праці [1,2], де 
експериментально досліджувався спектр люмінесценції масиву 
шестигранних напівпровідникових нанотрубок InP/InAs/InP. Перші 
теоретичні дослідження електронного та екситонного спектрів у 

нанотрубці, поперечний переріз 
якої зображено на Рис.1, в 
межах найпростішої моделі було 
зроблено у роботі [3]. 
 Для дослідження екситон-
фононної взаємодії у такій 
системі у пропонованій роботі 
зроблено таке. У межах моделі 
ефективних мас та прямокутних 
потенціалів з використанням 
модифікованого методу Бете 
розраховано екситонний спектр 
системи з урахуванням енергії 

кулонівської взаємодії між 
електроном та діркою. 
 У межах моделі 
діелектричного континууму 

отримано потенціали поля поляризації обмежених та інтерфейсних 
оптичних фононів наносистеми. Зсув екситонних енергетичних 
рівнів, викликаний взаємодією з фононами, розраховується методом 
функцій Гріна з використанням діаграмної техніки Фейнмана, з 
урахуванням того, що електронні та діркові енергетичні рівні 
перенормовуються незалежно. 
 Отримані у роботі теоретичні результати добре узгоджуються 
із експериментальними вимірами піків випромінювання у системі 
слабко зв’язаних між собою нанотрубок InP/InAs/InP [2]. 
1. Jinichiro Noborisaka, Junichi Motohisa, and Takashi Fukui Catalyst-
free growth of GaAs nanowires by selective-area metalorganic vapor-
phase epitaxy // Appl.Phys.Lett. 86, 213102 (2005). 
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Рис.1 Поперечний переріз шестигранної 
напівпровідникової нанотрубки 
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2. Premila Mohan, Junichi Motohisa, and Takashi Fukui Fabrication of 
InP/InAs/InP core-multishell heterostructure nanowires by selective area 
metalorganic vapor phase epitaxy // Appl.Phys.Lett. 88, 133105 (2006). 
3. М.В. Ткач, О.М. Маханець, А.М. Грищук Екситонний спектр у 
циліндричній квантовій нанотрубці // ЖФД 11, 220 (2007). 
 
 
 

ЕЛЕКТРОННІ КОРЕЛЯЦІЇ В КРИСТАЛАХ 
 

С. П. Репецький, В. А. Татаренко, І. Г. Вишивана, І. М. Мельник 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
кафедра фізики функціональних матеріалів, 

проспект Академіка Глушкова, 2, корпус 1, 03680, Київ, Україна 
Тел: 8(044) 526-44-27 

 
В кристалах з сильними електронними кореляціями, для яких 

характерна велика кулонівська взаємодія між локалізованими d-
електронами, в енергетичному спектрі електронів виникає 
кулонівська квазіщілина. Для опису електронних станів таких 
систем розвинуто метод розрахунку енергетичного спектру 
електронів, термодинамічного потенціалу та електропровідності 
системи в рамках багатозонної моделі сильного зв’язку. Метод 
базується на кластерному розкладі для функцій Гріна і 
термодинамічного потенціалу системи електронів і фононів 
кристалу. За нульове одновузлове наближення обирається 
наближення когерентного потенціалу. В рамках вказаного методу 
отримано систему рівнянь для функцій Гріна, що описує 
енергетичний спектр, вільну енергію та електропровідність 
невпорядкованих кристалів з сильними електронними кореляціями. 
Такий підхід дозволяє врахувати розсіяння електронів на 
потенціалах іонних остовів різного сорту і флуктуаціях спінової та 
електронної густин з врахуванням кореляцій в розташуванні атомів і 
орієнтації локалізованих магнітних моментів на вузлах кристалічної 
гратки. Показано, що внесок процесів розсіяння електронів і 
фононів на кластерах зменшується зі збільшенням числа вузлів у 
кластері за деяким малим параметром. 

Запропонованим методом досліджено електроопір систем з 
сильними електронними кореляціями. Досліджено ефекти частотної 
залежності оптичної провідності впорядкованих фаз Fe–Co, Fe–Al, 
що пов’язані з виникненням квазіщілини при атомному та 
магнітному впорядкуваннях. Встановлено умови виникнення ефекту 
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спінового транспорту в сплавах перехідних металів за наявності 
зовнішнього магнітного поля. Досліджено температурні та 
концентраційні залежності електроопору сплавів Fe–Co. Показано, 
що електроопір сплаву визначається не лише атомним, але й 
магнітним порядком. Для встановлення внеску магнітного 
впорядкування в електропровідність проведено дослідження 
концентраційної залежності електроопору сплавів Fe–Co. Показано, 
що визначальний вплив на температурну та концентраційну 
залежності сплаву Fe–Co мають сильні електронні кореляції, що 
обумовлюють магнітне впорядкування системи. 
 
 
 

МІКРОСКОПІЧНА ТЕОРІЯ СИЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ 
МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМ 

 
П. П. Костробій, Б. М. Маркович 

 
Національний університет “Львівська політехніка”, 

кафедра прикладної математики, 
вул. С. Бандери, 12, Львів 79013, Україна 

 
Однією з невирішених проблем в мікроскопічній теорії сильно 

неоднорідних металевих систем є врахування ефектів нелокальності 
електрон-іонної взаємодії та прояв їх в різних властивостях 
металевої поверхні. Розв’язання цієї проблеми дозволило б сильно 
розширити круг металів, для яких застосовна концепція 
псевдопотенціалів при  розрахунках поверхневих властивостей.  

На основі методу функціонального інтегрування та концепціїї 
системи відліку (в якості системи відліку вивикористано модель 
неоднорідного «желе» [1-6]) розвинуто методику побудови 
функціоналів енергії напівобмежених металів, яка дозволяє 
послідовно враховувати ефекти нелокальності електрон-іонної 
взаємодії в довільних порядках теорії збурень за псевдопотен-
ціалом.електрон-іонної взаємодії.  Така методика виходить за рамки 
широко використовуваного методу функціоналу густини, в рамках 
якого відсутня систематична процедура побудови функціоналів 
енергії [7]. Застосований багаточастинковий підхід дозволяє 
отримати ключові для аналізу неоднорідних металевих систем 
довільних геометрій (наночастинки, нанопори в металах, нанопро-
відники тощо) величини з урахуванням мікроскопічної структури 
іонної підсистеми та ефектів обміну та кореляцій в неоднорідному 
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електронному газі. Отримані результати узагальнюють всі раніше 
відомі функціонали енергії неоднорідних металічних систем.  

 
1. Костробій П. П., Маркович Б. М. Укр. фіз. журн. 2002. 47, 884. 
2. Костробій П. П., Маркович Б. М. Укр. фіз. журн. 2002. 47, 

1180. 
3. Костробій П. П., Маркович Б. М. Журн. фіз. досл. 2003. 7, 195. 
4. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Condens. Matter Phys. 2003. 6, 

347. 
5. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Condens. Matter Phys. 2006. 9, 

747. 
6. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Condens. Matter Phys. (to be 

published). 
7. Fiolhais C., Henriques C., Sarria I., Pitarke J. M. Prog. Surf. Sci. 

2001. 67, 285. 
 
 

 
РОЗРАХУНОК ПОПРАВКИ НА ЛОКАЛЬНЕ ПОЛЕ МОДЕЛІ 

ЕЛЕКТРОННОЇ РІДИНИ У БАЗИСНОМУ ПІДХОДІ 
 

М. Ваврух, Н. Тишко 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
кафедра астрофізики, вул. Кирила і Мефодія, 8,Львів, 79005, 

Україна 
 

Розглянуто декілька варіантів розрахунку поправки на локальне 
поле моделі електронної рідини у базисному підході. 

У стандартному варіанті базисного підходу в наближенні рядів 
одно- та двокільцевих діаграм [1] досліджено розв'язки системи 
інтегральних рівнянь для поправки на локальне поле моделі 
електронної рідини при абсолютному нулі температури в області 
слабкої та проміжної неідеальності, зокрема в області металів. 
Встановлено її залежність від параметра неідеальності. Вивчено 
температурну залежність поправки на локальне поле в області 
температур, набагато менших за температуру виродження [2]. 

Запропоновано простий і ефективний спосіб наближеного 
розрахунку поправки на локальне поле, що грунтується на слабкому 

напівемпіричному однопараметричному потенціалі типу 
2

[1 ]re e
r

γ−− , 

що відповідає врахуванню короткосяжних кореляцій [3]. Цей спосіб 
дозволяє використовувати для розрахунків характеристик моделі в 
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області проміжної неідеальності наближення, застосовні для слабко 
неідеальних моделей з кулонівською взаємодією. 

У рамках одного з варіантів колективного опису моделі 
електронної рідини розраховано динамічну поправку на локальне 
поле моделі електронів з короткосяжною взаємодією в області 
параметра неідеальності (параметра Вігнера-Бракнера) 1 40sr≤ ≤  
[4]. За допомогою поправки на локальне поле розраховано 
кореляційну енергію, бінарну функцію розподілу електронів та інші 
характеристики моделі електронної рідини як функції параметра 
неідеальності в області 40sr ≤ . 

 
[1] Vavrukh M., Solovyan V. and Vavrukh N. // Phys.stat.sol. (b). – 177 
– P.361-371 (1993). 
[2] Ваврух М.В., Паславський В.H., Тишко H.Л. // Журн. фіз.досл.. – 

4, №1. – С. 21-32 (2000). 
[3] Vavrukh M.V., Tyshko N.L. // Cond. Matt. Phys. –7, №2. – P. 384-
401 (2004). 
[4] Ваврух М.В., Тишко Н.Л. // Журн.фіз.досл. – 11, №1. – C. 89–107 
(2007) 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАРЯДОВОГО 
ВПОРЯДКУВАННЯ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ГАББАРДА 

 
Л.Дідух, Ю.Скоренький, О.Крамар, Ю.Довгоп’ятий 

 
Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя, 
46001 Тернопіль, вул. Руська, 56, Україна; didukh@tu.edu.te.ua 

 
 На даний час є незаперечним той факт, що зарядове 

впорядкування (стан кристалу з періодичним розподілом заряду) у 
матеріалах з вузькими зонами провідності стабілізується за рахунок 
міжатомної кулонівської взаємодії [1,2]. Типовою тут є ситуація, 
коли величина внутрішньоатомного кулонівського відштовхування 
набагато більша від інтегралу переносу, а зона частково заповнена. 
В цьому випадку врахування вказаної взаємодії в наближенні 
середнього поля є незастосовним; в полярній моделі ця взаємодія 
враховується точно, тому зарядово-впорядковані стани у вузьких 
зонах провідності зручно розглядати на основі ефективного 
гамільтоніана, який враховує міжатомну і внутрішньоатомну 
кулонівську взаємодію, а також корельований перенос електронів.  
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На основі ефективного гамільтоніану узагальненої моделі 

вузькозонного матеріалу з використанням варіанту процедури 
проектування [3] в методі функцій Гріна отримано квазічастинковий 
енергетичний спектр, який дозволяє коректно врахувати кореляційні 
ефекти, описати стабілізацію зарядового впорядкування в 
електронній підсистемі матеріалу типу фаз Магнелі VxO2x-1. 
Отримано систему рівнянь, яка дозволяє, в загальному випадку, 
розрахувати залежність параметра зарядового впорядкування та 
хімічного потенціалу від концентрації електронів, температури та 
енергетичних параметрів моделі. Розраховано залежності 
температури фазового переходу (температури Вервея) від 
концентрації електронів та енергетичних параметрів моделі. 
Показано, що зміна параметра міжвузлової кулонівської взаємодії 
суттєво впливає на величину концентраційного інтервалу, в якому 
спостерігається зарядове впорядкування; критичні значення 
концентрації електронів в напівзаповненій підзоні швидко 
зменшується із зростанням параметра міжвузлової кулонівської 
взаємодії, так само швидко зростає значення температури Вервея у 
області максимуму. На відміну від більш ніж напівзаповненої 
підзони, у менш ніж напівзаповненій зоні легування катіонної 
підсистеми може привести до різких змін провідності, пов’язаних із 
стабілізацією зарядового впорядкування. Досліджено вплив 
корельованого переносу на стабільність зарядового впорядкування 
та критичну концентрацію, при якій відбувається перехід у 
зарядово-впорядкований стан. Показано, що зростання параметра 
корельованого переносу приводить до зменшення критичного 
значення концентрації електронів, а також до зростання 
температури Вервея у всьому концентраційному інтервалі, в якому 
існує зарядове впорядкування. Отримані значення температур 
Вервея знаходяться у згоді із спостережуваними для фаз Магнелі. 

 
 

1. Дидух Л.Д., Дидух В.Д. Упорядоченные состояния в материалах с 
узкими зонами проводимости. Львов: ВШ - 1980. - 102 с. 

 
2. Ионов С.П. Некоторые теоретические аспекты зарядовой и 

структурной неустойчивости кристаллической решетки // Изв. АН 
СССР сер. физ. – 1981. – Т.45.– С.583-593. 
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3. Skorenkyy Yu., Didukh L., Kramar O. and Dovhopyaty Yu. Mott 
transition, ferromagnetism and conductivity in the generalized 
Hubbard model // Acta Physica Polonica A.- 2007.- vol. 111, № 4.- 
pp. 635-644. 

 
 
 
ЕНЕРГІЯ ЗВ’ЯЗКУ ЕЛЕКТРОНА З ДОНОРНОЮ ДОМІШКОЮ 
БІЛЯ ПОВЕРХНІ СФЕРИЧНОЇ КВАНТОВОЇ АНТИТОЧКИ 

 
В. А. Головацький 

 
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 

58012  м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, Україна 
 

Квантові точки (КТ) залишаються одними з найбільш 
інтенсивно досліджуваних класів низькорозмірних систем. 
Особлива привабливість цих структур полягає в тому, що 
енергетичний спектр квазічастинок (електронів, дірок, екситонів) – 
дискретний, а положення енергетичних рівнів визначається формою, 
розмірами та складом наносистем, що дозволяє гнучко впливати на 
енергію випромінювальних переходів. Як свідчать результати 
досліджень на положення дискретних енергетичних рівнів 
електрона та сили осциляторів квантових переходів суттєво 
впливають заряджені домішки [1].  

У випадку 
квантових 

антиточок, які 
формують 

потенціальні 
бар’єри в 
напівпровідникові
й матриці, 

дискретні 
енергетичні рівні, 
пов’язані з 

розмірним 
квантуванням 

відсутні. Якщо ж у 
центрі сферичної 

квантової 
антиточки 

знаходиться донорна домішка, то внаслідок кулонівського 
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притягання можливе існування стаціонарних локалызованих станів 
електронів (рис.1). 

У даній роботі виконано дослідження впливу розміру квантової 
антиточки CdS/ZnS на енергетичний спектр та при поверхневу 
локалізацію електронів.  

Рис.1. Енергетична схема наносистеми та розподіл ймовірності 
знаходження електрона, локалізованого кулонівськими силами біля 
поверхні квантової антиточки CdS/ZnS. 

У рамках наближення  ефективних мас отримано енергетичний 
спектр та хвильові функції електрона як точні розв’язки рівняння 
Шредінгера. На їх основі розраховано сили осциляторів 
внутрішньозонних квантових переходів у дипольному наближенні. 
Показано, що із збільшенням розміру квантової антиточки внаслідок 
зменшення глибини потенціальної ями зменшується енергія зв’язку 
електрона з домішкою та сили осциляторів внутрішньозонних 
квантових переходів. 
1. Ткач М.В., Головацький В.А., Березовський Я.М. Спектр і 
хвильові функції водневоподібної домішки, розміщеної, в центрі 
квантової точки. // Фізика і хімія твердого тіла, - 2003. – Т.4. - 
№2.- С.213-220. 
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The equation of state of liquid metallic hydrogen is solved numerically. 
Investigation are carried out at temperatures from 3000 to 20000 K and 
densities from 0.64 to 7 g/cm3 . which correspond both to the experimental 
condeitions under which metallic hydrogen is produces on earth and the 
conditions in the cores of giant planets of the solar system such as Jupiter 
and Saturn. It is assumed that hydrogen is in an atomic state and all its 
electrons are collectivized. Perturbation theory in the electron-proton 
interaction is applied to determine the thermodynamic potentials of 
metallic hydrogen. The electron subsystem is considered in the random-
phase approximation with regard to the exchange interaction and the 
correlation of electrons in the local-field approximation. The proton-proton 
interaction is taken into account in the hard-spheres approximation. The 



 21

thermodynamic characteristics of metallic hydrogen are calculated with 
regard to the zero-, second-, and third- under perturbation theory terms. 
The third-order term proves to be rather essential at moderately high 
temperatures and densities, although it is much smaller than the second-
order term. The thermodynamic potentials of metallic hydrogen are 
monotonically increasing functions of density and temperature. The values 
of pressure for the temperatures and pressures that are characteristic of the 
conditions under which metallic hydrogen is produced of earth coincide 
with the corresponding values reported by the discoverers of metallic 
hydrogen to produced on earth coincide with the corresponding values 
reported by the discoverers of metallic hydrogen to a high degree of 
accuracy. The temperature and density ranges are found in which there 
exists a liquid phase of metallic hydrogen.  

 
V.T. Shvets. JETP. – 2007. – V. 104, № 4. – P. 743-749. 
V.T. Shvets , O.S. Vlasenko, S.D. Bukhanenko. JETP Letter. – 2007. – V. 
86, №8. – P.552-555. 
V.T. Shvets. Disordered Metals Physics. Odesa. Maiak. 2007, 500 p. 
More references on www.valeriyshvets.narod.ru  
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 Ab initio molecular dynamics simulations have essential 
advantage over classical simulations because of explicit treatment of 
electron density fluctuations, that allows correctly reproduce structural, 
thermodynamic and transport properties of condensed matter. Our ab 
initio simulations are focused on estimation of dispersion and damping 
of collective modes in liquid metals and molten salts, which essentially 
depend on the treatment of electronic subsystem. 
 Structural and dynamic properties are reported for liquid 
polyvalent metals In and Ga. A possibility to observe non-
hydrodynamic low-frequency collective excitations in these metallic 



 22

melts is discussed. Another kind of non-hydrodynamic collective 
excitations known as optic modes was studied in ab initio simulations 
of metallic alloy CsAu, which at equimolar composition is close to 
metal-dielectric transition. We discuss the comparison of ab initio and 
classical MD simulations performed for CsAu alloy. Effect of electron 
polarization on dispersion of optic-like branch in molten NaI will be 
shown. 
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Квантовомеханічний базисний підхід застосовано до 
розрахунку квантового стану йона H −– системи, що існує завдяки 
кореляційним ефектам. Хвильова функція представлена у вигляді 
білінійного розкладу за функціями одночастинкового змішаного 
базису, що включає хвильові функції атома водню для декількох 
нижніх енергетичних рівнів та підпростір ортогоналізованих 
плоских хвиль. Система рівнянь для коефіцієнтів розкладу 
розв'язується в рамках теорії збурень, а для хвильової функції 
нульового наближення знайдено декілька варіантів зображення за 
допомогою варіаційного методу. 

Функція нульового наближення є розкладом за базисом 
двоелектронних локалізованих функцій, що мають варіаційні 
параметри і враховують як радіальні, так і кутові кореляції. 
Шестичленна функція з 10 варіаційними параметрами визначає 
енергію йона H −  з точністю 0,1%, кореляційну енергію – з точністю 
1%, а енергію йонізації – 2%. Енергія йона H − , розрахована у 
другому порядку теорії збурень, відрізняється від «точного» 
значення на 410 Ry−  (відносна похибка – 0,01%). 

У рамках базисного підходу розглянуто процес зіткнення 
електрона з атомом водню, що знаходиться в основному стані, при 
врахуванні кореляційних і обмінних ефектів. Розраховано 
поперечний переріз розсіяння для пружного і непружного зіткнень. 
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Викладено два варіанти колективного опису моделі сильно 
неідеальної електронної рідини, що грунтуються на розділенні 
потенціалу міжелектронної взаємодії на дві складові – короткосяжну 
і далекосяжну, переходу до розширеної електрон-плазмонної моделі 
за допомогою оператора переходу і наступному використанні 
базисного підходу [1-3]. При розрахунку статистичної суми моделі в 
ролі базисної системи використано модель вільних електронів і 
невзаємодіючих плазмонів. Це забезпечує відсутність розбіжних 
діаграм і добру збіжність рядів теорії збурень. Кореляційні ефекти 
враховано за допомогою специфічних n-частинкових динамічних 
кореляційних функцій та поправки на локальне поле для моделі із 
короткосяжною взаємодією. 

Наведено результати розрахунку кореляційної енергії моделі та 
бінарної функції розподілу електронів для парамагнітної фази при 
T=0K. Одержані результати співставлено з даними інших авторів, 
знайденими за допомогою інших методів. В області 10 20sr≤ ≤  ( sr  – 
параметр Віґнера–Бракнера) відхилення кореляційної енергії від 
результатів Монте-Карло не перевищує 1%. Наближення хаотичних 
фаз за плазмонами та локального поля відносно короткосяжних 
взаємодій дає коректні результати в області проміжної та сильної 
неідеальності ( 40sr ≤ ), що свідчить про переваги колективного 
опису перед іншими підходами. 
 
 
[1] M.Vavrukh, S.Slobodyan. Electron-plasmon model in the electron 

liquid theory // Cond. Matt. Phys. – 2005. – Vol. 8, 3. – P. 453-472. 
[2] Vavrukh M. V., Slobodyan S. B., Tyshko N. L. Three-particle 

correlation function in the electron-plasmon model // Conden. Matt. 
Phys. – 2005. – Vol. 8, 4. – P. 711–722. 

[3] Ваврух М.В., Тишко Н.Л. Новий варіант колективного опису 
моделі сильно неідеальної електронної рідини// Журн.Фіз.досл. - 
2007. - Т. 11, № 1. - C. 89-107. 
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На основі відомих мас і радіусів великої групи карликів у 

рамках елементарної теорії, що грунтується на моделі 
Чандрасекхара, нами визначено область зміни параметра 
релятивізму 0 0/Fx p m c=  для цих зір ( 0 1 2x ÷∼ , де Fp  – значення 
імпульсу Фермі в центрі зорі). Звідси випливає, що електронна 
підсистема у реальних карликах знаходиться на межі 
релятивістського виродження і є слабкою неідеальною системою. 
Тому для коректного розрахунку характеристик холодних карликів, 
а також для опису їх охолодження слід враховувати міжелектронні, 
міжядерні та електрон-ядерні взаємодії. 

Нами розглянуто модель холодного карлика як електрон-ядерну 
неоднорідну модель металу, що знаходиться  під дією 
гравітаційного стиску, в рамках базисного підходу і адіабатичного 
наближення для ядерної підсистеми. 

В ролі базисної системи виступає ідеальний вироджений 
релятивістський електронний газ, для якого вперше розраховано n-
частинкові динамічні кореляційні функції. Енергія холодного 
карлика представлена у вигляді суми внесків від базисної системи, 
гравітаційної взаємодії та електричних взаємодій. Внесок останніх 
зображено у вигляді ряду за n–частинковими кореляційними 
функціями базисної системи. Одержано рівняння стану для 
електронної підсистеми в полі кристалічної гратки ядер. У цьому 
наближенні знайдено розв'язки рівняння механічної рівноваги і 
визначено характеристики карлика – масу, радіус, енергію як 
функції параметра релятивізму і ефективної безрозмірної 
електронної молекулярної маси. Побудовано залежності “маса-
радіус”, “енергія-радіус”, “енергія-маса” і виконано порівняння з 
характеристиками, обчисленими на основі спостережуваних даних 
місії Hipparcos (1997р.)[1]. 

 
 

[1] J.L. Provencal and H.L. Shipman, E. Hog and P. Thejll. Astrophys.J., 
494: 759-767 (1998). 
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While we treat a metallic melt as a single-component polydisperse 
fluid that consists of HS which sizes are distributed by ( )f σ  and they are 
dispersed in whole system's volume we get the next expressions for an 
interionic pair correlation function (PCF) and a structure factor (SF), 
correspondingly: 

 
0 0

( ) 1 ( ) ( ') ( , ', ) 'g r f f h r d dσ σ σ σ σ σ
∞ ∞

= + ∫ ∫  

 
0 0

( ) 1 ( ) ( ') ( , ', ) 'S q f f h q d dσ σ σ σ σ σ
∞ ∞

= + ∫ ∫  

where ( , ', )h rσ σ and ( , ', )h qσ σ are real-space and reciprocal-space 
presentations of generalized total correlation functions of a polydisperse 
fluid.  

If the fluid consists of more than single component then we can 
represent the size-distribution function ( )f σ  of whole system as a sum of 
size-distribution of the components ( )fα σ  normalized to their fractions 
xα : 

 
1

( ) ( )
cn

f x fα α
α

σ σ
=

= ∑  

The generalized correlation functions of such polydisperse fluid 
satisfy a continuous system of such partial OZ equations (for a reciprocal 
space): 

 
0

( ', '', ) ( ', '', ) ( ) ( ', , ) ( , '', )h q c q f c q h q dσ σ σ σ ρ σ σ σ σ σ σ
∞

= + ∫  

The direct correlation functions are known exactly due to the Baxter 
solution of OZ equation for a multi-component system of HS. To solve 
the OZ equations for the total correlation functions we should calculate 
the integrals over size. This can for instance be done by introducing 
orthogonal polynomials associated to the size-distribution function of 
whole system. 
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 The partial PCFs and SFs of components may be found by the 
quadrature rule applied to the next expressions 

 ( ) 1/2
0 0

( ) 1 ( ) ( ') ( , ', ) 'g r x x f f h r d dαβ α β α βσ σ σ σ σ σ
∞ ∞

−
= + ∫ ∫  

 ( ) 1/2
0 0

( ) 1 ( ) ( ') ( , ', ) 'S q x x f f h q d dαβ α β α βσ σ σ σ σ σ
∞ ∞

−
= + ∫ ∫  
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В останні роки завдяки розвитку скануючої тунельної 

мікроскопії значно зріс інтерес до дослідження поверхневих 
наноструктур. Зокрема, було проведено ряд експериментів, в яких 
досліджувалась можливість передачі атома з вістрям тунельного 
мікроскопа на поверхню під впливом зовнішнього електричного 
поля [1]. Це явище, що носить назву польового випаровування [2] є 
складним для теоретичного опису, оскільки енергія активації 
польового випаровування складним чином залежить від величини 
електричного поля, яке локалізоване між вістрям та поверхнею. З 
мікроскопічної точки зору розрахунок енергії активації пов'язаний, в 
першу чергу, з розрахунком густини електричного заряду та 
породженого ним електричного поля з врахуванням впливу поверхні 
та зовнішнього електричного поля. Такі розрахунки для поверхонь 
металів в методі функціоналу густини проводились в основному для 
моделі напівобмеженого «желе» і не враховували впливу як 
граткових ефектів, так і ефектів обмінно-кореляційних взаємодій.  

Спроба врахування впливу кристалічної гратки була зроблена 
в [3], автори якої шляхом використання запропонованого методу 
скінчених різниць в реальному просторі розрахували розподіл 
електронної густини та енергії активації для поверхонь W(011) та 
Mo(011).  Однак використані в даній роботі апроксимації для 
врахування вкладів від оператора кінетичної енергії та вкладів 
обмінно-кореляційних взаємодій не розв'язали питання про 
побудову коректних теоретичних схем розрахунку цих величин. В 



 27

даній роботі запропоновано новий підхід для розрахунку 
ефективного електричного поля біля напівобмеженого металу 
(металічний вуглець), в основу якого покладено метод 
функціонального інтегрування [4-5], який дозволяє коректно 
врахувати вплив обмінно-кореляційних взаємодій. Такий підхід 
дозволяє обійти труднощі, які пов'язані з реалізацією чисельної 
схеми скінчених різниць, що запропонована авторами в [3]. 
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Дослідження нерівноважних властивостей багатоелектронних 

систем є актуальними в сучасних нанотехнологіях [1]. Особливе 
значення як з теоретичної,  так і експериментальної точок зору 
мають нерівноважні властивості просторово неоднорідних 
багатоелектронних систем. Нерівноважні властивості 
багатоелектронних систем досліджувались з використанням різних 
методів, зокрема методом функцій Гріна  [2,3]. Для їх вивчення та 
практичних розрахунків активно розвивається часово-залежний  
метод функціоналу густини [4,5] на основі ідей Кона-Шема з 
формулюваннями на основі гідродинамічного підходу [6] і 
проекційних операторів Морі [7]. 
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Ми запропонували статистичну теорію для опису 
нерівноважних властивостей неоднорідного електронного газу 
поверхні металу, застосовувавши метод нерівноважного 
статистичного оператора  Д.Зубарєва [8], в основі якого лежать ідеї 
М.Боголюбова про скорочений опис нерівноважних процесів в 
системі. Отримали нерівноважний статистичний оператор для 
нерівноважного просторово неоднорідного електронного газу в 
узагальненій моделі “желе” з врахуванням електричного і 
магнітного полів, які задовольняють усередненим рівнянням 
Максвела. За параметри скороченого опису вибрані середні 
значення операторів густин числа електронів, їх імпульсу та повної 
енергії, які задовольняють відповідним законам збереження. За 
допомогою нерівноважного статистичного оператора з врахуванням 
проектування отримали узагальнені рівняння переносу для 
параметрів скороченого опису, які можуть описувати як сильно, так 
і слабо нерівноважні процеси переносу маси (заряду), імпульсу 
електронного струму) та енергії для просторово неоднорідного 
електронного газу. Для слабонерівноважного  просторово 
неоднорідного електронного газу показали зв’язок нашого підходу  з 
часово-залежною теорією функціоналу потоку густини [7]. 
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Для опису взаємодії рентгенівського випромінювання із 

кристалами в традиційній теорії динамічної дифракції вводиться 
періодично залежна від координат діелектрична проникність. 
Обґрунтування її введення є нетривіальною задачею. 
Доцільно розвинути новий підхід до теорії динамічної дифракції, 

побудований на використанні поведінки фазової функції амплітуди 
розсіяння рентгенівського випромінювання, що на відміну від 
діелектричної проникності, яка залежить від координат, має ясне і 
просте квантове визначення.  
У запропонованому підході, на відміну від методів 

електродинаміки суцільних середовищ, застосовано методи 
квантової теорії розсіювання, тому величини, що вводяться для 
проведення аналізу процесів розсіяння, мають ясний квантово-
механічний зміст.  
За методом фазових функцій розсіяння отримано систему рівнянь, 

близьку до такої, що описує формування хвильового поля в 
однорідному кристалі в режимі динамічної дифракції. Фазово-
функціональний аналіз процесів розсіяння дає відповідь на питання 
про те, чому поверхню кристала можна вважатися ідеальною. У 
стандартному ж підході посилаються тільки на узгодження 
розрахунку і експерименту.  
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Одною з головних проблем, що виникають при побудові та 

розрахунку модельних потенціалів (МП) є використовувана 
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методика визначення його параметрів. Коректний підхід до цієї 
задачі полягає у використанні такої експериментальної інформації, 
яка безпосередньо не пов’язана з характеристиками, що 
розраховуються. В низці класичних робіт Хейне, Аберенкова та 
Шоу таку проблему було розв’язано шляхом використання енергій 
спостережуваних спектроскопічних термів ізольованого іона. 
Зокрема при знаходженні параметрів МП Дутчака-Якібчука-
Жовтанецького  
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для цього використано метод фазових зсувів, який полякає у 
використанні збіжних чисельних розв’язків фазових рівнянь типу: 

22( ) ( ) ( ) ( ) ( )l l l l l
d tg r kw r r j kr tg r n kr
dr

δ δ = − −   
Внаслідок того що енергія зв’язаного стану має від’ємне 

значення, імпульс електрону стає уявною величиною, а умовою 
існування такого стану стає збіжність хвильової функції, а саме те, 
що граничне значення амплітуди хвильової функції на нескінченості 
має прямувати до нуля.  

Шляхом простих математичних перетворень можна показати що 
у випадку зв’язаних станів попереднє рівняння можна привести до 
наступного вигляду: 

{ } { }
2 2( )

( ) 1 ( ) ( ) 1 ( ) ( )
4
l

l l l l l
kw r rd itg r itg r h ikr itg r h ikr

dr
δ δ δ+ − = − + +   . 

В такому випадку умовою збіжності хвильової функції буде таке 
значення фази розсіяння, щоб другий доданок (розбіжна хвиля) 
дорівнював нулю. Саме така умова вносить низку ускладнень у 
процедуру розрахунку параметрів нелокальних МП Дутчака- 
Якібчука-Жовтанецького і потребує детального вивчення.  

Отже, основною метою даної роботи є знаходження теоретично 
та чисельно коректних крайових умов, що дали б змогу уникнути 
низки проблем пов’язаних з розбіжністю розв’язків фазового 
рівняння при комп’ютерних розрахунках.  Для досягнення даної 
мети нами отримано наступне рівняння шляхом функціональних 
перетворень: 
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де σ – це аналог тангенсу фази розсіяння, що фігурує у попередніх 
рівняннях, та  
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Відкриті наносистеми в останні роки все більше приваблюють 

увагу фізиків. Однією з причин є те, що на основі таких наносистем 
уже функціонують квантові каскадні лазери, які мають відомі 
переваги над „класичними” – у них немає потреби створювати 
інверсне заселення енергетичних рівнів, вони стабільні відносно 
зміни температури, мають малі значення порогових струмів, можуть 
працювати в актуальному терагерцовому діапазоні частот з великою 
потужністю. 

Основою квантових каскадних лазерів є резонансно-тунельні 
структурі (РТС) на основі квантових наноплівок, нанодротів чи 
масивів квантових точок. Теорія лазерного випромінювання 
багатоямних відкритих наноструктур інтенсивно розвивається в 
останні роки.  

Внаслідок значної складності математичного апарату основні 
теоретичні дослідження виконувалися на базі найпростішої моделі 
РТС, у якій потенціальна енергія електрона апроксимується δ-
бар’єрами відповідної потужності [1-6]. У зв’язку з цим виникає 
необхідність дослідити більш реалістичну модель прямокутних 
потенціальних бар’єрів і вияснити на скільки відрізняються 
резонансні енергії і ширини квазістаціонарних станів (КСС) 
електрона у обох моделях. 

У пропонованій роботі виконано розрахунок резонансних 
енергій і ширин КСС електронів у двобар’єрній РТС трьома 
методами: S-матриці, функції густини ймовірності та коефіцієнта 
прозорості для моделі прямокутних потенціалів (ефективна маса 
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різна у бар’єрах і ямах) та δ-бар’єрної моделі. Аналітичні і числові 
розрахунки виконувалися для наносистеми, що реалізується 
експериментально на основі InxAl1-xAs/ InxGa1-xAs. 

Встановлено, що широко застосована δ-бар’єрна модель дає 
відносно моделі прямокутних потенціалів завищені на десятки 
відсотків значення резонансних енергій, а резонансні ширини 
завищені у кілька і навіть у десятки разів. Причина у тому, що δ-
бар’єрний підхід ігнорує різницю ефективних мас квазічастинки у 
ямах і бар’єрах. Цю обставину необхідно враховувати в теорії 
лазерного випромінювання. 
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The periodic spiral structure of  cholesteric liquid crystals (CLCs) 
determines their unique feature – ability to selectively  reflect falling 
light. In selective reflective band, circularly polarized light, whose 
handedness is the same as that of the CLC is totally reflected by a 
semiinfinite sample. The reflected light has the same handedness as the 
CLC. The edges of the reflection band are at the free space wavelengths λ 
= nep and λ = nоp, where ne and no are the extraordinary and ordinary 
refractive indices respectively and p is the pitch of the spiral structure [1]. 
Selective properties of CLC and the possibility of change of spiral pitch 
provide creation of lasers with the distributed feed-back (DFB) [2]. 

The active substance of a feedback lasers on the base of nematic 
LC with induced gyrotropy is nematic-cholesteric mixture (ChNM) with 
fluorescence dyes. The optical pumping provided by laser with 
wavelength which correspond the region of dye absorption. The 
wavelength of dye radiation is proportion with cholesterics pitch, thus the 
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selective reflection of radiated by dye light existing. Consequently 
cholesterics works as resonator and selector. Laser construction give a 
possibility to combine of mane function element of laser (active medium, 
resonator and tuned selector) in one layer of cell. We can to obtain laser 
the changing frequency of generation due to temperature, high frequency 
radiation or applied magnetic or electrical field by choosing the certain 
NChM type [3-4]. 

The choosing the thickness of liquid crystal layer, the coefficient of 
birefringence and spiral pitch, as it shown in our investigations [4,5], we 
can change the refraction coefficient, the wide of selective refraction 
band. It is permit to change the parameters of laser generation of 
distributed feedback laser. With the increase in thickness of the LC 
sample to d = 10 Р coefficient of reflection increases to R ~ 1. The 
subsequent increase of sample thickness does not cause substantial 
changes in the curve of selective reflection, reaches saturation. 
Birefringence almost does not influence the reflection coefficient, and 
influences the bandwidth of selective reflection. Increasing  the 
coefficient of birefringence, it is possible to extend the  bandwidth of 
selective reflection [2]. Our works are shown that the changing the spiral 
pitch of CLC can tune the frequency of laser generation in regions of 
selective refraction band. With the increase in spiral pitch, the bandwidth 
of selective reflection widens. 
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 Однією з головних проблем матеріалознавства є отримання 
матеріалів з наперед заданими властивостями. Підходи, що 
використовуються при цьому, є напівфеноменологічними і 
базуються на методах аналогії та підборі певної інтерпретаційної 
моделі до результатів експериментальних досліджень. Це привело 
до того, що в даний час відсутня строга мікроскопічна теорія 
невпорядкованих систем. 
 Тому метою даної роботи було проведення комплексних 
досліджень динаміки формування хімічного зв’язку в кристалах 
антимонідів кадмію та цинку і твердих розчинів на їх основі з 
використанням методів теорії коливань, теорії пружності та 
молекулярних моделей. 
 Вибір досліджуваних матеріалів зумовлений тим, що CdSb та 
ZnSbшироко використовуються в електронній техніці, а тверді 
розчини на їх основі мають перспективу застосування в 
термоелектриці. 
 Необхідність проведення комплексних досліджень викликана 
тим, що методи теорії пружності та хімічного зв’язку, які мають 
широке застосування в матеріалознавстві, розвивались незалежно 
один від одного. На відміну від стандартних методів переходу від 
теорії гратки до теорії пружності, які дають можливість розрахувати 
пружні постійні з позицій мікроскопічної теорії, в даній роботі 
розв’язано обернену задачу: за експериментальними даними було 
знайдено пружні модулі, а потім шляхом складання системи 
алгебраїчних рівнянь та її розв’язку за допомогою молекулярних 
моделей було розраховано компоненти силової матриці, що 
використовуються в мікроскопічній теорії кристалічних ґраток.  
 Першим етапом у такому підході є встановлення 
взаємозв’язку між теорією пружності і теорією гратки. Для цього 
необхідно було провести співставлення рівнянь руху в теорії 
пружності та теорії гратки. Зв’язок між компонентами тензора 
пружних модулів ikmnC  і силовими константами мікроскопічної 
теорії має вид: 
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ikΦ - коефіцієнти розкладу потенціальної енергії Φв ряд по 

зміщеннях; kAh  – матриця, що задає положення ядра в гратці; zV - 
об’єм елементарної комірки, - означає належність до певного типу 
нееквівалентних орбіталей. 
 Далі опис пружних властивостей проводився в наближенні 
пружного зв’язку з коефіцієнтом пружності )(f . При цьому )()( h

ikΦ  
зв’язані з відповідним коефіцієнтом пружності )(f  (що 
характеризує коливання вздовж атомних зв’язків) співвідношенням: 

|||||||| )()()()()( h
ik

h
ik f α=Φ  ,     (2) 

де 
( ) ( )h

k
h
i

h
ik ϕϕα coscos)()( = ,     (3) 

є добутки напрямляючих косинусів зв’язків )(  з осями координат ix  
та kx  ( 3,1 ≤≤ ki ) атомів елементарної комірки. 
 З урахуванням всіх можливих значень індексів mki ,,, , що 
допускаються симетрією кристалу, отримано систему алгебраїчних 
рівнянь для знаходження )(f . При проведенні розрахунків, індекс 

)(  приймав значення ( 51 ≤≤ ). Це означає, що всі зв’язки ϕ  в 
CdSb розподілені на 5 сімейств відповідно до п’яти різних 
міжатомних віддалей: 321 ,, ϕϕϕ - відповідають трьом різним 
міжатомним віддалям SbCd − ; 54 ,ϕϕ - відповідно віддалями SbSb − та 

CdCd − . Аналогічно розподілені зв’язки на 5 сімейств і в кристалах 
ZnSb . Що стосується твердих розчинів, то розрахунки проводились у 
підгратці CdSb  і в підгратці ZnSb .  
 Отримані результати підтверджують, що в підгратках CdSb  та 
ZnSb  коефіцієнти пружності ведуть себе по різному.  
 Так, наприклад, силові постійні, які відповідають зв’язкам 

SbSb − з ростом концентрації цинку монотонно зростають, як у 
підгратці CdSb , так і в підгратці ZnSb . В той же час силові постійні, 
що відповідають зв’язкам ZnZn −  та CdCd −  з ростом концентрації 
цинку проходять через локальні екстремуми, що свідчить про 
наявність метастабільних фаз і складний механізм формування 
хімічного зв’язку в твердих розчинах.  
 Для прогнозування можливих особливостей у поведінці 
досліджуваних сполук при плавленні та кристалізації необхідно 
мати енергетичні параметри, що характеризують хімічні зв’язки. В 
нашому випадку це були характеристичні частоти коливань атомів 
вздовж хімічних зв’язків, що описуються нееквівалентними 
гібридними орбіталями. При цьому отримані значення коефіцієнтів 
пружності )(f  були використані для розрахунку силової матриці, 
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елементи якої ijK - це сила прикладена до атома в напрямку i - 
орбіталі, яка приводить до зсуву в напрямку j - орбіталі. В свою 
чергу силові постійні були використані для розрахунку коефіцієнтів 
взаємодії динамічної матриці. Отримані нами значення 
характеристичних частот дали можливість проаналізувати динаміку 
формування хімічного зв’язку в кристалах твердих розчинів 

ZnSbCdSb −  в залежності від концентрації цинку і  пояснити «тонку 
структуру» плавлення та кристалізації в твердих розчинах 

SbZnCd xx −1 , а також провести уточнення технологічних режимів 
синтезу нових матеріалів з прогнозованими властивостями, шляхом 
розрахунків температурних інтервалів перегріву та 
переохолодження, що відповідають за появу потрібних 
властивостей. Це дозволяє вдосконалювати технологію отримання 
стабільних в часі монокристалів  CdSb , ZnSb  та SbZnCd xx −1  для потреб 
електронної техніки. 
 
 
 

АКУСТИЧНІ КОЛИВАННЯ У ТВЕРДОМУ ТІЛІ ЯК 
НИЗЬКОЧАСТОТНІ ХВИЛІ У МАГНІТОАКТИВНІЙ 

ВИРОДЖЕНІЙ ПЛАЗМІ 
 

А.А.Ступка 
 

Дніпропетровський національний університет 
 

Як відомо, в аморфному (безструктурному) твердому тілі 
можливі як поздовжні, так і поперечні звукові хвилі. Останні мають 
зсувну природу і пов’язанні з коливаннями момента імпульса. Для 
виникнення зсувної хвилі необхідно пружному тілу надати деякий 
початковий момент імпульса. Наявність момента імпульса у 
заряджених частинок спричиняє наявність магнітного момента. При 
звукових частотах ефективно розділені електрони і ядра. Для 
простоти розглядатимемо чисту речовину (однакові атоми). Крім 
того, електронний газ при твердотільній густині та звичайних 
умовах вироджений, тому вважатимемо його температуру 
нульовою. Оскільки на міжатомних відстанях діють тільки 
електромагнітні сили, природно припустити, що поперечні хвилі 
мають магнітоплазмову природу. При чому постійне магнітне поле у 
напрямі розповсюдження хвилі виникає завдяки механізму 
турбулентного динамо. Оцінимо його величину через густину 
енергії, як третина (оскільки турбулентність руху в 
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перпендикулярній полю площині не призводить до генерації поля) 
кінетичної енергії виродженого газу електронів:  

2 2
0 / 8 1/ 3 3/ 5 /10Fe FeH mvπ ε≅ ⋅ ⋅ = . У даному випадку не має сенсу 

розрізняти індукцію і напруженість поля, оскільки ніякої зовнішньої 
напруженості немає і напряму теж немає. Приведемо наші рівняння 
до магнітогідродинамічного вигляду. При розгляді гідродинамічних 
процесів зручно користуватися поняттям тиску. Тиск виродженого 
електронного газу на іонну компоненту такий: 2 2 3 2 5 3(3 ) / 5e eP n mπ / /= . 
Надалі нам знадобиться градієнт тиску. В істинно гідродинамічному 
наближенні довгих хвиль 1Dkr  рівняння Пуассона дає просто 

0i en nδ δ− = , що дозволяє позбутися від en  ( i pn Zn= ). Запровадимо 
позначення  2 1 3 1 3(3 ) / 3 / 3S e e i Fe e iu n m M v m Mπ / /= = . Як позитивні 
заряди виступають протони з ефективною масою i pM AM Z≈ / ,  де A  - 
кількість нуклонів у ядрі. Крім того, врахуємо, що nmρ = , і 
доповнимо рівняння Ейлера магнітною силою Лоренца 

2/ [ ] 4S i i id dt u rotρ ρ πρ= − ∇ / − , / .iv H H  А також запишемо рівняння 
Максвелла в магнітогідродинамічному випадку: 4 /rot cπ= ,H j
 [ ]t rot∂ = , .B v B  Можна застосувати також прямий 
електродинамічний розгляд і вже в дисперсійному рівнянні зробити 
магнітогідродинамічне наближення. У результаті, завдяки 
аморфності, маємо розповсюдження трьох звукових хвиль. 
Поздовжня, природно, має швидкість Su , а дві поперечні 
(альфвенівськая і швидка) - 0 4 / 5A i Fe e iu H n M v m Mπ= / = .  Таким 
чином, відоме з феноменологічної теорії співвідношення 4 3l tu u/ > /  
для наших обчислень виконується. Наприклад, при густині алмазу 

33 5g smρ . /∼  маємо 63 46 10Su sm s≈ . ⋅ / ,  що лише в два рази перевищує 
експериментальні значення 61 84 10exp

Su sm s≈ . ⋅ /  при температурі 
300K∼ . Уточнення можливе, якщо припустити, що не всі електрони 

квазівільні, а залишається якийсь остов з "нерозчавленими 
орбітами" внутрішніх електронів. Це зменшить число і збільшить 
ефективну масу носіїв позитивного заряду. Оптичні, як поздовжні, 
так і поперечні, частоти виникнуть за наявності атомів різної маси. 
Для цього випадку легко одержати результат графічно. Якщо є 
кристалічна гратка, то можна запровадити ефективний тензор 
магнітної проникності i ij jB Hµ= , що разом із густиною (чи тиском) 
визначає тензор модулів пружності твердого тіла. 
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Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 
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У наближенні діелектричного континууму для фононів [1], 

скінчених прямокутних потенціалів і ефективних мас – для 
електронів [1, 2], методом функцій Ґріна [3] досліджено 
температурні зміни перенормованого взаємодією з 
обмеженими (у квантовій ямі), напівпросторовими (у бар’єрній 
області) та інтерфейсними фононами положення дна основної 
електронної та верху валентної зон у плоскій квантовій ямі – 
напівпровідниковій наноплівці, вміщеній у зовнішнє 
напівпровідникове середовище. Зокрема, отримано аналітичні 
вирази для функцій електрон-фононного зв’язку з коливаннями 
кожного типу, що дозволяє встановити їх роль у формуванні 
величини зміщення довільного енергетичного рівня у 
квантовій ямі при різних температурах і товщинах плівки. 

Числовий розрахунок величини зміни енергії основного 
стану, як функції товщини і температури, виконано на 
прикладі плоских наноплівок та CdS/HgS/CdS та Ga1-

xAlxAs/GaAs/Ga1-xAlxAs. Показано, що зі збільшенням 
температури електрон-фононна взаємодія у процесах 
поглинання і випромінювання приводить до зміщення дна зони 
в область менших енергій. Встановлено механізми 
температурного збільшення зсуву в плівках різної товщини та 
причини відмінностей у швидкості температурних змін країв 
енергетичних зон електрона і дірки. 

 
1. N. Mori and T. Ando, Phys. Rev. B 40, 6175 (1989). 
2. R. Zheng and M. Matsuura, Phys. Rev. B 57, 1749 (1998). 
3. М.В. Ткач, Квазічастинки у наногетеросистемах. Квантові 

точки і дроти (Вид-во ЧНУ ім. Юрія Федьковича, Чернівці, 
2003). 
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ГАМІЛЬТОНІАН ГАЗУ НЕВЗАЄМОДІЮЧИХ ЕЛЕКТРОНІВ 
НА НЕВПОРЯДКОВАНІЙ ҐРАТЦІ В ПРЕДСТАВЛЕННІ 

ВТОРИННОГО КВАНТУВАННЯ 
 

О. О. Возняк, В. М. Ткачук,  
 

Львівський національний університет імені І.Франка,  
кафедра теоретичної фізики 

 
Побудова електронних гамільтоніанів невпорядкованих 

систем у представленні вторинного квантування до цього часу 
залишається актуальною проблемою через неортогональність 
базису, на якому будується представлення, що призводить до 
незручних комутаційних співвідношень між операторами 
породження та знищення. Тому в теорії невпорядкованих систем 
представлення вторинного квантування традиційно будують на 
атомних одноелектронних хвильових функціях iφ , а їх 
неортогональністю нехтують [1]. 

В роботі отримано гамільтоніан газу невзаємодіючих 
електронів на невпорядкованій ґратці в представленні вторинного 
квантування на базисі хвильових функцій iψ , який отриманий 
ортогоналізацією Боголюбова [2] з базису атомних функцій.  
 Одноелектронні атомні функції iφ  вважаються слабко 
неортогональними ijijji Q+>=< δφφ | , ijδ  — символ Кронекера. Тоді з 
точністю до доданків, лінійних 
по Q  
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Врахування поправок на ортогональність базисних функцій 
навіть в першому нетривіальному наближенні приводить до появи в 
моделі корельованого безладу. 

В роботі розглянуто також модель кубічної кристалічної 
ґратки, у вузлах якої знаходяться випадкові заряди 

DZZZZ ijjiii δ=∆∆=∆ ,0, , в рамках якої проаналізовано вплив 
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корельованого безладу, породженого неортогональністю базисних 
функцій, на спектр колективних збуджень. 

 
[1] Дж.Займан, Модели беспорядка. Теоретическая фізика 

неупорядоченных систем  (Мир, Москва, 1982). 
[2] М.М.Боголюбов, Лекції з квантової статистики. Питання 

статистичної механіки квантових систем (Радянська школа, Київ, 
1949). 
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V. Shvets, T. Shvets, O. Tiagniy 

 
Odesa State Academy of Refrigeration 

1/3 Dvorianska Str., 65026 Odesa, Ukraine, valtar@paco.net 
 

Realized accuracy of polytropic model for description of thermodynamic 
characteristic of a solar system giant-planet. For this thermodynamic 
functions of liquid metallic hydrogen are calculated in wide region of 
densities and  temperatures. In particular, band structure energy of 
metallic hydrogen is calculated with taken into account  the second, third 
and fourth order members of a perturbation theory on electron-proton 
interaction. Obtained  estimations for percent contents of a helium in 
internal areas a Jupiter. Calculated density, pressure and temperature of 
metallic kernel of Jupiter as the functions of distance from the centre of a 
planet. Evaluated a possibility of existence of a hard metallic kernel 
inside of Jupiter.   
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ТЕОРІЯ ЗБУРЕННЬ ДЛЯ КОЛЕКТИВНИХ МОД В ДИНАМІЦІ 
ПРОСТИХ ТА СКЛАДНИХ РІДИН 

В. Купоров,  
 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 
вул.  Свєнціцького 1, Львів 79011, Україна, 

 slw@ph.icmp.lviv.ua 
 
 При вивченні динамічних процесів в рідинах важливим є 
дослідження їх колективної динаміки і обчислення власних 
колективних мод, які характеризують основні типи колективних 
процесів в системі. Як показують останні дослідження, стандартна 
гідродинамічна модель, що включає парціальні густини 
консеративних величин, не завжди дає коректні результати у 
випадку складних рідин, інколи стають суттєвими процеси, які 
виходять за рамки гідродинамічного опису. Тому виникає потреба 
побудови складніших розширених моделей, які б включали 
додаткові динамічні змінні, як наприклад потоки парціальних 
густин, потоки густини енергії, імпульсу, тощо, в яких 
враховуються перехресні кореляції додаткових змінних з 
гідродинамічними. Однак такі розширені моделі часто виявляються 
складними для аналітичного розгляду навіть в гідродинамічній 
границі. Для спрощення можна з фізичних міркувань знехтувати 
певними перехресними кореляціями і тоді складна модель 
розпадаєтья  на декілька простіших, для яких колективні моди 
можна легко обчислити. А оскільки математично задача на 
колективні моди зводиться до задачі на власні значення та власні 
вектори узагальненої гідродинамічної (кінетичної) матриці, то для 
врахування перехресних кореляцій виникає ідея використати 
формалізм теорії збурень для задачі на власні значення та власні 
вектори, подібно до стаціонарної теорії збурень у квантовій 
механіці. Так можна знайти поправки за теорією збурень до мод 
системи та відповідних їм власних векторів, що визначають внесок 
кожної з мод в часові кореляційні функції. Однак вже при побудові 
загального формулювання теорії збурень вже видно, що повної 
аналогії з квантовомеханічною теорією немає і виникають певні 
відмінності, які потребують окремої уваги. 
 Щодо конкретних задач, то в даному контексті є цікавими 
включення з допомогою формалізму теорії збурень термов’язких та 
в’язкопружних кореляцій в стандартних гідродинамічній та 
в’язкопружній моделях. Адже для простих систем такі моделі легко 
розв’язуються точно аналітично принаймі в гідродинамічній границі 
(хвильове число 0→k ) і результати теорії збурень можна 
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проаналізувати порівнюючи з точними результатами, тим самим 
роблячи її апробацію на конкретних прикладах. 
Так, в стандартній гідродинамічній моделі для простої рідини, 
включаючи термов’язкі кореляції з допомогою теорії збурень, 
отримуємо перенормування швидкості звуку від ізотермічної Tc  до 
адіабатичної γTs cc = , де показник адіабати γ  близький до 
одиниці. Для в’язкоеластичної моделі при включенні 
в’язкоеластичних кореляцій у вигляді збурення з гідродинамічною 
апроксимацією кореляційного часу “густина-густина” ( 2k −τ ∼ ) 
відбувається перенормування швидкості звуку від ізотермічної до 
нульової (нескінченночастотної) ∞c , а також коефіцієнтів загасання, 
пов’язаних з теплопровідністю та в’язкістю. 
 Порівняння отриманих за допомогою формалізму теорії 
збурення результатів для простих моделей показують, що з 
врахуванням малості певних параметрів вони співпадають з точими 
результатами для цих моделей. Це дає підстави говорити про 
коректність використання теорії збурень в даному класі задач та 
перспективність її використаня для вивчення більш складних 
моделей. 
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Результати теорії молекулярної гідродинаміки становлять 

потужну базу  сучасної нерівноважної теорії рідин. Методом 
нерівноважного статистичного оператора (НСО) Д.М.Зубарєва та 
методом проекційних операторів було побудовано узагальнену 
молекулярну гідродинаміку на базі параметрів скороченого опису, 
що лежать в основі підходу колективних збуджень. На основі 
молекулярної гідродинаміки досліджувалися колективні моди, 
часові кореляційні функції та узагальнені коефіцієнти переносу для 
моделі простих рідин Ленарда-Джонса. Важливим є той факт, що 
стану молекулярної гідродинаміки в методі Зубарєва відповідає свій 
нерівноважний статистичний оператор. В наш час характеристики 
(колективні збудження, часові кореляційні функції, узагальнені 
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коефіцієнти переносу) такого стану для рідин є добре вивченими. Це 
може слугувати основою виходу за рамки молекулярної 
гідродинаміки. Ми коротко реалізували такий підхід за допомогою 
методу НСО Зубарєва, розглянувши релаксацію нерівноважного 
стану системи до стану молекулярної гідродинаміки з ядрами 
переносу в наближенні Маркова. Побудовано нерівноважний 
статистичний оператор та отримано відповідні рівняння переносу 
для системи, що релаксує до стану молекулярної гідродинаміки [1]. 
За структурою функцій пам’яті рівняння переносу містять доданки 
другого порядку за часовими кореляційними функціями. При 
виведенні рівнянь було враховано явну залежність нерівноважного 
статистичного оператора від часу [2]. Важливими є рівняння для 
часових кореляційних функцій, що відповідають отриманій системі 
рівнянь переносу. Відповідно до структури функцій пам’яті, вони 
повинні будуватися для розширеного набору динамічних змінних. 

 
1. Маркив Б.Б., Омелян И.П., Токарчук М.В. // ТМФ, Т.154, 

№1, с.91, (2008)  
2. Морозов В.Г. // ТМФ, Т.154, №1, с.102, (2008). 
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We are starting with the Fowler expression for surface tension and 
the Born and Green expression for viscosity of a liquid which are 
correspondingly: 
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Then we treat a metallic melt as a single-component polydisperse 
fluid that consists of hard spheres (HS) which sizes are distributed by 
( )f σ  and they are dispersed in whole system's volume. A number-number 
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interionic pair correlation function (PCF) of such system may be written 
the next way: 

 
0 0

( ) 1 ( ) ( ') ( , ', ) 'g r f f h r d dσ σ σ σ σ σ
∞ ∞

= + ∫ ∫  

where ( , ', )h rσ σ is a real-space representations of generalized total 
correlation functions of our polydisperse fluid. These values can be found 
as a Fourier transforms of the solution of the continuous system of such 
partial OZ equations (for a reciprocal space): 
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And the direct correlation functions ( ', '', )c qσ σ  are known exactly due 
to the Baxter solution of OZ equation for a multi-component system of 
HS. An effective potential of interionic interaction ( )rφ  we get from 
Percus-Yevik closure: 
 ( )( ) 1 1 ( ) ( )rh r e h r c rβφ−  = − + + −   
So the needed integral in expressions for a viscosity and a surface tension 
transforms to: 
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We propose a new way of constructing correlation functions, such as 

structure factor (SF) and pair correlation function (PCF), of metallic 
melts using exact Percus-Yevik hard sphere (HS) solutions of Ornstein-
Zernike (OZ), but PCF would keep its natural smoothness at short-range 
distances. So, in this work, we regard metallic melt as fluid in which the 
size of particles is characterized by some random HS diameter σ  
distributed by a continuous function ( )f σ  while the other properties (like 
mass, charge etc.) of particles stay constant. Such distribution function as 
( )f σ  has the interpretation of a size-distribution, and means that ( ') 'f dσ σ  
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represents the fraction of particles in the system characterized by a σ  
value in the range ', ' 'dσ σ σ +  . Thus ( )f σ  should be positive and it 
should integrate to one over whole range of possible sizes and, hence, 
this function may also be interpreted as a probability density function. 

The conclusion is that we should study a single-component 
polydisperse fluid that consists of HS which sizes are distributed by ( )f σ  
and they are dispersed in whole system's volume. The interionic PCF and 
SF are defined in such way correspondingly: 

 
0 0
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∞ ∞
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where ( , ', )h rσ σ and ( , ', )h qσ σ are real-space and reciprocal-space 
presentations of generalized total correlation functions of a polydisperse 
fluid. Recently, such correlation functions and thermodynamic properties 
of a polydisperse fluids, in general by Lado were theoretically studied by 
generalizing from a mixture with a finite number of components to the 
polydisperse case. 

According this approach, correlation functions of a polydisperse fluid 
satisfy a continuous system of such partial OZ equations (for a reciprocal 
space): 

 
0

( ', '', ) ( ', '', ) ( ) ( ', , ) ( , '', )h q c q f c q h q dσ σ σ σ ρ σ σ σ σ σ σ
∞

= + ∫  

The direct correlation functions are known exactly due to the Baxter 
solution of OZ equation for a multi-component system of HS. To solve 
the OZ equations for the total correlation functions we should calculate 
the integrals over size. This can for instance be done by introducing 
orthogonal polynomials associated to the size-distribution function of 
system. 
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 Запропоновано новий підхід до розрахунку відносних 
інтегральних термодинамічних функцій рідких бінарних сплавів 
перехідних металів. Відносна інтегральна енергія E∆  при утворенні 
рідких бінарних сплавів визначається наступним чином: 

)()()( 222111 VEcVEcVEE −−=∆ , де VVcVcV ∆++= 2211  - об’єм сплаву; V∆  - 
зміна об’єму при утворенні сплаву, 21,cc - концентрації компонент. 
Повна внутрішня енергія  рідкого бінарного сплаву перехідних 
металів )(VE обраховується в рамках дифракційної моделі як сума 
енергії прямої іон-іонної взаємодії, кінетичної енергії іонів і енергії 
підсистеми електронів провідності; остання обраховується за 
допомогою методу псевдопотенціалу, який для перехідних металів 
має наступну структуру )()()( 0 rWrWrW g+= , де 
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проекційний оператор, другий доданок – резонансний потенціал, 
який враховує ефекти гібридизації s і d зон, в якості якого 
використовувався вираз, формфактор якого має наступний вигляд  
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dE - середина d-зони, dW
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1 - півширина резонансу, ),( ϕϑlmY - сферичні 

гармоніки. Вираз для внутрішньої енергії рідкого бінарного сплаву 
перехідних металів має вигляд 
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→→→ π , 2211 ZcZcZcp += , 221211 ,, aaa - 

парціальні структурні фактори (модель твердих сфер), ε  - 
екрануюча функція, 0a , e, h, N – світові константи. Для знаходження 
повної внутрішньої енергії  чистих компонент )( 11 VE  та )( 22 VE  
необхідно покласти відповідно 02 =c та 01 =c . Знання внутрішньої 
енергії сплаву та його компонент дозволяє записати вираз для 
розрахунку теплоти утворення сплаву:  VPEH ∆+∆=∆ . За 
нормальних умов ( 510=P Па) величина EVP ∆<<∆ , тому EH ∆≅∆ . З 
урахуванням відносної зміни об'єму при утворенні сплаву вираз для 
відносної інтегральної ентропії S∆  має вигляд 
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параметр, розрахований у теорії твердих сфер, η - щільність 
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за формулою 

























∂

∂
−











∂

∂


















∂

∂
−








∂

∂
=∆

TTTT V
VS

T
V

VE
V
VE

V
VS

TV 2
0

0
2

2
0

0
2

0

0

0

0 )()()()( , 

22110 VcVcV += , 

( ))(1
)(

00

0 ηy
V
R

V
VS

T

+=







∂

∂ , 









∂
∆∂

+
∂
∆∂

+
∂
∆∂

+







∂

∂
+








∂

∂
=








∂

∂

2102

22
2

1

11
1

0

0 )()()(
V
E

V
E

V
E

V
VE

c
V
VE

c
V
VE

T

 

Знання відносної інтегральної ентальпії H∆ ,  ентропії S∆ та 
зміни об’єму V∆  дозволяє описати відносну інтегральну вільну 
енергію Гіббса STHG ∆−∆=∆ . 
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Використовується метод функціонала густини [1] для 
дослідження нуклеаційних процесів у двофазному плині 
дворівневих атомів у зовнішньому електричному полі та в умовах 
радіаційного опромінення, що становить значний інтерес з огляду на 
можливі технологічні застосування (наприклад, для ефективного 
транспортування рідини в трубах, перемішування рідин, 
проектування гідросистем тощо).  

При цьому розрізняють нуклеацію у пересиченій парі (тобто 
утворення краплі рідини у пересиченій парі) і нуклеацію у 
розтягненій рідині чи кавітацію (тобто утворення бульбашки пари у 
розтягненій рідині). Кавітація, яка полягає у порушені суцільності 
всередині рідини, є рідинним аналогом механічного руйнування 
твердих тіл. Питання про кавітаційну міцність рідини і про вплив на 
неї зовнішних чинників є винятково важливими для технологічних 
процесів. 

Функціонал густини великого термодинамічного потенціалу 
плину атомів при наявності зовнішніх полів, обгрунтований у [2–5], 
має вигляд 
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Ω ρ = Ω ρ −

π −∫
r rr r r r

r r
 

де CS[ ( )]Ω ρ r  – функціонал великого термодинамічного потенціалу, 
який ураховує короткосяжне відштовхування атомів у локальному 
наближенні Карнагана-Старлінга, σ  – радіус атома. Для плину в 
зовнішньому електричному полі параметр a  рівний 

2 2 2
1 0

1 ( ) (1 2 );
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a v E E= − + εM M  

для плину дворівневих атомів, частина з яких перебуває в 
збудженому стані (резонансні диполь-дипольні взаємодії), 

2 1 0
1 0 0 1 0 1

1 ( ) ( 2 ).
32

E Ea v E E c c c c
kT
−

= − − +M  
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Тут 34 / 3v = πσ , 1 0E E−  – енергія збудження атома, 2 3
1 0| | / ( )E E= σ −pM  

– безрозмірний параметр, який характеризує атом, | |p  – величина 
електричного дипольного моменту переходу між основним і 
збудженим станами атома, 3| | / | |ε = σE p  – безрозмірна величина на-
пруженості зовнішнього електричного поля, 0c і 1 01c c= −  – 
концентрації атомів в основному та збудженому станах. 

Нами знайдено критичні параметри, збудовано фазові 
діаграми, досліджено планарну та сферичну міжфазні поверхні, 
обчислено коефіцієнт поверхневого натягу, нуклеаційний та 
кавітаційний енергетичні бар’єри. Обговорено вплив наявності зов-
нішніх полів на властивості неоднорідного двофазного атомного 
плину. 

[1] D. W. Oxtoby, J. Phys.: Condens. Matter 4, 7627 (1992). 
[2] О. В. Держко, В. М. Мигаль, Журн. фіз. досл. 1, 402 (1997). 
[3] O. V. Derzhko, V. M. Myhal, Journal of Molecular Liquids. 92, 
15 (2001). 
[4] О. В. Держко, В. М. Мигаль, Журн. фіз. досл. 9, 156 (2005). 
[5] O. Derzhko, V. Myhal, Condens. Matter Phys. 9, 703 (2006). 
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Методом молекулярної динаміки проведено дослідження 

в’язкості зсуву рідких лужноземельних металів, а також коефіцієнт 
поверхневого натягу. Для опису досліджуваних систем 
використовувався парний міжіонний потенціал розрахований на 
основі електрон-іонного модельного потенціалу Фіолхаїса [1]. 
В’язкість зсуву рідких металів пов’язана із флуктуаціями 
недіагональних елементів тензора тиску і може бути порахована, 
при рівноважних умовах, використовуючи формулу Гріна-Кубо[2]: 

0

(0) ( )V dt P P t
kT αβ αβη

∞

= ∫ ,      

де (0) ( )P P tαβ αβ  автокореляційна функція тензора тиску. 
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Тензор тиску записується у вигляді [2, 3]: 
1( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i i i

i i
P t mv t v t r t f t

Vαβ α β α β


= + 

 
∑ ∑ ,   

тут , , , ,xy xz yx yz zxαβ =  і zy . 
Для моноатомної молекулярної рідини Фаулер [4] записав 

формулу, за якою можна отримати коефіцієнт поверхневого натягу 
γ , маючи парний потенціал взаємодії ( )u r  і радіальну функцію 
розподілу ( )g r : 

2 4

0

( ) ( )
8

u r g r r dr
r

πγ ρ
∞ ∂

=
∂∫ , 

де ρ - атомна густина. 
Згадані вище характеристики пораховані при різних 

температурах. На основі отриманих раніше даних, паралельно 
проведено відповідний аналіз структурних властивостей, що 
дозволило зрозуміти взаємозв’язок між структурою та динамікою в 
рідких лужноземельних металах. Також проведено порівняння із 
деякими експериментальними даними доступними в літературі. 
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2. J.M. Haile Molecular Dynamics Simulation. New York: Wiley 
1992. 

3. J.P. Boon, S. Yip Molecular Hydrodynamics. New York: 
McGraw-Hill 1980. 

4. R.H. Fowler, Proc. R. Sos. London, Ser. A. 159, 229 (1937). 
 

 
ДИНАМІЧНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ 

РІДКИХ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ 
 

П. Якібчук, В. Пацаган 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
кафедра Фізики металів, 8, вул. Кирила і Мефодія, 79005 Львів, 

Україна, pvilia@yahoo.com 
 

За допомогою методу молекулярної динаміки проведено 
дослідження одночастинкових та колективних динамічних 
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властивостей рідких лужноземельних металів. Для опису 
досліджуваних систем використовувався парний міжіонний 
потенціал розрахований на основі електрон-іонного модельного 
потенціалу Фіолхаїса [1]. Колективна динаміка в системі частинок, 
зазвичай, вивчаються в термінах компонент кореляційних функцій 
густини та потоку густини у просторі Фур’є. Повздовжні та 
поперечні кореляційні функції потоку густини можуть бути 
розкладені за моментами 2( )L kω  і 2( )T kω  [2], відповідно: 

2 2
2 2 4 0

0 2

( )( ) 3 ( )(1 cos )L
nv u rk k v g r kz d
M z

ω ∂
= + −

∂∫ r , 
2 2

2 2 4 0
0 2

( )( ) ( )(1 cos )T
nv u rk k v g r kz d
M x

ω ∂
= + −

∂∫ r, 

де )(ru  – парний міжіонний потенціал, )(rg  – радіальна функція 
розподілу, 1 2

0 (1 )v Mβ=  – термічна швидкість,  1 Bk Tβ =  , M  маса 
частинки і T  температура системи, Bk – стала Больцмана. n N V=  – 
концентрація, N  кількість частинок в об’ємі V .  

Також у даній роботі проведено дослідження в’язкопружних 
властивостей лужноземельних металів, в рамках якого у 
високочастотній границі пораховано об’ємний модуль пружності – 

(0)K∞  і модуль пружності зсуву – (0)G∞ . 
Використовуючи потенціал міжіонної взаємодії та радіальну 

функцію розподілу пораховано термодинамічний тиск  
2 3

0

2 ( )( )
3

n dU rP n g r r dr
dr

π
β

∞

= − ∫ .       

Термодинамічний тиск та частота Ейнштейна також отримані 
безпосередньо з  МД:   

 

∑∑
> ∂
∂

−=
N

i

N

ij ij

ij

r
ru

V
nP

)(
3
1

β
, )()()3/4(

0

22 rurdrgrmnE ′′= ∫
∞

πω . 

Використовуючи співвідношення Скофілда пораховано пружні 
константи с11, с12 і с44 . 

З графіків дисперсійних кривих для рідких лужноземельних 
металів отримано значення швидкості звуку у високочастотній 
границі.  
Проведено порівняння отриманих результатів із даними 
порахованими за допомогою інших теоретичних підходів. 
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(1995); 53, 13193 (1996). 

6.  J.P. Boon, S. Yip Molecular Hydrodynamics. New York: 
McGraw-Hill 1980. 
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Запропоновано новий підхід для дослідження розподілу 

густини вільних електронів напівобмеженого металу, в основу якого 
покладено метод функціонального інтегрування. Розглядаємо 
напівобмежений метал, іони якого мають заряд eΖ  та координати 

( )constzZYX jjjj =≤+∞<<∞− 0,,R , 0zz =  – площина поділу, ionNj ...1= . 
Вважаємо, що іони є нерухомими. У полі іонів знаходяться 
електрони з координатами ( ) ( )iiiii zzyx ,,, ||rr == , Ni ...1= . 
Використовуючи як базову модель напівобмеженого “желе”, у 
частковому випадку локального псевдопотенціалу отримано вираз 
для густини розподілу електронів в напівобмеженому металі: 

( ) ( )rr 1F
V
N

=ρ , 

де 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

1 1

1
1 1 1 1 ,..., 1

1 ,..., ,...,
exp ... ... ,...,

! n n n

n n

n n
jell ion

k k n k k n k k n
n k k

N iF F S S w w M
SL n

β∞

=

  = ∆  
   

∑ ∑ ∑
q q

r r q q q q q q

 – унарна функція розподілу електронів, ( )rjellF1  –унарна функція 
розподілу електронів в моделі напівобмеженого “желе”, S  – площа 
поверхні напівобмеженого металу, L  визначає область зміни 
нормальної до поверхні металу координати електрона: 

( )2/,2/ LLz +−∈ , ∞→S , ∞→L ,β  – обернена термодинамічна 
температура, 

( ) ( )∑
=

−−=
ionN

j
jj

ion
k ikZiq

N
S

1
||exp1 Rq  – йонний структурний фактор, 

( )jjj YX ,|| =R , 
( ) ( ) ( )qqq kkk efw +−= νΖ , ( ) ( )222 /4 kqek += πν q  та ( )qkf  – тривимірні фур’є-

образи кулонівського потенціалу та локальної частини 
псевдопотенціалу, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )nkknkknkk
nnn MMM qqqqqq ,...,,...,,..., 1,...,1,...,

1
1,...,

1
111 −=∆ , де ( )nkk n

M qq ,...,1,...,1
 

та ( ) ( )nkk n
M qq ,...,1

1
,...,1

– незвідні середні (кумулянти) −n ого порядку, 
означені в [1]. 

Проведено розрахунок густини електронів  
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )







′′−′−−= ∑∑ ∫

=

+∞

∞−

ionN

j q
jjjell

jell zzMzZwzdiq
zFSLN

z
1

||||
1

,||exp1exp qqRrr βρρ  

для ряду простих металів. В якості w  взято псевдопотенціал Краско-
Гурського[2]. Двочастинкова кореляційна функція ( )zzM ′,|q  є 
розв’язком інтегрального рівняння, наведеного в [3]. 
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 In the work, the system of weakly-interacting harmonic oscillators 
obeying fractional Gentile statistics [1] is analyzed. This statistics is 
intermediate one between the Bose–Einstein and Fermi–Dirac statistics. 
It describes the system with limited number of particles on the energy 
level. Generally, different types of fractional statistics effectively occur 
in one- and two-dimensional cases. 
The energy spectrum of the system is as follows: 

nn Cn λωε += ,      (1)  
where n numbers the energy levels,  is Planck’s constant, ω is the 
oscillator frequency, λ is the interaction parameter, and coefficient Cn is a 
function of complex structure [2]. 
The distribution function of the Gentile statistics is [1] 

( ) ( ) ( )( ) 1
1

1
1, 1 −

+
−

−
=

−+− TMTM
e

M
e

f µεµεµε ,   (2) 

where µ is the chemical potential and parameter M corresponds to 
maximum allowed number of particles on the energy level. 
The total number of particles N is connected to ( ),M if ε µ  as follows: 
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( ),M i
i

N f ε µ=∑ .     (3) 

Proceeding from the summation in (3) to integration and using the 
Euler—Maclaurin formula we obtain the following expansion: 
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 (4) 

Using this expression, we obtain the limit T = 0 and the temperature 
dependence of the chemical potential on temperature. 
[1] G. Gentile, Nuovo Cim. 17, 493 (1940); A. Isihara, Statistical Physics 

(Academic Press, New-York–London, 1971); A. Khare, Fractional 
Statistics and Quantum Theory (World Scientific, Singapore, 1997). 

[2] A. A. Rovenchak, J. Low Temp. Phys. 148, 411 (2007). 
 

КІНЕТИЧНЕ РІВНЯННЯ ДЛЯ СИСТЕМ З 
БАГАТОСХОДИНКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВЗАЄМОДІЇ. 

ГРАНИЦЯ ГЛАДКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
  

Й.А. Гуменюк, М.В. Токарчук  
Інститут фізики конденсованих систем НАН України,  

вул. Свєнціцького 1, 79011, Львів, Україна 
 josyp@ph.icmp.lviv.ua 

 
 У нерівноважній теорії густих газів та рідин підхід кінетичних 
рівнянь дозволяє отримувати рівняння переносу гідродинамічних 
густин і явні вирази для коефіцієнтів переносу в залежності від 
характеристик молекул та зовнішніх макроскопічних параметрів 
(густини системи, температури, сортового складу у випадку 
сумішей та ін.). 
Однак, побудова кінетичної теорії для звичайних плавних 
потенціалів при високих густинах суттєво ускладнюється завдяки 
зіткненням вищої кратности, тому доводиться її розвивати  для 
модельних потенціалів.  

У більшості випадків при побудові кінетичних моделей за 
основу береться кінетична теорія Енскога або її виправлений варіант 
(RET) [1], а далекосяжна взаємодія враховується непрямо. Зокрема, 
на початку 80-х років на основі цієї схеми було запропоновано 
кінетичну теорію середнього поля (КТСП) для потенціала “тверді 
кульки + далекосяжний хвіст”, у якій далекосяжна частина 
враховується через оборотній інтеґрал зіткнень [2,3]. В межах КТСП 
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рівняння переносу для внутрішньої кінетичної енергії має 
нестандартний вигляд, оскільки не містить внесків від далекодії. 
Тим не менше, КТСП вважається успішною при описі коефіцієнтів 
переносу густих газів та  рідин і використовується досі [4].  

Кінетичні теорії для потенціала прямокутної ями [5] і 
багатосходинково потенціала (БСП) [6,7] особливі тим, що їхня 
далекосяжна частина входить в інтеґрал зіткнень необоротнім 
чином. Крім того, в ці теорії як обов’язкова складова входить 
рівняння переносу для густини потенціальної енергії. У випадку 
БСП існує граничний перехід – коли збільшувати кількість сходинок 
і зменшувати відстані між ними – до плавного (і неперервного) 
потенціала будь-якої наперед заданої форми. Кінетичне рівняння 
при цьому переходить [6,8] у свій відповідник КТСП, однак із 
рівняннями переносу для густин кінетичної та потенціальної енергій 
виникають питання. 

Ми розглядаємо такий граничний перехід у рівняннях 
кінетичної теорії для сумішей з багатосходинковим потенціалом 
взаємодії. Виявлено, що на відміну від кінетичного рівняння, 
граничне рівняння для густини кінетичної енергії відрізняється від 
рівняння, запропонованого в КТСП. Щоб з'ясувати причини цього, 
проаналізовано виведення рівнянь переносу КТСП і в результаті 
запропоновано модифіковане рівняння переносу кінетичної енергії, 
яке узгоджується з граничним і зі стандартним виглядом рівнянь 
переносу в термінах потоку і джерела [9]. Показано, що завдяки 
прийнятому наближенню нехтування кореляцій у просторі 
швидкостей, введена модифікація не впливає на розрахунки [4] 
коефіцієнта  теплопровідности в рамках КТСП. 
[1] Van Beijeren H., Ernst M.H. // Physica (Utrecht), 1973, 68, p. 437;  
70, 225. 
[2] Karkheck J., Stell G. // J. Chem. Phys., 1981, 75, 1475. 
[3] Stell G., Karkheck J., van Beijeren H. // J. Chem. Phys., 1983, 79, 
3166. 
[4] Dyer K.M., Pettitt B.M., Stell G. // J. Chem. Phys., 2007, 126, 
034502. 
[5] Karkheck J., van Beijeren H., de Schepper I., Stell G. // Phys. Rev. A, 
1985, 32, 2517. 
[6] Токарчук М.В., Омелян І.П. // Укр. фіз. журн., 1990, 35, 1255. 
[7] Omelyan I.P., Tokarchuk M.V. // Physica A, 1996, 234, 89. 
[8] Токарчук М.В., Омелян И.П. / Препринт ИТФ АН УССР, ИТФ-
87-152Р, 1987, 36 с. 
[9] Гуменюк Й.А., Токарчук М.В. / Препринт ІФКС НАНУ, ICMP-
06-24U, 2006, 56 с.  
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вул. Свєнціцького, 1, 79011 Львів, Україна 
 

Для опису інтеркаляції іонів металів у напівпровідникові 
кристали запропоновано граткову модель, яка враховує взаємодію 
між інтеркальованими іонами та електронами провідності кристалу. 
Досліджено термодинаміку моделі та проаналізовано можливість 
виникнення в системі фазових переходів між станами з різними 
значеннями іонної та електронної концентрацій. Показано, що між 
іонами літію виникає ефективна взаємодія, яка формується завдяки 
взаємодії іонів літію з електронною підсистемою, і завдяки цьому 
може відбутися фазовий перехід першого роду (якому в режимі 
фіксованих концентрацій відповідає фазове розшарування); 
встановлено також, що ця взаємодія приводить до зсуву 
електронних зон при інтеркаляції [1]. Виявлено, що повна ємність 
системи зростає поблизу точки фазового переходу.  

Також досліджено вплив донорних домішок на фазові 
переходи та показано, що наявність домішок сприяє виникненню 
додаткових фазових переходів, пов'язаних зі стрибками іонної та 
електронної концентрацій, та зростанню ємності системи. При 
цьому концентрація домішок має бути  високою для того, щоб 
спостерігати якісні зміни у картині фазових переходів.  

Враховано рухливість іонів та досліджено вплив іонного 
перескоку на термодинаміку моделі в наближенні середнього поля. 
Побудовано відповідні фазові діаграми в площині хімічний 
потенціал іонів-концентрація. Виявлено можливість існування 
зарядововпорядкованої фази з подвійною модуляцією періоду 
гратки (типу шахового впорядкування) та побудовано діаграми в 
площині хімічний потенціал іонів-параметр іонного перескоку, 
встановлено межі існування однорідної фази та фази з подвійною 
модуляцією. 

 
1. T.S.Mysakovych, I.V.Stasyuk. Journal of Physical Studies.  v. 11, No. 
2 (2007), p.195   
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The investigation of energy and dynamic characteristics of crystal 
with the ionic transfer is one of the problems today. Specifically, problem 
include the investigation of possible ordering that has character of phase 
transition, analysis of energy spectrum of particles and value of ionic 
conductivity. The simple noninterecting model of ionic hopping in lattice 
is proposed basing on the lattice gas model [1]. The particles are 
described by the Pauli statistics.  

The correlation functions constructed on the Pauli operators of 
creation and annihilation of particles are investigated. An approach for 
correlation functions is based on fermionization procedure which permits 
to formulate the exact calculation procedure. The frequency dependences 
of autocorrelation functions as well as frequency dependences of 
densities of states are obtained for a fixed lattice site, temperature and 
particle energy. Numerical results for autocorrelation functions at β=0 are 
in good agreements with analytical estimates at N → ∞. A special 
attention is paid to changes in density of states at the decrease of 
temperature. The transformation of the one-particle spectrum from 
gaussian-like density of states at high enough temperatures to the two-
peak structure at low temperatures and sufficiently large energy 
difference chemical potential is investigated. The correlation between the 
two-peak DOS and density of states at T → 0, that corresponds to the 
boson gas of the magnon-like exitations, is established. A comparison 
with the DOS in the fermion picture points the significant differences in 
energy spectrum and its spectral features [2]. 
The simple microscopic noninteracting model for the description of the 
energy spectrum of ion subsystem in Pauli ionic conductor is considered 
in the mean field approximation too [3]. Phase diagram of the model is 
obtained with taking into account the possibility of transition into 
conducting state analogous to that of super fluid 4He or that include 
“condensate”. The temperature dependence of ionic hopping parameter 
conditioned the thermal activation is taken into account too. The one-
particle spectrum and the one-site density of states are calculated in 
random phase approximation. The frequency dependence of the density 
of states in disordered phase and phase with “condensate” is investigated 
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in wide range of temperature on example of quasi-one-dimensional and 
three-dimensional systems. The approximate results for density of states 
have good quality degreement with exact results based on fermionization 
procedure [2]. However significant difference is that the one-dimensional 
system at T≠0 has not phase transition and the frequency dependence of 
the density of states has stepless character. 

1. Mahan G. D., Phys. Rev. B, 14 793 (1976). 

2. Stasyuk I. V., Dulepa I. R., Condens. Matter Phys., 10 (2007). 

3. Stasyuk I. V., Dulepa I. R., Preprint Institute for Condened Matter 
Physic, 2008. 
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ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ПОЛЯ 
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Асиметрична модель Хаббарда досліджується в рамках теорії 

динамічного середнього поля. На основі підходу різночасових 
розщеплень рівнянь руху для функцій Гріна запропоновано та 
вдосконалено метод розв’язання одновузлової задачі асиметричної 
моделі Хаббарда. В результаті сформульовано т. зв. модифіковане 
узагальнене наближення Хаббард-ІІІ (MGH3), яке описує розсіяння 
частинок на бозонних збудженнях “магнонного” та дублонного 
типу. 

В рамках запропонованого підходу описано перебудову 
густини станів локалізованих частинок у границі Фалікова-Кімбала 
з безмежною одновузловою взаємодією при зміні концентрації 
частинок чи температури, а також при фазових розшаруваннях.  

При половинному заповненні описано густини 
одночастинкових станів асиметричної моделі Хаббарда при 
скінченній енергії одновузлової взаємодії, і знайдено залежність 
критичного значення даної енергії, при якому відбувається 
неперервний перехід метал-діелектрик від співвідношення між 
параметрами переносу частинок різного сорту.  



 59

Для систематизації та обгрунтування наближень, застосованих 
у теорії, запропоновано метод твірного функціоналу Каданова-
Бейма для розв'язання ефективної одновузлової задачі динамічного 
середнього поля. В рамках цього методу досліджено бозонні 
спектри в границі Фалікова-Кімбала з безмежним одновузловим 
відштовхуванням. 
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We calculate the many-body density of states and the nonresonant 
response functions for electronic Raman and X-ray scattering in the 
charge-density-wave (CDW) phase of the Falicov-Kimball model within 
the dynamical mean-field theory. At zero temperature, the charge gap is 
exactly equal to U (Coulomb repulsion between the mobile and localized 
electrons on the site) and the system acts like a good insulator. Increasing 
T rapidly fills the gap with subgap states and the transport rapidly 
becomes more metallic. The nonresonant response functions for 
electronic Raman and inelastic X-ray scattering show peaks connected 
with transitions over the gap and transitions that involve subgap states. In 
the case of inelastic X-ray scattering (when both energy and momentum 
are transfered), the response function manifests features of dynamical 
screening (vertex corrections) in the different symmetry channels (A1g 
and B1g).  The optical sum rule (and suitable generalizations for inelastic 
light scattering) is also examined. In the case of X-ray scattering, the 
increment of the potential-energy contribution into sum rule in the 
ordered phase depends explicitly on the square of the order parameter 
and the kinetic-energy one either decreases or increases depending on the 
interactions strength and transfered momentum value. Also we examine 
the dependence of the inelastic X-ray scattering spectra on the transferred 
momentum within the first Brillouin zone. Starting from the center of 
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zone (this case corresponds to the electronic Raman scattering) to the 
zone edge along the diagonal, the X-ray response function of the uniform 
phase shifts to higher frequencies, when for the CDW ordered phase 
there is no strong dependence on q. 
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Кераміка на основі оксиду цинку, легованого різними 
елементами, є перспективним матеріалом для формування прозорих 
електродів у системах відображення та різного роду сенсорах. 
Особлива увага приділяється дослідженню тонкоплівкового 
матеріалу та структур на його основі, особливо легованих 
магнітними домішками.  

У цій роботі представлено результати експериментальних 
досліджень структури, морфології поверхні  та електрофізичних  
властивостей тонких плівок ZnMnO. Плівки нарощували методом 
імпульсного лазерного осадження мішеней Zn1-хMnхO (складу 
 x ≈ 0,04). Мішені отримано послідовним пресуванням та спіканням 
порошкового ZnO з добавкою Mn. Для абляції мішеней 
використовували YAG:Nd3+ лазер з параметрами:  
λ = 1064 нм, питома густина енергії q = 4×108 Вт/см2

, частота 
слідування імпульсів   
f = 0,5 Гц, тривалість імпульсу 10 нс. Тонкі плівки нарощували на 
підігріті до 453 К скляні та монокристалічні Al2O3 (0001) підкладки 
за різних режимів роботи лазера. Використовували також  підкладки 
з напівпровідникових матеріалів CdTe та Si для формування 
гетероструктур. Дрібнозерниста структура мішеней сприяє 
стабілізації параметрів процесу розпилення і дозволяє отримати 
більш досконалу структуру плівок. Структурну досконалість плівок 
досліджували за допомогою методу дифракції електронів високих 
енергій на відбиття. 

 Отримані тонкі плівки мали  морфологію поверхні без 
особливостей. Установлено досить високу питому провідність 
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плівок малих товщин (менше 100  нм) і повільне  зростання за 
більших товщин. Це вказує на переважаючий процес конденсації 
атомів металевої компоненти (збільшення коефіцієнта прилипання), 
найімовірніше атомів Zn, на початкових стадіях росту плівки. На 
провідність свіжоотриманих плівок впливають також і радіаційні 
дефекти, породжені лазерною плазмою. Процес відпалу таких 
радіаційних дефектів проходить за кімнатної температури протягом 
кількох годин. 

На основі досліджень електрофізичних параметрів плівок, 
температурних залежностей питомої електропровідності оцінено 
концентрацію носіїв заряду та їх холлівську рухливість. 
Установлено кореляцію між товщиною плівок та електрофізичними 
параметрами. 

 
1. Котлярчук Б.К., Попович Д.И., Савицкий В.Г., Савчук В.К., 

Неорганические материалы, 32, 945 (1996).  
2. Wisz G., Virt I., Kuzma M. Thin Solid Films, 336, 188, (1998).  
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Dynamical properties of liquid Indium were studied via inelastic 

X-ray scattering [1], but so far there are no results of computer 
simulation at the temperature of experiment at 170C. Liquid Indium 
cannot be simulated correctly by means of classical molecular dynamics 
because of problems with the proper representation of covalent bonds by 
the effective two- or three-body potentials. For that reason the first 
principles approach must be used. 

Results of ab initio simulation of structural and dynamical 
properties of liquid Indium at the thermodynamic conditions of  the IXS-
experiment are presented in this report. Calculations were performed by 
the Vienna Ab-Initio Simulation Package (VASP) [2]. Initially the 
calculations were carried out for the case of solid crystalline bulk In in 
order to estimate the  equilibrium lattice constant for the supercell and to 
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choose correct pseudopotentials and density functional. All the 
production runs were performed with the PAW-potentials. 

We report pair distribution function, corresponding running 
coordination numbers, bond-angle distribution, velocity autocorrelation 
function, density of vibrational states, estimated from the ab initio 
simulations. From the mean square displacements we were able to 
estimate the self-diffusion coefficient. A tendency of liquid Indium to 
formation of some kind of dimers or small chains, that follows from the 
bond-angle distribution function, is discussed. From the shape of the 
Fourier-transformed velocity autocorrelation function one can conclude, 
that two kinds of collective modes strongly contribute to the density of 
vibrational states. 

 
[1] H.Reichert, F.Bencivenga, B.Wehinger, M.Krisch, F.Sette, 

H.Dosch. Phys. Rev. Lett. v. 98, 096104 (2007) 
[2] VASP package. Copyright of the Institut fur Materialphysik, 

Universitat Wien. 
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 Mesoscopic structures in fluids are localized between the 
microscopic (less than the cutoff radius r≤rc) and macroscopic (larger 
than the correlation radius L/Rc) spatial (as well as respective temporal) 
scales. The consistent modeling of the mechanical movement and short-
range interactions for the former scales and nearly-homogeneous states 
for the latter scales is especially important at the phase-transition and 
critical states where the difference (Rc−rc) can be great. Thermodynamic 
consistency for the mesoscopic scales requires the well-defined 
interrelation between the observed (measurable) properties and the 
adopted interparticle potentials when the adequate structures may be 
simulated. 
 The proposed method is developed as a combination of a 
fluctuational EOS(FEOS) with three T-dependent coefficients a(T), b(T), 
c(T) and the MD-simulation in (NVT)-ensemble with the exactly 
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determined Lennard-Jones (12/6) parameters: σ(T), ε(T) and the only 
adjustable value rc(T). FEOS provides the accurate (within the 
experimental uncertainties) representation of mechanical properties Ps(T), 
ρl(T), ρg(T) along the whole coexistence curve (CXC) of a real fluids. 
The important advantage of the FEOS/MD-method is the exact 
transformation of the input CXC-data into the Lennard-Jones (12/6) 
parameters as a background of the structure's simulations. Another 
distinction from the conventional simulations of a phase transition is the 
adequate estimate of the coupled density-order (ρl−ρg) and entropy-
disorder (sg−sl) parameters up to the critical point based on the Clapeyron 
equation. 
 Several (3 or 4) preliminary runs must be carried out in (NVT)-
ensemble to determine the optimal cutoff radius rc(T) for the prescribed 
vapor pressure Ps(T) and to provide the negligible fluctuations of the total 
energy. The known leap-frog algorithm has been used for the total 
number of molecular balls N=4096 in a saturated liquid of argon and 
water. It was established that any intramolecular degrees of freedom and 
bonds are irrelevant for the formation of a mesoscopic inhomogeneous 
structure in a real neutral fluid. There is a special preferable intra-cluster 
distance between the molecular balls which can be predicted and tested 
by the FEOS/MD-method. 
 Estimation of a thermodynamic correlation volume Vc(P,T) at 
subcritical temperatures based on the imaginary lattice of subcells in a 
total simulated cell V=L3 has been developed. It has some advantages in 
comparison with the usual estimates of a cluster size or the oscillatory 
range of a pair correlation function in the states with the significant 
inhomogeneity. 
 These estimates are appropriate for the nearly-homogeneous 
macroscopic states with the formed structure. Any open cubic subcell of 
a total simulated volume V exchanges with the nearest-neighbour 
subcells by the flows of particles and energy. This effect is significant for 
the mesoscopic scales during the structure-forming process. The 
correlation volume Vc corresponds to the set of subcell volumes in which 
the second well-defined peak of the gas-like density arises in the 
simulated liquid phase. This value Vc has been estimated by the step-by-
step procedure of the subcell's volume decreasing. 
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The single crystals with garnet structure are prospective materials 

for scintillation detectors and solid state lasers. Their resent development 
has aroused interest in the investigation of their physical properties. This 
paper reports on results of investigation of electronic structure and 
luminescence properties of Ca3Ga2Ge3O12 garnet crystals. The UV band 
to band and excition absorption region is not elementary and presents a 
superposition of at least two bands. The origin of UV luminescence is 
discussed. 

X-ray photoelectron, emission and absorption have been used to 
study the electron structure and valence state of R.E.3Ga5O12 (R.E.= Gd, 
Sm, Nd) and Ca3Ga2Ge4O14 garnet crystals. The experimental X-ray 
emission spectra of components in garnet crystals were matched (used 
core level energy) in unified energetic scale. X-ray absorption spectra 
components in garnet crystals were obtained at 80K and 300K using a 
tube spectrometer equipped with an RKD-01 co-ordinate detector. The 
total and partial electron density of states R.E.3Ga5O12 have been 
calculated. 
*Permanent address: Lviv National University by Ivan Franko,  Kyryla 
and Mefodj 8, str Lviv , Ukraine 
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Описано нові енергетичні підходи до дослідження 

тріщиностійкості складних систем типу "метал + навантаження + 
опромінення". Розроблено математичну модель тріщини в 
матеріалах, які знаходяться під жорстким нейтронним 
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опроміненням, а також в уран-плутонієвому середовищі, що 
ділиться. Вводиться поняття "крекону" - квазічастинки у вершині 
тріщини, яка рухається. Для пошуку рівняння руху 
використовується принцип Гамільтона: інтеграл дії S досягає 
мінімального значення на дійсних траєкторіях тріщини, тобто 
варіаційні принципи механіки використовуються як критерій 
руйнування. 

Також досліджено залежності критичних розмірів тріщини 
від основних термодинамічних параметрів. Зроблено перші оцінки 
безпечних щодо тріщиностійкості режимів роботи реакторів. 
Отримані результати порівнюються з відомими 
експериментальними даними.  
 1. В.А. Тарасов. Комп’ютерне моделювання радіаційної 
повзучості реакторного палива //УФЖ. 2000, 10, с. 23–35. 
 2. В. Русов, В. Тарасов, Т. Бориков. Пружно-пластичний розвиток 
тріщини в разі опромінення циклічних навантажень, зумовлених 
термоакустичною нестійкістю теплоносія в активній зоні  // Вісник 
Львівського університету. Серія фізична 2005, вип. 38, ч. 2, с. 288-
293. 
 3. В.А. Тарасов, Т.Л. Бориков, Т.В. Крыжановская, С.А. 
Чернеженко, В.Д. Русов. Теория диссипативных структур 
кинетической системы для дефектов нелинейной физической 
системы «металл + нагрузка + облучение». Ч. 1-2 // ВАНТ Серия 
ФРП и РМ (90). 2007, 2, с. 63–75. 
 4. В.А. Тарасов, Т.Л. Бориков, Т.В. Крыжановская, С.А. 
Чернеженко, В.Д. Русов. Теория диссипативных структур 
кинетической системы для дефектов нелинейной физической 
системы «металл + нагрузка + облучение». Ч. 3-4 // ВАНТ Серия 
ФРП и РМ (90). 2007, 6, с. 29–41. 
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Суттєвих успіхів в інтерпретації результатів дифракційного 

дослідження металічних розплавів досягнуто, завдяки 
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використанню статистичних методів, що дозволяють отримати 
тривимірну структурну модель у вигляді масиву координат атомів, 
яка найкращим чином узгоджується з експериментальними даними. 
Враховуючи існуючу в літературі дискусію щодо адекватності 
використання різних статистичних методів, нами проведено 
порівняння моделей, отриманих методами  оберненого Монте Карло 
та молекулярної динаміки. 

Для цього були використані тривимірні структурні моделі для 
рідких Na (373К, 473К), K (338К, 508К) та Al (973К, 1073К, 1173К) 
згенеровані вказаними методами з використанням як власних, так і 
запозичених з літератури експериментальних кривих структурного 
фактору та парного розподілу атомів. При моделюванні методом 
молекулярної динаміки використовувались парні потенціали 
міжчастинкової взаємодії, розраховані в рамках теорії 
псевдопотенціалу з використанням модельного потенціалу 
Ашкрофта. 

Порівняння модельних кривих парного розподілу, отриманих 
обома методами, з  експериментальними, вказує на практично повне 
співпадіння для лужних металів при всіх температурах, що свідчить 
як про адекватність обох підходів, так і про відповідність моделей 
реальній структурі розплавів. Для рідкого алюмінію таке 
співпадіння дещо гірше, що обумовлено похибками в 
експериментальних кривих.  

Для більш детального дослідження характеру впорядкування  
атомів у розплавах, отримані моделі були проаналізовані 
статистично-геометричним методом Вороного-Делоне з 
використанням розрахованих значень коефіцієнту сферичності 
усередненого по всій конфігурації та його середньоквадратичного 
відхилення, частки поліедрів Вороного з топологічними індексами 
n4n5n6, а також частки атомів, що входять до складу замкнутих 
кластерів. Як і очікувалось, порівняння цих характеристик для 
рідких лужних металів показало їх незначну відмінність для обох 
методів моделювання, що свідчить про коректність та практично 
повну адекватність отриманих обома методами моделей. Для 
рідкого алюмінію порівняння вказаних характеристик показало 
більші відмінності ніж для лужних металів та  свідчить про більшу 
впорядкованість атомів в моделях, отриманих методом 
молекулярної динаміки, порівняно з моделями, отриманих методом 
оберненого Монте Карло. На наш погляд, це, скоріш за все, 
обумовлено тим, що в методі оберненого Монте Карло в явному 
вигляді задається лише відштовхувальна частина потенціалу 
міжчастинкової взаємодії, а притягувальна частина вводиться 
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опосередковано (у вигляді експериментальної кривої структурного 
фактору). 

Для додаткового контролю коректності використаного 
потенціалу міжчастинкової взаємодії та адекватності моделей, 
отриманих методом молекулярної динаміки реальній структурі 
розплаву, розраховувався коефіцієнт самодифузії D,  який 
порівнювався з відомими експериментальними даними. Порівняння 
показало, що відповідність розрахованих та  експериментальних 
значень  D знаходиться в межах 20%, що вважається достатнім для 
підтвердження коректності проведеного моделювання та 
відповідності моделей реальній структурі розплаву. 
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A relaxation time approximation [1] is developed to describe the 
experimental results obtained for the isobaric thermal conductivity of 
orientationally-disordered molecular crystals with different types of 
rotational molecular motions. The total phonon relaxation time is 
determined by two mechanisms of phonon scattering, one of which is due 
to the phonon-phonon scattering and other the phonon-rotation one (one 
and two-phonon scattering processes) [2]. 

The isobaric thermal conductivity in orientationally-disordered 
phases of solid SF6, CCl4(Ib) and C6H6 is theoretically investigated by 
using the concept of a minimum thermal conductivity and Debye thermal 
conductivity model with regards to the thermal expansion of samples. 
The concept of a “minimum thermal conductivity” is based on a heat 
transfer theory proposed by Einstein [3]. By this theory the atomic 
vibrations are assumed to be incoherent and therefore heat transport 
occurs as a diffusive heat transfer directly from site to site on a time scale 
of one-half the period of oscillation. In the majority of cases, Einstein’s 
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model could not described the large thermal conductivity of dielectric 
crystals but can be use to understanding the heat transfer processes in 
dielectric crystals. At temperature increases, the phonon-phonon 
scattering processes enhance, and the phonon mean free path decreases, 
but it cannot become smaller than one-half of the phonon wavelength λ/2 
[4]. If all vibrational modes scatter for a distance of λ/2, the thermal 
conductivity reaches its lower limit. 

The simulation was carried out in the framework of a model where 
heat is transferred by phonons and “diffusive” modes with regards to the 
thermal expansion effect and phonon-rotation coupling. For this purpose 
the temperature dependences of the isobaric heat capacity components 
have been calculated numerically for SF6, CCl4(Ib) and C6H6. The 
contributions of phonon-phonon and phonon-rotational interactions to the 
total thermal resistance are discussed.  

The results obtained in present investigation demonstrate that the 
T-dependence of isobaric thermal conductivity in orientationally-
disordered phases of molecular crystals can be adequately described in 
Debye approximation in the frame of the model where heat is transferred 
by phonons and “diffusive” modes. It should be said that the model of 
heat transfer described here is quantitative and is supported by both 
formal analyses and quantitative simulations. 

 
[1] R. Berman, Thermal Conduction in Solids, Clarendon Press, Oxford, 
(1976). 
[2] I.N. Krupskii, L.A. Koloskova, and V.G. Manzhelii, JLTP, 14, 403 
(1974). 
[3] A. Einstein, Ann. Phys. (Leipzig) 35, 679 (1911). 
[4] D.G. Cahil, S.K. Watson, R.O. Pohl, Phys. Rev. B46, 6131 (1992). 
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О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, В.М. Борисюк 
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Дослідження плавлення ультратонкої плівки мастила, затиснутої 
між двома атомарно-гладкими поверхнями проводиться з 
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використанням дробової системи Лоренца для апроксимації в’язко – 
пружного середовища [1,2]. 

Мастило при цьому демонструє граничний режим тертя, при 
якому великим значенням напружень відповідає його 
рідиноподібний стан, якому, в свою чергу, відповідає ділянка 
пластичної течії на діаграмі навантаження. А низьким напруженням 
відповідає твердоподібне мастило та гуківська ділянка діаграми 
навантаження. З підвищенням температури поверхонь тертя у 
мастилі з’являються напруження і воно тече. 

При врахуванні адитивних шумів напружень, деформації та 
температури мастила було побудовано фазову діаграму з ділянками 
рідинного (SF), сухого (DF), переривчастого (SS), метастабільного 
та стійкого рідинного (MSF+SF) тертя. Ділянка SF характеризується 
наявністю єдиного ненульового максимуму функції розподілу 
напружень за їх величиною. В області DF реалізується єдиний 
нульовий максимум. Ділянка SS вирізняється наявністю  нульового і 
ненульового максимумів, при цьому у процесі тертя відбуваються 
постійні переходи між режимами тертя, що визначаються цими 
максимумами. В режимі MSF+SF співіснують два ненульових 
максимуми. Для параметрів всіх режимів в рамках числення 
Стратоновича побудовані часові ряди напружень )(|| tσ , які 
дозволяють подати переходи між режимами тертя. Показано, що у 
випадку коли інтенсивність шуму температури набагато більша ніж 
інтенсивності шумів напружень та деформації, при низьких 
значеннях напружень встановлюється самоподібний режим тертя з 
відсутнім характерним масштабом напружень, що визначається 
однорідною функцією розподілу. Зі збільшенням інтенсивності 
шуму температури діапазон напружень, з відповідною однорідною 
ділянкою функції розподілу, розширюється.   

За допомогою мультифрактального флуктуаційного аналізу для 
всіх знайдених режимів тертя показано, що мультифрактальність 
часових рядів напружень обумовлена степеневим виглядом функції 
розподілу та наявністю кореляцій у системі. Якщо принаймні одна з 
умов порушується, ряди набувають монофрактальних 
характеристик. Оскільки степеневий вид розподілу відповідає 
низьким значенням напружень, то такий випадок слід віднести до 
самоподібної поведінки твердоподібного мастила. Найбільш 
виразна мультифрактальність спостерігається у режимі DF,  
оскільки тут функція розподілу має виключно степеневий вигляд, 
при низьких значеннях напружень, що відповідає самоподібним 
системам. В режимі SS  мультифрактальність менш виразна, тому як 
розподіл ймовірностей, відповідаючий розглядаємому розв’язку 
рівняння Ланжевена, має також ненульовий максимум, і з часом 
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перехід в стан, що визначається цим максимумом, стає можливий, 
що відповідає плавленню мастила. При такому переході система 
втрачає властивості самоподібності та мультифрактальності, тут має 
місце встановлення стаціонарного режиму рідинного тертя. Однак 
наявність двох максимумів розподілу відповідає режиму stick-slip, і 
з часом відбувається зворотній перехід до твердоподібної структури, 
і система знов набуває самоподібних властивостей. При режимах 
тертя MSF+SF та SF система не має властивостей 
мультифрактальності, тому як степеневий вид функції розподілу не 
спостерігається.  
 
1. А. В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Журнал технической физики, 75, 

№ 11 : 17 (2005). 
2. А. В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Журнал технической физики, 77, 

№ 9 : 137 (2007). 
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Аморфні металеві сплави мають комплекс унікальних фізико-
механічних властивостей, що пояснює активне дослідження 
процесів їх отримання та використання. Значну роль в 
технологічних процесах відіграє стан поверхні зразка. Наявність 
неоднорідності якої впливає на експериментальні результати, 
отримані під час вивчення різних поверхневих явищ.  

Метою даної роботи було дослідження оптичних параметрів 
аморфних металевих сплавів Ni40Fe40B20 та Ni40Fe50B10 до та після 
полірування їх поверхні, а також вплив бомбардування іонами 
аргону в аномально тліючому розряді. 

Відомо, що на поверхні оптичного елементу після механічної 
обробки завжди існує дефектний шар, глибина якого відповідає 
розмірам зерна абразиву та утвореним тріщинам. Видалення 
дефектного шару методом іонної обробки дозволяє отримати 
поверхні, які за складом, структурою та властивостями близькі до 
матеріалу в об’ємі. При цьому іонне бомбардування впливає на 
відбиття світла від поверхні. По-перше, відбувається зміна геометрії 
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рельєфу, а по-друге, відбиття світла змінюється за рахунок зміни 
коефіцієнта заломлення середовища. Отже іонне бомбардування 
створює в приповерхневому шарі так званий «змінений» шар. В 
якості характеристики поверхні, як правило, використовують 
ефективну товщину приповерхневого прошарку, фізичний сенс якої 
полягає в тому, що її значення визначає шар, де оптичні властивості 
суттєво відрізняються від властивостей матеріалу в цілому. 

В роботі досліджувалися зразки аморфних сплавів, виготовлені 
методом спінінгуння розчину зі швидкістю 106 К/сек. Ширина 
аморфних стрічок становила 1-2 мм. Для збільшення площі 
відбиваючої поверхні зразків стрічки однакових сплавів довжиною 
2 см за допомогою контактної пайки щільно розміщувалися на 
залізній підкладці шириною 1-2 см. Визначення оптичних 
характеристик проводилося шляхом модельного представлення в 
еліпсометричних термінах аморфного сплаву у вигляді «ізотропної 
плівки – ізотропної підкладки» за результатами 
спектроеліпсометричних вимірювань методом Бітті-Конна для кута 
падіння світла φ = 72° в діапазоні довжин світлових хвиль λ÷500-
1215 нм. Для створення дзеркальної поверхні і зняття поверхневого 
шару застосовувалося механічне полірування з використанням 
діамантових паст типу АСМ. Бомбардування поверхні виконувалося 
іонами спектрально чистого аргону. 

Досліджено взаємодію світлових хвиль з контактною та 
безконтактною поверхнями аморфного сплаву Ni40Fe40B20 до та 
після їх полірування. Аналіз залежностей d = f(λ) показує, що 
товщина інформаційного шару d збільшується зі зростанням 
довжини хвилі падаючого світла λ. Отримані спектральні залежності 
товщини оптичного шару d свідчать про зменшення останньої 
внаслідок полірування та бомбардування. При цьому значення 
показника заломлення приповерхневого шару n1 збільшується. 
Проте ці зміни не характерні для показника заломлення n2 сплаву 
«під плівкою». Інтенсивність зміни оптичних параметрів при 
зростанні довжини хвилі λ падаючого світла однакова для будь-яких 
станів досліджуваних поверхонь, що дозволяє припустити їх 
залежність виключно від хімічної структури зразків. 

При експериментальному дослідженні аморфного сплаву 
Ni40Fe50B10 зменшення товщини оптичного шару відбувається до 
певного часу впливу іонним бомбардуванням. 
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НЕВПОРЯДКОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Ю.В.Гудима, О.М. Семенко 

 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  

Чернівці, вул.Коцюбинського 2, 58012  
 

 Вплив шумів на складні нелінійні системи привертає увагу 
фізиків в останні десятиріччя з огляду на практичні перспективи 
застосування. Окремо розглядують точкові (нуль-вимірні) і 
розподілені об’єкти. Останні цікаві тим, що в них можуть 
спостерігатися фазові переходи викликані зовнішнім шумом. Наявні 
в цій області результати ґрунтуються на вихідному положенні про 
існування в розглядуваній системі просторового (дифузійного) 
зв’язку. 
 У запропонованій роботі ми розглядаємо новий клас явищ 
випадкового зв’язування початково незв’язаного ансамблю 
ідентичних бістабільних елементів, що знаходяться під дією 
зовнішнього просторово-часового шуму як посередника. Ми 
розглядаємо набір однакових бістабільних елементів розміщених у 
невпорядкованому середовищі. Немарківський стохастичний процес 
викликає перехід між початково гомогенною (незв’язаною) і 
гетерогенною (зв’язаною) поведінкою бістабільною системою, тобто 
приводить до просторового зв’язування в системі нуль-вимірних 
передемпфованих осциляторів. З огляду на ці факти таке явище 
можна назвати – зв’язування індуковане шумом. Просторово 
неоднорідний шум, який виражає дію зовнішнього 
невпорядкованого середовища на систему, є узагальненням 
стохастичного процесу Орнштейна-Уленбека [1]. І аналітичні, і 
числові розрахунки в наближенні найближчих сусідів показують, 
що система зв’язаних бістабільних елементів зазнає фазового 
переходу типу порядок-безпорядок. Отримані фазові діаграми для 
різних рівнів інтенсивності шуму і сили зв’язування між елементами 
підтверджують наявність фазового переходу. 
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Рис.1 Біфуркаційна фазова діаграма, тобто залежність параметра 
порядку m від інтенсивності шуму σ2 для C=10 (Рис1a) і сили 

зв’язування C для σ2=1 (Рис1b). 
 

 Головним результатом роботи є теорія опосередкованого 
зв’язування між нелінійними системами через занурення в 
невпорядковане середовище. Невпорядковане середовище є 
джерелом просторово-часового кольорового шуму, який викликає 
зв’язування між системами і може ініціювати фазовий перехід.  
[1] Iu.V.Gudyma, O.M.Semenko, Physica A 386, 47-53 (2007). 
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Для каталізаторів, що є тонкими пластинками, теплота, 

яка виділяється при хімічних процесах, може значно змінювати 
температуру поверхні каталізатора і тим самим суттєво впливати на 
швидкості перебігу хімічних реакцій. Навіть малі зміни можутъ 
бути достатніми для того, щоб значно змінити динаміку 
окислення. Ось чому доречно аналізувати умови теплової 
рівноваги, що дають можливість зрозуміти характерні часові та  
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просторові масштаби температурного поля, яке впливає на перебіг 
хімічних процесів. 

В роботі проведено порівняльний аналіз загальної моделі 
каталітичного окисления монооксиду вуглецю (J.Cisternas, 
P.Holmes), що враховує температурний аспект перебігу LH – 
реакції окислення з врахуванням загальних аспектів дифузії СО на 
поверхні та моделей, що оперують балансом процесів адсорбції та 
десорбції як функцій покриття реагентів в тому числі моделей 
стехіометричного балансу. 

Аналіз результатів, отриманих з застосуванням різних 
стійких та ефективних алгоритмів дозволяє зробити висновок про 
адекватність запропонованої моделі процесам, що реально мають 
місце в кінетичній області проведення гетерогенних каталітичних 
реакцій з врахуванням температурного балансу. 
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Алюміній-мідні сплави завдяки малій густині та високій 

міцності широко використовують у промисловості. Проте вони 
схильні до локальної корозії, яка протікає біля інтерметалідних 
включень Al2Cu, Al2CuMg та інших.  Технологія захисту таких 
сплавів включає формування конверсійних шарів для “зміцнення” 
оксидної плівки та нанесення інгібованих хроматами лакофарбових 
покриттів. Хромати токсичні, дорогі у зберіганні та важко 
утилізуються. Замість них в покриття додають менш ефективні 
борати, силікати, молібдати, іонообмінні пігменти тощо. 
Використання композицій двох або більше інгібіторів може 
забезпечити значне посилення захисної дії покриття за рахунок 
ефекту синергізму. Метою даної роботи було дослідити особливості 
механізму та ефективність інгібування корозії алюміній-мідного 
сплаву сумішшю фосфату цинку та кальційвмісного пігменту за 
допомогою електрохімічної моделі.   

Електрохімічна модель представляла собою гальванопару 
чистого алюмінію та інтерметалічної сполуки Al2Cu, з’єднаних 
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через нуль-гальванометр, експоновану в корозійному середовищі, 
що імітує слабокислі дощові опади в промислових районах країни. В 
середовище додавали екстракт суміші неорганічних інгібіторів 
корозії - фосфату цинку, модифікованого молібдатом, та кальцій-
іонообмінного пігменту на основі кремнезему. Інтерметалічну 
сполуку готували сплавленням шихти вихідних компонентів в 
електродуговій печі з вольфрамовим електродом (катод) на мідному 
водоохолоджуваному поді (анод) в атмосфері високочистого аргону 
під тиском до 105 Па. Як гетер використовували губчастий цирконій. 
Поряд із вимірюванням струму гальванокорозії нуль-
гальванометром ZRA, за допомогою потенціостата Autotafel (ACM), 
каломельного електрода порівняння та платинового допоміжного 
досліджували вольтамперні характеристики електрохімічної моделі 
та її окремих частин. На рентгенівському фотоелектронному 
спектрометрі Kratos axis ultra вивчали хімічний склад поверхневих 
плівок, що утворилися на інтерметалічній та алюмінієвій частинах 
моделі після її витримки в інгібованому середовищі. Одержані 
спектральні залежності обробляли за допомогою програми CasaXPS 
Version 2.3.1Dev30.  

Встановлено, що композиція фосфатного та кальційвмісного 
інгібіторів має значний захисний ефект, співмірний з дією хромату 
стронцію. Струм електрохімічної моделі при додаванні в 
середовище цієї інгібувальної композиції зменшується приблизно у 
1,5 раза у порівнняні з використанням хромату. Спостерігається 
сильний катодно-анодний контроль корозії моделі за рахунок 
утворення на поверхні інтерметаліду стійкої фосфатної плівки 
аморфної структури з поступовим переходом до кристалоподібної. 
Методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії показано, 
що ця плівка переважно містить комплексну суміш фосфатів цинку 
та кальцію з низькими добутками розчинності. При цьому 
збагачення поверхні інтерметалічної фази міддю, характерне для 
алюміній-мідних сплавів в агресивному середовищі, практично не 
спостерігається.  
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 Невпорядковані системи мають ряд цікавих застосувань  і 
часто унікальні властивості, що є причиною зацікавленості як 
фізиків так і практиків ось уже на протязі кількох десятиліть. Разом 
з тим теоретичний їх опис утруднений низкою факторів. І, якщо для 
систем із безладом заміщення успішно використовують такі методи 
як модель віртуального кристала чи метод когерентного потенціалу, 
то їх застосування до топологічно невпорядкованих систем часто 
наштовхується на нездоланні труднощі. Одним із прикладів таких 
систем є невпорядковані системи із безладом зміщень,  
невпорядкованість яких пов’язана із випадковими статичними 
зміщеннями атомів із вузлів ідеальної гратки. Такий тип 
невпорядкованості використовувався для аналізу енергетичного 
стану атомів на поверхні твердого тіла і у тонких плівках. 
Невпорядкування зміщень було також виявлене і у кристалах 
багатокомпонентних оксидних сполук, що проявлять 
п’єзоелектричні, сегнетоелектричні чи феромагнітні властивості, у 
яких атоми деяких сортів зазнають випадкових зміщень із 
рівноважних положень. Саме ці зміщення призводять до дифузного 
розсіювання рентгенівського випромінювання, що проявляється у 
розширенні дифракційних ліній. 
 Ця робота присвячена дослідженню енергетичного спектру та 
густини станів електронів у невпорядкованій системі із безладом 
зміщень. Розрахунки виконані у рамках методу сильного зв’язку, у 
якому за базисні функції вибрано атомні функції s - стану. Вплив 
зміщень на потенціальну енергію враховано у лінійному 
наближенні, а при знаходженні матричних елементів використано 
такі ж наближення для зведення трицентрових інтегралів до 
двоцентрових, які використовують для ідеальних кристалів. 
Врахування впливу зміщень на спектр здійснено за теорією збурень, 
у якій нульовим наближення вважають стани ідеального кристала, а 
збуренням ту частину потенціальної енергії, що пов’язана із 
зміщенням атомів із вузлів ідеальної кристалічної гратки. Самі 
зміщення різних атомів вважаються незалежними, а їх середні 
значення рівними нулю. Для знаходження закону дисперсії 
використано k - представлення рівнянь для коефіцієнтів розкладу 
хвильової функції за базисними функціями, а при знаходженні 
фур’є-образів матричних елементів враховано вклади лише від 
найближчих сусідів. У побудованій теорії збурень здійснено 
конфігураційні усереднення, при виконанні яких вважалось, що 
розподіл зміщень можна описати функцією Гаусса і враховано лише 
квадратичні за зміщеннями вклади. 

 За цих умов, на основі контрольованих наближень знайдено 
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вирази для спектру, його затухання та густини станів. Конкретні 
розрахунки реалізовано для безладу зміщень, що базується на 
лінійному ланцюжку атомів та простій кубічній гратці. Для 
останнього випадку зроблено співставлення результатів розрахунку 
енергетичного спектру із структурою невпорядкованої системи, 
одержаною розмиванням гратки при таких самих ступенях безладу. 
Встановлено, що ширина зони і загасання спектру лінійно зростає зі 
збільшенням ступеня безладу. Такий характер зміни спектру як і 
поведінка густини станів у розвинутому підході одержано, на 
відміну від інших схем, без будь-яких додаткових припущень чи 
модифікацій обчислювальної процедури. 
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The fact, that low-frequency dielectric spectra obeys to “universal” 

power law [1] indicates, that the studying system is disordered in some 
way, because the ordered system cannot relax another than exponentially 
in time domain or according to Debye law in frequency domain. 
Therefore, the relaxation processes in solids, particularly dielectric, 
allows to study the disorder. Till now, large attention is applied for 
analysis of dielectric spectra, which have been divided on different types 
depending on the value range of power exponent n. Character of the 
temperature dependence of disperse dielectric constant especially in 
connection with the type of the dielectric spectra is often beyond the 
scope of attention.  

GaSe crystals crystallize in the layered structure. Layers stacking 
faults connected with polytypism lead to disorder along c axis. Besides, 
the disorder may be caused by non-controlled intercalation and atom 
vacancies. Thereby, these crystals may be the objects for analysis of 
processes connected with disordering. In this work, the temperature 
behavior of real and imaginary parts of complex dielectric constant have 
been analyzed for dispersion characterized hoping charge carrier systems 
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(ω–0,2 type) [2] and for low-frequency dispersion (LFD) [3] taking into 
account obeying the spectra to “universal” power law in GaSe crystals. 

It has been shown that increment of the real part of dielectric 
constant for ω–0,2 type spectra with increasing temperature on ∆Т= T2-T1 
may be written 
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where ω is angular frequency. Numerical estimations show that 
temperature increase of real part is mainly caused by the first term and 
obeys the inverse Arrhenius law ( )0exp TT  with Т0 ≈ 40 К at liquid 
nitrogen temperatures. Increasing of temperature leads to slowing down 
the rate of increasing of ε1 caused by decreasing of n, that leads to 
increasing the observed value of T0. 

LFD dominating spectra in GaSe don’t change the shape with 
temperature and just shift to higher frequencies with increasing 
temperature. Thereby, the temperature increment is described by 
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activation energy  
(1-n)Ea, which is smaller than energy Ea= 0.19 eV obtained from 
frequency shift of LFD along frequency axis.  

The conducted analysis shows, that hopping charge carriers and 
LFD spectra differ no just the ranges of values of n, but the character of 
temperature dependence as well. 

 
[1] A.K.Jonscher J. Phys. D: Appl. Phys. 32, R57 (1999). 
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1998. - P.134. 
[3] J. Stakhira, O. Fl'unt, Ya. Fiyala J. Phys. Studies. 2, 136 (1998).  
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Підходи про природу, кристалізацію та структуру евтектик 

мають довгу ґенезу. 
Частина дослідників вбачали в евтектиці квазіподібність із 

хімічною сполукою, котра володіє ендотермічним ефектом, інші – 
дотримувались поглядів, що тверда евтектика – це механічна суміш 
компонентів. Застосовані ними для досліджень вищезазначених 
гетерофазних систем методи зазвичай не дозволяли проводити 
розвідки сплавів на міжатомному рівні, зокрема дослідити процеси, 
що мають місце в міжкристалітних проміжках межі розділу фаз. 

До вивчення простих та складних евтектиктичних сплавів 
систем благородних металів та металів тріади заліза із германієм, а 
також систем (Al, Ag, Au) – Si; Al-Ge; Al-Cu; Mg-Ga; Mg-Ge і Bi-Cd 
були використані новітні дослідницькі технології: рентгенівської 
емісійної, фотоелектронної, γ – резонансної спектроскопій та 
прецизійні електрофізичні виміри. Незважаючи на відмінності 
приципів , які були закладені в основі вище перелічених 
експериментальних методів, причини змін, котрі спостерігались у 
евтектичних сплавах, мали однакову природу. 
Рентгенівська емісійна спектроскопія зовнішніх та внутрішніх смуг 
елементів евтектик (як простих так і складних) показала на аналогію 
у змінах спектральних параметрів, що є характерними для 
компонентів сплаву. Сплавам неевтектичної концентрації властиво 
значні спотворення як форми спектрів, а також аномалії змін їх 
параметрів. Це можна пояснити суттєвим впливом об’єму 
міжкристалітних проміжків фаз, який є максимальним саме при 
евтектичному січенні. Відхилення від евтектичної концентрації 
приводить до домінування структурних складових сплаву, спектри 
яких при накладанні спотворюють форму спектральних смуг. І ці 
зміни електронної структури спектрів є симбатні, не залежно від 
суттєвої відмінності хімічної природи компонентів евтектичних 
сплавів. Їх також не можна пояснити комбінацією (суперпозицією) 
спектрів компонентів гетерофазного сплаву. 

За останні роки не було досліджень, котрі б могли заперечити 
отриманим результатам про те, що однією із головних причин 
описаних змін електронної будови евтектичних сплавів є значний 
вплив міжкристалітних меж співіснуючих фаз. Саме в об’ємі цих 
меж атоми знаходяться в іншому енергетичному стані, що і 
приводить до відповідних змін характеру сил міжатомного зв’язку і 
як наслідок – до зміни механізму міжчастинкових взаємодій. 
Останнє свідчить про суттєву відмінність між евтектикою та 
механічною сумішшю складових компонентів, що було передбачено 
роботами проф. Я. Дутчака із співробітниками [1]. 
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1. Я. Дутчак, П. Шевчук, В. Синюшко. Рентгеноспектральное 
исследование электронного строения эвтектических сплавов 
системы Со-Ge. Изд. АН СССР. Неорганичиские материалы, 12. 4, 
1976. – С. 589-591. 
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Отримано парні потенціали міжатомної взаємодії Zr-Zr, Zr-

Cu та Cu-Cu на основі “ab-initio” розрахунків повної енергії 
упорядкованих кристалічних структур системи Zr-Cu. На базі  
потенціалів методом молекулярної динаміки (МД)  проведено  
моделювання процесу склування в сплавах  Zr100-xCux (де x = 80, 70, 
68, 65, 62, 60, 57, 55, 50, 47, 45, 42, 41, 40, 38, 35, 32, 30, 20 %)  при 
гартуванні з рідкого стану. Розрахунок проводився в рамках NPT - 
ансамблю, де N- кількість частинок, P- тиск, T- температура 
системи залишалися постійними.  

На першому етапі частинки (N=2500 атомів) розміщувалися в 
кубічній комірці, на яку накладалися періодичні граничні умови. 
Значення зовнішнього тиску приймалося рівним P=0,1МПa. 
Інтегрування рівнянь руху частинок проводилося  методом Верле з 
часовим кроком ∆t=5×10-16 с. Обрив потенціалів взаємодії 
здійснювався при r = 8Å. У початковий момент часу атоми 
розміщалися хаотично, потім протягом 40000 кроків проводилася 
термічна стабілізація системи і досягався рівноважний для T=3000 K 
стан. Наступний етап моделювання полягав у швидкому 
охолодженні зі швидкістю 1012 К/с до температури T=0 K шляхом 
масштабування швидкостей через кожні 100 кроків, у результаті 
чого в розглянутих сплавах реалізовувався аморфний стан. У 
процесі охолодження визначалися температурні залежності атомної 
густини сплавів різної концентрації. На цих залежностях чітко 
проявлявся характерний злам, за яким обчислювалася температура 
склування Tg 

Для перевірки адекватності МД моделювання і 
використовуваних у ньому потенціалів проведено розрахунок 
структурних факторів (СФ), АС Zr60Cu40, Zr65Cu35, Zr70Cu30, які 
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одержані методом дифракції нейтронів. Співставлення 
експериментальних і розрахованих CФ, демонструвало їх  
відповідність, що свідчило про реалістичність отриманих парних 
потенціалів і адекватність проведеного МД моделювання.  

За результатами МД моделювання встановлено 
концентраційні залежності температури склування  і визначені 
сплави (Zr30Cu70, Zr38Cu62, Zr45Cu55, Zr58Cu42,  Zr65Cu35) з найбільшою 
схильністю до аморфізації (СА). Установлено зв'язок СА з 
особливостями атомного упорядкування в АС.  Показано, що 
зручним параметром для  прогнозування концентраційної 
залежності температури склування є щільність пакування атомів. 
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 Розглядається модель невзаємодіючих безспінових ферміонів 
на двовимірній квадратній гратці у зовнішньому полі, яке приймає 
два значення за правилом шахівниці. Ферміони перестрибують на 
найближчі вузли, параметр перескоку в горизонтальному напрямі 
відрізняється від параметра перескоку у вертикальному напрямі.  
Гамільтоніан моделі має вигляд 
 

∑ ∑ ++= ++

i ji
jiijiii cHaataaUH .).(

,

 

 
 Спектр моделі складається з двох зон, а тому, коли рівень 
Фермі знаходиться в забороненій зоні (половинне заповнення), 
модель є ізолятором. В цьому випадку для основного стану 
розраховано позадіагональні елементи одночастинкової матриці 
густини   rii aa +

+ , квадрати модулів яких визначають парні 
кореляційні функції. Отримано точний результат у вигляді добутку 
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двох гіпергеометричних функцій Гауса, індекси яких визначаються 
віддаллю між вузлами, а змінні – параметрами моделі. Для 
горизонтального, вертикального і діагональних напрямів 
гіпергеометричні функції переходять у функції Лежандра першого і 
другого роду. В цих напрямах для великих віддалей між вулами 
отримано (асимптотичну) залежність через елементарні функції. 
Спостерігається характерне для ізоляторів експонентне згасання 
кореляцій, однак промодульоване осцилюючими функціями. 
Досліджено залежності від параметрів моделі, зокрема, перехід в 
металічний стан. Результати опубліковано в [1].        
[1] J.Jędrzejewski and T.Krokhmalskii. EPL, 78 (2007) 37002 
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В існуючих методах отримання екстремальних станів 
конденсованих систем з метою використання в таких імпульсних та 
енергетичних технологіях як детонаційні двигуни, генератори Z-
пінчів, плазмові та пучкові методи генерації потоків частинок, 
широко використовуються ударно-хвильові та вибухові явища. На 
фронтах ударних хвиль (УХ) в рідинах відбувається початковий 
процес іонізації з подальшим його розвитком в релаксаційній зоні за 
фронтом. При відбиттях УХ від границь розділу діелектрична 
рідина – тверде тіло інтенсивність УХ зростає, що приводить до 
іонізації рідини. Найцікавішими для досліджень є інертні гази в 
газовій та рідкій фазах, в яких спостерігаються одно- та 
багатократно іонізовані стани атомів, а необхідна для їх отримання 
енергія сягає десятків еВ. Залишається невідомим механізм 
отримання атомами енергій, достатніх для ударної іонізації атомів 
на фронтах УХ. 

В даній роботі досліджується новий механізм металізації 
простих рідин і газів в результаті спонтанної емісії 
високоенергетичних атомів на фронтах УХ та при відбитті УХ від 
твердої стінки. Основою розгляду є теорія ефективного 
колективного одноатомного потенціалу в неоднорідних простих 
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рідинах, який враховує парні міжатомні кореляції та формує 
потенціальний рельєф поблизу границь розділу фаз [1]. Дослідження 
властивостей такого рельєфу та критеріїв стійкості рідини вказують 
на можливість реалізації станів рідини, робота виходу атомів з якої 
може сягати від’ємних значень. Посилення іонізаційної здатності в 
умовах відбиття УХ від твердої стінки обумовлюється формуванням 
в пристінковому прошарку рідини одноатомного потенціального 
рельєфу, що має нанометрові товщини та характеризується значною 
за модулем від’ємною роботою виходу атомів. Такої роботи виходу 
достатньо для ефективної інверсії напрямку падаючих на границю 
розділу атомів та їх значного прискорення до швидкостей, що 
відповідають кінетичним енергіям, достатнім для іонізації атомів та 
іонів при їх зіштовхуваннях з падаючим потоком атомів. На рис. 
показано розрахований профіль ефективного одноатомного 
потенціалу та його складові на фронті УХ в Ar  при температурі 

KT 10000= .  Крива 1- профіль потенціалу напівобмеженої рідини, 
розташованої при 0<z  з питомим об’ємом  kgdmv /35,0 3

1 = , крива 2 – 
профіль потенціалу прошарку рідини, розташованого при [ ] Baz 50,0∈  
( Ba - радіус Бора) з питомим об’ємом kgdmv /30,0 3

2 = ; крива 3 – 
результуючий потенціал.    
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поздовжньої звукової хвилі виходить після лінеаризації за малою 
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амплітую. Причому найважливішою є вимога великої в порівнянні з 
мікроскопічними відстанями газу довжини хвилі. Добре відома 
формула Лапласа, що визначає швидкість звуку у моделі класичного 
ідеального газу /Su T Mγ= , де γ  - показник адіабати, T  - 
температура газу, M  - маса молекули газу. У хвильових процесах 
існують колективні рухи частинок середовища. Для достатньо 
великих довжин хвиль відбувається об'єднання електронів, які, не 
переходячи на інші атомні рівні (рівні адіабатично змінюються, але 
залишаються тими ж), рухаються синхронно і можуть розглядатися 
для довгохвильової границі як єдиний заряд. Для простоти розгляду 
можна вважати газ одноатомним. Із законів збереження імпульсу й 
енергії для кожного атома знаходимо, що характерна швидкість, а 
значить, і кінетична енергія електронів значно більша, ніж іонів 
(відношення як у мас іонів та електронів M m/ ). Звідки й ефективна 
температура підсистеми електронів більша в таке ж число разів. 
Оскільки енергія газу в цілому зберігається, то маємо eT T≈ ,  де eT  - 
температура підсистеми електронів (у разі виділення  окремих 
електронів через рівнорозподіл температура кожного з них складе 
T n/ , що призводить до тих же результатів).  Розглядаючи підсистеми 
електронів і ядер (іонів) як класичні ідеальні гази, маємо для 
характерних швидкостей рухів іонів 2

iv mT M/∼  та електронів 
ev T m/∼  наступне відношення до швидкості даного руху (звуку) 
i S ev u v . Тому в звуковій хвилі електрони встигають релаксувати 
і виступають  як рівноважний газ у зовнішньому полі з розподілом 
Больцмана 0 exp( )e en n e Tϕ= / ,  де ϕ  - скалярний потенціал 
електричного поля заряджених частинок, систему яких при такому 
русі можна розглядати як плазму з густиною 0n  зарядів кожного 
знаку. Іони в першому наближенні можна вважати "холодними", 
тобто виходити з рівняння руху d e M

dt
ϕ= − ∇ / .iv  Також 

використовуємо лінеаризовані рівняння неперервності й рівняння 
Пуассона. Ми розглянемо адіабатичний рух електронів: 1TV constγ − = .  
При лінеаризації ця умова дає ( 1) /e e e eT n T nδ γ δ= − .  Лінеаризація 
розподілу Больцмана з використанням останньої формули 
приводить до ( )( )( )2

0 0 01 / / ( 1) /e e e e en n e T T n n e Tδ ϕ γ δϕ+ − = .  Згідно з 
теоремою про віріал середня потенціальна енергія заряду в 
кулонівському електричному полі виражається через кінетичну так 

2U K= − .  У нашому випадку (на великих відстанях) n -зарядних 
частинок маємо 3 2K T= / .  Але поперечна частина як швидкості, так і 
електромагнітного поля повинна бути відкинута, як така, що не має 
відношення до поздовжніх звукових хвиль в основному наближенні. 
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Тому маємо одновимірну задачу: 2K T= /  і U T= − .  А середня 
потенціальна енергія електронів U eϕ= − ,  тому маємо 0 /e en n e Tδ δϕ γ= .  
Це рівняння формально відрізняється від звичного для теорії іонно-
звукових коливань лише зміною температури в γ  раз, що після 
проведення аналогічних ізотермічному випадку обчислень дає 
швидкість адіабатичних звукових хвиль Su . Таким чином, 
запропоновано мікроскопічну теорію адіабатичних хвиль у 
класичному ідеальному газі. Я вдячний проф. О.Й. Соколовському 
за корисне обговорення теми. 
 
 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В НИЗЬКОРОЗМІРНИХ 
СТРУКТУРАХ  

 
Н.К.Товстюк  

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра фізики напівпровідників 
вул. Драгоманова, 50, 79005, Львів, Україна 

 
Існують різні способи (тиск, інтеркаляція), які дозволяють 

істотно змінювати ступінь прояву двовимірності шаруватих 
кристалів. Зменшення зв’язку між шарами дозволяє вивчати 
шаруватий кристал як систему слабо взаємодіючих двовимірних 
структур. Різниця величин перемішування в площині шарів 
шаруватого кристалу і вздовж нормалі до них є причиною того, що 
ширина зони в оберненому просторі, яка відповідає площині шарів, 
набагато більша, ніж вздовж нормалі.  Це вимагає відмови  від 
широковживаного представлення закону дисперсії носіїв 
параболічною залежністю. Навіть за умови незначного ступеня 
заповнення зони відхилення від параболічного закону дисперсії 
може бути істотним, тобто особливості шаруватого кристалу 
проявляються вже на стадії одноелектронного його дослідження, що 
не може не відбитися при подальшому аналізі в рамках, зокрема, 
багаточастинкового опису. 

В даній роботі аналізується поведінка кулонівського 
потенціалу екранованого електрон-електронною взаємодією в 
залежності від “ступеня квазідвовимірності” системи, виходячи з 
модельного закону дисперсії, який найбільш повно враховує 
особливості структури кристалів з проміжною розмірністю. 
Розрахунки частотної і дисперсійної залежності складових 
діелектричної функції для кристалів різної розмірності проводяться 
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в наближенні хаотичних фаз. Встановлено, що екранування 
кулонівського потенціалу електрон-електронною взаємодією 
електронів з вузькою дозволеною зоною з непараболічним законом 
дисперсії призводить до його осцилюючого знакозмінного 
характеру як функції відстані.  На важливість ролі ширини 
дозволеної зони t в осцилюючому характері ( )V r  вказують 
розрахунки потенціалу при різних t та при фіксованому положенні 
енергії Фермі. Показано, що з ростом t такі осциляції в  ( )V r  мають 
тенденцію до згладжування і переходу до монотонної залежності від  
r.   Розрахована  залежність дійсної складової діелектричної функції 
від частоти ε1(Ω) порівнювалась з експериментальними 
результатами отриманими для Bi2Se3  інтеркальованого 
молекулярним йодом. Теорія якісно пояснює поведінку ε1(Ω) при 
Ω>105Гц, а саме  знакозмінну осциляцію ε1(Ω). Розбіжність між 
теоретичним і експериментальним значенням частоти, при якій має 
місце різкий спад ε1(Ω), можна пояснити неврахуванням 
поляризаційних ефектів, зумовлених іонним зміщенням, та 
орієнтаційною поляризацією. Для  нижчої розмірності краще 
збігається теоретично і експериментально знайдене значення Ω, при 
якому має місце максимальна амплітуда знакозмінної осциляції. 
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Секція 2 
Структура невпорядкованих систем 

Фізичні властивості розплавів і аморфних сплавів 
Наноматеріали і нанокомпозити 
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НЕВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМ. 
 

Казіміров В.П., Роїк О.С., Самсонніков О.В., Сокольський В.Е.,  
Галушко С.М. 

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

 хімічний факультет, 
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська 64, 

 kazimirov@univ.kiev.ua 
 

Труднощі, що виникають при дослідженні невпорядкованих 
систем (рідини, стекла, аморфні матеріали) обумовлені, переважно, 
двома факторами – складністю дифракційного експерименту, 
особливо при дослідженні високотемпературних розплавів та 
значною розмитістю і, як наслідок, малою інформативністю кривих 
структурного фактору (СФ) та радіального розподілу атомів (РРА), 
що не дозволяє отримати достатній масив параметрів для 
кількісного опису характеру впорядкування атомів при їх 
безпосередньому аналізі. Разом з тим, експериментальні криві СФ та 
РРА містять достатню інформацію щодо структури досліджуваного 
об‘єкту і завдання дослідника зводиться до розробки коректної 
методики аналізу вказаних кривих. Враховуючи наявний досвід, 
математичні методи моделювання та аналізу просторового 
розташування частинок ми пропонуємо універсальну методику 
аналізу структури невпорядкованих систем, яка передбачає 
реалізацію наступних етапів: 
- проведення дифракційного експерименту з максимально 
можливою точністю з подальшим коректним розрахунком кривих 
СФ та РРА; 

- генерація тривимірної структурної моделі методами оберненого 
Монте Карло (RMC method) або молекулярної динаміки у вигляді 
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масиву координат атомів, максимально оптимізованої до 
експериментальних даних; 

- аналіз отриманої моделі методом Вороного-Делоне з метою 
отримання кількісних параметрів для опису як локальної 
структури атомів, так і характеру їх впорядкування на середніх 
масштабах. 

При такому підході елементи неоднозначності, що притаманні 
традиційному підходу у вигляді вибору певної моделі (переважно 
квазікристалічного походження) з подальшою оптимізацією її до 
експериментальних даних – практично відсутні, а рівень 
адекватності моделі реальній структурі досліджуваного зразка 
визначається експериментальною похибкою. Другий важливий 
аспект – візуалізація результатів дослідження на екрані дисплею з 
виділенням найбільш характерних атомних кластерів, 
використовуючи розбиття конфігураційного простору моделі на 
багатогранники Вороного та симплекси Делоне та аналізом 
розподілу останніх за мірою тетраедричності та октаедричності. 
Запропонована методика дала можливість вперше, на кількісному 
рівні, встановити що структура рідких металів Fe, Co, Ni, Cu, Ag, K, 
Na формується на основі ікосаедричних кластерів із 
слабодеформованих тетраедрів та, в меншій мірі, квартоктаедрів. 
Тетраедри замикаються в п‘ятичленні кільця, утворюючи 
пентагональні біпіраміди, а квартоктаедри утворюють слабо 
деформовані октаедри, об‘єднані в кластери менших лінійних 
розмірів. Для рідкого Ge більш характерним є ланцюжковий мотив 
переважно гантельного типу з міжатомною відстанню 0.245 нм, до 
складу яких входить до 46% атомів (1233К), що вказує на часткове 
збереження в розплаву зв‘язку ковалентного типу. Для 
двокомпонентних розплавів аналіз локальної структури атомів 
здійснюється з використанням парціальних характеристик, що дало 
можливість, наприклад, для системи Co-Si виявити існування 
ланцюжків із атомів Si розташованих на відстані ≤ 0.235 нм, 
кількість атомів в яких становить ~ 3. Саме це дало можливість 
узгодити результати структурних досліджень з термодинамічними 
властивостями розплавів.          
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УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗПОДІЛ ЛІФШИЦА-СЛЬОЗОВА-
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Розпад пересичених твердих розчинів із утворенням нової фази 

включає три стадії: зародження центрів (кластерів, виділень) нової 
фази, їх незалежний ріст і, на кінець, розвиток цих центрів у 
взаємодії один з одним. Цю останню, так звану пізню стадію 
розпаду пересиченого твердого розчину, вперше відкрив Оствальд 
[1]. Вона характеризується тим, що у результаті дифузійного 
масопереносу речовини від кластерів з більшою кривизною 
поверхні до кластерів з меншою кривизною поверхні (внаслідок 
ефекту Гіббса-Томсона) малі кластери розчиняються і зникають, 
обумовлюючи тим самим неперервне збільшення середнього 
розміру виділень. 

При дифузійному механізмі масопереносу атоми розчиненої 
речовини, які досягають кластерів дифузійним шляхом повністю 
поглинаються ними, так що ріст кластерів контролюється 
матричною дифузією і, зокрема, коефіцієнтом об’ємної дифузії υD . 
Вагнер [2] вперше показав, що це можливо, якщо атоми, які 
перетинають межу розділу кластер-матриця і попадають на їх 
поверхню за одиницю часу, встигають утворити хімічні зв’язки, 
необхідні для відтворення структури речовини кластерів. Якщо це 
не так, то навколо межі розділу кластер-матриця відбувається 
накопичення розчинених атомів, з концентрацією C , рівною 
середній концентрації розчину C . При цьому процес росту уже не 
контролюється коефіцієнтом об’ємної дифузії υD , а кінетичним 
коефіцієнтом β . 

За Вагнером, число атомів, які перетинають межу розділу 
кластер-матриця і потрапляють на поверхню кластера за одиницю 
часу 1j  рівне: 

Crj βπ 2
1 4=                                                      (1) 

а число атомів, які покидають кластер за одиницю часу: 
rCrj βπ 2

2 4=                                                       (2) 
так що сумарний потік атомів, які беруть участь в утворенні 
хімічних зв’язків рівний: 

( )ri CCrjjj −=−= βπ 2
21 4                                           (3) 
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де 





 +≈= ∞∞ rkT

CeCC mkTr
r

m συσυ 21
2

 – концентрація атомів розчиненої 

речовини на межі з кластером, радіуса r , ∞C  – рівноважна 
концентрація при даній температурі T , σ  – міжфазна поверхнева 
енергія, mυ  – об’єм розчиненої речовини, k  – постійна Больцмана. 

У стані рівноваги: 
jjj vi ==                                                  (4) 

тому потік j  атомів до (від) кластера може бути виражений як: 

( )vi jjj +=
2
1                                              (5) 

де vj  – число атомів, які досягають поверхні кластера за одиницю 
часу шляхом дифузії і рівне 

r
CC

Dr
dr
dCDrj r

v
rR

vv

−
=






=

=

22 44 ππ                            (6) 

У загальному випадку потік υjjj i += . 
Позначимо через x  і x−1  частини υj  та ij  у загальному потоці j : 

j
jx v= , 

j
jx i=−1 , 

x
x

j
j

i

v

−
=

1
                                       (7) 

Функцію розподілу частинок за розмірами для змішаного 
механізму росту в інтервалі значень 10 ≤≤ x , будемо шукати у 
вигляді добутку 

( ) ( ) ( )ugrtrf gϕ=,                                                     (8) 

де ( )ug  – розподіл кластерів за відносними розмірами,
gr
ru = , gr  – 

максимальний радіус частинок. Функцію ( )grϕ  знаходимо із закону 
збереження маси дисперсної фази 

( )∫=
gr

drtrfrM
0

3 ,
3
4πρ ,                                          (9) 

після підстановки у нього ( )trf ,  із (8): 

( ) 4
g

g
r
Qr =ϕ                                                        (10) 

де 
( )∫

= 1

0

3
3
4 duugu

MQ

πρ

. 

Для визначення ( )ug  скористаємося рівнянням неперервності 
( ) ( )( ) 0,,

=
∂
∂

+
∂

∂ rtrf
rt

trf                                 (11) 
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підставляючи у нього замість ( )trf ,  її значення із (8), і враховуючи, 
що швидкість росту частинок r  задається рівнянням 
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функція розподілу кластерів за розмірами для змішаного механізму 
росту набуває вигляду [3] 

( ) ( ) 
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У останні роки особливу  цікавість представляє поширення 

теорії Ліфшица-Сльозова-Вагнера (теорії ЛСВ) на поверхневі 
дисперсні системи і, зокрема, на острівцеві плівки. Це особливо 
актуально на даний час, у зв’язку з розвитком нанотехнологій і 
отриманням наноструктур. Зокрема, важливе практичне 
застосування знаходять напівпровідникові гетероструктури з 
квантовими точками, отримані у процесі самоорганізації в режимі 
Странскі-Крастанова. 

Вперше теорію ЛСВ для описання еволюції структури 
дискретних плівок, які складаються з окремих острівців (кластерів) і 
мають форму сферичних сегментів застосував Чакраверті. У його 
моделі плівка складається з окремих куполоподібних острівців, 
статистично однорідно розподілених по поверхні підкладки у 
пересиченому морі (розчині) адсорбованих підкладкою атомів 
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(адатомів) рис.1. Із рисунка 1 видно, що куполоподібні кластери, у 
вигляді сегментів, являються частиною сфери радіуса cR , з 
крайовим кутом θ . Тому радіус основи острівця r , довжина кола l , 
поверхня S  та об’єм V  можуть бути виражені через CR : θsinCRr = , 

θπ sin2 CRl = , ( )θαπ 2
24 CRS = , ( )θαπ 1

3
3
4

CRV = , де ( )
4

coscos32 2
1

θθθα +−
= , 

( )
2
cos1

2
θθα −

=  

 
Рис. 1. Острівець у вигляді сферичного сегменту, який є частиною 

сфери, радіуса CR  
При дифузійному механізмі росту куполоподібних кластерів 

масоперенос між ними здійснюється шляхом поверхневої дифузії в 
умовах самоузгодженого дифузійного поля, яке характеризується 
коефіцієнтом поверхневої дифузії sD . Адатоми, досягнувши шляхом 
поверхневої дифузії периметра острівців, долаючи потенціальний 
бар’єр на межі розділу острівець-підкладка, потрапляють на їх 
поверхню. Перерозподіл адатомів по поверхні кластерів 
здійснюється силами поверхневого натягу. 

Згідно Вагнера, дифузійний механізм росту із збереженням 
форми острівців, тобто із збереженням крайового кута θ  можливий, 
якщо атоми, які перетинають межу розділу острівець-підкладка і 
попадають на їх поверхню в одиницю часу, встигають утворювати 
хімічні зв’язки, необхідні для відтворення структури речовини 
острівця. При цьому процес росту уже не контролюється 
коефіцієнтом поверхневої дифузії sD , а кінетичним коефіцієнтом β . 

За Вагнером число адатомів, які перетинають межу між 
острівцем і підкладкою та потрапляють на поверхню острівця за 
одиницю часу, визначається: 

( ) ( ) CrCRj C β
θ

θαπβθαπ 2
22

21
sin

44 == ,                                  (1) 

RC

r=RCsinθh

θ



 93

а число атомів, які його залишають за одиницю часу: 
( )

rCrj β
θ

θα
π 2

22
2

sin
4= ,                                                 (2) 

так що сумарний потік атомів, які беруть участь в утворенні 
хімічних зв’язків, рівний: 

( ) ( )ri CCrjjj −=−= β
θ

θαπ 2
22

21
sin

4 ,                                  (3) 

де C  – середня концентрація розчину, а rC  – задається формулою  
( )
( )

( )
( ) ( )

( ) 
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θαθυσ
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1

2
sin22

sin211

2

1

2

kTr
CeCeCC mkTrkTR

r

mm

C             

(4) 
Тут ∞C  – рівноважна концентрація при температурі T , mυ  – об’єм 
адатома, k  – постійна Больцмана, σ  – питоме значення поверхневої 
енергії. 

У той же час, дифузійний потік sj  адатомів до острівця (від 
острівця), визначається формулою 

( )r
s

S CC
l

D
j −=

ln
2π                                           (5) 

де 3,2=l  – екрануюча відстань. 
У стані рівноваги: 

jjj si ==                                                          (6) 
тому потік j  до кластера (від кластера) може бути виражений як: 

( )si jjj +=
2
1                                                     (7) 

У загальному випадку потік si jjj += . 
Аналітичний вигляд функції розподілу острівців за відносними 

розмірами у залежності від співвідношення потоків sj  і ij  має такий 
вигляд 

( ) ( )
( )
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де:  

j
j

x S= ,  
gr
ru = , 

A
xxxxB 513481632 234 ++++

= ,  
A

xxC 3312 2 ++
−= , 

A
xxxxD 2154080 234 ++++

−= ,  
A

xxxxxF
23456 834541632 ++++

−= , 

129816 234 ++++= xxxxA ,  
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НОВИЙ РЕЗОНАНСНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ 
В’ЯЗКОСТІ РІДИННИХ СИСТЕМ 

 
Л. А. Булавін, Ю. Ф. Забашта, Т. Ю. Ніколаєнко, Н.Л.Шейко 

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

фізичний факультет 
 

Вимірювання в’язкості рідинних систем може дати цінну 
інформацію про структуру цих об’єктів, зокрема – щодо механізмів 
рухливості дефектів у них. 

Поширеними експериментальними методами вимірювання 
в’язкості рідинних систем є резонансні [1,2]. В даній роботі 
запропоновано новий резонансний метод вимірювання в’язкості 
рідинних систем, схему реалізації якого наведено на рисунку. 
Досліджувану рідинну систему 1 вміщують в тонкостінну трубку 2 
із пружного матеріалу; один з кінців трубки закріплюють у тримачі 
3, а інший лишають вільним (що дає йому змогу здійснювати 
поперечні коливання). Пропонований метод полягає у визначенні 
резонансних характеристик (основної власної частоти 0ω  і 
коефіцієнта затухання β ) утвореної коливальної системи і 
розрахунку на їх основі в’язкості η  досліджуваної рідинної системи 
1. 

 
За допомогою закріпленої на вільному кінці трубки дротяної 

рамки 4, частково вміщеної в однорідне магнітне поле B  і 
підключеної до генератора 5, збуджують коливання вільного кінця 
трубки у вертикальній площині; частота коливань ω  задається 
програмно з ПЕОМ 6. Для вимірювання амплітуди a  коливань 
слугує котушка 7, закріплена на вільному кінці трубки і підключена 
до генератора високочастотного струму 8. Котушки 9 і 10, увімкнуті 
послідовно, утворюють диференційний датчик зміщення; різниця їх 
е.р.с. пропорційна (при малих зміщеннях) відхиленню вільного 
кінця трубки від рівноважного положення. Сигнал від котушок 9 і 
10 подається на лінійний аудіо-вхід ПЕОМ 6; за отриманими даними 
програмним забезпеченням визначається значення амплітуди 
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коливань a . Вимірювання амплітуди a  проводиться автоматизовано 
для різних частот ω , а їх результати апроксимуються залежністю 

( )22 2 2 2 2
0 0( ) / 4a aω ω ω ω β ω= ⋅ − + , в результаті чого визначаються 

основна частота власних коливань 0ω  і коефіцієнт затухання β  
системи. Такі вимірювання проводяться як для заповненої трубки 2, 
так і для порожньої, а в’язкість η  досліджуваної рідинної системи 
визначається на підставі чисельного розв’язку рівнянь теорії в’язко-
пружності для даних геометричних розмірів трубки. 
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Згідно [1], віддалік від критичної точки (КТ) для нестисливих 

рідин умова рівноваги системи в зовнішньому гравітаційному полі h 
представляється у вигляді µ(P,T)+mgz=const, з якого слідує 
співвідношення 

|∆µ=(µ–µk)µk| =| h=ρkg∆z⋅Pk
−1| (1) 

Тут: m – маса молекули речовини; µk , ρk , Pk – критичні значення 
хімічного потенціалу, густини, тиску речовини, g – прискорення 
земного тяжіння, ∆z – зміна висоти. 
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В той же час, виходячи з сучасної флуктуаційної теорії фазових 
переходів (ФТФП) [2] речовина поблизу КТ являє собою газ 
кластерів флуктуацій. У зовнішнім полі h поблизу КТ радіус 
кореляції Rc, маса кластера флуктуації mф=4/3⋅πRcρф і кількість 
кластерів в одиниці об'єму Nф змінюються уздовж висоти системи 
[3,4]. Для таких систем поблизу КТ умова рівноваги (1) не може 
вважатись коректною.  

На даний час дослідження таких флуктуаційних систем 
проводяться різними експериментальними методами [4,5,6]. Ці 
дослідження вперше показали, що в неоднорідній рідині в 
критичному стані дія поля гравітації Землі приводить до 
виникнення в системі внутрішнього неоднорідного поля U(h), 
висотна зміна якого ∆U(h)=∆µ(h)= (10÷102)h >> h. 

Уперше встановлено, що величина цього внутрішнього поля 
залежить: а) від критичної температури речовини 
(∆U(Tк)=∆µ(Tк)~Tк

3); б) від лінійного розміру системи 
(∆U(L)=∆µ~f(L)~L−x); в) від густини ρ  заповнення системи 
речовиною ∆U(ρ )=∆µ( ρ )=f(ρ  ). Звідси слідує умова рівноваги, 
відмінна від (1), а саме  

                                   |∆µ=(µ–µk)µk| = |∆U(Tк,L, ρ  )|>>|h|                     
(2)  

Співставлення рівностей (1) і (2) дозволяє зробити висновок, що 
умова рівноваги в неоднорідній речовині змінюється залежно від 
ступеня близькості системи до критичного стану: від класичного 
виразу (1) до виразу (2) поблизу КТ. Поле ∆U(Tк,L, ρ  ) не є 
зовнішнім полем. Це поле є неоднорідним внутрішнім полем 
анізотропних флуктуацій у конденсованій системі, індукованим 
зовнішнім гравітаційним полем Землі h.  
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Досліджувались розплави  заевтектичного силуміну складу 
20.1 мас.% Si при температурах 670, 690, 760, 800, 830, 900, 950 и 
1030 оС. Зразки  отримували в електродуговій печі з високочистих 
Al (99.99%) и Si (99.99%) . Дослідження проведені на θ-θ 
дифрактометрі на MoKα - випромінюванні в високотемпературній 
вакуумній камері в атмосфері гелію. Монохроматизація 
випромінювання проведена за допомогою пари збалансованих 
диференційних фільтрів Zr-Y. Криві інтенсивності розсіювання 
рентгенівських променів отримані в діапазоні вектору розсіювання 
0.05<S <1.27 нм-1 (S=4πsinθ/λ). З них розраховані структурні 
фактори (СФ)  і криві радіального розподілу атомів (КРРА). 
Структурні параметри розплавів разом із  параметрами 
розплавленого алюмінію  представлені в табл.1. 

Таблиця 1. Структурні параметри розплавленого силуміну при 
різних температурах (А1- площина під першим максимумом КРРА) 

Місцеположення i-
го 

максимуму СФ 

Місцеположення i-го 
Максимуму КРРА 

А1 

S1 S2 S3 R1 R2 R3 кв.ед. 

t,oC 

нм-1 нм  
Розплавлений алюміній 

700 27.1 49.8 73.6 0.282 0.351 0.420 8.6 
800 26.8 49.5 73.6 0.279 0.334 0.395 7.8 
900 27.2 49.8 74.1 0.278 0.310 0.387 8.0 

Розплавлений силумін 
670 26.6 50.9 74.7 0.271 0.323 0.367 6.7 
690 26.5 51.7 75.0 0.268 0.319 0.370 6.5 
760 26.5 51.3 76.1 0.266 0.314 0.365 6.3 
800 26.7 49.9 75.4 0.275 0.328 0.384 6.3. 
830 26.5 50.9 74.3 0.273 0.325 0.377 6.3 
900 26.7 50.9 75.0 0.269 0.321 0.372 6.5 
950 26.8 51.0 76.6 0.269 0.322 0.371 6.4 
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1050 26.7 50.3 75.8 0.271 0.326 0.379 6.4 
 
Проведене моделювання за всіма відомими моделями не дає 

однозначних результатів, оскільки атоми алюмінію і кремнію мають 
близькі атомні фактори розсіювання та інші розрахункові 
коефіцієнти. Суттєвими відміною експериментальних даних для 
розплавленого алюмінію та силуміну є значне зменшення площини 
під першим максимумом КРРА (A1), від 8.6-7.8 у чистого Al до 6.7-
6.3 у розплавленому силуміні. Також зменшується найближча 
міжатомна відстань (R1) від 0.282-0.278 нм у чистому Al до 0.273-
0.268 нм у розплавленому силуміні. Таке зменшення A1 и R1 може 
свідчити про   значне збільшення розчинності  кремнію в алюмінії 
при статичному його розподілі в алюмінієвій матриці,   або  при 
утворенні інтерметалічних мікроугруповань, що підтверджується 
результатами надшвидкого  охолодження. Залежність структурних 
параметрів від температури свідчить, що в області  800-900оС  
відбувають деякі структурні перебудови. 
 
 
СЕРЕДНІЙ ПОРЯДОК В ДВО- ТА ТРИКОМПОНЕНТНИХ 

РОЗПЛАВАХ АЛЮМІНІЮ З 3d-МЕТАЛАМИ. 
 

Роїк О.С., Самсонніков О.В., Казіміров В.П., Сокольський В.Е., 
Галушко С.Н. 

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 хімічний факультет, 
Україна, м. Київ, 01601  ,вул. Володимирська 64 

sasha78@univ.kiev.ua 
 

Квазикристалічні фази - перспективні матеріали з унікальними 
механічними, магнітними, електрофізичними та хімічними 
властивостями. Переважна їх більшість отримана в сплавах 
алюмінію з 3d- і 4d-металами. Оскільки квазикристалічні фази 
отримують методом загартовування з рідкого стану, то на їх 
формування суттєво впливає структурний стан вихідного розплаву, 
в зв‘язку з чим дослідження атомної структури розплавів алюмінію 
із перехідними металами має не тільки важливе фундаментальне, 
але і прикладне значення.  

Нами був реалізований систематичний підхід в дослідженні 
структури бінарних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами, 
який передбачає рентгенодифракційне дослідження структури 
розплавів, реконструкцію модельних конфігурацій із отриманих 
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експериментальних даних та їх аналіз на основі розбиття Вороного-
Делоне. Розплави бінарних Al-Mn, Al-Ni, Al-Co, Al-Cu та потрійних 
Al-Ni-Co, Al-Ni-Fe систем були досліджені при температурах на 50 
градусів вище лінії ліквідус з використанням монохроматизованого 
МоКα–випромінювання. Додатково були проведені температурні 
дослідження ряду розплавів потрійних систем, склад яких відповідає 
області існування квазікристалічних фаз.  

Характерною особливістю всіх досліджених систем є наявність 
передпіку в області малих значень вектора дифракції (1-2 Å-1) на 
експериментальних кривих структурного фактору (СФ) a(S) 
розплавів із переважаючим вмістом алюмінію.  Інтенсивність 
передпіку на кривих СФ для розплавів Al-Mn співрозмірна із 
аналогічною для розплавів Al-Cu, проте суттєво менша, ніж для 
розплавів систем Al-Ni та Al-Co. У потрійних системах максимальна 
інтенсивність передпіку досягається в розплавах Al72,5Ni13Co14,5 та 
Al71.6Ni23Fe5.4, склад яких відповідає області формування 
квазікристалічних фаз. Із підвищенням температури досліджуваних 
розплавів інтенсивність передпіку в обох випадках зменшується. Це 
свідчить про те, що атомне впорядкування у розплавах, яке 
відповідає за формування передпіку на СФ, реалізується поблизу 
лінії ліквідус.  

Наявність передпіку на експериментальних кривих СФ, як 
правило, пов‘язують з існуванням середнього порядку, тобто 
впорядкованим розташуванням атомів на середніх масштабах. 
Кількісна оцінка відстані кореляції (Rp) в досліджених розплавах, 
що обумовлює існування передпіку, проводилася за допомогою 
емпіричного рівняння Еренфеста: 1, 23 2p pR S π⋅ = ⋅ , де Sp –
 положення передпіку. Отримані значення знаходяться в діапазоні 
0,41 - 0,45 нм. Аналіз модельних конфігурацій досліджених 
розплавів показав, що передпік реалізується виключно на 
парціальних кривих СФ aMM(S) (M – 3d перехідний метал). 
Розраховані криві розподілу кута в зв’язках атом-атом-атом 
вказують на пріоритетність кута ~1080 лише в зв‘язках Me-Al-Me, 
що  свідчить про наявність в розплаві пентагональних кілець з 
атомів різного сорту. Більш детальний аналіз на основі розбиття 
Вороного-Делоне показав, що у розплавах реалізуються 
політетраедричні кластери ікосаедричного типу: атоми 3d–металу 
знаходяться в пентагональних кільцях на відстані 0,41 - 0,44 нм, і 
чергуються з атомами алюмінію. На основі проведеного 
дослідження зроблено висновок, що ікосаедричні кластери з 
локальним хімічним впорядкуванням атомів є передумовою 
утворення квазікристалічних фаз та їх кристалічних апроксимантів в 
досліджених сплавах на основі алюмінію. 
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Запропоновано кристалоквазхімічні формули для кристалів p-

GeTe, p-SnTe а також  n- і p-PbTe із складним спектром точкових 
дефектів у катіонній підгратці. Проаналізовано механізми 
самолегування компонентами та визначено умови реалізації n-p -
переходів відповідно. 

Телуриди германію і олова характеризується широкою 
областю гомогенності (до 1 ат. %), яка повністю зміщена на бік 
телуру. Це обумовлює високу концентрацію носіїв струму (1020-
1021) см-3і тільки р-тип провідності [1]. Телурид свинцю, навпаки, 
існує як із надлишком телуру, так і з надлишком металу, що веде до 
р- і n- типу провідності відповідно [2]. 

Точкові дефекти та їх комплекси у значній мірі відповідальні 
за весь спектр фізико-хімічних властивостей матеріалу. На даний 
час немає єдиної думки щодо природи цих дефектів та їх зарядового 
стану. Для пояснення відомих експериментальних результатів нами 
запропоновано реалізацію складного спектру як виду цих дефектів, 
так і їх зарядового складу. На основі запропонованих квазіхімічних 
формул [3] розраховано залежність концентрації дефектів, вільних 
носіїв та холлівської концентрації від ступеня відхилення від 
стехіометричного складу. Так, зокрема, виміряні значення 
пікнометричної і рентгенівської густин, холлівської концентрації 
нестехіометричного GeTe і SnTe, а також мессбауеровські спектри 
вказують на утворення чотиризарядних вакансій у катіонних 
підгратках. Для n-PbTe основними точковими дефектами є: одно – і 
двозарядні вакансії свинцю −

PbV , −2
PbV  двозарядні вакансії телуру +2

TeV  
та міжвузлового свинцю +2

iPb , концентрація яких із збільшенням 
нестихіометричного  Pb зростає. При цьому домінуючу роль у 
формуванні величини холлівської концентрації відіграють вакансії у 
аніонній підгратці. Для p-PbTe серед існуючих дефектів −

PbV , −2
PbV , +2

TeV  
важливу роль відіграють двозарядні вакансії свинцю, які є 
відповідальними за діркову провідність. 
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Виконано також термодинамічний і квазіхімічний аналіз 
дефектної підсистеми у кристалах телуридів кадмію. 

 
Робота виконується в рамках кафедрального проекту 

(реєстраційний номер 0107U006768)  
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Плівки PbTe і SnTe є вузькощілинними напівпровідниками 

перспективними для створення інжекційних лазерів терагерцевого 
діапазону, а також елементів оптичної пам'яті. У даній роботі 
наводяться результати мікроскопічного і спектроскопічного 
дослідження плівок, отриманих шляхом осадження на аморфні 
(поліроване скло) і монокристалічні (сколи (0001) слюди – мусковіт) 
підкладки з газодинамічного потоку пари. Встановлено, що область 
оптичної прозорості і крутизна кривої пропускання істотним чином 
залежать від топологічної структури плівок, яка визначається 
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такими чинниками як температура і матеріал підкладки, 
температура випаровування наважки, час напилення, тиск пари в 
камері. Зокрема, варіюванням цих чинників вдається змінювати як 
форму і розмір нанокристалітів, так і впорядкованість їх упаковки в 
плівці. 

Гранульовані плівки телуриду свинцю на поверхні 
полірованого скла є щільноупакованими шарами тонких (< 100 нм) 
пластинок, поперечні розміри яких у міру зростання температури 
осадження збільшуються з 0,1-1,5 до 5-10 мкм, а краї 
обплавляються. Крім того, пластинки субмікронних і мікронних 
розмірів мають додаткові неоднорідності нанометрових розмірів, 
положення яких на поверхні пластинок є позиційно 
розупорядкованими. 

Нанокристалали на сколах слюди є шарами щільноупакованих 
лусок з тригранними пірамідальними вершинами, розміри яких 
помітно зменшуються при зменшенні товщини плівки і зростають 
при підвищенні температури підкладок. При цьому їх структура стає 
більш упорядкованою. При низьких температурах осадження якість 
упаковки лусок помітно погіршується – частина лусок видавлюється 
на поверхню.  

а б в г 
Рис. 1. Топологічні типи наноструктур PbTe, осадженого на склі (а,б) та 
слюді (в, г) при Тп=100 оС (а, в), Тп=135 оС (б, г). 

 
Отримані залежності дозволяють більш цілеспрямовано 

підходити до керування оптичними властивостями досліджених 
плівок шляхом направленого формування в них топологічних 
структур. 

Робота частково фінансується ДФФД МОН України 
(державний реєстраційний номер 0107U006769). 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 нм 200 нм 
1 мкм 1 мкм 
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У роботах [1-4] показано, що у бінарних та 
багатокомпонентних твердих розчинах за відповідних умов їх 
одержання можуть формуватися метастабільні фази, які у 
подальшому завдяки концентраційному розшаруванню з 
формуванням модульованої структури розпадаються на декілька 
рівноважних фаз різного складу. У таких структурах виникають 
хвилі зарядової густини та зв’язані з ними хвилі статичних зміщень. 
Термодинамічним стимулом вірогідності гетерогенного стану 
матеріалів, порівняно з гомогенним, є особливості енергії взаємодії 
систем та немонотонна залежність вільної енергії від складу. 

Для нерівноважного структурного стану іонно-плазмових 
конденсатів твердих розчинів W-Ti-B і W-Ti-C систем виявлено та 
досліджено ефект концентраційно-структурного упорядкування, 
який призводить до утворення модульованої структури. Показано, 
що концентраційне розшарування з формуванням модульованої 
структури стає можливим у твердих розчинах іонно-плазмових 
конденсатів квазібінарних карбідних та боридних систем при 
наявності надмірних вакансій у неметалевій підсистемі. 

Встановлено, що концентраційне упорядкування за 
температур конденсації Тк ≤ 750 К у плівках твердих розчинів має 
відносно однорідний об'ємний розподіл. Виявлено переход від 
формування об'ємномодульованих структур при Тк ≤ 750 К до 
одномірних модульованих при 950 К ≤Тк ≤1250 К [5]. Проведений 
розрахунок коефіцієнтів дифузії D у Ti-W металевій підрешітці при 
формуванні модульованої структури показав, що при тривалому 
ізотермічному відпалі у температурному інтервалі 350…850 К 
значення коефіцієнтів дифузії D знаходяться у межах 10-20…10-19 

см2/c. У початковий період відпалу нерівноважної структури 
конденсатів значення D підвищується на порядок та досягає            
10-19…10-18 см2/c, наближаючись до величини коефіцієнта дифузії 
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при аналогічних температурах упорядкування структури у процесі 
конденсації.  

Перехід у термодинамічно стабільний стан іонно-плазмових 
конденсатів відбувається шляхом утворення на основі кластерів з 
металевих атомів одного сорту фаз з некогерентною границею. 
Кінетика такого переходу визначається температурою та часом 
витримки конденсату і при Твід ≤ 950 К через низьку дифузійну 
рухливість процес розшарування гальмується, а стан матеріалу 
конденсата стає квазірівноважним. 
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 Методом анігіляції позитронів досліджено ефекти, пов’язані з 
появою вільного об’єму в халькогенідних склоподібних системах 
під дією гама-опромінення. 
 В якості досліджуваних об’єктів використовували 
халькогенідні стекла (ХС) стехіометричного розрізу (As2S3)1-

x(Sb2S3)x (x = 0.0; 0.1; 0.2; 0.3), які отримували стандартним методом 
загартування розплаву [1]. Зразки перевірялись на аморфність, 
розрізались на пластини товщиною 2 мм і полірувались до високої 
оптичной якості. Гама-опромінення проводили в радіаційному полі 
джерела 60Со (середня енергія гама-квантів 1.25 МеВ) до поглинутої 
дози 0.75 МГр. 

Дослідження часів життя позитронів проводили за допомогою 
спектрометра „ORTEC” до опромінення, після опромінення, і через 
певні проміжки часу після опромінення (до 3 місяців). 
 Встановлено, що гама-опромінення призводить до збільшення 
середнього часу життя позитронів. Спостережуваний ефект досягає 
максимуму в склоподібному сульфіді миш’яку, поступово 
затухаючи по мірі збільшення концентрайції сурми в досліджуваних 
халькогенідних стеклах (ХС). Показано, що гама-індуковане 
збільшення середнього часу життя є нестабільним в часі, 
експоненціально затухаючи протягом 1-3 тижнів після припинення 
опромінення. 
 Спостережувані зміни пояснюються в рамках моделі 
радіаційно-індукованого координаційного дефектоутворення. 
Вважається, що гама-опромінення призводить до переключення 
ковалентних хімічних зв’язків матриці ХС, що супроводжується 
появою аномально координованих атомів. Показано, що негативно 
заряджені недокординовані атоми халькогену чи пніктиду 
володіють додатковим об’ємом за рахунок деструкції ковалентного 
зв’язку. Такі дефекти є ефективними пастками для позитронів, 
викликаючи появу в спектрах часів життя позитронів додаткову 
компоненту розкладу. Енергетичний бар’єр гама-індукованого 
переключення визначається типом хімічних зв’язків. Реакції, для 
яких характерні позитивні значення енергетичного бар’єру, ведуть 
до утворення стабільних координаційних дефектів, тоді як при 
нульовому значенні енергетичного бар’єру появляються 
метастабільні дефектні центри, які і викликають спостережувані 
зміни в спектрах анігіляції позитронів. 
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[1] Kamitsos E.I., Kapoutsis J.A., Culeac I.P., Iovu M.S. Structure and 
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Вперше розроблено новий підхід до опису структурних 

особливостей ковалентно- пов’язаних сіток на прикладі 
напівпровідникових халькогенідних стекол. Основою даного 
підходу є порівняння середньої енергії утворення основних 
склоформуючих одиниць (кластерів), віднесену до кількості атомів 
у кластері та середнього координаційного числа. В поняття кластер 
вкладається поєднання двох (або трьох) сусідніх катіонів з повністю 
насиченими ковалентними хімічними зв’язками, трансляцією яких в 
просторі можна сформувати весь скелет ковалентно-пов’язаного 
скла. Оскільки кластер формується на основі катіонів, то і сам підхід 
дістав назву „модель взаємопов’язаних сіткових катіонних 
кластерів”, або cation-interlinking network cluster approach (CINCA). 
Вважається, що утворення будь-яких дефектів, таких як подвійні 
ковалентні зв’язки чи анамально координовані атоми, призводить до 
відхилень від CINCA.  

Квантово-механічні розрахунки, проведені з допомогою 
програми HyperChem, показали повну адекватність CINCA в 
бінарних As-S та Ge-S склоподібних системах. Показано, зокрема, 
що в системі As-S кластер з подвійним ковалентним зв’язком є 
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енергетично невигідним, а відтак, ймовірність його утворення у 
структурі цих стекол є незначною.  
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Халькогенідні склоподібні напівпровідники є типовими 

представниками топологічно розпорядкованих склоформуючих 
ковалентно-пов’язаних сіток. На сьогоднішній час, ці матеріали 
широко застосовуються в фотоніці, оптоелектроніці, біомедицині. 
Однак, незважаючи на це, деякі їх властивості потребують більш 
детального вивчення. Однією з таких властивостей є 
самоорганізація структурної сітки скла, що відбувається при 
певному співвідношенні складових хімічних елементів. 
Концентраційний діапазон, в якому спостерігається це явище, 
називається вікном реверсивності і характеризується повною 
відсутністю фізичного старіння, яке суттєво перешкоджає 
практичному застосуванню халькогенідних склоподібних 
напівпровідників.  

В даній роботі пропонується новий підхід для опису 
склоформуючої здатності в ковалентно-пов’язаних сіткових стеклах, 
що включає в себе аналіз процесів самоорганізації структури 
халькогенідних стекол, використовуючи програму квантово-
механічних обрахунків HyperChem 8.0 та базис RHF/6-311G*. Цей 
підхід апробовано на бінарних системах As-S та Ge-S і показано, що 
найбільш енергетично вигідним є утворення структурних одиниць з 
числом обмеження степеней вільності рівним розмірності простору. 
На основі проведених розрахунків, теоретично вдалося 
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обгрунтувати концентраційні межі вікон реверсивності в даних 
системах. 
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 Фізичні моделі, які описуються функціоналом енергії (при 
переході, коли параметр ґратки прямує до нуля), мають особливу 
поведінку поблизу межі переходу з неспівмірної фази в співмірну. 
Разом з співмірною i неспівмірною структурами в них можуть 
існувати деякі хаотичні структури з випадковими відстанями між 
солітонами. Вперше це знайшов Oбpi в моделі Френкеля-Koнтopoвоi 
для ланцюжка атомів у періодичному потенціалі, у тривимірній 
анізотропній моделі Ізінга з урахуванням взаємодії з сусідами (так 
звана модель ANNNI), у дискретній моделі Пайєрлса.  
 Аналіз розв'язку нелінійного рівняння мінімізації енергії на 
фазовій площині засвідчив, що за достатньо великих значень 
анізотропного члена разом зi звичайними гладкими траєкторіями, 
що відповідають співмірним і неспівмірним структурам, виникають 
стохастичні траєкторії, що відповідають хаотичним структурам. 
Ця структура, складається з фрагментів співмірних структур з 
різними періодами. Середній по всьому хаотичному ансамблю 
період може бути неспівмірний з періодом вихідної фази кристала. 
У цих системах хвильовий вектор надструктури може змінюватися 
не тільки, скажімо, між співмірними значеннями, а й у іншому - 
стохастичному режимі. 
 В роботі проведені температурні дослідження двозаломлення, 
повороту оптичної індикатриси, коефіцієнта теплопровідності, 
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теплоємності, хвильового вектора неспівмірної надструктури в 
неспівмірних фазах кристалів [N(CH3)4]2MeCl4 (Me= Cu; Zn; Fe) 
 Вперше експериментально виявлено стохастичний режим 
неспівмірної 
фази в кристалах Си, Fe. Встановлено, що хаотична фаза 
характеризується зміною хвильового вектора модуляції подібно до 
неспівмірної' фази, обмеженою двома cпівмірними 
довгоперіодичними фазами з точковими трупами симетрії, які є 
підгрупами симетрії вихідної фази. 
 В стохастичному режимі неспівмірної структури, за умови 
існування просторово-модульованої хвилі деформації, динаміка 
скорельованого руху тетраедричних труп пов'язана з існування 
хаотичної фази. 
 У солітонному режимі перехід від одного метастабільного стану 
до наступного супроводжується зменшенням коефіцієнта 
теплопровідності кристала за рахунок непружного розсіяння на 
критичних фононах з м'якої оптичної вітки. 

Показано, що в хаотичній фазі зростання коефіцієнта 
теплопровідності зумовлено вкладом в теплоперенос м'яких 
оптичних фононів, внаслідок збільшення їх групової швидкості. 
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Серед об’єктів нелінійної фізики одним із найбільш цікавих і 
важливих для практичного застосування є хвилі солітонного типу. 
Ці хвилі, як в континуальних, так і в дискретних системах можуть 
переносити енергію, імпульс, масу, електричний та топологічний 
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заряд, інші фізичні величини, а також інформацію. Унікальність 
властивостей солітонних хвиль є їх стійкість по відношенню до 
збуджень. В даний час в цілому ряді діелектриків виявлено фази з 
неспівмірною надструктурою. Форма хвилі модуляції, яка 
переважно описується як синусоїдальна, має більш складні вигини, 
названі розспівмірностями або фазовими солітонами. 

Водночас, багато явищ і процесів, що мають місце у 
неспівмірних фазах, вимагають свого вивчення та пояснення. Це, 
зокрема, стосується тих ефектів, які пов’язані динамікою солітонної 
системи в умовах сильного пінінгу.  

В роботі проведені температурні дослідження 
двозаломлення, повороту оптичної індикатриси, коефіцієнта 
теплопровідності, теплоємності, хвильового вектора неспівмірної 
надструктури в неспівмірних фазах кристалів [N(CH3)4]2MeCl4 (Me= 
Cu; Zn; Fe) 

У солітонному режимі неспівмірної модуляції за умови 
існування хвилі густини дефектів виникає новий багатохвильовий 
стан неспівмірно модульованої структури, який характеризується 
або суперпозицією декількох хвиль модуляції в одному 
кристалографічному напрямку у всьому об’ємі кристала, або 
кристал приймає доменоподібну будову за рахунок зменшення 
жорсткості солітонної структури. 

В стохастичному режимі неспівмірної надструктури енергія 
взаємодії між солітонами є меншою від енергії пінінгу і солітони 
закріплюються атомами базової гратки у випадкових положеннях. 
За умови існування декількох хвиль густини дефектів або 
збільшення енергії співмірності, виникнення доменоподібної будови 
кристала у неспівмірній фазі зумовлено деформацією основної 
структури. 

Деформація модульованої надструктури внаслідок дії 
механічного та електричного полів зумовлює зміну динаміки 
солітонної гратки. За умови коли зовнішнє поле є „своїм” то його 
дія супроводжується пониженням вільної енергії кристала, а отже 
зменшенням жорсткості солітонної системи, і як наслідок, 
розширенням температурного інтервалу існування хаотичної фази. 
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 Аморфні та склоподібні сплави системи Ag–Ge–S є 
перспективними для використання в пристроях обчислювальної 
техніки, оптичного запису та збереження інформації, нелінійній 
оптиці тощо. Нагальними є питання вивчення структури таких 
сплавів як джерела інформації про причини відмінностей у їх 
фізичних властивостях [1, 2]. В доповіді обґрунтовується поділ 
концентраційного простору формування скла системи Ag–Ge–S в 
ділянці Ag2S–GeS–GeS2 (область (І)) на три частини за ознаками 
відмінностей у структурах розплавів з цього простору. 
 Відмінність у наборах структурних одиниць в розплавах 
окремих ділянок області склоутворень випливає із змісту процесів в 
Т-х просторі частини Ag–Ge–GeS2–Ag8GeS6–Ag, дослідженому нами 
експериментально, методами фізико-хімічного аналізу. 
 Встановлено, що сплави з чотирикутника Ag–Ge–Ag10Ge3S11–
Ag8GeS6–Ag (область (ІІ)) набувають, при 830 К, властивість 
взаємної системи. Це виявляється через безваріантний процес 
структурних змін в сплавах, пов'язаний з переходом від набору 
рівноважних фаз, продиктованих розрізом Ag8GeS6–Ge (нижче 830 
К) до набору фаз, коли двофазним є розріз Ag–Ag10Ge3S11 (вище 830 
К). При нагріві сплавів, хімічні реакції в них зупиняються на етапі 
часткового або повного розпаду окремих фаз та формування 
розплаву із трьох незмішуваних рідин. Склокристалічний стан в 
сплавах чотирикутника отримується при їх гартуванні від 830 К. По 
термограмах нагріву склокристалічних сплавів визначено 
температури кристалізації та плавлення окремих склоподібних фаз. 
 Поверхня ліквідусу в ділянці формування скла області (І) 
характеризується трьома потрійними евтектичними процесами, 
температури яких співпадають з температурами плавлення 
закристалізованих склокристалічних сплавів області (ІІ). Таке 
співпадіння не є випадковим, а вказує на однаковий атомарний 
склад сформованих рідин в різних частинах концентраційного 
простору. Факт незмішування трьох рідких фаз є переконливим 
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свідченням суттєвих відмінностей в наборах структурних одиниць в 
розплавах околу трьох потрійних евтектик. 
 В доповіді наводяться політермічні розрізи Ag8GeS6–Ge, 
Ag2GeS3–GeS, Ag–GeS2 в інтервалі 50-100 мол. % GeS2, проекція 
поверхні ліквідусу на площину концентраційного трикутника 
системи Ag–Ge–S в частині Ag–Ge–GeS2–Ag8GeS6–Ag та таблиця 
змісту безваріантних процесів на ній. 
 

[1]  Cervinka L., Tichy L., Bergerova J. X-ray analysis the 
structure of Ge–S–Ag glasses // J. Non.-Cryst. Solids. 1998. V. 232-234. 
P. 335-340. 

[2]  Ribes M., Bychkov E. Pradel A. Ion transport in 
chalcogenide glasses: dynamic and structural studies // Journal of 
Optoelectronics and Advanced Materials. 2001. V. 3. N 3. P. 665-674. 
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Широке використання евтектичних сплавів в промисловості 

пов’язане в першу чергу з низькою температурою їх плавлення. 
Зважаючи на таку особливість евтектичних сплавів їх часто 
використовують як припої, ливарні сплави, в якості основи для 
отримання аморфних металевих сплавів та композитних матеріалів. 
Проте, фізичні властивості цих сплавів (в першу чергу механічні та 
електрофізичні) не завжди відповідають експлуатаційним вимогам. 
З метою зміни властивостей евтектичних сплавів можна 
застосовувати термо-часову обробку сплаву в рідкому стані та різні 
режими кристалізації. Однак, таким методом властивості матеріалів 
можна змінювати лише в невеликому діапазоні значень порівняно з 
чистими евтектиками. Більш ефективним способом зміни 
властивостей евтектичних сплавів є їх модифікація. Процес 
модифікації полягає в додаванні до евтектик невеликої кількості 
домішок що призводить до структурних змін в рідкому стані та змін 
мікроструктури та властивостей таких сплавів після кристалізації. 
На теперішній час існує багато інформації про вплив модифікуючих 
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домішок на структуру та властивості евтектик в твердому стані та 
пропонуються різні моделі модифікації. Однак, дотепер нема єдиної 
моделі яка б описувала процес модифікації. 

В даній роботі досліджується вплив свинцю, олова та 
алюмінію на структуру евтектики Cu0.7Si0.3 в рідкому та 
кристалічному стані. Дослідження структури в рідкому стані 
проводилися методом високотемпературної рентгенівської 
дифракції. В результаті досліджень отримано структурні фактори 
евтектики Cu0.7Si0.3 та сплавів (Cu0.70Si0.30)1-xPbx (Cu0.70Si0.30)1-xAlx 
(Cu0.70Si0.30)1-xSnx при різних температурах. Встановлено 
мікронеоднорідну будову модифікованих евтектик в яких 
модифікуючі елементи формують області з власною структурою. 
Розміри цих мікрообластей встановлено методами комп’ютерного 
моделювання. 

Структура модифікованих евтектик в кристалічному стані 
досліджувалася з допомогою растрового електронного мікроскопу, 
рентгенівського мікроаналізу та рентгенівської дифрактометрії. 
Встановлено що структурні особливості модифікованих евтектик які 
спостерігаються в рідкому стані успадковуються після кристалізації. 
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Інтерметаліди займають велику групу хімічних сполук 
виявляючи широкий спектр фізико-хімічних властивостей і 
структурних типів. У багатьох випадках ці властивості є 
унікальними, що забезпечує широке практичне застосування. Це 
стосується в першу чергу магнітних та електричних властивостей. 
 Оскільки у більшості випадків, отримання кристалічних і 
аморфних інтерметалідів пов’язано з проходженням через рідку 
фазу то виникає необхідність їх дослідження в рідкому стані. В 
літературі таких робіт надзвичайно мало, а основну інформацію про 
структуру ближнього порядку отримують з температурної 
залежності структурно-чутливих фізичних властивостей. 
 В роботі проаналізовано результати проведених нами раніше 
рентгеноструктурних досліджень розплавлених інтерметалідів і 
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проведено розрахунок частки хімічно впорядкованих структурних 
одиниць після плавлення. Припускалось, що дифракційна крива 
розплавленого інтерметаліда є сумою парціальних кривих, які 
відповідають розчину, сформованого дисоційованими атомами і 
комплексами з ближнім порядком типу AnBm. Показано, що зі 
зростанням температури змінюється не лише частка кластерів 
кожного типу, а також їхній розмір і параметри атомного розподілу. 
Слід відзначити, що не у всіх випадках тип хімічного ближнього 
порядку в кластерах AnBm співпадає з типом кристалічної структури 
відповідних сполук у твердому стані. 
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High-energy spectroscopy have been used to study the electron 
structure and valence state of new ternary intermetallic compounds, 
which crystallize in the ThMn12, ThCr2Si2, TiNiSi and HfFe2Si2 types. 
The calculations of electron energy bands E(k) and partial DOS for 
compounds were performed by the semi relativistic linear muffin-tin 
orbital method without considerations of spin-orbit interactions. Effective 
filling numbers of electrons in different bands of components in 
R.E.M2X2 compounds have been calculated. On the basis of the obtained 
X-ray emission spectra and calculation of density of total and partial 
electron states in R.E.M2X2 compounds, the localization of electron of s- 
and p-states of Si (P) has been established within the energy ranges 14-7 
eV and 7-2 eV, respectively.. Between the experimental and calculated 
X-ray emission spectra R.E.M2X2 good agreement has been obtained. LIII 



 115

- absorption spectra Ce and Yb in ternary Ce(Yb)M2X2  and 
ThMn12compounds were obtained at 78K and 300K.  

 
*Permanent address: Lviv National University by Ivan Franko,  Kyryla 
and Mefodj 8, str Lviv , Ukraine 
 
 
 

ПОВЕДІНКА СТАЦІОНАРНОЇ 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ АМОРФНИХ ПЛІВОК 
МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ ГЕРМАНІЮ ПРИ ЇХ 

МОДИФІКУВАННІ ВІСМУТОМ 
 

Романюк Р.Р., Миколайчук О.Г. 
 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, 
Україна 

 
Аморфні плівки халькогенідів германію є перспективними 

матеріалами в якості перемикачів струму, елементів пам’яті, 
фотоперетворювачів ІЧ-діапазону. Керована зміна властивостей цих 
матеріалів шляхом уведення елементів-модифікаторів відкриває 
нові можливості у їх застосуванні. Нами досліджено вплив добавок 
вісмуту на стаціонарну провідність та термо-е.р.с. аморфних плівок 
монохалькогенідів германію. Вивчалися тонкі конденсати складів 
(GeS)1-xBix та (GeSе)1-xBix (x =0; 0.01-0.15), отримані методом 
дискретного випаровування дрібнодисперсної шихти у вакуумі 10-4 
Па на підкладки із ситалу, кварцу та скла при Тп = 293К. Попередньо 
на підкладках резистивним напиленням формувалися контактні 
площадки із гетероструктур Cu-Cr, які забезпечували лінійність 
ВАХ у компланарній конфігурації зразків.  

Визначено, що добавки Ві приводять до зміни у механізмах 
перенесення носіїв заряду монохалькогенідів германію. На основі 
аналізу температурних залежностей статичної електропровідності 
встановлено, що при температурах вище 240 К провідність 
відбувається по розповсюджених станах валентної зони для зразків 
із вмістом Ві до 11 ат.%. У температурному інтервалі нижче 240 К 
уведення Ві сприяє появі стрибкової провідності по локалізованих 
станах в околі рівня Фермі із змінною довжиною стрибка. Зразки із 
вмістом Ві 15 ат.% проявляють стрибкову провідність по 
локалізованих станах навколо рівня Фермі у всьому досліджуваному 
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температурному інтервалі 160-400К. В концентраційному інтервалі 
11-15 атомних часток Ві в даних системах відбувається зміна знаку 
термо-е.р.с., що свідчить про зміну переважаючого типу провідності 
зразків. 

Особливості поведінки стаціонарної електропровідності 
монохалькогенідів германію унаслідок модифікації вісмутом 
інтерпретовані на основі моделі Мотта-Девіса та гетерогенної 
будови конденсатів і пояснюються перерозподілом густини 
заряджених дефектних центрів С1

-, С3
+ і Т3

- в енергетичній щілині 
конденсатів. Добавки Ві спричинюють зсув рівня Фермі в сторону 
зони провідності, за рахунок чого відбувається перехід від р- до n-
типу провідності зразків. 

На підставі вивчення структури та фізичних властивостей 
плівок: електрофізичних, оптико-спектральних та фотоелектричних, 
проаналізовано механізми формування спектру і густини 
локалізованих станів в щілині за рухливостями конденсатів, роль 
дефектних центрів і нанокластерів у процесах перенесення та 
рекомбінації носіїв заряду. Визначено загальні закономірності зміни 
густини станів і енергетичного розподілу дефектів в щілині за 
рухливостями при введенні домішок різних концентрацій в 
матеріали.  

Отримані результати дають можливість зробити висновок, що 
добавки Ві в аморфні матриці GeS та GeSе приводять до 
наногетерогенності структури атомної системи з утворенням 
комплексів різної координації (в основному на основі GeS(Se)4/2 та 
ВіS(Se)3/2) з великою кількістю над- і недокоординованих атомів – 
заряджених центрів, які суттєво впливають на механізми 
перенесення носіїв заряду. Дослідження розширює фундаментальні 
уявлення про структурні та електронно-дефектні процеси в 
некристалічних твердотільних системах під час введення 
контрольованих домішок. 
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При вивченні аморфних сплавів особливу увагу приділяють 

халькогенідним склоподібним сплавам, що активовані іонами 
рідкоземельних елементів [1,2]. Такі матеріали перспективні для 
створення активних елементів твердотільних лазерів, оптичних 
волокон та ефективних волоконно-оптичних підсилювачів. Це 
створює передумови для можливого використання склоподібних 
сплавів в інтегральній та волоконній оптиці.  

Склоподібні сплави із Er–вмісних стекол синтезувались нами з 
високочистих металів, сірки і селену (чистота ≥99,99 ат%). 
Розраховані кількості елементів загальною масою 3г поміщали в 
тонкостінні кварцеві контейнери, які вакуумували до залишкового 
тиску – 0,1 Па і запаювали. Ампули нагрівали в печі шахтного типу 
до 1000 °С із швидкістю 40-50 °С/год. Після витримки 10 год. для 
гомогенізації розплаву ампули гартували у насиченому розчині солі.  

Зразки стекол готувались у вигляді плоско паралельних 
пластин. Збудження сигналу проводилось діодними лазерами Danger 
(λ=532 нм) та KLM-H980-200-5 (λ=980 нм). Приймання сигналу 
фотолюмінесценції (ФЛ) здійснювалось з допомогою 
монохроматора МДР-206 та фотоприймача PbS. 

Ми досліджували ФЛ в склоподібних сплавах системи 
Er2Se3-Ga2Se3-GeSe2 та Er2S3-AgGaGe19S40. При опроміненні світлом 

maxλ =980 нм (Т=293К) в спектральному діапазоні 1450-1650 нм в 
сплавах системи Er2Se3-Ga2Se3-GeSe2 в спектральному діапазоні 
1450–1650 нм виявлено ФЛ. При збудженні селенідних стекол 
світлом із довжиною хвилі 532 нм ФЛ зафіксовано не було. При 
опроміненні склоподібних сплавів системи Er2S3-AgGaGe19S40 
світлом maxλ =532 нм (Т=293К) зафіксовано ФЛ теж в спектральному 
діапазоні 1450–1650 нм. Інтенсивність випромінювання в даній 
системі майже на два порядки перевищує інтенсивність ФЛ, яка 
зафіксована в селенідних сплавах. Це свідчить, що в сульфідних 
стеклах в інфрачервоній ФЛ приймає участь склоутворююча 



 118

матриця сплаву, яка ефективно може передавати енергію іонам 
ербію. 

 
Робота виконана за програмою держбюджетної тематики 

(номер державної реєстрації 0107U000738). 
 
[1] T.Yu. Ivanova, A.A. Man’shina ,A.V. Kurochkin, 

Yu.S. Tver’yanovich, V.B.Smirnov // J. Non-Cryst. Sol. 298 
(2002), P.7. 

[2] K. Koughia, D. Saitou, T. Aoki, M. Munzar, S.O. Kasap // J. 
Non-Cryst. Sol. 352, (2006), P.2420. 

 
 
ТЕПЛОФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ 

 РОЗПЛАВІВ У ТЕРМОМЕТРІЇ 
 

С.В. Прохоренко, В.Я. Прохоренко, Ю.О. Навоцька  
 

Національний університет “Львівська політехніка” 
вул С. Бандери,12 , Львів, 79046, Україна 

E-mail: vprokhor@polynet.lviv.ua 
 

Будучи мірою внутрішньої енергії системи, температура є 
неадитивною величиною і визначається лише опосередковано, - 
вимірюванням залежних від неї фізичних величин, - густини, 
електричного опору, термо-ерс та ін. Використовуються відповідні 
сенсори, котрі приводяться в контакт з досліджуваним 
середовищем. У процесі їх експлуатації, особливо в критичних 
умовах, відбувається деградація структури і зумовлена цим 
нестабільність термометричних характеристик сенсора. Лише 
наявність та належне використання температурної шкали, 
заснованої на законах термодинаміки, забезпечує достатню точність 
теплових вимірювань. 

Чинна на сьогодні температурна шкала МТШ-90 базується на 
використанні добре відтворюваних реперних точок температури, 
котрі вище 234 К реалізуються фазовими переходами в металах, 
пов’язаними зі зміною їх агрегатного стану. В ряді сучасних 
технологічних процесів необхідна точність контролю температури 
вийшла на рівень точності відтворення реперних точок. 

На підставі комплексних досліджень теплофізичних 
властивостей доведено, що наявність у розплаві слабо 
упорядкованих нанорозмірних кластерів є визначальним чинником 
впливу фізичних полів на процеси кристалізації. Показано, що 
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підвищення єдиності та відтворюваності реперних точок вимагає 
регулювання структурно-термодинамічного стану розплаву кожного 
з реперних металів та розроблено на цій основі уніфіковані, 
індивідуальні для кожного розплаву, методики реалізації фазового 
переходу. Проведено порівняльний аналіз механізмів впливу 
термочасової, магнітної та вібраційної обробки розплавів і доведено, 
що найбільш оптимальною є низькочастотна вібраційна обробка. 

В межах запропонованої мікрогетерогенної моделі оцінено 
відмінність структурно-термодинамічного стану розплаву при 
прямому та оберненому фазових переходах. Визначено 
температурний інтервал гомогенізації розплавів, на основі чого 
оцінено величину енергетичного впливу, необхідного для 
дрібнодисперсного формоутворення, котре забезпечує 
високоізотермічне плато плавлення чистих металів та евтектик. 
Встановлено, що «структурна пам’ять» про віброобробку 
зберігається у розплаві на протязі часу, достатнього для формування 
оптимальної кристалічної стуктури реперного металу. З 
використанням диференціальної скануючої калориметрії проведено 
цикл досліджень теплових ефектів, пов’язаних з плавленням-
кристалізацією низки  евтектичних сплавів, котрі запропоновано 
використовувати як функціональні матеріали реперів температури 
нового типу. 
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Процес розшарування гомоґенних при високих температурах 
розплавів на дві рідини, які не змішуються при нижчих 
температурах, є настільки швидким, що дисперсна суміш, придатна 
для практичного застосування, не встигає сформуватися. Багато 
подвійних систем з обмеженою розчинністю компонентів у рідкому 
стані, так звані «монотектичні сплави», викликають особливий 
інтерес з точки зору технічного застосування, як, наприклад, 
матеріали для електроконтактів (Ni-Ag) або для самозмащувальних 
підшипників (Al-Pb) і стали предметом інтенсивних досліджень 
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протягом останніх років. Явище розділення фаз спричинене 
багатьма процесами, такими як залежна від ґравітації седиментація, 
конвекція Маранґоні тощо, і на сьогодні вивчене недостатньо. Якщо 
у прозорих діелектричних розчинах з невисокими критичними 
температурами явище розшарування можна досліджувати за 
допомогою відомих оптичних чи нейтронних методів, то з 
металевими розплавами ситуація складніша. Із-за 
високотемпературних експериментальних труднощів, відсутності 
загальноприйнятого вимірювального обладнання та єдиної 
методики лише декілька подвійних металевих монотектичних 
систем досить повно досліджені експериментально в області 
високих температур.  

В'язкість суттєво впливає на швидкість перебігу різних 
процесів, що супроводжують поділ фаз, і з цієї точки зору дані 
в'язкості, як однієї з найінформативніших структурно-чутливих 
властивостей, мають виняткове значення. У цій роботі ми 
представляємо експериментальні результати досліджень динамічної 
в'язкості подвійних розплавів системи Pb-Zn, акцентуючи особливу 
увагу на аналізі критичної області. Виміри динамічної в'язкості 
проведені в температурно-концентраційному діапазоні обмеженої 
розчинності компонентів, з використанням віскозиметра з коливною 
чашкою. На основі отриманих даних за допомогою рівняння 
критичної в'язкості, що випливає з динамічної теорії критичних 
явищ, розраховано ефективний показник температурної залежності 
в'язкості. Порівняльний аналіз отриманих результатів з даними для 
діелектричних рідин засвідчив можливість поширення принципу 
універсальності на різні класи матеріалів, фазові діаґрами яких 
містять ділянки з обмеженою розчинністю компонентів. 
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Експериментальні дослідження електропровідності та термо-
е.р.с. розплавів Se-Te з домішками 3d металів проведені у широкому 
температурному інтервалі (до 1600 К) в умовах високого тиску 
аргону (до 40 МПа). Встановлено, що внесення домішок 3d металів 



 121

приводить до зростання електропровідності і зниження термо-е.р.с. 
Наявність домішок зумовлюють також зміщення температури 
переходу напівпровідник-метал і зміну висоти першого пре-піку 
структурного фактора. Отримані результати проінтерпретовані в 
рамках моделі, що описує механізм еволюції електронного спектра в 
рідких напівпровідниках з врахуванням резонансного розсіяння 
заряду на віртуальних станах унаслідок появи домішкових станів 3d 
металів у напівпровідниковій матриці. Показано, що домішки 
перехідних металів у напівпровідниковій матриці впливають на 
густину станів на рівні Фермі.       
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Досліджено температурні залежності електропровідності і 
термо-е.р.с. рідких Cu2Te і Cu2Se. Вимірювання електропровідності і 
термо-е.р.с. проводились при високих температурах (до 1800 К), 
тому з метою збереження постійного хімічного складу, а також 
запобігання процесів випаровування летких компонентів, 
експерименти проводили в умовах надлишкового тиску арґону (до 
30 МПа). Використані тризонні дворадіусні комірки (радіуси різні, 
але сумірні), виготовлені з нітриду бору у вигляді вертикальних 
контейнерів з внутрішньою робочою порожниною. Необхідність 
таких комірок зумовлена такими чинниками. Вимірювальні комірки, 
як правило, являють собою діелектричні контейнери з кераміки, у 
які впресовані графітові зонди. Кераміка практично у всіх випадках 
пориста. Тому розплав, перебуваючи в контакті зі стінкою 
контейнера, дифундує в неї. Концентрація дифузанта максимальна 
на границі “розплав-стінка” і експоненціально зменшується при 
заглибленні у кераміку. Таким чином, у тілі комірки утворюється 
розмитий провідний шар, який до певної міри шунтує 
досліджуваний розплав і приводить до неконтрольованої помилки у 
визначенні електропровідності. Про це свідчать значні розбіжності в 
експериментальних результатах при високотемпературних 
дослідженнях електропровідності. 
 Формування провідного шару можна розглядати як 
збільшення радіуса досліджуваного зразка на ефективну величину 
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∆r. Під ∆r слід розуміти товщину, яку мав би додатковий шар цього 
зразка, що визначає ефект шунтування, аналогічний до реального. 
Отже, використана конструкція дозволяє аналітично виключити 
похибку, зумовлену ефектом шунтування. Термо-е.р.с. виміряно за 
стандартною методикою при вертикальному градієнті 2-3 град/см.  
 Отримані експериментальні результати показують, що обидва 
розплави зберігають напівпровідникові властивості в рідкому стані. 
Електропровідність зростає за експоненціальним законом, а спадає з 
ростом температури, зберігаючи при цьому достатньо високі 
абсолютні значення. Отримані результати інтерпретуються в 
припущенні, що густина станів у валентній зоні зростає швидше, 
ніж в зоні провідності при наявності йонного переносу. 
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 Відомо, що для металів та їх сплавів питомий електроопір 
описується емпіричним правилом Матісена: 
 ( )0 Tρ ρ ρ= +         
 (1) 
де 0ρ  – залишковий опір, викликаний дефектами структури, а 
залежність ( )Tρ  є наслідком електрон-фононної взаємодії і для 
простих металів описується формулою Блоха-Грюнайзена: 

( ) ( )
( ) ( )
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ρ

ρ

= Θ Θ

= Θ Θ
     

 (2) 
де R – постійна, DΘ  – температура Дебая. 
 Для d-металів та їх сплавів залежність ( )Tρ  стає більш 
складною, що зумовлено переходами s-електронів у значно вужчі d-
зони (s-d розсіяння) і відповідним зростанням ефективної маси 
електрона. Згідно експериментальних даних [1] у багатьох випадках 
ρ  при високих температурах має тенденцію до насичення. Наявні 
моделі, які пояснюють тенденцію ( )Tρ  до насичення можна 
поділити на дві групи. Перша група моделей пояснює здатність 
( )Tρ  до насичення механізмом s-d розсіяння і наявністю вузького 
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максимуму на кривій густини станів. В основі другої групи моделей 
– розгляд сильної електрон-фононної взаємодії і впливу 
температури на середню довжину вільного пробігу електронів L. 
Поява насичення зумовлена наближенням L до нижньої межі – 
тобто до міжатомної відстані. 
 Нами одержано температурні залежності питомого 
електроопору аморфних плівок систем Gd-Fe i Sc-Cu [2,3]. В 
залежності від методів отримання (термічне напилення, 
магнетронне розпилення) і умов осадження (температура підкладки) 
отримувались аморфні, напіваморфні та кристалічні плівки 
товщиною порядку 100 нм (наявність аморфної структури 
підтверджувалась електронографічно) з різними характерами 
температурних залежностей питомого електроопору; в одних 
випадках це були напівпровідникові залежності, в інших – металеві. 
А в деяких випадках спостерігалася зміна характеру температурних 
залежностей електроопору (мова іде про плівки ScCu4 отримані 
магнетронним розпилення при температурі підкладки 500К).  
 Дані факти можна пояснити виходячи з уявлень про 
кореляцію Муіджі [4]. Мова іде про той факт, що всі аморфні метали 
можна розділити на дві групи. До першої групи відносяться метали, 
електроопір яких зростає при зростанні температури. Це метали з 
відносно низьким електроопором. До іншої групи відносяться 
метали електроопір яких зменшується при зростанні температури. 
Межею між ними є електроопір порядку 150-200 мкОм см. Для 
пояснення зменшення питомого опору з температурою, яке 
спостерігається в аморфних металах використовуються уявлення 
про дифузійний характер електропровідності в наближенні сильного 
зв'язку.  

Під цим кутом зору було проаналізовано дані, отримані для 
аморфних плівок систем Gd-Fe i Sc-Cu. Прослідковується чітка 
залежність між величиною питомого електроопору і типом 
температурної залежності питомого електроопору. 
 
[1]. Mott N.F. Philos. Mag. 1972. V.26. P.1249 
[2]. Присяжнюк В.І. Структурні особливості та електричні 

властивості тонких плівок ScCu4. // Вiсник львiвського у-ту. 
Сер.фіз. 1998. Вип.30 С.129-131. 

[3]. Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. Електрофізичні 
властивості тонких плівок хімічних з'єднань системи Gd-Fe. // 
Фізика і хімія твердого тіла 2003 Т.4. №2. С.271-275. 

[4]. Металлические стекла. Ионная структура, электронный перенос 
и кристаллизация. Г.Гюнтерд, Г.Бек (ред.), Мир, Москва 1983. 

 



 124

ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ З 
КЛАСТЕРАМИ РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ 

ФАЗ 
 

Куницька Л.Ю. 
 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, 
 03164, Київ, вул. Наумова, 17 

 
У роботі модернізовані методи розрахунку процесів розсіяння 

та поглинання електромагнітного випромінення (ЕМВ) у матричних 
дисперсних систем (МДС) з кульовими включеннями малих 
частинок (МЧ) різних розмірів та фізико-хімічної природи, а також 
кластерів МЧ, розташованих поблизу підкладки. Розроблені методи 
формування наноструктурних систем на основі темплатів, 
дослідження структурних параметрів та фізико-хімічних 
властивостей кластерів МЧ, поверхневих шарів та процесів 
самоорганізації нанокомпозитів, методик формування періодичних 
структур, індукованих на поверхні твердих тіл під дією лазерного 
опромінення. 

Проведено розрахунок частотних залежностей ефективної 
діелектричної проникності для МДС з кульовими включеннями 
різної природи у наближенні Максвелла-Гарнетта. Для випадку 
металевих включень знайдено частоту поверхневого плазмону, яка 
суттєво залежить від ступеня заповнення (f=v/vo, v – об’єм, зайнятий 
включеннями, vo – повний об’єм системи). Розраховано поправку до 
формули Максвелла-Гарнетта з урахуванням парної дипольної 
взаємодії між включеннями. У наближенні теорії Мі розраховано 
переріз екстинкції Qext(λ,q) світла невзаємодіючими МЧ срібла з 
оболонкою оксиду срібла Ag2O, що знаходяться у мезопористій 
кремнеземній матриці. Встановлено, що зменшення товщі 
оксидного шару призводить до зростання поглинання ЕМВ 
поверхневими плазмонами МЧ срібла та зсуву піку оптичного 
поглинання у короткохвильову область. Для системи «кульова МЧ 
над підкладкою» встановлено, що у зовнішньому полі Е має місце 
зміщення та розщеплення резонансної частоти поверхневого 
збудження МЧ, які залежать від напрямку поля Е. При малих 
затуханнях у наближенні Лоренцевських частотних залежностей 
діелектричних функцій кулі та підкладки отримано вирази для 
поверхневих мод кулі радіуса R, що розташована поблизу підкладки 
на відстані h. Встановлено частотні залежності поляризовності 
кульових МЧ, що знаходяться поблизу підкладки, знайдено вираз 
для сил осциляторів резонансних мод МЧ. Показано, що дипольна 
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взаємодія МЧ з підкладкою призводить до розщеплення та зсуву 
довгохвильового одночастинкового резонансу. За довільної 
орієнтації поля Е виникають чотири нові резонансні поверхневі 
моди, які відрізняються одна від іншої як за частотою, так і за 
оптичною активністю (величиною сил осциляторів). Для окремої 
золотої МЧ на золотій підкладці (з урахуванням вищих 
мультиполів) показано, що довгохвильовий зсув довжини хвилі 
(λ=510 нм) поверхневого плазмону МЧ складає 80…100 нм. 
Запропоновано механізм самовпорядкування нанокластерів під час 
напиленя Аu на поверхню темплату, що полягає у 
електрокінетичному русі атомів молекулярного пучка у локальному 
електричному полі Е=120 МВ/м поблизу поверхні та їх адсорбції на 
поверхні з утворенням наноострівців. Проаналізовано процес 
утворення лазер-індукованих поверхневих періодичних структур 
при накладанні на поверхню твердого тіла інтерференційних картин.  
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The problem of microscopic origin of dipole glass phase in 
ferroelectric-antiferroelectric mixed compounds with hydrogen bonds is 
now intesively studied.  Due to numerous experimental investigatios (see 
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[1-3]) it was founded this phase existense for intermediate concentration 
of components at relativelly low temperatures (below 50K). But recent 
reports show the possibility of pre-dipole glass phase appearance at more 
higher temperatures (∼100K). Our theoretical approach is directed to take 
into account the competition between ferroelectric and antiferroelectric 
types of coupling and microscopically explain the nature of dipole glass 
state. 

It was shown [4] that in mixed compounds at low temperatures and 
for intermediate concentrationlong due to the system frustration long 
range ordering dissapears and only short range correlations between 
nearest particles remains. Those correlations are characterized by a 
nonstochastic distribution. So, a corresponding state of mixed compound 
(the dipole-glass phase) must be interpreted as a set of non-uniform 
nearest neighbours correlations with non-stochastic distributions for 
corresponding correlation functions. 

Applying the Edwards and Anderson replica method [5] to the 
Hamiltonian of mixed system with    two binomial random variables (for 
z- and x-oriented dipole momenta in ferro-antiferroelectric  mixture of 
Rbn(NH4)1-nH2AsO4 – type) in the quasi-spin representation, the total free 
energy is obtained. On it’s basis the ferroelectric, antiferroelectric and 
dipole-glass order parameters are calculated [6]. The phase diagram of 
investigated system demonstrate the existense of pure ferroelectric, 
antiferroelectric phases and their mixed ones, as well the dipole-glass 
phase at intermediate concentration. The most interesting is the 
possibility to distinguish a pre-dipole glass area where a slight dipole 
glass phase take place.  
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Проведені експериментальні дослідження коефіцієнта 

динамічної в’язкості розплавів Mg7.8Zn92.2 (евтектика) і Mg33.3Zn66.7 
(відповідає сполуці MgZn2) методом затухаючих крутильних 
коливань циліндра з рідиною. Виявлено аномальні зміни в’язкості з 
температурою вище температури ліквідусу. Аналіз аномалій 
температурних залежностей показує, що в даних розплавах існує 
значна концентрацiйна неоднорiднiсть, а саме мікрообласті 
збагачені атомами одного типу і мікрообласті склад атомів і 
будова яких подібна до сполуки MgZn2. Розраховано температурні 
залежності в’язкості розплавів досліджуваних концентрацій 
використовуючи моделі [1, 2]. Експериментальні результати добре 
узгоджуються з розрахованими значення в’язкості. 
 
1. R.P. Chhabra, J. Alloys Comp., 221: L1 (1995). 
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Дослідників склоподібного стану халькогенідних 

напівпровідників (в основному систем As-S(Se)) цікавить механізм 
таких незвичних явищ для некристалічного стану твердого тіла, як 
метастабільна фотоіндукована анізотропія в лінійно поляризованому 
та неполяризованому  світлі, «природня» анізотропія,  гіротропія [1]. 
Той факт, що згадані ефекти досліджувалися експериментально 
лише за допомогою вимірювання пропускання тонких плівок чи 
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пластин масивних зразків, ставить під сумнів відомі гіпотетичні їх 
моделі, що допускають існування локально анізотропних областей, 
що якимось чином можуть переорієнтовуватись вздовж певного 
виділеного напрямку [1].  

З нашого боку дослідження проводилися по відбиванню у 
поляризованому світлі за допомогою еліпсометричних вимірювань і 
відповідних розрахунків. Раніше [2] було показано, що в тонких 
плівках склоподібного As2S3, наприклад, спостерігається анізотропія 
в наближенні однієї оптичної осі по нормалі до поверхні, при чому 
було виявлено анізотропію в свіжих зразках, а далі було досліджено 
кінетику фотоіндукованих змін. В тонких плівках виникнення 
виділеного напрямку по нормалі може бути пояснено залишковими 
механічними напруженнями чи ще в більшій мірі макроструктурою 
у виді стопчатості чи шаруватості, що й може призводити до 
двозаломлення форми [3]. Однак, на нашу думку, немає жодних 
підстав вважати реальною можливість виникнення оптичної осі, 
наприклад, у свіжозвареному склі. Наступний аналіз показав, що 
згадані вище явища в халькогенідних стеклах (ХС) можуть бути 
пояснені в рамках розгляду в них просторової дисперсії. ХС 
являються напіпровідниками (хоча і не яскраво вираженими), тому 
кількість вільних носіїв в їх середовищі значно перевищує кількість 
вільних носіїв у чистому діелектрику. Ця властивість і те, що ХС є 
структурно неоднорідними вже на рівні середнього порядку, 
приводить, напевно, до неоднорідності поля не в атомному 
масштабі, а в масштабі структурних одиниць, тобто просторова 
дисперсія стає значною.  Тензор діелектричної проникності в цьому 
випадку має вигляд [4]: 

 
де   ||,εε ⊥  –  діелектрична проникність  впопрек і вздовж хвильового 
вектора k. Як легко бачити, коли хвильовий вектор напрямлений по 
нормалі до площини зразка, даний тензор спрощується  –  
відмінними від нуля залишаються лише діагональні елементи 

||, εεεεε === ⊥ zzyyxx  , де їх   можна інтерпретувати вже як поперечну 
та поздовжню до оптичної осі діелектричну проникність. Таким 
чином, середовище з просторовою дисперсією може проявлятися як 
анізотропне одновісне середовище. Треба відмітити, що й у випадку 
просторової дисперсії, як і для одновісного анізотропного 
середовища, хвильові рівняння для ТЕ- і ТМ-поляризацій 
розв΄язуються аналітично, тому було одержано не лише якісне 
підтвердження наявності просторової дисперсії в ХС, а й кількісне. 
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Спектроскопія релеївского і мандельштам-бріллюеновського 

розсіювання (РМБР) є ефективним методом дослідження 
мікронеоднорідної будови скла і дозволяє оцінювати  вклади 
флуктуацій різної природи  в розсіюванні світла склом  та визначати  
області  складів  з мінімальним и максимальним розвитком 
флуктуаційних мікронеоднорідностей.  

Скловидні сплави системи As-S-Se прозорі у  видимій та 
ближній ІЧ-області спектра (0.5–11.0 мкм), характеризуються 
високим значенням акустооптичного коефіцієнта, стабільні до дії  
парів води, кислот, різноманітних радіаційних навантажень. На 
сьогодні найбільш широке застосування сплави системи As-S-Se 
знайшли в волоконній оптиці і лазерній техніці ІЧ діапазону, 
оптичній пірометрії і теплобаченні, медичній діагностиці і газовому 
аналізі, як основа для негативних і позитивних фоторезистів з 
високою роздільною здатністю, дифракційних решіток і компакт-
дисків. Відповідно  до цього основна увага була приділена 
дослідженню масивних стекол і тонких  шарів As40S60-хSeх. Однак, як 
показали дослідження неорганічних резистів на основі As40S60-хSeх, 
матеріали з підвищеним вмістом Se характеризуються  певною  
нестабільністю структури і оптичних параметрів. Виходячи з цього 
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для дослідження мікронеоднорідної будови таких стекол нами була 
застосована спектроскопія РМБР 

Результати вимірювань спектрів РМБР халькогенідних 
склоподібних сплавів  системи As-S-Se  по розрізу As40S60⋅Seх  
вказують  на відсутність  дисперсії швидкості звуку  до частот ~15 
ГГц, незначну зміну адіабатичних  пружньооптичних постійних 
(р12)ad при зміні складу. Заміна сірки на селен в  сплавах приводить 
до зниження  значення RЛ-П, що свідчить про  зміну відносних 
вкладів  флуктуаційних  неоднорідностей густини і концентрації в 
досліджуваних стеклах. Ріст втрат на розсіювання пов`язаний з 
хімічною  неоднорідністю таких стекол і якісними  структурними 
перетвореннями, обумовленими разрихляючою дією селену при 
зміні складу. Характерною особливістю композиційних швидкостей 
поздовжнього гіперзвуку, відношення Ландау-Плачека RЛ-П, 
високочастотного поздовжнього модуля и коефіцієнта екстинкції, є 
відносно незначна їх зміна при  концентрації селену до 50 ат.%. 

Показано, що композиційна зміна  структурночутливих 
параметрів, які визначаються з спектрів РМБР, відображує рівень 
розвитку флуктуаційних неоднорідностей густини і концентрації в 
досліджуваних сплавах. Аналіз концентраційної  поведінки  
відносних вкладів флуктуацій густини та концентрації стекол  As40S60-

xSex дозволяє зробити висновок про їхню мікрогетерогенну структуру, 
тобто структура може бути подана у вигляді матриці, що складається з 
пірамідальних одиниць AsS3/2, AsSe3/2, AsS(Se)3/2. Також вона містить й 
значну кількість молекулярних фрагментів As4S(Se)4 та S(Se)n із 
гомополярними зв'язками As-As, S-S та Se-Se. 
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Лазерне випромінювання тривалий час використовують для 

отримання аморфних шарів на поверхні металічних сплавів, які 
проявляють тенденцію до аморфізації шляхом швидкого 
охолодження. Водночас, надзвичайно цікаво як впливає лазерне 
випромінювання на структуру самих аморфних сплавів і чи можна з 
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його допомогою отримувати нанокристали в аморфній матриці. 
Робіт, які стосуються цієї проблеми на сьогодні практично немає. З 
цієї причини в даній роботі вивчався вплив цього випромінювання 
на структуру аморфних сплавів на основі заліза. Інтерес до цього 
дослідження стимулювався не лише  фундаментальним інтересом, а 
також і практичними потребами, пов’язаними з використанням 
лазера у багатьох технологічних операціях в процесах обробки 
металів. Зокрема, шляхом зміни параметрів лазера розроблено 
методику створення мікрозони розплаву в аморфних стрічкових 
матеріалах Fe73.7Nb2.4Cu1.0Si15.5B7.4  і Fe73.1Nb3.0Cu1.0Si15.5B7.4 з метою 
вивчення режимів отримання мікрокристалів з розмірами до 10 мкм 
і з покращеними механічними властивостями. Такий розмір 
мікрокристалів забезпечує  також кращі магнітні властивості. 

Здійснювалось точкове нагрівання під дією лазерного імпульсу 
з тривалістю до 1мс і потужністю 30 Вт. Лазерне випромінювання 
довжиною хвилі 10.6 мкм фокусувалося на поверхні стрічки в пляму 
діаметром 35мкм. Зразки відпалювались в атмосфері повітря при 
нормальних умовах. Здійснювалось  нагнітання повітря в зону 
нагріву, а зразки закріплювались в одному випадку на підкладку зі 
скла в другому  способом. консолі. 

Структурні дослідження проводились методом дифракції 
рентгенівських променів з використанням дифрактометра з 
високотемпературною приставкою.Також проводились 
мікроскопічні дослідження з використанням растрового 
електронного мікроскопа.. 

В процесі нагрівання за умови відсутності нагнітання повітря і 
закріплення зразка способом консолі спостерігається нормальний 
ріст мікрокристалів, розміри яких досягають 10мкм. Напрямок росту 
мікрокристалів, що зародилися на границі зони нагріву 
орієнтований до центру зони. Кількість нанокристалів, що виросли в 
зоні нагрівання змінюється  залежно від тривалості імпульсу. В 
процесі нагрівання в умовах нагнітання повітря або наявності 
підкладки ріст кристалів не відбувається, що спричинено надто 
великою швидкістю охолодження зони за рахунок нагнітання 
повітря та віддачі тепла підкладці. 

Результати даної роботи дають змогу розробити технологію 
лазерної обробки стрічкових матеріалів з метою отримання 
мікрокристалів з заданими розмірами та властивостями. Такі 
кристали можна механічно відділяти з мінімальними 
пошкодженнями, що значно здешевлює технологію виготовлення 
магнітних порошків.  
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 Аморфний стан речовини є метастабільним, тому залишається 
актуальним питання про характер структурних змін під час 
різноманітних зовнішніх впливів. Вивчення кінетики та механізмів 
структурних перетворень в аморфних металевих сплавах та 
закономірностей структуроутворення під час кристалізації дозволяє 
встановити оптимальні режими температурно-часової обробки 
некристалічних матеріалів з метою підвищення їх термічної 
стійкості та покращення фізичних властивостей. Дана робота 
присвячена вивченню структурних змін під час нагрівання 
аморфного металевого сплаву Fe78,5Si6,0B14,0Ni1,0Mo0,5. 
 Аморфний сплав у вигляді стрічки товщиною 20 мкм 
отримано шляхом гартування розплаву на поверхні мідного 
циліндра. Швидкість охолодження становила 106 К/c. Структурні 
дослідження проводили на автоматизованому рентгенівському 
дифрактометрі ДРОН-3, оснащеному високотемпературною 
вакуумною камерою УВД-2000 в температурному інтервалі 293-
648 К. Використовувалось Co Kα-випромінювання, 
монохроматизоване відбиванням від площини (200) монокристала 
LiF. Для визначення середніх міжатомних відстаней та 
координаційних чисел проводилось обчислення парних функцій 
атомного розподілу методом Фур’є- перетворення структурних 
факторів. Розміри областей когерентного розсіяння обчислювали 
згідно формули Дебая- Шерера. 

Встановлено, що в температурному інтервалі 293-523 К 
профіль головних максимумів кривих інтенсивності має 
симетричний характер, а їх кутове положення є близьким до 
положення дифракційного максимуму (110) α-Fe. Отриманий 
результат вказує на формування в досліджуваному аморфному 
сплаві мікрообластей з топологічним ближнім порядком типу типу 
α-Fe. Більш суттєві структурні зміни прослідковуються під час 
нагрівання в температурному інтервалі 573-648 К. На підставі 
аналізу форми головних максимумів встановлено, що їх можна 
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описати сумою симетричних складових, які вказують на розпад 
аморфного сплаву на суміш аморфних фаз різного хімічного складу 
та типу ближнього упорядкування. Додатковий максимум кривих 
інтенсивності є локалізованим в області s=32,0-33,0 нм-1 і свідчить 
про формування мікрообластей з хімічним ближнім порядком типу 
метастабільного орторомбічного бориду Fe3B. 

Температурна залежність розмірів областей когерентного 
розсіяння (ОКР) аморфного сплаву Fe78.5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14 виявляє 
немонотонний характер, що відображає складний механізм 
структурних змін під час нагрівання. Збільшення розмірів ОКР в 
температурному інтервалі 293-423 К ймовірно зумовлене 
проходженням процесів структурної релаксації, в результаті яких 
збільшується ступінь топологічного упорядкування аморфної фази. 
Під час нагрівання до температур вищих 523 К, розмір ОКР 
збільшується до 2,5 нм внаслідок розпаду аморфної фази на суміш 
нанокластерів на основі α-Fe та метастабільної фази Fe3B. Схожі 
закономірності прослідковуються на температурних залежностях 
параметрів ближнього порядку, таких як положення максимумів 
кривих інтенсивності та середні міжатомні відстані.  
 
 
 
КІНЕТИКА ІЗОТЕРМІЧНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ АМОРФНОГО 

СПЛАВУ Fe73,1Si15,5B7,4Nb3,0Cu1,0. 
 

Мудрий С.І, Кулик Ю.О. 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
фізичний факультет, кафедра фізики металів, м. Львів, вул Кирила і 

Мефодія, 8 
E -mail: mudry@physics.wups.lviv.ua 

 
 Формування нанокристалічної структури під час кристалізації 
сплавів типу “Finemet” спричинює інтерес до вивчення кінетики 
кристалізаційних процесів в залежності від режимів термічної 
обробки. В даній роботі за допомогою методу високотемпературної 
дифрактометрії проводилось дослідження кінетики ізотермічної 
кристалізації аморфного сплаві Fe73,1Si15,5B7,4Nb3,0Cu1,0. 
 Структурні дослідження проводили на автоматизованому 
рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3, оснащеному 
високотемпературною вакуумною камерою УВД-2000. 
Використовувалось Co Kα-випромінювання, монохроматизоване 
відбиванням від площини (200) монокристала LiF. Криві 
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інтенсивності розсіяння вимірювали в процесі ізотермічної 
витримки при температурах 683 К, 695 К та 708 К. Для обчислення 
об’ємної частки кристалічної фази X(t) дифракційні криві 
розкладали на складові, що відповідають розсіянню від аморфної та 
кристалічної фаз та порівнювали їх інтегральні інтенсивності. 
Вивчення механізмів фазових перетворень під час ізотермічного 
відпалу проводили на підставі аналізу часових залежностей об’ємної 
частки кристалічної фази в межах формалізму Мела-Джонсона-
Аврамі: 

( ) 1 exp( ( ) )nX t Kt= − −  

(n- кінетичний показник, 
1

3 41( )
3

K u Iπ
−

= , де u- швидкість росту 

кристалітів, I- частота зародкоутворення). 
На підставі аналізу експериментальних кривих інтенсивності 

розсіяння показано, що під час відпалу тривалістю 150 хв. при 
Т=683 К спостерігається утворення первинних нанокристалів 
упорядкованого твердого розчину Fe3Si розміром ~5 нм, 
розподілених в залишковій аморфній фазі, збагаченій атомами Nb та 
В. Встановлено, що збільшення тривалості ізотермічного відпалу до 
570 хв. призводить до збільшення об’ємної частки нанокристалів 
Fe3Si до 30% та їх середнього розміру до ~8 нм. З нахилу 
залежностей X(t), побудованих в подвійних логарифмічних 
координатах розраховано значення кінетичного коефіцієнта n=0,5 та 
енергії активації кристалізації Ea=207 kJ/mol. Отримане значення 
кінетичного коефіцієнта n=0,5 є значно меншим від 
передбачуваного класичною теорією значення n=2,5 [1], що 
свідчить про домінуючу роль фактора дифузійно-контрольованого 
росту у формуванні нанокристалічної структури під час первинної 
кристалізації аморфного сплаву Fe73,1Si15,5B7,4Nb3,0Cu1,0. 
Підтвердженням даного висновку є той факт, що середня густина 
нанозерен Fe3Si становить 0,3⋅1023 m-3 і майже не залежить від 
тривалості ізотермічного відпалу. Крім того, дифузійно-
контрольований механізм росту нанокристалів підтверджується 
аналізом часових залежностей середніх розмірів нанозерен Fe3Si. 
Встановлено, що при Т=683 К значення ефективного коефіцієнта 
дифузії Dv=0.7⋅10-22 м2/c, що свідчить про гальмуванням росту 
нанозерен Fе3Si, ймовірною причиною якого є зіткнення дифузійних 
оболонок, збагачених атомами Nb та B. 

 
1. Кристиан Дж. Теория превращений в металлах и сплавах. Ч. 1. М: 
Мир, 1978.- 806 с. 
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Відомо, що більшість розплавлених металів мають щільно 
упаковану структуру і при нагріванні зазнають термічного 
розвпорядкування. Це проявляється на зменшенні висоти 
максимумів структурного фактора і зростанні їх ширини. 
Положення головного максимуму також зі зростанням температури 
зсувається до менших значень хвильового вектора. Ці зміни 
проявляються і на парних кореляційних функціях відображаючи 
зростання середньої міжатомної відстані і зменшення кількості 
найближчих сусідів. 

На сьогодні систематичних робіт по дослідженню 
температурної залежності структури з малим температурним кроком 
практично не існує, за винятком роботи з рентгенографічного 
дослідження чистого олова. Проаналізовано температурну 
залежність структурних параметрів і розраховано коефіцієнт 
термічного розширення. 

Однак, для того щоб встановити загальні закономірності зміни 
структурних факторів з температурою необхідно розширити коло 
досліджуваних розплавів і порівняти між собою. В даній роботі 
проведено дослідження структури ближнього порядку розплавлених 
свинцю і вісмуту у широкому температурному інтервалі 
(Тпл+5К÷1500 К). Особлива увага звертається на аналіз профілю 
головного максимуму структурного фактору та визначення його 
основних параметрів k1 та ∆k1. У випадку вісмуту оцінювалось 
також положення побічного максимуму шляхом розділення 
головного максимуму на криві Гауса. 

Побудовано температурні залежності положення основного 
максимуму та його півширини. Проведено порівняння отриманих 
залежностей для олова і вісмуту та зроблено аналіз особливостей 
їхньої поведінки. 
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 У якості об’єктів дослідження обрані  аморфні полімери 
лінійного типу (ПС, ПММА, ПВХ) і гетерогенні системи на їхній 
основі, що містять як  наповнювачі високодисперсні мідь (Cu) і 
вольфрам (W) та пластифіковані дибутилфталатом та 
фенолформальдегідною смолою. Зразки композицій готували 
методом механічного змішування з наступним пресуванням при 
температурі 393 К и тиску 107 Па. Швидкість поширення 
поздовжньої і поперечної хвиль, а також відповідні їм коефіцієнти 
поглинання  досліджували в мегагерцовому діапазоні імпульсним 
методом з прохідним  сигналом разом з методом обертової 
пластини. Визначали концентраційну й  температурну залежність 
густини, питомої теплоємності і теплопровідності. 
 Дослідження питань фізики необоротних процесів, поширення 
енергії коливальними рухами структурної організації полімерних 
систем доцільно проводити з використанням квазічастинок - 
фононів, як джерел носія субстанції. Особливо це стосується 
невпрорядкованих полімерних систем, де відбуваються процеси 
розсіювання носіїв енергії на флуктуаціях структури. Показано, що 
при поширенні ультразвукових хвиль у полімерних системах 
відбуваються релаксаційні процеси, обумовлені гетерогенністю 
композиту. 

Встановлено, що при поширенні теплових фононів 
відбувається модуляція їх звуковою хвилею, що викликає 
відхилення від планківського розподілу. Відновлення рівноваги в 
фононному газі потребує зміни ентропії і тому приводить до 
поглинання ультразвукової хвилі в системах. З врахуванням 
наявності об’ємної в’язкості і релаксаційного процесу явищ 
взаємодії звукових і теплових фононів з структурними елементами 
макромолекул розраховані дисипативні втрати енергії в вигляді 
коефіцієнтів поглинання. Обчислено час релаксації ( kτ ) фононів за 
рахунок розсіювання на неоднорідностях структуроутворень 
системи. Як показують результати розрахунків, часи релаксації 
звукових фононів за рахунок розсіювання на неоднорідностях 
макромолекули значні. Проведено розрахунок характеристичного 
спектру досліджених полімерних систем та часу релаксації їх 
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структурних елементів. Розраховано величину фононної в’язкості 
( фη ) композиту, розглядаючи сукупність фононів, як фононний газ 

.
2υ
λ

≅η Tф , 

а також визначені коефіцієнти дисипації теплових фононів ( tl 00 ,αα ). 
Аналіз отриманих результатів показує, що фононна в’язкість систем 
несуттєво залежить від типу та вмісту наповнювачів і зменшується 
із зростанням температури для всіх досліджених композиційних 
матеріалів. Значення tl 00 ,αα  незначно зростають по мірі збільшення 
концентрації наповнювачів і збільшуються по мірі зростання 
температури. Установлено, що при взаємодії звукової хвилі зі 
структуроутвореннями, для яких час релаксації становить порядку 
10-6 с, релаксуюча об'ємна в'язкість дає внесок у дисипативні втрати 
5-10% від величини загального коефіцієнта  поглинання. Результати 
розрахунків величини коефіцієнта дисипації поздовжньої 
ультразвукової хвилі при її взаємодії з атомними групами 
макромолекул полімерів показують, що вона лежить у діапазоні 40-
60 Нп/м. 
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Досліджено залежність lυ , tυ , відповідних динамічних модулів 

пружності (їх дійсних E′ , µ′  та уявних E ′′ , µ ′′ частин), 
податливості, динамічної в'язкості, коефіцієнта Пуассона (ν) від 
типу, вмісту (φ) інгредієнтів (дисперсних наповнювачів і 
пластифікаторів ДФБ, ДОФ) і дії зовнішнього технологічного тиску 
та −β  - випромінювання в широкому діапазоні температур.  

Встановлено (на f=0,4 МГц), що в наповненому (0<φ≤φкр) 
мінеральними і металевими наповнювачами ПВХ існують дві 
температурні області зміни акустичних властивостей композиту в 
діапазоні 338 і 352 К, які задовільно описуються функцією 
Сімпсона-Лагранжа. У випадку пластифікованих ПВХ-систем 
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спостерігається більш широка область інтенсивної зміни lυ , tυ , Е, 
µ, ν. При цьому активність наповнювача нелінійно змінюється при 
зростанні його кількості в композиті. 

Досліджено вплив зовнішнього тиску в Т-р режимі при 
(10≤р≤300)МПа на величину відносної зміни довжини (li) сегментів, 
що беруть участь у передачі енергії УЗ поля. 

Так, при Т=300 К, у випадку вихідного ПВХ l1=15 мономірних 
ланок, а для систем: ПВХ+1% ДБФ l2=14; ПВХ+6% ДБФ l2=15; 
ПВХ+12%ДБФ l2= 18; ПВХ+3% Б (бентоніту) l2=12; ПВХ+12Б l2=11. 
При цьому, на залежності властивість-тиск існує дві ділянки: 
нелінійної зміни характеристик у діапазоні (120≥ р ≥10) МПа і їх 
лінійного зростання при (120≤ р ≤300) МПа. По мірі збільшення 
вмісту інгредієнтів і тиску роль дисперсної фази у формуванні 
акустичних властивостей композита зростає. 

Запропоновано і проаналізовано механізм взаємодії −β  - 
випромінювання з ПВХ. Встановлено, що опромінення відпалених 
зразків (W=3,25 МеВ) призводить до зменшення величини 
декременту дисипації енергії. Процес нівелюється при Т ≥ Тс. 
Відмічено часову залежність модулів пружності від величини 
енергії −β  - випромінювання в діапазоні (1,5≤ W≤ 9,0) МеВ і 
(1,0<t<24,0) годин. Показано, що молекулярна рухливість 
локального і сегментального типів впливає на величину дефекту 
модуля ( ( )µ∆E ) ПВХ-систем.  

При цьому характерно, що в результаті адсорбційної взаємодії 
ПВХ з поверхнею частинок високодисперсного наповнювача різної 
фізико-хімічної природи відбувається вибіркове обмеження 
можливих конформацій макромолекул. Введення ДБФ (ДОФ) 
дозволяє напрямлено регулювати цей процес. Проаналізовані 
адсорбційні послідовності, які виникають на межі поділу фаз. В 
основу такого аналізу покладено перерозподіл міжмолекулярних 
сил ПВХ в поверхневому шарі та утворення додаткових вузлів 
фізичної структурної сітки за рахунок взаємодії сегментів ланцюгів 
з поверхнею наповнювача. Встановлено, що зміна молекулярної 
рухливості здійснюється під дією р, Т, −β  - випромінювань для 
відповідної гетерогенної ПВХ-системи. 

Зроблено висновок про те, що температурне, силове в Т-р 
режимі, а також радіаційне поле виступає модифікатором 
акустичних властивостей ПВХ-систем. 
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ОЦІНКИ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ КЛАСТЕРНОЇ 
МОДЕЛІ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ 

ТЕПЛОФІЗИЧНИХ І В’ЯЗКОПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
 

Бордюк М.А., Шевчук Т.М., Нікітчук В.І. 
 

Рівненський державний гуманітарний університет 
 
 Особливості сучасного етапу розвитку фізики полімерів 
полягають в активних дослідженнях структури і динаміки складних 
полімерних систем, що дасть змогу побудувати концептуальну 
модель макромолекулярних систем. Проте, на сьогоднішній день, не 
вирішено основних проблем фізики макромолекул, а лише 
закладено основи сучасного матеріалознавства, які сьогодні 
використовуються для створення нових композиційних матеріалів з 
полімерних систем. Полімерні системи володіють складною 
ієрархією будови з великою кількістю підсистем, які мають 
унікальні властивості. Тому актуальними є питання пов’язані зі 
структурою полімерів, у першу чергу, аморфних, і кінетичні 
проблеми структурування і мікроструктурування. 
 Для аморфних полімерів основною особливістю 
структуроутворення є мікрогетерогенність на молекулярному рівні, 
а для наповнених систем – макрогетерогенність. 
 Для пояснення багатьох експериментальних даних і 
теоретичних розрахунків у фізиці конденсованого стану 
використовується кластерна модель. Можливості використання 
кластерної моделі передбачають визначення її структурних 
параметрів. Щоб визначити ці основні параметри, розглядали 
макромолекулу аморфних полімерів як складну систему 
(полімерний ланцюг), що складається із сукупності підсистем 
(різних атомних груп) у якій можуть поширюватися як теплові так і 
звукові фонони. На основі такого підходу лінійні розміри 
кластерних областей визначали виходячи з фононного механізму 
перенесення тепла. Експериментальні значення теплопровідності і 
швидкості поширення звукових хвиль у гетерогенних полімерних 
системах на основі лінійних аморфних полімерів дають можливість 
оцінити час релаксації теплових фононів і еквівалентну фононну 
в’язкість. Значення цих параметрів дозволило встановити, що в 
наповнених гетерогенних системах на основі полівінілхлориду, 
полівінілбутиралю, полістиролу, поліетилену лінійні розміри 
кластера складають 5-10 розмірів ланок полімерного ланцюга. 
 Для визначення розмірів міжкластерних областей 
(невпорядкованих) вважали, що в області температур нижчих за 
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температуру склування процес утворення „дірок”(дефектів) 
можливий в межах розпушеної упаковки елементів структури. 
Співставлення об’єму „дірки” Vh з флуктуаційним вільним об’ємом 
Vf структурного елемента (атомної групи) макромолекули, 
визначених на основі експериментальних значень в’язкопружних 
властивостей полімерних систем дає можливість визначити лінійні 
розміри міжкластерних областей, які складають 10-15 розмірів 
ланок полімерного ланцюга. 
 При розгляді кластерної моделі, як трьохкомпонентної, 
порядок-перехідна область-безпорядок при прикладанні зовнішніх 
силових полів деформація зсуву відбувається по перехідних 
областях, що дає можливість за значеннями динамічної в’язкості 
визначити розміри перехідних областей, які складають 1-2 розмірів 
ланок ланцюга. Це вказує на те, що ймовірність переходу 
структурних елементів макромолекул із кластерів в міжкластерні 
області через перехідну межу значна. 
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The structure, thermal stability and kinetics of phase 

transformations were explored for films of Gd2Fe17 compounds. The 
crystal structure of condensates was determined at various temperatures 
and crystallization of amorphous films was found to be heterogeneous in 
character. 

The substrate temperature influences the structure of the examined 
films significantly. At the substrate temperature of Ts=300K amorphous 
films are formed. During heating of such films, the initial crystallization 
phase consists of a-Fe crystallites. The formation of polycrystalline films 
with a-Fe and Gd6Fe23 phases completes the process of crystallization of 
amorphous films of the Gd2Fe17 composition. The separation of phases in 
the amorphous state offers the possibility to govern the generation of 
fine-dispersed a-Fe crystallites in an amorphous matrix. 

Upon deposition of films on heated substrates (Ts=500 K), they are 
transformed into amorphous-crystalline. A different picture can be seen 
in the kinetics of phase formation under precipitations of Gd2Fe17 films 
on preheated substrates. At Ts=500K, the films become amorphous-
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crystalline. The fraction of polycrystalline phases increases with a further 
increase in temperature. An analysis of electronograms has shown that 
the polycrystalline part of films consists of three phases: Gd2Fe17 
compounds (60%) of the Th2Ni17 structural type ( 1ϕ  phase), Gd2Fe17 
compounds (30%) of the Th2Zn17 structural type ( 2ϕ  phase) and a small 
amount of GdFe5 compounds (about 10%) of the CaCu5structural type. 
The presence of these three phases leads to mutual blocking of 
crystallites’ growth, which determines the possibility of amorphous state 
formation and high thermal stability. 
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Модифікація структури і властивостей таких невпорядкованих 

систем, як полімери та композити на їх основі, є актуальною 
проблемою фізики полімерів при створенні полімерних 
композиційних матеріалів з прогнозованим комплексом 
властивостей. При цьому залишається відкритим питання впливу 
зовнішнього електричного поля (ЕП) та радіаційного опромінення 
на просторову структурну організацію полімерних систем, 
релаксаційні процеси, структуру граничних шарів і конформації 
полімерних ланцюгів на межі поділу фаз в аморфних полімерах. Як 
показали результати досліджень, найефективнішим виявляється 
вплив ЕП та радіаційного опромінення на полярні полімери, які є 
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об’єктами інтенсивних досліджень. Як полімерну матрицю 
використовували полівінілхлорид (ПВХ) суспензійної полімеризації 
марки С-6359-М ГОСТ 14332-78. Зразки для досліджень діаметром 
(29±1) мм та товщиною (0,2±0,02) мм готувалися гарячим 
пресуванням при температурі 403 К та тиску 10,0 МПа. 
Експериментальна установка для отримання ПВХ-систем дозволяє 
проводити поляризацію та опромінення зразків під час їх 
формування в Т-р режимі. Виготовлені зразки мали горизонтальну 
поверхню і монолітизувалися з утворенням однорідних блоків. 
Поляризацію зразків проводили в ЕП з постійною напруженістю 
3,0·106 В·м–1, 1,5·106 В·м–1, 5,0·105 В·м–1 протягом 1, 3, 5, 10, 20, 30 хв. 
при температурах 356 та 383 К. Швидкість охолодження становила 3 
К/хв., напрям вектора E  постійного електричного поля при 
охолодженні залишався спрямованим по нормалі до площини 
основи зразка. Опромінення зразків проводилося за допомогою 
джерела 90Sr + 90Y, типу BF 90SS-5M, з максимальною енергією 
Wmax=2,27 МеВ, інтенсивністю випромінюваного потоку Ф=4678 
ім/с та часом напіврозпаду Т1/2=28,7 року. За характером зміни ІЧ-
спектрів визначено ступінь модифікації ПВХ-систем зовнішнім ЕП 
напруженістю до 3·106 В·м–1 та ПВХ-систем з отриманими дозами 
опромінення 0,1÷1,0 Гр. Відомо, що у ПВХ на ділянці спектра 600–
700 см–1 знаходяться характеристичні смуги валентних коливань C–
Cl. У цьому діапазоні спектра ПВХ суспензійної полімеризації 
марки С-6359-М також можна виділити смуги 612 см–1, 622 см–1, 
635–640 та 685–693 см–1. Смуга 612 см-1 відповідає ділянці з 
синдіотактичною структурою в неупорядкованих областях (короткі 
ТТ-послідовності); смуга 622 см-1 – ізотактичним ділянкам ланцюга 
(конформація TGTTG’T); смуга 635 см-1 – ділянкам із зруйнованою 
ізотактичною спіраллю (конформація TGTG’TG (ізотактична), а 
також надзвичайно нестабільній „напруженій” синдіотактичній 
конформації TTTG. Смуга 639 см-1 відповідає достатньо довгим 
синдіотактичним ділянкам в трансконформації GTTTTT. Спіральна 
структура ізотактичних ділянок дає смугу 685 см-1 (стабільна 
TGTGTG конформація). Згорнутій синдіотактичній конформації 
приписують коливання в області 693 см-1 (конформація TTG’G’, 
TTTG’)). Зовнішнє ЕП з Е=1,5⋅106 В⋅м–1 не впливає на ІЧ-спектр 
досліджуваного ПВХ, але під дією ЕП з Е=3⋅106 В⋅м–1 в ПВХ 
зменшується число стабільних TGTG ізотактичних діад за рахунок 
збільшення частки дефектів TGTTG’T в згорнутих TG-
конформаціях. Впливу ЕП на синдіотактичні конформації ПВХ не 
виявлено. Порівнюючи ІЧ-спектри поляризованого ПВХ під дією 
ЕП з Е=3⋅106 В⋅м–1 з ІЧ-спектрами опроміненого ПВХ, встановлено, 
що вони несуть ідентичну інформацію. 
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Проходження високоенергетичних електронів крізь полімер 

являє собою давній науковий інтерес. У результаті опромінення 
−β променями утворюються різноманітні дефекти, порушення 

рівноважного енергетичного стану системи, зміна 
макровластивостей композита. Враховуючи значний теоретичний та 
прикладний інтерес до поведінки лінійних гнучколанцюгових 
полімерів при взаємодії з −β випромінюванням нами проведено 
серію експериментів, метою яких було виявити вплив наповнювачів 
на здатність композиційної системи поглинати −β промені. 

Об’єктом досліджень був обраний ПВХ суспензійної 
полімеризації марки С – 6359 - М ГОСТ14332-78, очищений 
переосадженням з розчину. ММ ПВХ складає 1,4·105, а константа 
Фікінтчера – 63. В якості наповнювача були використані 
високодисперсні каолін, бентоніт та мідь. Зразки готувалися в Т-р 
режимі при температурі 398 К, та тиску 10 МПа, у вигляді дисків 
діаметром 2,4·10-2 м. 

Опромінення зразків проводилося з допомогою джерела 90Sr 
+ 90Y, типу BF 90SS-5M, з максимальною енергією Wmax=2,27 МеВ, 
інтенсивністю випромінюваного потоку Ф=4678 ім/с, та часом 
напіврозпаду Т1/2=28,7 року. При проведенні дослідів максимальна 
енергія перед зразком складала 2,047 МеВ. Для визначення 
поглинальної здатності матеріалу користувались величиною 
максимального пробігу Rmax, яка відповідає пробігу −β  променів 
максимальної енергії в даному середовищі. 

Основу експериментальної установки складала система 
ФПК - 05 з лічильником типу СБТ-11А.  

У результаті досліджень ми отримали інформацію про 
залежність величини Rmax від об’ємного вмісту наповнювача в ПВХ. 
Для ПВХ з міддю залежність між максимальним пробігом −β  
частинок та об’ємною концентрацією міді має експоненціальний 
характер, причому в області малих концентрацій, до 2,5 об. % міді, 
наповнювач практично не впливає на поглинальну здатність 
системи. Найбільший влив наповнення міддю полімеру на Rmax 
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спостерігається при зміні концентрації від 2,5 до 10 об % міді. Інша 
залежність спостерігається при введенні в ПВХ каоліну. Зокрема, 
при його концентрації 5 об. % спостерігається пік Rmax , який є 
більшим ніж вихідні значення для ПВХ та каоліну. При 
концентрації каоліну в ПВХ в області від 5 до 15 об. % 
спостерігаємо зменшення значення Rmax до величини, що 
характеризує вихідний каолін. Подальше збільшення концентрації 
наповнювача практично не впливає на величину Rmax. Отримані 
результати поглиблюють та уточнюють теоретичні засади, які були 
отримані, в першу чергу, для низькомолекулярних систем. 
1. Сажин Б.И. Электропроводность полимеров. М.: Химия, 1965, 

165с  
2. Рогаля А.М., Колупаев Б.Б., Шилов В.В. Фізика конденсованих 
високомолекулярних систем. 2004, №10, 98-101.  

3. Тютчев А.П., Ихсанов Р.С., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д. 
Высокомолекулярные соединения, Серия А, 2007, том 49, № 7, 
с.1279-1286. 

4 Малиновський Є.В., Рогаля А. М., Куницкий Ю.А. Фізика 
конденсованих високомолек. систем. 2007, № 12. с. 94 - 97. 
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В дослідах по отриманню наночастинок із попереднім 

утворенням їх колоїдних розчинів, утворюється мала маса продукту 
синтезу. Застосування рентгендифрактометрів для Р С А наважок 
масою порядку міліграму (або й менших ) є недоцільним проте такої 
кількості достатньо для отримання порошкової рентгенограми у 
камері Дебая – Шерера. Тут виникає три задачі: збирання 
досліджуваної речовини із великого об’єму розчину 
(концентрування), виготовлення зразку для РСА, отримання 
рентгенограми та її аналіз. 

Для концентрування пропонується пристрій основними 
елементами якого є: пластмасова лійка, нижній кінець якої 
обрізають перпендикулярно до її вісі симетрії і на нього надівають 
тонкостінну гумову трубочку, нижній кінець якої загинають до вісі 
лійки та товста скляна пластинка на яку кладеться листок 
фільтрувального паперу (чи хроматографічного); вентилятор 
призначений для обдування цього паперового листку та механічна 
частина, яка забезпечує притискання кінчика лійки до паперу. 
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Налитий у лійку розчин всмоктується папером і поширюється в його 
площині, обдув спричиняє пришвидшене випаровування 
розчинника. Таким чином, рух рідини відбувається не через фільтр а 
вздовж його площини. Маленькі частинки твердої фази, які здатні 
проходити крізь пори фільтру поступово забивають їх і в 
подальшому концентруються в малій ділянці, з якої легко 
визбируються після сушіння фільтру. 

Зразок для РСА (у вигляді стовпчика) можна приготувати 
змішуванням отриманого порошку із рентгеноаморфним в’яжучим, 
що плавиться при температурі нижче 100ºС, a при кімнатній 
температурі є твердою речовиною. Це дозволяє при проміжних 
температурах є пластичним і здатним оброблятьсь прокаткою . 
Відповідними властивостями повинна володіти й суміш 
досліджуваного порошку ізвяжучим. При приготуванні суміші слід 
спочатку пробувати брати мінімальну кількість в’яжучого, яка ще 
забезпечує потрібні термо-механічні властивості суміші (це 
скорочує експозицію при рентгенографії та підвищує контрастність 
дебаєграми). Було випробувано чисельну кількість смолоподібних 
речовин природного походження та синтетичних .Найбільш вдалим 
матеріалом виявилася плавлена суміш з каніфолі та озокериту 3:1( в 
залежності від якості компонентів це співвідношення може бути 
іншим). Проте дана суміш все ж дає слабкі рефлекси в малокутовій 
області, тому необхідно зняти попередньо її дебаєграму для 
вираховування цих рефлексів. Для приготування стовпчика в’яжуче 
розтоплюють на скляній пластинці додають порошок 
мікрошпателем, перемішують масу і піcля її застигання формують з 
неї пальцями веретенце Потім його поміщують на скляну пластинку 
, яка має калібровані бортики з твердого матеріалу(стальний чи 
ніхромовий дріт завтовшки у 0,1-0,15мм) і поки суміш ще 
пластична, прокатують веретенце у циліндрик за допомогою другої 
скляної пластинки тримаючи її таким чином ,щоб в кінці роботи 
вона лягла на борти.  

При експонуванні слід встановлювати  екран з алюмінієвої 
фольги, який розташовують безпосередньо перед плівкою 
,застосовувати збалансовані β-фільтри чи кристал – монохроматор 
та використовувати висококонтрастні рентгеноплівки  Проявлення 
плівки слід здійснювати у фенідон – гідрохіноновому проявниках 
які здатні підвищувати світлочутливість фотоматеріалу 

Отримані дебеєграми скануються з роздільною здатністю не 
менше 600dpi та аналізуються за допомогою програми ImageJ 
(freeware, http://rsbweb.nih.gov/ij/docs/index.html), яка дозволяє 
визначити координати оптичних центрів методом висування 
прямокутників. 
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В роботі розглянуто вплив зовнішніх факторів (тепла, вологи, 
випромінювання, часу) на структурно-фізичні перетворення в 
полімерних системах. 

Досліджували системи на основі полівінілбутиралю (ПВБ) 
марки ПШ (ГОСТ  9439-73) з молекулярною масою 5 · 104. 
Наповнювачем слугувала фенолформальдегідна смола БЖ – 1 
(ГОСТ 4559-71). Термореактивний полімер переводили, шляхом 
тривалого  термостатування при Т= 360 К, в твердий стан, а потім в 
високодисперсний ( 40 мкм) порошок. Коефіцієнти наповнення 
складали 0; 5; 10; 30; 50 (%). Блоки для досліджень формували в Т-р 
режимі пресування при тисках 10, 60, 120, 200, 300 МПа. Окрему 
партію витримували при Т=293 К, вологості 70 % на протязі 20 
років. 

Густину (ρ) ПВБ-систем в обох випадках визначали методом 
гідростатичного зважування, твердість (НV) - методом Вікерса на 
мікротвердомірі ПМТ-3. Час навантаження складав 2 хвилини. 

Енергію утворення флуктуаційних мікропустот (Е) і їх 
параметри (Vh) визначали за рівняннями [1] в розрахунку на один 
моль речовини. Густина синтезованих ПВБ-систем монотонно 
зростає  із збільшенням тиску і лише при масовій долі наповнювача 
ϕн ≥ 10 % в ПВБ спостерігається зменшення її в межах тисків ρ > 
200 МПа. Зменшення ρ викликано деформуванням структури ПВБ-
систем до рівня, коли перебудова ближнього порядку не 
реалізується, що породжує сегментальну подовженість, ускладнення  
в процесах перегрупування і упаковки макроланцюгів, формування 
мікродефектності на більш високих рівнях пресування і наповнення. 
В системах, що піддавались старінню густина в межах 
досліджуваних тисків змінюється різнохарактерно з тенденцією до 
зменшення при ρ > 200 МПа, що вказує на незавершеність 
реласакційних процесів, обумовлених підвищеними тисками 
пресування. Густина ненаповнених і малонаповнених ПВБ-систем 
(ϕн=5%) зростає з часом, в інших випадках спостерігається 
зменшення її, що вказує на процеси зшивки і деструкції в них. 
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В цілому твердість ПВБ-систем, що піддавались старінню, 
зменшується. Це вказує на деструктивні процеси в поверхневих 
шарах ПВБ-систем під впливом зовнішніх фактоів. 

З часом значення (Е) для композицій зменшуються, а для 
ненаповнених систем зростають, що вказує на протікання полярних 
процесів в структуруванні ненаповнених систем і композицій 
пресованих при р=const. 

Значення  (Vh), для наповнених систем, витриманих в часі, 
зростають, що корелюються зі змінами величини (Е). 

 
1. Муха Ю.Б., Колупаев Б.С., Муха Б.И. Влияние повышенных 
давлений прессования на физико-механические  характеристики 
металлонаполненного  поливинилхлорида // “ИФЖ”. – 2000. – 
73. –  № 4. С. 807. 
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Сплави Cu-Pb належать до систем в яких існує область 

розшарування в рідкому стані. Такі системи досліджувались 
переважно в області концентрацій, що відповідає інтервалу 
незмішування. Зокрема для розплавів концентраціями 14,7; 34,5; 40 
та 67 ат. % Pb встановлено, що атомний розподіл характеризується 
існуванням угрупувань атомів на основі чистих компонентів [1].  
Об’єктами дослідження були розплави Cu1-хPbх (х=0; 0,05; 0,75; 0,10; 
0,125). Структурні фактори були отримані на 
високотемпературному рентгенівському θ-θ дифрактометрі при 
перегріві на 5К вище ліквідус. Розплав перед рентгенодифракційним 
дослідом витримувався 1 год. для гомогенізації.  

Отримані структурні фактори (СФ), для розплавів-розчинів 
системи Cu-Pb при малих вмістах свинцю (2,5 ат.% Pb) добре 
узгоджуються з відповідними кривими для чистої міді. З 
додаванням атомів Pb (починаючи з 5 ат. % Pb) відмінності CФ 
сплавів та чистих компонентів стають суттєвими. Характерною 
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рисою концентраційної залежності СФ є те, що при додаванні 
свинцю починає зменшуватись висота головного максимуму, що 
вказує на зменшення щільності атомного пакування.  

Бінарні функції розподілу вказують, що ближній порядок 
характеризується найбільш імовірною міжатомною відстанню 
близькою до відповідного значення розплаву міді. Також видно, що 
при збільшенні концентрації свинцю зростає асиметрія першого 
максимуму функцій атомного розподілу. Коли вміст Pb досягає 
концентрації 12,5 ат. % асиметрія перероджується в наплив, 
положення якого дорівнює 3,30 Å, тобто є ближчим до положення 
основного максимуму бінарної функції розподілу чистого свинцю. 
Найбільш імовірна міжатомна відстань r1 незначно зростає від 2,56Å 
до 2,62Å для розплавів концентрації більше 5 ат.% Pb.  

Для встановлення сортового ближнього порядку розплавів 
використовувався обернений метод Монте-Карло [2]. Із парціальних 
структурних факторів та парціальних парних кореляційних функцій 
встановлено, що визначальною у будові розплавів цієї системи є 
структура атомів міді. Видно, що із ростом вмісту атомів свинцю 
кореляція у розташуванні атомів міді зменшується, на що вказує 
зменшення висоти не тільки першого але другого та третього 
максимумів. З іншого боку зі збільшенням кількості атомів Pb їх 
просторова кореляція зростає, як наслідок функції SPb-Pb(q) та gPb-Pb(r) 
трансформуються до типового виду з чітко виділеними 
максимумами. Це свідчить про те, що атоми Pb формують групи. 
Такий атомний розподіл спостерігається починаючи з концентрації 
5 ат.% свинцю. 
З отриманих результатів можемо зробити висновок, що атоми 
свинцю розподіляються статистично в мікроструктурі міді до 
концентрації 5 ат.% Pb. Збільшення вмісту свинцю спричиняє 
формування областей збагачених цим елементом. Таким чином, 
розплави системи з розшаруванням у рідкому стані 
характеризуються мікрогетерогенною структурою, що відповідає 
розчину окремих атомів в структурі розчинника при концентраціях 
0÷5 ат.% Pb  і кластерному розчину на основі розчиненого елемента 
при зростанні концентрації свинцю.  
1. S. Mudry. Structure of liquid Cu-Pb alloys// Phys. Chem. Liq.- 1996.-  
v.45.- p.42-48. 
2. McGreevy R.L., Pusztai L. Reverse Monte Carlo simulation: a new 
technique for the determination of disordered structures  // Mol. 
Simulation. – 1988. – №1. – P. 359-367. 
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 Магнітні властивості феромагнітних пористих структур 
визначаються величиною середньої магнітної проникності сµ , яка в 
свою чергу залежить від феромагнітних властивостей матеріалу 
елементів (наприклад кульок) структури µ та  від щільності Р 
упаковки елементів. Задача розрахунку величини сµ знайшла своє 
відображення ще в роботах Мозотті (1850р.) і Максвелла (1873р.). 
Дослідженнями багатьох авторів отримані аналітичні вирази 
розрахунку величини сµ  в залежності від  Р і µ.  Для розв’язку  
фізичних задач, пов’язаних з дослідженням магнітних властивостей 
пористих структур, частіше використовувались формули 
Ліхтенеккера, Бруггемана, Пірса, Григор’єва-Кірко. Аналізуючи 
відомі експериментальні залежності  сµ  від Р та µ, Толмачев, 
Файнштейн дійшли висновку, що формули Григор’єва-Кірко (1) і 
Бруггемана (2) більш реально описують експериментальні 
залежності )(µµ fс =  

)1172(
)39391(31

4
1

44
1

р
ррр

с ++
−+−⋅+

=
µ

µµ
µ  (1); Пс ⋅−−= )1(3 µµµµ (2)   П=(1-р) – 

пористість структури. Подальші експериментальні дослідження з 
намагнічування феромагнітних пористих структур як, наприклад, 
кулькових середовищ показали, що вищенаведені формули 
показують значні похибки при їх використанні. Це пояснюється 
неточним врахуванням розмагнічуючого фактора, використанням 
феромагнітних гранул, покритих плівкою, а також обмеженим 
максимальним значенням величини зовнішнього магнітного поля - 
3·10 4 А/м. Була удосконалена методика проведення досліджень. Для 
зменшення впливу розмагнічуючого фактора вимірюваннями 
встановлено, що відношення висоти L циліндричної колонки, яку 
заповнювали феромагнітними гранулами, до діаметра D колонки 
(L/D) повинно становити L/D≥ 9, а для суцільного феромагнітного 
зразка ця величина  L/D≥ 20. Величину розмагнічуючого фактора 
Nдля окремих ферогранул розрахували по формулі 

)1(
)(

+−−⋅
⋅−

=
µµµµ

µµ

cс

с р
N  (3). Графічні залежності N=f(П) для 
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ферогранул засвідчують, що величина N залежить не тільки від Р, 
але і від сµ .  
 Узагальнюючі експериментальні дослідження, Сандуляк 
запропонував формулу для розрахунку середньої магнітної 
проникності сµ  кулькового середовища  

)1/()1(15,01 ППс −−+
=

µ
µµ  

(4).  Використання залежності (4) для опису експериментальних 
залежностей феромагнітних пористих структур у вигляді кульок і 
кулькоподібних гранул в широкому діапазоні зовнішнього 
магнітного поля – до 175кА/м, з використанням гранул, 
виготовлених з різних феромагнітних сплавів, засвідчили, що у 
формулі (4) більш точним коефіцієнтом є не 0,15, а 0,13… і, 
відповідно,   скорегована  формула буде           

)1/()1(13,01 ППс −−+
=

µ
µµ  (5).  

Відповідно, середня індукція сВ  у феромагнітному кульковому 

середовищі 
)1/()1(13,01

0

ПП
H

Bс −−+
=

µ
µµ   (6). Формули (5), (6) 

використовують для розрахунку магнітних полів феромагнітних 
пористих структур в магнітних поліградієнтних фільтрах і 
сепараторах. 
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Необхідність використання оптичних покрить для елементів 
інфрачервоної (ІЧ) оптики та приладів напівпровідникової фотоніки 
нового покоління потребує пошук   хімічностійких оптичних 
середовищ прозорих в широкій ІЧ області спектру із заданим 
показником заломлення та великим питомим опором. Крім того, 
вони повинні забезпечувати хорошу адгезію до матеріала 
напівпровідникового приладу та узгодження з коефіцієнтом 
термічного розширення, бути технологічними у виготовленні, а 
також здійснювати захист напівпровідникового елемента від 
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механічних пошкоджень, впливу оточуючого середовища та  
керування діаграмою направленості випромінювання. 

У даній роботі показана можливість використання 
багатокомпонентних халькогенідних склоподібних напівпровідників 
(ХСН) Ge(Pb)–Sb(Bi,Ga)–S(Se) в якості матеріалів для оптичного 
покриття приладів напівпровідникової фотоніки [1, 2]. Дані ХСН 
мають змішану структуру близького порядку (октаедричні, 
тетраедричні та пірамідальні структурні одиниці), що визначає їх 
мобільність та реверсивність до перебудови структури і зміни 
оптичних властивостей, а зміна хімічного складу вирішує проблему 
узгодження коефіцієнтів термічного розширення матеріалів: 
напівпровідникового приладу, корпусу і оптичного покриття. 
Дослідження фізико-хімічних і оптичних властивостей ХСН 
показали, що стекла прозорі в спектральному інтервалі 0,50 – 12,5 
мкм, мають малий коефіцієнт поглинання, питомий опір > 109 Ом·см 
при Т = 300 К, коефіцієнт лінійного розширення від 1,2×10–5 до 
3,2×10–5 К–1, стійкі до агресивних середовищ, нерозчинні у воді та 
розбавлених кислотах. Показник заломлення стекол змінюється в 
межах 2,0–2,9, температура розм’якшення лежить в інтервалі 360–
650 К, а сила зчеплення становить не менше 8 кг/см2. Багаторазовий 
цикл «плавлення – охолодження» не приводить до появи смуг 
поглинання в спектрах пропускання цих стекол.  

Покращення оптичних та експлуатаційних параметрів приладів 
напівпровідникової фотоніки досягнуто, головним чином,  завдяки 
використанню оптичного покриття на основі багатокомпонентних 
ХСН у вигляді напівсферичної або куполоподібної поверхні, яка 
одночасно виконує механічний захист, ефект просвітлення 
напівпровідникового приладу та фокусування випромінювання з 
активного елемента  ІЧ напівпровідникового джерела. Оптичні 
покриття різної форми для випромінюючих ІЧ напівпровідникових 
елементів, забезпечують підвищення потужності  випромінювання у 
2,5–3,0 рази та суттєво звужують діаграму направленості 
випромінювання вздовж оптичної осі з 1800 до 600. 
Напівпровідникові елементи з оптичним покриттям є механічно 
стійкими і зберігають свої параметри після дії на них вібраційних 
навантажень в діапазоні частот від 10 до 500 Гц. 
1. Блецкан Д. І., Кабацій В. М. Оптичне покриття на основі 
халькогенідних стекол //  Патент України на корисну модель №  
33847. Опубл. Бюл. № 13, 10.07.2008. 

2. Блецкан Д. І., Кабацій В. М. Спосіб нанесення оптичного 
покриття на основі складних халькогенідних стекол // Патент 
України на корисну модель №  33850. Опубл. Бюл. № 13, 
10.07.2008. 
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 Метод лежачої краплі і надалі залишається одним з основних 
експериментальних способів вимірювання коефіцієнта поверхневого 
натягу металічних розплавів. Фотографування профілю краплі дає 
можливість з профілю меніска меніска визначати капілярну сталу, 
яка змінюється залежно від температури краплі. Коефіцієнт 
поверхневого натягу металічного розплаву визначається за відомою 
формулою 2a gσ ρ= ⋅ ⋅ .(1) 

2a -капілярна стала; ρ -густина розплаву, g-прискорення вільного 
падіння. 
 
 В основі математичної теорії цього методу є диференціальне 
рівняння другого порядку , яке описує кривизну поверхні краплі: 

3 1 2
2 2 02 2

2

(1 ( ) ) (1 ( ) )

Z Z Z
a RZ x Z

′′ ′
+ = +

′ ′+ +
, (2) 

де Z і x координати точок на меридіальному перерізі краплі; 2a -
капілярна стала; 

0R -радіус кривизни в вершині краплі..[1] 
 Запропонований метод дозволяє визначати координати 
кривизни краплі .[2]. Рівняння (2) записується в полярних 
координатах: 

3
2 2 2 2 2 22

2 2 2
0

cos( ) 2 [( ) ] [( ) ] 3( ) 2( )U H U U U U U U UU
a R a U tg U U

θ
θ

′ ′ ′ ′+ + +′′ = − − − +   (3) 

U-радіус-вектор координати краплі, θ -кут радіуса-вектора краплі. 
Це рівняння розв’язувалося чисельним методом Рунге-Кута. 
Методом послідовного наближення капілярної сталої 2a і радіуса 
кривизни 0R знаходяться такі значення 2a і 0R , при яких розраховані 
координати точок на периметрі краплі співпадають з їх 
експериментальними даними в межах похибки вимірювань. 
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 Створена програма на мові програмування Turbo-Pascal дає 
змогу розраховувати значення коефіцієнта поверхневого натягу σ  
та густину ρ  металічного розплаву. 
 
[1] Ю.М.Іващенко,В.Н.Єременко,Основи прецезійного вимірювання 
поверхневої енергії розплавів за методом лежачої краплі,Наукова 
думка,Київ(1972),231с. 
[2] В.М.Замятин,Н.И.Классен,Р.М.Хафізов,К вопросу о расчете 
плотности и поверхностного натяжения в методе «большой капли».-
В кн.:Физические свойства метал лов и сплавов.- Свердловск: Урал. 
политехн. Ин-т,1986,с.115-118. 
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 В даній роботі представлені результати досліджень динаміки 
зміни внутрішнього тертя Q-1 і модуля зсуву G аморфних плівок 
системи As-Se під час опромінення лазером ((λ=633 нм, P=60 
мВт/см2). Дослідження проводилися на плівках товщиною 2 мкм, 
отриманих термічним випаровуванням у вакуумі (10-3 Па) на 
підкладки із скла К-8 при швидкості конденсації 2-5 нм/с. Під час 
опромінення плівок записувалися петлі механічного гістерезису на 
нанотвердомірі NanoIndenter II (MTS Systems). Вимірювання Q-1 і G 
здійснювалися в режимі циклічних навантажень з періодом Т = 5 ÷ 
100 с. Сила навантаження на індентор циклічно змінювалася від 0 до 

2 мН.  
 На рис. 1 наведено 
залежності Q-1(t) для плівки 
As40Se60 при різних періодах 
індентування (1 – Т=5 s; 2 – 
Т=20 s; 3 – Т=50 s; 4 – 
Т=100 s, стрілками показані 
моменти включення (↓) і 
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виключення (↑) лазера). Виявлено, що у початковий момент 
включення лазера внутрішнє тертя стрибкоподібно зростає, а потім 
проходять його немонотонні зміни з появою окремих максимумів. 
При зростанні періоду індентування відбувається перерозподіл 
інтенсивності максимумів внутрішнього тертя та загальне зростання 
їх значень. Збільшення Q-1 при зростанні періоду індентування може 
бути обумовлено зростанням долі в’язкопружної деформації плівок. 
Внаслідок цього площа гістерезисної петлі зростає, а тому зростає і 
внутрішнє тертя.   
 Дослідження виявили, що кожній частоті індентування плівок 
відповідає час експозиції tm при якому (для даної потужності 
лазерного опромінення) внутрішнє тертя має максимум. Така 
частотна залежність Q-1 вказує на наявність дисперсії 
фотоіндукованих змін механічних властивостей аморфних плівок 
під час їх опромінення. Зокрема, при збільшення періоду 
деформування з 5 с до 100 с часове положення максимуму Q-1 для 
плівки As40Se60 зсувається в область більших часів експозиції від 85 
с до 1300 с. Це свідчить про гальмування релаксаційних процесів 
під час опромінення плівок халькогенідних стекол. 
 Дослідження концентраційних залежностей внутрішнього 
тертя плівок системи As-Se під час їх опромінення показали, що 
максимальні фотоіндуковані зміни Q-1 і G спостерігаються в околі 
складу As10Se90 в той час як максимальні фотоіндуковані зміни 
оптичних параметрів плівок аналогічних складів проявляються в 
As50Se50.  
 Візуальні спостереження нановідбитків, отриманих при 
наноіндентуванні вказаних плівок, вказують на зміну їх форми, а, 
тому, і механізму деформування плівок при зміні концентрації.  

Отримані результати обговорюються в рамках концепції 
мікрогетерогенної будови плівок халькогенідних стекол. 
 
 
 
ФОРМУВАННЯ ЛАНТАНОВМІСНИХ МІКРОКРИСТАЛІВ У 
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 Дослідження параметрів нелегованих та легованих 
напівпровідникових нано- та мікрокристалів, диспергованих у 
різних діелектричних матрицях є одним із напрямків пошуку 
матеріалів різного функціонального використання [1], зокрема 
швидкодіючих сцинтиляторів. Перспективними у цьому плані є 
леговані церієм та празеодимом кристали K2LaCl5 та LaCl3, 
вкраплені в діелектричну матрицю. Особливо приваблює 
можливість отримання вкраплених в матрицю мікрофаз, легованих 
іонами рідкоземельних елементів. 
 Як відомо [2], у системі KCl–LaCl3 можуть існувати дві 
стабільні потрійні сполуки: K2LaCl5 та K3La4Cl18, а у системі NaCl–
LaCl3 тільки одна - Na3La4Cl18  За малої концентрації LaCl3 (менше 
2 моль%) у кристалі KCl, як в матриці, можливе формування фази 
K2LaCl5, а у кристалі NaCl – фази LaCl3.  
 Тривалий високотемпературний відпал кристалів KCl-
LaCl3 (1 моль %) та NaCl-LaCl3 (1 моль%)-CeCl3 (0,05 моль%) 
призводить до виділення мікрофаз K2LaCl5 та LaCl3, легованих Се в 
матрицях KCl та NaCl, відповідно. 
 Це підтверджують мікрофотографії поверхні сколювання 
кристалічних зразків після їхнього відпалу KCl-LaCl3 (1 моль %) та 
NaCl-LaCl3 (1 моль%)-CeCl3 (0,05 моль%), отримані на скануючому 
електронному мікроскопі в режимі вторинних електронів. На них 
чітко виділяються області мікронних розмірів. Кількісний 
мікрорентгенівський аналіз у цих областях показав, що в межах 
точності методу масове співвідношення елементів відповідає фазі 
K2LaCl5 у матриці KCl та LaCl3 у матриці NaCl. У той же час поза 
їхніми межами лантану практично не виявлено.  
 Розраховано температурні залежності константи рівноваги для 
реакції утворення потрійної сполуки K2LaCl5 у матриці KCl та 
сполуки LaCl3 у матриці NaCl. Показано, що формування 
лановмісних фаз у матрицях KCl та NaCl є термодинамічно 
вигідним процесом. 
 Досліджено, що Се та Pr, які, як представники лантаноїдного 
ряду, володіють подібними до La коефіцієнтами дифузії, за малих 
концентрацій та тривалого високотемпературного відпалу легують 
мікрокристали K2LaCl5 та LaCl3, дисперговані у матрицях KCl та 
NaCl, відповідно.  

Утворення мікрокристалів K2LaCl5 та LaCl3 можливе тільки в 
певному температурному інтервалі. Причому обмеження інтервалу зі 
сторони нижчих температур зумовлене необхідністю активації 
дифузії, а зі сторони високих – компенсацією енергії утворення фази 
K2LaCl5 пружною енергією деформації мікрокристала. Вибираючи 
певну температуру відпалу вирощених кристалів в межах цього 
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інтервалу можна регулювати розміри мікрокристалів, диспергованих у 
матриці. Ріст мікрокристалів відбувається доти, поки пружна енергія 
їх деформації не компенсує енергію утворення фази K2LaCl5 чи LaCl3. 
Цим можна пояснити порівняно невелику дисперсію 
експериментально спостережуваних нами розмірів кристалітів. 
 Проведений термодинамічний розрахунок умов формування 
лантановмісних мікрокристалів K2LaCl5 та LaCl3 у матрицях NaCl та 
KCl, показав, що, з урахуванням дифузійних процесів та енергії 
пружної деформації мікрокристалів матрицею, утворення 
лантановмісних мікрокристалів є термодинамічно вигідним в 
обмеженому температурному діапазоні.  
[1] Nikl M., Laguta V., Vedda A. Complex oxide scintillators: Material 

defects and scintillation performance. - Phys. Stat. Sol. (b).- 2008. - 
245, No. 9.- Р. 1701 – 1722. 

[2] Voloshinovskii A., Stryganyuk G., Zimmerer G., Rodnyi P., 
Antonyak O., Myagkota S., Savchyn P. - Phys. Stat. Sol. (a). – 
2005. - R101 – Р. 202.  
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The lack of available data on kinetic properties of  Eu(Cu1-xAgx)2Si2,  
restricts the possible interpretations of results of other investigations of 
this solid solution.[1-4]. 

In this work we present the results of the investigation of 
microstructure, compositional homogeneity for the sample,  lattice 
parameters, charge state (effective valence) of europium ion at 300K, 
temperature dependencies (5-300К) of resistivity and thermopower, 
magnetic susceptibility (80-300К) of solid solutions Eu(Cu1-xAgx)2Si2 
(0<x<1). 
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According to the resistivity and thermopower measurements data we 
can claim that at composition change in Eu(Cu1-xAgx)2Si2 (0<x<1) there 
is a transition of europium ion from an intermediate valence, through a 
Kondo type state, to a stable state Eu2+. One can suggest a coexistence of 
europium ions in different electron states at specific values of x. 

The investigation was performed in a context of questions discussed 
for a while by the scientific society. Namely: 
1) Possibility that in a crystal two inequivalent europium 4f-
configurations can exist;  
2) Whether these states are related to the a static phase segregation or 
they have dynamic type?; 
3) Whether the process of disappearing of magnetic order takes place 
only as a result of the destruction of space correlations of moments due to 
thermal excitations or there is a reduction of magnetic fraction with the 
temperature increase; 
4)  How is the transition type (stable europium ion – interconfiguration  
fluctuations state) related to the magnetic ordering state, Kondo type 
state, heavy fermion behaviour, and with an intermediate valence state in 
this type of compounds. 

[1]. Kondo Systems in Solid Solutions on the Base of Europium 
Ternary Compounds / Е.M. Levin, B.S. Kuzhel, O.I. Bodak, et al // Phys. 
Stat.Sol.(b).-1990.-Vol. 161.- P.783-795. 

[2].  Interaction of the components in the systems Ce-Ag-Si at 
500oC and Eu-Ag-Si at 400oC / B. Belan .B. Kuzhel et al.// Journal of 
Alloys and Compounds.-2005.-Vol. 396.-P. 212-216. 

[3]. Local picture of the magnetism of intermediate valence EuCu2-

xAgxSi2 phases / E.A. Gorlich, R. Kmiec, K. Latka et al. //J. Magn. and 
Magn. Mater.-1995.-Vol.140-144.-P.1235-1245. 

[4]. Antiferromagnetism, valence fluctuation, and heavy-fermion 
behavior in EuCu2(Ge1-xSix)2 / Z. Hossain, C. Geibel, N. Senthilkumaran 
et al. // Physical Review B.-2004-Vol. 69.-P. 014422.1-014422.9 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АМОРФНИХ СПЛАВІВ  

Лисов В. І.,  Цареградська Т. Л., Турков О.В., Саєнко Г.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Володимирська, 64, 01033, Київ, Україна, tsar_grd@univ.kiev.ua 

Для багатокомпонентних аморфних сплавів 
Fe76,5B14Si2Nb0,5Mo3Ni4,   Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2,  
Fe73B12Si6Mn2Nb2Mo2Ni11Co2, Fe76B12Si6Ni1Mo2Mn2Nb  за допомогою 
високочутливої дилатометричної методики  було проведено ряд 
експериментів по ізотермічній витримці при кімнатній температурі  
на протязі 5-7 років, а також по ізотермічному відпалу. Для всіх 
досліджуваних сплавів температура початку інтенсивної 
кристалізації після термообробки підвищилася на  (40-60)К. 

Теоретичний аналіз показує, що на процес нуклеації значний 
вплив має різниця хімічних потенціалів iµ∆  між аморфною и 
кристалічною фазами, причому зменшення iµ∆  призводить до 
підвищення термічної стабільності сплавів.  Рівновага в такій 
системі визначається різницею хімічних потенціалів компонентів 
сплаву в аморфній и кристалічній фазах:  
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де αV , βV   – молярні об’єми −α  та β– фаз; ii VV βα , –  парціальні 
молярні об’єми i-го компонента в −α  та β–фазах; αΧ , βΧ   –  
ізотермічні стисливості   −α  та β–фаз; σ  –поверхневий натяг на 
границі фаз; 01r    – параметр розплаву, який враховує в’язкість 
розплаву в переохолодженому стані; 02r  – радіус критичного 
зародка; αµ i0 , βµ i0

  хімічні потенціали i-го компоненту в −α  и β–
фазах; βα µµµ iii 000 −=∆ .  

Умова термодинамічної рівноваги “вморожених” центрів 
кристалізації для сплавів з і компонентами описується рівністю  

0=∆ iµ .    Аналіз та розрахунки за формулою (1)  показують, що 
при певних значеннях температури ізотермічного відпалу є 
можливими умови, при яких відбувається  процес переходу 
кристалічної фази  в аморфну. Отже, результати експериментальних 
досліджень підтверджують висновки теорії термодинамічної 
стабільності аморфних сплавів, яка показує можливість зсуву 
фазової рівноваги в системі аморфна матриця -«вморожені» центри 
кристалізації за рахунок спрямованої зміни зовнішніх впливів та 
визначають способи розширення температурного інтервалу 
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існування аморфного стану сплавів.  Встановлено, що ізотермічний 
відпал  при температурах в районі pT)5,04,0( −  призводить до 
гомогенізації аморфних сплавів та значному підвищенню їх 
термічної стабільності. Довготривала витримка аморфних сплавів 
при нормальних зовнішніх умовах приводить до значної перебудови 
структури аморфних сплавів, яка полягає в розшаруванні аморфної  
матриці, збільшенню середніх розмірів “вморожених” центрів 
кристалізації, що є причиною зниження термічної стабільності 
аморфних сплавів. 
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Understanding the physics of interaction of femtosecond laser 

radiation with disordered optical media is important in view of the 
advantages provided by femtosecond lasers for a range of applications. 
The mechanism of the transient absorption, induced by femtosecond laser 
pulse in glasses is still contradictory, the most common being initial 
absorption by free carriers, which later slowly relax in self-trapped 
excitons. 

 In our study we set a goal to verify plasma mechanism of induced 
absorption from filament absorptance data for different wavelengths, 
using Drude model [1].  

The pump pulses (140 fs, 7.5 µJ, 780 nm, 1 kHz repetition rate) were 
focused in the bulk of a BK7. The interaction area was observed in 
transverse direction with a microscope, and time-resolved photos were 
taken in transmitted light with a color CCD-camera using variably 
delayed white supercontinuum pulses as an illuminating flash. The delay 
value was within 0 – 300 ps interval.  

Fig. 1, taken in green spectral area, shows initial evolution of two 
propagating filaments, merging in a single filament. Absorptance ln(I0/It) 
dynamics, calculated separately from the three components of color 
picture is shown in the Fig. 2.  

The most important feature of the absorptance is its inverse 
wavelength dependence in comparison with that expected from the 
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plasma model. This observation strongly suggests that at least in 300 fs 
after the pump pulse the dominant absorption mechanism is not an 
inversed bremsstrahlung by free carriers, but most probably absorption 
by excitons, which can be formed in a very fast process shorter than 1 ps 
in wide bandgap materials [2]. After about 50 ps delay self-trapping of 
the excitons probably occurs, the self-trapped excitons relaxing slowly, 
producing structure defects.   
 

 

 
Fig.1.Time-resolved 
transmission microphotographs 
of 7.5 µJ 140 fs filamented laser 
pulse propagating in BK7 glass 
at different probe delays 

 
Fig. 2. Absorptance dynamics at 
different spectral regions of RGB 
filters of the CCD-camera. The 
curves show single exponent 
decay (red 15.2 ± 2.3 ps; green 
20.0  ± 3.0 ps; blue 24.2 ± 7.5 ps).

 
The authors acknowledge the support from STCU (Project #3745). 
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Електропровідність аморфних плівок системи GaSb-Sn 

досліджувалась в температурному діапазоні 100-600К. Методами 
електронографії та просвічуючої електронної мікроскопії вивчалась 
структурна стійкість аморфних плівок. Плівки товщиною біля 500А 
отримували методом дискретного випаровування у вакуумі.  

Як показали електронографічні дослідження, в системі GaSb-
Sn аморфні плівки, осаджені при кімнатній температурі, 
формуються лише в концентраційному діапазоні 0 – 50 ат.% Sn  (0 – 
33 моль.% Sn2). З ростом концентрації Sn термічна стійкість 
аморфних плівок знижується і найбільш різкий спад термічної 
стійкості спостерігається  при високих концентраціях Sn. 
Первинною фазою кристалізації в плівках є кристаліти β -Sn. При 
цьому на електронограмах на фоні дифузних “гало” чітко 
фіксуються найбільш інтенсивні лінії β -Sn (d200=2,916A; 
d101=2,793A; d211=2,017A). Отже, в аморфних плівках всіх 
досліджуваних складів при їх неперервному нагріві не 
спостерігається утворення однофазних кристалічних твердих 
розчинів, які відповідали б складу аморфної фази. Як показали 
дослідження, до проходження власне кристалізації суттєві 
структурні зміни проходять ще в аморфному стані. Швидкість 
кристалізації у цьому випадку обмежується найбільш повільною 
стадією – дифузією атомів на великі віддалі. Встановлено, що 
швидкість неперервного нагріву суттєво впливає на густину і 
розміри металічних кристалітів β-Sn , сформованих в аморфній 
напівпровідниковій матриці на основі GaSb. При підвищених 
температурах підкладок, підтримуваних в процесі осадження плівок 
методом дискретного випаровування у вакуумі, первинними фазами 
кристалізації є фази твердого розчину заміщення типу (GaSb)1-x(α-
Sn2)x. Це зумовлено подібністю сфалеритної гратки GaSb і алмазної 
гратки α-Sn та близькістю  параметрів  їх кристалічних граток. 

На залежностях статичної електропровідності аморфних 
плівок системи GaSb-Sn від оберненої температури лише при 
високих температурах спостерігаються лінійні ділянки. Лінійна 
залежність питомої електропровідності в моттівських координатах в 
доволі широкому температурному інтервалі вказує на стрибкову 
провідність по локалізованих станах навколо рівня Фермі. Для 
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аморфних плівок системи GaSb-Sn  мінімальна густина 
локалізованих станів N(EF)=4,08·1018 см-3еВ-1 спостерігається для 
плівок GaSb. Зі збільшенням вмісту Sn в аморфних плівках 
спостерігається значне збільшення густини локалізованих станів на 
рівні Фермі (8.51 1018 см-3 еВ-1 для (GaSb)0.75(Sn2)0.25.). В цій системі 
температурна границя переходу від стрибкового механізму 
провідності по локалізованих станах навколо рівня Фермі до 
активаційного механізму провідності зміщується в область більш 
низьких температур зі збільшенням концентрації Sn в аморфних 
плівках. Енергії активації процесу електропровідності аморфних 
плівок GaSb-Sn  змінюється зі складом від 0.32 еВ для GaSb до 0.26 
еВ для (GaSb)0.75(Sn2)0.25. У зв’язку з високою концентрацією 
локалізованих станів навколо рівня Фермі, з ростом температури 
проходить безпосередній перехід від механізму стрибкової 
провідності по локалізованих станах навколо рівня Фермі до 
перенесення носіїв заряду, збуджених за край рухливості в 
нелокалізовані стани з активаційною температурною залежністю 
електропровідності. 
 
 
ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ КЕРАТИНУ 

Забашта Ю.Ф.1, Приступа В.2, Прохоров І.3, Сенчуров С. 1 
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В роботі досліджується зміни структури кератину волосся 
людини, які викликані розривом дисульфідних в’язей внаслідок 
обробки тіогліколевою кислотою. Кератин є головною складовою 
волосся людини. Кератинові молекули у волоссі людини можуть 
набувати конформації α-спіралі, β-листу та аморфної 
невпорядкованої конформації. Конформація кератинових молекул 
стабілізується дисульфідними в’язями, які з’єднують між собою 
різні молекули або різні частини однієї й тієї самої молекули [1]. 
Стабільність конформації кератинових молекул у волоссі людини є 
причиною того, що волосся зберігає форму – пряме, кучеряве тощо, 
та є нерозчинним у воді.  
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Тіогликолева кислота є широковживаним реагентом, який 
використовується в косметології при хімічній завивці волосся для 
руйнування дисульфідних в’язей. Зруйновані дисульфідні в’язі не 
можуть стабілізувати конформацію кератинових молекул. На 
макроскопічному рівні це дозволяє волоссю змінювати форму. 

Досліджено дві серії зразків – вихідне волосся людини – 
зразки серії А, та волосся людини, оброблене тіогликолевою 
кислотою з концентрацією, яка використовується при хімічній 
завивці – зразки серії Б. Під час обробки до зразків серії Б механічне 
напруження не прикладалося. 

Для дослідження змін структури кератину використано 
інфрачервону Фур’є-спектроскопію (ІЧС) та акустичну 
інтерферометрію. Акустична інтерферометрія дозволяє точно 
(невизначеність ≤1%) виміряти залежність модуля Юнга кератину E  
від статичної деформації ε . Для опису цієї залежності використано 
лінійну модель βεε += 0)( EE , де 0E  – модуль Юнга першого 
порядку, β  – модуль Юнга третього порядку. Акустичні 
вимірювання проводились на одній частоті 12930=f  Гц. Виміряні 
значення 0E  та β  для зразків серії А становили 42,60 =АE  ГПа, 

111061,1 ⋅−=Аβ  Па, для зразків серії Б – 47,60 =БE  ГПа, 
111018,2 ⋅−=Бβ  Па. 

Така суттєва зміна значення модуля Юнга третього порядку 
може бути пояснена лише існуванням додаткового поля напружень. 

Для встановлення причини виникнення напружень 
використані результати ІЧС зразків, отримані на спектрометрі 
Nicolette Avatar 360 в інтервалі -1см400040 − . Головною 
принциповою різницею між спектрами зразків серій А та Б є зсув 
ліній поглинання 2960, 2929, 2875 та -1см2853 , які відповідають 
коливанням груп 2CH  та 3CH [2].  

Наявність зсуву вказує на навантаження відповідних хімічних 
в’язей. Пояснити природу такого навантаження можна лише 
припустивши, що перетворення дисульфідних в’язей при хімічній 
обробці на два цистеїнових залишки є джерелом внутрішніх 
структурних дефектів типу дефектів занурення. Ці дефекти 
деформують хімічні в’язі, які з’єднують сусідні групи 2CH  та 3CH . 
[1] M. Feughelman ``Natural protein fibers,'' J. Appl. Polymer Sci. 83, 
489-507 (2002). 
[2] R. Paquin, Ph. Colomban ``Nanomechanics of single keratin fibres: A 
Raman study of the α-helix → β-sheet transition and water effect'' 
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Матеріали А3В6 є типовими представниками шаруватих 

матеріалів, легко сколюються, утворюючи тонкі плоскопаралельні 
кристали товщиною до ≥ 10-7 м (100 нм) [1]. В роботі представлені 
результати дослідження морфології поверхні та оптичними 
методиками фізичних властивостей тонких плівок А3В6

.  
Плівки А3В6 (GaSe, Ga2Se3) на підкладках із 

монокристалічного кремнію (р-Si (100)) з питомим опором (2 – 
10) Ом·см отримані методом термічного напилення на вакуумній 
установці ВУП-5 М. Товщину вирощених плівок контролювали в 
процесі їх одержання та за допомогою інтерферометра МИИ-4. 
Сполуки GaSe та Ga2Se3 синтезували із окремих елементів високого 
ступеня чистоти (не нижче 99,9999 % основного компоненту) у 
вакуумованих (10-4-10-3) Па кварцових ампулах [2]. 

На рис. 1 показано тривимірне зображення поверхні плівки 
GaSe. Дослідження морфології поверхні показали наявність зерен з 
нечіткими границями діаметром (150-300) нм та висотою (10 - 30) 
нм. Сереньоквадратична шорсткість RMS = 2,9 nm. 
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Рис. 1. Зображення поверхні 

плівки GaSe, отримане за допомогою 
мікроскопії атомних сил. 

Рис. 2. Спектри пропускання 
плівок GaSе/p-Si(100) – крива 2, 
Ga2Sе3/p-Si(100) – крива 3 та підкладки
p-Si(100) – крива 1. 

 Морфологічні та оптичні дослідження (еліпсометрія, спектри 
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відбивання в діапазоні (400-750) нм, спектри пропускання і 
відбивання в діапазоні (1,4-25) мкм) показали, що ці плівки 
виконують функцію антивідбиваючого покриття в діапазоні (400-
750) нм та просвітлюючого покриття в діапазоні (1,4-25) мкм (рис. 
2), кристалічна та енергетична зонна структура аналогічна до 
об’ємних кристалів, і тому можуть ефективно використовуватись 
для виготовлення сучасних мікро- і оптоелектроних приладів.  

Таблиця. Результати еліпсометричних досліджень плівок А3В6 

(n – показник заломлення, d – товщина плівки) 
Зразок n d, нм 
GaSe 3,28 939,7 

Ga2Se3 2,62 1202 
 Література 
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 Binary eutectic Sn96.5Ag3.5 (weight per cent) is one of the most 
important lead-free solders. It is characterized by rather good mechanical 
properties like creep stress and fatigue resistance. However, its 
wettability on Cu and Ni substrates is rather poor. The surface tension of 
Sn96.5Ag3.5 alloy is approximately 12 per cent higher than that of 
traditional Sn60Pb40 solder [1]. 
 Certain metals added to the Sn-Ag binary eutectic can change the 
physical characteristics important for soldering. It was established that 
addition of Bi to the Sn96.5Ag3.5 alloy significantly improves its spreading 
on Cu substrate [2]. Also shear stress and microhardness become better. 
Small amount of Ge to the Sn-Ag-Bi alloys was found to make their 
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solderability and mechanical properties even better [3]. Addition of In to 
solder alloys may improve the reflow thermal profile. 
 Ternary and quaternary alloys based on the Sn-Ag eutectic and 
containing small amounts of Bi, Ge and In have been chosen for the 
study. Melting temperature of the alloys has been established with the 
help of differential thermal analysis. Electrical resistivity has been 
measured by a direct four probes DC technique both in the solid and in 
the liquid states. Surface tension has been determined by a tensiometric 
method. Wetting of Cu and Ni have been investigated by the sessile drop 
technique. It is found that the liquidus temperature is decreased by 
addition of Bi, Ge and In to the Sn96.5Ag3.5 binary. Electrical conductivity 
of the alloys based on Sn-Ag eutectic is better than that of Sn-Pb eutectic. 
Also, additions of Bi improve the wetting of Cu and Ni as well as 
decrease the surface tension as compared to the Sn96.5Ag3.5 alloy. 
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Провідні прозорі оксиди в наноструктурованих формах останнім 

часом привертають увагу багатьох дослідників. Серед численних 
методів формування одного з найдосліджуваніших оксидів In2O3 
слід відзначити можливість створення добре організованих 
наноструктур (як правило, наноголок) в процесі оксидування 
халькогенідів індію [1-3].  
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В даній роботи показано можливості застосування як вихідної 
сполуки півторателуриду In2Te3 та досліджено топологію поверхні й 
люмінесцентні характеристики власного оксиду, створеного 
методом термічного оксидування монокристала In2Te3.  

Мікроскопічні дослідження показали, що власний оксид 
формується у вигляді мультикомпонентної суміші (In2O3 та TeO2). 
In2O3 самоорганізується в масиви нанониток з висотою та 
діаметром, які суттєво залежать від температури оксидування 
(варіюються в межах 4–200 нм та 50–500 нм, відповідно, рис.). 
Поведінка таких структур у значній мірі узгоджується з даними 
авторів, що досліджували власні оксиди InS, InSe, InTe [1-3]. 
Виявлено та досліджено вплив квантово-розмірного ефекту на 
люмінесцентні властивості власного оксиду. 

а б 
Рисунок. Типова топологія поверхні зразка, окисленого при 580 оС 

(а) та температурна залежність латеральних розмірів (1) та 
висоти (2) наноструктурованого власного оксиду (б). 
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Наноструктурування напівпровідникових кристалів приводить 

до нових квантово-розмірних ефектів, що дає можливість 
формувати їх на основі наноелектронні прилади [1]. 

Поверхневу топологію монокристалів In2Se3, отриману за 
допомогою АСМ-зображень для двох випадків: поверхні 
природного сколу та окисленої на повітрі при температурі 600°С 
протягом 4 год. Поверхня окислених так і не окислених зразків 
In2Se3 має флуктації рельєфу у вигляді щільного масиву наноголок 
нанометрової величини . Наноголки орієнтовані перпендикулярно 
до площини сколу кристалу In2Se3. 
 
 

 

 
        
 

Рис.1 
 
 
На рис.1 представлена топологія поверхні не окислених зразків 
In2Se3 і окисленої на повітрі при температурі 600°С протягом 4 год. 
Рельєф неокисленої поверхні по вертикалі складає 0,44nm, а по 
горизонталі – 11,7nm. У процесі окислювання цей рельєф 
змінюється і по вертикалі складає ~ 11nm, а по горизонталі ~ 100nm. 
Результат поверхневих змін кристалів In2Se3 зумовлений хімічними 
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реакціями, що протікають на поверхні і приводять до утворення 
оксидної плівки In2Se3. У роботі розглянуто генезис утвореної 
поверхневої оксидної фази. 
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Current areas of interest and activities in heterogeneous catalysis 

involve production and/or transformation of fuel materials, large-scale 
synthesis of inorganic and organic products, and protection of the 
environment. The general trends are to conduct catalytic processes under 
milder conditions (moderate temperature and pressures), to minimize the 
waste products and to use cheaper feedstocks, such as natural gas and 
hydrogen for the synthesis of chemicals and power production. For future 
development within this direction the nanoscaled platinum metals 
supported on 3d, 4d-transition metal oxides are of special interest. 
Reduction of M2O5 (M = V, Nb, Ta) oxides impregnated with Pd2+/Pt4+ 
by hydrogen leads to formation of nanoscaled Pt(Pd) metals particles 
supported on a surface or dispersed in a oxide media. The high active 
particles in O2– confinement can reorganize the surround reacting with 
molecules reductants, and generating active surface with pronounced 
Red-Ox characteristics. Spillover of species adsorbed on nanoscaled 
metals particles can play a key role at formation of efficient composite 
catalysts for small molecules (H2, CO and CH4) oxidation. Partial 
reduction of the near-surface layer for platinum metal–transition metal 
oxide composites can occur during H2-spillover resulting in support 
amorphization leading to reorganized surface-
interface:Pt(Pd)nanoparticles/nanorganized-MOx(HyM2O5–y)layers//ultra-
dispersed M2O5–x (M = V, Nb, Ta). However, the reduction degree of 
nanorganized-MOx(HyM2O5–y)layers  is limited by the presence of water 
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formed during the interaction. The catalytic activity in the oxidation of 
H2, CO, and CH4 (in the gaseous mixtures with oxygen excess) has been 
studied for this reorganized surface-interface. All the samples obtained 
had greater activity than industrial catalysts Pt(Pd)/Al2O3. According to 
XRD and SEM, TEM/SAED and HREM studies, M2O5–x becomes semi-
amorphous with the formation of more reduced non-stoichiometric 
oxygen-deficient oxides within near-surface layer and in volume of these 
catalysts. According to SEM/EPMA results the dimensions of metallic 
Pt(Pd) clusters on M2O5–x surfaces were in the ranges 35–300 and 20–120 
nm for samples studied before and after catalysis. According to TEM 
data the sizes of particles forming these clusters were 2–5 nm for clusters 
of average dimensions of ~30–40 nm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micrograph of Pt clusters (EDX and 
SEM, scale: 1 cm = 40 nm; insertion: topology of Pt cluster from EDX 

and SEM, Pt L radiation scanning. 
 
 
 

EQUATION OF STATE FOR NANO-SYSTEMS AND SHIFT OF 
THEIR CRITICAL PARAMETERS 

 
A.D. Alekhin, B. Zh. Abdikarimov, L.A. Bulavin 

 
Kyiv National Taras Shevchenko University, Physics Department, 

Prosp. Glushkova, 2, build. 1,  Kyiv 03022, Ukraine e-mail: 
alekhin@univ.kiev.ua 

 
The features of the macro-inhomogeneous system under gravity 

near the critical point [1] have been compared with the properties of the 
small nano-system near the critical point [2]. 

By using fluctuation theory of phase transitions [3] it was 
concluded that macro-inhomogeneous system near the critical point 
consists of the continuous height distribution of small nano-fluctuation 
systems. Their size, L = 2Rc, has the order of Rc and varies along the 
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height within the limits of values L=(1÷102) nm [4]. The individual 
characteristics of these small confined systems determine and certaintly 
influence the properties of entire maсrosсopic system.  

The different thermodynamic and correlation properties of the 
macro-inhomogeneous system dependent on its linear size  (∆µ~L–x) [1]. 
It was also obtained the nonmonotonous temperature dependences of 
these properties of macro-system both under the stationary fields ∆µ and 
for the linear size L of the system [1]. The similar features were found by 
contemporary studies of the properties of small confined systems near the 
critical point [5]. 
On the basis of the similarity of the properties of these systems near the 
critical point the equation of state of small nano-system near the critical 
point [6] has been proposed by using the fluctuation theory of phase 
transitions [3] and equations of M. Fisher [2]. The values of the shifts of 
the critical parameters for small nano-system have been calculated on the 
basis of these equations. The results are confirmed by the experimental 
data [5]. 

 
1. A.D. Alekhin, Journal of Molecular Liquids, 127, (2006) 62.  
2. M.E. Fisher, M.N. Barber, Phys. Rev. Lett., 28, (1972) 1516.   
3. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fluctuation theory of phase 
transition, Pergamon, Oxford, 1979. 
4. A.D. Alekhin, , JETPh, 72, (5) (1977) 1880. 
5. V.P. Voronov, V.M. Buleyko, JETPh, 113, (3) (1998) 1071. 
6. A.D. Alekhin, Bulletin of KNU. Physics and Mathematics 3, (2006) 
399. 
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З часу відкриття вуглецевих нанотрубок (ВНТ) у 1991 р., значну 
увагу було приділено, як розробці методів їх одержання, так і 
дослідженню фундаментальних властивостей, з метою пошуку 
областей найбільш вагомого їх використання. Останні 5-6 років 
відзначились широким використанням ВНТ як армуючого матеріалу 
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полімерів в тому числі еластомерів [1]. Як правило, ВНТ вводяться в 
рідку фазу розплаву або розчину полімеру (суміш мономерів) з 
подальшим твердінням. Враховуючи дуже велике аспектне число, яке 
для ВНТ може складати 100-1000 и більше, ВНТ мають виступати 
надефективними центрами зародження твердої фази, що має 
приводити до певних структурних змін нанокомпозитів.  

Метою роботи було дослідження структурних особливостей 
нанокомпозитів на основі наповнених поліпропілену (ПП), 
фторопласту-4 (Ф-4) та металічного селену викликаних наявністю 
ВНТ. 

Методики одержання, характеризації багатостінних ВНТ, 
створення нанокомпозитів та дослідження їх основних характеристик 
описані в [2]. Середній діаметр ВНТ був в межах 10-20 нм, при 
кількості стінок - 10-15, питома поверхня, що визначалась за 
десорбцією аргону складала 200-400 м2/г, насипна густина - 20-40 
г/дм3, температура початку інтенсивного окислення ВНТ була в 
межах 580-610°С, зольний залишок в неочищених та очищених ВНТ 
– відповідно 6-20% та менше 1%. За результатами 
рентгеноструктурного аналізу параметр d002 графітоподібної гратки 
ВНТ лежить в інтервалі 0,3431-0,3451 нм, малі розміри областей 
когерентного розсіяння та мікронапруги приводять до значного 
уширення рентгенівських рефлексів. За результатами 
ренгтгенофотоелектронної спектроскопії вміст кисню на поверхні 
ВНТ складає 0,8 % ат, з відносною концентрацією: фенольні, 
спиртові – 49,1%, карбонільні, хінонні – 17,2%, карбоксильні, ефірні 
– 17,2%, карбонатні та/або сорбовані СО, СО2 – 16,5%. Зразки 
наповненого ПП марки 21060 з концентрацією 0,05%-5,0% 
одержували шляхом змішування в еструдерізі швидкістю 50 об/хв. 
Первинні зразки отримували у вигляді гранул, які в подальшому 
перероблялись гарячим пресуванням. Нанокомпозити Ф-4 – ВНТ 
одержували: змішуванням сухих порошків (Ф-4 ПН20 та ВНТ), 
водних суспензій фторопласту та ВНТ, причому з різним ступенем 
диспергування ВНТ у воді, в концентраційному інтервалі 0,05-25,0% 
мас. з подальшим гарячим пресуванням при температурі (380±10)°С 
та тиску 5 МПа. 

Особливості структури нанокомпозитів, що пов’язані з різним 
ступенем кристалічності, яскраво проявляються в області низьких 
концентрацій ВНТ, до та в межах порогу протікання. Так, якщо для 
«чистого» ПП ступінь кристалічності визначена із розкладу спектру 
рентгенівської дифракції на компоненти, що обумовлені 
кристалічною та аморфною фазами, складає 71%, то при вмісті 0,1% 
мас. ВНТ він падає до 61%, а потім немонотонно зростає до 68,2% 
при 5% мас. ВНТ. 
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Аналіз рентгенограм зразків «сплаву» селен - ВНТ при 
приблизно 50% об’ємній концентрації ВНТ, що одержувались 
шляхом нагрівання до температури вище плавлення та швидкого 
охолодження, показав, що нанокомпозит має практично аморфну 
структуру. Такий ефект може свідчити про розчин ВНТ в 
молекулярному селені. 
На прикладі досліджених систем нанокомпозитів показано, що 
введення багатостінних ВНТ в розчин чи розплав матеріалу впливає 
на надмолекулярну організацію системи.  
 
1. L.Bokobza, Multiwall carbon nanotube elastomeric composites: a 
review., Polymer, Voume 48, Issue 17, 10 August 2007, 4907-4920.  
2. Ю.И. Семенцов, А.В. Мележик, Г.П. Приходько, и др. Синтез, 
структура, физико-химические свойства наноуглеродных 
материалов// В кн.: Физико-химия наноматериалов и 
супрамолекулярных структур. т.2 / под ред. А.П. Шпака, П.П. 
Горбика.-Киев: Наук. думка., 2007 с.116-158. 
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Температурна залежність електроопору аморфних конденсатів 

R-Fe-Ge (R: Y,La,Sc) характеризується незначним зростанням 
величини питомого опору до азотних температур. Зміна 
електроопору полікристалічних конденсатів, отриманих осадження 
на ситалову підкладку при температурах, які вищі за 
кристалізаційні, в низькотемпературному діапазоні проходить 
плавно, без різких перепадів, з характерним для цього типу 
матеріалів додатним температурним коефіцієнтом опору. Заміщення 
заліза на РЗМ у межах даного концентраційного інтервалу 
призводить до зростання електроопору плівок і зменшення 
температурного коефіцієнту опору. Зростання ж швидкості росту 
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(vp) (від 5 до 20 нм/с) конденсату під час напилення підвищує 
значення питомого електроопору цих плівок, хоча характер 
електропровідності залишається незмінним.  

Таким плівкам відповідає питомий електроопір ρ≈10-6–10-7 
Ом·м. Застосування принципу Маттісена дозволяє описати повний 
питомий електроопір магнітних кристалічних рідкісноземельних 
сполук за формулою: 

( ) ( ) ( )TTT магфонзал ρρρρ ++= ,                                          (1) 
де ρзал – залишковий питомий електроопір при Т≈0К, 

обумовлений розсіюванням електронів на домішках і дефектах 
кристалічної структури; ρфон(T) – фононна складова питомого 
електроопору, обумовлена розсіюванням електронів на коливаннях 
решітки; ρмаг(T) – магнітна складова питомого електроопору, 
обумовлена розсіюванням на магнітних неодноріностях.  

У парамагнітній області ρмаг відповідає ρспін, обумовлене 
спіновою невпорядкованістю. У випадку сполуки з ітрієм, коли 
ефекти кристалічного поля не мають високого впливу на 4f-моменти 
рідкісноземельних іонів кристалічного остову, частка питомого 
електроопору через розсіювання носіїв на спінах рівна: 

( ) ( )11
2
3 22

2

*

+−Γ= JxJxg
e

Nm

F
спін ε

πρ ,                                                           

(2) 
де J–квантове число, що характеризує суму повного орбітального і 
повний спіновий момент іона; x–концентрація 4f-металу в сполуці; 
N–число магнітних моментів в одиниці об’єму матеріалу, які 
розсіюють носії; m* – ефективна маса електронів провідності; е–
заряд електронів; EF–енергія Фермі; Г–константа обмінної взаємодії 
між R-спінами та електронами; g–фактор Ланде. 

Розрахунками підтверджено, що полікристалічним плівкам 
ScGe і Sc2Fe3Ge95 відповідають електропровідні характеристики 
немагнітних кристалічних структур. Процеси переносу 
полікристалічних конденсатів із значним вмістом металу 
Sc15Fe18Ge67 та  Y15Fe18Ge67 протікають як в магнітних матеріалах. 
Це вказує на значно більший вплив атомів перехідного металу, 
порівняно з атомами РЗМ, у створенні магнітної структури і, 
відповідно, на зменшення електропровідності цих конденсатів. 
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al-Si 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Україна, vsudavtsova@univ.kiev.ua 
 

Ентальпії змішування і активності компонентів рідких сплавах 
системи Al-Si вивчалися протягом 70 років, що обумовлено 
складністю досліджень такого типу розплавів. Перше 

калориметричне вивчення 
сплавів системи Al-Si 
виконано у 1937 р. [1], де 
виміряно ентальпію 
змішування Hm∆  4-х 
сплавів при 1723 К і 
встановлено, що сплави 
утворюються з виділенням 
теплоти ( extr

mH∆ =-3.56 
кДж/моль при Six =0.386). 

Нами проведені дослідження цих сплавів різними варіантами 
методу калориметрії. Найбільш точно значення Hm∆  розплавів цієї 
системи можуть бути отримані в калориметрі, в якому 
застосовуються термобатарея; прогрівання зразків, що вводяться в 
тигель, до температури, на 100-150 К нижчої від їх .плT ; а також 
перемішування розплаву. Одержане нами при 1623 К значення 
першої парціальної для силіцію ентальпії змішування ∞

∆ Sim H  
дорівнює -13±1 кДж/моль (рис.).  
 
Рис. Система Al-Si: Sim H∆ : − − [2], 1750 K;  − [3], 960 K;  − 
наші дані, 1623 К; - - - − розраховані з даних діаграми стану; AlmH∆ : 
− − [2], 1750 K 

 
Хід концентраційної кривої Hm∆ , визначений нами при 1623 К, 

збігається із результатами [1] при 1723 K. Оскільки сплави цієї 
системи складаються з компонентів, розташованих поряд у 
Періодичній системі, вони повинні характеризуватись незначними 
від’ємними Hm∆ , що й підтверджується рядом робіт. Згідно [4] Hm∆  
при 1273-1573 К залежить від температури. Проте критичний аналіз 
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умов проведення калориметричних дослідів дозволив встановити, 
що ентальпії змішування при 1723 К повинні бути такими як 
встановлено в [1]. Ми розрахували також Sim H∆ , виходячи з 
координат лінії ліквідусу діаграми стану системи Al-Si (рис.). 
Рівняння, що дозволяє отримати значення цієї величини таке: 

2
AlSim x4.13H ⋅−=∆ . З рисунку видно, що розраховані та дослідні 

параметри задовільно узгоджуються. Таким чином, отримані нами 
дані правильно відображають природу розплавів цієї системи та 
узгоджуються з діаграмою стану, згідно з якою Si i Al не утворюють 
інтерметалідів. 
1. Körber F., Oelsen W., Lichtenberg H. Zur Thermochemie der 

Legierungen // Mitt. KWI Eisenforschung Düsseldorf. – 1937. – B. 19, 
№11. – S. 131-137. 

2. Kanibolotsky D.S., Bieloborodova O.A., Kotova N.V. etc. 
Thermodynamic properties of liquid Al-Si and Al-Cu alloys // J. 
Therm. Anal. Calor. – 2002. – Vol. 70. – P. 975-983. 

3. Schaefer S.C. Thermodynamics of the Al-Si system // Rept. Invest. 
Bur. Mines. U. S. Dep. Inter. − 1974. − № 7895. − P. 1-15. 

4. Есин Ю.0., Демина Е.Л., Демин С.Е. и др. Изотермы энтальпий 
образования жидких бинарных сплавов алюминия с кремнием // 
ЖФХ.−1986. − Т. 60, № 7. − C. 1796-1793. 

 
 

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВЗАЄМОДІЮ В РОЗПЛАВАХ 
СИСТЕМИ Ni-Al-C(Sn) 
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Сплави на нікелевій основі широко використовуються в техніці як 

жаро- і корозійностійкі матеріали, котрі часто армують 
тугоплавкими металами. Дослідження розплавів таких систем являє 
значний практичний інтерес в зв’язку з їх широким застосуванням в 
різних галузях промисловості, можливістю одержання з них 
аморфних і квазікристалічних сплавів. Воно проводиться також з 
метою вивчення впливу подвійних граничних систем на 
термодинамічну поведінку потрійних сплавів. 
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Нами виконано дослідження термодинамічних властивостей 
потрійних розплавів Ni-Al-Si(Ge) [1, 2]. Аналіз ізоліній інтегральних 
ентальпії змішування розплавів цих систем, визначених методом 
калориметрії при 1700 (1800) К та розрахованих за моделлю Боньє-
Кабо, показує, що сплавоутворення в цих системах в дослідженій 
області концентрацій характеризується значними від’ємними 
величинами ∆mH. Максимальна взаємодія між компонентами в цих 
потрійних розплавах припадає на подвійні граничні системи Ni-Si і 
Ni-Al відповідно, а узгодження експериментальних і розрахованих 
даних є досить задовільним.  
Так як Карбон, Силіцій, Германій і Станум знаходяться в одній 

підгрупі Періодичної системи, а термохімічні властивості розплавів 
систем Sn(C)-Ni-Al до цього часу не вивчені, ми змоделювали ∆mH 
останніх також за рівнянням Боньє-Кабо з використанням 
достовірних значень ∆mH для розплавів Ni-C(Sn) та Al-Sn. Ентальпії 
змішування розплавів Al-C на сьогодні не досліджені, тому ми 
оцінили їх з ентальпій утворення Al4C5 (кДж/моль): 

xC 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
-∆mH 10 20 26 30 31 28 25 19 11 
Змодельовані ∆mH розплавів систем Sn(C)-Ni-Al наведені на 

рисунку. Видно, що мінімум на поверхні ∆mH розглянутих систем 
припадає на розплави Ni-Al. Це свідчить про те, що вирішальний 
вплив на взаємодію в розплавах потрійних систем Sn(C)-Ni-Al 
визначає взаємодія в граничній системі Ni-Al. 
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1. Судавцова В.С., Котова Н.В., Зиневич Т.Н., Дубина В.Н. 
Энтальпии смешения в сплавах Ge-Ni-Al // ЖФХ. – 2005. – Т. 79, 
№ 3. – С. 422-426. 

2. Судавцова В.С., Романова Л.А., Котова Н.В., Зиневич Т.Н. 
Термодинамические характеристики образования сплавов в 
тройных системах Ge-Ga-Mn и Si-Ni-Al // ЖФХ. – 2007. – Т. 81, № 
10. – С. 1758-1764. 
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ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ 
СИСТЕМ Ni-Al-IIIb(Vb)-Me 

 
Н. Е. Вовкотруб, В.C. Судавцова, Н.В. Котова  

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Україна, vsudavtsova@univ.kiev.ua 
 

Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-
IIIb (Vb)-метал мало вивчені в широкому інтервалі концентрацій. Ці 
системи мають велике практичне значення для створення нових 
матеріалів та покриттів, вирішення проблем металургії і хімічного 
машинобудування. Оскільки дослідження потрійних розплавів при 
Т>1500К потребує великих матеріальних та трудових затрат, ми 
змоделювали їх ентальпії змішування з достовірних даних для 
подвійних граничних систем за „геометричними” моделями Тупа та 
Боньє-Кабо [1]. На основі виконаного нами раніше порівняння 
експериментальних та розрахованих ентальпій змішування 
розплавів систем Ni-Al-Ti (Zr, Hf) показано, що задовільне 
узгодження експериментальних значень Hm∆  вивчених розплавів 
спостерігається з такими, оціненими саме за рівнянням Боньє-Кабо. 
На рисунку представлено ізоентальпії змішування розплавів систем 
Ni-Al-IIIb(Vb)-метал, розраховані за рівнянням Боньє-Кабо. 
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Розплави цих потрійних систем утворюються з меншими 

екзотермічними ефектами, ніж досліджені нами Ni-Al-IVb-Me. В 
потрійних розплавах Ni-Al-IIIb-метал мінімум ентальпії змішування 
становить – 60 та – 65 кДж/моль і знаходиться в середині 
концентраційного трикутника поблизу моноалюмініду нікелю. 
Можна прогнозувати, що в області мінімуму даних систем існують 
тернарні тугоплавкі сполуки, що плавляться конгруентно. Для 
розплавів систем Ni-Al-Vb-метал мінімум на поверхні ентальпії 
змішування дорівнює – 50 кДж/моль і знаходиться поблизу складу 
подвійної сполуки NiAl. Значення ∆mН розплавів Ni-Al-Ta більш 
екзотермічні, а мінімум (– 55 кДж/моль) зміщений в середину 
концентраційного трикутника. Це обумовлено більш сильною 
взаємодією компонентів в розплавах Ni-Ta у порівнянні з Ni-V (Nb). 
1. Bonnier E., Caboz R. Sur l’estimation de l’entalpie bibre de me’lange 

de certains alliages metalliques liquides ternaris // Compt. Rend. − 
1960. −Vol. 250. − P. 527−529. 

 
 
 
КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ 

РОЗЧИНІВ Zr1-xYxNiSn 
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 Робота стосується пошуку та оптимізації термоелектричних 
матеріалів, і пов’язана з тонким регулюванням властивостей на 
основі взаємозв’язку кристалічна структура – властивості. 
Чисельними роботами показано, що легування напівпровідників 
структурного типу MgAgAs, зокрема ZrNiSn, значними 
концентраціями заряджених домішок (1019 – 1021 см-3) збільшує 
величину термоелектричної добротності. Тому цікавим є 
дослідження впливу на фізичні властивості легування 
інтерметалічного напівпровідника ZrNiSn акцепторними 
домішками, а саме, заміщення атомів Zr (4d25s2) атомами Y (4d15s2). 
 Досліджено температурні залежності електропровідності, 
коефіцієнт Зеебека а також структурні характеристики та магнітну 
сприйнятливість твердого розчину заміщення Zr1-xYxNiSn. Зразки 
сплавів твердого розчину Zr1-xYxNiSn (х = 0 – 0,25) виготовлено 
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методом електродугового плавлення вихідних металів. 
Гомогенізуючий відпал проводили при 8000 С протягом 1000 год. 
Рентгенофазовий аналіз сплавів виконано за дифрактограмами, 
знятими на дифрактометрі ДРОН-2.0 М. Питомий електроопір, 
коефіцієнт Зеебека стосовно міді поміряно в інтервалі температур 80 
– 380 К а магнітну сприйнятливість – при кімнатній температурі. 

Температурні залежності питомого опору ln ρ(1/T) твердого 
розчину заміщення Zr1-xYxNiSn є типовими для легованих 
напівпровідників. На них можна виділити високо- та 
низькотемпературні активаційні ділянки, які пов’язані з активацією 
електронів чи дірок з рівня Фермі в нелокалізовані стани 
відповідних зон неперервних енергій та зі стрибковою провідністю, 
відповідно. Енергія активації (ε1

ρ) монотонно зменшується при 
збільшенні вмісту Ітрію в Zr1-xYxNiSn від х = 0,02 до х = 0,12. Таке 
зменшення пов’язане з наближенням рівня Фермі до краю валентної 
зони для даного концентраційного інтервалу. При більших 
концентраціях акцепторної домішки (до х = 0,2) активаційні ділянки 
на залежностях ln ρ(1/T) зникають, реалізується перехід діелектрик-
метал. При найменших концентраціях Ітрію у твердому розчині Zr1-

xYxNiSn має місце зміна знаку коефіцієнта Зеебека, що свідчить про 
зміну типу основних носіїв струму, які визначають 
електропровідність напівпровідника – від електронного (ZrNiSn) до 
діркового (Zr1-xYxNiSn, х > 0,02), і є результатом співвідношення 
концентрацій контрольованих акцепторних та неконтрольованих 
донорних домішок (ступенем компенсації). За величинами магнітної 
сприйнятливості зразки твердого розчину Zr1-xYxNiSn можна 
характеризувати як парамагнетики Паулі. Властивості досліджених 
сплавів обговорюються з точки зору сильно-легованих і 
компенсованих напівпровідників. 
 
 

ВЛАСТИВОСТІ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ОБЛАСТЕЙ 
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Курило І.В., Лопатинський І.Є., Рудий І.О., Юречко Р.Я., Вірт І.С.*, 
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Технологія йонної імплантації є однією з основних методик 

створення функціональних шарів на базі напівпровідника Hg1-

xCdxTe. У цій роботі проведено дослідження електрофізичних 
властивостей кристалів Hg1-xCdxTe n- і p-типів провідності та CdTe з 
приповерхневими шарами, імплантованими йонами B+ і As+. 
Імплантацію здійснювали за кімнатної температури йонами з 
енергією 100 кеВ в інтервалі доз 1012 – 1015 см-2. Перед 
вимірюваннями імплантовані та контрольні зразки відпалювали в 
атмосфері ртуті за температур 30–400 °С. За допомогою методики 
анодного оксидування, а також пошаровим травленням в розчині Br2 
– HBr оцінювали глибину проникнення йонів і радіаційних дефектів 
у матрицю кристалів. 

Методом дифракції електронів високих енергій на відбиття 
(ДЕВЕВ) виявлено структурну неоднорідність по глибині в 
приповерхневих шарах опромінених зразків. ДЕВЕВ та пошарове 
хімічне травлення показало, що йонно-імплантовані бором шари 
мають структуру, яка складається з двох підшарів: тонкого шару 
(коло 200 Å) з невпорядкованою структурою та шару з підвищеною 
дефектністю завтовшки коло  
400 нм. Установлено, що на глибинах, які перевищують 4000–5000 
нм спостерігається структура, властива для неімплантованих 
зразків. Йонно-імплантована миш’яком приповерхнева область теж 
має невпорядковану структуру та структурну неоднорідність по 
глибині, однак глибина цих шарів  у чотири рази менша ніж шарів, 
імлантованих йонами бору. Стосовно виникнення невпорядкованої 
структури приповерхневого шару після йонної імплантації, то, на 
нашу думку, можна застосувати механічну модель спонтанного 
переходу опроміненої області кристала в аморфний або 
полікристалічний стан (різний ступінь дисперсності) після 
нагромадження у ній достатньо високої (критичної) концентрації 
радіаційних дефектів, запропоновану у праці [1]. 

Проведена оцінка глибини змін структури опроміненої та 
неопроміненої зон за допомогою вимірювань залежності 
мікротвердості від навантаження на індентор. За залежністю 
величини мікротвердості від глибини заглиблення індентора  
оцінено вплив різних підшарів порушеного шару на механічні 
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властивості мішеней та глибину структурно неоднорідного 
(порушеного) шару, а також його субструктуру, тобто значення і 
характер мікроструктури підшарів цього шару. Спостерігали 
незначне збільшення мікротвердості біля поверхні опроміненої 
зони. 

 Установлено, що основним чинником, який  впливає на 
електрофізичні і фотоелектричні властивості імплантованих зразків, 
є радіаційні дефекти, дія яких проявляється на відстані до 5–8 мкм 
від поверхні. З аналізу рекомбінаційних характеристик установлено, 
що такі дефекти утворюють глибокі енергетичні рівні поблизу 
середини забороненої зони.  

 
1. Тетельбаум  Д.И., Менделева Ю.А. // ФТТ. – 2004. – Т.46, 
№11. – С.1960 – 1963. 
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Покращення ефективності фотоперетворення в сонячних 

комірках типу CdS/СdTe, в яких плівка CdS виконує функцію вікна, 
вимагає зменшення втрат на оптичне поглинання у вікні CdS 
фотонів з λ>500 нм а, отже, використання плівок CdS, товщини яких 
співмірні з 10 нм. Для одержання таких плівок нами апробовано 
метод хімічного поверхневого осадження (ХПО). 
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Для приготування робочого розчину з метою ХПО тонких плівок 
CdS використовували свіжовиготовлений 0,015 М розчин сульфату 
кадмію CdSO4, 1,5 М розчин тіомочевини CS(NH2)2, 14,28 М розчин 
гідроксиду амонію NH4OH і дистильовану воду. Для ХПО 
проводилось дозоване нанесення робочого розчину при кімнатній 
температурі на попередньо підготовлену поверхню оптично 
однорідної скляної пластини (1,6 см × 2,0 см), або скляної пластини 
покритої ІТО. Для забезпечення рівномірності нагрівання пластинки 
з робочим розчином її поміщали на попередньо термостатовану 
(700С) поверхню. Після нагрівання пластинку виймали, промивали 
поверхню струменем 
дистильованої води і 
сушили на повітрі.  
 З використанням 
еліпсометра ЛЕФ-3М  
виміряні товщин плівок 
CdSхім та швидкості їх росту 
(рис.1), а за допомогою 
растрового електронного 
мікроскопа РЕММА-102-02 
в режимах відбитих та 
вторинних електронів 
досліджена морфологія 
поверхні плівок CdSхім, що 
були осаджені на 
електропровідні підкладки 
ІТО/скло, та їх фазова 
однорідність. Знайдено, що 
осаджені плівки CdSхім 
характеризуються високою 
однорідністю. Поверхнева концентрація дефектів (частинок на 
поверхні) в одержаних плівках CdSхім становить 106 - 107см-2. 
Досліджено оптичні спектри поглинання плівок CdSхім з 
використанням комп’ютеризованого монохроматора МДР-23 та 
ступінь кристалічності плівок CdSхім з викоританням 
рентгенівського дифрактометра HZG-4A. Спектральні залежності 
поглинання плівок CdSхім демонструють  наявність 
фундаментального краю в області (2,5 еВ), який формується 
прямими міжзонними оптичними переходами, що характерно для 
монокристалу CdS. Рентгенівські дослідження дозволяють зробити 
висновок про аморфний характер  плівок CdSхім з помітною 
присутністю кубічної фази. 
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Рис.1. Залежність товщини d 
осаджених плівок CdSхім, від часу та 
кількості елементарних осаджень, 
побудована за результатами 
вимірювань товщин зразків №5 
(точка1), №14 (точка 2), №15 (точка 
3), №16 (точка 4). . На вставці - 
усереднені швидкості осадження 
CdSхім для цих же зразків. (Час 
осадження одного шару 3 хв).  
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Нікітчук В.І. 
Ніколаєнко Т. Ю. 
Олексин Д.І. 
Омелян І. 
Орленко В.Ф. 
Паздрій І.П. 
Панківський Ю. 
Парасюк О.В. 
Пацаган В. 
Пеняк І. О. 
Перечинський С. 
Петрусь Р.Ю. 
Плевачук Ю.О. 
Поп М. 
Приступа В. 
Присяжнюк В.І. 
Приходько Г. 
Прохоренко В.Я. 
Прохоренко С.В. 
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Прохоров І. 
Репецький С. П. 
Роїк О.С. 
Ромака Л. 
Романова Л.О. 
Романюк Р.Р. 
Рудий І.О. 
Рудик Б.П. 
Рудніков Є.Г.1 
Рудь В.Ю. 
Русов В.Д. 
Савчин В.П. 
Савчин П. 
Саєнко Г.В. 
Самсонніков А.В.  
Самсонніков О.В. 
Свелеба С. 
Семенко О.М. 
Семенцов Ю. 
Семотюк О. 
Сенчуров С. 
Сеті Ю.О. 
Синюшко В. 
Склярчук В.М.  
Скоренький Ю. 
Слободян С. 
Смеречинський С. 
Соболь О.В. 
Соколовський Б.І. 
Сокольський В.Е. 
Соловйов М.А. 
Солов'ян В. 
Стадник Ю. 
Стасик М.О. 
Стасюк І.В. 
Стельмах О. 
Стриганюк Г.  
Ступка А.А. 
Судавцова В.C. 
Тарасов В.А. 
Татаренко В. А. 
Тимусь М.Б. 
Тишко Н. 
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Ткач М.В. 
Ткачук, В. М. 
Товстюк Н.К. 
Токарчук М.В. 
Трунов М.Л. 
Турков О.В. 
Українець В.О. 
Фартушинський Р.Б. 
Філіпецкі Я. 
Філоненко В.В. 
Фіцич О. 
Фреїк Д.М. 
Фурман В.В. 
Хиля М. 
Хільчук Ю.М. 
Хоменко О.В. 
Цареградська Т. Л. 
Швець У.С. 
Шевчук М.В. 
Шевчук П. 
Шевчук Т.М. 
Шейко Н.Л. 
Шиманська О.Т. 
Шпак А.П. 
Шпак І. 
Шпотюк О.Й. 
Шпотюк Я.О. 
Штаблавий І. 
Юречко Р.Я. 
Якимович А.С. 
Якібчук П. 
Яриш В.В.  
Яцишин Б.П. 
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