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ВСТУП 
Структура і властивості невпорядкованих конденсованих 

систем останнім часом привертають все більшу увагу 
дослідників. Невпорядковані конденсовані системи – кристали з 
дефектами та домішками, невпорядковані тверді розчини, стекла 
на основі оксидів, аморфні сплави, халькогенідні стекла є 
об'єктами більш загального типу, а впорядковані структури типу 
кристалічної решітки представляють об'єкти, що ідеалізуються. 
До недавнього часу в теорії твердого тіла вивчалися властивості 
ідеальних кристалічних систем, трактування яких спрощувалося 
наявністю трансляційної симетрії та перетворень точкової групи 
симетрії (обертань, відображень, інверсії). Побудована теорія 
впорядкованих конденсованих середовищ використовує 
ідеальність їх структури і не може бути перенесена на 
невпорядковані системи. За останні роки досягнуто істотний 
прогрес у фізиці невпорядкованих  систем, встановлено загальні 
закономірності для широкого класу об'єктів, розвиваються 
відповідні методи теоретичних досліджень. Фізика 
невпорядованих систем є великою галуззю фізики 
конденсованого стану з різноманітністю об'єктів, методів і 
тематики робіт в різних напрямах. 

Серед некристалічних твердих тіл особливе місце займають 
речовини, що перебувають у склоподібному стані. Структура, 
термодинамічні й хімічні властивості даного типу 
конденсованого стану виявилися найбільш складними для 
пізнання серед усіх існуючих видів стану речовини. Для опису 
та прогнозування структури кварцових і напівпровідникових 
стекол, аморфних і нанокристалічних металевих сплавів 
застосовують моделі будови некристалічних речовин, засновані 
на уявленнях про дефекти поворотного типу (дисклінації). 

До особливого типу матеріалів належать квазікристали – 
тверді тіла, що мають симетрію заборонену у класичній 
кристалографії, але мають дальній порядок  і характеризуються, 
як і кристали, дискретною картиною дифракції. Квазікристали 
вперше спостерігав Дан Шехтман в 1984 році в експериментах 
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по дифракції електронів на швидкозагартованому сплаві  Al6Mn, 
за що в 2011 отримав Нобелівську премію з хімії. Дослідники 
часто стикаються з ефектом присутності квазікристалів в 
матеріалах. Зокрема, у сплавах на основі Al-Fe-Mg-Si 
спостерігається аномально висока термічна стабільність фізико-
механічних властивостей після швидкого гартування з рідкої 
фази. Відкриття квазікристалів дозволило дати істинне 
пояснення даного ефекту. Основною причиною аномально 
високої стабільності зазначеного твердого розчину є присутність 
у швидкозагартованому сплаві мікрообластей з 
квазікристалічною структурою.  

Зміна субструктури та властивостей матеріалів по мірі 
зменшення розміру кристалітів відбувається не зовсім 
монотонно. Так, перехід від великого зерна до дрібного 
збільшує внесок зернограничного ковзання при пластичній 
деформації металу. При розмірі зерен менше 10 мкм 
спостерігаються прояви структурної надпластичності. Зниження 
розмірів структурних елементів менше 30 нм призводить до 
зміни розподілу дефектів і виникненню розмірних ефектів. В 
ізольованих нанокристалах немає дислокацій, але можуть 
утворюватися дисклінації, оскільки останні енергетично 
вигідніші, ніж дислокації. При розмірі менше 20 нм частинки 
мають сферичну форму, а при більших розмірах найчастіше 
ограновані. Малий розмір зерен обумовлює велику розвиненість 
і протяжність міжзеренних границь. У наближенні сферичної 
форми зерна, що має діаметр d  і товщину границі поділу зерен 
, частку міжзеренних границь в загальному об'ємі V частинок 
можна визначити так: 

 
1

33 3 62
6 6 6

V d d d
V d

                
. 

При товщині границі поділу  = 0,5…1,5 нм та середньому 
розмірі зерна d = 10…20 нм на поверхневий шар припадає до 
50% всієї речовини. У наноматеріалах з розміром зерна від 100 
до 10 нм границі містять від 10 до 50 % атомів 
нанокристалічного твердого тіла. Крім того, самі зерна можуть 
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мати різні атомні дефекти, наприклад вакансії або їх комплекси, 
дисклінації та дислокації, кількість і розподіл яких інші, ніж у 
зернах розміром 5 мкм і більше. Наслідком зазначених 
особливостей будови є те, що нанокристалічні матеріали за 
властивостями істотно відрізняються від звичайних 
полікристалічних. З цієї причини зменшення розміру зерен 
розглядається як ефективний метод зміни властивостей твердого 
тіла. Сплави з квазікристалічною структурою займають 
проміжне положення між аморфними та полікристалічними. 
Незвичайні властивості цих матеріалів обумовлені як 
особливістю окремих кристаликів, так і їх загальною 
поведінкою, яка залежить від характеру взаємодії 
між наночастинками.  

В першій частині навчального посібника описано умови 
формування комірчастого, топологічного, магнітного безладу, 
викладено елементи теорії дисклінацій, сучасні уявлення про 
будову та властивості стекол та паракристалів. Друга частина 
посібника присвячена квазікристалам та їх структурним 
особливостям, в ній  розглянуто електронну будову 
квазікристалів, механізми їх утворення, процеси дифузії в 
квазікристалах, атомну структуру квазікристалів у порівнянні з 
кристалами та аморфними сплавами, властивості та практичне 
застосування квазікристалів. 

Посібник буде корисним для студентів та аспірантів в галузі 
прикладної фізики і матеріалознавства, а також для викладачів 
та науковців, яких цікавить сучасний стан викладених проблем. 

Дослідження з актуальних проблем невпорядкованих систем 
та квазікристалів проводяться в Інституті металофізики імені 
Г.Ф. Курдюмова та Інституті проблем матеріалознавства імені 
І.М. Францевича НАН України (чл.-кор. НАНУ Мільман Ю.В., 
проф. Карбівський В.Л., проф. Шматко О.А. та інші). Деякі 
оригінальні результати цих досліджень включені до посібника. 
Автори висловлюють щиру подяку проф. Вільчинському В.Й., 
проф. Репецькому С.П. та проф. Стащуку В.С. за корисні поради 
та критичні зауваження. 
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ЧАСТИНА 1. НЕВПОРЯДКОВАНІ СИСТЕМИ 
 

1. КОМІРЧАСТИЙ БЕЗЛАД 
 

1.1. ІДЕАЛЬНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ПОРЯДОК 
 

Вищий ступінь просторового порядку в розташуванні 
структурних одиниць спостерігається в ідеальному 
монокристалі. У цьому випадку розглядають ансамбль 
нескінченно великої кількості ідентичних атомів або молекул, 
однорідно упакованих у регулярні ряди і площини, що 
заповнюють весь об’єм кристалу. Математично суть зводиться 
до інваріантності щодо трансляції в решітці: фізичні властивості 
в певній точці простору точно відтворюються у будь-якій іншій 
точці, координати якої задовольняють умові 

r  + l


  r  + l1 1a + l2 2a + l3 3a ,                          (1.1) 
де 1a , 2a , 3a  – три некомпланарні вектори, l1, l2, l3 – цілі числа. 

Для більшості кристалів слід враховувати наявність точкової 
групи перетворень симетрії – поворотів, відображень або 
інверсій. Основною математичною мовою фізики ідеальних 
кристалів є мова теорії кінцевих груп.  

«Безлад» – це не просто хаос; цей термін передбачає 
наявність порушення структурних одиниць порядку у 
розташуванні. Говорячи про неврегульований стан, слід уявляти 
собі ідеальний порядок, який в даному випадку не реалізується. 
Невпорядковані системи зручно описувати, задаючи відхилення 
від ідеального порядку, а не вводячи повністю невпорядковану 
систему, яка потім у якійсь мірі впорядковується. При розгляді 
безладу в системах оперують такими статистичними термінами, 
як «випадковий», «стохастичний», «флуктуаційний». Самі ці 
терміни можна визначити лише в рамках тих чи інших 
конкретних уявлень. Наявність безладу завжди порушує ту чи 
іншу симетрію. У фізиці невпорядкованих систем майже не 
користуються математичним апаратом теорії твердого тіла. 
Теореми та принципи, які застосовують до кристалічних 



 7 

матеріалів, можуть виявитися непридатними для опису 
некристалічних систем; до числа останніх відносяться, 
наприклад, рідини або стекла, в яких наявність трансляційної 
інваріантності припускати не можна. Проте, в деяких випадках 
можуть існувати структурні фрагменти, що нагадують не цілком 
точно визначену кристалічну решітку. Наприклад, у випадку 
сплаву заміщення вже не можна говорити, що у вузлах r  і r+ l


 

виявляються атоми одного і-того сорту, але можна, 
стверджувати, що в будь-якому вузлі решітки буде знаходитися 
той чи інший атом. Може трапитися і так, що багато атомів 
виявляться у вузлах або поблизу вузлів ідеальної решітки, в якій 
значна частина вузлів зміщена зі своїх положень  або взагалі 
відсутня.  У таких випадках корисними виявляються 
наближення, отримані із застосуванням теорії груп.  

В топологічно неврегульованому матеріалі, наприклад, у 
рідині, кристалічна решітка практично повністю руйнується. 
Проте, найпростіші особливості кристалічного стану можуть 
спостерігатися і там. 

Більшість кристалів характеризується порівняно щільним 
пакуванням атомів. В рамках основних властивостей симетрії 
решітки або обмежень, що накладаються хімічним зв'язком, 
кожен атом «торкається» певного числа сусідів. Одна із 
стандартних задач фізики конденсованого стану полягає у 
визначенні геометричних співвідношень, що дозволяють 
різними способами побудувати щільне пакування атомів – 
твердих куль заданих радіусів і, таким чином, зрозуміти, чому 
експериментально спостерігаються ті чи інші кристалічні 
структури сплавів і сполук. Проте атоми-кулі навіть у 
гранецентрованій кубічній або гексагональній щільно 
упакованій решітках не заповнюють весь об’єм кристалу. 
Частину простору становлять міжвузельні області або міжатомні 
пори. При описі кристалічних структур використовують решітки 
Браве або комірку Вігнера-Зейтца. Найзручніше співставити 
кожному атому свій власний багатогранник – комірку Вігнера-
Зейтца (рис. 1.1, а).  
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Для цього проводять вектори, що з'єднують центр даного 
атома із центрами сусідніх, і через середини векторів 
перпендикулярно до них проводять площини. Об’єм, обмежений 
цими площинами, являє собою інваріантне оточення даного 
атома. 

  
а б 

Рис. 1.1. Комірка Вігнера-Зейтца для ідеальної решітки (а) та 
поліедр Воронова для невпорядкованої системи (б) 
 
 
В решітці Браве комірка Вігнера-Зейтца відіграє також роль 

елементарної комірки, що має максимальну симетрію точкової 
групи кристалу. З цієї причини повне рішення будь-якої 
фізичної задачі в межах такої комірки (наприклад, 
самоузгоджений розрахунок енергії міжелектронної взаємодії в 
ній) буде істотним кроком у вирішенні завдання для всього 
кристалу. Зазвичай кристал розглядають як регулярний 
ансамбль таких «будівельних блоків», кожен з яких являє собою 
закінчене утворення; ці блоки стикуються між собою без 
проміжків.  

Структура багатьох невпорядкованих систем також близька 
до найбільш щільної упаковки. Побудова комірки Вігнера-
Зейтца дає систему поліедрів Воронова (рис. 1.1, б). Останні вже 
не можна вважати регулярними та ідентичними. Оскільки кожен 
з них містить атом, отримана комірка не може сильно 
відрізнятися від симетричної комірки Вігнера-Зейтца того ж 
об'єму. Оточення кожного атома (або молекули) в 
невпорядкованій системі не повинно сильно відрізнятися від 
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того, яке було б в регулярному кристалі з тією ж середньою 
густиною.  

Трансляційна інваріантність необхідна для того, аби 
виконувалась теорема Блоха. На абстрактній мові це означає, що 
кінцева абелевих груп перетворень (1.1) має N одновимірних 
подань, причому кожне з них описується рівнянням 

( k


)( l


) = exp( lki


).   (1.2) 
Компоненти хвильового вектора k


 являють собою квантові 

числа, що нумерують блохівські стани; це рівною мірою 
стосується як коливань решітки, так і  хвильових функцій 
електронів або спінових хвиль. Компоненти вектора k


, що 

задовольняють граничним умовам для даного кристалу, 
однорідно розподілені в оберненому просторі. Елементарній 
комірці прямої решітки відповідає (як обернений їй об'єкт) зона 
Брілюена у k-просторі. Для неї можна навести будь-які значення 
компонентів квазіімпульсу. 

За відсутності дальнього порядку така математична 
конструкція розвалюється. Найпростіша фізична картина 
оберненої решітки – картина дифракції когерентних плоских 
хвиль на площинах кристалу – втрачає тепер будь-який сенс. 
Щільне пакування, наприклад, в рідині, призводить до того, що 
щільність середовища виявляється майже постійною в просторі. 
Будь-який обмежений об'єм рідини, що містить кілька сотень 
атомів, можна без наслідків замінити таким самим об'ємом, 
взятим з будь-якої іншої частини зразка. На відстанях такого 
порядку матеріал статистично однорідний і для його опису 
можна користуватися наближенням суцільного середовища. 
Якщо таке середовище має ідеальну неперервну трансляційну 
інваріантність, то квантовими числами будуть компоненти 
імпульсу. У цьому випадку квазінезалежні порушення зручно 
описувати в імпульсному представленні, вважаючи 

к( r ) = exp( rki 


).   (1.3) 
Це має сенс тільки для довгих хвиль. Коли ж значення 1 k  

можна порівняти з величиною, оберненою середнім міжатомним 
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відстаням, то рівняння (1.3) застосувати неможливо. Тим не 
менше, в теорії однорідно невпорядкованих систем компоненти 
вектора k


 все ще можуть служити «досить хорошими квантовими 

числами». Їх збереження можна використовувати для поліпшення 
збіжності розрахунку. Щоб найкращим чином використовувати 
властивість однорідності рідини або стекол, корисно буває ввести 
перетворення Фур'є або подання даної структури в оберненому 
просторі. У цьому випадку перехід від атома, розташованого в 
точці iR


, до атома, розташованого в точці jR


, відображається 

фазовим множником виду 
( k


)( ji RR


 ) = exp    RRki ji


 .    (1.4)   

Функції (1.4) визначають статистичний розподіл векторів iR


  
та максимально наближаються до виразу (1.2), що відповідає 
функціям Блоха в кристалі. В кожному конкретному випадку 
дієвість цієї аналогії залежить від того, наскільки невпорядкована 
система за своєю просторовою однорідністю близька до 
впорядкованого кристалу.  

 
1.2. БЕЗЛАД ЗАМІЩЕННЯ 

 
Найпростіший тип безладу реалізується в сплавах заміщення. 

В ідеальному кристалі часто виявляється можливим замінити 
атом елемента А (наприклад, срібла) атомом іншого елемента В, 
(наприклад, золота) майже без викривлення кристалічної 
решітки. Це явище, яке спостерігається для різних елементів в 
металах, напівпровідниках та іонних кристалах, відіграє дуже 
важливу роль у матеріалознавстві. Якщо вузли, в яких 
відбувається заміщення атомів А атомами В, самі по собі не 
утворюють регулярну решітку, то виникає безлад заміщення. 

На практиці теорія невпорядкованих систем застосовується 
до ідеалізованих моделей сплавів. Навіть у випадку сплаву з 
малою концентрацією домішок, «домішковий атом» може 
відрізнятися за розміром від атому який він заміщує, так, що 
поблизу нього решітка спотворюється. Заміна може також 



 11 

вплинути на розподіл електронів у безпосередній близькості від 
домішкового атому. Зокрема, при заміні іона Cu+ іоном Zn++ 
останній, маючи велику валентність, викликає поблизу себе 
появу додаткового екрануючого заряду. Дослідження таких 
ефектів навіть для ізольованих домішок є важливим завданням 
теорії твердого тіла.  

Часто вважають, що при заміні атома А атомом В в даному 
вузлі решітки змінюються значення параметрів, характерні для 
даного атома, – маса, константи пружного зв'язку з сусідами, 
хвильові функції та енергії електронів, перетини розсіювання 
тощо. Ці ефекти, що пов'язані з локальним спотворенням 
решітки або з екрануванням електронами, вважаються вже 
врахованими в самому визначенні поняття «заміщення». Далі 
треба задати статистичний розподіл вузлів, у яких відбулися 
заміни атомів А атомами В. Якщо припустити, що ці вузли 
розподілені в просторі випадково, то ймовірність знайти в будь-
якому даному вузлі атом В дорівнює сB – частці атомів даного 
типу. Однак, припущення про статистичну незалежність 
заповнення сусідніх вузлів нереалістично, оскільки енергія 
зв'язку має складову, обумовлену взаємодією сусідніх атомів. 

Роль домішки заміщення може грати і точковий дефект 
решітки, наприклад, вакансія. Хоча при високій концентрації 
вакансій фізично неможливо досягти їх випадкового розподілу в 
кристалічному твердому тілі, така система часто 
використовувалася як груба модель рідини.  

Діркова теорія рідини заснована на моделі решіткового газу, 
в якому міжатомні сили змушують атоми зайняти вузли 
гіпотетичної вихідної решітки.  

Статистичні властивості системи з комірчастим безладом 
розглянуто в моделі Ізінга. В разі бінарного сплаву, наприклад, 
вводиться змінна l, яка приймає значення +1 і -1 на вузлах, 
зайнятих відповідно атомами А і В. В моделі Ізінга всі 
характерні властивості компонентів сплаву визначаються 
знаком l. Нехай, наприклад, tA і tB – амплітуди розсіяння 
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електронів атомами А і В. Тоді вузлу з номером l приписується 
амплітуда розсіювання 

tl = 
1
2 (1 + l)tA + 

1
2 (1 – l)tB .  (1.5) 

Знаючи функцію розподілу чисел l по вузлах решітки, 
можна описати всі ефекти, пов'язані з безладом. Змінну l 
називають ізінговим спіном.  

 
1.3. МАГНІТНИЙ БЕЗЛАД 

 
У запропонованій Гейзенбергом моделі магнітного матеріалу 

з l-м вузлом ідеального кристалу пов'язаний локалізований 
магнітний момент, пропорційний локальній спіновій змінній lS


. 

Якщо цей момент змінюється від вузла до вузла випадково, то 
маємо систему з магнітним безладом. Істинний парамагнітний 
безлад без кореляцій на малих або великих відстанях 
спостерігають тільки при високих температурах, коли 
виконується закон Кюрі. 

Взаємодія між спінами при низьких температурах 
призводить до появи магнітного порядку. Оскільки lS


 – 

векторна величина, то це призводить до більшої різноманітності 
типів впорядкування. Може спостерігатися як простий 
феромагнітний порядок, коли всі магнітні моменти розташовані 
в одному напрямку, так і антиферомагнітний порядок, коли 
магнітні моменти двох вкладених одна в іншу підрешіток 
спрямовані у протилежні боки (рис. 1.2).  

 

 
 

Рис. 1.2. Різні типи антиферомагнітного впорядкування в 
гранецентрованій кубічній решітці 
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В ряді сплавів спостерігається складне гелікоїдальне 
впорядкування. У таких системах магнітні моменти послідовних 
вузлів, розташованих вздовж деякої лінії, лежать на поверхні 
конуса, та повернуті відносно один одного на певний кут 
(рис. 1.3). Теплові флуктуації в таких системах можуть 
призвести до появи того чи іншого магнітного безладу, який 
можна визначити лише по відношенню до відповідної 
впорядкованої фази. 
 

 
 
Рис. 1.3. Різні типи гелікоїдального впорядкування. Кристал – це 
послідовність шарів гексагональної структури. Магнітні моменти 
атомів того ж шару паралельні один одному. Стрілки вказують напрям 
магнітних моментів послідовних шарів 

 
Парамагнітний безлад можна також розглядати як тип 

комірчастого безладу, який впливає і на інші збудження 
решітки. Так, електрон провідності з поляризованим спіном, що 
переміщується по кристалу буде «відчувати» вплив варіацій 
спінів, локалізованих на атомах. Цей ефект може відігравати 
істотну роль в теорії електропровідності перехідних металів, при 
розгляді переходів метал-ізолятор у деяких оксидних системах 
на основі перехідних металів, а також спінтроніці. 
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Модель Ізінга, в якій числа l  приймають значення лише ± 1, 
часто застосовується до магнітних систем. Однак цією 
аналогією слід користуватися з обережністю. 

У деяких сплавах, наприклад, відносні концентрації 
компонентів можуть бути будь-якими – в границях обмежень, 
що накладаються умовами розчинності. Зокрема, шляхом 
швидкого гартування можна отримати систему з майже 
замороженим повним безладом. З іншого боку, в магнітній 
моделі Ізінга атом А перетворюється на атом В простим 
переворотом спіну, тому в парамагнітній області концентрації 
вузлів зі спінами «вгору» і «вниз» майже однакові. 
Співвідношення між ними можна змінити тільки за допомогою 
дуже складної техніки, наприклад, шляхом часткової 
поляризації ядерних спінів в гігантських магнітних полях за 
низьких температур. 

В деяких твердих тілах, наприклад, у твердому водні або 
дейтерії, спостерігаються переходи порядок-безлад, при яких 
впорядкований стан характеризується регулярним розподілом 
напрямків молекулярних осей в різних вузлах кристалічної 
решітки. Перехід до орієнтаційного порядку в таких системах 
ускладнюється супутніми ефектами, наприклад, перебудовою 
решітки з кубічної гранецентрованої в гексагональну щільно 
упаковану.  

1.4. «ЛЬОДОВИЙ» БЕЗЛАД 
 

Інший тип комірчастого безладу спостерігається в деяких 
кристалічних фазах води. Структура льоду  I показана на 
рис. 1.4. Атоми кисню, які набагато більші протонів, утворюють 
регулярну гексагональну решітку (структуру вюртціта), а кожен 
атом у ній має по чотири найближчих сусіда, тетраедрично 
розташованих навколо нього. Зв'язки між сусідніми атомами 
кисню зайняті протонами. Кожен протон наближений до одного 
з двох атомів кисню, які він зв'язує, і кожен атом кисню приймає 
по два такі протона. У результаті виникає локальна 
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конфігурація, дуже близька до розташування атомів у вільній 
молекулі Н2О. 

Але таке розташування протонів не обов'язково 
спостерігається в усіх елементарних комірках кристала. 
Зазначеним вище умовам можна задовольнити багатьма різними 
способами і не обов'язково з утворенням ідеальної періодичної 
структури. В кристалі з 2N зв'язками протони можна розмістити 
22N способами. При цьому не завжди буде задовольнятися умова 
утворення молекул Н2О. 

 
 
Рис. 1.4. Структура льоду. На кожному зв’язку розташований один 
протон (●), а кожен атом кисню (○) знаходиться поряд з двома 
протонами 

 
Дійсно, з 24=16 способів розташування протонів у вершинах 

тетраедра зв'язків навколо даного атома кисню тільки шість 
задовольняють умові льоду (рис. 1.5).  

Загальна кількість дозволених конфігурацій в усьому 
кристалі має складати 

(6/16)N22N= (3/2)N.   (1.6) 
Той факт, що розподіл протонів є дійсно безладним, 

підтверджується експериментальними даними: ентропія Sо  
льоду виявляється дуже близькою до теоретичного значення: 

 
Sо = N k ln(3/2).                                (1.7) 

Подібні міркування можна застосувати й до інших фаз льоду, 
в яких атоми кисню можуть утворювати структуру алмазу або 
навіть дві взаємодіючі решітки з тетраедричною координацією. 
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   а    б 

Рис. 1.5. Льодовий безлад в двох вимірах (а). Умова льоду 
виконується, якщо кожній верхівці на діаграмі відповідає дві вхідні і 
дві вихідні стрілки (б) 

 
Льодовий безлад протонів виглядає як майже ідеальний 

комірчастий безлад, який не можна вважати абсолютно 
випадковим. При виведенні формули Полінга (1.7) 
передбачалося, що в кожній елементарній комірці протони 
розподіляються статистично незалежно від того, що робиться в 
сусідніх осередках.  

Розглянемо замкнуте кільце з шести зв'язків. Якщо 
розташування протонів поблизу кожного з перших п'яти атомів 
кисню в цьому кільці задано заздалегідь, то близько шостого 
атома протони вже не можуть розміщуватися як завгодно. Таким 
чином, цей тип безладу підпорядковується топологічним 
обмеженням, які змінюють статистичні властивості розподілу 
протонів поблизу будь-якого вузла. Комбінаторні задачі про 
підрахунок кількості дозволених конфігурацій у цьому випадку 
вирішити аналітично не вдається. Розрахунок методом 
послідовних наближень показав, що дійсна ентропія має 
приблизно на 1% перевищувати значення, які визначаються за 
формулою (1.7). Така відмінність вказує на те, що зв'язність, 
розмірність та інші топологічні характеристики структурного 
фрагменту можуть виявитися важливими в теорії 
невпорядкованих систем. 

В одномірній решітці льодовий безлад не може існувати. У 
двовимірній квадратній решітці розташування молекул 
«прямокутної води» може виявитися невпорядкованим 
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(рис. 1.6), але при цьому конфігураційна ентропія не буде 
екстенсивною змінною.  

 
Рис. 1.6. «Прямокутна вода». Конфігурація протонів у вузлі з 
координатами (X,Y) визначається конфігураціями у строчці X  та у 
стовпчику Y 

 
У розглянутій моделі два протона, що пов'язані з кожним 

атомом кисню, не мають лежати на одній прямій лінії. Всі 
дозволені конфігурації тут можна побудувати, задаючи фази 
зміщень протонів уздовж всіх ліній зв'язку у напрямках Х і Y. За 
наявності N атомів отримуємо N2 таких ліній, уздовж кожної з 
яких протони можуть зміщуватися в двох протилежних 
напрямках. Модель Полінга для льоду є окремим випадком 
класу систем з водневими зв'язками. Іонні сполуки – гомологи 
КН2РO4 (KDP) – кристалізуються у складні структури, в яких 
іони (РО)4

3- займають вузли тетрагональної решітки алмазу 
(рис. 1.7).  

 
Рис. 1.7. Структура дигідрофосфата калію (KDP). Кожен тетраедр 
(РО4) пов’язаний з кожним з чотирьох його сусідів за допомогою 
протона, який може зміщуватися до будь-якого кінця зв’язку 
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Кожен іон фосфату зв'язаний із чотирма найближчими 
сусідами за допомогою протона, який може перебувати на тому 
чи іншому кінці зв'язку. Як і в льоді, невпорядкованим 
конфігураціям протонів відповідає велика залишкова ентропія; 
значення останньої для топології алмазу таке ж саме, як і для 
гексагональної решітки льоду зі структурою вюртціта. 

 
 

1.5. БЛИЖНІЙ ПОРЯДОК 
 

Ідеальний комірчастий безлад досягається рідко, оскільки 
неможна нехтувати кореляціями між атомами або спінами, 
розташованими в сусідніх вузлах решітки. В бінарному сплаві, 
наприклад, атому даного типу може бути енергетично вигідно 
перебувати в оточенні атомів іншої природи. При цьому в 
системі виникає деяка ступінь ближнього порядку.  

Для кількісної характеристики зазначеного ефекту треба 
знайти величину NAB – повна кількість «зв'язків» типу А-В, тобто 
кількість сусідніх вузлів решітки, зайнятих атомами різного 
типу і порівняти її з тим, що вийшло б при випадковому 
розподілі атомів. Щоб визначити параметр порядку, треба 
використовувати деякі статистичні уявлення. Так, гранична 
ймовірність знайти у великому кристалі зв'язок типу А-В 
подається виразом 

 lim / 0,5 ,AB ABN
P N zN


     (1.9) 

де 0,5 zN  –  повна кількість число зв’язків між N вузлами, кожен 
з яких має z сусідів.  

Якби атоми А і В могли незалежно займати кожен вузол з 
ймовірностями сА та сВ, то права частина рівності (1.9) складала 
би 2сАсВ. Параметр кореляції  між найближчими сусідами в 
даному випадку визначається як різниця: 

ГAB = (1/2)РAВ  – сАсВ .                (1.10) 
Але ефект локального впорядкування не обмежується 

найближчими сусідами. Розглянемо, наприклад, два вузли в 
решітці, що знаходяться на відстані R


 один від одного.  
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Для опису відхилень від повного хаосу введемо функцію 
розподілу PAB( R


), яка визначає частку всіх пар вузлів, 

розділених відстанню R, причому один вузол зайнятий атомом 
A, а другий атомом В. Відповідно визначається кореляційна 
функція більш загального вигляду: 

ГAB( R


) = (1/2)РAВ( R


) – сАсВ .                      (1.11) 
При збільшенні відстані R буде спадати до нуля функція 

ГАВ(R). Будь-яка аналітична теорія кореляційних функцій 
ґрунтується на загальних принципах статистичної механіки. Аби 
вираз типу (1.11) мав сенс, треба взяти середнє за ансамблем, 
складене з квазінескінченого числа копій розглянутої системи 
(ці середні позначають кутовими дужками < >). Далі треба 
скористатися будь-якою з ергодичних теорем і прирівняти 
результат усереднення за ансамблем середньому за часом або за 
простором для даного макроскопічного зразка. Наприклад, 
розглядаючи магнітну систему, можна ввести кореляційну 
функцію для напрямів спінів у вузлах l і l', розділених відстанню 
R


ll′.   Її зручно записати у вигляді 
Г( R


ll′) = < S


l
  . S


l′> – < S


l>< S


l′> .                    (1.12) 
Розглядаючи змінні S


l
 і S


l′ як спіни Ізінга (формула (1.5)), 
отримують зручний апарат, який можна застосувати до випадку 
бінарного сплаву. Так, від'ємне значення Г( R


ll′) відповідає 

надлишку атомів з протилежними «спінами» (тобто атомів 
протилежного типу) в розглянутих вузлах; в іншому випадку 
переважають атоми того ж самого типу.  

Ближній порядок виникає за рахунок короткодіючих сил 
взаємодії між атомами або спінами. Наприклад, у випадку 
магнетика вводиться гамільтоніан Гейзенберга, що складається 
з суми доданків виду 

llH 


 = –J( R


ll′) S


l
 S


l′  .                              (1.13) 
Вони описують взаємодію між спінами, розташованими у 

вузлах l і l'. За умовою при обмінному інтегралі J( 'llR


) стоїть 
знак мінус, оскільки випадку феромагнітного впорядкування 
(тобто паралельним спінам) відповідає позитивне значення J. В 
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повний гамільтоніан системи вводиться і доданок, що описує 
вплив зовнішнього магнітного поля на магнітний момент 
кожного спіну  S


l : 

HSSSRJH
l

lll
ll

ll


  


 )(
2
1 .                    (1.14)  

У загальному випадку обмінний інтеграл J( R


ll′) може 
залежати від напрямку і довжини вектора R


ll′. Найчастіше 

розглядаються моделі, в яких цей інтеграл вважається відмінним 
від нуля тільки для найближчих або наступних за ними сусідів.  

 
1.6. ДАЛЬНІЙ ПОРЯДОК 

 
При розгляді класичної магнітної системи з гамільтоніаном 

(1.14), виникає питання про те,  як описувати відхилення від 
деякої передбачуваної картини дальнього порядку. У випадку 
феромагнетика це відповідає довжині середнього значення 
вектора спіну S


l менші, ніж максимальна компонента S. Цей 

ефект можна було б виміряти як зменшення повного магнітного 
моменту кристала в порівнянні з максимальним його значенням 
NS. Тоді параметр дальнього порядку можна записати у вигляді 

SSSNMI // 


.                             (1.15) 
Для простого антиферомагнетика або феримагнетика роль 

аналогічних параметрів будуть грати середні значення 
намагніченості підрешіток 

  SNM                   (1.16) 
або інші подібні до них величини. 

У теорії бінарних сплавів вводять параметр порядку Брегга-
Вільямса: 

I = (r – cA)/cA = (r – cB)/(1 – cB),                 (1.17) 
де r – частка вузлів підрешітки , зайнятих «тільки» атомами A 
r  частка вузлів, зайнятих атомами В. 

В наближенні моделі Ізінга вираз (1.17) можна записати у 
вигляді 
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2
11
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2
1









I ,                             (1.18)  

де  <>,   <>  –  середній спін Ізінга  у підрешітці   та  
відповідно. 

Ці параметри, однак, визначаються неоднозначно. У разі 
антиферомагнетика необхідно спочатку визначити підрешітки, 
що передбачає виконання деякої операції (або спостереження), 
яка порушує симетрію. Вираз (1.18) виявився б некоректним, 
якби у кристалі знайшлася хоча б одна межа між зустрічними 
доменами, що перетинає весь зразок (рис. 1.8). У разі бінарного 
сплаву з позитивним значенням інтеграла J величина <l> не 
містить інформації про дальній порядок. Це є просто різниця 
концентрацій двох компонентів, яка не залежить від того, чи 
відбувається, наприклад, в кристалі утворення кластерів і 
виділення фаз чи ні.  

 

 
Рис. 1.8. Межі зустрічних доменів 

 
Зокрема, у простому феромагнітному зразку порядок, 

далекий в мікроскопічному масштабі, буде насправді мати місце 
в кількох великих доменах; вектори намагніченості останніх 
значною мірою будуть взаємно компенсуватися. За відсутності 
сильного магнітного поля, що задає фізично виділений 



 22 

напрямок, середнє значення <Sl> у рівноважному ансамблі 
частинок буде дорівнювати нулю. 

Зручніше характеризувати дальній порядок, задаючи 
границю, до якої прямує кореляційна функція на великих 
відстанях. Розглянемо загальний вираз 

 Г lim Г ,
ll

llR
R


 




                                  (1.19) 

де функція Г( R


ll′) визначена так само, як і в рівності (1.12). 
Якщо вказана тут границя не дорівнює нулю, то в системі є 

дальній порядок. Для феромагнетика і його аналогів права 
частина співвідношення (1.19) зводиться до квадрату величини 
(1.18): 

Г = I 2  .                                 (1.20) 
У разі антиферомагнетика функція Г( R


ll′) має різні знаки в 

залежності від того, чи з'єднує вектор R


ll′ вузли однієї і тієї ж 
або різних підрешіток. Ця зміна знака ускладнює формальне 
визначення границі (1.19), проте характеризувати ступінь 
далекого порядку можна величиною 

    Г lim Г .
ll

llR
R


 




                                   (1.21) 

Вираз (1.21) задовольняє умові (1.20), якщо величина I 
дається виразом (1.17) або (1.18).  

 
1.7. СПЕКТРАЛЬНИЙ БЕЗЛАД 

 
Нехай довільна випадкова змінна  ul  відповідає вузлу 

решітки з номером l. Роль цієї змінної може грати, наприклад, 
магнітний момент локалізованого спіну чи мале зміщення атому 
зі свого вузла. Припустимо, що розглянута фізична модель 
описує трансляційну інваріантність решітки. Тоді природно 
ввести нові змінні за допомогою перетворення Фур'є: 

.
1 lqi

l
l eu

N
)qU(


 .                                 (1.22) 

Обернене перетворення має вигляд 
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.
1 lqi

q
e)qU(

NlU
   .                            (1.23) 

Підсумовування ведеться тут по всіх дозволених хвильових 
векторах  q  зони  Брілюена.  

Припустимо, що амплітуди мод U( q ), що відповідають 
різним значенням q, статистично незалежні. Тоді легко 
обчислити статичну кореляційну функцію для вузлових 
амплітуд ul. Користуючись формулами (1.22), (1.23) та іншими 
стандартними співвідношеннями, пов'язаними з перетвореннями 
решітки, отримуємо 

 
Г ( h


)  <ul

*ul+h>=  
q

hqi* e)qU()q(U


 .     (1.24) 

Кореляційна функція являє собою фур'є-образ середнього 
квадрату спектральної амплітуди збудження. Таку систему 
можна розглядати як спектрально невпорядковану. Статистичні 
властивості її визначаються змінними не в просторі вузлів, а 
скоріше у оберненому просторі. За відповідних умов 
спектральне подання безладу дозволяє обчислювати моменти і 
кореляційні функції більш високих порядків, а також 
враховувати залежність досліджуваних величин від часу. 
Теорема Блоха використовується тут повністю. Кожна мода, що 
виникає в результаті перетворення, відповідає одновимірному 
представленню групи трансляцій решітки. При цьому різні 
представлення груп будуть статистично незалежні.  

Однак припущення про ідеальний спектральний безлад рідко 
виявляється виправданим. Зокрема, недоцільно застосовувати 
таке перетворення до змінних, що описують спін Ізінга, оскільки 
вони можуть приймати лише два значення: 1. Ввівши таку 
умову в співвідношення (1.23) для кожного вузла з номером l, 
необхідно накладати низку обмежень на комплексні амплітуди 
U( q ), які вже не є статистично незалежними. Ці обмеження, що 
приводять до великих складнощів, не виникають, якщо всі 
вузлові амплітуди ul приймають неперервний набір значень. 



 24 

Функція ul має обриватися при максимальній амплітуді. Це 
призводить до появи додаткових умов у гільбертовому просторі 
магнонних станів. З'являється фундаментальна складність, яка 
виникає при наближенні до точки Кюрі з упорядкованої фази. Ці 
міркування треба враховувати при спробах сконструювати 
моделі невпорядкованих систем.  

Як переваги моделі спектрального безладу, так і пов'язані з 
нею обмеження видно на прикладі стандартної задачі про 
спінові хвилі у феромагнетику. Будемо виходити з системи з 
гамільтоніаном (1.14). Припустимо, що вона наближується до 
ідеально впорядкованого феромагнітного стану, коли параметр 
дальнього порядку (1.15) близький до одиниці. Локальна змінна 
ul при цьому буде позначати амплітуду відхилення спіну від 
свого максимального значення Sl

(z) =S0. За допомогою низки 
стандартних лінійних перетворень можна прийти до 
гамільтоніану такого вигляду: 

 


q

q
*
qq aahωH


,                                (1.25) 

де aq
*, aq – оператори народження і знищення спінової хвилі, 

відповідно.  
«Дальній порядок» у системі «флуктуацій спінів» означає, 

що вся сукупність спінів обертається як ціле, приймаючи різні 
орієнтації в просторі. При цьому система спінів залишається 
феромагнітно впорядкованою. Для усунення подібної ситуації 
необхідно або зберегти зовнішнє поле, або ввести додаткову 
магнітну анізотропію, тобто скористатися гамільтоніаном (1.14). 
При врахуванні магнітної анізотропії частота моди з  q = 0 вже 
не може обертатися в нуль.  

Для усунення математичних труднощів, що виникають при 
описі систем з порушеною симетрією, вводять в гамільтоніан 
спеціальні складові. Введення останніх забезпечує збіжність і, 
як наслідок, – наближений опис систем з порушеною симетрією. 
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2. ТОПОЛОГІЧНИЙ БЕЗЛАД 
 

2.1. АТОМНА СТРУКТУРА 
 

В ідеально впорядкованому кристалі фізичні характеристики 
за визначенням строго періодичні. Для всіх векторів решітки 
{ l


} і для будь-якої точки r  спостережувана величина, 
наприклад, одноелектронний потенціал, має задовольняти умові 

F ( r ) = F( r  + l


).                                  (2.1) 
У теорії конденсованих середовищ визначають вихідну 

решітку, задаючи координати атомів.  
При розгляді систем, в яких розташування атомів не 

відповідає впорядкованій решітці, вводять набір векторів { R


i}, 
що описують положення ядер i-го атома в просторі. В 
найпростішому випадку приймають, що всі атоми хімічно 
однакові або утворюють однакові молекулярні угрупування. Тут 
знов-таки не можна заздалегідь відповістити на питання, які 
саме фізичні властивості «визначаються» ядрами. Зокрема, у 
рідкому металі розподіл заряду всередині кожного атомного 
остова вважається майже незалежним від оточення, а в 
міжвузельних областях розподіл заряду може змінюватися 
досить сильно.  Для кожного вектора R


i при | r |<rс розглянута 

функція задовольняє умові 
F ( r  + R


i )  F ( r  ) .                              (2.2) 

Теоретичні моделі топологічно невпорядкованих систем 
зазвичай ґрунтуються на припущеннях, покликаних відобразити 
зазначені обставини без детального аналізу сукупності фізичних 
умов, які фактично можуть реалізуватися в околиці кожного 
атома (рис. 2.1). 

З іншого боку, умов типу (2.2) не можна ні ігнорувати, ні 
виключити шляхом усереднення. Твердження про те, що карта 
«випадкової» функції містить багато областей, дуже схожих 
одна на одну, спричиняє висновки про статистичні властивості 
цієї функції. 
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а б в 

 
Рис. 2.1. Решітчастий порядок (а), топологічний безлад (б), 
континуальний безлад (в) 

 
Для невпорядкованої атомної системи характерно набагато 

більше специфічних особливостей, ніж, наприклад, для оптичної 
густини штормового неба, вкритого рваними хмарами 
(континуальний безлад – рис. 2.1, в). 

Дозволені значення векторів, що характеризують положення 
атомів { R


i}, безумовно, обмежені жорсткими умовами, 

пов'язаними з фізичною природою атомів зразка. Є лише 
небагато систем, в яких можна розглядати вектори R


i як 

незалежні випадкові змінні, що змінюються в межах усього 
об'єму зразка. Якщо матеріал складається із щільно упакованих і 
чітко визначених атомів або іонів, то статистичні властивості 
такої структури в основному визначаються жорсткістю, 
непроникністю частинок і взаємодією між ними. Основне 
завдання полягає в розгляді впливу цих фізичних обмежень 
пакування на ймовірність реалізації того або іншого набору 
векторів { R


i} у різних типових випадках.  

 
 

2.2. НЕВПОРЯДКОВАНІ ЛІНІЙНІ ЛАНЦЮЖКИ 
 

Нехай набір скалярних величин {Ri} описує розташування 
атомів на деякій лінії. Тоді одномірний впорядкований 
ланцюжок буде визначатися  набором величин 

R(l) = la,                                     (2.3) 
де l – ціле число.  
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Якщо величини Ri – випадкові, то маємо справу з 
одномірною рідиною або одномірним склом. Щодо розташування 
атомів в такій системі можна висувати різні статистичні 
гіпотези. У найпростішому випадку (одномірний газ) величини 
Ri є незалежними змінними з постійною ймовірністю 
розподілення по всій довжині ланцюжка. Для характеристики 
розподілу вводять статистичний параметр – щільність 
пакування, або обернену їй середню відстань між частинками: 

 
а = L/N.                                         (2.4) 

 
Границя виразу (2.4) при необмеженому зростанні довжини L 

і числа атомів N є деяка стала величина. 
Оскільки абсолютна координата атома в ланцюжку не 

відіграє істотної ролі, краще задати статистичні характеристики 
відносних координат атомів. У моделі одномірного газу 
послідовні міжатомні відстані 

 
gi = Ri+1 – Ri                                        (2.5) 

розподілені незалежно та підкоряються розподілу Пуассона 

P(g)dg = a–1  e–g/adg.                                    (2.6) 

У деяких випадках зручно розглядати одномірну гауссову 
рідину, у якій кожна величина gi описується нормальним 
розподілом з дисперсією 2 і середнім значенням a , хоча на 
практиці такої фізичної системи, очевидно, не існує. 

Цій моделі можна додати  правдоподібності, допустивши, що 
атоми нестисливі й не можуть зблизитися на відстань, меншу за 
деякий мінімальний діаметр D; вільний зазор, що перевищує 
певну довжину G, буде зайнятий іншим атомом (рис.2.2). В 
цьому й полягає фізичне обґрунтування моделі Борланда, згідно 
з якою міжатомні відстані мають знаходитись в деяких 
фіксованих межах:  

D   gi  G .           (2.7) 
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Рис. 2.2. Модель Борланда 

 
Для їх знаходження користуються методом Монте-Карло. 

Розрахунки показують, що відрізки рівної довжини можуть бути 
випадково й без перекриття розподілені уздовж деякої лінії, 
доки їх концентрація не перевищує 0,75 від концентрації у 
відповідній регулярній щільно упакованій структурі, тобто в 
рамках даної моделі «рідини» Dc = (1/2)G  0,75a.  

Задавши розташування атомів, можна визначити інші 
параметри моделі. Наприклад, для вивчення динаміки решітки 
одномірного скла вважають, що міжатомні сили мають 
змінюватися залежно від відстані між сусідніми атомами. Далі, 
врахування змін інтегралів перекриття, що містять хвильові 
функції електронів, локалізованих на сусідніх атомах, приводить 
до моделі сильно зв'язаних електронів в невпорядкованих 
системах. 

В теорії руху електронів в рідких металах часто 
користуються невпорядкованою моделлю Кроніга–Пенні, в якій 
потенціальна енергія електрона в полі окремого атома 
описується дельта-функцією. Відповідно 

.)()(   iRrrV                     (2.8) 
Цю модель легко узагальнити на випадок суперпозиції 

атомних потенціалів, вважаючи 

  )()( iRrvrV .                              (2.9) 
Локальну потенціальну енергію v, що відповідає окремому 

атому, можна підібрати так, аби задовольнити умові (2.2) і разом 
з тим забезпечити можливість значних випадкових варіацій у 
міжвузельних областях (рис. 2.3). 

Відзначимо, що одномірна система не може бути 
топологічно невпорядкованою. Майже в усіх випадках можна 
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побудувати регулярну структуру з безладом заміщення, 
математично еквівалентну моделі «одномірної» рідини. 

 
Рис. 2.3. Модель безладу Кроніга–Пенні (а); суперпозиція атомних 
потенціалів (б) 
 

Доказ цього твердження може бути не занадто тривіальним. 
Будь-яку безліч дійсних чисел {Ri} можна однозначним чином 
впорядкувати, переміщуючись уздовж лінії від одного атома до 
іншого. Невпорядковане розташування еквівалентне однозначно 
впорядкованому лінійному ланцюжку (2.3) з тією ж середньою 
відстанню між атомами. Ступінь безладу можна описати, 
перераховуючи атоми в ланцюжку, доки не досягнемо l-го атома 
й не зафіксуємо відстань R(l) – la  на яку він змістився щодо 
вузла впорядкованої структури (рис. 2.4). Це перетворення є 
однозначним, але топологічно несуттєвим, оскільки його можна 
здійснити за допомогою послідовності нескінченно малих 
збурювань без будь-яких розривів зміною індексів  атомів. 

У тих випадках, коли задаються лише відносні зсуви виду 
(2.5), міжатомна відстань g(l) відіграє роль випадкової змінної 
заміщення в l-му вузлі еквівалентної впорядкованої системи. Це 
відноситься, наприклад, до всіх задач динаміки решітки, у яких 
немає істотної відмінності між «зміною відстаней між 
послідовними атомами» і «зміною силових постійних  і/або мас 
у кожній елементарній комірці. 

Опис руху електронів в потенціальному полі виду (2.8) або 
(2.9) та побудова еквівалентної решітки з безладом заміщення 
виявляється більш складними. У цьому випадку необхідно 
підібрати потенціальну енергію електрона в кожній комірці так, 
аби відтворити ефект зміни відстані між відповідними атомами 



 30 

рідини. В реальних тривимірних рідинах та стеклах завжди 
присутній й деякий специфічний топологічний безлад. 

 

а 

б 

в 

г 
 

 
Рис. 2.4. Схематичне зображення невпорядкованого лінійного 
ланцюжка (а); однозначне впорядкування шляхом перерахування (б); 
еквівалентна впорядкована решітка із середньої постійної решітки а 
(в); топологічно впорядкований ланцюжок, однак зсуви атомів не 
впорядковані (г) 
 

Всі ефекти, внесені таким безладом, не можна повністю 
відобразити в рамках моделі лінійного ланцюжка. В реальних 
рідинах, стеклах або газі будь-які фізичні властивості, що 
властиві «одномірній рідині», можуть і не мати місця. В 
двовимірній або тривимірній системі роль аналога «одномірної 
рідини» відіграє гаряче тверде тіло (рис. 2.5) – система атомів 
із топологією регулярної решітки, але з випадковими змінами 
постійної решітки. 

 

 
 

Рис. 2.5. Структура «гарячого твердого тіла» 
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Таку систему можна описати в термінах безладу заміщення, 
розуміючи під випадковою змінною величину зсуву кожного 
атома з вузла регулярної решітки. Практично тут 
використовується теорія спектрального безладу в системі 
фононних мод. 

 
2.3. ДИСЛОКАЦІЙНИЙ БЕЗЛАД 

 
Слабкий топологічний безлад в кристалі описується також в 

рамках теорії дислокацій. В ідеальному кристалі кожному атому 
відповідає однозначно певний набір координат – цілі кратні 
вектори трансляції решітки, що показують, як досягти даного 
атому, виходячи з деякого фіксованого вузла, прийнятого за 
початок відліку. Число кроків уздовж кожного напрямку не 
залежить від шляху переходу і являє собою топологічний 
інваріант решітки (при цьому крокам вперед та назад 
відповідають позитивні й негативні числа відповідно). Однак 
якщо в кристалі є дислокація, то нумерація атомів виявляється 
неоднозначною. У цьому випадку число кроків, здійснених на 
шляху між вузлами А і В, залежить від обраного шляху. Щоразу, 
коли траєкторія обходить лінію дислокації, це число змінюється 
на одиницю. Таким чином, кристал з дислокаціями топологічно 
не є еквівалентним ідеальній решітці (рис. 2.6). 

 

 
 

Рис. 2.6. Нееквівалентні шляхи в решітці з дислокацією 
 
В кристалі з випадковим розподілом дислокацій далекий 

топологічний порядок відсутній. Явний безлад має місце лише в 
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ядрах дислокацій, а в будь-якій області, що не пронизується 
лініями дислокацій, зберігається локальний дальній порядок. 
Якщо при цьому не будуть переважати дислокації якогось 
одного знаку, то в макрооб'ємі збережеться орієнтаційна 
однорідність вихідного кристалу. Однак у такому матеріалі вже 
не буде однозначної відповідності між координатами атомів і 
вузлами відповідної ідеальної решітки. 

В теорії дислокаційного безладу головну роль відіграє 
здатність дислокацій існувати як деякі квазістаціонарні 
утворення, наявні в зразку як єдине ціле, що рухаються по 
ньому. Із цих позицій розглядається, зокрема, природа 
кінетичних і механічних властивостей матеріалів. Наприклад, 
залишковий електричний опір холоднокатаного металу зазвичай 
обчислюється у припущенні, що він обумовлений багатьма 
незалежними актами розсіювання на ізольованих дислокаціях. 
При цьому зневажають дальнім порядком. Аналогічно динаміка 
решітки в матеріалах з дислокаціями зводиться до вивчення 
взаємодії фононів з характерними конфігураціями з однієї або 
декількох дислокацій. Отже, безлад вважається локалізованим 
поблизу дислокаційних ліній, колективні ефекти при цьому не 
враховуються. Таке наближення виправдане для матеріалів із 
густиною дислокацій  ≤ 1013 см–2, тобто коли середня відстань 
між дислокаціями становить десятки сталих решітки. При більш 
високих густинах дислокацій спостерігається тенденція або до 
їхньої взаємної анігіляції з утворенням точкових дефектів, або 
до угруповання дислокацій у сітки чи регулярні ряди (останнє 
еквівалентно взаємодії границь зерен). З макроскопічної точки 
зору такий зразок є мікрокристалічним. 

Іноді рідину можна розглядати як кристал з великою 
кількістю дислокацій, а плавлення зводиться до спонтанного 
утворення дислокацій при такій температурі, коли це стає 
термодинамічно вигідним. На підтвердження цього приводяться 
оцінки відносних внесків потенціальної енергії та ентропії у 
вираз для вільної енергії, необхідної для утворення нової 
дислокаційної лінії в зразку з більшою кількістю дислокацій. 
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Оскільки пружна енергія середовища пов'язана з даною 
дислокацією, пропорційна логарифму площі, що приходиться на 
одну дислокацію, то вважається, що ця енергія зменшується при 
високій густині дислокацій. Однак, ці міркування помилкові, 
принаймні, із двох причин.  

По-перше, оцінка вільної енергії  не є точною, тому що 
більша частина енергії дислокації пов'язана з атомним безладом 
в її ядрі. Структура ж ядра не залежить від відносної відстані 
між дислокаціями. По-друге, саме поняття дислокації припускає 
порушення тим або іншим способом деякого правильного 
розташування атомів. Топологічна характеристика даної 
дислокації має однозначний сенс лише тоді, коли залишається 
ще досить великий об'єм, зайнятий локально ідеальною 
решіткою, відносно якої можна визначити наявність розриву 
неперервності.  

Якщо ж припустити, що майже кожний атом попадає в ядро 
дислокації, то не можна визначити, де ж ця дислокація насправді 
перебуває. Опис топологічного безладу мовою математичної 
теорії дислокацій має сенс лише тоді, коли дислокації 
розташовані досить далеко одна від одної, і кожну з них можна 
однозначно ідентифікувати. А якщо ні, то локальний безлад, що 
виникає внаслідок взаємодії ядер дислокації, в принципі 
неможливо відрізнити від випадкового щільного упакування 
(рис. 2.7). 

 

   
а б в 

 
Рис. 2.7. Топологічний безлад в рідині (а) можна представити у 
вигляді кристала з великою щільністю сильно взаємодіючих 
дислокацій (б), однак це представлення є неоднозначним  (в) 
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2.4. МОДЕЛЬ РІДИНИ  БЕРНАЛА 
 

Найпростіша структурна модель рідини являє собою систему 
твердих сфер без будь-яких атомних взаємодій. Для інертного 
газу, наприклад аргону, такий підхід, безумовно, доречний. 
Насправді, ван-дер-ваальсові сили тяжіння набагато слабкіші 
сил відштовхування, що виникають між заповненими 
електронними оболонками, коли їх змушують перекриватися. 
Така модель добре описує рідини, атоми яких можна вважати 
сферичними. 

Із твердих куль можна скласти щільно упакований кристал – 
впорядковану систему з далеким порядком і осями симетрії, в 
якій кожний атом має дванадцять найближчих сусідів. Тоді під 
рідкою фазою слід розуміти систему випадково упакованих 
куль, але без далекого порядку. Ця проста ідея, висунута 
Берналом, відіграє вирішальну роль при якісному трактуванні 
фізичних властивостей рідини. Запропонована Берналом модель 
топологічного безладу в простій рідині витісняє різні інші 
топологічні концепції, засновані на феноменологічних 
побудовах типу «дірок у решітці», «паракристалів», «істотних 
структур», «дислокацій» та ін.  

Які ж топологічні та геометричні властивості ідеальної 
випадково щільно упакованої структури? Незважаючи на значні 
зусилля, тут отримано дуже мало точних співвідношень. 
Найнадійніші відомості отримані емпірично або при вивченні 
моделей, реалізованих шляхом машинного моделювання. 
Іншими словами, вдалося одержати набір координат «атомних 
центрів», що задовольняють основній геометричній умові: жодні 
два центри не повинні зближатися на відстань, меншу діаметра 
атома d. Не існує також простого алгоритму, який дозволив би 
обчислювати координати атомів за умови, що вони повинні 
забезпечувати максимальну щільність пакування без дальнього 
порядку.  

Однак, не всі запропоновані способи побудови випадково 
щільно упакованої структури приводять до однакових 
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результатів. Нехай, наприклад, кожна нова сфера додається так, 
щоб вона торкалася трьох вже наявних. Тоді повна щільність 
матеріалу виявиться меншою, ніж можна було б одержати, 
трохи змінюючи розташування сфер. Визначення структури, 
відповідної до максимуму щільності, на останньому етапі являє 
собою дуже складну операцію, що охоплює багато різних 
атомів. Її не вдається звести до однієї простої формули. Навіть 
саме визначення випадкової щільно упакованої структури може 
виявитися математично недостатньо точним; воно не дає чітких 
вказівок, на підставі яких можна було б безпосередньо 
визначити й інші характеристики системи. Результати 
моделювання істотно залежать від сортів атомів та їх кількості у 
структурному фрагменті, а також від потенціалу взаємодії між 
атомами та їх зміні при дії зовнішніх чинників. 

Замість побудови моделі випадково щільно упакованої 
структури, що містить сотні або тисячі атомів, можна одержати 
майже таку ж інформацію з розрахунків за методом Монте-
Карло. При цьому розглядається багато дозволених 
конфігурацій щодо невеликого числа атомів і «зважуються» 
відповідно до ймовірності їх реалізації в термодинамічному 
ансамблі. Аналогічні дані отримують і за методом молекулярної 
динаміки. У цьому випадку атомам дозволяється рухатися й 
«зустрічатися» один з одним так, як це буває в реальних 
фізичних об'єктах. Зазначені методи необхідні для вивчення 
моделей рідин з належними міжатомними силами в стані 
теплової рівноваги. В граничному випадку твердих куль ці 
методи еквівалентні статичній моделі Бернала. 

Маючи зразок з випадково щільно упакованою структурою, 
можна виміряти атомні функції розподілу. Для багатьох 
моноатомних рідин радіальна функція розподілу дуже схожа на 
функції розподілу, що спостерігалися експериментально, із чого 
випливає, що розглянута модель не суперечить реальності. 
Однак наявність теплового руху й більш складний характер сил 
міжатомних взаємодій роблять невиправданою спробу точного 
кількісного зіставлення модельних уявлень з результатами 
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експериментальних досліджень. Модель Бернала дозволяє 
обчислити й потрійну функцію розподілу, кутовий розподіл 
координат третього атома щодо осі, що з'єднує пари його 
сусідів. 

2.5. БЕЗЛАД ГАЗОВОГО ТИПУ 
 

Граничний ступінь топологічного безладу маємо в 
ідеальному газі, в якому атоми або молекули випадково та 
незалежно один від одного розподілені по всьому об'єму зразка. 
Випадковий просторовий розподіл атомів у звичайному газі або 
парі близький до ідеального. Однак, це досягається за рахунок 
зменшення густини речовини – при цьому молекули настільки 
віддалені одна від одної, що їх можна вважати фізично 
незалежними. У реальних газах, як нейтральних, так і 
іонізованих, особливий інтерес являють динамічні ефекти, 
обумовлені впливом дальнодіючих сил на доданки з кінетичною 
енергією в повному гамільтоніані; ці ефекти слабко залежать від 
будь-яких залишкових кореляцій між розташуваннями атомів у 
просторі. Наприклад, у фізиці плазми, обчисливши 
макроскопічні коефіцієнти типу електропровідності, можемо 
перейти до рівнянь, що описують безперервний розподіл 
густини частинок, сили струму, просторового заряду тощо. 

Разом з тим, у ряді дослідів виявилося можливим простежити 
за зміною властивостей речовини від рідини (металевої) до пари 
при переході через надкритичний режим. З теоретичної точки 
зору труднощі інтерпретації таких дослідів полягають не в тому, 
що існує тепловий рух іонів, а в тому, що ми не володіємо 
досить точними відомостями про природу сил міжатомних 
взаємодій. По мірі зміни густини речовини взаємодія між 
електронами може привести до виникнення атомних або 
молекулярних зв'язаних станів, у результаті чого ефективна 
потенціальна енергія іонів може радикальним чином змінитися. 
Це досить тонке питання, і без надійних даних, що 
характеризують, наприклад, тенденцію до утворення молекул 
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або кластерів, можна лише припускати, що розглянута 
структура просто «розкривається». 

Характерним прикладом щільної системи з безладом газового 
типу є  ковалентний напівпровідник типу кремнію з домішками 
заміщення (наприклад, фосфор). Якщо немає помітної хімічної 
тенденції до сегрегації домішок або до утворення кластерів при 
кристалізації зразка, то домішки будуть випадково 
розподілятися по вузлах решітки. Для електронів провідності 
роль «розміру» домішкового атому відіграє ефективний 
боровський радіус, що відповідає нижньому домішковому 
рівню. Цей радіус може в 10 або 100 раз перевищувати постійну 
решітки вихідного кристала. Відповідно концентрацію домішок 
в 10–4…10–2 % (ат.) слід вважати дуже «великою», тому що тут 
виявляється несправедливим припущення про незалежність 
електронних процесів, що протікають на окремих домішках. 

Кожна комірка речовини породжує потенціальну енергію 
v( r ). Навіть у випадку топологічно невпорядкованої системи 
при розгляді поведінки v( r ) у значній частині об'єму зразка усе 
ще можна використовувати слабке комірчасте наближення. Так, 
зокрема, роблять при моделюванні безладу в простих рідинах. 
Однак ці припущення стають несправедливими, коли система 
наближається до граничного випадку – безладу газового типу. 

 
2.6. ТЕРМОДИНАМІКА ТОПОЛОГІЧНОГО БЕЗЛАДУ 

 
Теорія топологічного безладу значно складніша теорії 

безладу заміщення у правильній решітці. Завдання про опис 
рідин або стекол аналітичними формулами ще до кінця не 
вирішено. Тому мрія про точну математичну теорію 
топологічних фазових переходів (наприклад, плавлення, 
твердіння або випаровування) ще дуже далека від здійснення. 
Методи, що розглянуті тут, є або чисто феноменологічними, або 
описуються на математичних припущеннях, точність яких 
обмежена. 
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 Для одномірного випадку існує точний розв'язок. Класичні 
розрахунки вільної енергії лінійного ланцюжка атомів з 
врахуванням лише парних взаємодій відомі. Будемо 
характеризувати конфігурації замкненого ланцюжка з N атомів, 
задаючи довжини (1, 2, ..., N) послідовних проміжків, що 
розділяють центри сусідніх атомів (останній зазор між N-М і 1-м 
атомами замикає петлю). Нехай енергія взаємодії через j-й 
проміжок дорівнює (j). Користуючись цим позначенням, 
одразу можемо записати статистичну суму. Вона розпадається 
на статистичну суму ідеального газу Zгаз, пов'язану з кінетичною 
енергією атомів, і конфігураційну частину. Остання має вигляд 

Q = exp[–{(1) + (2) + + (N)}]d1dN.   (2.10) 
Якби змінні j були дійсно незалежними, то вираз (6.1) був 

би просто N-м ступенем однократного інтегралу. Але для 
обчислення термодинамічних характеристик треба накласти 
умову сталості об'єму: при обчисленні інтегралу (2.10) сума 
величин (1,2,... , N) має дорівнювати фіксованому значенню L. 
Введемо в інтеграл “ вирізуючу функцію” 
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Тут контур інтегрування лежить у правій півплощині 
комплексної змінної s. Будемо вважати, що потенціальна енергія 
взаємодії атомів (j) описує короткодіючі сили. Тоді можна 
вважати, що всі змінні j змінюються від нуля до нескінченності, 
і одержуємо 
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В простих випадках цей інтеграл легко обчислюється 
аналітично. 
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Розглянемо, наприклад, найпростіший випадок – систему 
твердих куль діаметра D. Вираз для енергії міжатомної взаємодії 
в цьому випадку має вигляд 
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Інтеграл  обчислюється одразу: 
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Таким чином, конфігураційна частина статистичної суми 
(2.12) зводиться до стандартного інтегралу по контуру: 
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(за умови, що L – ND > 0). Помноживши цей вираз на Zгаз і 
знехтувавши  різницею між N – 1 і N, одержуємо вільну енергію 
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Вираз (2.16) в точності збігається зі стандартною формулою 
для одномірного ідеального газу з N  атомів, що рухаються по 
лінії зменшеної довжини 

L = L – ND.             (2.17) 
Іншими словами, врахування розміру атома D зводиться 

просто до виключення цього розміру із середньої відстані l = 
L/N, на яке атом може зміщуватися уздовж ланцюжка. 
Диференціюючи рівність (2.16) за L, знаходимо тиск, і рівняння 
стану приймає вид 

p(l – D) = kt.             (2.18) 
При цьому міжатомні відстані розподілені випадково – за 

законом Пуассона. 
В моделі твердих куль ознак конденсованої фази немає. Щоб 

зробити конденсацію можливою, введемо короткодіючі сили 
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тяжіння, потенціал яких зображений на рис. 2.8: () = – при D 
   D + R.  

 
Рис. 2.8. Потенціальна енергія взаємодії твердих куль при наявності 
притягання, що описується прямокутною ямою 

 
У цьому випадку аналітичний вираз для функції Q(L,) 

виявляється трохи більш складним, ніж (2.15); розрахунки 
приводить до наступного рівняння стану: 
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Відповідні ізотерми в наведених одиницях Т = kt/, р = pr/, 
l = (l – D)/R  показані на рис. 2.9. 

За високих температур газ поводиться майже як ідеальний, а 
за низьких температур створюється враження, що ізотерми 
складаються з двох ділянок. При більшій густині є щось подібне 
до конденсованої фази, а при тиску, меншому за деякий 
критичний, відбувається “випаровування”. Але перехід від 
одного процесу до іншого описується виразами, що не містять 
особливої точки, тому точна аналогія із плавленням та іншим 
подібними явищами не має місця.  

Як показав Ван Хов, будь-яка одномірна модель газу з кінцевим 
радіусом взаємодії молекул термодинамічно поводиться так, що при 
будь-якій відмінній від нуля температурі немає різкого переходу у 
стан з дальнім порядком. 
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Рис. 2.9. Ізотерми одномірного ланцюжка атомів для різних значень 
температури Т. Суцільна крива – точний розв'язок моделі Гюрзи; 
штрихова лінія – гіперболічне наближення l = T/p – {e-1/T – 1}, 
штрих-пунктирна крива – закон ідеального газу l = T/p при T = 5 

 
З іншого боку, обмеження розташувань атомів одним 

виміром, тобто введення деякої впорядкованості, можна 
розглядати як відмову від можливості справжнього 
топологічного безладу. Тому така система завжди являє собою 
“кристал”, який не може танути й випаровуватися, як би його не 
нагрівали і як би не змінювали тиск. 

При плавленні ступінь просторового впорядкування в 
конденсованій системі різко падає. Тому зміна ентропії в такому 
процесі заслуговує спеціального розгляду. Звернемося до моделі 
твердих куль. У ній за визначенням вся додаткова ентропія 
понад ентропією ідеального газу має чисто конфігураційну 
природу. Відомо, наприклад, що прихована температура 
плавлення для великої кількості матеріалів відповідає 
збільшенню ентропії Sм у межах від 0,8k до 1,7k на атом. Цю 
величину часто пов’язують з конфігураційною ентропією, 
обумовленою ростом безладу при переході від кристала до 
рідини. Порівнюючи термодинамічні потенціали рідкої й 
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твердої фаз, легко встановити, що зміну щільності від s до L 
можна компенсувати тільки ентропією плавлення 

Nk,VPTS 01ΔΔ мм
1

мм   .            (2.20) 
Наявність далекодіючих сил тяжіння, “м'якості” 

відштовхуючих міжатомних сил, внесків від вільних електронів 
(як в рідких металах) і т.д. приводить до того, що результат 
(2.20) дає цілком розумну апріорну оцінку спостережуваної на 
досліді величини. Однак, оскільки ця ентропія асоціюється з 
порівняно більшою (10 %) зміною об'єму при плавленні, 
можливість приписати її тільки втраті “порядку” в розглянутому 
процесі викликає сумнів.  

Ще одна величина, яку можна оцінити, – це колективна 
ентропія, пов'язана з делокалізацією атомів при переході від 
кристалу до невпорядкованої рідини. Кожна комірка 
кристалічної решітки містить не більш одного атому. З іншого 
боку, у граничному випадку ідеального газу число атомів у 
будь-якому виділеному малому об'ємі флуктуює згідно з 
розподілом Пуассона. Ентропія Sодн, обчислена в рамках моделі 
однократного заповнення, має відрізнятися від ентропії 
відповідної рідини Sрід на величину  

Sкол  Sрід  – Sодн  Nk.         (2.21) 
Залежність Sкол від щільності, обчислена Гувером і Рі для 

моделі твердих куль, наведена на рис. 2.10.  

 
Рис. 2.10.  Колективна ентропія для “твердих” молекул в одно-, дво- і 
тривимірному випадках залежно від щільності  
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Видно, що колективна ентропія не досягає свого 

максимального значення в точці плавлення, а росте більш-менш 
лінійно зі зменшенням щільності. Цей результат суперечить 
інтуїтивній уяві, згідно з якою рідина настільки невпорядкована, 
що ентропія безладу повинна одразу з'явитися при плавленні 
кристалу. З рис. 2.10 випливає, що величина, відкладена по осі 
ординат, зростає приблизно на 0,2Nk при переході від твердої 
фази до рідкої. Треба мати на увазі, що розрахунки зроблено при 
постійному тиску й тому некоректно порівнювати 
характеристики двох фаз при одній і тієї самій щільності. 

Введення надлишкової ентропії рідини й моделі з 
однократним заповненням залежно від щільності наведено на 
рис. 2.11.  

 
Рис. 2.11. Типова поведінка надлишкової ентропії для системи 
твердих куль у впорядкованих фазах – “твердої” і “штучної твердої” 
(за рахунок обмеження однократним заповненням) і в 
невпорядкованих фазах – “рідкої” та “склоподібної”  

 
Криві перетинаються при м = 0,515. Оскільки система 

твердих куль не має внутрішньої потенціальної енергії, 
положення точки перетину визначає умова рівноваги фаз при 
постійному об'ємі. У цьому наближенні Sкол = 0 в точці 
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плавлення. Для більш точних розрахунків характеристики 
системи твердих куль слід враховувати поправку до ентропії 
твердої фази, прийнявши до уваги можливість розміщення в 
комірці декількох атомів. Тоді дійсна надлишкова ентропія 
твердої фази буде трохи більша, ніж у моделі з однократним 
заповненням.  

В результаті величина Sкол, визначена формулою (2.21), не 
обов'язково дорівнює нулю в точці плавлення при постійному 
об'ємі, але її величина є незначною. Більш того, ця обставина не 
має ніякого відношення до зміни Sкол поблизу точки плавлення  
(рис. 2.11).Зменшення порядку при плавленні кристалу можна 
розглядати як втрату інформації про положення атомів. Мірою 
цієї невизначеності є величина Sінф, еквівалентна зміні 
термодинамічної ентропії в розглянутому процесі. Для довільної 
змінної q, що приймає низку дискретних значень із ймовірністю 
pq, інформаційна ентропія на одне випробування становить 


q

qq
інф ppk
N

S
ln .   (2.22) 

Припустимо, наприклад, що значення координаційного числа 
q кожної комірки надає достатню інформацію про розташування 
атомів. Ця величина змінюється від одного фіксованого 
значення для ідеального кристалу до випадкового числа, що 
знаходиться в тих чи інших межах, залежно від того, яка 
речовина розглядається – рідина Бернала або ідеальний газ.  

За даними рис. 2.11 легко знайти ліву частину (2.22): для 
“нагрітого твердого тіла” Sінф  1,4Nk, для рідини Sінф  1,75Nk, 
для ідеального газу Sінф  2,5Nk. Але такий доданок, що має 
дійсно зміст термодинамічної величини, складав би значну 
частину необхідної «конфігураційної ентропії безладу». Тому 
перехід від «нагрітого твердого тіла» (яке зазнає значних 
флуктуацій розмірів і форми атомних комірок) до рідини ще не 
призводить до великої зміни характеристик безладу. Наведені 
вище особливості термодинаміки топологічного безладу слід 
враховувати при вивченні рідких металів, аморфних та 
наноструктурних матеріалів. 
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3. ДИСКЛІНАЦІЇ В МАТЕРІАЛАХ 
 

3.1. ДИСКЛІНАЦІЇ В СУЦІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
 

На початку XX століття італійський механік В. Вольтерр 
показав можливість існування в пружному, однорідному й 
ізотропному тілі, що деформується шести типів лінійних джерел 
внутрішніх напружень, які зберігаються в твердому тілі й після 
зняття зовнішніх сил. Ці лінійні джерела внутрішніх напружень 
Вольтерр назвав скривленнями (дисторсіями). Пізніше їх стали 
називати дислокаціями.   

Розглянемо схему утворення дислокацій Вольтерра на 
прикладі твердого тіла у вигляді порожнього циліндра (рис. 3.1). 
Для цього розріжемо циліндр по площині АВ00'. Зберігаючи 
береги розрізу недеформованими, розсунемо їх пружно на 
вектор зсуву b


 в напрямку, перпендикулярному площині 

розрізу (паралельно осі у). В місцях накладення берегів розрізу 
при їхньому русі назустріч один одному «зайвий» матеріал 
будемо видаляти, а в місцях, що пустують (при їхньому 
видаленні один від одного) додавати. 

 
Рис. 3.1. Тверде тіло у формі полого циліндру у вихідному стані. Вісь 
циліндра 00' співпадає з віссю z прямокутної системи координат xyz 

 
Потім склеїмо береги розрізу й дамо системі можливість 

вільно релаксувати. У результаті такої процедури уздовж осі 00' 
утворюється лінійний дефект L (рис. 3.2, а). Дефекти такого 
типу називають трансляційними крайовими дислокаціями 
Вольтерра або просто крайовими дислокаціями, а вектор 
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зрушення b


 прийнято називати вектором Бюргерса дислокації. 
Для крайових дислокацій вектор b


 перпендикулярний лінії 

дефекту, а дислокації, що утворюються при відносному 
зближенні або видаленні берегів розрізу, відрізняються лише 
напрямком вектора Бюргерса. Крайова дислокація утворюється 
в розглянутому циліндрі й у тому випадку, коли зрушення 
берегів розрізу здійснюється в площині АВ00' паралельно осі ох 
на вектор b


. Цей випадок ілюструється рис. 3.2, б. Якщо в цій 

же площині береги розрізу зрушити відносно один одного на 
вектор b


 уздовж осі оz, то в результаті утворюється гвинтова 

дислокація, у якої, як видно з рис. 3.2, в, вектор Бюргерса b


 
паралельний лінії дефекту L.  

Перераховані вище дефекти отримані шляхом 
трансляційного зсуву недеформованих берегів розрізу. Але 
лінійні джерела внутрішніх напружень можна одержати й у 
результаті ротаційного зсуву недеформованих берегів розрізу. 
Так, якщо береги розрізу повертати на вектор w навколо осі оz, 
витягуючи «зайвий» матеріал при їх зближенні й додаючи 
аналогічний клин при видаленні, то в результаті наступної 
склейки берегів розрізу й релаксації системи утворюється 
поворотна дислокація Вольтерра L, у якої вектор повороту   
орієнтований уздовж осі циліндра (рис. 3.2, г). Якщо вектор   
паралельний осі оy або ох, то утворюються поворотні дислокації 
Вольтерра, у яких лінія дефекту L перпендикулярна 


. Типові 

дисклінації крутіння зображені на рис. 3.2, д и е.  
Термін «дислокація» міцно закріпився для дислокацій 

Вольтерра першого, другого й третього типів (трансляційних 
дислокацій). Але виникла необхідність введення спеціальної 
назви для дислокацій Вольтерра четвертого, п'ятого й шостого 
порядків (поворотних дислокацій). Останні Ф. Франк назвав 
«дисклінаціями».  

Такий термін більш правильно відбиває процедуру 
одержання поворотної дислокації Вольтерра. Характеристичний 
вектор повороту дисклінацій   називають вектором Франка. 
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Залежно від того, чи є вектор Франка 
  паралельним лінії 

дефекту або перпендикулярним до неї, дисклінації поділяють 
відповідно на дисклінації нахилу (клинові дисклінації) і 
дисклінації крутіння. 

 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 3.2. Дислокації Вольтерра в суцільному середовищі: а, б – крайові 
дислокації; в – гвинтова дислокація; г – дисклінація нахилу; д, е – 
дисклінації крутіння 
 

В гвинтовій дислокації та клиновій дисклінації 
характеристичний вектор паралельний лінії дефекту, а в 
крайовій дислокації й дисклінації крутіння – перпендикулярний 
до неї. У рамках механіки континууму поверхня склейки берегів 
розрізу в трансляційних дислокацій Вольтерра, як і в 
поворотних, виявляється фізично нічим не виділеною (поля 
напружень і деформацій у площині склейки не мають ніяких 
особливостей). Очевидно, ця поверхня виявиться не виділеною й 
у випадку комбінації цих дефектів. Отже, остання буде також 
лінійним дефектом. У найпростішому випадку такі комбіновані 
дефекти можна одержати, якщо недеформованим берегам 



 48 

розрізу додати гвинтовий рух (за умови паралельності або 
антипаралельності векторів b


 і 

 ). Комбінований лінійний 
дефект трансляційно-поворотного типу, що утворюється в 
результаті такої процедури, називають диспирації.  

Класифікація диспирацій  здійснюється так само як і 
дисклінацій, тобто коли гвинтова вісь розташована паралельно 
лінії дефекту L, то диспирацію називають клиновою, або 
похилою. Якщо ж гвинтова вісь перпендикулярна лінії дефекту, 
то її називають диспирацією крутіння. Приклади таких 
диспирацій наведені на рис. 3.3, а, б. 

Залежно від паралельності або антипаралельності 
характеристичних векторів   і b


 диспирації класифікують як 

кодиспирації або контрадиспирації. Оскільки трансляційний та 
ротаційний рухи є окремими випадками більш загального 
гвинтового руху, то дислокації й дисклінації можна розглядати 
як окремі випадки лінійного дефекту більш загального типу – 
диспирації.  

 

 
Рис. 3.3. Диспирація нахилу (а) і диспирація крутіння в порожньому 
циліндрі (б) 

 
В суцільному середовищі, де вектори b


 й   можуть мати 

будь-які значення, диспирація являє собою звичайну суму 
(комбінацію) відповідних дислокації й дисклінації. При 
дисоціації диспирації на дислокацію й дисклінацію в континуумі 
між ними не утворюється виділеної поверхні. Зовсім інша 
ситуація складається в кристалах із гвинтовими вісями симетрії, 
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де диспирація є самостійним лінійним дефектом, який не 
зводиться до простої суми дислокацій та дисклінацій. 

В розглянутих вище випадках береги розрізу залишалися 
недеформованими. Якщо ж береги розрізу при їхньому 
відносному русі одночасно зазнають деформації, то в результаті 
утворюється дефект більш загального виду, що одержав назву 
дислокації Соміліані.  

Найпростіший приклад такого дефекту наведений на рис. 3.4. 
Дислокація Соміліані має істотну відмінність від дислокації 
Вольтерра. Це проявляється в тому, що дотичні компоненти сил, 
обумовлені пружними напруженнями, на поверхні склейки 
можуть зазнавати розриви. Отже, сама поверхня склейки 
виявляється вже фізично виділеною. Така властивість 
виявляється принципово важливою при описі внутрішніх 
поверхонь поділу в полікристалах (границь розорієнтацій, 
міжфазних границь тощо). 

 
Рис. 3.4. Дислокація Соміліані в порожньому циліндрі, аналогічна 
клиновій q дисклінації 

 
 

3.2. ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСКЛІНАЦІЙ 
 

Розрахунки пружно-деформованого стану континууму з 
лінійними джерелами внутрішніх напружень є класичним 
завданням теорії пружності. Як приклад розглянемо результати 
обчислення напружень, створюваних ізольованою 
прямолінійною дисклінацією з вектором Франка 


. Нехай лінія 

дисклінації збігається з віссю оz декартової прямокутної 
системи координат х, в, z. У цьому випадку дисклінаціям 
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крутіння відповідають проекції вектора Франка ωx і ωy, а 
клиновій дисклінації – проекція ωz. Тоді компоненти тензора 
напружень для дисклінації в нескінченому середовищі мають 
такий вигляд: 

     zyxvgDw xe
ijx

xe
ij ,,, ;   (3.1) 

    422 / rxyzxg xe
xx  ;    (3.2) 
    422 /3 ryxzxg xe

yy  ;   (3.3) 
  2/2 rzvxg xe

zz  ;    (3.4) 
    422 / rxyzyg xe

xy  ;    (3.5) 
  2/ rxyg xe

yz  ;     (3.6) 
    22 /ln21 ryrvg xe

zx  ;   (3.7) 
    zyxvgDw ye

ijy
ye

ij ,,, ;   (3.8) 
    422 /3 rxyzyg ye

xx  ;   (3.9) 

                     422 / ryxzyg ye
yy  ;                  (3.10) 

   2/2 rvzyg ye
zz  ;    (3.11) 

     422 / ryxzxg ye
xy  ;    (3.12) 

     22 /ln21 rxrvg ye
yz  ;   (3.13) 
  2/ rxyg ye

zx  ;     (3.14) 
     yхvgDw ze

ijz
ze

ij ,, ;    (3.15) 
   vvryrg ze

xx 21//ln 22  ;   (3.16) 
   vvrxrg ze

yy 21/ln 22  ;   (3.17) 
   vvrvg ze

zz 21/ln2  ;   (3.18) 
  2/ rxyg ze

xy  .     (3.19) 
У формулах (3.1) – (3.19) прийняті наступні позначення: G – 

модуль зсуву; v – коефіцієнт Пуассона; r2=x2 + y2,   vGD  12/  . 
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Аналогічні результати у випадку дислокацій при 
ідентичному виборі системи координат визначаються 
наступними виразами: 

 yxvgDb x
ijxij ,, ;   (3.20) 

  422 /3 rxyyg x
xx  ;   (3.21) 

  422 / ryxyg x
yy  ;   (3.22) 

2/2 rvyg x
zz  ;    (3.23) 

  422 / ryxxg x
xy  ;   (3.24) 

 yxvgDb y
ijy

y
ij ,, ;   (3.25) 

  422 / ryxxg y
xx  ;   (3.26) 

  422 /3 ryxxg y
yy  ;   (3.27) 

2/2 rvxg y
zz  ;    (3.28) 

  222 / ryxyg y
xy  ;   (3.29) 

 yxgDb z
ijz

x
ij , ;   (3.30) 

2/ rxg z
yz  ;    (3.31) 

2/ ryg z
zx  ,    (3.32) 

де проекціям вектора Бюргерса bx і by відповідають крайові 
дислокації, а bz – гвинтові. 

Порівняння формул (3.1) – (3.19) і (3.20) – (3.32) показує, що 
напруження поблизу дисклінацій суттєво відрізняються від 
дислокаційних. Так, у випадку дисклінацій крутіння, як видно з 
формул (3.2) – (3.5) і (3.9) – (3.12), вони виявляються 
пропорційними довжині дефекту. Крім того, частина 
компонентів напружень має логарифмічну розбіжність як при 
збільшенні зовнішніх розмірів тіла (r  → ), так і при 
наближенні до ядра дисклінації (r → 0). У випадку дислокацій 
напруження розходяться лише при r → 0, а при r →  вони 
прямують до нуля як 

r
1 . При конкретних розрахунках у 
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формулах (3.7), (3.13), (3.16) – (3.18) координата під знаком 
логарифма повинна бути нормована на параметр, що має 
розмірність довжини. Так, якщо позитивна дисклінація нахилу 
розташована уздовж осі порожнього циліндра із внутрішнім 
радіусом r0 і зовнішнім R, то під логарифмом виявляються 

безрозмірні величини 
R
r0  та 

R
r . В циліндричній системі 

координат (r,,z) компоненти напружень визначаються 
наступними виразами: 
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 (3.33) 

Інші значення ik дорівнюють нулю.  

 
 

 

 
а б в 

Рис. 3.5. Дисклінаційний диполь (а) та дисклінаційні квадруполі (б), 
(в) 
 

Логарифмічна розбіжність напружень, пов'язана зі 
збільшенням розмірів тіла з дисклінацією, легко усувається при 
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їх об'єднанні у диполі, квадруполі та інші мультипольні 
конфігурації. Так, якщо позитивна й негативна дисклінації 
нахилу утворюють диполь (рис. 3.5, а), то поля напружень від 
нього в точці з координатами (х,у,z) виявляються залежними вже 
не від розмірів тіла, а від плеча диполя l: 
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0 yzxz  . 
Отже, уявлення про дисклінаційні диполі усувають головні 

труднощі теорії дисклінацій, пов'язаних з розбіжністю 
напружень, а отже й енергій. Ці труднощі зникають, якщо 
дисклінації утворюють квадруполі (рис. 3.5, б і 3.5, в). Так, якщо 
дисклінації утворюють квадруполь (рис. 3.5, б), то компоненти 
тензора напружень можна записати у вигляді: 
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де l – плече диполя, m – відстань між дисклінаційними диполями 
в квадруполі.  

Із виразів (3.35) слідує, що напруження від такого 
квадруполя, як і у випадку диполя, виявляються залежними не 
від зовнішніх розмірів тіла, а від параметрів l і m квадруполя. 
Характерно, що якщо відстані від квадруполя набагато більше l  
і m, формули (3.35) переходять у вирази, що збігаються з такими 
для дислокаційного диполя із плечем m і вектором Бюргерса, 
рівним lω: 
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  (3.36) 

 
Формулу (3.36) отримано при y = 0.  



 55 

З виразу (3.36) видно, що напруження від квадруполя 
дисклінацій зменшуються пропорційно 1/r2. Незалежними від 
зовнішніх розмірів тіла виявляються також напруження від 
дисклінаційного квадруполя (рис. 3.5, в).  

Компоненти напружень від такого квадруполя мають вигляд: 
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За характером дальнодіючих полів ці напруження подібні 

дислокаційним диполям. Аналогічним чином усуваються 
основні труднощі теорії дисклінацій, обумовлені енергетичною 
розбіжністю. Крім напружень ik  циліндра з дисклінацією 
можуть бути розраховані й інші пружні характеристики, такі як 
дисторсія ik , деформація ik , вигин – крутіння ik  поля 
поворотів та зсувів k .  
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3.3. ЕНЕРГІЯ ДИСКЛІНАЦІЙ 
 

Розрахунки енергії пружних викривлень, внесених у 
середовище лінійними дефектами, так само, як і розрахунки 
пружних напружень, є класичним завданням теорії пружності. 
Це завдання може бути вирішене при досить загальних 
припущеннях. Так, якщо клинова дисклінація розташована 
уздовж осі порожнього циліндра, то її енергія в циліндричній 
системі координат може бути розрахована за формулою  

    


 rdrdE
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де  ,rr  – компоненти тензора деформації;  ,rr  – 
компоненти тензора напружень; Rr ,0  – внутрішній та зовнішній 
розміри порожнього циліндра. 

Підставляючи у формулу (3.38) значення  ,rr  з (3.33), а 
також компоненти тензора деформації  ,rr  (останні можуть 
бути отримані із закону Гука), після інтегрування одержуємо 
наступний вираз для енергії, запасеної на одиницю довжини 
дисклінації: 
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Якщо вклад в енергію, що внесений особливостями будови 
ядра дисклінації, малий ( Rr 0 ), то формула (3.39) 
спрощується та приймає вигляд 

 .116

22




 


RGE               (3.40) 

Аналогічний вираз для розрахунків пружної енергії 
гвинтової дислокації можна записати в наступному виді: 
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Порівняння формул (3.39)−(3.41) показує, що енергії 
дислокацій і дисклінацій по-різному залежать від параметрів 
циліндра. Так, енергія дислокацій сходиться в ядрі (при r0→0), у 
той же час розбіжність напружень у ядрі дисклінацій дає 
незначний внесок у її пружну енергію.  

З рівняння (3.40) випливає, що енергія одиночних 
дисклінацій сильно залежить від зовнішніх розмірів тіла. Це 
накладає обмеження на умови існування одиночних дисклінацій 
в макротілах. Аналіз формули (3.40) також показує, що енергію 
дисклінації можна суттєво знизити або за рахунок вибору 
матеріалів з низькими значеннями модуля зсуву, або 
зменшуючи взаємний розворот берегів перетину ω, або при 
зменшенні розмірів тіла, що містить дисклінацію. 

Для матеріалів з низькими значеннями модуля зсуву G, а 
отже, з низькими значеннями питомої енергії деформації, 
наприклад, рідких кристалів, дисклінації спостерігаються навіть 
в оптичному мікроскопі. Енергетично вигідними дисклінації 
виявляються також у випадку, коли ω<<1. Характерно, що якщо 
в суцільному середовищі кути розвороту можуть бути будь-які, 
то в кристалах вони мають задовольняти умовам поворотної 
симетрії (тобто рівнятися 60, 90, 120, 180 і 360°), а якщо ні, то 
поверхня склейки берегів розрізу виявиться фізично виділеною. 
У результаті до лінії дефекту буде примикати особлива 
поверхня. Якщо розміри кристалу становлять близько 100 нм, то 
енергію дисклінацій можна порівняти з енергією дислокації. Ця 
обставина з енергетичної точки зору надає можливість 
існуванню дисклінацій в нанокристалічних і аморфних 
матеріалах. 

Інший спосіб зменшення енергії дисклінацій пов'язаний з 
можливістю утворення екранованих систем. Так, якщо 
позитивна й негативна клинові дисклінації утворюють диполь 
(рис. 3.5, а), то енергія такої системи залежить не від розмірів 
тіла, а від плеча диполя l: 
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У випадку квадруполів (рис. 3.5, б і 3.5, в) вирази для енергії 
мають вигляд: 
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де m > l. 
З формул (3.43)−(3.44) випливає, що навіть у випадку 

найпростіших екранованих систем (диполів і квадруполів) 
труднощі, пов'язані з розбіжністю енергії при збільшенні 
розмірів тіла (R→0), повністю зникають. У результаті енергія 
таких дисклінаційних систем виявляється залежною лише від 
параметрів мультиполів. 

 
3.4. ДИСКЛІНАЦІЇ В ОДНОКОМПОНЕНТНИХ КРИСТАЛАХ 

 
У континуумі поверхня склейки берегів перетину 

залишається фізично невиділеною при будь-яких кутах 
розвороту ω. На відміну від суцільного середовища в кристалах, 
щоб одержати повну дисклінацію, кут повороту берегів 
перетину повинен задовольняти поворотній симетрії решітки. 
Якщо, в кристалах величина вектора Франка не є дискретною, то 
в місцях склейки берегів перетину розташування атомів буде 
відрізнятися від іншої частини кристала. В результаті до лінії 
дисклінації буде примикати фізично виділена поверхня склейки. 
Аналогічна ситуація має місце й у випадку дислокацій, коли 
берега перетину зсуваються на вектор, що не задовольняє 
умовам трансляційної симетрії решітки. Внаслідок цього до 
дислокації примикає фізично виділена поверхня склейки 
(дефект пакування) і таке утворення прийнято називати 
частковою дислокацією. За аналогією із трансляційними 
дислокаціями розглянуті дисклінації прийнято називати 
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частковими. Останні особливо важливу роль відіграють у 
сильно деформованих металах, коли включаються ротаційні 
механізми пластичної деформації. Цікаво відзначити, що якщо в 
суцільному середовищі диспирації являли собою звичайний 
різновид комбінованої дислокації Вольтерра, то в кристалах із 
гвинтовими осями симетрії вони вже є класом лінійних 
дефектів, оскільки в таких кристалах ні трансляція, ні поворот 
окремо не призводять до утворення повних дислокацій і 
дисклінацій. І лише коли берегам перетину передається 
гвинтовий рух, відповідний до даного типу симетрії кристалу, 
утворюється лінійний дефект без поверхневого. 

Розглянемо схему утворення та структуру повних 
дисклінацій у кристалічних решітках на прикладі 90-градусних 
дисклінацій нахилу в кубічних кристалах і 60-градусних – у 
гексагональних. Характерна схема утворення позитивної 90-
градусної дисклінації нахилу в кубічній решітці наведена на 
рис. 3.6.  

 

   
а б в 

Рис. 3.6. Схема утворення позитивної 90-градусної дисклінації нахилу: 
а – вихідна кристалічна решітка; б – та ж решітка після вирізання 
сектора B″AB′;  в – 90-градусна позитивна дисклінація нахилу 

 
Дисклінація на цьому рисунку отримана в результаті 

наступної процедури: у вихідній решітці з віссю симетрії 
четвертого порядку зроблені розрізи по лініях АВ′ і AB″ 
(рис. 3.6, а), потім сектор В″АВ′ вилучений (рис. 3.6, б), після 
чого кристал пружно деформований шляхом розвороту берегів 
розрізу назустріч один одному до повного зіткнення. Після 
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склейки берегів розрізу та релаксації системи виходить 
структура, наведена на рис. 3.6, в, яка за визначенням містить 
90-градусну позитивну дисклінацію нахилу, що проходить через 
точку А, перпендикулярно площині креслення. В цьому випадку 
лінія дисклінації збігається з віссю повороту. З рис. 3.6, в видно, 
що кожний атом перекрученої решітки як і раніше оточено 
чотирма іншими атомами. Виключенням є центральний атом А, 
який оточений лише трьома атомами. Характерно, що введення 
позитивної 90-градусної дисклінації нахилу в кубічну решітку 
перетворює симетрію 4-го порядку вихідного кристала в 
симетрію 3-го порядку. Конфігурація атомів, що наведено на 
рис. 3.6, в, не є єдино можливою. Так, якщо у вихідній решітці 
розрізи проводити не по лініях АВ″ і АВ', що проходять через 
центри атомів, а посередині між атомами (штрихові лінії на 
рис. 3.6, а), то в результаті вищевикладеної процедури 
утворюється також 90-градусна позитивна клинова дисклінація, 
яка наведена на рис. 3.7. На відміну від попереднього випадку, 
тут дисклінація проходить через точку А перпендикулярно до 
площини креслення, у якій немає атома і яка є центром 
трикутника А1А2 А3.  

 
Рис. 3.7. Позитивна 90-градусна дисклінація нахилу, що не проходить 
через атом у площині рисунка 

 
Розглянемо тепер процедуру утворення негативної 90-

градусної дисклінації нахилу. Для цього у вихідній решітці 
(рис. 3.6, а) зробимо розріз по лінії АВ' або по лінії АВ". Далі 
розсунемо берега перетину на 90° і в щілину, що утворилася, 
вставимо клин, аналогічний В"АВ". Після чого склеїмо береги 
перетину та дамо системі релаксувати. Перекручена решітка, що 
утворюється при цьому, представлена на рис. 3.8.  
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Вона, по визначенню, містить від’ємну 90-градусну 
дисклінацію нахилу, що проходить через точку А 
перпендикулярно площини рисунка. Така дисклінація 
перетворить симетрію 4-го порядку кристала в тетрагональну. 
При цьому як і раніше кожний атом оточено чотирма атомами, 
за винятком центрального атома, який оточено п'ятьма атомами. 

Якщо вихідна кристалічна решітка має гвинтову вісь 
симетрії четвертого порядку, то в цьому випадку для утворення 
повного лінійного дефекту берегам розрізу потрібно додати 
гвинтовий рух. 

 
Рис.3.8. Від’ємна 90-градусна клинова дисклінація в кубічній решітці 
 

Коли гвинтовий рух супроводжується вирізанням 90-
градусного клина утворюється позитивна диспирація нахилу 
(рис. 3.9, а), а якщо додаванням аналогічного клина – негативна 
(рис. 3.9, б). 

                  
а б 

      Рис. 3.9. Позитивна (а) і негативна (б) 90-градусна диспирації нахилу  
 
Проаналізуємо 60-градусні дисклінації нахилу в кристалах із 

шестерною віссю симетрії. Зробимо розрізи по лініях АВ′ і АВ″ у 
вихідній кристалічній решітці (рис.3.10, а) та вилучимо 60-
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градусний клин В′АВ″ із блоку. Після чого повернемо береги 
розрізу назустріч один одному, подумки склеїмо їх і дамо 
системі вільно релаксувати. Позитивна 60-градусна дисклінація 
нахилу, що утворюється при цьому представлена на рис. 3.10, б. 
Тут як і раніше кожний атом оточено шістьма найближчими 
сусідніми атомами, за винятком центрального атома А, через 
який проходить дисклінація й вісь псевдосиметрії п'ятого 
порядку. Аналогічним чином можна одержати перетин по лінії 
АВ′ (або АВ″). Після чого берега перетину розсунемо на 60° і в 
щілину, що утворилася, вставимо клин В′АВ″. У результаті 
одержуємо негативну 60-градусну дисклінацію нахилу 
(рис. 3.10, в), лінія якої збігається з віссю псевдосиметрії 
сьомого порядку. При цьому всі атоми перекрученої структури, 
за винятком центрального атома А, як і раніше мають шістірне 
оточення. 

Отже, введення 90-градусних позитивних і негативних 
дисклінацій нахилу в кубічний кристал перетворить його вісь 
симетрії 4-го порядку відповідно в осі псевдосиметрії 3-го й 5-го 
порядків, а введення позитивних і негативних 60-градусних 
дисклінацій нахилу в гексагональний кристал переводить вісь 
симетрії 6-го порядку відповідно в осі псевдосиметрії 5-го й 7-го 
порядків. У розглянутих вище випадках лінія дислокації 
збігалася з віссю повороту. В загальному випадку вектор Франка 

  й лінія дисклінації L можуть не розташовуватися на одній 

прямій. Це зауваження стосується не тільки криволінійних 
дисклінацій, де таке сполучення неможливе через причини 
геометричного характеру, але й прямолінійних дисклінацій. 
Якщо зсув осі повороту від лінії дисклінації дорівнює вектору 
t


, то ця обставина рівносильна додаванню до дисклінації 
трансляційної дислокації з вектором Бюргерса ωb t

  . 
Дотепер розглядалися лише дисклінації, які утворюються 

розворотом берегів перетину на кут ω, що дорівнює 
мінімальному куту поворотної симетрії кристалу (в кубічних 
кристалах це кути  90, а в гексагональних  60°). Такі дефекти 
називають дисклінаціями одиничної потужності. 
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У кристалах можливі дисклінації n-кратної потужності, де n 
– ціле число, хоча енергетично існування таких дисклінацій 
малоймовірно. Але виникнення позитивних клинових 
дисклінацій, сполучених з віссю повороту потужністю ω≥2π, 
неможливо. Для негативних дисклінацій таких обмежень не 
існує, хоча є певні труднощі з деформацією берегів розрізу. 
Аналогічні обмеження мають місце для дисклінації кручення, у 
яких вісь ротації перетинає лінію дефекту. Якщо ж вісь ротації 
зміщена щодо лінії дефекту, то зазначені обмеження знімаються. 

 

  
 

а б в 
Рис. 3.10. Схема утворення 60-градусної дисклінації нахилу: а – 
вихідна решітка; б – позитивна 60-градусна дисклінація нахилу; в – 
негативна 60-градусна дисклінація нахилу 

 
На рис. 3.11.а.  в якості такого прикладу наведена 

дисклінація крутіння потужністю 3π. Аналогічна дисклінація 
крутіння потужністю π у двовимірному кристалі, наведена на 
рис. 3.11.б 

  
а б 

Рис. 3.11. Дисклінація крутіння в зразку форми тора з прямокутним 
перетином потужністю 3π. Вектор Франка не перетинає лінії 
дисклінації; б) Дисклінація крутіння потужністю π у двомірному 
кристалі 
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3.5. ДИСКЛІНАЦІЇ В ДВОКОМПОНЕНТНИХ КРИСТАЛАХ 
 

Поняття дисклінацій дотепер застосовувалось до кристалів, 
що складаються із атомів одного сорту. На практиці найчастіше 
доводиться мати справу з бінарними та багатокомпонентними 
сплавами або сполуками. Тому представляє інтерес вивчення 
конфігураційних особливостей таких сполук з дисклінаціями. 
Спочатку розглянемо приклад структурних типів решіток 
кам'яної солі NaСl і нітриду бору BN. Наведені нижче 
міркування, з урахуванням специфіки хімічному зв'язку між 
атомами, можуть бути використані для опису цілого класу 
двокомпонентних сполук, що мають кубічну структуру. 
Наприклад, структури типу NaСl мають оксиди перехідних 
елементів TiО, MnО, FeО, NiО, нітриди й карбіди перехідних 
підгруп Ti і V, галоїди срібла  AgСl, AgBr, AgF, сульфіди й 
селеніди свинцю й телуру. Схема розташування атомів у таких 
решітках наведені відповідно на рис. 3.12 а, б. Дотримуючись 
методик В.А. Лихачова й В.Е. Шудегова, створимо в цих 
структурах дисклінації. Розглянемо 90-градусні дисклінації 
нахилу, які наведені на рис. 3.13. 

  
а б 

Рис. 3.12. Схема розташування атомів у решітках типу NаCl (a) i BN (б) 

 
 

а б 
Рис. 3.13. Позитивна (а) та негативна (б) 90-градусні дисклінації 
нахилу в решітках типу NаCl 
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Cтруктура ядра цих дисклінацій залежить від чергування 

атомів різного сорту усередині, коли вирізається або 
вставляється 90-градусний клин. Тут до лінії дисклінації 
дотикається антифазна границя АГ, що має додаткову 
поверхневу енергію. Аналогічна обставина має місце у випадку 
дислокацій. Так, введення дислокації з вектором Бюргерса 
меншим, ніж вектор трансляції надструктури, автоматично 
вводить в останню антифазну границю в площині зсуву, вектор 
антифазності якої дорівнює вектору Бюргерса. При цьому зсув 
берегів розрізу на одну міжатомну відстань у площині креслення 
не усуває антифазну границю, тому що вона з'являється в 
іншому місці. Лише зсув на міжатомний проміжок уздовж лінії 
дисклінації в напрямку, перпендикулярному кресленню, 
приводить до утворення повного (утвореного) лінійного дефекту 
без антифазної границі. Такі комбіновані лінійні дефекти, 
отримані в результаті ротаційного зсуву берегів перетину на 
вектор Франка   та трансляційного зсуву на вектор Бюргерса 
b


(при їхній паралельності), як видно з рис. 3.14, є диспираціями 
нахилу.  

  
а б 

Рис. 3.14. Позитивна (а) і негативна (б) 90-градусні 
диспирації нахилу у решітках типу NaСl 

 
Отже, диспирації як самостійний клас лінійних дефектів 

можуть існувати не тільки в кристалах із гвинтовими осями 
симетрії, але й у надструктурах. Причому, якщо у звичайних 
кристалах трансляційний зсув берегів розрізу підвищує енергію 
системи, то в структурах, коли зсув здійснюється на одну 
міжатомну відстань уздовж лінії дисклінації, він може суттєво 
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зменшити її. Зменшення енергії, що пов'язане зі зникненням при 
такому зсуві антифазної границі, на кілька порядків вище 
відповідного приросту енергії, обумовленого перетворенням 
дисклінацій у диспирацію. Отже, в надструктурах існування 
диспирацій може бути енергетично більш вигідним, ніж 
дисклінацій. Розглянемо 60-градусні дисклінації нахилу у 
решітках типу BN (рис. 3.15).  
 

 
 

 
Рис. 3.15. Розташування атомів поблизу позитивних (а, б, в) і 
негативних (г, д) 60-градусні дисклінацій нахилу в решітках типу BN 

  
У подібних структурах дефект у розташуванні атомів 

спрямований уздовж лінії АВ – чорні й білі кружечки 
чергуються з нехарактерною для даної симетрії послідовністю. 
Повністю впорядкована конфігурація зображена на рис. 3.14. 
Характерно, що антифазні границі та дефекти пакування 
виникають не у всіх надструктурах при введенні дисклінацій. 
Так, у надструктурах Cu3Au (рис. 3.16) і CuAu (рис. 3.17) з 90-
градусними дисклінаціями нахилу антифазні границі не 
утворюються. Відома вирішальна роль дисклінацій у 

а б 

в г д 
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формуванні аморфних і нанокристалічних сплавів, для яких 
характерна відсутність трансляційного далекого порядку. 
Дисклінації усувають цей порядок за рахунок створення 
кривизни з ненульовим тензором Римана-Кристоффеля. При 
цьому локальний трансляційний порядок зберігається. Однак у 
надструктурах дисклінації викликають порушення й локальної 
трансляційної симетрії. За певних обставин, наприклад, у 
випадку росту нанокристалів, сильно дефектні надструктури 
можуть знижувати енергію при введенні в них дисклінацій. Це 
дозволяє з дисклінаційних позицій описувати структуру та 
механічні властивості однокомпонентних і бінарних металевих 
стекол і наноструктурних матеріалів.  
 

                      
а б      в 

Рис.3.16. Схема розташування атомів у вихідній надструктурі Cu3Au (а) і 
в тій же надструктурі з позитивною (б) та негативною (в) 90-градусними 
дисклінаціями нахилу. На схемах прийняті наступні позначення: ● – 
атоми Cu першого шару, ○ – атоми Au першого шару,  – атоми Au 
другого шару 
 
Зокрема, у стеклах елементарними носіями порушень 

поворотної симетрії можуть служити дисклінації, які вносять у 
решітку риманову кривизну, усуваючи тим самим 
трансляційний далекий порядок у розташуванні атомів. Подібно 
зародкам кристалів ротаційні дефекти є своєрідними центрами 
склування, еволюція та ріст яких призводить до виникнення 
некристалічної атомної структури. Із цих позицій скло можна 
розглядати як результат складних синергетичних процесів 
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самоорганізації системи атомів при швидкому охолодженні 
розплаву. 

             
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3.17. Схема розташування атомів у вихідній надструктурі CuAu (а) і в 
тієї ж надструктурі з позитивною (б) та негативною (в) 90-градусними 
дисклінаціями нахилу (● – атоми Cu 1-го шару,  – атоми Au 2-го шару) 

 
Аналогічну ситуацію у випадку кварцу наведено на рис. 3.18. 

     
 
 
Рис.3.18. Схема розташування атомів у кристалічному кварці (а) і кварці, що 
містить позитивну (б) і негативну (в) дисклінації нахилу (● – атоми кремнію, 
○ – атоми кисню) 
 

Моделі будови некристалічних речовин, засновані на 
уявленнях про дефекти поворотного типу можуть бути 
використані для опису та прогнозування структури кварцових і 
напівпровідникових стекол, аморфних і нанокристалічних 
металевих сплавів. Варіювання розмірами та густиною дефектів 
в матеріалі дозволяє керувати параметрами близького та 
мезоскопічного порядку, формувати градієнтні та 
нанокристалічні композиції зі спеціальними властивостями. 
Дисклінаційні уявлення широко використовують при 
інтерпретації будови наноструктурних матеріалів, отриманих 
методами інтенсивної пластичної деформації. 

а б в 
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4. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ 

ЕКСПЕРИМЕНТІВ ДО НЕВПОРЯДКОВНИХ СИСТЕМ  
4.1. МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ 

 
Для одержання рівноважних атомних конфігурацій 

структури мають бути зрелаксовані до стану з мінімальною 
енергією. Процедуру релаксації, як правило, здійснюють 
методом молекулярної динаміки або методом Монте-Карло. 
Останнім часом для релаксації використовують також 
безградієнтну пряму мінімізацію функції багатьох змінних. 

За допомогою методу молекулярної динаміки можна 
одержати важливі результати, що стосуються таких проблем, як 
аморфізація атомних систем, еволюція дефектно-кристалічних і 
аморфних структур в умовах температурно-силових впливів, 
моделювання структури аморфних речовин. Цей метод дуже 
корисно використовувати для опису динаміки радіаційних 
дефектів в кристалах. 

Поведінка заданої сукупності атомів описується в рамках 
класичної механіки системою диференціальних рівнянь у формі 
Ньютона (рідше Лагранжа або Гамільтона), чисельний розв'язок 
яких здійснюється на ЕОМ. У цьому випадку система рівнянь 
руху для N атомів має вигляд 
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де v i, r i, mi – відповідно швидкість, радіус-вектор і маса i-го 
атома; F


i( r i) – сила, що діє на атом; ij – потенціал парної 

взаємодії атомів; t – час; i = 1, 2, ..., N; j = 1, 2, ...., N. 
Розв'язок системи рівнянь (4.1) являє собою завдання Коші, 

для якої розроблені різні алгоритми. Використовуємо для 
розв'язку рівнянь (4.1) метод Ейлера 2-го порядку. Відповідно до 
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цієї методики за відомими значенням координат xij(t) в момент 
часу t  та за значеннями проекцій швидкостей vi(t – t/2) в 
момент часу t – t/2 (де t – крок інтегрування) обчислюють 
нові швидкості й координати атомів: 

 
vi(t + t/2) = vi(t – t/2) + (t/mi)Fi ;                     (4.2) 

xi(t + t/2) = xi(t) + t vi(t + t/2). 
Проекції сили визначають виразом 

        ,rF
r

txtx
tF ij

ij ij

ij
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                              (4.3) 

де F(rij) =
ijrrdr

d



  –  модуль сили, що діє з боку атома i на атом j; 

    2  txtxr ijij – відстань між атомами i та  j. 
Для одержання розв'язку обчислювальну процедуру за час t 

слід повторити n раз (t = nt). У якості критерію вибору кроку 
інтегрування t використовують емпіричне правило: флуктуації 
повної енергії системи не повинні перевищувати флуктуації 
потенціальної енергії. Для зменшення енергетичних флуктуацій 
на величину t накладають математичні й фізичні обмеження. 
Математичні обмеження обумовлені похибками округлення, що 
виникають при виконанні арифметичних операцій. Фізичні 
пов'язані з тим, що крок за часом повинен бути, принаймні, 
менше 1/4 найменшого періоду атомних коливань Tmin, який 
визначають виразом 

max
min

)(
2 ''

ij

imT


 .                                  (4.4) 

Якщо це співвідношення не виконується, то коливання 
атомів стають аперіодичними, що призводить до зростання 
енергії системи. У подальших розрахунках крок інтегрування 
підбирають або на основі розв'язку тестових завдань, або за 
допомогою спеціальної програми, яка автоматично здійснює 
розрахунки t  на кожному кроці інтегрування. 
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 При розв'язку завдань із використанням методу 
молекулярної динаміки здійснюють контроль над повною 
потенціальною енергією Eп і повною кінетичною енергією Ек  
атомів в комірці: 
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Далі енергію усереднюють за часовими кроками s = 1, 2, ..., 
n. У результаті вираз для середніх значень потенціальної E п і 
кінетичної E к енергій, що припадає на одну частинку, набуває 
виду  
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 Із середнього значення кінетичної енергії за теоремою про 
рівнорозподіл енергії можна обчислити температуру системи Т 
= 2Eк/(3k), де k – стала Больцмана. 

Тиск  р  в системі легко обчислити за формулою 
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де V – об'єм системи; 
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1 – віриал сил. 

Аналіз алгоритму та розрахункових формул показує, що 
основний машинний час витрачається на пошук найближчих до 
даного атома сусідніх частинок і на обробку акту їх взаємодії.  

Існують різні програми, які дозволяють прискорити 
процедуру розрахунків. Наприклад, аби прискорити пошук 
найближчих сусідів, для кожного атома складають таблицю його 
оточення, яку оновлюють по мірі просування атома по 
кристаліту. Незважаючи на значне прискорення обчислювальної 
процедури, цей метод вимагає, однак, великого об'єму 
оперативної пам'яті комп’ютера. В алгоритмі мікрокристаліт 
розбивається на пронумеровані кубічні комірки, кожна з яких 
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має три координати. При цьому різниця номерів комірок, 
найближчих до будь-якої даної, залишається незмінною. Усі 
атоми, розташовані в комірках, мають свої номери. Пошук 
найближчих сусідів здійснюють у такий спосіб: по цілій частині 
координат атома визначається, у якій комірці перебуває даний 
атом. Далі переглядають усі прилеглі комірки, що входять у 
сферу дії міжатомного потенціалу, і за їхніми індексами, 
рівними координатам з цілими числами центрів комірок, 
визначають номери атомів, що перебувають у них. При переході 
атому в іншу комірку у відповідний елемент тривимірного 
масиву записують  його номер, а в старий записують нуль. 

В результаті використання такого алгоритму часові витрати 
виявляються пропорційними не N2 , a nN (де N – кількість атомів 
кристаліта, п – число атомів найближчого оточення), що для 
кристаліта з N=1000 і n = 50 дає виграш у часі приблизно в 20 
разів. Такий алгоритм, очевидно, є найбільш оптимальним для 
пошуку найближчих сусідів при розв'язку будь-якого класу 
завдань методом молекулярної динаміки. 

 
4.2.  ПОТЕНЦІАЛИ МІЖАТОМНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Подальша оптимізація часових витрат пов'язана з вибором 

потенціалів і розрахунками сил міжатомної взаємодії. Для опису 
останніх звичайно використовують концепцію потенціалів 
парної взаємодії, тобто постулюється, що енергія кристалічної 
решітки визначається тільки відстанню між атомами.  

Зрозуміло, у тих випадках, коли таке спрощення 
неприйнятне, необхідно використовувати більш точні 
наближення, якими є, наприклад, трьох-, чотирьох- і N-
частинкові потенціали. У цьому випадку потенціали можуть 
залежати як від положення інших атомів, так і від величини 
кутів між атомними зв'язками. Крім того, передбачається, що 
потенціали парної взаємодії сферично симетричні, хоча 
насправді, за винятком атомів інертних газів, оболонки атомів і 
іонів не є такими.  
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Найчастіше в рамках зазначених наближень використовують 
потенціали у формі Борна-Майера (4.8), Леннарда-Джонса (4.9) 
або Морзе (4.10): 

1(r) = C exp(–r);     (4.8) 
 

2(r) = 612 r
b

r
a

 ;                 (4.9) 

3(r) = A exp(–r) – В exp(–2r),         (4.10) 
де r – відстань між атомами; а, b, , , А, В та С – константи, 
отримані експериментально.  

У випадку металевих систем ці потенціали описують досить 
обмежене коло фізичних властивостей, тому що вони не 
враховують наявність підсистеми вільних електронів. Останні 
впливають практично на всі фізичні характеристики металів. 
Тому в металах потенціали, як правило, калібрують за 
експериментальними даними: сталою решітки, пружними 
константами, енергією сублімації, коефіцієнту стисливості, 
енергіями утворення  та міграції дефектів тощо.  

 Для більш коректного опису властивостей металів доцільно 
розраховувати потенціали міжатомної взаємодії на підставі 
квантово-механічних уявлень. При цьому хвильові функції 
електронів i, мають задовольняти рівнянню Шрьодінгера: 

Ĥi = [T


 + ( r  )]i = Eii,         (4.11) 
де T


=–ћ22/(2m) – оператор кінетичної енергії; ћ – стала 

Планка; m – маса електрона; ( r  ) – самоузгоджений потенціал, 
що діє на окремий електрон у зоні провідності. 

У випадку простих металів набір хвильових функцій можна 
розбити на функції внутрішніх оболонок і зони провідності. 
Враховуючи, що валентні електрони не утворюють зв'язаних 
станів поблизу іонів (для цього i має бути ортогональною 
хвильовим функціям зв'язаних станів), можна розкласти 
хвильові функції валентних електронів за плоскими хвилями, 
ортогоналізованими до хвильових функцій внутрішніх 
оболонок.  
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Після підстановки результату розкладання i у формулу 
(4.11) і математичних перетворень одержимо вираз 

)( WT


 i = Ei,                (4.12) 
де i – псевдохвильова функція; W


= ( r  ) + (Еi – H


) P


 – 
ефективний потенціал, що складається із двох доданків, 
причому перший з них є звичайним (дійсним) потенціалом 
притяжіння, а другий (проекційний оператор P


) – потенціалом 

відштовхування. Ефективний потенціал W


 одержав назву 
псевдопотенціала. Така заміна дійсного потенціалу електрон-
іонної взаємодії на слабкий псевдопотенціал дозволяє для опису 
електронної підсистеми використовувати апарат теорії збурень.  

Основним завданням в теорії псевдопотенціалу є вибір 
найбільш коректної апроксимації для електрон-іонної взаємодії. 
Для цієї мети, як правило, використовують два підходи – 
аналітичний (апріорний) і модельний. При аналітичному підході 
псевдопотенціали розраховують в наближенні локального 
функціонала електронної густини. Такий підхід дозволить 
знайти псевдопотенціали для всіх елементів періодичної 
системи. Однак вони не є оптимізованими, а використання 
другого порядку теорії збурень недостатньо для обчислення як 
електронних, так і атомних властивостей. Так, значення 
електроопору виявляється приблизно на порядок завищеним, а 
сам потенціал – нереалістичним, оскільки перший мінімум його 
виявляється глибоким і зміщеним в область малих відстаней. 
Тому метод розрахунків псевдопотенціалів внаслідок 
трудомістких обчислювальних процедур і в силу вищевказаних 
причин не знайшов широкого застосування. Проте його 
використовують у зонних розрахунках.  

Інший підхід полягає у використанні модельних 
псевдопотенціалів, що залежать від підгінних параметрів, 
знайдених з експерименту. Існують різні модельні 
псевдопотенціали: псевдопотенціал для порожнього іонного 
остову, нелокальні псевдопотенціали тощо. 

Важливою перевагою теорії псевдопотенціалів є можливість 
використання їх для опису не тільки ідеальних кристалів, але й 
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дефектних і невпорядкованих структур. У випадку рідких і 
аморфних металів самоузгоджений потенціал ( r ) може бути 
представлений у вигляді 

( r ) =  ( r ) + ( r ), 
де  ( r ) – трансляційно-інваріантний в середньому потенціал; 
( r ) – флуктуації відносно  ( r ). 

Аналогічним чином псевдопотенціал W також являє собою 
суму трансляційнно-інваріантного в середньому оператора W  та 
флуктуаційного W, що є випадковою величиною:  

W = W  + W. 
Оригінальні методи дослідження й прогнозування фізико-

хімічних властивостей невпорядкованих систем з урахуванням 
електронних кореляцій викладені в роботах І.Р. Юхновського, 
Л.А. Булавіна, С.П. Репецького  та інших. 

 
4.3. РОЗРАХУНКИ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧОВИН 

 
Перші спроби здійснення процедури релаксації кристалів з 

дисклінаціями на ЕОМ здійснювались на моделях, що 
складаються із 122 та 192 атомів. Функції радіального розподілу 
атомів для зрелаксованих структур виявились в задовільному 
узгодженні  з відповідними експериментальними даними.  
Надалі кількість атомів було збільшено до 427. Вихідна 
невпорядкована структура отримана введенням у гексагональну 
решітку двох позитивних й двох негативних 60-градусних 
дисклінацій нахилу у вигляді квадруполя (рис. 4.1, а). Місця 
виходів позитивних і негативних дисклінацій на цій схемі мають 
відповідно п’ятірну й семерну координацію. Релаксація системи 
до рівноважного стану здійснювалася з використанням методу 
молекулярної динаміки при зафіксованих  граничних умовах. 
Міжатомна взаємодія описувалась модифікованим  потенціалом 
Леннарда–Джонса, який при r > r' (r' = 0,164 нм) мав звичайний 
вигляд: 

 
(r) = 4[(/r)12 – (/r)6],           (4.13) 
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де параметри  і  обрані для кобальту:  = 0,89а (а = 0,251 нм), 
 = 0,50 еВ. 

При r < r' потенціал визначали лінійною залежністю 
 

(r) = –cr + b,           (4.14) 
 

де коефіцієнти рівні відповідно: b = 502 еВ, с = 26,483 еВ/нм. 
Процедуру релаксації проводять до значення кінетичної 

енергії, що відповідає Т = 0,1 К. Схеми переміщення атомів і 
розташування їх після завершення релаксації представлені на 
рис. 4.1, б, в, г.  

 
Рис. 4.1. Еволюція структури в процесі релаксації гексагональної 
решітки із квадруполем 60-градусних дисклінацій нахилу: а – вихідна 
структура, б – траєкторії руху атомів; в, г – розташування атомів і 
комірок Вороного після релаксації 
 

З наведених схем видно, що після релаксації кількість 
точкових дисклінацій (п'ятичленних кілець) суттєво 
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збільшилося. Про це саме свідчить гістограма розподілу комірок 
Вороного залежно від числа ланок у багатокутниках (рис. 4.2, а). 
Видно, що максимум гістограми зміщений в область 
п'ятичленних кілець. Між точковими дисклінаціями 
утворювалися досить впорядковані ділянки, в яких 
розташування атомів близько до кристалічного стану. Аналіз 
ФРРА для вихідної та зрелаксованої структур показує, що 
невпорядкована структура дійсно близька до аморфної 
(рис. 4.2, б). 

 
                а б 

Рис. 4.2. Розподіл комірок Вороного залежно від кількості сторін n у 
багатокутниках (а) і ФРРА (б) для вихідної (1) і релаксованої (2) 
структур  

 
Характерно, якщо двовимірну кристалічну решітку 

“нагріти” до температури плавлення (~1700 К), то утворюється 
невпорядкована структура (рис. 4.3). Розташування атомів у ній 
близько до схеми (рис. 4.1, в), порівняння з якою показує, що у 
двомірному розплаві зберігається приблизно така ж кількість 
точкових дисклінацій, як і в склі, що підтверджує ідеї про 
дисклінаційний механізм плавлення двовимірних решіток. 

Розглянемо результати розрахунків рівноважних 
конфігурацій атомів для дисклінаційної моделі скла, виконаних 
для 1599 атомів (з координаційними числами 5 і 7 було 
відповідно 18 і 16 атомів). Взаємодія між атомами описували 
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парним потенціалом Морзе. Релаксацію системи здійснювали 
методом молекулярної динаміки з використанням вільних 
граничних умов. 

Якщо у процесі релаксації виникали ділянки зниженої 
щільності, то в них поміщали для компенсації об'єму додаткові 
атоми. Число їх до кінця процесу склало 60, тобто після 
завершення релаксації сумарна кількість атомів виявилася 
рівним 1659. Процедуру релаксації проводять доти, поки 
кінетична енергія системи не зменшувалася до рівня, 
відповідного температурі 0,1 К. 

 
Рис. 4.3. Схема розташування 495 атомів у розплаві кобальту 
 

Отримана після повного завершення релаксації система 
зображена на рис. 4.4. Характерно, що області стиснення та 
розтягнення (рис. 4.4) утворювали у площині двомірної моделі 
досить протяжні ділянки складної конфігурації. 

GL-7\PIC-4.PCX

 
Рис. 4.4. Дисклінаційна модель скла після релаксації ○, ● – відповідно 
атоми в областях стиснення та розтягування; ○ – атоми на межі; атоми 
зі зміненим координаційним числом з'єднані перемичками 
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У релаксованій структурі містяться дефекти типу точкових, а 
також дислокації та дисклінації  густиною ~5·1013 см–2. 
Незважаючи на граничні умови, стійкі дисклінаційні 
конфігурації виникають навіть на межі моделі. Наявність 
значної густини дефектів означає, що у подібних структур 
повинні суттєво змінюватись функції радіального розподілу 
атомів (рис. 4.5) та структурно-чутливі властивості. 

 
Рис. 4.5. ФРРА для зрелаксованої структури  

 
Отже, якщо зсув атомів уздовж нормалі до площини 

кристаліту заборонено, то релаксація дисклінаційної моделі 
приводить до утворення стійких конфігурацій. Якщо рух атомів 
дозволено у всіх трьох вимірах, то двовимірний кристаліт з 
дисклінаціями перетворюється на об'ємний кластер. 
“Конструювання” тривимірної моделі, як правило, проводиться 
у такий спосіб. Після релаксації планарної конфігурації на шар 
атомів накладається ще один. В таких конфігураціях  релаксація 
відбувається за рахунок зсувів атомів у трьох вимірах. У 
результаті двошаровий кристаліт мимоволі вигинався, 
перетворюючись у воронкоподібну фігуру, а дефекти пакування 
за рахунок вигину атомних площин “розмиваються”. Шляхом 
подібного пошарового нарощування шаруватих об'єктів можна 
одержати об'ємні кластери довільного розміру.  

Приклад чотиришарової структури після релаксації 
наведений на рис. 4.6, де показані положення атомів в одному з її 
шарів товщиною в міжатомну відстань, що містить п'ятірну вісь 
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симетрії, при розгляді кластера зверху (а) і збоку (б). На 
рис. 4.6, в показана внутрішня будова кластера, для чого передня 
частина кластера у формі клина, що становить п'яту частку 
фігури, вилучена. 

 
  а                              б                               в 

Рис. 4.6. Чотиришарова модель позитивної диспланації з поворотною 
віссю п'ятого порядку, що проходить через центр: а – вид зверху; б –
 вид збоку; в – внутрішня будова кластера 
 

Характерною рисою отриманої конфігурації є відсутність 
трансляційної симетрії через наявність осі симетрії п'ятого 
порядку, вигину атомних площин і характерного вилучення 
уздовж п'ятірної вісі. Легко уявити собі кластер типу 
зображеного на рис. 4.6, якщо додати йому довільну огранку, 
подібну  зернам у полікристалі. Такими аморфними зернами 
можна заповнити будь-який об'єм, тобто одержати реальне скло 
на основі поліаморфної структури. При такому підході кожне з 
аморфних зерен виходить анізотропним. Тому в стеклах з 
подібною будовою слід очікувати утворення своєрідних текстур. 

На основі комп'ютерних експериментів досліджена 
можливість своєрідної аморфізації кластерів залежно від 
геометричних розмірів, температури та хімічного складу. При 
зменшенні розмірів кластерів і підвищенні температури 
схильність до аморфізації систем збільшується. Оригінальні 
результати отримані в комп'ютерних експериментах при 
вивченні аморфізації металів в процесі іонного опромінення, в 
умовах зовнішніх імпульсних навантажень і більших 
пластичних деформацій, а також процесів деформації й 
руйнування стекол. 
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5. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО АМОРФНИЙ СТАН 
РЕЧОВИНИ 

 
5.1. АМОРФНИЙ ТА СКЛОПОДІБНИЙ СТАНИ  

 
Наявність ближнього порядку і відсутність дальнього 

порядку об’єднує в одну групу різні види некристалічного 
стану, між якими є суттєві відмінності. Вивчення стекол і 
склоподібного стану як одного з видів некристалічних твердих 
тіл є традиційним для сучасної фізики конденсованого стану. 
При цьому відзначається, що термін «скло» нижче за ієрархією, 
ніж термін «некристалічний». Склоутворення (для неорганічних 
речовин) чи смолоутворення (для органічних речовин) 
розглядаються як основний різновид процесів утворення 
аморфного стану. Одночасно вважають, що «некристалічне» чи 
«аморфне» більш загальні терміни, по відношенню до 
«склоподібного» і клас аморфних твердих тіл значно ширший і 
багатогранніший класу склоподібних тіл, – як загальне ширше 
часткового. Відзначимо, що стекла завжди аморфні, але не всі 
аморфні речовини – стекла. Невиправдано розширення терміну 
«скло» до рівня «некристалічного твердого тіла» чи «твердої 
аморфної речовини».  

Серед некристалічних твердих тіл особливе місце займають 
речовини, що перебувають у склоподібному стані. Склоподібний 
стан – це одна з форм існування некристалічних (аморфних) 
твердих тіл. Серед усіх інших видів некристалічних твердих тіл 
склоподібні речовини виділяються тим, що їх одержують при 
переохолодженні рідини (оксидного розплаву, водяного розчину 
солей, полімеру в текучому стані, рідкого металевого сплаву 
тощо) в умовах, коли кристалізація не встигає здійснитися до 
переходу речовини у твердий стан. При цьому рухливість 
складових частинок рідини стає настільки малою, що швидкість 
кристалізаційних процесів прямує до нуля і речовина 
зберігається у твердому аморфному стані досить довго. 
Відповідно можна сформулювати наступне визначення: 
речовиною в склоподібному стані (склоподібною речовиною) 
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називається тверда некристалічна речовина, що утворилася в 
результаті охолодження рідини зі швидкістю, достатньою для 
запобігання кристалізації при охолодженні.  

Перехід речовини з рідкого стану в склоподібний стан 
називають склуванням, а температурний інтервал цього 
переходу – інтервалом склування. Із цих визначень випливає 
низка важливих особливостей склоподібного стану. Насамперед, 
структура склоподібної речовини має бути дуже близькою до 
структури рідини, з якої ця речовина отримана. Структура 
рідини при склуванні ніби заморожується: коли складові 
частинки речовини при низьких температурах втрачають 
рухливість і речовина стає твердою, подальші зміни її структури 
виявляються неможливими. 

При кристалізації рідини структура речовини змінюється 
кардинальним чином. Отже, у речовинах, що легко 
кристалізуються, при температурі кристалізації різко, стрибком 
змінюються всі без винятку властивості речовини. В бінарних й 
більш складних рідинах, що легко кристалізуються, цей стрибок 
“розмазується” у деякому вузькому інтервалі температур, що 
знаходяться між температурами ліквідусу та солідусу. При 
охолодженні речовини, здатної переходити в склоподібний стан 
(так звані склоутворюючі речовини або рідини), всі властивості 
речовини змінюються з температурою плавно, без стрибків. 
Оскільки всі рідини практично ізотропні, то ізотропними 
виявляються й склоподібні речовини. 

Стеклами називаються аморфні тіла, що отримуються 
шляхом переохолодження розплавів, незалежно від хімічного 
складу та температурної області застигання. Перехід з рідкого у 
склоподібний стан є оборотним, тобто можливе плавлення 
стекол та повернення їх у твердий стан без змін основних 
фізико-хімічних властивостей. Стекла утворюються при 
охолодженні рідин, які складно кристалізуються, і 
характеризуються монотонною залежністю в'язкості від 
температури. Термін “скло” є технічним терміном на відміну від 
наукового терміна “склоподібна речовина”. Скло може бути 
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представлено як мікрогомогенна або мікрогетерогенна система. 
В склі можуть виявитися міхури, дрібні кристалики.  

В матеріалі, що утворюється зі склоподібної речовини, може 
бути навіть спеціально утворена велика кількість дрібних 
кристаликів, які роблять матеріал непрозорим (“молочним”) або, 
які надають йому те чи інше забарвлення. Такі матеріали 
називають склом молочним, забарвленим тощо. В більш 
широкому тлумаченні терміна “скло” можна допускати 
використання широке застосовуваних на виробництві термінів 
“розм'якшене скло” і навіть “розплавлене скло”. В такому 
випадку правомірним є також термін “тверде скло”. У той же 
час термін “склоподібна речовина” вже має на увазі, що мова 
йде про тверде тіло.  

Склоподібний та аморфний стани характеризуються різними 
переходами в кристалічний стан. У випадку аморфного стану 
швидкість цього переходу на кілька порядків вище, ніж для 
склоподібного, і для аморфних сплавів характерна наявність 
фазового перетворення. Аморфні сплави при нагріванні вище 
температури кристалізації міняють властивості. 

Характерними для стекол вважають такі властивості.  
 Утворення стекол є результатом охолодження 

(заморожування) рідини без кристалізації чи при підвищенні тиску 
на неї. Тобто, вихідним для одержання скла є рідкий стан, а процес 
його одержання – це явище склування. 
 Процес переходу з рідкого стану в склоподібний повинен 

бути оборотним, тобто повинен реалізовуватися і процес зворотній 
склуванню – розм'якшення чи розморожування. 
 Суттєвою відмінністю аморфного стану від скла є відсутність 

характерної температури склування Тg і відповідного переходу при 
ній. В багатьох аморфних матеріалах такий перехід може 
маскуватися процесами кристалізації, ініційованих надлишком 
дефектних станів або поверхнею. Інші аморфні матеріали, зокрема 
плівки, можуть проявляти псевдоперехід із певною температурою, 
близькою до Тg: релаксацію структури до стану, тотожнього 
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охолодженій до цієї температури рідини. Після такого переходу 
або одночасно з ним такий матеріал кристалізується.  
 У склі в ізобарно-ізотермічних умовах час релаксації будь-

якого ступеня свободи до рівноваги занадто великий у порівнянні з 
тривалістю експерименту чи використання скла. Зразки скла 
повинні мати макроскопічні розміри хоча б у одному вимірі; цією 
ознакою, імовірно, скло відділяють від ультрадисперсних 
частинок. Склоподібний стан є термодинамічно  метастабільним, 
має механічні властивості твердих тіл. Скло наділене якостями 
невизначених хімічних сполук з ізотропністю властивостей у 
макромасштабі, для нього характерні крихкість і раковистий злам. 

Зауважимо, що тверде тіло від рідини відрізняється, по-перше, 
відсутністю текучості і, по-друге, відсутністю змін у відносному 
розташуванні атомів. Таке визначення дозволяє чітко відокремити 
твердий стан речовини від рідкого при зміні агрегатного стану, 
тобто при кристалізації чи плавленні. У процесі ж склування при 
неперервній зміні текучості і рухливості структурних частинок 
одна відносно іншої встановити границю між рідким і твердим 
станом досить важко.  

Стекла отримують із рідин, але утворюються вони при 
заморожуванні структури розплаву в процесах, що тенденційно 
направлені на формування кристалу. В такому відношенні 
склоутворення – це неперервний квазіфазовий перехід ІІ роду при 
Тg між переохолодженою рідиною та твердим станом. 

Некристалічний твердий стан утворюється не лише з рідкої, але 
і з газоподібної фази. Здебільшого при газофазному осадженні 
формуються плівки або покриття товщиною від моноатомних 
шарів до 10 мкм. 

 
5.2. СТЕКЛА ТА АМОРФНІ ПЛІВКИ ЯК ДВА ВИДИ  

НЕКРИСТАЛІЧНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ 
 
Аморфні плівки слід розглядати як вид аморфного 

твердотільного стану, або як дисперсну форму аморфної 
речовини, одержуваної безпосередньо конденсацією потоків 
газу чи плазми. Фазовий склад та структура плівок істотно 
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залежать від інтенсивності атомно-молекулярних чи іонно-
плазмових потоків. Слід зазначити, що відмінності між стеклами 
й аморфними плівками можна пояснити лише за допомогою  
властивостей об’ємних та поверхневих станів речовини. Стекла 
також можуть бути реалізовані у вигляді тонких плівок – 
склоподібних плівок, наприклад, при технології надшвидкого 
загартування металевих розплавів чи при конденсації пари за 
механізмом пара – рідина – склоподібна плівка. Такі склоподібні 
плівки мають бути близькими за властивостями до  стекол, 
більше або менше модифікованих впливом поверхні та 
особливостями умов їх отримання. 

Не може служити ознакою склоподібних речовин і ступінь їх 
мікрогетерогенності. Тому некоректні зауваження, що скло – це 
гомогенний стан речовини, а аморфний зразок – 
мікрогетерогенний стан. Як приклад такої некоректності можна 
навести порівняння монокристалів, полікристалів, блочних 
кристалів, ультрадисперсних частинок, твердих розчинів, 
негомогенних стекол після ліквації і т.д. 

Вважають, що якщо одна і та сама речовина може бути 
отримана у вигляді масивного скла і аморфної плівки, то їх 
властивості мають бути досить близькими. Наприклад, 
характеристики ближнього порядку в них практично 
співпадають. Виняток складають лише ті властивості, які тісно 
пов’язані із специфікою отримання цих двох видів аморфних 
речовин. Проаналізуємо характерні риси конденсованого 
аморфного плівкового стану. 
 Способи отримання аморфних плівок полягають у 

використанні фазових переходів між агрегатними станами газ 
(плазма) та тверда речовина з конденсацією останньої на 
відповідних підкладках. 
 Особлива, близька до двомірної геометрія аморфних плівок, в 

якій напрямки паралельні та перпендикулярні підкладці суттєво 
нееквівалентні.  
 Сильний прояв ефектів поверхневої міжфазної взаємодії на 

межах поділу підкладка – плівка та плівка – оточуюче середовище. 
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У багатьох випадках аморфні плівки слід розглядати як складну 
нерозривну систему підкладка – власне плівка – оточуюче 
середовище. 
 Більш високий ступінь термодинамічної нерівновноважності 

(метастабільності) аморфних плівок у порівнянні зі стеклами. Це 
проявляється в суттєвих відмінностях процесів переходу аморфних 
плівок і стекол до більш рівноважних структурних станів та при їх 
кристалізації. При синтезі скла час релаксації системи більший, 
ніж при конденсації аморфної плівки, і тому структура скла більш 
рівноважна. 
 Значна інтенсивність протікання релаксаційних змін 

структури та властивостей  в післяконденсаційний період. 
 Вплив різних розмірних ефектів (у тому числі фазового і 

квантового) на процеси структуроутворення та фізичні параметри. 
 Внаслідок більшої нерівноважності та багатофакторності 

процесів конденсації у складних системах концентраційні області 
одержання стійких аморфних плівок, як правило, значно ширші за 
відповідні області склоутворення.  
 У більш ширших діапазонах реалізуються в аморфних 

плівках найрізноманітніші атомні конфігурації аморфної 
структурної сітки.  
 Для аморфних плівок повністю виключена можливість 

багатократних зворотних переходів у розплавлений стан, які є 
характерною ознакою скла. Такі переходи плівок у рідкий стан 
маскуються або гальмуються процесами структурної релаксації та 
кристалізації плівок. Дана особливість не є загальною і в окремих 
випадках може порушуватися. Більш того, суттєва відмінність 
процесів кристалізації аморфних і скловидних матеріалів сама по 
собі вже відображає той факт, що це різні стани речовини. 
Відповідно вони будуть вирізнятись температурно-часовими 
залежностями фізико-хімічних властивостей та характером 
фазових перетворень в них.  

В табл. 5.1 наведено порівняння основних особливостей 
стекол та аморфних плівок. Порівнюючи специфіку стекол та 
аморфних плівок (табл. 5.1.), можна зазначити, що плівки у 
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багатьох пунктах подібні до склоподібного стану, хоча вони 
володіють цілою низкою специфічних особливостей. Основні з 
цих відмінностей зумовлені характером того вихідного стану, з 
якого відбувається їх формування – а саме потоком частинок 
пари чи плазми. 

Таблиця 5.1 
Порівняння двох основних видів аморфного стану:  

стекол та аморфних плівок 
Параметр Стекла Аморфні плівки 

Метод 
отримання 

Склування рідин 
(процес неперервного 
та зворотнього 
переходу) 

Конденсація паро-
плазмових потоків  
(процес ступінчастого та 
незворотнього переходу) 

Як правило, тривимірні Як правило, двовимірні Зовнішня форма 
Макроскопічні розміри, принаймі, в одному вимірі 

Термодинамічна 
метастабільність 

Реалізується у 
більшості випадків 

Проявляється у значно 
ширших масштабах від 
термодинамічно 
квазістабільних до 
лабільних станів 

Механічні 
властивості 

Характерні для твердотільного стану 

Хімічний склад Невизначені хімічні сполуки 
Ізотропність 
властивостей 

Реалізується у 
більшості випадків 

У багатьох випадках 
проявляється анізотропія 

Крихкість і 
раковистий злам 

Характерний Нехарактерний 

Релаксація 
структури 

Повільна і 
довготривала 

Протікає у більш широких 
масштабах і більш 
динамічно 

Вплив 
міжфазної 
взаємодії 

Майже не виявляється Дуже сильний вплив 

Розмірні ефекти Майже не виявляються Можуть бути дуже суттєві 
Концентраційні 

області 
реалізації 

Визначаються умовами 
отримання 

Значно ширші, ніж у 
стеклах 

Особливості 
структури 

Значною мірою 
наслідують структуру 
рідин 

Реалізуються 
найрізноманітніші атомні 
конфігурації 
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Звичайно, що атомний, молекулярний та іонний склад таких 
потоків визначальною мірою буде задавати структуру утворених 
плівок. Одночасно в їх структуроутворенні важливу роль 
відіграють також енергетичний стан частинок паро-плазмового 
потоку та кінетика процесів їх конденсації на поверхні підкладки. 
При цьому, на відміну від склування, характер протікання процесів 
формування  структури  аморфних  плівок  під  час  їх   конденсації 
досліджено вкрай слабко. 

В цілому, дія всіх цих факторів має забезпечувати суттєву 
відмінність структури аморфних плівок та стекол однієї і тієї ж 
речовини. В структурному відношенні вважається, що в плівках 
(особливо для халькогенідів) присутня значна концентрація 
гомозв’язків, в той час як у стеклах вони практично відсутні.  

При цьому слід враховувати, що самі гомозв’язки можуть 
входити в різні структурні утворення в плівках і в стеклах 
(наприклад, в окремі кластери або в неперервну сітку).  

В цьому відношенні по ступеню хімічної зв’язаності і по типу 
хімічних зв’язків пропонується вважати плівки більш дефектними. 
Експериментально такі відмінності проявляються в електронних 
властивостях плівок та стекол. Більш того, навіть відпал плівок при 
температурах, близьких до Тg, не приводить величину їх 
провідності до характерних значень скла. Це означає, що плівки та 
стекла відрізняються не лише концентрацією дефектів, але і 
особливостями структури атомної сітки – різною геометричною 
топологією структурних одиниць  та їх співвідношенням. 

Ще одним важливим моментом є те, що поверхневі області 
плівки будуть сильно відрізнятися від об’ємних. Зокрема, на 
поверхні можуть бути великі густини вільних хімічних зв’язків і 
значна їх частка може брати участь у реконструкції структури 
поверхні. Деякі властивості плівок будуть залежати від їх товщини. 
В плівках велику роль можуть відігравати поверхні, зв’язані з 
внутрішніми порами та пустотами. Крім цього можливі і інші 
суттєві відмінності в структурі аморфних плівок і стекол однієї і 
тієї ж речовини. 
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Отже, скло – це  вид аморфного стану, який утворюється в 
результаті зворотнього фазового переходу рідина – тверде тіло за 
таких зовнішніх умов, коли забезпечується пригнічення процесів 
кристалізації. Структура скла визначається структурою вихідного 
розплаву та характером процесів її еволюції під час склування. 
Аморфні плівки – це вид аморфного стану, який утворюється в 
результаті конденсації паро-плазмових потоків на підкладках з 
такими умовами на їх поверхні, які виключають процеси 
кристалізації. Визначальними для структури аморфних плівок є 
атомно-молекулярний склад та енергетичний стан частинок паро-
плазмових потоків і характер їх конденсації  на поверхні 
підкладки. Утворення стекол та аморфних плівок із різних 
агрегатних станів речовини зумовлює суттєві відмінності їх 
структури та всіх специфічних рис і властивостей. 

 
5.3.  ОСОБЛИВІСТЬ АМОРФНОГО  СТАНУ  РЕЧОВИН,  

ДО СКЛАДУ  ЯКИХ  ВХОДЯТЬ ХАЛЬКОГЕНИ 
 
Виділяють три найважливіші класи склоутворюючих 

речовин: органічні полімери, неорганічні речовини й металеві 
сплави. Розглянемо неорганічні склоутворюючі речовини. 
Найважливішою групою склоутворюючих речовин цього класу є 
оксидні стекла. 

Оксидні склоутворюючі речовини. Серед оксидних речовин 
та їх сумішей є дуже багато таких, критична швидкість 
охолодження яких становить 103…106 К/с і менше, тому з них 
можна одержувати вироби практично будь-якого розміру. До 
таких оксидів відносять: SiО2, GeО2, В2О3, As2O3, Sb2O3, V2O5, 
Р2О5. Стекла на основі одного з них – оксиду кремнію (так звані 
кварцові стекла) – мають широке практичне застосування 
завдяки унікальному комплексу властивостей.  

Неорганічні склоутворюючі речовини. Поряд зі сполуками 
кисню високу склоутворюючу здатність мають і сполуки інших 
елементів шостої групи періодичної системи – сірки, селену і 
телуру. Такого роду стекла, що відрізняються електронною 
провідністю, непрозорістю у видимій частині спектра й високою 
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прозорістю в ІЧ-області, а також іншими специфічними 
особливостями, називають халькогенідними стеклами.  

Речовини, до складу яких входять халькогени, в порівнянні з 
іншими аморфними твердими тілами утворюють самостійну групу 
матеріалів, що характеризуються низкою особливостей. В 
системах з халькогеном наявні порівняно великі області 
склоутворення. Зміна хімічного складу в межах цих областей 
створює значні можливості для отримання матеріалів із заданими 
структурою, хімічними та фізичними властивостями. Особливо 
важливим серед них є клас халькогенідних склоподібних 
напівпровідників.  

На сьогодні досліджено області склоутворення, вивчено ряд 
фізико-хімічних властивостей стекол і аморфних плівок для 
багатьох бінарних, потрійних і більш складних халькогенідних 
систем. Найбільш вивченими є системи As-S(Se,Te), Ge-S(Se,Te), 
Ge-As(Sb)-S(Se,Te), As-S(Se)-I, As(Sb)-S(Se)-I і ряд інших. Зняття 
обмежень симетрії кристалів, припускає значні відхилення від 
складу можливих сполук у цих системах і «дозволяє» утворення 
різних нових атомних конфігурацій у некристалічному стані. Так 
зміна хімічного складу халькогенідів здатна змінити 
електропровідність більш ніж на 10 порядків. 

Більшість аморфних речовин з халькогенами можна віднести 
до некристалічних матеріалів з переважаючим ковалентним 
характером зв'язку. Однак, якщо в аморфних тетраедричних 
напівпровідниках Si та Ge, що володіють ковалентними зв'язками, 
невпорядкованість структури проявляється у хаотичній, але 
незначній деформації тетраедричного каркасу зв'язків (у 
порівнянні з кристалом), то для халькогенідів невпорядкованість 
структури має більш складний характер. Залежно від хімічного 
складу й умов отримання для їх структури характерні елементи 
полімерної будови (атомні ланцюжки, шаруватість, полімерні 
сегменти), молекулярні і кластерні фрагменти, що є невід’ємною 
властивістю даного класу некристалічних матеріалів.  

Мабуть жодне з явищ, що спостерігаються в склі або аморфних 
плівках халькогенідів, не викликало такого інтересу й такої 
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кількості різноманітних експериментів, як фотостимульовані 
перетворення. Розглянемо лише якісний бік задач, пов'язаний із 
загальною проблемою досліджень фотоіндуктованих процесів у 
некристалічних матеріалах та їх чутливістю до різних зовнішніх 
дій. Фотоіндуктовані процеси охоплюють всі фізико-хімічні явища 
у матеріалі, що супроводжують світловий вплив.  

Особливістю плівок халькогенідів є те, що багато 
фотоіндукованих процесів, які спостерігаються в них, є 
динамічними структурними ефектами. До таких відносяться 
власне фотоіндуковані структурні зміни (незворотні та зворотні), 
фотокристалізація, фотоіндукована анізотропія, фотоіндукований 
дихроїзм, фотодифузія, фоторозм’якшення, фоторозділення, 
динамічні зміни структури після припинення дії світла та інше. 

Крім фотоіндукованих процесів в аморфних плівках можливі 
зміни структурно-фазового стану та фізичних властивостей при 
термічному нагріві у вигляді докристалізаційних структурних 
перетворень та зміни ступеня розупорядкування структури на 
різних масштабах. Комбінацією світлового впливу і нагріву в них 
стимулюють  також різні фототермічні процеси. 

В аморфних плівках халькогенідів відбуваються зміни 
структури та властивостей при їх опроміненні рентгено- і -
випромінюванням, потоками електронів та іонів. У багатьох 
технологічних процесах та процесах запису інформації 
здійснюються і радіаційно-індуковані фазові переходи з 
аморфного в кристалічний стан і навпаки. З індукованими 
фазовими переходами пов'язані процеси відпалу аморфних 
халькогенідів, виготовлення на їх основі планарних канальних 
хвилеводів, запис інформації та інше. 

Зауважимо, що викликані індукованими ефектами зміни 
стосуються електронної і атомної структури аморфних 
халькогенідів, оскільки зміни, що вносяться в електронну 
структуру і спектр дефектних станів таких речовин, здатні внести 
певні зміни і в їх атомну структуру.  

Аморфні плівки халькогенідів володіють індивідуальною 
особливістю, яка полягає в їх складній атомній структурі та 
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відносно легкій її змінюваності залежно від хімічного складу, 
технологічних умов одержання та зовнішніх стимулюючих дій. 
Причини цього слід шукати у характері хімічної взаємодії атомів 
та особливостях метастабільної рівноваги у бінарних, потрійних і 
більш складних системах з халькогеном. 

Генетичною особливістю аморфних речовин з халькогеном є 
вплив кожного з атомів на структуру оточуючої його 
невпорядкованої сітки. Це означає, що в результаті випадкових або 
стимульованих змін хімічного ув’язування окремого атома за 
рахунок ослаблення, розрихлення або розриву його хімічних 
зв’язків у таких матеріалах проходять зміни структурного стану і 
просторового розміщення як цього атома, так і найближчих його 
сусідів. Такий колективний перехід змінює умови для певної 
локальної ділянки аморфної сітки, атоми якої також починають 
перебудовуватись відповідно до нових умов і, в свою чергу, 
впливають на локальне оточення. Внаслідок описаного 
«естафетного» пересування локальних перебудов по 
невпорядкованій матриці в межах деякого невеликого об’єму 
змінюється загальний структурний стан усієї локальної області 
аморфної речовини. У загальному випадку розміри локальної 
області, що структурно перебудовується, визначаються 
«амплітудою» первинної флуктуаційної зміни та швидкістю її 
зменшення при переходах до наступних атомів. Можливість таких 
колективних локальних перебудов структури якраз і задається  
«пом’якшувальною» роллю атомів халькогенів в аморфній сітці. 

Виникає логічне запитання: чому подібний спектр 
властивостей не спостерігається у відповідних халькогенідних 
кристалах. Відмінність аморфного відносно твердотільного стану 
тісно пов’язана з тим, що кристал знаходиться у термодинамічно 
рівноважному, єдино можливому для даних умов упорядкованому 
стані з періодичною структурою і з фіксованим значенням 
внутрішньої енергії. Такі жорсткі граничні умови, що 
накладаються просторовою періодичною решіткою на збуджений  
атом, придушують можливість поширення малих збурень на 
відстані, більші за міжатомні і, тим більше, можливість їх 
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довготривалої фіксації. В аморфній речовині через її динамічну 
нерівноважність подібні перебудови енергетично не лімітовані 
внаслідок близькості значень внутрішньої енергії системи для 
різних розподілів довжин зв’язків і кутів між ними. 

Одночасно структура аморфних речовин із халькогенами 
проявляє і достатню «жорсткість», що забезпечує фіксацію 
(заморожування) виникаючого у процесі спонтанних чи 
стимульованих змін нового структурного стану. 

До основних параметрів, які визначають можливість поєднання 
«м’якості» та «жорсткості» структури в конкретному аморфному 
матеріалі, відносяться усереднена сила чи енергія хімічних зв’язків 
і середнє координаційне число на один атом.  

Перший з них визначає ймовірність виникнення структурних 
збурень, швидкість їх поширення в аморфній матриці, а також 
можливість загартування в ній нового структурного стану 
локальної області. Другий же параметр задає кількість «каналів», 
по яких переважно передається збурення, і, отже, визначає 
швидкість спаду збурення при переході від атома до атома, а, 
відповідно, й розміри виникаючих нових областей. В 
халькогенідах ці два важливих параметри генетично взаємозвязані 
і оптимально взаємоузгоджені. 

Багато подвійних, потрійних та більш складних систем із 
халькогенами мають досить значні області склоутворення та 
аморфізації із неперервною зміною хімічного складу в межах цих 
областей. В структурному відношенні аморфні речовини у цих 
системах містять найрізноманітніші елементи будови атомної 
сітки: елементи полімерної будови, ланцюжки, шари, молекули, 
кластери, тривимірні сітки, кільця та інші. Хімічна взаємодія в 
таких речовинах включає тісне поєднання сильних міжатомних 
зв’язків (наприклад, ковалентного типу) та більш слабких зв’язків 
між цілими атомними угрупуваннями (типу Ван-дер-Ваальса та 
орбітально-дефіцитних). Перші три зазначені вище особливості 
зумовлюють можливість формування в неупорядкованій матриці 
найрізноманітніших атомних конфігурацій ближнього та 
проміжного порядку, а відповідно, задають широкі межі зміни 
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фізико-хімічних властивостей. Властивості валентного насичення 
та чіткої просторової направленості ковалентних зв’язків атомів є 
найбільш визначальними внутрішніми факторами формування 
структури халькогенідів. 

Ув’язування між собою порівняно висококоординованих 
атомів з двокоординованими атомами халькогенів зумовлюють 
унікальне поєднання «жорсткості» та «м’якості» атомної 
невпорядкованої сітки. У багатьох речовинах з халькогеном 
проявляється колективний характер структуроутворення, коли 
зміна структурного стану одного атома викликає структурні 
перебудови його найближчого оточення і навпаки. 

Для халькогенідів характерний широкий прояв різних 
дефектних атомних конфігурацій, починаючи від зарядових 
центрів і закінчуючи масштабними квазімолекулярними 
дефектами. Для таких речовин характерний широкий спектр 
різноманітних стимульованих змін структури та властивостей. 

Аморфні халькогеніди дозволяють вводити до свого складу 
різні «домішкові» елементи в значних кількостях (до 10 ат.% і 
навіть більше) із збереженням аморфності структури. При цьому 
вплив даних «домішок» проявляється переважно як хімічне 
модифікування структури та властивостей матеріалу. В окремих 
же випадках проявляються і ефекти легування.  

 
5.4. БУДОВА СКЛА 

 
Термін «будова скла» означає опис двох тісно зв'язаних один 

з одним, але в той же час розглянутих дуже часто окремо 
аспектів – геометрії взаємного розташування атомів або іонів, 
що утворюють скло (такий опис можна назвати описом 
структури скла), і характеру їх хімічних зв'язків. Як відомо, 
структура скла відповідає структурі рідини в інтервалі 
склування. Тому питання будови склоутворюючих розплавів і 
стекол зв'язано одне з одним. Кожне досягнення в області 
дослідження будови рідин і розплавів створює додаткові 
можливості розвитку науки про будову скла й навпаки. 
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Елемент-кисневі поліедри в склі не повинні суттєво 
відрізнятися від аналогічних поліедрів у кристалах. Відповідно, 
перші координаційні сфери близько багатозарядних атомів А у 
скла й кристала близькі. Інакше кажучи, у склі має місце 
ближній порядок. Однак кути А-О-А в стеклах, на відміну від 
кристала, виявляються різними. Справедливість цієї моделі була 
підтверджена й рентгенівським експериментом, який виявив, що 
у кварцовому склі мають місце дуже малі відхилення в структурі 
кремнієкисневих тетраедрів і досить широке (від 130° до 160°) 
розподіл кутів Si-О-Si. У результаті вже в других 
координаційних сферах у стекол спостерігаються істотні 
відхилення від впорядкованості, які в міру віддаленості від 
центрального атома усе більш підсилюються. Нарешті, 
починаючи з деякої відстані від центрального атома, що як 
правило становить 2…3 нм, ймовірність знаходження будь-
якого атома в заданій точці простору ніяк не пов'язана з 
положенням центрального атома. Інакше кажучи, далекий 
порядок у склі, на відміну від кристала, відсутній. Ці уявлення 
ілюструються схемою, наведеної на рис. 5.1.  

 

 
   а   б 

Рис. 5.1. Схематичне зображення на площині структур кристалічного 
кварцу (а) і кварцового скла (б): 1 – атом кремнію; 2 – атом кисню 

 
На схемі зображено структури кристалічного кварцу й 

кварцового скла. Основою структури цих об'єктів є кремнієво-
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кисневі тетраедри із правильним у кристала й майже 
правильним у скла розташуванням кисню у вершинах тетраедра. 
На схемі представлене площинне зображення структури цих 
об'єктів. Тому кожний атом кремнію на рисунку зв'язаний тільки 
із трьома атомами кисню, розташованими в площині рисунка. 
Це суттєво спотворює реальну структуру як кристала, так і скла.  

Відомо, що зв'язки Si-О приблизно на 50 % є ковалентними. 
Це визначає їхню чітку спрямованість. У результаті цього 
можемо говорити про наявність у кварцовому склі єдиної 
тривимірної ковалентно-зв'язаної сітки і вважати таке скло 
неорганічним полімером. Те ж саме відноситься і до 
кремнеземних розплавів: розрахунки показують, що навіть при 
температурах 1800…2300 К в такому розплаві в кожний даний 
момент виявляється розірваною лише дуже мала частка 
кремнієкисневих зв'язків. Таким чином, кремній-киснева сітка й 
у розплаві практично повністю зберігається. 

Введення в скло модифікуючих оксидів призводить до 
розриву зв'язків Si-О-Si. Найбільш сильний і найбільш 
очевидний ефект такого роду проявляться при введенні в 
розплав кремнезему оксидів лужних металів з переважно 
іонними зв'язками. Схематичне зображення структури натрієво-
силікатного скла наведено на рис. 5.2.  

Зображення побудоване за тими ж принципам, що й схеми на 
рис. 5.1. З оксидом натрію в скло вводиться додатковий кисень. 
В результаті поряд з містковими кисневими атомами 
з'являються немісткові, що несуть ефективний негативний заряд, 
трохи менший одиниці. Зв'язність ковалентно-ув'язаної сітки 
при цьому зменшується, що, зокрема, впливає на властивості 
скла. Поняття про місткові та немісткові кисневі атоми та про 
ступінь зв'язності сітки (тобто про середнє число атомів кисню, 
що приходяться на один структурний вузол) виявилися 
надзвичайно зручними для інтерпретації впливу складу стекол 
на їх властивості. Ці поняття мають цілком чіткий фізичний 
зміст. В ідеальному кристалі елементарні комірки повторюються 
у всіх трьох напрямках аж до його границь. 
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Рис. 5.2. Схематичне зображення структури натрієво-силікатного    
скла: 1  атом кремнію, 2  атом кисню, 3  атом натрію 
 
За допомогою електронно- або рентгеноструктурного 

аналізів можливе з'ясування точного положення атомів в 
елементарних комірках великих кристалів (рис. 5.3). Але для 
реального кристалу завжди існують недосконалості 
(викривлення решітки, дефекти, порожнечі, включення тощо), 
які призводять до додаткового розсіювання променів поза 
напрямками, що випливають із умов Лаує. Виникає ще більш 
складне завдання – визначити ці викривлення або дефекти іноді 
за дуже слабкими і розмитими рефлексами. Зокрема,  у 
полікристалі, що складається з дуже дрібних кристаликів 
(менше однієї десятої мікрона), дебаєвські лінії на рентгенограмі 
будуть розширюватися (рис. 5.3, б) і за їхньою шириною можна 
обчислити розміри цих кристаликів. 

Застосування рентгеноструктурного аналізу для з'ясування 
будови аморфних речовин і, зокрема, стекол виявляється більш 
складним, чим для з'ясування будови кристалів. У склі в якійсь 
мірі є перекрученою кожна елементарна комірка, немає ніякої 
повторюваності. В результаті рентгенограми стекол сильно 
відрізняються від рентгенограм навіть полікристалів (рис. 5.3, 
в). Замість чітких дифракційних ліній з'являються широкі 
розмиті смуги, що частково перекривають одна одну. Ці 
рентгенограми нагадують рентгенограми від полікристалічного 
зразка з дуже дрібними кристаликами.  

Протягом багатьох років розвивалася та широко 
обговорювалася “кристалітна гіпотеза” Лебедєва, згідно з якою 



 98 

скло будується з надзвичайно дрібних кристаликів. Але до 
розмитої рентгенограми (рис. 5.3, в) можна підходити зовсім 
інакше. Застосовуючи до кривої інтенсивності аналіз Фур'є, 
можна перетворити криву інтенсивності в криву радіального 
розподілу атомів (ФРРА). Положення максимумів на кривій 
ФРРА визначає з точністю до 10–3 нм найбільш ймовірні відстані 
між атомами, а за площею під максимумами можна визначити 
число сусідніх атомів навколо атома, прийнятого за початковий 
(тобто координаційне число). Зокрема, аналіз першого 
максимуму свідчить про те, що у кварцовому склі кожний атом 
кремнію оточено чотирма атомами кисню у формі тетраедра й 
цей тетраедр відтворюється по всьому об'єму скла (звичайно, у 
будь-яких положеннях). 

 
 

Рис. 5.3. Рентгенограми метасилікату натрію, що перебуває у 
різних агрегатних станах: а – полікристал; б – нанокристал; в – 
скло 
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Таким чином, за першим максимумом ФРРА з великою 
точністю можна визначити першу координаційну сферу, тобто 
ближній порядок. Другий максимум на ФРРА визначає відстань 
між атомами кисню усередині тетраедра. Третій максимум, що 
частково перекривається із другим, більш розмитий. Він 
визначає відстань між двома атомами кремнію в сусідніх 
тетраедрах. Аналіз першого й третього максимумів дозволяє 
встановити несиметричність розташування двох атомів кремнію 
поблизу атому кисню. Кут між зв'язками кисню із цими двома 
атомами кремнію виявляється не постійним, а може коливатися 
в межах від 130° до 160° при найбільш ймовірних значеннях, 
близьких до 144°. 

У сучасних дослідженнях в зв'язку з підвищенням точності 
вимірів виявляється трохи більше число максимумів, чим це 
показано на рис. 5.3. Але й у цьому випадку виявляється не 
більше 8…9 максимумів на радіальній відстані 1 нм. По мірі 
віддалення від центрального атома ці максимуми розмиваються 
все більше й більше, і їхній поділ (або розділення) та 
ідентифікація  (тобто співвіднесення з відстанями між певними 
атомами) стають складними. Тут доводиться застосовувати  
модель, для якої визначається “модельна” ФРРА, а остання 
порівнюється із ФРРА, отриманою з експерименту; після чого в 
модель можна внести ті чи інші поправки, які поліпшують збіг 
модельної ФРРА з експериментальною. Але такий підхід не 
може претендувати на повну однозначність: в принципі завжди 
може бути побудована велика кількість моделей, що призводять 
до ФРРА, що відповідають експериментальній. 

Отримана експериментально крива радіального розподілу 
атомів є об'єктивною характеристикою (“паспортом”) 
ближнього порядку структури скла. Моделі, запропоновані на 
підставі результатів застосування будь-яких структуро-чутливих 
методів, не можуть розглядатися як достовірні, якщо ФРРА, які 
розраховуються за ними не відповідають експериментальним. 

Рентгенівські, електронно-мікроскопічні та нейтронографічні 
дослідження показали, що структура однокомпонентних стекол, 
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таких як склоподібні оксиди кремнію, бору й деяких інших 
елементів, характеризується тільки ближнім порядком і, 
звичайно, як і всі тіла, тепловими флуктуаціями густини (ТФГ), 
тобто локальними відхиленнями густини від середньої по 
всьому зразку, викликаними тепловим рухом атомів. 

Внаслідок теплових флуктуацій густини рентгенівські 
промені розсіюються під малими кутами з майже постійною у 
всіх інтервалах кутів інтенсивністю. Рівень ТФГ і ближній 
порядок, тобто ФРРА – це всі відомості, які можна одержати про 
структуру однокомпонентних стекол. Звичайно, ТФГ та ближній 
порядок змінюються зі зміною температури, тиску, при 
опроміненні зразка швидкими нейтронами або за інших впливів, 
але рентгеноструктурний аналіз дозволяє стежити за змінами 
цих структурних параметрів з великою точністю. 

Структура стекол більш складного складу, що наприклад 
містять оксиди лужних металів, значно ускладнюється. 
Міняється ближній порядок: на ФРРА виникають піки, 
відповідні до відстаней між новими сортами атомів, причому 
важкі атоми, тобто атоми з більшим числом електронів, дають 
більш різкі піки. Тлумачення таких ФРРА є складним. Тому 
запропоновані різні способи з'ясування природи деяких піків на 
ФРРА таких стекол: ізоструктурне  (тобто без порушення 
структури) заміщення легких атомів на більш важкі зміною 
сполуки стекол або іонним обміном; використання різної 
здатності, що розсіює, атомів для рентгенівських і нейтронних 
променів; застосування аномального розсіювання 
рентгенівських променів певної довжини хвилі окремими 
атомами зразка. 

Частіше інших використовується для уточнення положень 
атомів спосіб ізоструктурних заміщень. В якості “індикаторів” у 
стекла замість легких атомів вводяться важкі атоми, наприклад 
срібла, або проводиться заміна легких лужних атомів іншими, 
більш важкими. У цих випадках розмиті перегини на ФРРА 
перетворюються у різкі максимуми та за їх положеннями 



 101 

можливо більш точно визначити відстані між атомами не тільки 
в першій, але і в декількох наступних координаційних сферах. 

Для детального опису атомної будови стекол 
використовується комплексний підхід із залученням як методів 
рентгеноструктурного аналізу, нейтронографії й Exafs-
спектроскопії, так і методів комп'ютерного моделювання.   

 
5.5. АТОМНІ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ 

 
Структуру монокристалічних твердих тіл легко описати 

аналітично, враховуючи трансляційну інваріантність і 
властивості симетрії. Для систем, в яких відсутній дальній 
топологічний порядок, потрібна нова мова. Спроба просто 
задати координати 1r

 , 2r
 , 3r
 ,…, Nr

   усіх  N атомів не має сенсу, 
оскільки число N занадто велике. Для опису структури як 
твердих тіл (кристалічних та аморфних), так і рідин і газів 
зручно використовувати єдиний формалізм функцій розподілу 
атомів. Функції розподілу атомів описують одно-, двох-, 
трьохчастинкову густину ймовірності розташування атомів 

n( 1r
 ),  n( r 1, 2r

 ),  n( r 1, 2r
 , 3r
 ), …                 (5.1) 

Формально вони визначаються співвідношенням  
dP( 1r

 , 2r
 ,…, nr

 ) = n( 1r
 , 2r
 ,…, Nr

 ) 1dr 2dr … Ndr ,     (5.2) 
де dP – це ймовірність знайти атом в об'ємі d 1r

  поблизу точки 1r
 , 

другий атом в об'ємі d 2r
  поблизу точки 2r

  тощо. 
Величина n( r 1, r 2,…, Nr

 ) 1dr 2dr … Ndr   – це ймовірність 
знайти саме такий тип розташування N атомів з усіх інших 
можливих способів розміщення їх у просторі при одній і тій же 
середній густині. 

Будемо вважати, що розглянута функція описує статичну 
конфігурацію атомів і не залежить від часу. Припускаючи, що  
досліджуваний зразок є макроскопічно однорідним, одержуємо 

V
Nrdrn

V
V

 
)(1

0    (5.3) 
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незалежно від положення точки 1r
  в об’ємі, де N – кількість 

атомів. 
Відомо, що всі дані прямих вимірів, які стосуються 

розташування атомів у конденсованій системі, описуються 
двочастинковою функцією розподілу атомів n( 1r

 , 2r
 ). Зручно 

ввести канонічну функцію розподілу атомів, перенормувавши 
n( 1r
 , 2r


) у такий спосіб: 
g( 1r
 , 2r
 ) = n( 1r

 , 2r
 )/0 .       (5.4) 

Для просторово однорідного, ізотропного середовища, ця 
функція залежить тільки від модуля вектора r = | 1r

  – 2r
 |, тобто: 

g( 1r
 , 2r


) = g(r).  
Для ідеального монокристала при температурі абсолютного 

нуля функція g(r) зводиться до набору дельта-функцій у вузлах 
решітки: 
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4
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n
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n

n rr
r
Nrg ,         (5.5) 

де Nn – число атомів, розташованих на відстані rn від початку 
координат, у якому перебуває фіксований атом, (r – rn) – 
дельта-функція Дірака.  

Відсутність дальнього топологічного порядку (як у кристалі з 
дислокаціями) приведе до розширення й розмитості далеких 
піків цієї функції в однорідний континуум. Масштаб локального 
порядку можна визначити емпірично як відстань, за межами 
якого функція  стає близькою до одиниці. Уся інформація про 
структуру ізотропного матеріалу часто представлена у вигляді 
функції радіального розподілу атомів (ФРРА).  

На рис. 5.1 наведена ФРРА для кристала при Т = 0 К (а) і при 
тепловому русі атомів (б).  

Для врахування теплового руху атомів -функцію в рівнянні 
(5.5) слід замінити функцією Гауса: 
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де n – середньоквадратичний зсув атомів n-ої координаційної 
сфери з положення рівноваги. 

 
Рис. 5.1. Радіальна функція розподілу: а – для ідеального кристалу; б – 
для полікристалу (з уширенням внаслідок теплового руху) 

 
ФРРА рідини або аморфного твердого тіла описує 

невизначеність безперервного розподілу атомів зі зменшуваною 
міжатомною кореляцією зі збільшенням відстані. Оскільки сили 
відштовхування перешкоджають взаємному проникненню 
атомів, то в інтервалі 0r2rа (2rа – діаметр атома) функція 
g(r)=0. При r g(r)1. 

Деякі риси функції радіального розподілу атомів можна 
розглянути на прикладі склоподібного матеріалу (рис. 5.2), для 
якого модель випадкової сітки атомів можна застосувати з 
рядом застережень і наближень. 

Завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, чим фізично 
відрізняється ця модель від інших, їй альтернативних. 
Найточніші дані виходять при дослідженні дифракції нейтронів 
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і рентгенівських променів; разом з тим ці дані не вдається 
інтерпретувати однозначно. У тих випадках, коли в розсіювання 
вносять вклад кілька різних хімічних елементів (як, наприклад, у 
кварцових стеклах), «розплутати» ці внески виявляється 
надзвичайно важко й одержати цілком певну відповідь не 
вдається. Але навіть у найкращому разі моноатомного матеріалу 
типу аморфного кремнію або германію все, що можна виміряти 
– це радіальна функція розподілу. 

Як видно з рис 5.2, функція розподілу g(r) має деякі “риси”, 
що допускають фізичну інтерпретацію. Зокрема, ця функція має 
дорівнювати нулю на відстані, рівному діаметру атомного 
остову; потім вона зростає, досягаючи максимуму (піка) на 
деякій характерній відстані ro. Останнє звичайно ототожнюють 
із радіусом першої координаційної сфери атомів. Положення 
піків ФРРА вказує на найбільш імовірну відстань до 
координаційних сфер, а інтеграл виду 

 


2

1

)(4)( 2
021

R

R

drrgr,RRN    (5.7) 

 
визначає координаційне число в сферичному шарі від R1 до R2. 
Площа під першим піком визначає координаційне число у 
першій сфері. Аналогічно наступний пік обумовлений другою 
координаційною сферою. Але фактично координаційне число 
точне не визначене, і число атомів усередині кожної сфери стає 
усе більш і більш невизначеним по мірі того, як піки 
уширюються, зливаються один з одним, а потім взагалі 
зникають на фоні континууму, де g(r)1. 

Для багатьох теоретичних завдань зручніше вимірювати 
функцію g(r) стосовно фону: повна кореляційна функція 
h(r)=g(r)–1 характеризує ступінь локального відхилення від 
статичної однорідності поблизу будь-якого даного атома. Розмір 
області впорядкування L у цьому випадку визначається 
емпірично як відстань, на якій функція h(r)  0 при R > L. 
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Рис. 5.2. Характерні «риси» радіальної функції розподілу 
 

Функція g(r) задовольняє умові нормування: 

1)(41

0

2 


drrgr
V

.              (5.8) 

Для кількісного опису атомної будови систем, що 
складаються із атомів різних типів, необхідно ввести парціальні 
ФРРА gij(r), які характеризують густину ймовірності 
знаходження атома j-типу на відстані r від i-го атома. Для 
просторово однорідного й ізотопного середовища парціальна 
ФРРА симетрична щодо перестановки індексів: 

gij(r) = gji(r).                                      (5.9) 
Умови нормування для парціальної ФРРА має вигляд 

1)(41

0

2 


drrgr
V ij .                              (5.10) 

Парціальні ФРРА аналогічно функції g(r) дорівнюють нулю 
в інтервалі 0  r  r i+ rj (ri і rj – радіуси атомів i- і j-типів), а при 
r   прямують до 1. 

Парціальні координаційні числа визначаються інтегралами 
виду 
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ijjij drrgrc,RRN ,                  (5.11) 

де сj – концентрація атомів у системі. 
Отже, для опису атомної системи, що складається з n атомів 

різних елементів, необхідно врахувати вимоги симетричності 
n (n + 1) / 2 парціальних ФРРА. 

Фундаментальні труднощі фізики топологічно 
невпорядкованих матеріалів полягають у тому, що картину 
локального розташування атомів у просторі неможливо 
побудувати чисто аналітичним шляхом за допомогою лише 
низки формальних операцій над радіальною функцією 
розподілу.  

Таким чином, невпорядковану систему не можна адекватно 
описати аналітично, не піднімаючись вгору по ієрархічній 
градації функцій розподілу. Відповідно до принципу 
однорідності функція g( r 1, r 2, r 3) залежить тільки від відносних 
координат R


12, R


13. У монокристалі ці вектори повинні збігатися 

з векторами решітки. 
Інформація, яку можна знайти з потрійної функції розподілу, 

що описує локальну структуру полікристала, все ще носить 
досить непрямий характер. Відсутність у функції g( r 1, r 2, r 3) 
деяких піків, які виникли б у рамках суперпозиційного 
наближення з функції g( r 1, r 2), дозволяє визначити тільки 
відносне положення атомів у площинах решітки; однак про 
відносну орієнтацію цих площин у трьох вимірах нічого сказати 
не можна. Отже, не можна очікувати, що за допомогою 
аналітичних формул, що містять тільки функцію g( r 1, r 2, r 3), 
вдається повністю описати вплив локального впорядкування на 
електронні й інші характеристики системи з дальнім  
орієнтаційним безладом. 

Щоб адекватно охарактеризувати такий матеріал, треба 
ввести чотирьохчастинкову функцію розподілу g( r 1, r 2, r 3, r 4). 
Для будь-якої довільної орієнтації кристала як цілого відносні 
орієнтації трьох векторів R


12, R


13, R


14 мають задовольняти 



 107 

умовам, що накладають на довжини векторів решітки та кути 
між ними. Інакше кажучи, одержуємо повний опис локального 
кристалічного порядку, який для монокристала задається просто 
функцією g( r 1, r 2).  

Зауважимо, що функція g( r 1, r 2, r 3, r 4) задовольняє 
принципу суперпозиції вищого порядку: 

 

)()()()()(
)()()()()(

4332413121

432431421321
4321 r,rgr,rgr,rgr,rgr,rg

r,r,rgr,r,rgr,r,rgr,r,rgr,r,r,rg 


 ,       (5.12) 

 
який a priori ґрунтується на ймовірнісному підході. 

Чотирьохчастинкова функція розподілу не тільки необхідна 
для аналітичного опису полікристалів з великими зернами. Доки 
не досягнута велика кількість атомів (така, наприклад, як у 
всьому зерні), можна вводити функції розподілу більш високих 
порядків просто шляхом послідовного узагальнення рівності. 

Відзначимо, однак, що реальні некристалічні матеріали є 
мікронеоднорідними гетерогенними системами. Тому їх опис у 
наближенні ізотропних геометричних моделей не завжди 
виправданий. Розрахунки структурних параметрів 
невпорядкованих систем за результатами дифракційних 
досліджень передбачає аналіз ізотропної системи атомів, 
ближній порядок якої характеризується сферично симетричною 
функцією атомної густини. Більшість некристалічних 
матеріалів, отриманих за нерівноважних умов, характеризується 
наявністю анізотропії близького порядку й мікрооб'ємів 
(кластерів), що відрізняються за густиною, складом, 
структурним параметрам від середніх значень цих величин за 
макрооб'ємом. Існування локальних мікрообластей (структурних 
і концентраційних неоднорідностей, кластерів) нано- і 
мезоскопічного рівня підтверджується як прямими 
електрономікроскопічними дослідженнями, так і результатами 
вивчення низки некристалічних систем локальними 
електронозондовими та резонансними (ЯМР, ЕПР, ЯГР) 
методами. 
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5.6. ПАРАКРИСТАЛИ 
 

Серед кластерних матеріалів особливе місце займають 
паракристали − розупорядковані кристали з високою густиною 
дислокацій. У таких кристалах кожен атом належить дефекту 
(ядру дислокацій, дисклінацій, граничному шару) або 
знаходиться у безпосередній близькості до нього. При високій 
густині дефектів у паракристалах має відбуватися структурна 
релаксація, яка супроводжується взаємною анігіляцією дефектів 
і утворенням нестійких фаз. Виникнення нестійкого стану 
решіток приводить до фазового переходу кристалічної фази у 
паракристалічну, а потім в аморфну. Такий стан характерний, 
наприклад, для нерівноважних умов формування матеріалів з 
високоенергетичних іонно-плазмових потоків або для сплавів, 
що деформуються. Граничну густину дислокацій на межах 
фрагментів, що зазнали перехід у паракристалічний стан, 
досягаючи пружного спотворення решіток, можна оцінити за 
величиною енергії граничного спотворення кристалічної 
решітки Au з використанням гіпотези енергетичної подібності 
плавлення та руйнування.  

Відповідно до цієї гіпотези 

( )
s

c

T

u p
T

A c T dT  ,    (5.13) 

де Тс – критична температура, при досягненні якої можна 
нехтувати внеском теплових коливань атомів в енергію решітки; 
ср – теплоємність при постійному тиску.  

Оскільки енергію одиничної дислокації можна оцінити із 
співвідношення 2 / 2(1 )u Gb   ,  а  Аu =  uc,  то отримаємо: 

2ρ 2(1 ) / ( )d
s

c

T

c p
T

Gb c T T     .   (5.14) 

Оцінка значення критичної густини дислокацій, при 
досягненні якої кристалічна решітка втрачає свою стійкість і 
переходить у паракристал при Tc  = 300 К, дає для заліза 
значення с = 2,4·1014 см–2, для алюмінію с = 1,2·1014 см–2, для 
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міді с = 1,9·1014 см–2. 
Критичні напруження зсуву можна оцінити з виразу 

),ln(
2

* al
l
аG

d
d

      (5.15) 

де ld  –  середня відстань між дислокаціями (ld  5а).  
Розрахункові значення критичних напружень показують, 

що *  G/20. 
Паракристали «успадковують» особливості кристалічних 

структур у стані граничної рівноваги, після перевищення якої 
вони переходять в аморфний стан з сильним топологічним 
безладом. У аморфних сплавах топологічний порядок є 
політетраедричним і тому його не можна порівняти із 
порядком у кристалах, для яких характерна тривимірна 
координація. 

Для переходу від структури з топологією викривленого 
тривимірного простору до структури матеріалу в 
тривимірному просторі вводяться дисклінаційні дефекти. У 
загальному випадку кристал з віссю симетрії m-го порядку 
може містити дисклінацію потужністю  = 2ks / m, де ks – ціле 
число, що враховує специфічні обмеження на потужність 
дисклінацій, а m = 1, 2, 3, 4 , 6. Приклади позитивних і 
негативних клинових дисклінацій з кутами повороту /2 та /3 
наведені на рис. 5.3. 

Оскільки у паракристалах немає площин ковзання, то 
процес зсуву пов'язують з подоланням опору дисклінацій на 
границях нестійких фаз. При цьому поява одно- та 
багатомірних дефектів призводить до топологічного 
впорядкування, тобто до просторового порядку в розташуванні 
атомів. Ці уявлення використовуються в моделях аморфної 
структури. Якщо їх узагальнити, то суть моделей полягає у 
введенні характерних структурних одиниць, за допомогою 
яких пропонується заповнити тривимірний простір так, аби 
досліджувані характеристики аморфної структури (зокрема, 
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функція радіального розподілу) збігалися з розрахунковими. 

 
Рис. 5.3. Повні клинові дисклінації у кубічних (а-в) і гексагональних 
(г-е) кристалах: а, г – вихідні кристалічні решітки;  б, д – кристали з 
позитивними дисклінаціями =/2 та =/3;  в, е – кристали з 
негативними дисклінаціями =–/2 та =–/3 

 
Найкраще узгодження спостерігається у тому випадку, коли 

більшість структурних одиниць є ікосаедрами або декаедрами 
(рис. 5.3). Обидва ці багатогранники мають вісі симетрії п'ятого 
порядку і складаються з практично неспотворених тетраедрів 
(рис. 5.3, в). Ікосаедр і декаедр можуть бути отримані шляхом 
введення у кристалічну решітку дисклінацій, що призводять до 
виникнення осей симетрії п'ятого порядку, як, зокрема, у разі 
введення дисклінації в кубічні решітки потужністю –/2 
(рис. 5.3, в). Існує  ще одне енергетично вигідне утворення – 
складнодвійниковий кристал, що утворюється з п'яти ГЦК 
областей, кожна з яких знаходиться у двійниковому положенні 
відносно сусідніх (рис. 5.4).  

Оскільки сума двогранних кутів тетраедрів, що стикуються 
уздовж загального ребра у декаедрі складає =352040`, то 
кристал, перетин якого показано на рис. 5.4,   містить  часткову   
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дисклінацію   потужністю  = 2 –  = 7020. 
Отже, будова аморфної речовини може бути описана в 

рамках викривленого Ріманового простору, що передбачає 
наявність у такій структурі симетрії п'ятого порядку. 

 

 
            а             б            в 
Рис. 5.4. Можливі структурні складові аморфного матеріалу:  
а – тринадцатиатомний ікосаедр, б –  шестиатомний декаедр, в – 
чотирьохатомний тетраедр 

 
                                 а                                              б    
 
Рис. 5.5. Складнодвійниковий кристал з дисклінацією потужністю  
 =  2 – 5: а – конфігурація навколо центрального атома до 
введення дисклінації, б –  кінцеве розташування атомів 

 
Кристалічна решітка характеризується повною ідентичністю 

комірок. Закон генерування відповідної структури задається 
співвідношенням 1 1 2 2 3 3px p a p a p a      , де 1 2 3, ,a a a    – вектори осей 
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решіток; 1 2 3, ,p p p  – координати точки P , виражені у періодах 
решітки.  

Для кристалічної решітки допускається  наявність спотворень 
першого роду, тобто таких спотворень, які не порушують умови 

2
( )/ ( ) 0M v M v  , де ( )M v  – кількість електронів у об'ємі v .  

Розглянемо два джерела спотворень першого роду. Один з 
них пов'язаний з наявністю частинок різних розмірів (або 
сортів). Вплив цих спотворень на функцію інтенсивності 

( )I b


зводиться до появи неперервного фону на всіх кутах 
розсіяння. Другим джерелом спотворень першого роду є 
незалежні зсуви rx  частинок з положень, пов'язаних з вузлами 
кристалічної решітки. В цьому випадку розподіл густини можна 
записати у вигляді 

1
( ) ( ) ( ) ( )

r r rr
x x x x x x




       
      ,   (5.16) 

де ( )
r

x   – розподіл густини частинки, що знаходиться у вузлі r . 
 Можна ввести усереднену по всіх частинках характеристику 
розподілу зсувів ( ) ( )rz

H x x x      . Перетворення Фур'є функції 
( )

z
H x  дає амплітуду зсувів ( ) [ ( )]

z r
D b F H x

  .  

 Квадрат амплітуди зсувів визначає внесок зсувів 
2

( )D b


 у 
функцію розсіяння. Внесок зсувів зводиться до рівномірного 
розширення всіх максимумів функції ( )I b


 за винятком 

центрального піку. 
 У гомогенних структурах паракристалічного типу крім 
спотворень першого роду, характерних для кристалів, 
спостерігаються також спотворення другого роду. Для таких 
спотворень є обов'язковим виконання співвідношень  
 

2
( ) / ( ) constM v M v   та 2 2

r rv N v         (5.17) 
 

для всіх величин об'ємів v і для 1
r

N  . 
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Спотворення другого роду, на відміну від спотворень 
першого роду, приводять до поступового згладжування піків 
функції ( )I b


 при зростанні величин x  і b


 відповідно. 

Для ідеальних паракристалічних “решіток” (рис. 5.6) 
статистика відстаней, що визначає ймовірність того, що 
положення точок  паракристалічної решітки, віддалених від 
початку координат на 1 2 3, ,p p p   усереднених періодів 

1 2 3
, ,a a a   , 

дорівнює ( )
p

H x . Величина ( )
p

H x  визначається для трьох 
незалежних ребер, 

1 2 3
( ), ( ), ( )H x H x H x   , таких що 

 
1( )H x =

100 1

1
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( )( 0),
( 0)( 0),
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H x p
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(5.18) 

У результаті цього для величини px маємо 
1 2 3

( )p p p px xH x 
   .  

Для ідеальних паракристалічних решіток у такому разі є 

справедливим співвідношення 
1 2 3

31 2

( ) p p p
pp p

z x H H H
    

 
   

 . 

Для паракристалічних решіток  функція ( )
k k

H x a   відповідає 
статистиці зсувів ( )

r
H x , що визначається виразом 

( ) ( ) ( )
k k k

H x H x a x a   
    , де k  1, 2, 3. 

Відповідно до цього, статистика зсувів для точки P , що 
знаходиться у вузлі px , визначається співвідношенням 

1 2 3

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3( )... ( ) ( )... ( ) ( )... ( )
p p p

H x a H x a H x a H x a H x a H x a     
          

 . (5.19) 

У паракристалічних решіток  загального типу (рис. 5.7) 
осередками є повністю спотворені паралелепіпеди. Тому 
положення кожної точки таких решіток визначається не трьома 
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(як в ідеальних паракристалічних решіток) статистиками ребер, 
а 13-ма статистиками: H100, H010, H001, H110, H101, H011, 110H , 101H , 

011H , H111, 111 ,H  111 111,H H . 

 
Рис.5.6. Двовимірна модель ідеальних паракристалічних “решіток”, 
що використовують для опису розсіяння слабко розупорядкованою 
структурою. Комірки можуть бути збудовані у ряди і колонки та 
утворити паралелограми, але на відміну від кристалічної решітки вони 
мають різні форми та розміри 
 

 
Рис. 5.7. Двовимірна модель  паракристалічних “решіток” загального 
типу, що використовують для опису розсіяння розупорядкованими 
структурами. Базисні вектори “решіток” можуть змінюватися як по 
величині, так і за напрямком. Осередки являють спотворені 
паралелограми, але впорядковані у ряди та колонки 
 

Останнє ускладнює опис подібних структур і проведення 
аналізу відповідних дифракційних даних. Проте, якщо це не 
приводить до грубих спотворень результатів аналізу, то для 
опису результатів дифракційного експерименту доцільно 
використовувати уявлення про ідеальні паракристалічні 
решітки.   



 115 

Аморфні “решітки” (рис. 5.8, а) є повністю 
невпорядкованими структурами, точки яких вже неможливо 
сформувати в ряди, відповідні напрямам трансляцій уздовж 
осей. Якщо для даної структури співвідношення типу (5.17) не 
задовольняються, структура є негомогенною (рис. 5.8. б). Проте 
центри мікрообластей гетерогенної структури можуть 
задовольняти певним співвідношенням. В цьому випадку можна 
розглядати структуру більш високого рівня, яка формується у 
вигляді надрешітки і є квазіперіодичним розподілом центрів 
даних мікрообластей.  

Розглянемо дворівневу (кластеризовану) структуру, що є 
результатом послідовного укладання однорівневих прошарків. 
На першому з цих структурних рівнів елементи структури 
(“цеглу”), позначимо індексом " "r , а “цеглу”, більш високого 
рівня і структурні агрегати нижчого рівня,  - індексом " "c . 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5.8. Двовимірна модель аморфних “решіток”, що використовують 
для опису розсіяння абсолютно  розупорядкованими структурами, 
осередки “решітки” не можуть бути побудовані в ряди і колонки (а); 
двовимірна модель структури, що містить кластери, які 
використовують для опису розсіяння дворівневими структурами, 
кожен кластер складається з обмежених “решіток (б) 
  

Тоді, враховуючи статистику відстаней нескінченної 
точкової структури, функції форми сукупності частинок, 
статистику зсувів, можна записати наступні вирази для функцій 
відстаней між центрами структурних елементів і відповідних 
функцій інтенсивності: 
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, (5.23) 

де rv  та cv  _ об'єми первинної частинки r  і кластера c ; ( )r x
  та 

( )c x
  _ розподіли електронної густини частинки у вузлі r  і 

кластера у вузлі c ; ( )rN v  та ( )cN v  _ кількості частинок r  і 
кластерів c  в об'ємі v ; ( )cs x  та ( )s x  _ функції форми кластера c  
і об'єму зразка; ( )cS b


 и ( )S b


 – амплітуди форми кластера c  і 

об'єму зразка; ( )rz x  и ( )cz x  – статистики відстаней частинок r  у 
кластері і кластерів c ; ( )rZ b


 та ( )cZ b


 – чинники статистики 

відстаней частинок r  у кластері і кластерів c ; ( )rf b


 і ( )cf b


 – 
форм-фактори частинок у вузлі r  і кластера у вузлі c ; ( )rH x  та 

( )cH x  – статистики зсувів первинних частинок у кластер r  і 
центрів кластерів c ; ( )rD b


 та ( )cD b


 – амплітуди зсувів 

первинних частинок у кластері r  і центрів кластерів c . 
Співвідношення (5.20) – (5.23) є базовими для аналізу даних 

розсіяння системами будь-якого ступеня складності і 
впорядкованості. Для кожної з можливих форм структурного 
стану (кристалів, слабковпорядкованих матеріалів, що 
кристалізуються, з великими порушеннями структури, 
аморфних матеріалів, рідин або твердих тіл з безладно 
розташованими включеннями нижчого структурного рівня) ці 
співвідношення перетворюються на формули, придатні для 
використання у структурному аналізі відповідних матеріалів.  
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ЧАСТИНА 2. КВАЗІКРИСТАЛИ 
 

ВСТУП 
Квазікристали вперше спостерігав Дан Шехтман в 1984 році в 

експериментах по дифракції електронів на швидко-
загартованому сплаві  Al6Mn, за що в 2011 отримав Нобелівську 
премію з хімії. Дослідники часто стикаються з ефектом 
присутності квазікристалів в матеріалах. Зокрема, у сплавах на 
основі Al-Fe-Mg-Si спостерігається аномально висока термічна 
стабільність фізико-механічних властивостей після швидкого 
гартування з рідкої фази. Цей феномен пов'язували з явищем 
зниженої дифузійної рухливості атомів заліза по «декорованих» 
домішками дислокаціям, але таке пояснення не є досить 
переконливим. Тільки відкриття квазікристалів дозволило дати 
істинне пояснення даного ефекту. Основною причиною 
аномально високої стабільності зазначеного твердого розчину є 
присутність у швидкозагартованому сплаві мікрообластей з 
квазікристалічною структурою. Виявилось, що роль 
квазікристалів суттєво значніша, ніж можна було припустити.  

Зміна субструктури та властивостей матеріалів по мірі 
зменшення розміру кристалітів відбувається не зовсім 
монотонно. Так, перехід від великого зерна до дрібного 
збільшує внесок зернограничного ковзання при пластичній 
деформації металу. При розмірі зерен менше 10 мкм 
спостерігаються прояви структурної надпластичності. Зниження 
розмірів структурних елементів менше 30 нм призводить до 
зміни розподілу дефектів і виникненню розмірних ефектів. В 
ізольованих нанокристалах немає дислокацій, але можуть 
утворюватися дисклінації, оскільки останні енергетично 
вигідніші, ніж дислокації. При розмірі менше 20 нм частинки 
мають сферичну форму, а при більших розмірах найчастіше 
ограновані. Малий розмір зерен обумовлює велику розвиненість 
і протяжність міжзеренних границь. У наближенні сферичної 
форми зерна, що має діаметр d  і товщину границі поділу зерен 
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, частку міжзеренних границь в загальному об'ємі V частинок 
можна визначити так: 

 
1

33 3 62
6 6 6

V d d d
V d

                
.           (1.1) 

При товщині границі поділу =0,5…1,5 нм та середньому 
розмірі зерна d =10…20 нм на поверхневий шар припадає до 
50% всієї речовини. У наноматеріалах з розміром зерна від 100 
до 10 нм границі містять від 10 до 50 % атомів 
нанокристалічного твердого тіла. Крім того, самі зерна можуть 
мати різні атомні дефекти, наприклад вакансії або їх комплекси, 
дисклінації та дислокації, кількість і розподіл яких якісно інші, 
ніж у зернах розміром 5 мкм і більше. Наслідком зазначених 
особливостей будови є те, що нанокристалічні матеріали за 
властивостями істотно відрізняються від звичайних 
полікристалічних. З цієї причини зменшення розміру зерен 
розглядається як ефективний метод зміни властивостей твердого 
тіла. 

Сплави з квазікристалічною структурою займають проміжне 
положення між аморфними та полікристалічними. 
Нанокристалічні матеріали являють собою особливий стан 
конденсованої речовини – макроскопічні ансамблі 
ультрадисперсних частинок з розмірами до кількох нанометрів. 
Незвичайні властивості цих матеріалів обумовлені як 
особливістю окремих кристаликів, так і їх загальною 
поведінкою, яка залежить від характеру взаємодії 
між наночастинками. Структура, дисперсність і властивості 
нанокристалічних матеріалів залежать від методів їх отримання. 

Відмінність властивостей малих частинок від властивостей 
масивного матеріалу відома вже досить давно та 
використовується в різних областях техніки. Прикладами 
можуть слугувати високоефективні каталізатори з 
тонкодисперсних порошків або кераміки із зернами 
нанометрового розміру. Радіопоглинаючі керамічні матеріали, в 
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матрицях яких безладно розподілено високодисперсні металеві 
частинки, застосовуються в авіації. Суспензії металевих 
наночастинок (зокрема, заліза або його сплавів) розміром від 
30 нм до 1...2 мкм використовуються як присадки до моторних 
мастил для відновлення зношених деталей автомобільних та 
інших двигунів безпосередньо в процесі роботи. Наночастинки 
широко застосовуються у виробництві сучасних 
мікроелектронних пристроїв.  

Складні та суперечливі вимоги висуваються до лопаток 
газових турбін турбореактивних двигунів. Для переходу до 
нового покоління газотурбінних двигунів необхідні 
конструкційні матеріали, що мають на 20 % вищі міцність і 
твердість, на 50 % вищу в'язкість руйнування та вдвічі більшу 
стійкість до зношування. Використання у газових турбінах 
нанокристалічних жароміцних сплавів забезпечує підвищення 
необхідних властивостей. Керамічні наноматеріали широко 
застосовуються для виготовлення деталей, що працюють в 
умовах високих температур, неоднорідних термічних 
навантажень і агресивних середовищ. Надпластичність 
керамічних наноматеріалів дозволяє отримувати з них вироби 
складної конфігурації з високою точністю розмірів. Такі 
матеріали вже зараз широко застосовуються в аерокосмічній 
техніці. Внаслідок біосумісності та високої міцності 
нанокераміка на основі гідроксиапатиту використовується в 
стоматології та  ортопедії для виготовлення штучних суглобів. 
Нанокрісталічні феромагнітні сплави систем Fe-Cu-M-Si-B (М – 
перехідний метал IV–VI груп) знаходять застосування як 
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магнітом'які  матеріали з дуже низькою коерцитивною силою та 
високою магнітною проникністю. Нанокристалічні матеріали 
відрізняються високою дифузійною рухливістю атомів, що на 
5...6 порядків перевищує таку в звичайних полікристалах. Але 
механізми дифузійних процесів у нанокристалічних речовинах 
зрозумілі далеко не повністю, і в літературі містяться 
суперечливі пояснення. Досі залишається дискусійним питання 
про будову границь поділу нанокристалів, їх атомну щільність, 
вплив нанопор та вільних об’ємів на властивості нанокристалів. 

 
РОЗДІЛ 1. КЛАСТЕРИ ТА КВАЗІКРИСТАЛИ 

 
1.1. КЛАСТЕРИ 

 
Поширеною формою конденсованого стану речовини є 

кластерні структури. Кластери – це агрегати з атомів або 
молекул, кількість яких може змінюватися в широких межах: 
від 4...5 і 100...200 (малі кластери) до декількох десятків тисяч 
(великі кластери) або сотень тисяч і більше, наприклад 106 
(гігантські кластери). Кількість атомів (або молекул) у кластері 
визначає його стан, форму та властивості. Склад і структура 
кластерів регламентовані не так суворо, як у випадку молекул. 
Однак вони виявляються більш впорядкованими, ніж 
агломерати. 

Зародження та зростання кластеру – це процес агрегатування, 
обмеженого дифузією (так звана дифузійна сегрегація). При 
цьому безлад у кластері – наслідок випадкової статистики 
(«шуму») агрегатування дифундуючих частинок на вихідну 
гладеньку поверхню підкладки. Не володіючи строго 
визначеною геометричною структурою, кластер на початку 
росту може поводити себе як рідина. Перехід до кластерного 
стану регламентується кількістю атомів у кластері, що виходить 
за межі деякого значення, яке зумовлене сортом атомів 
(наприклад, для натрію це число дорівнює 1500). При цьому 
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настає різка зміна способу агрегатування атомів. У процесі 
агрегатування визначається значна питома вага поверхневих 
атомів (молекул) у кластері, частка яких може становити 
половину та більше від загальної кількості в залежності від 
сорту кластера. Це означає, що щільність кластера зменшується 
від поверхні всередину, а також зі збільшенням радіусу та 
розмірності. 

Поверхневі атоми утворюють оболонку кластера. При 
певному їх числі та розмірі кластера створюється його 
завершена геометрична форма. Це число атомів називається 
магічним. Його конкретне значення співвідноситься із розміром 
і сортом кластера. Так, для інертних газів ксенону та аргону 
магічними числами є 13, 16, 19, 55, ..., для кремнію – 3, 10, 100, 
..., для вуглецю – 28, 32, 60, 70, ... Кластер з магічним числом 
атомів характеризується високою резистивністю 
(несприйнятливістю до зовнішніх впливів) та найбільшою 
стабільністю. При досягненні магічного числа атоми в 
оболонці організовуються у формі ікосаедра, пятигранника. 
Ікосаедр, ймовірно, – одна з фундаментальних форм кластерних 
структур, яка збільшує ступені вільності при зростанні кристала. 

Поведінка кластерів описується квантово-механічними 
процесами в термінах квантових ям, глибина та крутизна яких 
співвідноситься з твердим або рідким станом кластера – з його 
мірою жорсткості. Глибокі стани з високими значеннями енергії 
відповідають твердим кластерам. Дрібні енергетичні стани 
типові для рідких кластерів, що не мають певної геометричної 
форми, внаслідок чого вони легко перебудовуються. 

На рис. 1.1 показано взаємозв'язок вільної енергії кластерів з 
їх мірою жорсткості для різних температур. За низьких 
температур  T1 мінімумом вільної енергії характеризуються 
лише тверді кластери, при високих T2 – тільки рідкі. Для 
проміжних температур Т3 мінімум вільної енергії може 
відповідати як твердому, так і рідкому стану. Якщо обидва стани 
кластера розділені енергетичним бар'єром, то обидві фази в 
певному температурному діапазоні можуть існувати одночасно. 



 122 

Тому температури плавлення та замерзання (кристалізації) 
кластерного матеріалу в принципі різні. 

Інтервал температур Т, в межах якого існують обидві фази, є 
мірою розмірності кластера. Для кластерів, що складаються з 
10...20 атомів, інтервал Т дорівнює декільком градусам. У 
гігантських кластерах з числом атомів порядку 106 інтервал 
температур Т = 10-3  К. Малі кластери вже при температурах 
20...30 К поводяться як рідини, великі – як тверді тіла. У 
кластерів проміжних розмірів в цьому інтервалі температур 
співіснують обидві фази: тверда та рідка. Кластери можуть мати 
кілька стабільних форм, що характеризуються різною стійкістю, 
аналогічно поліморфізму, наприклад, у вигляді 55-атомного 
ікосаедра або у вигляді 60-атомного фулерену (бакіболу).  

Як наслідок такого "кластерного поліморфізму", при 
конденсації кластерів утворюються тверді тіла, що 
відрізняються від усіх інших відомих матеріалів. 

 

 
Рис. 1.1. Можливі зміни вільної енергії кластера в залежності від 
температури та міри жорсткості 
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1.2. КВАЗІКРИСТАЛИ 

 
З кристалографії відомо, що кристал може мати лише певну 

симетрію, оскільки існує обмежений набір способів побудови 
твердого тіла з однакових комірок. Кристали солі NaCl, 
наприклад, складаються з кубічних комірок і мають осьову 
симетрією четвертого порядку: якщо кристал повернути на 
чверть оберту навколо відповідної осі, то атоми кристалу 
займуть ті самі положення. Кристали можуть мати тільки 
симетрією другого, третього, четвертого та шостого порядків. 
Звичайний кристал не може мати, наприклад, симетрії п'ятого 
порядку, оскільки за допомогою однієї елементарної комірки з 
симетрією п'ятого порядку, такої, як додекаедр, неможливо 
повністю заповнити простір – завжди будуть залишатися 
порожнечі між комірками. 

Симетрія кристалу відображається на його дифракційній 
картині. Кристал, що має обертальну симетрією шостого 
порядку, дає дифракційну картину з тією ж симетрією. Оскільки 
кристал не може мати симетрію п'ятого порядку, то отримання 
дифракційної картини з такою ж симетрією здається 
неможливим. Однак Д. Шехтман з колегами вперше на плівці 
сплаву Al-Mn виявили дифракційну картину, яка мала осьову 
симетрію п'ятого порядку. Відкрита ними структура мала шість 
осей п'ятого порядку, тобто симетрію ікосаедра – 20-гранника з 
шістьма осями п'ятого порядку, що мають ту саму орієнтацію, 
що й в сплаві. Цей структурний стан «заборонений 
федоровською кристалографією» було названо 
квазікристалічним.  

Ікосаедричні сплави – це тільки один із типів квазікристалів. 
Зокрема, у сплаві Al-Mg можуть утворюватись структури, які 
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періодичні в одному напрямку та мають 10-кратну обертальну 
симетрію в перпендикулярній площині. Відомі також 
квазікристали з осями 8-го і 12-го порядків. У певному сенсі ці 
квазікристали мають проміжний між квазікристалічним і 
кристалічним порядок. Квазікристали відрізняються від 
звичайних кристалів тим, що їх структура не є строго 
періодичною, але атоми в ній розташовані не хаотично. Для 
квазікристалів властива наявність орієнтаційного порядку, що 
відрізняє їх від аморфних тіл. Розміри квазікристалів можуть 
досягати 100...300 мкм, що в десять тисяч і більше разів 
перевищує міжатомну відстань в ньому. Зі збільшенням розмірів 
квазікристалів щільність пакування знижується за рахунок 
збільшення проміжків у зовнішніх шарах. Кластер 
перетворюється в агломерат, щільність якого зменшується до 
периферії. 

Серед квазікристалів виявлено матеріали з металевими, 
напівпровідниковими та діелектричними властивостями. 
Широкий діапазон властивостей квазікристалів – це наслідок їх 
певної міри невпорядкованості. Невпорядкованій системі 
квазікристалів властива характерна мінливість – фрустрація, 
яка проявляється у перебудові ікосаедричного порядку під дією 
зовнішніх умов, у тому числі умов зростання. Фрустрація 
означає, що в невпорядкованих системах немає можливості 
одночасно задовольнити всім можливим граничним умовам.  

З фрустрацією у квазікристалах пов'язаний новий тип 
структурного безладу − фазонний. Він ототожнюється з 
дефектом структури та з'являється тоді, коли новий структурний 
елемент або фрагмент пристиковується "не за правилами". Якщо 
таких дефектів багато, то вони сприймаються як нова фаза в 
речовині, але того ж складу. Фазонний безлад властивий лише 
кластерним матеріалам, серед яких квазікристали відрізняються 
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найбільшою різноманітністю структур і властивостей. Для 
квазікристалів характерні кластерна структура, ікосаедричний 
порядок, домішкове допірування як наслідок заміщення, 
зумовленого неузгодженням ікосаедрів, зростання в умовах 
сильного «шуму» як необхідної умови для процесу агрегації, 
обмеженої дифузією.  

Існує три основні моделі опису структури квазікристалів: 
модель Р. Пенроуза, модель ікосаедричних стекол і модель 
випадкового покриття. 

Перша модель квазікристалів з'явилася на основі 
математичної теорії заміщення, розвиненої Пенроузом, який 
вивчав квазіперіодичні покриття площини двома або більше 
фігурами. Кожну таку фігуру (мозаїку Пенроуза), дотримуючись 
спеціальних правил стикування, можна використовувати для 
побудови покриття (рис. 2.2, а).  

А. Маккей з Лондонського університету розрахував 
дифракційні властивості теоретичної квазіперіодичної 
структури. Він показав, що якщо атоми розташувати у вершинах 
кожної фігури, що заповнює покриття Пенроуза, то дифракційна 
картина буде мати симетрію 10-го порядку. П. Крамер і Р. Нері з 
Тюбпшенського університету узагальнили ідею двовимірного 
покриття Пенроуза на три виміри. Д. Левін і П. Стечнхардт з 
Пенсільванського університету розглянули також можливість 
інших видів атомного порядку, заснованого на покриттях 
Пенроуза. Вони запропонували тривимірне узагальнення 
покриття Пенроуза, що описує структуру сплаву алюмінію з 
марганцем, і показали, що піки дифракційної картини, обчислені 
на основі їх моделі, добре узгоджуються з даними Д. Шехтмана. 
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Рис. 1.2. Моделі структури квазікристалів та їх дифракційні 
картини: а – квазіперіодична решітка Пенроуза; б –структура 
ікосаедричного скла; в – структура випадкового покриття 
 
Квазікристали Пенроуза будуються з декількох елементарних 

комірок за певними правилами стикування. Ці правила набагато 
складніші, ніж одноманітне повторення однакових комірок, що 
складають звичайний кристал. Існує три принципових 
відмінності квазікристалів Пенроуза від ідеальних 
монокристалів.  

По-перше, пенроузівський квазікристал містить багато 
областей, що володіють «забороненими» симетріями. По-друге, 
квазікристал Пенроуза будується не з однієї, а з двох або більше 
елементарних комірок. По-третє, у квазікристалі Пенроуза немає 
рівновіддалених паралельних атомних площин, як у 
періодичних структурах. Тим не менш дифракційна картина 
пенроузівського квазікристалу містить набір різких 
дифракційних ліній, що узгоджується з експериментальними 
даними. 

а 

б 

в 
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Структура квазікристалів Пенроуза та відповідна 
дифракційна картина отримується, якщо представляти 
квазікристали як зріз багатовимірної періодичної решітки. 
Пояснимо це на прикладі. Уявімо двовимірну решітку з точок, 
що знаходяться у вершинах квадратів. Покриємо 
горизонтальний рядок цих точок вузькою смужкою. Якщо 
спроектувати покриті точки на пряму, паралельну смужці, то їх 
проекції будуть рівномірно розташовані на цій прямій. Вони 
визначають періодичну послідовність і розбивають пряму на 
відрізки однакового розміру. Щоб отримати квазіперіодичну 
послідовність, потрібно нахилити смужку по відношенню до 
решітки так, щоб її нахил задавався ірраціональним числом 
(рис. 1.3). Якщо покриті точки спроектувати на пряму, 
паралельну смужці, то проекції розіб'ють цю пряму на 
квазіперіодичні довгі та короткі фрагменти, що повторюються.  

Така послідовність, якщо замінити точки атомами, являє 
одновимірну модель квазікристалу. Квазіперіодична 
послідовність має незвичайні дифракційні властивості. 
Здавалося б, атоми розташовані неперіодично і дифракційна 
картина повинна бути розмитою. Однак ретельне обчислення 
показує інше. Квазіперіодична послідовність має різку 
дифракційну картину, що є наслідком періодичності 
двовимірної «материнської» решітки. Дифракційна картина 
квазіперіодичної послідовності складається з набору частих 
сильних і слабких піків (рис. 1.3). Експериментально 
реєструються лише найсильніші з цих піків, але їх достатньо, 
аби довести, що квазіперіодична послідовність не є звичайним 
кристалом. 

Для отримання двовимірних квазіперіодичних структур 
потрібно використовувати решітку в просторі ще більшої 
розмірності. Зокрема, площина, що перетинає кубічну решітку, 
визначає квазіперіодичну двовимірну структуру, якщо її нахил 
по відношенню до осей решітки задається ірраціональними 
числами. 
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Рис. 1.3. Схема формування квазіперіодичної і випадкової 
послідовностей. Вгорі нахил прямої смужки становить 0,618; внизу − 
пряма смужка замінена на звивисту. Дифракційна картина для 
випадкової послідовності схожа на картину для квазіперіодичної 
послідовності 

 
Ікосаедричні квазікристали можна представити як тривимірні 

зрізи гіпотетичного 6-вимірного кристала. Це приводить до 
квазіперіодичних структур, які запропоновані в моделі 
Пенроуза. Подібний опис показує, що структура квазікристалів 
може мати незвичайні симетрії, але не суперечити основам 
кристалографії. Можливі симетрії дифракційної картини 
кристала обмежені правилами кристалографії.  

Симетрія квазікристалів зумовлена симетрією 
«материнських» решіток вищих розмірностей, а дифракційна 
картина квазіперіодичної структури пов'язана з періодичністю 
багатовимірної «материнської» решітки.  

Проте модель Пенроуза не пояснює як фізична реальність 
співвідноситься з багатовимірними просторами і локальними 
правилами. Для побудови досконалого квазікристала Пенроуза 
додаванням чергової елементарної комірки необхідно стежити, аби 
дефекти не з'явилися надалі. Отже, має існувати взаємодія 



 129 

віддалених атомів, що узгоджує розташування та відносну 
орієнтацію осередків. Це суперечить загальноприйнятим 
уявленням про сили міжатомної взаємодії у твердих тілах, які є 
відносно короткодіючими. Інший недолік моделі Пенроуза полягає 
у тому, що вона не може пояснити безлад, який існує майже в усіх 
квазікристалах і проявляється в їх структурних, електричних та 
дифракційних властивостях. Наприклад, з моделі Пенроуза 
випливає, що досконалий квазікристал повинен проводити 
електричний струм так само добре, як і звичайний металевий 
кристал. Однак багато квазікристалів мають відносно низьку 
електропровідність. 

 Більш важливою ознакою безладу є розширення піків в 
рентгенівських дифракційних картинах ікосаедричних сплавів, 
які, згідно моделі Пенроуза, мають бути абсолютно різкими. 
Розширення дифракційних піків – це ознака безладу або 
наявності напружень у сплавах. Звичайні джерела безладу, такі 
як малий розмір зерен, дефекти та деформації, призводять до 
відомих особливостей дифракційних картин.  

Квазікристали проявляють особливості іншого роду. Дані 
дифракції рентгенівських променів вказують на новий тип 
структурного безладу, який називається фазонним безладом, що 
зустрічається лише у квазікристалах. У квазіперіодичних 
структурах в процесі росту виникає новий у порівнянні зі 
звичайними кристалами тип безладу: дефект з'являється, коли 
новий осередок або лінійний фрагмент зістиковується не за 
правилами. Кілька окремих «помилок» не вплинуть на 
дифракційні властивості всього зразка, але якщо у зразку 
виникає багато таких дефектів, то вони сильно спотворюють 
дифракційну картину. 

Розглянемо граничний випадок, коли довгі та короткі 
фрагменти у одновимірній квазіперіодичній послідовності 
змішано випадковим чином. Дифракційна картина такої 
випадкової послідовності схожа на первісну дифракційну 
картину одновимірної послідовності. Дифракційні піки 
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знаходяться в тих самих положеннях, але вони розширені, 
причому ширина піку обернено пропорційна його інтенсивності. 
Існування доволі різких дифракційних максимумів для 
випадкової послідовності показує, що квазіперіодичність може 
зберегтися при безладді. Це свідчить про те, що ікосаедричні 
сплави мають структуру, для якої дефекти є органічно 
притаманними. 

Припущення про дефектність квазікристалів покладено в 
основу моделі ікосаедричних стекол. Випадковість визначає дві 
переваги цієї моделі. По-перше, відсутня необхідність жорстких 
локальних правил і квазікристалічний ріст отримує більш 
правдоподібне пояснення. По-друге, такий випадковий безлад 
добре пояснює розширення дифракційних піків, що 
спостерігаються експериментально (рис. 1.4). А. Блеча вважав, що 
ікосаедричні квазікристали складаються з ікосаедричних 
кластерів, пов'язаних випадковим чином. Привабливість моделі 
ікосаедричних стекол пояснюється не тільки тим, що в ній 
враховується безлад.   

Деякі кристалічні сплави містять атомні кластери з 
ікосаедричною симетрією, які могли б служити будівельними 
блоками в цій моделі. Розмір таких кластерів не перевищує 1 % 
розміру, необхідного для пояснення дифракційних картин, 
отриманих експериментально. Одночасно з розвитком 
теоретичних уявлень  матеріалознавці отримують все нові 
ікосаедричні сплави. Одним з найбільш важливих результатів 
цих досліджень стало відкриття того факту, що квазікристалічні 
фази можуть бути термодинамічно стійкі.  

Більшість квазікристалів при нагріванні незворотно 
перетворюються на звичайні кристали. Ця метастабільність 
створює труднощі при поліпшенні якості зразка шляхом 
теплової обробки або інших технологічних методів. 
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Рис. 1.4. Фрагменти рентгенограм для сплаву системи Al-Cu-Li. 
Зменшення напівширини дифракційних піків із збільшенням кута 
розсіювання свідчить про фазонний безлад 

 
Розміри зерен перших квазікристалів складали кілька 

тисячних міліметра, що не дозволяло проводити багато 
експериментів. Однак, існують деякі матеріали, що зберігають 
квазікристалічну структуру при нагріванні навіть до 
температури плавлення. Це дозволило вирощувати гігантські 
квазікристали з розміром зерен до 10 мм. Зокрема, при 
повільному вирощуванні стабільних квазікристалів зі сплаву Al-
Li-Cu виявляється фазонний безлад.  

Хоча модель ікосаедричних стекол передбачає дифракційні 
картини, які спостерігаються експериментально, вона «заходить 
надто далеко» при спробі врахувати безлад. Велика кількість 
проміжків між ікосаедричними кластерами, що заповнюють 
простір, призводить до збільшення ширини дифракційних піків. 
Ці протиріччя вирішує модель випадкового покриття, яка 
передбачає різкі дифракційні піки. В рамках цієї моделі 
необов'язково дотримуватись локальних правил, доки в 
структурі квазікристала немає проміжків. Перевага моделі 
випадкового покриття полягає в тому, що вона «обмежується» 
локальними правилами зростання. Зростання покриттів з 
дефектами можна моделювати за допомогою тих же 
комп'ютерних алгоритмів, що і зростання періодичних 
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кристалів. За певних умов ці покриття з безліччю дефектів 
термодинамічно більш стійкі, ніж звичайний кристал. Чим вище 
температура, тим більше значення має безлад. Тому деякі 
квазікристали досягають стійкої рівноваги лише при 
підвищених температурах. 

 Розвиток описаних вище моделей було направлено, зокрема, 
на пояснення експериментальних даних по дифракції. Однак у 
рамках існуючих моделей не вдається пояснити відсутність 
розширення дифракційних піків для квазікристалічних сплавів 
систем Al-Cu-Fe і Al-Cu-Ru. П. Бенсел показав, що при 
нагріванні та охолодженні сплавів Al-Cu-Fe фазонне розширення 
дифракційних піків може посилюватися або слабшати. Шляхом 
варіювання складу або умовами отримання та режимами 
термообробки можна у широких межах змінювати структуру та 
фізичні властивості квазікристалів. 

Квазікристалічні сплави досить широко застосовуються в 
різних областях техніки. Низький коефіцієнт тертя та висока 
зносостійкість, високі твердість і міцність при стисненні 
обумовлюють, зокрема, їх застосування в якості матеріалів для 
різного роду покриттів. Низькі питомі теплопровідність і 
електропровідність визначили інтерес до квазікристалів 
електроніки, для якої важливо мати їх у вигляді тонких (від 
декілька тисяч нанометрів до кілька сот мікрометрів) плівок. 
Однак квазікристали продовжують ставити все нові питання 
перед вченими, що займаються фізикою твердого тіла. Це 
обумовлено тим, що майже всі уявлення про електричні, теплові 
та механічні властивості монокристалів засновано на спрощених 
уявленнях про періодичність їх структури. Ґрунтовне вивчення 
квазікристалічних структур вимагає виходу на новий рівень 
розуміння фізики конденсованого стану. 

 
1.3. МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІКРИСТАЛІВ  

ІЗ АТОМНИХ КЛАСТЕРІВ 
 
Центральною проблемою у вивченні будови квазікристалів є 

протиріччя між ікосаедричною симетрією їх дифракційних 
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картин і несумісністю ікосаедричної  точкової групи з 
трансляційною симетрією. Підхід, що дозволяє вирішити цю 
проблему, можливий на основі узагальненої кристалографії 
криволінійних просторів. Н. А. Бульєнков показав можливість 
збірки ікосаедричних квазікристалів з атомних кластерів, які 
присутні у кристалічних решітках деяких інтерметалідів 
алюмінію. Ікосаедричний квазікристал має трансляційну 
симетрією в тривимірному просторі. Роль «атомів» в цій решітці 
відіграють ієрархічні атомні кластери діаметром декілька 
нанометрів. В.С. Крапошин описує побудову моделі 
ікосаедричних квазікристалів, яку зібрано із структурних 
кластерів з ікосаедричною симетрією за ієрархічним 
багаторівневим принципом. Першому такому рівню відповідає 
ікосаедр, зібраний з атомів. Кластер кожного наступного рівня 
складається з кластерів попереднього. При такому заповненні 
тривимірного простору на певному ієрархічному рівні можна 
виділити кубічну решітку з тетрагональними спотвореннями. У 
вузлах решітки розташовуються ієрархічні кластери діаметром 
близько 8 нм з ікосаедричною симетрією. Осі симетрії п'ятого 
порядку цих кластерів знаходяться в паралельному положенні, 
що разом з великою кількістю атомів в кластері (близько 2·104) 
забезпечує отримання точкових електронограм з ікосаедричною 
симетрією. Період решітки аqc пов'язаний з міжатомною 
відстанню алюміній-алюміній dAl співвідношенням аqc=50τ3 
(τ+2)-1/2 dAl, де τ – «золоте число»; значення аqс становить 
близько 32 нм. Характер заселення вузлів моделі атомами 
різного сорту відповідає стехіометрії Al17Mn5 (22,7 ат.% Мn). 

У викривлених просторах з локальною ікосаедричною 
симетрією можлива трансляція в одному напрямку, що дозволяє 
утворити стрижні з ікосаедричних атомних кластерів.  

На рис. 1.5 показано атомні кластери, які беруть участь у 
формуванні кристалічних решіток деяких інтерметалідів 
алюмінію. Послідовне об'єднання трьох або чотирьох 
індивідуальних ікосаедричних поліедрів (рис.1.5, а) породжує 
ієрархічний триплет ікосаедра з тригональною симетрією D3h 
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(рис. 1.5, б) або ієрархічний квартет ікосаедра з симетрією 
тетраедра Td (рис. 1.5, в). Утворення кластерів із симетрією D3h 
та Td неможливе без деформації довжин міжатомних зв'язків 
вихідних поліедрів. Рівносторонній трикутник в центрі триплету 
(рис. 1.5, б) має кут при вершині 60°. Але кожна з вершин цього 
трикутника лежить на осі симетрії п'ятого порядку вихідного 
ікосаедра (рис.1.5, а), тобто без його спотворення ці кути 
повинні бути рівні 63,43° і сума кутів трикутника 
перевищуватиме 180°. Необхідна деформація реалізується при 
ізоморфному заміщенні атомів алюмінію атомами перехідного 
металу меншого діаметру. Аналогічну функцію виконують 
атоми другого компонента при утворенні квартету з тетра-
едричною симетрією (рис. 1.5, в). 

Зовнішні ребра кластерів, утворені зв'язками А1-А1, мають 
довжину в межах 0,285…0,293 нм при найкоротшій міжатомній 
відстані в решітці чистого алюмінію 0,286 нм. Сукупність 
відрізків АА в кластері Td утворюють октаедр з ребром τdAl = 
0,46 нм, де dAl – найкоротша міжатомна відстань А1-А1, «золоте 
число»  1 5 /2  . Легко переконатися, що значення τdAl 
близьке до величини періоду квазірешітки аR квазікристалів 
системи Al-Mn. Величину аR можна розрахувати за 
результатами індексування дифракційних картин квазікристалів 
з використанням шестичленних індексів. 

Кластери D3h і Td можуть бути об'єднані по гексациклам 
АВАВАВ у послідовності Td-D3h-Td (рис. 1.6) без деформації 
атомних зв'язків з утворенням стрижня. Кут пентагональної 
грані пентагондодекадра дорівнює 108°, що близько до кута 
109,47°, який доповнює двогранний кут тетраедра (70,53°) до 
180°. Кут повороту тетраедра при його трансляції уздовж 
стрижня Td-D3h-Td  рівний нулю. 
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Рис. 1.5. Кластери першого ієрархічного рівня, утворені перетином 
атомних ікосаедрів у кристалічних решітках деяких інтерметалідів 
алюмінію: а  ікосаедричний атомний поліедр; б  кластер з 
тригональною симетрією D3h, утворений перетином трьох ікосаедрів, 
формує кристалічні решітки сполук Al5Co3, Al10Mn3, Al23V4 та інших. 
Позиції, позначені світлими кружками, центрують об'єми двох 
сусідніх ікосаедрів і одночасно утворюють ребро третього ікосаедра. 
Ці позиції зайняті атомами перехідного металу, всі інші вершини 
кластера зайняті атомами алюмінію. Штриховими лініями показані 
ребра індивідуальних ікосаедрів; в  кластер з тетраедричною 
симетрією Td , що утворений додаванням четвертого ікосаедра до 
кластера D3h. Ребра четвертого ікосаедра виділені жирними лініями. У 
кристалічній решітці фази Аl13Cr4Si4, станів з цих кластерів, атоми Сr 
заселяють позиції, позначені світлими кружками, позиції атомів Si 
позначені темними кружками. Решта вершини кластера заселені 
атомами Аl. Кластер входить також в решітки фази Тi2Ni та γ-латуні 
Сu5Zn8. 
 

Тому при повторенні операції об'єднання кластерів у 
зазначеній послідовності формується порожнистий ієрархічний 
кластер наступного рівня у вигляді пентагондодекаедра з 
ікосаедричною симетрією (рис. 1.7). Вершини цього 
пентагондодекаедра заселені Td -кластерами, а центри ребер –  
D3h-кластерами. Фрагментами решіток кристалічних структур 
інтерметалідів є кластери Td і D3h. 
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Рис. 1.6. Утворення стрижня об'єднанням кластерів Td і D3h. Показано 
проекцію пентагондодекаедра, одне з 30 ребер якого декороване 
стрижнем Td - D3h- Td . 

 
Довжина ребра пентагондодекаедра становить близько 

0,75 нм. Наближено виконується співвідношення між ребром 
пентагондодекаедра а5 та найкоротшою міжатомною відстанню 
dAl: а5≈τ2dA. Таке співвідношення є напівемпіричним та може 
відображати підсумок деформації міжатомних зв'язків при 
утворенні кластерів Td і D3h, які можна з'єднувати по 
пентагональних гранях, та збірці з них пентагондодекаедра. При 
такій збірці виникає клиновий проміжок, оскільки двогранний 
кут пентагондодекаедра (116,57°) відрізняється від 120°. Вздовж 
кожного ребра сусідами будуть три пентагондодекаедри, 
відповідно величина клинового проміжку γ=360°–
3·116,57°=10,29°. Абсолютна величина клина в місці контакту 
чотирьох пентагондодекаедрів становить 2а5sin(γ/2)=0,135 нм, 
тобто близько 18% довжини ребра а5. 

Внаслідок ієрархічного характеру кластера-пентагон-
додекаедру ця нев'язка розподіляється між значною кількістю 
міжатомних зв'язків (близько 10) та дозволяє усунути клиновий 
проміжок, не виходячи за межі допустимих в твердих тілах 
пружних деформацій. Приєднавши до кожної пентагональної 
грані кластера (рис. 1.7) по одному такому ж, отримаємо 
кластер, що поєднує 13 пентагондодекаедрів (рис. 1.8).  
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Величина клинового проміжку зростає із віддаленням від 
центру моделі, та при заповненні другого координаційної сфери 
(по відношенню до центрального кластеру). Усунути проміжок 
тільки пружними деформаціями не вдається. 

 
Рис. 1.7 Замкнутий кластер другого ієрархічного рівня, отриманий 
об'єднанням стрижнів Td-D3h-Td, які є ребрами ієрархічного 
пентагондодекаедра: а – проекція пентагондодекаедра уздовж осі 
симетрії п'ятого порядку; б – зображення об'ємної моделі 
пентагондодекаедра уздовж осі симетрії другого порядку. Кожне 
ребро кластерів Td і D3h означає зв'язок А1-А1 та дорівнює 0,27–0,29 
нм. Біля кожної проекції кластера показано пентагондодекаедр в тій 
же орієнтації 

 
Рис. 1.8. Ієрархічний кластер третього рівня, одержаний об'єднанням 
13 ієрархічних пентагондодекаедрів. Центри 12 пентагондодекаедрів 
розташовані у вершинах ікосаедра (зображений праворуч в тому ж 
орієнтуванні та у зменшеному масштабі). Точки m – тригранні 
заглиблення для приєднання поліедрів наступної координаційної 
сфери 

Для усунення зазору у другій координаційній сфері вводиться 
новий ієрархічний кластер – гексакадекаедр (16-гранник). Він 
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утворюється додаванням до пентагондодекаедру чотирьох 
гексагональних граней, розташованих паралельно граням 
тетраедра (рис.1.9).  

 
Рис. 1.9. Гексакадекаедр (16-гранник) та способи його з'єднання через 
загальну гексагональну грань: а, в – дзеркально-симетричні з'єднання; 
б – інверсійно рівне з'єднання. Конфігурація (б) виходить з (а) 
обертанням одного з поліедрів на 60° навколо загальної осі симетрії 
третього порядку, що проходить перпендикулярно площині їх 
сполучення. буквою п позначені виходи осей симетрії третього 
порядку 

 
Гексакадекаедр та пентагондодекаедр є координаційними 

поліедрами в кристалічних решітках газогідратів другого роду. 
Заповнення другої координаційної сфери проводиться таким 
чином. До пентагональних граней першої координаційної сфери, 
перпендикулярних до осей п'ятого порядку всього кластера (на 
рис. 1.8 зафарбовані), приєднуються 12 пентагондодекаедрів, а в 
тригранні заглиблення, утворені стикуванням трьох поліедрів 
(точки m на рис. 1.8), вставляються 20 гексакадекаедрів (точки п 
на рис. 1.9). 

Гексакадекаедри в межах цієї сфери сполучаються між собою 
гексагональними гранями через площину симетрії (рис. 1.9, а). 

Друга координаційна сфера показана на рис. 1.10. 
Заглиблення першої координаційної сфери заповнено 
гексакадекаедрами (точки n на рис. 1.9 суміщаються з точками т 
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на рис. 1.8), а до зафарбованих на рис. 1.8 пентагональних 
граней приєднано пентагондодекаедри. Центри поліедрів 
другого ієрархічного рівня на цій сфері утворюють тріаконтаедр 
(показано праворуч в тій же орієнтації у зменшеному масштабі). 
Гексакадекаедри об'єднані між собою через площину симетрії 
(рис.1.9, а). Центри пентагональних та гексагональних граней є 
виходами осей симетрії п'ятого та третього порядків всього 
кластера відповідно. 

Третя координаційна сфера утворюється приєднанням 20 
гексакадекаедрів до гексагональних граней другої коорди-
наційної сфери, 12 пентагондодекаедрів до пентагональних 
граней та розміщенням 12·5=60 пентагондодекаедрів у тригран-
них заглибленнях (рис. 1.9). В даному випадку гексакадекаедри 
третьої координаційної сфери приєднуються до гексака-
декаедрів другої координаційної сфери через центр інверсії 
(рис. 1.9, б). Завдяки такому розвороту отримана ієрархічна 
сфера може бути об'єднана без проміжків із ще трьома 
подібними їй. Всі чотири сфери утворюють тетраедр, 
центрований гексакадекаедром третьої координаційної сфери. 
Цей центральний гексакадекаедр належить одночасно чотирьом 
ієрархічним сферам. 

Показану на рис. 1.11 ієрархічну сферу можна розглядати як 
гігантський атом, що має ікосаедричну симетрію. Об'єднуючи ці 
"атоми" по осях п'ятого порядку, можна зібрати ієрархічний 
ікосаедр, а об'єднавши ці ікосаедри знову отримати кластери Td і 
D3h, що показані на рис. 1.10. У вершинах цих кластерів 
розташовуються не індивідуальні, а ієрархічні (кооперативні) 
атоми, один з яких наведено на рис. 1.11. На відміну від 
індивідуальних атомів ієрархічні сфери можуть взаємно 
проникати одна в одну при їх об'єднанні уздовж осі п'ятого 
порядку. Якщо позначити через d5 діаметр сфери, вписаної в 
пентагондодекаедр, то діаметр ієрархічної сфери на рис. 1.11, 
виміряний вздовж осі п'ятого порядку, складе 8d5.  
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Рис. 1.10. Вигляд другої координаційної сфери ієрархічних кластерів 
третього рівня 

 

 
Рис. 1.11. Вигляд третьої координаційної сфери ієрархічних кластерів 
третього рівня. Проекція уздовж осі симетрії п'ятого порядку кластера 

 
При об'єднанні ієрархічних сфер вони взаємно проникають 

одна в одну на 3/8 їх діаметра, тобто на 3d5. Тому відстань між 
центрами сфер, що взаємно проникають одна в одну, становить 
5d5=8,35 нм. З ієрархічними кластерами Td і D3h, які зібрані з 
гігантських "атомів", можна було б повторити всі описані вище 
операції, але до структури існуючих квазікристалів це не буде 
мати відношення, оскільки утворюються великі пустоти. У 
цьому випадку пентагондодекаедр, подібний до показаного на 
рис. 1.7, мав би довжину ребра τ25d5=22 нм і діаметр вписаної 
сфери 50 нм. Такі порожнечі неможливо компенсувати, оскільки 
щільність атомної упаковки квазікристалів дещо менша в 
порівнянні з кристалічною.  

Заповнити простір з прийнятною щільністю можна, вико- 
ристовуючи послідовність кластерів Td−Td−Td замість Td− 
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D3h−Td. Тоді вийде гранецентрована кубічна решітка фази 
Аl13Сr4Si4 з просторовою групою Td

2-F43m. Решітку цієї фази 
зібрано з Td -кластерів. На рис. 1.12 показано просторову модель 
фрагмента такої кристалічної решітки, а на рис. 1.13 – план її 
структури в проекції на площину куба (001). Якщо вважати, що 
у вершинах поліедрів розташовуються індивідуальні атоми, то 
на рис. 1.12 та 1.13 представлено зображення кристалічної 
решітки фази Аl13Сr4Si4.  

 

 
Рис. 1.12. Ієрархічний октаедр, що зібраний з Td-кластерів, та є 
фрагментом гранецентричної кубічної решітки фази А113Сr4Si4 

 

 
Рис. 1.13. Схема гранецентричної кубічної решітки, що зібрана з  
Td-кластерів (фаза А113Сr4Si4). Жирними лініями показано межі  
Td-кластерів, центри яких розташовуються на одній висоті 
 

Якщо ж у вершинах поліедрів розташовуються ієрархічні 
сфери (рис. 1.11), то на рис. 1.12 та 1.13  зображена кристалічна 
решітка фази, яка дасть картини дифракції електронів з 
ікосаедричною симетрією і тому буде сприйнята як 
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квазікристалічна фаза з ікосаедричною симетрією. При 
розташуванні у вершинах кластерів Td ієрархічних гігантських 
"атомів" (рис. 1.11) можна отримати структуру з періодом 
решітки аqc=31,8 нм, яка у дифракційному експерименті може 
бути сприйнята як структура з ікосаедричною симетрією. 
Ієрархічні сфери (гігантські атоми) розташовані у зібраній 
решітці паралельно одна одній, тобто всі осі симетрії п'ятого 
порядку цих сфер взаємно паралельні. Тому симетрія точкових 
електронограм відображає симетрію ієрархічних сфер, кожна з 
яких містить десятки тисяч атомів. Зібрана з ієрархічних сфер 
така решітка не має ікосаедричної симетрії. Відсутність 
періодичності у розташуванні рефлексів на електронограмах 
пов'язана з гігантською величиною періоду решітки такої 
структури. 

Період решітки сполуки Аl13Сr4Si4 дорівнює 1,0917 нм, а 
відношення періоду решітки до найкоротших міжатомних 
відстаней алюмінію складає (1,0917/0,286)=3,82 ≈10/τ2. Якщо 
замість міжатомної відстані взяти довжину ребра ієрархічного 
ікосаедра, зібраного з ієрархічних атомів, то період кубічної 
решітки ікосаедричного квазікристалу буде рівний: аqc≈50d5/τ2. 
Період решітки ікосаедричного квазікристалу аqc можна 
виразити через атомний діаметр алюмінію. Оскільки діаметр 
вписаної у пентагондодекаедр сфери  рівний d5= τ2(τ + 2)-1/2а5 і 
ребро пентагондодекаедра а5≈τ2d5, то період решітки 
квазікристалу визначиться  співвідношенням:  

3
Al50 .
2qs

da 


 
             (1.2) 

При dAl=0,286 нм значення аqc≈ 31,8 нм. Величина τ3dAl 

/ 2   являє собою діаметр сфери, вписаної у пентагон-
додекаедр, що складається з атомів алюмінію. Цей діаметр 
дорівнює приблизно 0,637 нм, що близько до величини ребра 
шестивимірного куба А, що визначається з дифракційних даних 
при використанні шестичленних індексів. При відомому числі 
атомів кожного сорту в початкових кластерах (рис. 1.5) та 
відповідному способі їх з'єднання можна розрахувати хімічний 
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склад квазікристалу. З урахуванням об'єднання вершин при 
збірці склад квазікристалу у системі А1-Мn описується 
формулою А177,3Мn22,7 або А13,4Мn. У потрійній системі А1-Мn-
Si в припущенні заселення центрів всіх гексациклів атомами 
кремнію склад квазікристалу може бути виражений формулою 
А17,5Мn2,5Si або А168,2Мn22,7Si9,1. У подвійній системі А1-Мn 
утворення ікосаедричної фази спостерігається в концентраційній 
області від 14 до 22% ат. Мn. Введення кремнію у сплав А1-Мn 
розширює інтервал стійкості квазікристалічної фази та робить її 
структуру більш впорядкованою. Зокрема, квазікристал 
А172Мn22Si6 стійкий до 850 К, тоді як квазікристал А186Мn14 
розпадається вже при 700 К. 

   Для сплаву А1-Мn середній атомний об'єм складає    
16,09·10-3 нм3. Розрахункове значення середнього атомного 
об'єму для сплаву А177Мn23 становить 15,5·10-3 нм3, а атомний 
об'єм квазікристалу А186Мn14 становить 15,6·10-3 нм3. 
Компенсація надлишкового об'єму центральної порожнини 
ієрархічного пентагондодекаедра (на рис. 1.7 діаметр 
порожнини близько 1 нм) забезпечується складанням ребер 
поліедра з ікосаедричних стрижнів, тобто тільки з тетраедрів. 
Тетраедр упакований речовиною щільніше, ніж октаедр. 
Ізольований тетраедр заповнений атомами приблизно на 89 %, а 
ізольований октаедр − лише на 67 %. Наведена оцінка атомного 
об'єму  отри-мана при довжині ребра пентагондодекаедра а5 = 
0,75 нм. Атомний об'єм швидко росте із збільшенням ребра а5: 
наприклад вже при а5 = 0,8 нм атомний об'єм складає приблизно 
19,5·10-3 нм3.  Зростання атомного об'єму порушує стабільність 
зібраної структури. Очевидно, деформація міжатомних зв'язків, 
що  вноситься компонентом з іншим атомним радіусом, крім 
можливостей об'єднання ікосаедра у триплети і квартети, 
виконує функцію обмеження величини ребра пентагон- 
додекаедра а5 для збереження високої щільності пакування при 
наявності помітних пустот. У зібраній решітці можливі 
спотворення кубічної симетрії.  
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 В кубічній решітці ребрам тетраедра відповідають 12 
напрямків (110) з кутами 60° між ними. В ієрархічній решітці 
ребра тетраедра  утворюються стрижнями з 
пентагондодекаедрів, тобто паралельні осям п'ятого порядку з 
кутами між ними 63,43°. Гомологічним перетворенням кубічної 
симетрії в тетрагональну з відношенням осей с/а = 0,95 можна у 
восьми з 12 осей (110) змінити кут від 60° до 63,43°. 
Розташування дифракційних рефлексів на електронно-
мікроскопічних зображеннях ікосаедричного квазікристалу 
А186Мn14 узгод-жується з геометричними характеристиками 
моделі. Наприклад, на зображенні уздовж осі симетрії п'ятого 
порядку наявний пентагон (п'ять світлих плям) з ребром 0,28 нм. 
Такий пентагон вписаний у п'ятикутну зірку в центрі 
пентагональної грані ієрархічного пентагондодекаедра (рис. 1.7), 
величина ребра відповідає найкоротшій міжатомній відстані. 
Центри пентагондодекаедрів другої координаційної сфери 
(рис. 1.10) утворюють ікосаедр з ребром 3,5 нм. На 
електронограмах ікосаедричного квазікристалу системи А1-Сu-
Fе виявлено сателіти, що відповідають періоду модуляції 
10…40 нм. У зворотному просторі сателіти розташовуються 
навколо основного рефлексу по вершинах ікосаедра. Таке 
розміщення областей дифузного розсіяння може відповідати 
розташуванню ієрархічних сфер у моделі по вершинах 
ікосаедра. Найбільш інтенсивні лінії на дифракційних картинах 
ікосаедричного квазікристалу на основі алюмінію знаходяться в 
інтервалі кутів, що відповідають відображенням (111) і (200) 
алюмінію, тобто в інтервалі відстаней між площинами 
0,234…0,202 нм. При очікуваній величині періоду квазікристалу 
порядку 30 нм сума квадратів інтерференційних індексів 
приймає гігантські значення, що ускладнює індикацію.  

Оскільки в експериментах спостерігався габітус 
квазікристалу у вигляді тріаконтаедру, то при індикації 
дифракційних рефлексів можна прийняти, що найбільш сильні з 
них будуть мати індекси граней і ребер тріаконтаедра в кубічній 
комірці: (h00), (τ2τ1) (грань) або [τ10] (ребро тріаконтаедра). При 
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такому підході вдається проіндиксувати всі дифракційні 
картини ікосаедричних квазікристалів у припущенні 
тетрагональної решітки з відношенням осей с/а<1. При 
індикації необхідно враховувати одну із властивостей ряду 
Фібоначчі: 

                      U2
n-1+ U2

n+ U2
n+1=(2 U2

n )2+2(-1)n,       (1.3) 
де символом ”Un” позначено член ряду Фібоначчі номера п.  
Згідно (1.3), якщо змістити на один крок уздовж ряду 

Фібоначчі при виборі трійки індексів h, k, l для грані 
тріаконтаедра (τ2τ1), наприклад, взявши індекси (13.8.5) замість 
(853), можна збільшити період решітки приблизно у τ раз, 
оскільки τ=Un/Un-1. Зсув на п кроків дає зміну періоду у τn разів. 

Встановлено, що ікосаедричний квазікристал А178Мn22 має 
тетрагональну решітку з відношенням осей с/а=0,94 і періодами 
а=2,884 нм і с=2,711 нм. Якщо лініям з індексами (21.8.13) 
приписати індекси (233.89.144) і врахувати спів-відношення 
(1.2), то розрахункова величина періоду решітки квазікристалу 
становить 2,884 τ5 = 31,98 нм. На рис. 1.14 показано значення 
періодів решітки ікосаедричних фаз різних систем в залежності 
від величини атомного радіуса металу, що забезпечує 
деформацію координаційних поліедрів, без якої неможлива 
збірка квазікристалу. 

Значення періодів утворюють єдину залежність від величини 
атомного радіуса. Звернемо увагу, що атомні радіуси урану та 
літію співпадають, як і періоди решіток квазікристалів Рd5USi і 
Al6CuLi3, розраховані відповідно до обраної схеми індикації. На 
рис. 1.15 значення періодів решітки відкладено залежно від 
величини відношення атомних радіусів компо-нентів RA/RB. 
Видно, що область існування практично всіх відомих 
ікосаедричних квазікристалів відповідає значенням RA/RB, що 
знаходяться в межах від 0,87 до 1,13. Для утворення ідеального 
ікосаедра необхідно відношення атомних радіусів 0,902. 
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Рис. 1.14. Залежність періоду решітки ікосаедричної фази від атомного радіусу 
компонента RMе, що забезпечує деформацію вихідного ікосаедричного кластера 
 

 
Рис. 1.15. Зміна періоду решітки квазікристалу аqcτ-5 в залежності від відношення 
атомних радіусів компонентів RA/RB (τ5 = 11,09, τ – «золоте число»): 1 – А =М= Ni, 
Со, Мn, Fе, Сг, V, Мо для i-Al 86M14, А=Li для i-АlбСиLi3, А=Мg для i-
Аl32(Мg,Zn)49, В = А1; 2 – A = Zr, B= Ti для i-Ti51Zr27Ni20 Si2; 3 – А = U, B = Pd для 
i -Pd3USi; 4 – А = Y, B = Mg для i-Мg42Zn50Y8; i – позначення ікосаедриної фази 
 
Періоди решітки на рис. 1.14 і рис. 1.15 показано в масштабі 

аqcτ-5, оскільки набору індексів (21.13.8) достатньо, аби при 
індикації охопити усі міжплощинні відстані, що 
спостерігаються. За симетрією, метричним співвідношенням, 
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хімічним складом і щільністю атомної упаковки описана модель 
задовольняє результати дифракційних експериментів 
просвічувальної електронної мікроскопії. Індикацію 
дифракційних картин проведено з урахуванням даних про 
габітус квазікристалів. Залежності, що показані на рис. 1.14 і 
1.15, можуть бути відображенням ідентичності будови 
ікосаедричних фаз, які утворені металами різної хімічної 
природи. 

Запропонована В.С. Крапошиним модель будови 
квазікристалів не є уточненням або спростуванням інших 
моделей. Це повна альтернатива існуючим підходам в описі 
атомної структури квазікристалів. Основною відмінністю такого 
підходу є відмова від однорідного заповнення простору, що 
характерний для звичайних кристалів. У запропонованій моделі 
квазікристал складається зі стрижнів з проміжками між ними, 
оскільки весь його простір виявляється пронизаним системою 
сполучених порожнин діаметром близько 1 нм з товщиною 
прошарку між порожнинами того ж порядку. Дефект щільності, 
що зумовлений присутністю порожнин, компенсується більш 
щільною упаковкою ікосаедричних стрижнів. Кожному 
ієрархічному рівню відповідає своя система координат. Можна 
виділити шість рівнів (зверху вниз):  

 кристалічна решітка;  
 Td -кластер, який складається з ієрархічних сфер; 
 ієрархічна сфера;  
 ієрархічний пентагондодекаедр;  
 атомні кластери D3h і Td; 
 атомні ікосаедри.  

Кожному атому відповідають шість наборів координат, по 
одному для кожного рівня. Можливо, в цьому і полягає 
фізичний зміст опису атомної структури ікосаедричних 
квазікристалів у шестивимірному просторі. 

Ієрархічна збірка квазікристалів передбачає існування в 
розплавах кластерів з ікосаедричною конфігурацією, що 
відповідає сучасним уявленням про атомну структуру металевих 
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розплавів. Уявлення про об'єднання кластерів у розплаві 
дозволяє зрозуміти, чому при швидкому охолодженні 
квазікристал витримує конкуренцію у зростанні зі звичайним 
кристалом. Модульна збірка з кластерів забезпечує бездефектну 
збірку в умовах екстремальних швидкостей охолодження, а 
досконалість точкових електронограм вказує на високу 
досконалість квазікристалів. 

Таким чином, модель атомної структури ікосаедричного 
квазікристалу може збиратися з ікосаедричних стрижнів. 
Стрижні у свою чергу зібрано з атомних ікосаедричних 
кластерів. Така «стрижнева» структура обумовлює неоднорідне 
заповнення простору квазікристалу речовиною при збереженні 
середньої атомної щільності пакування на рівні, що характерний 
для кристалічного стану. Структура квазікристалу пронизана 
періодично розташованими сферичними порожнинами діаметру 
близько 1 нм. Товщина атомного прошарку між порожнечами 
має той же порядок. Ікосаедричний квазікристал має ієрархічну 
кубічну решітку з періодом більше 30 нм і тетрагональними 
спотвореннями. У вузлах решітки розташовуються ієрархічні 
сфери діаметром близько 8 нм з ікосаедричною симетрією. Осі 
симетрії п'ятого порядку ієрархічних сфер паралельні, що і 
забезпечує отримання точкових електронограм з ікосаедричною 
симетрією. Метричні характеристики моделі відповідають 
відстаням між площинами, що спостерігаються 
експериментально. Характер заселення вузлів моделі атомами 
різної хімічної природи узгоджується з хімічним складом 
квазікристалів. 

Для всіх квазікристалів характерна наявність поворотних 
осей, заборонених законами кристалографії. Поворотна симетрія 
виступає тут як фундаментальна вимога структуро-утворення, в 
межах якої немає обмежень на порядок. Якщо поворотна 
симетрія відповідає осям 2-, 3-, 4- або 6-го порядку, то 
одночасно задовольняються закони трансляційної 
періодичності, і тоді утворюються кристали. Якщо ж речовина 
конденсована з утворенням осей іншого порядку, то поєднати 
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цю симетрію з трансляційною неможливо, і виникають 
квазікристали.  

Методи отримання квазікристалів подібні до методів 
отримання аморфних сплавів: квазікристали формуються при 
дуже енергійних способах приготування матеріалу, наприклад, в 
результаті охолодження розплаву зі швидкостями 104…106 К/с, 
напилення на охолоджувані підкладки, термообробки 
аморфного сплаву, термообробки кристалічного сплаву, іонної 
імплантації. Квазікристалічні сплави зазвичай отримують у 
вигляді тонких стрічок, гранул або тонких поверхневих шарів на 
кристалічній підкладці. Вони характеризуються багатьма 
унікальними фізичними властивостями, зокрема високою 
механічною міцністю. Їх магнітні, пружні і теплофізичні 
властивості близькі до таких для металевих стекол того ж 
складу. У квазікристалічних сплавах Al57Li32Cu11, Al45V7, Al45Cr7 
і Al12Mo виявлено поворотні осі симетрії 5-го порядку 
(ікосаедричні квазікристали), у сплавах Al13Fе4, Al70Cu15Ni15, 

Al13Pd, Al6Ni  осі 10-го порядку (декагональні квазікристали), в 
Сг5Ni3Si2  осі 8-го порядку (октагональні квазікристали), а в 
ряді випадків навіть 12-го порядку (додекагональні 
квазікристали). При оптимізації технологічних умов та 
відповідного складу вирощують поліквазікристали, моно-
квазікристали і двовимірні квазікристали. Положення будь-
якого атома у квазікристалі можна обчи-слити за певним 
алгоритмом, який однаковий для всієї речовини. Дифракційна 
картина квазікристалів відрізняється від кристала наявністю 
рефлексів, що відповідають осям симетрії 5-, 7-го і більш 
високих порядків. 

На рис. 1.16 наведено картини електронної дифракції для 
квазікристалів з віссю 8-го (а) і 10-го (б) порядків, які не можна 
пояснити в рамках традиційної кристалографії. Квазікристалічна 
решітка являє собою щільну упаковку геометричних фігур 
(поліедрів в тривимірному випадку і багатокутників у 
двовимірному випадку). Вони є аналогами елементарної комірки 
кристала.  
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Як і в кристалі, атоми в квазікристалі можуть 
розташовуватися і у вузлах цієї комірки, і всередині 
структурних елементів. 

 
Рис. 1.16. Картини електронної дифракції для квазікристалів з 
восьмимірною (а) та десятимірною (б) поворотними симетріями 

 
Існує кілька методів побудови квазікристалічних решіток. 

Р. Пенроуз показав, що площину і тривимірний простір можна 
застелити без проміжків двома або більше структурними 
елементами, які є аналогами елементарної комірки в кристалі. 
При цьому стають припустимими вісі симетрії 5-, 7-го і вищих 
порядків. На рис. 1.17 наведено двовимірні паркети Пенроуза, 
які ілюструють можливість застелення площини за допомогою 
фігур, що утворюють простір з осями симетрії, забороненими 
для об'єктів, складених з однакових "паркетних плиток". Ще до 
відкриття квазікристалів, А. Маккей докладно описав структуру 
з віссю симетрії 5-го порядку, яка дуже поширена в природі. Ряд 
об'єктів, зокрема маленькі кластери золота, виявляються більш 
стійкими, якщо вони мають ікосаедричну симетрією. Основною 
структурною одиницею при побудові багатьох 
квазікристалічних структур є 54-атомний багатогранник. У 
роботі П. А. Калугіна зі співавторами описано алгоритм 
побудови квазікристалічної решітки шляхом проектування 
простої кубічної решітки з 6-вимірного простору в 3-вимірний. 
За допомогою фур'є-перетворення квазікристалічної решітки 
автори розрахували дифракційну картину сплаву Al86Mn14 та 
отримали гарне узгодження з дифракційною картиною, що 
спостерігається експериментально. Виходячи зі стехіометрії, 
вони зробили висновок про те, що атоми Mn розташовуються в 

а б 
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центрі ікосаедричного кластера, а атоми Al знаходяться в 
середньому положенні між двома однаково орієнтованими 
ікосаедричними кластерами. 

 

 
Рис. 1.17. Різні варіанти застилання площини паркетом Пенроуза, що 
складається з двох наборів плиток. Видно поворотні вісі симетрії; 
дальній порядок відсутній 

 
При описі дифракційної картини сплаву Al86Mn14 (та 

подібних йому сплавів) запропоновано також альтернативні 
підходи, відмінні від концепції квазікристалу. Зокрема, були 
спроби розгляду такого сплаву як кристала з дуже великою 
елементарною коміркою (2,674 нм, що містить близько 
2000 атомів). Такий підхід дозволяє з великою точністю описати 
дифракційну картину і співставити кожне дифракційне кільце 
геометричному елементу своєї гіперкомірки. 

Поняття квазікристалу викликає фундаментальний інтерес, 
оскільки воно узагальнює та уточнює визначення кристалів 
різної природи. Значення відкриття квазікристалів можна 
порівняти з додаванням у математиці поняття іраціональних 
чисел до раціональних, оскільки при розрахунку квазі-
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кристалічних структур неминуче з'являється число τ=(1+ 5 )/2 
– "золотий переріз".  

Однак для такого числа можна ввести раціональне 
наближення τ(n)=f(n+1)/f(n), тут f(n+1)=f(n)+f(n-1), f(0)=1, f(1)=1 
– числа Фібоначчі. Точність такого наближення, очевидно, 
визначається числом п. З фізичної точки зору вказане 
наближення означає можливість заміни квазікристалу 
звичайним кристалом з великою елементарною коміркою. При 
цьому стає доступним використання методик, розвинених для 
аналізу періодичних структур. Наприклад, можна розраховувати 
дифракційні картини, користуючись уявленнями про обернену 
решітку. Такий підхід, зокрема, використовував Т. Фуджівара 
для розрахунку густини електронних станів тривимірного 
квазікристалічного сплаву Al-Mn, елементарна комірка якого 
містила 154 атома (114 атомів Al, 24 атома Mn і 16 вакансій).  

Останнім часом з'явилися роботи, в яких розраховуються 
також фізичні характеристики квазікристалів, зокрема 
електронні та фононні спектри, стійкість решітки тощо. Для 
розрахунку електронних і фононних спектрів в даний час 
розроблено декілька методів. Найбільше поширення з них 
отримали метод рекурсії Хайдока (метод ланцюгових дробів) і 
метод групи перенормування. Ці методи дозволяють отриму-
вати локальну густину електронних і фононних станів. Так, 
виконано розрахунок локальної густини електронних станів для 
двовимірної решітки Пенроуза методом рекурсії. Встановлено, 
що глибина рекурсії L безпосередньо пов'язана з розміром 
модельованого кластера: N2L  , де N – число атомів 
у кластері. В якості основи був обраний базис методу сильного 
зв'язку. Локальна густина електронних станів на решітці Пен-
роуза виходила двох типів: з роздвоєнням центрального піку та 
без роздвоєння. Вказана обставина залежала від локального 
оточення обраного атома.  

Розрахунок густини електронних станів виконаний для 
двовимірної решітки Пенроуза методом групи перенормування. 
Запропоновано новий варіант методу, який оснований на 
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послідовній оцінці похідної функції та дозволяє отримувати 
локальну густину електронних станів решітки.  

Гамільтоніан системи брали згідно зі схемою сильного 
зв'язку. У результаті розрахунків встановлено, що локальна 
густина сильних станів представлена набором дуже вузьких 
піків, що вказує на їх локалізацію в решітці Пенроуза. 

Розглянуто проекційні методи побудови решіток Пенроуза. 
Для опису динаміки решітки використовували два різних 
наближення: кластерне та раціональне. Розглядали кластери, що 
складаються з 7895 і 16009 атомів за вільних граничних умов. У 
разі раціонального наближення використовували три 
апроксимації для τ: 2/1, 3/2, 5/3. Рівноважна відстань між 
атомами не перевищувала 0,485 нм, а мінімальна відстань між 
найближчими сусідами була рівна 0,1594 нм. У гармонійному 
наближенні кластерна модель і раціональне наближення дають 
однакову локальну густину електронних станів. Для порівняння 
розрахунків з експериментом використовували потенціал 
Леннарда–Джонса. Аналіз розрахованої повної густини 
фононних станів показує, що в області низьких частот 
спостерігається квадратична залежність повної локальної 
густини електронних станів. У середній частині енергетичного 
спектру, де густина досягає максимального значення, 
спостерігається більш складна залежність.  

Досліджено ймовірність зародження квазікристалічної фази 
та її стійкість. Так, на основі розкладання вільної енергії слабко 
неоднорідної системи в ряд за ступенями щільності аналізується 
можливість утворення квазікристалічної або кристалічної фази. 
Зокрема, за певних умов вільна енергія квазікристалів може 
бути менше вільної енергії ГЦК-кристалу. На основі теорії 
Гінзбурга–Ландау розглядалася стійкість квазікристалів з 
симетрією ікосаедра. Вільну енергію розкладали в ряд за 
ступенями малого параметра, роль якого виконувала хвиля 
зарядової густини. За початковий стан брали ізотропну рідину 
при високій температурі (дальній порядок у такої рідини 
повністю відсутній). Потім досліджували поведінку вільної 
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енергії при охолодженні рідини. За певних співвідношень 
параметрів вільна енергія ікосаедричної структури ставала 
порівнянною або навіть меншою за вільну енергію ОЦК-
кристалу. Використано феноменологічну теорію фазових 
переходів Ландау для дво- і трикомпонентних систем і 
доведено, що квазікристалічна структура на фазовій діаграмі 
відповідає ділянці з мінімальною вільною енергією. 
Квазікристал стає стабільним за певних співвідношень між 
компонентами. 

Великий інтерес викликають роботи, в яких досліджуються 
квазікристали на основі комп'ютерних експериментів. Доведено, 
що двовимірні моноатомні решітки Пенроуза нестійкі, якщо 
взаємодія атомів задається потенціалом Леннарда–Джонса. При 
релаксації до рівноважного стану решітка Пенроуза 
трансформується у гексагональну структуру. Якщо міжатомна 
взаємодія описується потенціалом Морзе, то квазікристалічна 
решітка зберігається. Якщо решітка Пенроуза складається з 
атомів двох сортів, то система виявляється стійкою як з 
потенціалом Леннарда–Джонса, так і з потенціалом Морзе. При 
моделюванні тривимірної решітки Пенроуза, у якій всі вузли 
зайняті атомами одного сорту, система релаксує в аморфний 
стан. За наявності вакансій в решітці Пенроуза квазікристалічна 
структура зберігається навіть для однокомпонентної системи. 
Вплив різних потенціалів на стійкість квазікристалічної решітки 
показав, що для коректного моделювання реальних 
квазікристалічних сплавів, які містять d-елементи, необхідно 
використовувати методику побудови парних потенціалів 
міжатомної взаємодії, у якій враховується внесок d-електронів 
на основі методу сильного зв'язку.  

На стійкість досліджували тривимірні квазікристалічні 
сплави Al-Zn-Mn і Al-Cu-Li. У першому випадку періодична 
комірка містила 12000 атомів, у другому  12244. Релаксацію до 
рівноважного стану здійснювали методом молекулярної 
динаміки. Встановлено, що квазікристал є стійким, коли 
стехіометрія сплаву відповідає правилу Юм–Розері. Отже, для 
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стабільності квазікристалів необхідно, щоб довжина хвилі 
фріделевських осциляцій була близька до міжатомних відстаней, 
що еквівалентно тому, що поверхня Фермі дотикається до зони 
Бріллюена. При цьому рівень Фермі виявляється в мінімумі 
електронної густини. Зокрема, для сплаву Al-Cu-Li методом 
рекурсії розраховано динамічні властивості. Цей квазікристал є 
термодинамічно стабільним. Розрахунки фононних спектрів 
показали, що теоретична крива має максимуми при 10, 20, 26, 
29, 36, 40 меВ, а експериментальна  при 13, 16, 29, 40 меВ. 

Для опису атомної структури квазікристалів використовували 
проекційний метод. Основна ідея методу полягає у проектуванні 
вузлів простої кубічної решітки з багатовимірного простору (D 
= 5, 6) на реальний простір (D = 2, 3). Алгоритм проекційного 
методу для реального тривимірного простору заснований на 
наступному. Візьмемо періодичну решітку в 6-вимірному (D = 
6) просторі Е6. Розкладемо простір Е6 на 3-вимірний простір Е

3 

і його ортогональне доповнення Е
3так, що Е6 = Е

3 Е
3. У 

просторі Е6 введемо функцію вікна, щоб вона вирізала "трубу" 
"паралельно" простору Е

3. Функція вікна є функцією тільки 
вектора х = х+ х. Помістимо тепер вікно в точку у та 
визначимо функцію густини у паралельному просторі у вигляді 

     (x) = dx(x) W (x-y),    (1.4) 
W(x)= 1 , ,

0 , .
x
›
 

     
 

Тут   так звана допустима область, яка є проекцією 
елементарної комірки з Е6 на Е3

 . 
На основі такого алгоритму складається програма для 

комп'ютерної побудови квазікристалічної решітки. Внаслідок 
відсутності трансляційної симетрії у квазікристалів і стекол всі 
розрахунки проводяться в прямому просторі методом рекурсії 
Хайдока. Основна мета розрахунку полягає в обчисленні 
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діагонального матричного елемента функції Гріна: G0 (E) = 
{U0|(E  H) –1 |U0}, де Н  гамільтоніан; Е  енергія.  

Локальна густина електронних станів обчислюється за 
формулою п(Е) =1/π Im (G0(E+i)). Якщо перейти до нового 
базису Uп, у якому гамільтоніан має тридіагональну форму 
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то матричні елементи функції Гріна будуть мати вигляд 
ланцюгового дробу G0(E), який обривається на певному рівні 
рекурсії.  

При розрахунках  N(E) використовують базис методу 
сильного зв'язку, а матричні елементи гамільтоніана беруть у 
формі СлейтераКостера. Вони залежать від тринадцяти 
параметрів, які в досить хорошому наближенні можуть бути 
описані формулою Харрісона: 

                           
2
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,                   (1.6) 

де ©U m   параметр; rf  характеристична довжина, що залежить 
від атомного номера елемента; r  відстань до найближчих 
сусідів.  

Для проведення розрахунків використовували програми 
Некса, для яких перевірка правильності роботи виконується за 
тестовими розрахунками локальної густини електронних станів 
для ОЦК- і ГЦК-решіток з одним s-станом на вузол. Розраховані 
криві N(E) в цілому збігаються з відомими аналітичними 
кривими, за винятком особливих точок ван Хова, де 
спостерігаються невеликі осциляції. Ці точки виникають 
внаслідок скінченних розмірів кластера та скінченної глибини 
рівня рекурсії. На рис. 1.18 представлені результати 
порівняльних розрахунків кристалів, квазікристалів і стекол 
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заліза. Моделювався кристал ОЦК-заліза у вигляді кластера, що 
складається з 2000 атомів. Загальна густина станів для цього 
кластеру виходила шляхом усереднення локальної густини 
електронних станів по 30 атомам (рис. 1.18, а). Крива N(E) має 
атомоподібний характер з гострими та високими максимумами. 
На рис.1.18, б наведено результати моделювання квазікристалу, 
що складається з 1372 атомів.  

 
Рис. 1.18. Загальна густина електронних станів для заліза: а – ОЦК-
кристал з 2000 атомів; б – квазікристал з 1372 атомів; в –склоподібний 
кластер з 500 атомів; г– склоподібний кластер з 1000 атомів 

 
Загальна густина станів отримана усереднюванням локальної 

густини N(E)  за 50 атомами. Основна відмінність полягає у 
розщепленні головного піку, що відповідає d-станам, на ряд 
гострих підпіків та появі невеликих піків в області низьких 
енергій. Це зумовлено, ймовірно, наявністю в квазікристалі двох 
типів елементарних комірок, а отже, і двох наборів міжатомних 
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відстаней. Відстані між атомами в квазікристалі більші, ніж у 
кристалі, оскільки квазікристал має більший середній атомний 
об'єм.  

Для моделювання скла взято два кластери, що складаються з 
500 і 1000 атомів заліза. Загальна густина електронних станів 
для скла різко відрізняється від такої густини для кристалу. 
Після усереднення загальні густини електронних станів скла 
(рис. 1.18 в, г) та кристалу стають схожими. Вони мають 
однаковий енергетичний інтервал та однакове положення d-
смуги.  

Закони симетрії у квазікристалах засновані на принципах, що 
враховують кінцеві масштаби, тотожність атомів і їх взаємне 
просторове розташування. У цих матеріалах елементарними 
носіями порушень осьової симетрії можуть служити дефекти 
осьового типу (дисклінації), які вносять у решітку ріманову 
кривизну, тим самим усуваючи трансляційний дальній порядок 
в розташуванні атомів. Дисклінації та дефекти обертального 
типу (ротаційні дефекти) служать своєрідними центрами форму-
вання квазікристалів, еволюція та подальше зростання яких 
призводять до виникнення специфічної атомної структури. 
Варіювання щільності дефектів у квазірешітці дозволяє 
отримувати нові матеріали зі специфічним локальним ближнім 
або середнім порядком у розташуванні атомів. При коректному 
виборі потенціалів міжатомної взаємодії комп'ютерні 
експерименти дозволяють конструювати нові матеріали з 
некристалічною структурою і розробляти конкретні 
рекомендації щодо оптимізації технології їх отримання. 

Структурною одиницею класичного квазікристалу є ікосаедр-
двадцятигранник, що включає 13 атомів і має шість осей 
симетрії п'ятого порядку. Пакування атомів двох сортів у 
конфігурації ікосаедра енергетично дуже вигідна, хоча і 
недосконала, оскільки відстань між дванадцятьма зовнішніми 
атомами виявляється приблизно на 5% більше, ніж між 
внутрішнім і зовнішнім. При нарощуванні на ікосаедр нових 
атомних шарів проміжки між атомами на його поверхні 
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збільшуються, тобто ступінь дисторсії зростає. Дефекти в 
реальних квазікристалах можуть бути як точкового типу 
(міжатомні порожнини, включаючи «квазівакансії»), так і 
протяжні (дислокації, границі). У квазікристалах атоми різних 
сортів утворюють дві підсистеми. У шестивимірному просторі 
ці підсистеми можна трактувати як підрешітки, тому в 
літературі застосовують термін квазірешітки. Перша включає 
атоми меншого розміру, навколо яких групуються більші атоми, 
що утворюють другу підсистему. Зокрема, у квазікристалах типу 
Al6X (де Х=Mn, Fe, Co, Cr і т.д.) в першу підсистему входять  
атоми Mn, Fe, Co або Cr, а в другу   атоми алюмінію. При 
відхиленні складу сплаву від стехіометричного виникають 
додаткові структурні дефекти. Так, при деякому дефіциті атомів 
Al можуть утворюватися «структурні квазівакансії», а при 
більшому дефіциті  локальні аморфізовані ділянки, що 
складаються з поліедрів Бернала (наприклад, з чотирьох або 
шести атомів алюмінію з одним атомом Mn у центрі). При 
дефіциті атомів малого розміру поряд з квазікристалами існують 
нанокристалічні ділянки сильно пересиченого твердого розчину. 

 
1.4. ДИФУЗІЯ У КВАЗІКРИСТАЛАХ 

 
Розглянемо можливі механізми дифузії в ікосаедричних 

квазікристалах зі складом, що відповідає стехіометричному. 
Обмін атомів, що належать до різних підсистем, малоймовірний 
як наслідок відмінності розмірів, так і внаслідок відмінності 
хімічних властивостей. Більші атоми (алюмінію) можуть 
обмінюватися місцями за допомогою «квазівакансій». 
Нагадаємо, що в металевих кристалах розмір вакансій складає 
лише деяку частку розміру атомів (наприклад, для Cu, Ni, Fe від 
0,6 до 0,7 атомного об'єму). Тому роль «квазівакансій» 
виконують найбільш великі міжатомні порожнини в 
ікосаедричній структурі. Атом, що зайняв «квазівакансію», 
переходить зі сфери впливу одного малого атома (X)  до сфери 
впливу іншої. Формально цей механізм дифузії за допомогою 
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«квазівакансій» нагадує механізм дифузії за допомогою вакансій 
в кристалічних інтерметалідах. Є, однак, істотні відмінності. У 
кристалах вакансія має певну стійкість і може здійснювати 
випадкові блукання по всьому кристалу, здійснюючи дифузію, 
як власних атомів, так і домішкових атомів заміщення. У 
кристалічних інтерметалідах в залежності від типу міжатомного 
зв'язку вакансії переміщуються або в межах своєї підгратки, або 
здійснюють шестистрибкові цикли, що забезпечують 
збереження дального порядку при дифузії. Оскільки 
індивідуальні вакансії є стійкими утвореннями лише в 
кристалах, у квазікристалах слід врахувати, що «вільний об'єм» 
безперервно перерозподіляється серед безлічі міжатомних 
порожнин і «квазівакансії» існують обмежений час. 
«Квазівакансія», розсіяна в одній ділянці, виникає у іншій, тому 
дифузію атомів алюмінію у квазікристалі описують не з позиції 
теорії випадкових блукань індивідуальних вакансій, а 
використовують уявлення теорії перколяції.  

У термінах теорії перколяції назвемо елементарні ікосаедри 
вузлами, а шляхи перескоку з вузла на вузол  зв'язками. 
Неперекритими вузлами є ікосаедри, в яких утворилися 
«квазівакансії». Для перескоку атома алюмінію з вузла на вузол 
потрібна деяка енергія активації ε, що залежить від розміру та 
енергії міжатомної порожнини, яка сформувалася в даному 
ікосаедрі в результаті перерозподілу «вільного об'єму» 
внаслідок теплового руху. Прості рішення дискретних задач 
вузлів та зв'язків важко застосовувати, оскільки енергія 
утворення «квазівакансій» (характеристика вузла) і енергія 
активації їх міграції (характеристика зв'язку) змінюються в 
деяких межах. Крім того, «квазівакансія», перескакуючи на 
сусідній вузол, відкриває його, а вихідний вузол перекривається. 
Тому доцільніше розглядати континуальну задачу, де основну 
роль грає локальна концентрація неперекритих вузлів, а не 
розташування кожного з них. Квазікристал можна розглядати як 
шестивимірну решітку з настільки малим періодом, що 
випадкова неперервна функція ν(r) на ньому практично не 
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змінюється. Критична частка простору νс, що відповідає 
виникненню протікання 


c

dvVFc




0

,)(     (1.7) 

де F(V)  функція розподілу величини V, νс  рівень (енергія) 
протікання.  

Величина νс менш чутлива до вигляду випадкової функції 
ν(r), ніж νс. Якщо використовувати інваріант решіткової задачі 
вузлів для оцінки νс у континуальній задачі, то у тривимірному 
випадку νс ≈ fxc(s) ≈ 0,15. Для нашого випадку νс має зміст 
енергії активації дифузії Е (по аналогії зі стрибковою 
провідністю у легованих напівпровідниках). Однак для будь-
якої системи з дисперсією енергії активації величина E близька 
не до найбільш вірогідної величини νс, а до найменш допустимої 
(з точки зору протікання) енергії активації ε окремого 
дифузійного акту. 

Відзначимо ще одну особливість дифузії в рамках теорії 
перколяції. Якщо вакансія здійснює випадкові блукання по n-
вимірній впорядкованій решітці, то залежність середнього 
квадрату відстані, на яку переміщається вакансія за N кроків 
(дискретний час t) при цьому буде <r2>~N (незалежно від 
розмірності простору). При блуканні на фрактальній решітці (з 
урахуванням перебігу) <r2>~N2/(2+θ), де величина θ ≠ 0 
називається показником аномальної дифузії. Такий вираз описує 
дифузію в середовищі зі змінним (залежним від r) коефіцієнтом 
дифузії D ~ r- θ . Це означає, що коефіцієнти дифузії D, що 
визначені методами ЯМР, які діють на малих відстанях 
(атомного масштабу), та методами, що використовують розподіл 
концентрації дифузанта на великі глибини, будуть відрізнятися. 

Отже, можливість дифузії визначається концентрацією 
«квазівакансій». Якщо концентрація «квазівакансій» перевищує 
рівень протікання νс, то можливим є перенос маси на 
макроскопічні відстані. Температурна залежність такого 
процесу не підпорядковується закону Арреніуса, і «енергія 
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активації», яка визначається з експерименту у вузькому 
інтервалі температур,  є лише ефективною величиною.  

Такий механізм дифузії раніше пропонувався для аморфних 
металевих сплавів (АМС). Звісно, виникає питання, якщо він 
має місце і там, то чому ж дифузія Pt у інтерметаліді i-Al86Mn14, 
з ікосаедричною будовою відбувається повільніше, ніж у 
аморфному сплаві? На це є принаймні дві причини. По-перше, 
загальна величина «вільного об'єму» у квазікристалах істотно 
менша, ніж у АМС. По-друге, у квазікристалах «вільний об'єм» 
розподілений більш рівномірно між атомами і тому менша 
ймовірність утворення «квазівакансій» при наявності «вільного 
об'єму». Методом позитронної анігіляції встановлено, що 
концентрація «квазівакансій» в АМС Al68Mn14Si18 в 5 разів 
більша, ніж у тому ж інтерметаліді з ікосаедричною структурою. 
Якщо у кристалі при дії механізму випадкових блукань 
збільшення концентрації вакансій в 5 разів призведе лише до 
п'ятикратного збільшення коефіцієнта дифузії, то в умовах дії 
перколяції результати будуть іншими. Поблизу порога 
протікання п'ятикратне збільшення кількості неперекритих 
вузлів призведе до зростання швидкості масопереносу на 
порядки величини. 

При вивченні дифузії домішок Pt і Au в інтерметаліді i-
Al86Mn14 з ікосаедричною структурою встановлено, що дифузія 
Pt відбувається на 6 порядків повільніше, ніж нормальна дифузія 
домішок у кристалічному алюмінії. Такі розбіжності не можна 
звести до зменшення степені впорядкованості при переході від 
кристалічної до квазікристалічної структури, оскільки подальше 
зменшення степені впорядкованості при переході до аморфної 
структури приводить, навпаки, до збільшення швидкості 
дифузії. 

У реальних кристалах ступінь впорядкування може помітно 
відрізнятися залежно від способу отримання зразків. За 
аналогією з кристалічними інтерметалідами атоми 
квазікристалу, розташовані не в своїй квазіпідгратці, називають 
антиструктурними. Концентрація таких точкових дефектів 
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може бути оцінена методами рентгеноструктурного аналізу. 
Антиструктурні атоми впливають на дифузію в квазікристалі.  

В результаті термічної рухливості атомів концентрація 
зазначених дефектів буде спонтанно знижуватися, а отже, 
коефіцієнт дифузії у недосконалому квазікристалі залежатиме 
від часу. При утворенні міжатомних порожнин по-сусідству з 
антиструктурними атомами більш ймовірними виявляються 
перескоки атомів, що призводять до впорядкування структури у 
зв'язку з дією термодинамічних впливів. У результаті з часом 
відпалу зростає ступінь впорядкування ікосаедричної структури 
та сповільнюються наступні самодифузні процеси. Характерно, 
що у кристалічних інтерметалідах  Ni3(Ti, Al) коефіцієнт дифузії 
зменшується зі збільшенням ступеня впорядкування. 

Деяким підтвердженням можуть служити дані щодо 
прискорення дифузії на початкових стадіях відпалу (рис. 1.19). 
Такий ефект пов'язують із розупорядкуванням квазікристалічної 
будови i-Al86Mn14 при імплантації домішкових атомів Pt. Однак 
нe виключено, що при імплантації дещо зростає і «вільний 
об'єм». Характерно, що радіаційно-стимульована дифузія Pt у i-
Al86Mn14, описується параметрами D0' = 9·10-6 м2·c-l і 
E' = (1,6 ± 0,1) еВ, а термічна дифузія D0= 3·10-11 м2·c-1 і 
Е = (1,1 ± 0,1) еВ. Це свідчить про те, що енергія активації 
дифузії у розупорядкованому стані вища, ніж в упорядкованому. 
У даному випадку рівняння Арреніуса використано для опису 
експериментальних результатів у вузькому інтервалі температур 
і дає лише деяке ефективне значення Еef, яке  не є енергією 
активації, а лише температурним коефіцієнтом швидкості 
переносу маси в даних умовах. Величина Еef

' включає в себе 
деяке усереднене значення енергій активації різних 
елементарних процесів, які здійснюють  перенос маси та 
температурну залежність швидкості релаксації радіаційних 
дефектів (зокрема, антиструктурних атомів), що виникли в ході 
імплантації іонів Pt. Тому Еef

'>Еef, а основний внесок у 
збільшення швидкості переносу маси на початкових стадіях 
забезпечується нерівністю D0' >> D0.  За аналогією з 
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кристалічними впорядкованими сплавами можна припустити, 
що основний внесок у цю нерівність вносять все ж 
антиструктурні атоми, а не додатковий вільний об'єм. 

Малі атоми Х розташовані, переважно всередині 
елементарних ікосаедрів та оточені дванадцятьма атомами Al. 
Термічно активоване переміщення атома Х може здійснюватися 
шляхом перескоку у найближчу міжатомну порожнину, тобто в 
антиструктурну позицію. Однак, оскільки це енергетично 
невигідно, дуже велика вірогідність зворотного перескоку, 
оскільки коефіцієнт кореляції дуже високий. Є також певна 
ймовірність, що одночасно вискочить з центру свого ікосаедра 
один з найближчих атомів X. У такому випадку можливий обмін 
атомів X місцями через посередництво двох проміжних 
міжатомних порожнин. Такий процес можна розглядати як 
варіант циклічного механізму дифузії в кристалічних 
інтерметалідах. 

Імовірність дифузійного переміщення атомів Х зростає у 
випадку їх дефіциту по відношенню до стехіометричного 
складу. Атоми X, покидаючи елементарний ікосаедр, 
потрапляють у нанокристал з більш низькою концентрацією 
малих атомів. При цьому вихідний ікосаедр втрачає стійкість і 
переходить у нанокристалічний стан, а новий ікосаедр виникає 
поруч. Тому самодифузію атомів Х можна розглядати як 
термічно активоване блукання фрагментів нанокристалу (зі 
зниженою концентрацією малих атомів) всередині великого 
квазікристалу. Такий процес можливий лише за рахунок 
кооперативного механізму дифузії, оскільки перескоки малого 
атому супроводжується перебудовою оточуючих його більших 
атомів. З кооперативним механізмом дифузії пов'язують 
аномалії, які спостерігаються в аморфних інтерметалідах. Інша 
картина можлива у випадку хімічної дифузії малих атомів X. На 
поверхні квазікристалу в цьому випадку підвищується 
концентрація малих атомів, що призведе до аморфізації 
структури і, відповідно, до прискорення дифузії.  
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При невеликому надлишку атомів Х можливий інший 
механізм дифузії. Антиструктурний атом X, що знаходиться у 
міжатомній порожнині серед атомів Al, витісняє атом X, 
розташований усередині елементарного ікосаедра, в іншу 
міжатомну порожнину, що підходить за розмірами, і займає його 
місце всередині ікосаедра. Витіснений атом, зі свого боку, 
штовхає найближчий атом X, розташований усередині 
наступного елементарного ікосаедра, і т.д. 

 
Рис. 1.19 Залежність коефіцієнта дифузії від температури у сплаві i-
Al86Mn14 (○,●  початкові та кінцеві значення для Pt; X  для Au ) та в 
кристалічному алюмінії (1  26Al; 2  198Au ) 

 
Цей механізм нагадує «естафетний» механізм дифузії 

міжвузельних атомів у кристалічних інтерметалідах. Є, однак, і 
відмінності. У кристалічних інтерметалідах витіснення атома з 
вузла відбувається, коли міжвузельний атом досягає 
фіксованого енергетичного рівня, необхідного для подолання 
відповідного бар'єру, а вільні міжвузілля наявні завжди. У 
ікосаедричному інтерметаліді наявний деякий розподіл висот 
бар'єрів, а досягнення атомом Х мінімального енергетичного 
рівня є необхідною умовою, але не достатньою. Потрібно також, 
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щоб поблизу атома Х, який витісняється, виявилася вільна 
міжатомна порожнина достатніх розмірів. Тому, якщо 
«естафетний» механізм в кристалічних інтерметалідах можна 
розглядати в рамках теорії випадкових блукань і чекати 
виконання закону Арреніуса, то в ікосаедричних інтерметалідах 
доцільно використовувати теорію перколяцій. Цей підхід 
застосовують при моделюванні дифузії малих атомів в 
аморфному залізі. Температурна залежність швидкості дифузії 
атомів Х буде описуватися простим експоненціальним законом 
лише дуже наближено у вузькому інтервалі температур. 

Отже, внаслідок високої симетрії елементарного ікосаедра та 
у зв'язку з особливими механізмами дифузія в ікосаедричних 
квазікристалах повинна бути ізотропною. Зникнення анізотропії 
при наближенні до критичної точки досить відоме для 
перколяційних задач. 

Окремого розгляду потребують механізми дифузії в 
декагональних квазікристалах, оскільки вони складаються з 
двовимірних квазікристалічних сіток, а періодичність 
проявляється вздовж осі, що перпендикулярна до цих сіток. 
Механізми дифузії в різних напрямках відрізняються, і в таких 
квазікристалах можна очікувати суттєвої анізотропії 
коефіцієнтів дифузії. 

Згідно робіт Ботігера та його співробітників, дифузія домішок 
у ікосаедричному інтерметаліді i-Al86Mn14 відбувається зі 
швидкістю на 6 порядків менше, ніж нормальна дифузія в 
алюмінії. У кристалічних інтерметалідах атомна дифузія 
відбувається, як правило, повільніше, ніж в чистих металах або 
невпорядкованих сплавах. Цей ефект  зумовлений більш 
складними механізмами дифузії в упорядкованих структурах. 
Більш низьке (у порівнянні з Al) значення коефіцієнтів дифузії в 
інтерметалічних сполуках з ікосаедричною структурою можна 
пов'язати з більш складними механізмами дифузії в них. 

Спробу дослідити дифузію методом Монте-Карло на 
одновимірних (послідовність Фібоначі) та двовимірних (сітки 
Пенроуза) моделях квазікристалів зроблено японськими 
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дослідниками І. Сасаема, К. Сакайорі та ін. Хоча ці розрахунки 
не доведені до стану, що дозволяє їх зіставити з даними 
експерименту, все ж, навіть з цих спрощених моделей, випливає, 
що коефіцієнт дифузії в квазікристалічній моделі менше, ніж в 
моделі твердого розчину. 

Коефіцієнт дифузії водню в квазікристалах повинен помітно 
залежати від концентрації, бо очевидна дисперсія за розмірами 
та по енергіях міжатомних порожнин, в яких він перескакує. 
Крім того, відмінності величин DH між квазікристалічними та 
кристалічними інтерметалічними сполуками повинні бути 
меншими, ніж для більш великих за розмірами атомів X, 
оскільки дифузія водню не порушує взаємного розташування 
атомів. 

Інтерметалічні сполуки з кристалічною структурою знайшли 
застосування в якості бар'єрів для дифузії в мікроелектроніці. Їх 
застосування засноване саме на зниженні швидкості дифузії в 
упорядкованих структурах. У реальних умовах цей корисний 
ефект знижується за рахунок внеску граничної дифузії. При 
значній протяжності границь у дрібнокристалічних шарах 
певними перевагами володіють шари аморфних інтерметалідів, 
хоча швидкість дифузії в них більше, ніж в ідеальних 
монокристалах інтерметалідів того ж складу. У цьому плані 
викликають інтерес дослідження внеску граничної дифузії у 
перенос маси крізь шари квазікристалів, оскільки будова 
границь між ними відрізняється від будови границь між 
кристалами інтерметалідів. 

Розглянемо структуру сплаву Al-22% ат. Fe, загартованого з 
рідкого стану. Електронно-мікроскопічними (ПЕМ в 
скануючому режимі з енергодисперсійною рентгенівською 
спектроскопією) і рентгенівськими методами досліджено 
структуру стрічки сплаву Al78Fe22, яку отримано гартуванням з 
рідкого стану зі швидкістю ~2106 Кс-1. Поряд з аморфної фазою 
та пересиченим твердим розчином заліза в алюмінії виявлені 
нанорозмірні ділянки кристалічних інтерметалідів Al6Fe, Al13Fe4 
та Al5Fe2. При охолодженні розплавів системи Al-Fe 
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утворюються метастабільні фази, структура яких залежить від 
складу розплаву та умов охолодження.  

Електронно-мікроскопічними методами вивчено структуру 
сплавів Al-9,5% ат. Fe і Al- 14% ат. Fe, отриманих методом 
спінінгування. О.А. Шматко із співробітниками досліджували 
сплав Al78Fe22, отриманий спінінгуванням на мідному барабані 
зі швидкістю охолодження ~2106 Кс-1. Структура цього сплаву 
морфологічно схожа на «суцвіття» розміром 500 до 3000 нм, між 
якими спостерігаються прошарки з більш світлим контрастом. 
Ці прошарки складаються з кристалітів нанометрового розміру 
(від 1 до 10 нм). На електронограмах центральних областей 
«суцвіть» виявляються відбиття від орторомбічної, моноклінної 
і ромбічної решіток інтерметалічних фаз: метастабільною  
Al6Fe і рівноважних  Al13Fe4 і Al5Fe2 відповідно, причому 
розподілені ці фази в «суцвіттях» нерівномірно. Вміст основних 
легуючих елементів у центральних областях «суцвіть» 
відповідає складу Al58Fe42. Прошарки між «суцвіттями» 
складаються з ділянок світлого контрасту розміром до 50 нм і 
ділянок темного контрасту розміром 10 нм. Розрахунок 
електронограми, отриманої від центральної частини прошарку, 
дає наявність тих же фаз, що і в матеріалі «суцвіть». Однак, 
звертає на себе увагу присутність на електронограмах розмитих 
дифракційних кілець і широкого гало, що свідчить про значний 
внесок у формування дифракційної картини аморфної 
структурної складової сплаву. Розмиті дифракційні кільця 
спостерігаються й на електронограмах, отриманих від середини 
«суцвіть». Відомо, що дифракційний спектр аморфної структури 
виникає внаслідок розмиття дифракційного спектру 
кристалічних фаз даного сплаву. У «суцвіттях» 
нанокристалічних фаз аморфна складова може за складом 
відповідати Al6Fe та Al13Fe4, а в прошарках між ними  Al6Fe і 
Al5Fe2. Однак, прошарки містять більшу кількість домішкових 
елементів. 

 Отже, структура досліджуваного сплаву складається з 
«суцвіть» нанокристалів трьох фаз: Al6Fe, Al13Fe4 і Al5Fe2 з 
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невеликою часткою аморфної фази з ближнім порядком типу 
Al6Fe і Al13Fe4. Прошарки між «суцвіттями» – це аморфна 
матриця з ближнім порядком типу Al6Fe і Al5Fe2, яка містить 
певну кількість Ar, O і S, з вкрапленнями нанокристалів 
розміром до 10 нм. В окремих нанокристалітах, в прошарках і в 
«суцвіттях» спостерігається смугастий контраст, який свідчить 
про наявність деякої періодичної структури. На 
мікродифрактограмах, отриманих від «суцвіть», на першому і 
другому від нульового рефлексу кільцях є окремі відображення 
від осі п'ятого порядку. Можливо, в «суцвіттях» присутні 
зародки квазікристалічної фази. Після опромінення стрічки 
іонами аргону утворюється квазікристалічна фаза, яка дає чіткі 
відображення від осі п'ятого порядку і має смугастий  контраст. 

Таким чином, при високій швидкості охолодження рідкого 
розплаву Al-Fe (2106 Кс-1) він переходить у склоподібний 
(аморфний) стан, потім  в кристалічний, а при певному складі  
у квазікристалічний стан. Оскільки структура стрічок, 
отриманих спінінгуванням, нерівноважна, то її фазовий склад 
залежить не тільки від термодинамічних чинників, а й від 
кінетичних. Реалізуються ті структури, на формування яких 
потрібно мінімум часу при даній швидкості охолодження. З цієї 
точки зору найбільш сприятливі умови для формування 
аморфної фази. Потрібно лише досягти температури склування, 

gT  при якій різко зростає в'язкість розплаву, до того, як 
утворяться і виростуть центри кристалічних фаз. 

 Слід зазначити, що, у зв'язку з короткочасним перебуванням 
сплаву в рідкому стані перед спінінгуванням, він успадковує 
неоднорідність складу гетерогенної, але рівноважної структури 
вихідного злитка. Тому різні ділянки аморфної фази не завжди 
мають однаковий склад. Крім того, згідно полікластерної моделі 
будови аморфних сплавів вони складаються з неоднакових 
кластерів атомів з різним ближнім порядком, а кластерні границі 
являють собою двовимірні моношари з недосконалим 
локальним розташуванням атомів. Особливе положення серед 
кластерів займають субзародки кристалічних фаз, локальний 
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ближній порядок яких відповідає ближньому порядку, 
властивому кристалічній або квазікристалічній фазам.  

В антикристалічних кластерах ближній порядок відрізняється 
від ближнього порядку кристалічних фаз, і такі кластери не 
можуть рости без виникнення порожнеч. 

 Можливість збереження аморфної фази визначається 
параметром tg=Tg/Tm, де Tm  температура плавлення 
кристалічних фаз. Так, при tg1/2 відбувається кристалізація 
сплаву в процесі затвердіння і лише при tg  2/3 можна зберегти 
повністю або частково аморфний стан. При tg  0,7 аморфний 
стан зберігається і при невеликих швидкостях охолодження. Для 
сплавів Al-Fe величина tg близька до 2/1 , і тому аморфний стан, 
навіть при великих швидкостях охолодження, виявляється 
перехідним і зберігається лише частково. 

 Фазовий склад закристалізованих ділянок стрічки сплаву 
залежить від швидкостей утворення N і зростання G центрів 
різних кристалічних фаз. Так, при вмісті 3,64,4% ат. Fe 
утворюється метастабільний сильно пересичений твердий 
розчин заліза в алюмінії та деяка кількість метастабільної фази 
Al6Fe, а при вмісті 4.5 % ат. Fe з'являється і рівноважна фаза 
Al13Fe4. При вмісті заліза 9.5 % ат. фіксується рівноважна фаза 
Al5Fe2, кількість якої з підвищенням вмісту заліза у сплаві 
зростає. Так, при вмісті 22 % ат. Fe інтерметаліда Al5Fe2, більше, 
ніж у сплаві з 9.5 % ат. Fe, а у пересиченого твердого розчину на 
основі алюмінію  менше. Квазікристалічна фаза з'являється в 
загартованому з розплаву сплаві алюмінію з 9.5 % ат. Fe. 
Максимальна кількість цієї фази спостерігається в сплаві з 14 % 
ат. Fe і її  досить мало у сплаві з 22% ат. Fe. Це не відповідає 
припущенню про те, що в сплавах алюмінію оптимальний для 
формування квазікристалічної фази вміст перехідного металу 
становить 22 % ат. Слід зазначити, що «смугастість» 
квазікристалічної фази свідчить про чутливість структури 
квазікристалів системи Al-Fe до змін складу та пов'язана з 
присутністю в стрічці помітної кількості домішкових елементів. 
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Дисперсність кристалічних фаз, що утворюються з 
аморфного стану, визначається відношенням швидкостей 
зародження та росту центрів різних фаз N/G. Оскільки ці 
величини мають неоднакові розмірності, то більш зручним для 
аналізу є відношення 

sGN  / ,   (1.8) 
де s   функція щільності потенційних місць зародження нової 
фази pN . Для двовимірного випадку (стрічка) 3/2

s pN  . 
Потенційними місцями зародження можуть служити кластери з 
ближнім порядком кристалічного або квазікристалічного типу. 
Стаціонарна частота зародження s  визначається залежністю 

)
2

exp( 2
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VKDas

 ,  (1.9) 

де K   коефіцієнт пропорційності; aD   коефіцієнт дифузії в 
аморфній фазі;   геометричний фактор; V  атомний об'єм; 
ΔΦ   зміна термодинамічного потенціалу при утворенні 
зародка нової фази;   питома поверхнева енергія зародка. 

При дослідженні кінетики утворення квазікристалів 
Al75Cu15V10 в аморфному сплаві того ж складу встановлено, що 
величина  на порядок нижче, ніж енергія поверхні поділу 
кристалічної та рідкої фаз. Тому величина s при утворенні 
квазікристалів може істотно перевищувати значення, характерні 
для утворення зародків кристалічної фази. Таким чином, 
кількість зародків квазікристалічної фази значно перевищує їх 
число для кристалічної фази. 

Швидкість росту нової фази з аморфної матриці описується 
залежністю 

Δx
ΔΦ

RT
DG B ,   (1.10) 

де 
Δx
ΔΦ   градієнт термодинамічного потенціалу на міжфазній 

границі; BD   коефіцієнт дифузії по цій межі. Величина G  
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істотно знижується при одночасному утворенні в матриці 
дисперсних частинок інших фаз. Це сприяє зростанню величини 
відношення у формулі (1.8). Комп'ютерне моделювання 
показало, що гранична дисперсність, відповідна реалізації 
більшості потенційних місць зародження, досягається вже при 

3 . 
Таким чином, ступінь дисперсності кристалічних фаз в 

аморфній стрічці залежить, в першу чергу, від щільності 
потенційних місць зародження. Отриманню нанокристалічної 
структури в стрічці сприяє також одночасне утворення великої 
кількості зародків квазікристалічної фази і декількох 
кристалічних фаз, що перешкоджає індивідуальному зростанню 
кожної з фаз. 

Тепер розглянемо структуру сплаву Al-Fe, загартованого з 
рідкого стану. Відомо, що сплави Аl-Fe, які загартовані з рідкого 
стану, містять ряд метастабільних фаз. Встановлено наявність 
метастабільного пересиченого твердого розчину заліза в 
алюмінії, який співіснує з метастабільною інтерметалевою 
сполукою Аl6Fe. Ця сполука присутня як у кристалічному стані, 
так і в квазікристалічних  з ікосаедричною або декагональною 
структурою. Однак структурний стан цих фаз і його зміна при 
термічній обробці вивчені недостатньо. 

О.А. Шматко та іншими вивчена мікроструктура тонкої (30 
мкм) стрічки сплаву  9,5% ат. Fе, отриманого спінінгуванням 
на мідному барабані зі швидкістю гартування  6102   К/с. 

На поверхні стрічки сплаву спостерігаються гладкі ділянки, 
що чергуються зі скупченнями «суцвіть» (рис. 1.20). 
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Рис. 1.20 Структура поверхні стрічки швидкозагартованого сплаву 
Al –9,5% Fe (РЕМ) 
 
Подібна морфологія притаманна квазікристалам з

ікосаедричною структурою. Структура стрічки також 
неоднорідна. Поряд з областями фольги, що мають кристалічну 
решітку, спостерігаються ділянки аморфної фази, що не дають 
чіткого контрасту (ділянки А на рис. 1.21, а) і що утворюють 
гало на мікродифракційних знімках (рис. 1. 21, б). При 
гартуванні з рідкого стану відбувається часткова кристалізація 
аморфної фази. В окремих ділянках фольги розміром від 10 до 
200 нм, які є сильно пересиченим твердим розчином заліза в 
алюмінії, що містить до 4,5% ат. Fe, спостерігаються дисперсні 
виділення метастабільної кристалічної фази Al6Fe (14,3 % 
ат. Fe). 
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Рис. 1.21. Структура швидкозагартованого сплаву Al–9,5 % Fe (ПЭМ): 
а - світлопольне зображення ділянок аморфної (А) і нанокристалічної 
(Б) фаз; б - гало на мікродифракційній картині від ділянки аморфної 
фази (А); в - мікродифракція від ділянки Б (фаза Al5Fe2); г - 
темнопольне зображення ділянки Б 

 
Інші ділянки фольги дають слабкі відбиття від решітки 

рівноважної кристалічної фази Al3Fe (25 % ат. Fe), які свідчать 
про еволюцію структури стрічки в процесі гартування(рис.1.22). 
Між ділянками аморфної фази виявляються частинки 
рівноважної фази Al5Fe2 ( 28,6 % ат. Fe) (ділянки Б на 
рис. 1.21, а). Розмір кристалітів становить кілька нанометрів. 

Дані про структуру і фазовий склад швидкозагартованих 
сплавів дозволяють побудувати схему фазово-структурних 
перетворень. Відомо, що для багатьох склоутворюючих систем 
діаграми станів з боку компонента з великим розміром атомів 
характеризуються наявністю склоутворюючих фаз, а з боку 
компонента з меншим розміром атомів  фаз Франка-Каспера, 
що мають щільну упаковку та локальну симетрію п'ятого 
порядку.  

А 
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Існування фаз ФранкаКаспера у системі є умовою 
виникнення квазікристалічної структури. Отже, якщо у 
переохолодженому розплаві існують області з ікосаедричною 
симетрією, то скло, що утворюється з цієї рідини, має ближній 
ікосаедричний порядок. Тоді цілком реальна ситуація, при якій 
кристалізація скла приводить до формування квазікристалів  з
ікосаедричною структурою. Це перетворення може відбуватися 
не тільки внаслідок термообробки. Зокрема, при обробці 
багатошарових плівок Al-Cr, Al-Mn, Al-Fe в ксеноновій плазмі 
тліючого розряду (енергія іонів  400-600 кеВ, доза 1015-1016см-2, 
температура 293 К) формувалися частково аморфізовані сплави 
Al80Cr20, Al84Mn16 і Al82Fe18. Плазмова обробка (ПО) цих сплавів 
при 473, 423 і 448 К відповідно сприяла перетворенню аморфної 
фази в квазікристалічну. Аморфний сплав Al85Cr15, який 
отримано в тих же умовах, після ПО при 423 К ставав цілком 
квазікристалічним. У сплавах алюмінію з 13-24% ат. Mn 
внаслідок ПО при 293, 423 і 548 К формувалися, відповідно, 
аморфна, квазікристалічна та ікосаедрична структури. 
Зворотний перехід, тобто аморфізацію квазікристалічної 
структури, спостерігали в сплаві Al86Mn14. У результаті 
опромінення дозою електронів 24105   з енергією 1  МеВ при 
130 К сплав ставав аморфним, а при нагріванні до 470 К 
відновлював квазікристалічну структуру. Однак у сплаві Al84V16, 
що аморфізується під електронним опроміненням, 
квазікристалічна структура при нагріванні не відновлюється  
аморфний сплав стає мікрокристалічним. 

Утворення нанокристалічної фази з аморфної матриці 
спостерігали в плівках хрому, що містив вуглець і азот, у 
сплавах Ni-P, Fe73,5Nb3Si13,5B9 і Fe73,4Cu1Nb3,1Si13,4B9,1. Тому 
перехід з аморфного стану у нанокристалічний і 
квазикристалічний не є специфічною особливістю сплавів Al-Fe, 
а відображає загальні закономірності багатьох металевих 
систем.  

Загальна схема фазово-структурних перетворень у сплавах на 
основі d-перехідних металів наведено на рис. 1.23. Слід, однак, 
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враховувати, що спонтанні переходи досить рідкісні та 
виявляються лише у випадках, коли метастабільна кристалічна 
фаза в конкретних умовах більш нерівноважна, ніж аморфна 
фаза того ж складу. 

 

 
 
Рис. 1.22. Мікродифракційна картина, яка містить відбиття від ГЦК-
твердого розчину Al - 4,5 %Fe, дисперсних фаз: Al6Fe и Al2Fe5 (а) і 
структура, яка їй відповідає (б) (колом обведено область, з якої 
отримана дифракція) 
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Рис. 1.23. Схема фазово-структурних переходів у сплавах, які 
загартовані з рідкого стану: БП  ближній порядок, ДП  дальній 
порядок, ДП1  дальній порядок без трансляційної симетрії 

 
В дослідженні Л.Н. Ларікова та О.А. Шматко  виявлено 

підвищення термічної стабільності фізико-механічних 
властивостей сплаву на основі системи Аl-Fе-Si-Mg, отриманого 
гартуванням із рідкої фази. Доведено, що в даному сплаві розпад 
сильно пересиченого твердого розчину, що містить до 5% ат. Fе, 
протікає з низькою швидкістю. Це пов'язано не тільки зі 
зниженою дифузійною рухливістю атомів Fe по декорованим 
домішками дислокаціям, а й значною мірою зумовлено 
специфічними особливостями структури сплаву, що формується 
при високошвидкісному гартуванні.  

Дослідження структури сплавів системи Al-Fe-Mg методом 
просвічувальної електронної мікроскопії показало, що вони 
містять мікрооб'єми метастабільних квазікристалічних утворень 
з дальнім орієнтаційний порядком, що належать до 
ікосаедричної точкової групи симетрії. Електронограми  
метастабільної фази свідчать про наявність симетрії п'ятого 
порядку з певним відхиленням від ідеальної рівності кутів між 
плямами. Імовірно, ця обставина зумовлена тим, що 
квазікристали утворюються з неправильних ікосаедрів та 
поліедрів. 

З геометричних міркувань будь-який вид симетрії п'ятого 
порядку заборонений в кристалічній структурі, оскільки вона 
несумісна зі збереженням регулярної трансляційної 
періодичності. Тому виявлені квазікристалічні утворення в 
сплаві системи Al-Fe-Mg є метастабільними, і в ході відпалу 
вони повинні перейти e кристалічний стан. Однак 
квазікристалічні утворення характеризуються аномально 
високою термічною стабільністю. Так, після відпалу при 573 К 
протягом 6 год вони зберігали вихідну структуру, а після 
8 годин відпалу при тій же температурі перехід в кристалічний 
стан також не знайдено. Структурною одиницею 
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квазікристалічного сплаву є 13-атомний ікосаедр з віссю 
симетрії п'ятого порядку. Атоми даного ікосаедра мають 42 
найближчих сусіда. Cили притягання між атомами забезпечують 
перевагу ікосаедричного багатогранника щодо стабільності над 
щільнішою структурою ГЦК-решітки, де у 13 атомів є лише 36 
найближчих сусідів. 

Отже, твердий розчин з ікосаедричини включеннями в 
умовах надвисоких ступенів пересичення виявляється менш 
рівноважним, ніж твердий розчин зі звичайною кубічною 
кристалічною структурою. Наявність в сплаві ділянок із 
квазікристалічною структурою є основною причиною 
аномально високої термічної стабільності твердого розчину. 

Тверді розчини з ікосаедричною структурою отримано 
загартуванням з розплаву для цілого ряду подвійних і потрійних 
металевих систем. Таку структуру, зокрема, було  виявлено
методом ТЕМ з локальною дифракцією електронів і в 
швидкозагартованому сплаві А13% Fe1,5% Mg. Морфологія 
частинок вивчалася на стрічкових зразках шириною 3 мм і 
товщиною 40 ... 70 мкм, отриманих спінінгуванням на мідному 
диску діаметром 200 мм, що обертається з частотою 3500 (v1) і 
4800 (v2) об/хв.  

При гартуванні сплаву зі швидкістю v1 спостерігається 
(рис. 1.24, а) скупчення тріаконтаедричних частинок розміром 
близько 10 мкм. У ряді випадків частинки, розташовуючись у 
вершинах ікосаедра, утворюють конфігурацію, що названа 
"квіткою". Після відпалу при Т = 573 К понад 15 хвилин 
"квітки", а також іншого виду скупчення тріаконтаедричних 
частинок не спостерігаються. У матриці мікрокристалічного 
твердого розчину видно лише відокремлені частинки (рис. 1.24, 
б). Відсутністю "квіток" та інших скупчень тріаконтаедричних 
частинок характеризується структура сплаву, загартованого зі 
швидкістю v2 вже безпосередньо після гартування. 

У ході відпалу частинки ікосаедричної фази (рис. 1.25) 
ростуть, а також збільшується їх вміст у матриці. Для заданого 
складу сплаву існує оптимальна швидкість v1 загартування 
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твердого розчину з розплаву, яка забезпечує утворення 
ікосаедричної фази. Із підвищенням швидкості гартування 
морфологія фази змінюється, частинки відокремлюються, вже 
не утворюючи "квітки". У результаті може виявитися, що 
ікосаедрична фаза не утворюється при загартуванні або її 
кількість незначна і потрібна певна внутрішня трансформація в 
структурі сплаву при відпалі, щоб ікосаедричну фазу можна 
було виявити за допомогою рентгенографії. 

 

  
а б 

Рис. 1.24. (а) Скупчення тріаконтаедричних частинок в сплаві Al – 3%Fe 
– 1,5%Mg, 2000; (б)  відособлена частинка цієї фази після відпалу при 
573 К протягом 30 хв 5000 

 
 
 

 
Рис. 1.25. Відособлена частинка ікосаедричної фази х4000 
 
  Упакування 13 атомів у конфігурації ікосаедра, що є 

структурною одиницею класичного квазікристалу, є дуже 
вигідним енергетично, хоча і недосконале, оскільки відстань між 



 180 

12 зовнішніми атомами виявляється приблизно на 5% більшою, 
ніж між внутрішнім і зовнішніми. Ця обставина зумовлює 
властивість самообмеження зростання ікосаедричних поліедріёв. 
При нарощуванні на ікосаедр нових атомних шарів проміжки 
між атомами на його поверхні зростають, тобто ступінь 
дисторсії зростає. У загальному випадку ікосаедричне 
впорядкування не в змозі поширюватися на значні об’єми без 
фрагментації. Нерідкі випадки, коли поруч з ікосаедричним 
квазікристалом росте ще кілька, формуючи специфічну 
морфологію «суцвіть». 

Природа будови границі між елементами «суцвіття» або 
окремими фрагментами квазікристала, очевидно, відрізняється 
від такої в федоровських кристалах. Федоровські (реальні) 
кристали мозаїчні, а блоки мозаїки в них розділені 
дислокаціями. Дислокації присутні і в квазікристалах. Однак у 
квазікристалів не можна побудувати лінійний дефект з 
постійним значенням вектора Бюргерса. У квазікристалів 
вектори Бюргерса повних дислокацій складаються з ненульових 
компонент реального простору (трансляційних) та 
псевдопростору (фазонних). Ці дислокації істотно відрізняються 
властивостями від дислокацій в реальних кристалах. Так, 
наприклад, низька рухливість даних дислокацій обумовлює 
невисоку пластичність квазікристалів. Дислокаціями цього типу 
визначається природа границь блоків мозаїки в квазікристалах.  

 При розвороті двох однакових решіток навколо 
кристалографічної осі на певний кут частина вузлів однієї 
решітки збігається з частиною вузлів другої решітки, 
утворюючи так звану решітку співпадаючих вузлів (РСВ). У 
моделі Л.Н. Ларікова, О.А. Шматко  використовувалася атомна 
структура класичного сплаву А1-Мn у квазікристалічному стані. 
Фрагменти такої структури розвертали на різні кути навколо осі 
п'ятого порядку та фіксували результуючу будову границі між 
ними. Як приклад на рис. 1.26 представлена модель структури 
границі між квазікристалами, які разорієнтовано на 30°.  
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Рис. 1.26. Модель границі між фрагментами квазікристала, які 
розвернуті навколо осі п'ятого порядку на 30° 
 
Така модель границі поряд з вузлами повного збігу (Nc) 

містить також вузли неповного збігу (Nі). Співвідношення Nc/Nі 
виявляється залежним від кута розвороту θ (рис. 1.27). При 
цьому залежність Nc/Nі проходить через максимум поблизу 
θ=36°, що відповідає напівповороту навколо осі п'ятого порядку 
до суміщення квазікристала з вихідним положенням. 

На відміну від границь звичайних кристалів, що мають 
більш-менш впорядковану структуру, тут не вдається 
виділити решітку співпадаючих вузлів при будь-якому куті 
повороту: співпадаючі вузли не утворюють повторюваного 
візерунка, тобто, за термінологією Чалмерса, немає сегментів 
повторюваності. Границя, що має ще менш впорядковану 
структуру, ніж сам квазікристал, наближається до аморфному 
стану в більшій мірі, ніж довільна багатокутня межа 
кристалів. Будову будь-якої границі між кристалами можна 
описати за допомогою поліедрів Бернала, які широко 
використовуються для моделювання структури рідин і 
аморфних тіл. Але на відміну від аморфних твердих тіл, де 
поліедри розташовані невпорядковано, на границі між 
кристалами поліедри розташовуються в один шар у порядку, 
зумовленому періодичністю кристалів. 
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Рис. 1.27. Залежність співвідношення вузлів повного Nc та 
неповного Nі співпадання на границі між квазікристалами від кута 
повороту θ навколо осі п'ятого порядку 

 

Представлена на рис. 1.27 залежність Nc/Nі(θ), як і у 
випадку звичайних кристалів, має немонотонний характер, 
але з меншим числом «особливих» орієнтацій. Перший 
максимум відноситься до орієнтацій, близьких до тих, які 
спостерігаються між квазікристалами, що складають 
«суцвіття». Другий максимум відповідає більш високим 
ступеням розорієнтації квазікристалів, які, мабуть, можуть 
реалізуватися в умовах, коли квазікристали зароджуються з 
багатьох центрів. Розглянута модель структури границь у 
квазікристалів дозволяє прогнозувати існування «особливих» 
орієнтацій і у випадках менш регулярних структур, ніж 
федоровскі кристали. 
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РОЗДІЛ 2.  СТРУКТУРНІ  ОСОБЛИВОСТІ   КВАЗІКРИСТАЛІВ 
 

2.1.  УТВОРЕННЯ КВАЗІКРИСТАЛІВ 
 
В рамках фундаментальних понять класичної кристалографії 

структура твердих кристалів може бути кристалічною або 
склоподібною. Кристалічна структура ідеальних монокристалів 
чітко впорядкована. Вона має трансляційну симетрію, яка 
характеризується тривимірним періодичним розташуванням 
елементарних комірок, і дальнім орієнтаційним порядком у 
міжатомних зв'язках. Скло характеризується наявністю лише 
ближнього порядку. Особливий вид упорядкування атомної 
структури характеризується квазіперіодичністю – цілком 
певним, але менш явним трансляційним упорядкуванням. На 
відміну від кристалічної структури квазіперіодична не може 
бути описана за допомогою тих типів решітки, які відомі у 
класичній кристалографії, але на відміну від скла – має дальній 
орієнтаційний порядок у міжатомних зв'язках. 

Дана структура отримала найменування ікосаедричної, так як 
її характерною особливістю є наявність осей симетрії п'ятого 
порядку. Крім першого дослідження Д. Шехтмана сплаву Al-Mn, 
загартованого з рідкої фази, прямі докази існування симетрії 
п'ятого порядку встановлені в напилених ниткоподібних 
кристалах нікелю, заліза та платини діаметра 5...20 нм. 
Існування квазікристалічних структур виявлено за 
дифракційними даними і в сплавах Al6Mn, Al4Mn, Al60Mn11Ni4, а 
також Al-6%Pd. Матеріали виготовлялися у вигляді тонкої 
фольги методом швидкого гартування з розплаву. Встановлено, 
що незвичайний характер дифракційних картин спостерігається 
і в сплавах Al-Pd з великою кількістю паладію. Існує значна 
кількість перерізів оберненої решітки відповідних фаз, які є в 
одному напрямку періодичними, а в іншому – 
квазіперіодичними. Про це свідчить різне розщеплення 
дифракційних рефлексів, причому в напрямку 
перпендикулярному картині з псевдогексагональною симетрію 
за основними рефлексами спостерігається смугастість. Це 
свідчить про існування в таких фазах деякого безладу, або ж про 
накладення дифракційних картин від різних, але пов'язаних між 
собою структур. В окремих випадках в деяких наночастинках 
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відзначається наявність псевдопентагональної симетрії. 
Встановлено, що деталі субодиничних комірок нових фаз у 

сплавів Al60Mn11Ni4 і Al-6%Pd подібні. У сплавах системи Al-Pd, 
що містять велику кількість паладію, аж до складу 
орторомбічної фази Al3Pd, спостерігалися чіткі дифракційні 
картини з п'ятикратною симетрією, а в сплавах потрійної 
системи Cu-Ni-Al виявлено п'ять фаз, названих невідповідними 
-фазами, які також відрізнялися незвичайними смугастими 
дифракційними картинами. При цьому відстані між основними 
рефлексами ділилися в них на 2, 3, 5, 8 і 13 частин 
надрешітковими рефлексами, що свідчило про відповідне 
збільшення параметра повторення решітки -фази вздовж 
координатної осі. Зазначена числова послідовність є першим 
свідченням зв'язку елементів та співрозмірної структури з рядом 
Фібоначчі. 

Величезний потік теоретичних та експериментальних робіт 
викликало повідомлення Д. Шехтмана та його співавторів про 
існування металевого сплаву Al-14% Mn(Al6Mn) у новій формі 
впорядкування речовини, яка відрізнялася наявністю симетрії 
п'ятого порядку. На електронограмах сплавів систем Al-Mn, Al-
Fe, Al-Cr спостерігалися досить різкі (брегівські) дифракційні 
максимуми, розташування яких в окремих випадках свідчило 
про симетрію п'ятого порядку. Встановлена точкова група 
симетрії цих матеріалів – m3 5 , тобто ікосаедрична, яка, крім 
осей п'ятого порядку, включала також і осі 3-го та 2-го порядків. 
Різкість дифракційних максимумів у впорядкованій картині 
свідчить про існування в цих матеріалах певного дальнього 
порядку, оскільки локалізовані дифракційні плями повинні 
спільно давати лише розділені великими відстанями атоми. Дані 
рентгенівської дифракції показали, що далека атомна кореляція 
простягається на кілька десятків нанометрів. 

Відомо, що тетраедрична конфігурація для кластера з 
невеликого числа атомів є найбільш щільною. Чотири жорсткі 
сфери, щільно з'єднані разом так, що всі атоми попарно 
торкаються один одного, утворюють тетраедр. При досить 
малих спотвореннях можна з'єднати 20 тетраедрів таким чином, 
щоб одна вершина у них була спільна. Утворений поліедр є 
ікосаедр, двадцатигранник, що включає 13 жорстких сфер 
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(атомів). Ікосаедр має симетрію п'ятого порядку: у кожній з його 
12 вершин сходяться п'ять трикутних граней. Шість осей 
симетрії п'ятого порядку проходять через вершини ікосаедра, а 
осі потрійної та подвійної симетрії пов'язані відповідно з 
двадцятьма гранями і тридцятьма ребрами (рис. 2.1).  

Встановлено, що пакування у вигляді ікосаедра для 13 атомів 
енергетично більш вигідна.  

 
Рис. 2.1. Геометричні форми квазікристалічних матеріалів: а – 
ікосаедр; б – додекаедр 
 
Ікосаедр, побудований з атомів одного сорту, недосконалий: 

зовнішні 12 атомів не торкаються один одного, між ними є 
невеликі зазори, а відстань між ними приблизно на 5% більше, 
ніж між внутрішніми та зовнішніми. Якщо це атоми різного 
сорту що взаємно притягуються і деформуються, то 
неузгодженість може істотно зменшитися. Оскільки ікосаедри 
неможливо упакувати так, щоб вони щільно заповнили 
тривимірний простір, то ці поліедри не можуть служити 
елементарними комірками кристалів. Крім того, ікосаедричний 
поліедр має властивість самообмеження зростання. При 
нарощуванні на ікосаедр нових атомних шарів проміжки між 
атомами на його поверхні стають все більшими, тобто 
збільшується ступінь дисторсії. Внаслідок цього ікосаедричне 
впорядкування не може поширюватися на великі об'єми. Однак 
у малих об'ємах ікосаедрична упаковка енергетично досить 
вигідна. Невеликі області ікосаедричної симетрії повинні бути 
також поширені в переохолодженій рідині. Якщо при швидкому 
охолодженні розплаву формується металеве скло (МС), то його 
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структура повинна  мати ближній ікосаедричний порядок в 
багатьох мікрообластях, і для кристалізації МС потрібна 
додаткова енергія. Схильність розплаву до переохолодження 
визначається наявністю ікосаедричного ближнього 
впорядкування та легко реалізується в сплавах при наявності 
атомів різного сорту. 

Модель щільного випадкового пакування жорстких сфер, що 
одержала поширення на початковому етапі вивчення МС, не 
суперечить уявленню про ближній ікосаедричний порядок. 
Досить проаналізувати порожнини Бернала на наявність осей 
п'ятикратної симетрії. З п'яти типів багатогранників три містять 
елементи ікосаедричної симетрії, а четвертий – тетраедр – є 
складовою частиною ікосаедра. Бернал зазначив, що заборона 
симетрії п'ятого порядку, має місце тільки для класичних 
кристалів. У некристалічній нерегулярній структурі, що не 
підкоряється законам класичної кристалохімії, розташування 
атомів, що відповідає симетрії п'ятого порядку, з чисто 
геометричних причин, ймовірно, є правилом. 

Ці уявлення отримали розвиток в роботах з математичного 
моделювання структури. Так, при розгляді ікосаедричних 
мікрокластерів, як можливих структурних одиниць в МС, 
встановлено, що більш стабільними є 13-атомні ікосаедри. У 
роботах С. Кобе розглянута структура малих кластерів, які 
утворені атомами золота. Доведено, що ікосаедричні сукупності 
з 13, 55, 147, 309 і 561 атомів стійкі в структурах з ГЦК-
решіткою. Зазвичай це проявляється у випадках, коли взаємодія 
на малих відстанях грає більш важливу роль, ніж впорядкування 
на великих відстанях. 

У роботах Джонсона і Андерсона проведені молекулярно-
динамічні розрахунки в Леннард-Джонсівській системі. 
Показано, що структура двокомпонентних МС переважно 
ікосаедрична: на 1500 атомів є 138 ікосаедр, тобто в них входить 
612 атомів. Висловлено припущення про можливість існування 
різних квазікристалів і МС, де ікосаедричні одиниці з'являються 
різним шляхом. Зокрема, такий структурний мотив як 13-
атомний ікосаедр може виникнути спонтанно в реальних умовах 
зростання навіть у кубічній системі. 

Комп’ютерне моделювання із застосуванням методів 
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молекулярної динаміки показує, що ближній порядок 
ікосаедричного типу (і переважання симетрії п'ятого порядку) 
може бути прийнятий за узагальнений та ідеалізований образ 
структури рідини, характерний для високотемпературних станів. 
В бінарних розплавах і стеклах існують угруповання трьох типів 
ближнього впорядкування. При інтерпретації структури цих 
упорядкувань можна говорити про композиційний порядок 
вихідних кристалічних сполук, який проявляється в близькості 
парціальних координаційних чисел і міжатомних відстаней, 
частковому збереженні орієнтаційного порядку міжатомних 
зв'язків. 

В залежності від схильності до утворення ближнього порядку 
ікосаедричного типу розділяють бінарні розплави та МС на три 
групи: 

 системи твердих розчинів; 
 системи з хімічними сполуками; 
 системи евтектичного типу. 

Для бінарних систем третього типу ближній порядок в 
розплавах і стеклах має формуватися подібно композиційному 
порядку евтектичної кристалічної фази. Ще більшою мірою це 
справедливо для систем з хімічними сполуками. У системах, що 
володіють необмеженою розчинністю елементів (Pd-Ni, Fe-Ni), і 
з обмеженою розчинністю в твердому стані при малій 
концентрації компонента з атомами, що мають більший радіус 
(Al-Mg, Pt-Fe), при перегріві розплаву на 200...300 К 
реалізується геометрія ближнього впорядкування, близька до 
ікосаедричного типу. Зокрема, В.Ф. Башев показав, що в умовах 
надшвидкого охолодження розплавів або нерівноважної 
кристалізації МС верхня межа емпіричного критерію Хегга 
може бути значно розширена. 

Методом комп’ютерного моделювання при аналізі розподілу 
кутів між зв'язками в структурі розплавів і МС встановлено, що 
ненульовий трансляційний параметр порядку в теорії Ландау діє 
подібно впорядковуючому полю на просторове розташування 
зв'язків. При цьому будь-які періодичні хвилі атомної густини в 
речовині, в тому числі некристалічній, повинні 
супроводжуватися утворенням дальнього орієнтаційного 
порядку. Для ікосаедричних фаз виявлено існування протяжного 
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ікосаедричного орієнтаційного порядку в кінцевому об'ємі. Це 
служить додатковим підтвердженням сучасних уявлень про 
структуру матеріалів, які можна описати як стан з протяжним 
(але в скінченій області) ікосаедричним орієнтаційним порядком 
та ікосаедричним дисклінаційним порядком. Для того, щоб 
сусідні ікосаедричні кластери виявилися узгодженими при 
нелокальному параметру порядку, необхідно на дисклінаційні 
дефекти накласти додаткові умови сумісності. Ці умови 
створюють такий характер сполучення дефектів (дисклінацій), 
який сприяє існуванню кореляцій між орієнтаціями 
ікосаедричних кластерів у МС. Розміри області ікосаедричного 
орієнтаційного порядку можуть виявитися дуже великими, 
практично нескінченними. Подібний стан в МС може виявитися 
локально стабільним, але його, найімовірніше, не вдасться 
отримати внаслідок кінетичних обмежень. Такі обмеження в 
розмірах орієнтаційного порядку в МС зумовлені тим, що при 
швидкому гартуванні розплаву геометричні фрустрації подібної 
структури дисклінаційними дефектами будуть істотно 
обмежувати області ікосаедричного упорядкування. 

Існування нової фази намагалися пояснити за допомогою 
спрямованого двійникування, при якому кілька кристалів 
ростуть уздовж загальних граней. У цьому випадку симетрію 
п'ятого порядку можна отримати двійникуванням двадцяти 
кристалів, які спільно зростають з однієї точки. У моделі 
Полінга розглядається багаторазове двійникування кубічного 
кристалу з примітивною елементарною коміркою, яка містить 
понад 800 атомів і має період більший за 2 нм. Кожен кристал 
росте у вигляді "стисненого тетраедра", "присадкуватої піраміди 
з трикутною основою". Усі двадцять пірамід спрямовані 
вершинами у бік центру, а їх основи, зближуючись, утворюють 
правильний ікосаедр. Двадцять кристалів, які двійникуються 
таким чином, дають дифракційну картину, що має симетрію 
п'ятого порядку. Суперпозиція від дифракційних картин 
окремих кристалів має повну симетрією ікосаедра. Неважко 
помітити, що Полінг просто склав ікосаедр з двадцяти 
монокристалів, що мають форму тетраедра та певним чином 
взаємно орієнтуються. Він визначив структуру решітки кристала 
Al-Mn, кубічної елементарної комірки з довжиною ребра 2,67 
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нм, який міг би рости подібним чином. Різні дифракційні 
картини з ділянки діаметра менше 10 нм можуть бути отримані 
при різних орієнтаціях зразка сплаву Al-Mn по відношенню до 
падаючого пучка електронів. При цьому кожна дифракційна 
картина, що відповідає даному куту падіння пучка електронів, 
проявляє симетрію п'ятого порядку, незалежно від місця 
проходження пучка. Якби квазікристалічні речовини складалися 
з двійників, то не всі дифракційні картини захоплювали б кожен 
із кристалів, що двійникуються, і деякі з них не виявляли б 
симетрію п'ятого порядку. Елементарна кубічна комірка в 
моделі Полінга повинна мати ребро 2,67 нм. Однак, поки ще 
ніхто з дослідників не спостерігав елементарних комірок або 
картин зростання, характерних для двійників кристалів. 

Покриття Пенроуза (рис.2.2) є конфігураціями з мінімальною 
енергією. Такий спосіб «вирощування» покриттів Пенроуза 
лише частково моделює реальний процес атомного зростання. 
Можна припустити, що форсовані вершини на границі 
відповідають місцям міцного прикріплення атомів до поверхні 
кристала. Однак здається малоймовірним, що заповнення 
вершини може затриматися на невизначений час – до тих пір 
поки вона не стане форсованою. Дивно також, що хоча 
порушення правил стикування обов'язкове для створення 
«зародка», нові дефекти в процесі подальшого зростання не 
з'являються.  

 
 

Рис.2.2. Покриття Пенроуза 
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Відкриття квазікристалів дало потужний поштовх розробці 

простих методів неперіодичного заповнення плоского простору 
багатокутниками. Одним з таких методів є ортогональне 
проектування тривимірної (або багатовимірної) строго 
періодичної сітки на площину, що перетинає вихідну структуру 
під ірраціональним кутом. У цьому випадку двовимірний 
підпростір стає неспіврозмірною з цілочисельною решіткою, та 
утворене покриття не є періодичним. Утворений при цьому 
аперіодичний візерунок (рис. 2.2) служить прикладом 
нескінченної структури, яка побудована за досить простим 
правилом, і яка змінюється при повороті січної площині.  

 
В об'ємному матеріалі можна ввести спеціальні параметри 

ірраціональності (квадратичні та кубічні), які за рахунок 
обмеження локального порядку фіксують у ньому дальній 
квазікристалічний порядок. У цьому випадку найбільш простим 
методом заповнення простору виявляється ортогональне 
проектування гіперрешітки більш високої розмірності на 
тривимірний простір. У тривимірному просторі можна 
розширити загальноприйняті межі теорії симетрії, якщо 
скористатися замість однієї елементарної комірки двома типами 
комірок – ромбоедрів з гострим кутом 63,43 і тупим кутом 
117,57. У цьому випадку єдиним блоком – поліедри, що 
складається з 10 гострих і 10 тупих ромбоедрів, що мають 30 
ромбічних граней одного типу та ікосаедричну симетрію, є 
ромбічний тріаконтаедр. Саме цей поліедр служить ключовою 
фігурою при аперіодичному заповненні тривимірного простору 
з симетрією п'ятого порядку, яка реалізується, якщо відношення 
числа двох зазначених типів ромбоедрів відповідає тому ж 
"золотому перізу" . Інші розбиття з ікосаедричною симетрією 
дають фігури з гранями різного роду. Будь-яка тривимірна 
структура з мінімальною енергією при цьому повинна бути 
близька до квазікристалічної. У класичній кристалографії підхід, 
який еквівалентний ідеї покриттів та оперує з евклідовими 
просторами з числом вимірів більше трьох, застосовується при 
опису структури неспіврозмірних фаз, у яких в одному вимірі 
спостерігається квазіперіодичність. Фактично ці фази є 
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прикладом існування квазікристалів. А. Маккеем показано, що 
висновки класичної кристалографії справедливі також і для 
випадку неевклідової кристалографії для поверхонь з постійною 
гіперболічною кривизною, які можуть бути заповнені (покриті) 
ідентичними гексагональними комірками, для яких виконується 
симетрія сьомого порядку. Однак квадратичні ірраціональності 
відомі лише для тривимірних просторів з 5, 8, 10 і 12-кратною 
симетрією. Квазіперіодична структура таких просторів з 7, 9, 11 
і вище ніж 12-кратною симетрією не може бути задана 
повністю, тобто скінченою множиною карт фіксованого радіуса. 

Усі тривимірні решітки з різною симетрією, сформовані з 
гіперрешіток високої розмірності, незважаючи на безумовний 
лейтмотив нерозмірності їх метричних властивостей, не можуть 
вважатися істинно аперіодичними, оскільки їх добудова завжди 
строго детермінована. При такому узагальненні скоріше можна 
говорити тільки про квазікристалічних характер подібних 
структур, чиї Фур'є-образи зберігають властивості масштабної 
інваріантності. 

Квазіперіодичність в об'ємному випадку може реалізуватися 
для одного, двох або трьох вимірів. Це відповідає структурам 
неспіврозмірних фаз декагональних (або двовимірних) і 
ікосаедричних (тривимірних) типів. Основною складністю цього 
підходу є повна невизначеність при опису розташування атомів 
у тривимірній квазікристалічній структурі. Численні спроби 
знайти однозначний спосіб декорування тривимірної сітки 
Пенроуза атомами не увінчалися успіхом. 

У зв'язку з цим доцільно згадати про альтернативні підходи, 
що розвинені для опису структури МС. Основною ідеєю таких 
підходів є використання операції відображення структури з 
ікосаедрів, впорядкованої у багатовимірному просторі 
позитивної кривизни, на фізичний евклідовий простір. При цій 
операції виникають лінійні дефекти типу дисклінацій. Залежно 
від технологічних умов формування структури з розплаву лінії 
дисклінацій утворюють або впорядковану структуру (фази 
Франка-Каспера, що володіють локальною симетрією п'ятого 
порядку), або систему переплутаних взаємопроникних 
дисклінаційних ліній, яка формує структуру МС. У рамках таких 
уявлень лінії дисклінацій у квазікристалах можуть набувати 
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упорядкування, яке породжує дальній ікосаедричний порядок 
зв'язків. На користь такої точки зору свідчать наступні 
експериментальні дані: для багатьох склоутворюючих систем 
діаграми "температура-склад" характеризуються наявністю 
щільноупакованих фаз типу Франка-Каспера на одній стороні 
діаграми (при більшій концентрації атомів меншого радіусу) і 
склоуворюючих фаз на іншій її стороні (при більшій 
концентрації атомів більшого радіусу). Як правило, наявність 
фаз Франка-Каспера в системі зумовлює виникнення в ній 
квазікристалічної фази. 

Де Віт описав будову п'ятикратно сформованого ГЦК-
кристала, в якому всі двійникові границі закінчуються на 
центральній позитивній крайовій дисклінації (рис. 2.3).  

  
Рис. 2.3. Нанополікристал, який складається з п'яти ГЦК-
кристаликів, кожен з двійниковою орієнтацією щодо оточення:  
 а — початковий недеформований стан; б — за наявності 
позитивної часткової крайової дисклінації 

 
Ця часткова дисклінація потужністю 7°20' викликає не надто 

великі зміщення атомів, що дозволяє розрахувати відповідне 
поле напружень. Така субструктура нагадує випадок, коли в 
ОЦК-кристалі, в результаті  розщеплення гвинтової дислокації 
кілька дефектів упаковки закінчуються вздовж часткової 
дислокації. Різниця полягає в тому, що в першому випадку ми 
маємо справу з п'ятирною симетрією, а в другому  або з 
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потрійною, або з шестирною. Псевдопентагональна симетрія 
спостерігається у нанокристалах. 

Якщо у нанокристал ввести дисклінацію потужністю /2, то 
виникає вісь симетрії 5-го порядку. Однак зміщення атомів в 
цьому випадку будуть занадто великі, і з енергетичної точки 
зору така система менш імовірна, ніж та, яку запропонував Де 
Віт. 

Парадокс існування чіткої дифракційної картини з віссю 
симетрії п'ятого порядку, несумісною з трансляційною 
симетрією решітки, вимагає перегляду самого поняття 
кристалічної структури. У фізиці твердого тіла традиційно 
передбачається, що впорядкована фаза неодмінно повинна бути 
пов'язана з наявністю регулярної періодичної решітки. Однак те, 
що стабільний дальній порядок можливий лише в періодичній 
решітці, доведено не було. Дійсно, дальній трансляційний 
порядок – це основна характеристика кристалічного стану. 
Разом з тим будь-яка структура має дальній порядок, якщо вона 
може бути описана невипадковим математичним законом. У 
цьому випадку розташування атомів визначається не тільки його 
найближчими сусідами (ближній порядок), а й безмежним 
масивом все більш віддалених атомів. 

Така колективна пам'ять описується автокореляційною 
функцією, яка є відображенням системи при довільних 
трансляціях її окремих фрагментів. Структура має дальній 
порядок, якщо кореляційна функція не прямує до нуля при 
трансляціях на великі відстані. Експериментально 
спостережувана дифракційна картина є Фур'є-образ 
автокореляційної функції. З цієї причини дифракційна картина, 
що складається з певної кількості чітких максимумів, однаковою 
мірою типова для строго періодичного або квазіперіодичного 
розташування атомів. Альтернативним підходом, що призводить 
до того ж висновку, є вимога точного балансу між великою 
кількістю взаємодій в теорії фазових переходів Ландау. 
Результати цієї теорії можуть бути використані як більш 
загальні рамки кристалографічного опису. Доведено, що для 
ікосаедричних структур можна побудувати узагальнену 
кристалографію, що включає 6-вимірні просторові групи. 
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Подібна кристалографія може розглядатися як еквівалент теорії 
чисел: раціональним числам відповідають періодичні кристали, 
а ірраціональним – квазіперіодичні. 

Отже, наявність трансляційної симетрії не є необхідною 
умовою кристалічного стану в узагальненому сенсі. Необхідною 
і достатньою є вимога дальнього порядку. Елементи структури 
реальних кристалів, наприклад такі як дисклінації, диспланації, 
що володіють симетрією, забороненою в класичній 
кристалографії (п'ятикратною, семикратною), є проявом більш 
загальних законів, що визначають структуру речовини і 
виходять за рамки класичної кристалографії. 

Між ікосаедричними кристалами та стеклами виявляються 
певні розбіжності. Ікосаедричний кристал – це структура на 
основі тривимірної решітки Пенроуза. На користь реальності 
існування таких просторових упорядкувань свідчать морфологія 
окремих дендритів, особливості морфології та ограновування 
макроскопічних квазікристалів. Ікосаедричне скло – це 
нерегулярно розташовані вершина до вершини в аморфній 
матриці ікосаедри, що володіють дальнім орієнтаційним 
порядком. Розрахунки показали, що така структура дає 
дифракційну картину, яка добре збігається з 
експериментальною, навіть у тих моделях, де частка аморфної 
матриці дуже велика. Докази можливого існування таких 
ікосаедричних стекол дає електронна мікроскопія, за допомогою 
якої встановлено наявність розорієнтованої структурної 
складової в квазікристалічних зразках, а також спостережувані в 
Т-фазі (двовимірному квазікристалі) ланцюжки ікосаедрів у 
напрямку періодичної осі. Рентгенівські дослідження та дані 
месбауерівської спектроскопії свідчать про сильну 
розупорядкованість міжкристалічної речовини в компактованих 
нанокристалічних зразках (рис. 2.4). 

Відома велика кількість сплавів, структурною складовою 
яких є ікосаедрична (i-) або інші (наприклад, як Т-,Т-) 
квазікристалічні фази. Основою більшості цих сплавів є 
алюміній (табл. 1 у Додатку), хоча відомі сплави на основі міді, 
заліза, магнію, паладію, титану та інших металів. Відомо багато 
способів отримання сплавів з квазікристалічною структурою. 
Найбільш поширений з них – спінінгування: гартування з 



 195 

рідкого стану на мідному диску (або барабані), що швидко 
обертається (табл. 1 у Додатку). Подібні способи – гартування 
розплаву між двома металевими плитами (що забезпечує, як і 
спінінгування, охолодження розплавів зі швидкостями до 
1010 К/c), оплавлення поверхні матеріалів скануючим пучком 
електронів або електродинамічна атомізація поверхні сплаву.  

 
 

 
 

Рис. 2.4. Схематичний переріз через нанокристалічний матеріал, 
що складається з атомів одного сорту (модель жорстких сфер). 
Різні міжатомні відстані в межах А та В вказані стрілками 

 
Гранично високі швидкості охолодження (до 1018  К/с) 

досягають при розбризкуванні рідкого металу. Поряд з цими 
способами використовують і такі, як іонна імплантація та іонне 
перемішування багатошарових плівок. Для отримання сплавів 
заданого складу "сендвічі" багатошарових плівок піддають 
дифузійному відпалу при відповідних режимах. Сплави певного 
складу тверднуть з квазікристалічною структурою навіть у 
процесі повільного охолодження розплаву. Це дозволяє 
отримувати квазікристали досить великих (до 3 мм) розмірів. 
Склад квазікристалічної фази може змінюватися зі зміною 
складу сплаву, в якому вона утворилася.  

Так, квазікристалічна фаза містить хрому в сплаві Al94Cr6 – 9 
ат.%, в Al90Cr10 – 13,7 ат.%, а в Al84,5Cr15,4 – 15,4 ат.%. При 
підвищенні вмісту Cr зменшується кількість мікрокристалічного 
твердого розчину та вміст у ньому хрому. Це відбувається до 
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тих пір, поки весь хром не опиниться у квазікристалічній фазі, в 
якій знаходиться весь сплав. У сплавах, що містять більше 15,4 
ат.% Cr, поряд з квазікристалічною фазою співіснує 
орторомбічної фаза Аl11Cr2.                                                                                                                  

Наявність дискретного складу, при якому формується 
квазікристалічна фаза, характерна і для інших металевих систем. 
Так, для системи Al-Mn складу квазікристалічного сплаву 
Al77,4Mn22,6 для системи Al-V  Al79,6V20,4, для системи Al-Cu-Fe 
 сплави, які містять 16…24 ат.% Cu і 11…17 ат.% Fe. У сплавах 
Al-Fe-Si квазікристалічна структура формується при вмісті 
кремнію більше 6 ат.%. Сплав Al-Mn-Si, що містить 13 ат.% Si, є 
повністю квазікристалічним, а з підвищенням вмісту кремнію 
сплав частково аморфізується. Формування квазікристалічних 
структур у системі Al-Cr-Ge відбувається при вмісті 15...23 ат.% 
Cr і <23 ат.% Ge; в системі Al-Mn-Ge – при 18...23 ат. % Mn і 
12...22 ат. % Ge; в системі Al-Cr-Si – при 15...23 ат. % Cr і 15...27 
ат. % Si; в системі Al-Mn-Si – при 17...22 ат. % Mn і 12...24 ат. % 
Si. Таким чином, концентраційна область утворення 
квазікристалічної структури для всіх чотирьох систем 
розташовується в околиці складів Al13X4Y4 (де X – Mn або Cr, а Y 
– Ge або Si). 

Однак і для розплаву оптимального складу вкрай важливою є 
швидкість його гартування, вирівнювання якої призводить до 
зміни фазового складу загартованого сплаву. Ця ситуація 
простежується не тільки при спінінгуванні, але також, 
наприклад, при обробці сплавів у плазмі тліючого розряду або 
при оплавленні поверхні сплавів електронним пучком. Так, 
обробкою в плазмі тліючого розряду (енергія іонів 
Еi = 400…600 кеВ і доза 1015…1016 см-2) залежно від 
температури сплаву можна отримати або аморфну, або 
квазікристалічну структуру. Зокрема, після обробки у 
ксеноновій плазмі багатошарових плівок Al-Cr, Al-Mn і Al-Fe 
при Т = 300 К у сформованих сплавах Al80Cr20, Al84Mn16 і 
Al82Fe18 виявляється аморфна фаза, а в двох останніх – і 
мікрокристалічний твердий розчин на основі алюмінію. 
Нагрівання зазначених сплавів до 473, 423 і 448 К, відповідно, і 
обробка у плазмі призводить до утворення квазікристалів. 
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Подібні результати отримані для багатошарових плівок Al-Mn. 
Перехід аморфної структури у квазікристалічну при підвищених 
(370...620 К) температурах інтенсифікується одночасним впливом 
потоку іонів. Аморфний сплав Al85Cr15 після плазмової обробки 
при 423 К стає повністю квазікристалічним. Ефект теплової 
обробки проявлятся і при значно більш низьких енергіях іонів 
Ei=35…75 кеВ. Зокрема, на плівці Al-Mn встановлено 
формування аморфної, квазікристалічної та кристалічної 
структур при 293, 423 і 448 К, відповідно. Новоутворена i-фаза 
при плазмовій обробці сплаву Al86Mn14 стабільна навіть при 
температурі плавлення. Встановлено, що після сканування 
електронним пучком зі швидкістю 1,8 м/с поверхні сплаву і-фаза 
зберігається навіть при температурі плавлення протягом 
~200 мкс. При цьому не відмічено перетворення i-фази в якісь 
інші. Однак, тут може проявитися оборотність перетворення при 
охолодженні після розплавлення, що протікає зі швидкістю 
(7105 К/с), близької до швидкостей охолодження в процесі 
спінінгування.  

Для отримання квазікристалічної структури використовують 
скануючі пучки електронів. Як і у випадках спінінгування, 
йонної імплантації, структура поверхневого шару сплаву, 
обробленого електронним пучком, залежить від швидкості 
охолодження, яка визначається швидкістю сканування пучка. 
Варіюючи швидкість сканування (від 0,5 до 200 см/c), 
отримували спектр структурних станів у сплавах системи Al-
Mn. При швидкостях сканування, що перевищують 1 м/с, 
структура яких складається практично з пентагон-
додекаедричної i-фази (m 3 5). Зниження швидкості 
сканування веде до заміни i-фази декагональною Т-фазою 
(10/m), а також Т-фазою, сполукою Al4Mn та 
мікрокристалічним твердим розчином на основі алюмінію. 

Утворення квазікристалічних дендритів у 
швидкозагартованих сплавах пов'язують з наявністю 
квазікристалічних кластерів у розплаві поблизу температури 
формування скла. Процес зародження квазікристалів протікає 
при досить низькому енергетичному бар'єрі та може 
здійснюватися при значних швидкостях охолодження. Проте 



 198 

швидкість росту кластерів не може бути високою внаслідок 
необхідності переорієнтування самих кластерів, їх періодичного 
укладання, за рахунок якого відбувається зростання 
квазікристала. Таке зростання, пов'язане з послідовною 
прибудовою атомів у напрямках осей 5-го порядку, вимагає 
певного часу. Найчастіше зростання квазікристалів істотно 
обмежене конкуруючим процесом переважного їх зародження. 
До кінця не зрозумілими є причини того, що при певних 
температурах і складах сплавів квазікристали не існують як 
рівноважні фази. Прямі експерименти з вивчення кінетики 
квазікристалів дають значення n  в рівнянні Аврамі, близькі до 
2. Даний процес характеризується дифузійно-контрольованим 
зростанням зародків, швидкість утворення яких знижується з 
часом. Це і визначає можливість створення умов для 
вирощування макроквазікристалів. Зокрема, за рахунок 
повільного охолодження розплаву, що забезпечує швидкість 
росту квазікристалу до 1 мкм/с, для сплавів системи Al-Cu-Li 
вдається вирощувати макроквазікристали, розміри яких 
перевищують 3 мм. Їх морфологія унікальна, вона неможлива в 
класичній кристалографії, в ній "візуалізувалася" симетрія 
п'ятого порядку. Це окремі тріаконтаедри або їх угруповання, 
названі "квітками" – ікосаедри, побудовані з тріаконтаедрів. 
Подібні утворення в сплавах системи Al-Fe-Mg спостерігалися 
на поверхні стрічок, отриманих спінінгуванням з розплаву.  

Реальні кристали мозаїчні. Однак якщо ідеальні кристали 
можуть містити лише точкові дефекти та не мати дислокацій, то 
квазікристали, навіть теоретично, не можуть не бути 
мозаїчними, оскільки щільно заповнити об'єм ікосаедрами 
неможливо. Виникає природне запитання: якщо в кристалах 
блоки мозаїки розділені дислокаціями, то, яка будова границь 
блоків мозаїки в квазікристалах? У квазікристалів не можна 
побудувати лінійний дефект з постійним значенням вектора 
Бюргерса вздовж лінії дислокації. Це можливо лише 
математично для шествимірного простору, де квазікристал може 
бути описаний як періодична структура. Тому протяжні дефекти 
вздовж меж блоків мозаїки, мабуть, ближче до дисклінацій. 

Встановлено, зокрема, що сплав Al6Mn після спінінгування є 
сумішшю ГЦК кристалів Al і фази, обернена решітка якої 
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описується сумою векторів q1=(1, , 0), q2=(1, -, 0), q3=(0, 1, ), 
q4=(0, 1, -), q5=(, 0, 1), q6=(-, 0, 1), що проходять через 
вершини ікосаедра. Тут  – “золоте число”. Дані прецизійних 
рентгеноструктурних вимірювань не можуть бути тлумачені як 
результат багаторазового розсіювання в двійниковій моделі, а 
свідчать про існування реальної монодоменної ікосаедричної 
точкової симетрії. Це також підтверджується 
рентгенографічними та нейтронографічними дослідженнями 
швидкозагартованого сплаву Al-Mn-Ru. Положення піків і 
відповідні індекси ікосаедричної фази Al78Mn17Ru5 представлено 
в табл.2 (див. Додаток). Відносно невисока інтенсивність піків 
(100000) і (110000) вказує на більш сильну позиційну кореляцію 
Mn-(Al, Ru), ніж Al-(Al,Ru). 

 
2.2. СТАБІЛЬНІСТЬ І ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

КВАЗІКРИСТАЛІВ 
 

Перехід багатьох сплавів з ікосаедричною фазою в 
рівноважний стан пов'язаний з утворенням ряду проміжних фаз. 
Деякі з них є квазікристалічними. Схеми кристалізації 
ікосаедричної та інших квазікристалічних фаз, температури і 
теплові ефекти наведено в табл. 3 (див. Додаток). Цікаво 
зауважити, що в класичному сплаві Al86Mn14 виявлено нову "N-
фазу", яка дає на електронограмі 10 рефлексів, розташованих по 
еліпсу, площина якого перпендикулярна осі 5-го порядку. На тій 
підставі, що "N-фаза" відрізняється від симетрії i- Т- і T-фаз, 
висловлюється припущення, що зі зміною умов охолодження 
можлива безперервна зміна структури квазікристала та перехід 
до кристалу. Дані табл. 3 дозволяють вважати, що подібна 
неперервність фазоструктурного ряду можлива і при 
кристалізації квазікристалу в ході нагріву, виключаючи, однак, 
ті випадки, коли квазікристалічна фаза виявляється стабільною 
до температури плавлення. Термічна стабільність 
квазікристалічних фаз залежить не тільки від складу, але і від 
морфології. Так, у швидкозагартованих сплавах алюмінію, що 
містять (5,5...10) ат.% Mn, мається, принаймні, дві морфологічні 
i-фази (дендрити та евтектика; можливо виділення i-фази). При 
нагріванні вище 688 К вихідну структуру зберігає лише i-фаза в 
дендритах. 
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Стабільність квазікристалів чутлива не тільки до термічних, а 
й до інших видів зовнішніх впливів (таких, наприклад, як 
гідростатичний тиск і радіація). Так, у сплаві Al82Fe18 з 
підвищенням тиску міжплощинна відстань d в квазірешітці i-
фази зменшується монотонно, а при 5,7 ГПа спостерігається 
різке падіння її величини, пов'язане з кристалізацією i-фази. 
Встановлено, що міжплощинна відстань d змінюється від 
d0=0,331 нм при нормальному тиску до dp=0,2817 нм при 
8,3 ГПа. При цьому залежність d0/dp анізотропна, тобто пов'язана 
з напрямком дії тиску в квазікристалів. Для сплавів системи Al-
Mn з 35 і 40 мас.% марганцю встановлено лінійну зміну об'єму 
квазікристалічної фази з підвищенням тиску до Р = 4,7 ГПа, 
вище якого на рентгенограмі спостерігається гало, яке свідчить 
про наявність аморфної структури. 

Зміна об'єму сплавів пов'язана з тиском співвідношенням 
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 об'ємний модуль; /
0B  відхилення від об'ємного 

модуля при нормальному тиску. 
Електричний питомий опір  квазікристалічних сплавів 

системи Al-Fe зростає з підвищенням тиску та різко падає в 
результаті кристалізації i-фази. Це відбувається при 7,9; 
10,8 ГПа у сплавах Al86Fe14, Al75Fe25, відповідно, та при 5,4 ГПа 
в – Al82Fe18. Подібним чином змінюється електричий опір  під 
тиском і в сплавах Al86Mn14 та Al78Mn22.. Різке падіння величини 
 спостерігається при 9,3 і 4,9 ГПа. Цікаво, що кристалізація i-
фази в Al82Fe18 і Al78Mn22 відбувається при нижчих тисках, ніж у 
менш концентрованих сплавах. Ймовірно, це пов'язано зі 
структурними відмінностями сплавів. Цілком можливо, що дана 
обставина зумовлена наявністю в сплавах з різним вмістом Fe і 
Mn різної кількості не тільки i-фази, а й інших 
квазікристалічних фаз, що відрізняються іншою стабільністю 
під тиском. Структура закристалізованих сплавів Al86Fe14 і 



 201 

Al82Fe18 є сумішшю твердого розчину заліза в алюмінії та 
інтерметалічних сполук Al5Fe2, Al3Fe з моноклінною решіткою. 
У сплаві Al75Fe25 поряд з твердим розчином присутній Al3Fe (з 
орторомбічною решіткою). У закристалізованому сплаві 
Al86Mn14 структура складається з твердого розчину алюміній-
марганець і ромбічної фази Al6Mn (a=0,650; b=0,755; 
c=0,887 нм), а в сплаві Al78Mn22 – з твердого розчину та 
ГПУ-фази (a=1,995 и c=2,454 нм). 

Непрямим підтвердженням присутності пор порядку довжини 
вільного пробігу електронів у металі (та прошарків такої ж 
товщини) є дуже великі значення електроопору квазікристалів, 
що досягають значень 103…104 мкОм·см.  

Електричний опір металевих стекол при Т = 300 К, що дають 
лише дифузне гало на дифракційних картинах, знаходиться в 
межах 100… 300 мкОм·см. При атомному об'ємі квазікристала 
близько 16·10-3 нм3 і періоді решітки близько 32 нм кількість 
атомів на елементарну комірку складе приблизно 2·106, що 
спостерігається також у органічних полімерів.  

Стабільність квазікристалічних сплавів на основі алюмінію 
при опроміненні електронами з енергією 1 МеВ, дозою до 
51026м-2 вивчено в роботах К. Урбана, Н. Мосера и 
Г. Кронмюллера. Сплав Al86Mn14 під опроміненням при 130 К 
переходить в аморфний стан. Наступна термообробка сплаву 
при 470 К веде до відновлення його квазікристалічної 
структури. Утворення квазікристалічної фази спостерігається 
також і в ході опромінення при температурах вище 400 К. 
Квазікристали стабільні до 720 К, коли на їх поверхні 
починається перехід в кристалічний стан. Опромінення 
квазікристалічного сплаву Al84V16 також викликає його 
аморфізацію. При температурах нижче 60 К це відбувається 
приблизно за п'ять хвилин. На відміну від сплаву Al86Mn14, 
утворена аморфна фаза у сплаві Al84V16 при нагріванні не 
перетворюється на квазікристалічну та зберігає свою структуру 
до температур вище 660 К, при якій сплав кристалізується. На 
дифрактограмі аморфного сплаву Al84V16, опроміненого при 
290 К, поряд з основним дифракційним піком з'являються два 
додаткових інтерференційних максимуми, які свідчать про зміну 
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ступеню порядку в сплаві. З підвищенням температури 
інтенсивність додаткових дифракційних максимумів зростає. 
Якщо сплав попередньо опромінювати в інтервалі температур 
60...160 К, то при подальшому відпалі квазікристали, що 
збереглися, ростуть, але перетворення структури сплаву в 
квазікристалічну так і не завершується, тоді як при Т ≈ 660 К 
сплав стає кристалічним. Неопромінений сплав стабільний до 
температур вище 720 К. 

Особливу увагу до себе привертають електричні властивості 
квазікристалів, специфічна структура яких впливає на механізм 
їх електропровідності. Встановлено, що низькотемпературна 
залежність питомого опору  квазікристалічного сплаву від 
складу виявляється сильнішою, ніж це випливає з моделі 
вільних електронів. Більш високі значення електроопору   
квазікристалічних сплавів в порівнянні з кристалічними можуть 
бути пов'язані з неперіодичністю потенціалу розсіювання та 
резонансним розсіюванням електронів поблизу поверхні Фермі. 
Деяким квазікристалічним сплавам притаманний негативний 
температурний коефіцієнт електроопору, нульова довжина 
розсіювання нейтронів, більш високий магнітний момент і 
температури надпровідного переходу, більш низькі температури 
Дебая, ніж кристалічним аналогам. 

У практичному плані електричні властивості квазікристалів 
викликають інтерес завдяки їх підвищеній термічній 
стабільності. З цієї точки зору можуть виявитися 
перспективними, зокрема, деякі бориди з квазікристалічною 
структурою, робочий інтервал яких простягається до 1800 К. 

Сплав Al-Fe-Mg-Si з ікосаедричною фазою знайшов 
практичне застосування як наплавочний матеріал для поршнів 
важконавантажених дизелів. Швидке охолодження досягалося 
при нанесенні тонкого наплавленого шару на холодну металеву 
основу. У зв'язку з цим особливий інтерес викликає питання про 
фізичну природу підвищеної термічної стабільності механічних 
властивостей сплавів, для яких ікосаедрична фаза не є 
термодинамічно рівноважною. Тут істотну роль грає висота 
енергетичного бар'єру, що розділяє ікосаедричну та кристалічну 
фазу, а також наявність великої кількості ступенів переходу з 
квазікристалічного в рівноважний кристалічний стан. Утворення 
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та зростання проміжних метастабільних фаз виявляються 
уповільненими. 

При вивченні впливу умов ведення плавки в захисній 
атмосфері сплаву А1-Сu-Fе квазікристалічного складу 
(А163Сu25Fе12 ) виявлено, що в міру введення в розплав А1-Сu 
заліза текучість рідини різко зменшується. Механічне 
перемішування вмісту ванни, наприклад, керамічним стержнем, 
призводить до того, що злиток, що складається на 2/3 з 
ікосаедричної фази (і-фази) та на 1/3 з кубічної -фази містить 
пластинчатоподібні мікропорожнини. Це можливо за умови, що 
складовими структурними елементами даного розплаву є 
пластинчатоподібні нанорозмірні фрагменти, які хаотично 
розташовуються при механічному перемішуванні, утворюючи 
між собою порожнини, які успадковуються при затвердінні. 

Перевірка цього припущення здійснювалася на затверділих 
зразках, отриманих після протікання розплаву через вузький 
отвір. Цей прийом призводить до розшарування рідини на 
структурні фрагменти та збереження такої будови при 
кристалізації. Для експерименту використовувався злиток, у 
якому затвердіння відбувалося від дзеркала розплаву. Після 
утворення на поверхні рідини кірки за допомогою загостреного 
стиржня в ній пробивався отвір (~3 мм) і, за рахунок 
надлишкового тиску, рідина що знаходиться всередині злитку, 
виходила на поверхню та тверднула у вигляді розсипу кульок.  

Макроскопічна кулеподібність зразку (рис. 2.5) свідчить, що 
«заморожування» сплаву відбувалося не в процесі проходження 
рідини через отвір, а після цього.  
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Рис. 2.5. Поверхня затверділої краплі зразка А1СuFе, що містить і-
фазу 

 
Мікроструктура «поверхні» (рис. 2.6) складається з хаотичної 

укладки пластинчатих фрагментів спадкової природи. Під 
спадковістю розуміється гетерогенна (рідкокристалічна) будова 
розплаву, що складається з кристалоподібних пластин і рідкої 
матриці. Остання забезпечує текучість розплаву та виникнення 
макросферичної форми краплі (рис.2.5), а зменшення її об'єму 
при затвердінні до виділення над поверхнею мікро- і 
нанопластинчатих фрагментів (рис. 2.6).  
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Рис.2.6.  Фрагмент мікропластинчастого візерунка 
 
Частина рідини, яка в деяких порожнинах ''виноситься'' на 

поверхню (рис. 2.6, ) після кристалізації утворює типову 
субдендритну структуру. Твердофазна будова розплаву 
підтверджується і будовою внутрішньої структури шліфа (рис. 
2.7), на якій видно, що субдендритна будова ''перерізується'' 
довгими голками (рис. 2.7, ), виникнення яких не обумовлено 
температурним градієнтом перед фронтом кристалізації. Деякі з 
цих голок виходять на поверхню (рис. 2.8) на ~50 мкм і 
однозначно свідчать про свою спадкову природу. 

 

 
 
Рис. 2.7.  Дендритна будова зразка А1СuFе 
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Рис. 2.8. Група пластин (склад А163Сu25FеІ2), що утворює виступ на 
поверхні краплі 
 
Відсутність однонапрямленості дендритних і субдендритних 

осей (рис. 2.9) говорить про те, що кристалізація матричної 
рідини відбувалася гетерофазно від поверхонь пластинчастих 
фрагментів. Морфологія поверхні порошку (фракція 0,16-0,20) 
також відрізняється мікропластинчастою будовою (рис. 2.10) 
різної орієнтації та залишковими лускатими фрагментами. 

 

 
 
Рис.2.9. Субдендритна будова затверділої краплі зразка А1СuFе 
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Рентгеноструктурний аналіз приповерхневих шарів зразка 
(рис. 2.11) свідчить про незначне переважання і-фази, в 
порівнянні з кубічною -фазою. 

 

 
Рис. 2.10. Морфологія поверхні порошку (i--фази) 

 
З цього випливає, що пластинчаті, в тому числі і виступаючі 

фрагменти відносяться до і-фази. 
 

 
Рис. 2.11. Фрагмент дифрактограми приповерхневих шарів 
зразка А1СuFе, К1,2 Сu 

 
РОЗДІЛ 3. АТОМНА БУДОВА КВАЗІКРИСТАЛІВ (КК) 
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У ПОРІВНЯННІ З КРИСТАЛАМИ ТА АМОРФНИМИ 
СПЛАВАМИ 

 
3.1. БУДОВА КРИСТАЛІВ ТА КВАЗІКРИСТАЛІВ 

 
Звичайний кристал являє собою тверде тіло, у якому атоми 

або молекули утворюють тривимірну періодичну просторову 
кристалічну решітку. Будь-якій кристалічній структурі властива 
певна симетрія. Атомна структура кристалічної решітки, 
розташування всіх її частинок описується просторовими 
групами симетрії кристалів, які містять як операції переносу 
(трансляції) так і операції поворотів, відображень та інверсії та 
їх комбінації. Найпростіший приклад кубічної решітки наведено 
на рис. 3.1. У даному випадку «елементарною коміркою» є 
паралелепіпед утворений трьома векторами a , b


 і c . З'єднані 

разом «елементарні комірки» у кристалічній решітці створюють 
об'ємну періодичну структуру. У загальному випадку вектори 
трансляції між собою не перпендикулярні та утворюють нерівні 
кути. Всього існує 230 просторових груп симетрії. У 
кристалічній решітці можливі осі, що  відповідають  поворотам  
на  180°, 120°, 90° і 60°, тобто   осі 2-го, 3-го, 4-го і шостого 
порядків, а осі 5-го, 7-го і вищих порядків неможливі. Це 
пояснюється тим, що неможливо вкрити площину, 
використовуючи тільки фігури з симетрією п'ятого, сьомого та 
більш високих порядків, наприклад п'ятикутники. Трансляційна 
та поворотна симетрії призводять до важливого поняття 
дальнього порядку в кристалах. Кристали характеризуються 
дальнім порядком двох типів – орієнтаційним та трансляційним.  

У звичайному кристалі існує родина паралельних ліній, 
кожна з яких відповідає різному напрямку. Відстань між лініями 
може змінюватися від однієї родини до іншої. У тривимірному 
кристалі утворюються кристалографічні площини. 
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Рис. 3.1. Елементарні комірки та кристалографічні площини у 
найпростішій кристалічній структурі 
 
Розглянемо покриття 2-вимірного простору, вкритого 

правильними р-кутниками. Якщо кут при вершині р-кутника 
дорівнює , а центральний кут дорівнює  (рис. 3.2, а), то 

pπα 2 , а  , або 











p
πγ 21 . 

Якщо у вершині стикаються q р-кутників, то отримуємо 
співвідношення 

π
p

πq 221 







  або     422  qp . 

Звідси отримують можливі варіанти для значень р та q. 
      .6,34,4;3,6, qp  

Позначення (р, q) називають символами Шлефтлі. На рис. 3.2. 
б, в, г зображені відповідні паркети та їх символи Шлефтлі. У 
символах Шлефтлі {p,q} р дорівнює числу сторін правильного 
р-кутника, а q дорівнює кількості р-кутників, що дотикаються у 
вершині. 
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а б 

  
в г 

Рис. 3.2  Кристалографічні паркети: а) - співвідношення між 
центральним кутом  та кутом  при вершині р-кутника, б) - 
трикутний паркет; в) - шестикутний паркет; г) - квадратний паркет 

 
Звичайний кристал не може мати симетрію п'ятого порядку, 

оскільки правильні п'ятикутники не можна підігнати щільно 
один до одного, для того щоб щільно «замостити» ними 
площину (рис. 3.3). З'єднання трьох п'ятикутників призводить до 
появи структурних неузгоджень. Подібна неузгодженість має 
місце і в тривимірному просторі. 

 
Рис. 3.3. Неузгодження, що виникають при упаковці правильних 
п'ятикутників 
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Однак у швидкоохолодженому сплаві Al-Mn, як 

макроскопічна огранка, так і дифракційні картини, отримані при 
розсіюванні електронів і рентгенівських променів, свідчили про 
наявність симетрії п'ятого порядку. Структура квазікристалів 
(КК) на відміну від більшості кристалів (структура яких 
заснована на таких простих геометричних фігурах як куб, 
тетраедр і октаедр) заснована на іншій геометричній фігурі – 
ікосаедрі. Ікосаедр має 30 ребер і 20 граней, кожна з яких є 
правильним трикутником. Елементарний ікосаедр складається з 
13 атомів, один з яких розташований у центрі, а 12 – на 
поверхні. Однак ікосаедр має осі п'ятого порядку і при 
заповненні ними простору виникає неузгодженість. Власне і сам 
ікосаедр, що складається з 13 атомів недосконалий, оскільки між 
12 атомами на поверхні виникають невеликі зазори. 

Відстань між атомами на поверхні приблизно на 5% більша, 
ніж відстань до центрального атома. Додавання атомів у вигляді 
нового атомного шару поверх ікосаедра збільшує 
неузгодженість. Показано, що структура КК утворена 
ікосаедричними кластерами, розміром 1 - 0,9 нм, між якими 
розташовуються «склеюючі» атоми. «Склеюючі» атоми можуть 
мати інший розмір, що зменшує або компенсує неузгодженість. 
Побудовано моделі таких кластерів, що складаються з 51 атома 
для Al-Pd-Mn і 33 атомів для Al-Cu-Fe. Кластер формується 
навколо елементарного ікосаедра з 12 атомів Al з перевагою 
ковалентного типу зв'язку. Кластери з 33 атомів займають 
0,788 від загальної кількості місць, займаних атомами.  

Розрахунки, виконані методами молекулярної динаміки, 
показують, що невеликі області з ікосаедричною симетрією 
можуть бути поширені в сильно переохолоджених рідинах. 
Якщо така переохолоджена рідина утворює до кристалізації 
аморфний стан, який складається з низки невеликих 
ікосаедричних кластерів, то в ньому спостерігається ближній 
ікосаедричний порядок в малих областях. Ряд теоретичних 
моделей, зокрема дисклінаційна модель структури аморфних 
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сплавів, пояснює наявність локальної симетрії п'ятого порядку в 
аморфних матеріалах.  

При дещо меншій швидкості охолодження, ніж необхідно для 
формування аморфного стану, у ряді інтерметалічних розплавів 
утворюється квазікристалічна структура. При цьому один з 
ікосаедричних кластерів розростається за рахунок інших 
ікосаедричних утворень, забезпечуючи появу досить великих 
зерен з практично монокристалічною структурою. Цей процес 
можна було б назвати реквазікристалізацєю по анології з 
рекристалізацією. Однак процес зростання зерен у КК вивчений 
ще недостатньо. Якщо швидкість охолодження розплаву ще 
нижче, ніж необхідно для отримання квазікристалу, то 
відбувається звичайна кристалізація. Природно, що нагрівання і 
аморфного сплаву, і метастабільного квазікристалу вище деякої 
критичної температури приводить до кристалізації. Інакше йде 
процес з отриманням стабільних квазікристалів. Так, сплав 
Al62,5Cu25Fe12,5 можна отримати після охолодження у вигляді 
суміші кількох кристалічних фаз. Квазікристалічна фаза Al-Cu-
Fe не має чіткого стехіометричного складу, але її область 
існування на діаграмі фазових рівноваг поблизу складу 
Al63Cu25Fe12 досить вузька. Температура плавлення цієї фази 
1140 К, а область її існування найбільш широка при 1000 К (рис. 
3.4). На діаграмі стану ікосаедрична КК фаза Al-Cu-Fe 
позначена як «i». Таким чином, відпал при температурі 1000-
1050 К призводить до формування однофазного 
квазікристалічного стану.  

Порівняння структури аморфного сплаву і КК на рис. 3.5, де 
наведені мікрофотографії, отримані методом електронної 
мікроскопії високої роздільної здатності (рис. 3.5), показує, що в 
аморфному стані видно невеликі області, в яких спостерігається 
ближній порядок, але дальній порядок відсутній. У КК чітко 
спостерігається дальній порядок. Можна бачити квазіплощини 
та симетрію п'ятого порядку. 
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Рис. 3.4. Політермічний переріз діаграми фазових рівноваг системи 
Al-Cu-Fe при вмісті Fe 12 ат. %  

 

  
Рис 3.5 Структура, отримана методом електронної мікроскопії високої 
роздільної здатності: а) аморфний сплав, б) квазікристал 
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3.2. МОЗАЇКА ПЕНРОУЗА 
 
Пояснення дальнього ікосаедричного порядку в КК дає теорія 

замощення. Плоска модель КК найкращим чином описується 
так званою мозаїкою (паркетом) Пенроуза. Якщо вузлові точки 
мозаїки замінити атомами, мозаїка Пенроуза стане аналогом 
двовимірного квазікристалу. Мозаїка Пенроуза дозволяє щільно 
замостити плоску поверхню атомною структурою, у якій є 
дальній орієнтаційний порядок і симетрія п'ятого порядку, але 
відсутня трансляційна симетрія. Цікаво, що мозаїка Пенроуза 
була розроблена з чисто геометричних міркувань – було 
поставлено завдання отримати аперіодичне замощення 
площини. Таким чином була знайдена мозаїка, яка утворюється 
всього двома ромбами. Внутрішні кути одного ромба 
дорівнюють 36о і 144о («тонкий ромб»), а іншого 72о і 108о 
(«товстий ромб») (рис. 3.6). Ромби збираються разом у 
відповідності з певними правилами та підганяються один до 
одного так, що забезпечується узгодження стрілок на їх 
сторонах (рис. 3.6). У мозаїці Пенроуза відношення кількості 
«товстих» ромбів до числа «тонких» ромбів дорівнює величині 

«золотого перерізу» ( 618,1
2

51  ). Оскільки це 

число ірраціональне, то у мозаїці Пенроуза не можна виділити 
елементарну комірку, яка містила б цілу кількість ромбів 
кожного виду та забезпечувала б формування всієї решітки.  

 
 
Рис. 3.6. «Товстий» (а) і «тонкий» (б) ромби, з яких складається 
двовимірна мозаїка Пенроуза 

 

а б 
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Число  виникає при розподілі відрізка по «золотому» 
правилу на дві частини так, щоб відношення більшої частини до 
меншої рівне , було рівне відношенню всього відрізка до 
більшої частини. Якщо довжина меншої частини відрізка 

дорівнює одиниці, то 





 1
1

, тобто 012  , звідки і 

виходить значення 
1

1
2

51


 . 

«Золоте число»   зв'язане з рядом Фібоначчі  = 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55,..., у якому, починаючи з третього члена ряду, 
кожен наступний член ряду дорівнює сумі двох попередніх: 

21   nnn aaa . Можна показати, що 
1

lim



n

n

a
a

 при n .   

У кристалічній структурі число  не простежується, 
принаймні, на атомному рівні. Однак, у фігурах з симетрією 
п'ятого порядку (правильний п'ятикутник, додекаедр, ікосаедр та 

ін) «золотий» переріз виникає внаслідок того, що 
5

cos2 
 . 

Зокрема кожна з п'яти діагоналей п'ятикутника із стороною 
одиниця має довжину . Тому у всіх розрахунках структури КК 
зазвичай присутній параметр .  

Приклад мозаїки Пенроуза зображено на рис. 3.7.  

 
Рис 3.7  Мозаїка Пенроуза, складена з двох видів ромбів 
(«товстого» і «тонкого») 
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Видно, що в  цій мозаїці дійсно немає напрямків, в яких 
спостерігалася б періодичність розташування атомів (вузлів 
решітки). У паркеті Пенроуза неможливо виділити елементарну 
комірку, оскільки безліч «товстих» і «тонких» ромбів є 
аперіодичними. У цій мозаїці можна виділити велику кількість 
десятикутників – причому всі вони мають повністю однакові 
орієнтації. Це свідчить про наявність деякого орієнтаційного 
дальнього порядку. 

Якщо у мозаїці Пенроуза заштрихувати всі ромби, сторони 
яких паралельні заданому напрямку, то утворюються системи 
паралельних один одному квазіплощин, які віддалені один від 
одної приблизно на однакові відстані. Причому таких систем 
квазіплощин виявляється 5, і вони перетинаються під кутами 
кратними 72о (1/5 від повного кута в 360о). Безліч квазіплощин 
можна уподібнити безлічі вузлових площин у «федорівському» 
кристалі. Такі квазіплощини подібно до кристалографічних 
площин звичайного кристалу будуть розсіювати пучки 
рентгенівських променів або електронів, створюючи 
дифракційну картину, яка відповідає поворотній симетрії п'ятого 
порядку.  

Тривимірна мозаїка Пенроуза складається з двох ромбоедрів 
(шестигранні фігури, кожна грань яких ромб). Ця мозаїка також 
має дальню орієнтаційну та трансляційну симетрією і, крім того, 
вона має дальню ікосаедричну симетрію. Для прив'язки 
структури конкретного КК до мозаїки Пенроуза необхідно 
підібрати схему заповнення утворених мозаїкою вузлів  решітки 
конкретними сортами атомів, що утворюють КК. 

Існує інший спосіб отримання квазікристалічних структур, 
названий проекційним. Якщо до кожної з трьох ортогональних 
осей КК додати змінну величину 1

1x , 2
2x , 3

3x , то у 6-вимірному 
просторі, що описується трьома ортогональними осями х1, х2, х3 і 
трьома змінними 1

1x , 2
2x  і 3

3x  КК матиме періодичну структуру 
куба. Всі розрахунки більш просто здійснювати в періодичній 6-
вимірній решітці, а потім проектувати отримані результати на 
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тривимірний простір. У загальному випадку в проекційному 
способі за основу беруть евклідів простір розмірності Еn, у 
якому атомна структура має трансляційний порядок, 
притаманний класичній кристалічній решітці. Вибирають 
евклідів простір Еm меншої розмірності m (m <n) і на нього 
проектується середовище, розміщене в Еn. Для проектування в 
просторі Еm будується т.зв. «труба», у якій розміщується            
n-мірний багатокутник (гіперкуб), що характеризує структуру 
кристала в n-вимірному просторі. Вузли гіперкуба при русі в 
трубі проектуються на простір Еm. 

Розглянемо випадок коли n = 2 і m = 1, тобто структура у 
двовимірному просторі проектується на одновимірний. При 
цьому гіперкуб, в даному випадку квадрат, заштрихований на 
рис. 3.8, рухається вздовж труби з поперечним розміром . 

У одновимірному просторі (пряма, позначена як 1
E ) 

з'являється ряд точок – проекцій вузлів решітки в 2-вимірному 
просторі. Якщо tg на рис. 3.8 є ірраціональним числом, то 
виникає аперіодична структура в одновимірному просторі, тобто 
одновимірний КК. Крім проектування на так званий 
паралельний простір (пряма 1

E ) проектування проводиться і на 
ортогональний простір (пряма 1

E  на рис. 3.8). 

 
Рис 3.8  Проекція квадратної решітки з Е2 в 1

||E : Т2 – «труба» в Е2; 

t - розмір «труби» у просторі 1E  
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Атомна структура ікосаедричного КК інтерпретується як 

кубічна решітка у 6-вимірному просторі, а квазікристалічна 
решітка у звичайному тривимірному просторі є проекцією цієї 
решітки на нормальний простір. 

КК іноді розглядають як проміжний стан між кристалічним і 
аморфним станом, наприклад, у зв'язку з тим, що швидкість 
охолодження для їх отримання повинна бути більше, ніж для 
нормальної кристалізації, але менше, ніж для отримання 
аморфного стану. 

 
3.3. ТИПИ КВАЗІКРИСТАЛІВ. АПРОКСИМАНТИ 

 
Розрізняють 2 типи квазікристалів: квазіперіодичні у двох 

вимірах (полігональні) з одним періодичним напрямком, що 
збігається з віссю симетрії 8-го, 10-го або 12-го порядку, та 
ікосаедричні, які є квазіперіодичними у всіх трьох напрямках і 
мають 6 поворотних осей симетрії 5-го порядку. 

Приклади електронних мікродифракційних представлено на 
рис.3.9. До ікосаедричних КК з осями симетрії 5-го порядку 
відносяться сплави систем Al-Mn, Al-Mn-Si, Al-Li-Cu, Al-Pd-Mn, 
Al-Cu-Fe, Al-Mg-Zn, Zn-Mg-REM (REM = La, Ce, Nd, Sm, Gd, 
Dy, Y), Ti-TM (TM = Fe, Mn, Co, Ni), Nb-Fe. 

До октагональних КК з осями симетрії 8-го порядку відносять 
сплави систем V-Ni-Si, Cr-Ni-Si, Mn-Si, Mn-Si-Al, Mn-Fe-Si. До 
декагональних КК з осями симетрії 10-го порядку відносять 
сплави систем Al-(Ir, Pd, Pt, Os, Ru, Rh, Mn, Fe, Co, Ni, C), Al-Ni-
Co, Al-Cu-Mn , Al-Cu-Fe, Al-Cu-Ni, Al-Cu-Co, Al-Cu-Co-Si, Al-
Mn-Pd, V-Ni-Si, Cr-Ni. До додекагональних КК з осями симетрії 
12 порядку відносять сплави систем Cr-Ni, V-Ni, V-Ni-SiВ. 

В останні роки велика увага приділяється так званим 
апроксимантним фазам. Апроксимантні фази дуже близькі до 
КК за хімічним складом, але мають кристалічну періодичну 
структуру, і можуть бути отримані з КК невеликими 
зрушеннями атомів. 
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Рис. 3.9. Типи квазікристалів: а) - декагональний (Al-Ni-Co),                     
б) - ікосаедричний (Al-Cu-Fe) 

 
Апроксиманти мають дуже великий, а часто гігантський 

розмір кристалічних комірок. Разом з тим апроксиманти 
зазвичай володіють електронною структурою і фізичними 
властивостями дуже близькими до властивостей КК. 

 
3.4. ЕЛЕКТРОННА БУДОВА КВАЗІКРИСТАЛІВ 

 
Ікосаедричні КК мають специфічні та незвичайні фізичні 

властивості, такі як діамагнетизм, низька електрична 
провідність, низька теплопровідність і велика термоЕРС при 
кімнатній температурі. Нерідко вони мають неметалеві і навіть 
діелектричними властивостями. 

Унікальні властивості КК обумовлені тим, що їх електронна 
структура визначається близькістю поверхні Фермі до мінімуму 
на кривій густини електронних станів. У зв'язку з цим міжатомні 
зв'язки в КК мають переважно ковалентний характер. 

Утворення КК підкоряється емпіричному правилу Юм-Розері, 
яке відповідає умові дотикання поверхні Фермі до псевдозони 
Бріллюена 

2kF = K, 

а б 
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де kF = (32N)1/3
   радіус поверхні Фермі, N – кількість 

електронів в одиниці об'єму, K – вектор оберненої гратки 
найбільш інтенсивно дифрагуючої «площини» квазікристалу.  

Так, у системі Al-Cu-Fe вважається, що внесок валентних 
електронів становить NAl=3, NCu=1 и NFe= -2 й утворення КК 
відбувається при концентрації валентних електронів е/а = 1,86. 
Лінія, уздовж якої е/а =1,86 визначається рівнянням СFe = 0,23 – 
0,4Сu. У системі Al-Li-Cu оптимальне значення е/a = 2,1. 

Для складної решітки КК можлива побудова по найбільш 
інтенсивним дифракційним пікам псевдозони Бріллюена, і 
завдяки високій симетрії КК фази форма цієї зони наближається 
до сферичної. Це обумовлює наявність у квазікристалів широкої 
енергетичної псевдощілини і відповідно малої кількості вільних 
електронів, з чим пов'язані їх низька електропровідність і 
теплопровідність. Наприклад, у відпаленого КК Al-Cu-Fe 
питомий електроопір досягає величини 0.4К=0,01 Омсм, що 
знаходиться на рівні електроопору напівпровідників. На відміну 
від металів, при підвищенні температури електроопір КК падає. 
Для КК-фаз Al-Cu-Fe і Al-Pd-Mn типові значення 4K/300K  2-3. 
Теплопровідність КК-фази Al-Cu-Fe складає 1-2 Втсм К, що 
знаходиться на рівні теплопровідності оксидної кераміки ZrO2.  

Апроксиманти (наприклад, апроксиманти декагональних КК 
у системі Al-Co-Fe-Cr мають також характерні риси КК: низьку 
електро- і теплопровідність, широку псевдощілину та зменшену 
густину електронних станів на рівні Фермі, локалізацію 
електронів внаслідок резонансу між sp і 3d станами. 
Апроксимантна ромбоедрична фаза у системі Al-Cu-Fe 
стабілізується при е/а=1,92, її електропровідність і 
теплопровідність трохи вище, ніж у КК. 

Підвищена стабільність апроксимантних фаз, при наявності 
унікальних властивостей КК, робить ці матеріали 
перспективними для ряду застосувань.  
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3.5. МЕХАНІЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  КВАЗІКРИСТАЛІВ 
 
Високий рівень механічних властивостей та особливості 

деформування КК виділяють їх в особливий клас матеріалів.  
Твердість багатьох квазікристалів знаходиться в межах 

(4-11) ГПа, а модуль Юнга знаходиться на рівні (80-200) ГПа. 
Однак, в'язкість руйнування в КК К1с=(0,5-1,5) МПам1/2, що 
близько до в'язкості руйнування кремнію та ряду керамічних 
матеріалів. Наприклад, стабільний КК Al62,5Cu25Fe12,5 при 
густині близько 4,5 г/см3 має твердість 10 ГПа і модуль 
пружності до 100 ГПа. 

Дослідження поведінки квазікристалів виявлено утворення 
пластичних навалів, екструдованих з відбитка твердості 
(рис. 3.10). Разом з тим при кімнатній температурі КК 
проявляють помітну мікропластичність: спостерігаються 
пластичні навали матеріалу по краях доріжок тертя та дряпання. 

Однак механічні випробування більш великих зразків 
показали, що при кімнатній температурі КК руйнуються крихко 
без ознак макропластичної деформації. 

 
Рис 3.10  Екструзія з відбитка мікротвердості в КК Al63Cu25Fe12 
 
Тільки при нагріванні до температури Т  0,85Тпл. (870 К для 

Al-Cu-Fe, 950 К для Al-Pd-Mn і 990 К для Al-Сu-Ru) в КК 
з'являється макроскопічна пластичність. Зазначимо, що в суто 
ковалентних кристалах Si, Ge і алмазі пластичність при 
стандартних методах випробування з'являється при тій же 
гомологічній температурі. Це ще раз свідчить про переважну 

10 мкм 
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роль ковалентної складової міжатомного зв'язку в КК. Виходячи 
із сучасних уявлень, пластична поведінка КК при 
мікроіндентуванні пояснюється фазовим перетворенням КК  
апроксимант при індентуванні.  

Криві деформації КК системи Al-Cu-Fe, отримані методом 
індентування наведено на рис. 3.11. Як видно, характер зміни 
залежності (t) має суттєві відмінності від кристалічних 
матеріалів. Головною відмінністю є наявність стадії 
знеміцнення, яка зменшується зі збільшенням температури. 
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Рис 3.11  Криві напруження - деформація ікосаедричного КК системи 
Al-Cu-Fe, отримані методом індентування при різних температурах 
при випробуваннях К: 1- 300, 2- 470, 3- 670, 4 – 820, 5 - 1000  

Істотною відмінністю механічної поведінки КК від 
кристалічних матеріалів є те, що при деформуванні КК при 
кімнатній температурі (рис. 3.12), є дуже коротка ділянка 
деформаційного зміцнення, а потім деформація 
супроводжується інтенсивним знеміцненням.  

Особливий інтерес викликає той факт, що напруження 
текучості  для деформованого КК істотно нижчі, ніж для 
відпаленого. На відміну від кристалічних матеріалів (де 
нормальним є процес деформаційного зміцнення, а відпал, що 
призводить до зменшення дефектності структури, знижує 
напруження текучості) у квазікристалів вдосконалення 

1 
2 
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структури при відпалі призводить до підвищення напруження 
течії, а пластична деформація – до його зниження. 

Деформація квазікристалів носить переважно дислокаційний 
характер. 

 
Рис. 3.12. Криві деформації КК Al63Cu25Fe12 при кімнатній 
температурі, отримані методом індентування, у відпаленму (1) та 
деформованому (2) станах 

 
Опис дислокацій і полів деформації у КК проводиться 

проектуванням кубічної комірки КК у 6-вимірному просторі в 
реальний фізичний 3-вимірний Е субпростір і в ортогональний, 
або перпендикулярний, субпростір Е. Компоненти спотворень 

u  паралельні напрямками в просторі Е називаються фононним 
спотвореннями. Спотворення u  у субпросторі Е називаються 
фазонними та призводять до дискретних зсувів атомів у 
фізичному просторі, які вводять структурний та хімічний 
безлад. У таких дефектів немає аналога в кристалічних 
матеріалах. Дислокації в КК мають і фононну, і фазонную 
складову спотворень, а вектор Бюргерса дислокацій містить 
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фононну і фазонну компоненти: фон фазb b b 
  

. Фононна 
компонента – це звичайна трансляційна складова. Фазонна 
компонента призводить до формування фазонних дефектів (ФД), 
які є локальними порушеннями атомної структури КК. 
Основною особливістю досконалих дислокацій в КК є те, що 
кожна дислокація створює навколо себе як звичайні пружні 
спотворення, так і незвичайні (відсутні у кристалах) локальні 
порушення атомної структури КК – ФД. ФД можуть 
переміщатися тільки за рахунок дифузії, що поряд з високим 
значенням напружень Пайєрлса, властивим нековалентним 
кристалам, призводить до високого значення межі текучості та 
твердості. Саме наявність ФД і збільшення їх густини при 
деформації призводить до того, що на кривій деформації за 
стадією зміцнення слідує стадія інтенсивного знеміцнення 
внаслідок локального зниження потенціальних бар'єрів 
Пайєрлса у найбільш дефектних областях. Відпал удосконалює 
квазікристалічну структуру, знижує густину ФД і підвищує 
межу текучості та твердість.  

У монокристалах Al-Pd-Mn ентальпія активації руху 
дислокацій виявилася дуже високою (6,3 еВ при 1000 К і 7,4 еВ 
при 1100 К). Порівняні значення отримано для КК полікристалів 
Al-Pd-Mn, Al-Cu-Fe і Al-Cu-Ru, що навіть вище ентальпії 
активації самодифузії. 

Дислокація в КК має власний ФД, а при її русі вона залишає в 
площині ковзання наведений ФД. У результаті із зростанням 
ступеня деформації фазонна компонента вектора Бюргерса 
збільшується в порівнянні з фононною компонентою.  

Дефектна структура ікосаедричної фази може бути 
проаналізована по ширині рентгенівських дифракційних ліній 
[18]. Вклад фононної (А) і фазонної (С) компонент дисторсії 
може бути оцінений з виразу 

DCGAGB  
22 . 

Тут А і С – міри фононного та фазонного розупорядкування 
КК відповідно, D – це обернена величина квадрата діаметра 
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областей когерентного розсіяння, G і G  це компоненти 
вектора оберненої гратки в 6-вимірному представленні КК. 
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де N і M – індекси дифракційних ліній Канна, що 
використовуються для КК замість індексів Міллера в кристалі,   
 – «золотий» переріз. 
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MNda , 

де а6  є параметром елементарної комірки ікосаедричного КК у 
6-вимірному просторі і d – міжатомна відстань. 

В розраховується як cosB  



, де   кутове фізичне 

уширення рентгенівської лінії,   довжина хвилі. 
Оцінка параметрів А і С для квазікристалічної фази в сплавах 

системи Al-Fe-Cr-Ti наведена в таблиці 4 (див. Додаток). 
З табл. 4 видно, що при формуванні двофазної структури, в 

якій дисперсні КК частинки зміцнюють Al матрицю (див. 
нижче) зростають обидва типи розупорядкування: фононне і 
фазонне, хоча перше зростає в більшій мірі. 

Плоскі дефекти, що спостерігалися в КК-фазі Al-Cu-Fe, 
підданій гарячому пресуванню можуть бути інтерпретовані як 
ознака розщеплення дислокацій з утворенням дефекту упаковки, 
що призводить до полегшення руху дислокацій, тому що знижує 
ефективний бар'єр Пайерлса. 

Напруження, що діють на дислокацію в КК для випадку 
термічно активованого ковзання, контрольованого 
напруженнями Пайерлса, представляють у вигляді: 

ig*  . 
Тут * – ефективні напруження для термічно активованого 

подолання бар'єрів Пайерлса, g – сила необхідна для волочіння 
ФД, що виникають при русі дислокації і i – напруження, 
необхідні для подолання опору інших дислокацій в КК. 
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Високе значення критичних напружень зсуву та напружень 
течії в КК обумовлено високим значенням *. При цьому * 
істотно знижується при збільшенні температури. На першій 
стадії деформації КК, що йде зі зміцненням, зростання межі 
текучості обумовлене збільшенням густини дислокацій, тобто 
зростанням g, а також появою ФД і, отже, збільшенням  i. 
Величина * при цьому істотно не змінюється. Однак при 
значній концентрації ФД спостерігається локальне зменшення 
висоти та збільшення ширини бар'єрів Пайерлса, що полегшує їх 
подолання ковзною дислокацією і, отже, веде до зниження *. 
Саме цим ефектом, специфічним для КК, може бути пояснена 
стадія знеміцнення. 

 

 
Рис. 3.13 Температурна залежність твердості квазікристала 
Al63Cu25Fe12 у вигляді покриття (1)і масивного матеріалу (2) 
 
Велика густина ФД може призводити навіть до фазового 

переходу e процесі деформації КК  апроксимант.  
КК зберігають високу твердість і при підвищених температурах. 
Так, у КК Al-Cu-Fe зниження твердості починається при 600 К 
(рис. 3.13). При цьому на кривій залежності HV (T), аналогічно 
як у ковалентних кристалах Si і Ge при низьких температурах 
існує протяжна атермічна ділянка.  

 
 
 

1 

2 

Т, К 

HV 
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3.6. НАНОКВАЗІКРИСТАЛИ (НКК) 
 
Квазікристали також можуть бути отримані у вигляді 

субмікронних або навіть нанорозмірних частинок, а також 
полікристалічних КК з нанорозмірним зерном, які ми будемо 
називати наноквазікристалами (НКК). НКК – це, по суті, 
окремий клас матеріалів, який за своєю механічною поведінкою 
істотно відрізняється як від ЧК, так і від НК. 

Енергія дислокації, пов'язана з фазонним дефектом в КК Ефаз 
~ d, де d – розмір зерна, тоді як пружна енергія дислокації, як у 
кристалі, так і в КК Еу ~ lnd. При цьому Еу < Ефаз, тобто енергія 
дислокації в КК визначається переважно величиною Ефаз. Отже,  
утворення нанорозмірних зерен призводить до значно більш 
різкого зниження енергії дислокації в КК, ніж у кристалі (~ lnd). 
В НКК істотно зростає рухливість дислокацій та зменшується 
енергія їх утворення. ФД в НКК легше виходять на границі 
нанозерен, ніж у звичайних КК. У той же час НКК істотно 
відрізняються і від НК. У НКК на відміну від НК рухливість 
дислокацій все ж нижче і дислокації можуть існувати всередині 
зерен, оскільки вони не так швидко як у НК виходять на границі. 

Викладені особливості поведінки дислокацій в НКК 
призводять до того, що НКК на відміну від КК мають деяку 
пластичність при кімнатній температурі. У той же час 
пластичність кристалічних матеріалів при зменшенні розміру 
зерна і переході до НК зменшується. Поєднання високої 
твердості, високих пружних характеристик, низької густини та 
деякої пластичності зробило НКК вельми перспективним 
матеріалом для дисперсійного зміцнення металів і сплавів. 
Найбільший розвиток цей напрям отримав для створення 
високоміцних алюмінієвих сплавів для підвищених температур.  

На рис. 3.14 наведена крива деформації НКК (d = 100 нм) 
Al-Cu-Fe, субмікронного КК (СМКК) (d = 400 нм) порівняно з 
кривою деформації полікристалічного КК (d = 50 мкм) того ж 
складу.  
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Рис. 3.14.  Криві деформації, отримані методом індентування:  
1  КК, 2 - СМКК, 3  НКК. Вказані кути при вершині інденторів 1, за 
допомогою яких отримано відповідне значення s. 

 
Видно, що стадія зміцнення у дрібнодисперсному 

субмікронному матеріалі істотно більше, ніж у полікристалі, а 
розупорядкування на другій стадії йде не настільки швидко. 
Одночасно зменшення розміру зерна в КК призводить до 
підвищення пластичності матеріалу, що проявляється у 
зменшенні кількості тріщин навколо відбитка твердості. Ці 
ефекти ще більшою мірою виражені при індентуванні НКК і 
можуть бути пояснені зменшенням густини ФД у зв'язку з їх 
частковим виходом на межі зерен. 

Дослідження крупнозернистого КК методом 
наноіндентування (рис. 3.15) показало, що на кривій 
навантаження – переміщення індентора утворюються сходинки, 
тобто спостерігається переривчаста течія.  
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Рис. 3.15 Криві навантаження – переміщення індентора при 
наноіндентуванні 
 
Цей ефект пов'язують із процесами фазового переходу КК  

апроксимант при індентуванні. Цікаво, що при наноіндентуванні 
КК із субмікронними та нанорозмірними зернами переривчаста 
течія виражена значно слабше. Таким чином, фазовий перехід 
КК  апроксимант при наноіндентуванні може бути пов'язаний 
з високою густиною ФД, що виникають при деформації та 
порушують атомну структуру КК. Природа такого фазового 
переходу істотно відрізняється від фазового переходу при 
індентуванні кремнію та інших ковалентних кристалів, де 
фазовий перехід є переходом під високим гідростатичним 
тиском під індентором. 

 
3.7. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КВАЗІКРИСТАЛІВ 

 
Серед унікальних властивостей КК, які обумовлюють їх 

застосування на практиці, відзначимо наступні:  
 низька густина,  
 висока твердість, яка зберігається при підвищених 

температурах,  
 високий модуль Юнга,  
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 низька теплопровідність (на рівні оксидної кераміки), 
 висока корозійна стійкість,  
 низька поверхнева енергія, 
 низький коефіцієнт тертя,  
 коефіцієнт термічного розширення близький по величині 

до коефіцієнту термічного  розширення металів, 
 широкий діапазон електроопору  і типу залежності (Т), 

включаючи матеріали з низькою електропровідністю на рівні 
напівпровідників.  

Дослідження КК дозволило істотно розвинути уявлення про 
кластерну структуру матеріалів.  

Застосування КК як конструкційного матеріалу без 
пластичної зв'язки обмежено їх крихкістю. Пластичність 
квазікристалів при кімнатній температурі, оцінена методом 
індентування, Н  0,7. Матеріали набувають пластичності при 
стандартних механічних випробуваннях на розтяг при Н  0,9. 
Однак, у разі покриттів матеріали можуть працювати при Н > 
0,30,4. Наприклад, більшість керамічних матеріалів, які 
використовуються у якості покриттів, мають Н = 0,40,5.  

За оптимальної технології нанесення покриттів (відсутність 
мікроруйнування та великого рівня внутрішніх напружень) 
низька пластичність КК не обмежує їх застосування в якості 
покриттів. Так, покриття Al-Cu-Fe(-Cr) широко застосовується в 
предметах домашнього вжитку (сковорідки, праски тощо),  
проведені стендові випробування авіаційних двигунів з 
покриттями Al-Co-Fe-Cr в якості термічних бар'єрів. Висока 
твердість і зносостійкість при підвищених температурах КК 
передбачає їх використання для покриттів на корпусах ракет. 
Слід також відзначити, що намічається використання КК 
матеріалів для акумулювання водню у водневій енергетиці. Цей 
напрямок обумовлений як хімічним складом КК, так і 
можливою нещільною упаковкою атомів в КК. Перспективним 
видається також різне застосування апроксимантних фаз.  

Алюмінієві сплави, зміцнені субмікронними та 
нанорозмірними частинками другої фази, розроблені на базі 
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системи Al-Fe-Cr з домішками перехідних металів. Ці сплави 
отримують методами порошкової металургії. Порошки сплаву 
отримують методом газового або водного розпилення. Важливо 
забезпечити швидкість охолодження при кристалізації 
порошинок не нижче 105 К/c. При цьому структура порошку 
являє собою алюмінієву матрицю, зміцнену дисперсними КК 
частинками. Склад найбільш простого сплаву у розглянутій 
системі Al94Fe3Cr3. Компактування порошків після їх дегазації 
проводять методами інтенсивної пластичної деформації при 
температурі не вище 620 К, щоб уникнути розпаду КК частинок. 
Зовнішня огранка КК частинок часто відображає їх внутрішню 
структуру. На рис. 3.16 видно як симетрія 5-го порядку 
проявляється у формі дисперсних квазікристалічних частинок. 

Більш дисперсну структуру з утворенням НКК частинок і НК 
алюмінієвої матриці вдається отримати при застосуванні 
технології спінінгування, яка зазвичай використовується для 
отримання аморфних сплавів – виливання розплаву через 
спеціальне сопло на металеве колесо, що швидко обертається 
(рис. 3.17).  

 
 

Рис. 3.16 Квазікристалічні частинки в сплаві Al94Fe2,5Cr3,5, 
отриманому водним розпиленням, СЕМ 
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Рис. 3.17. Мікроструктура швидкозагартованої стрічки Al93Fe3Ti2Cr2, 
ПЕМ: а) світлопольне зображення, б) електронна дифракція від 
квазікристалічної частинки 

 
У розглянутих сплавах алюмінію вміст дисперсних КК 

частинок може досягати 30-40 % об'ємних. На відміну від 
композитів на основі алюмінію, де зміцнення досягається за 
рахунок кристалічних частинок (наприклад, SiC) при такому 
великому вмісті твердих частинок сплави зберігають цілком 
достатню пластичність (6-8 % при кімнатній температурі). Це 
пов'язується з тим, що самі НКК частинки, як зазначалося вище, 
мають деяку пластичність. 

Що стосується міцності, то проаналізовані сплави мають при 
температурі 300оС міцність вище 300 МПа, що істотно 
перевищує міцність стандартних сплавів алюмінію. 

Мартенситностаріюча сталь (склад Fe-12%Cr-9%Ni-2%Cu-
1%Ti) також була зміцнена квазікристалічних наночастинками 
(1-50 нм в діаметрі). НКК частинки були отримані шляхом 
тривалого (1000 год) відпалу при 475оС і наступного відпалу при 
550оС (400 год). Була досягнута міцність b = 3 ГПа і сталь була 
використана для виробництва хірургічних інструментів та 
електричних бритв. У таблиці 5 (див. Додаток) показані основні 
області застосування КК матеріалів. 

Серед основних способів отримання КК матеріалів можна 
відзначити наступні. 

200 нм 
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1. Плавка та охолодження зі швидкостями 10-800 К/с, так 
стабільний КК у системі Al-Cu-Fe, завдяки перитектичній 
діаграмі затвердівання може бути отриманий у вигляді дуже 
повільно охолодженого злитку або у вигляді 
швидкоохолодженого порошку.  

2. Метод спінінгування, який зазвичай застосовується для 
отримання аморфних металевих сплавів, може бути 
застосований і для отримання ряду, головним чином 
метастабільних КК матеріалів, наприклад КК системи Al-Fe-
Cr. 

3. Виробництво покриттів методами термічного напилювання 
(газополум'яне нанесення, детонаційний метод, полум'яне 
нанесення та інші методи). 

4. Спікання КК порошків (наприклад, Al-Cu-Fe) може бути 
проведене в камерах високого гідростатичного тиску, які 
зазвичай використовуються для синтезу та спікання алмазів.  

5. Отримання КК порошків і порошків сплавів, зміцнених 
дисперсними КК частинками може бути проведене методами 
газового розпилення та розпилення водою високого тиску. В 
останньому випадку вдається досягти більшої швидкості 
охолодження, однак, слід враховувати більш сильне 
окислювання порошків у процесі розпилення. 

 
ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 
Дослідження останніх років суттєво розширили уявлення про 

ефекти, пов'язаних з розмірами зерен (кристалітів). Тривалий 
час основну увагу було зосереджено на вивченні малих частинок 
– нанокластерів, властивості яких є проміжними між 
властивостями ізольованих атомів і полікристалічного твердого 
тіла. Створення методів отримання компактних матеріалів з 
високодисперсною структурою, в якій зерна мають 
нанокристалічні розміри, дозволило перейти до вивчення 
структури і властивостей нанокристалічних твердих тіл. У 
нанокристалічному твердому тілі важливу роль відіграє не 
тільки розмір зерен, а й структура та стан границь поділу. В 
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наноматеріалах, які отримано компактуванням або інтенсивною 
пластичною деформацією, границі поділу знаходяться в 
нерівноважному напруженому стані та мають надлишкову 
енергію. Релаксація нерівноважних границь поділу в 
нанокристалічних металах і сплавах може відбуватися 
мимовільно навіть при Т = 300 К і, як правило, супроводжується 
деяким зростанням зерен. Властивості нанокристалічних металів 
і сплавів дуже чутливі до домішок кисню. Велика площа 
границь поділу зумовлює високу хімічну активність 
нанокристалічних металів. Керамічні (оксидні) наноматеріали 
більш стабільні в порівнянні з металевими; їх структура і розмір 
зерен можуть залишатися майже незмінними навіть після 
відпалу при 600...800 К. 

В даний час рівень теоретичного розуміння та пояснення 
будови і властивостей компактних нанокристалічних матеріалів 
помітно нижче в порівнянні з ізольованими наночастинками. 
Для теоретичного осмислення експериментальних результатів, 
отриманих на компактних нанокристалічних матеріалах, 
важливе значення має поділ поверхневих (що пов'язані з 
границями поділу), і об'ємних (що пов'язані з розмірами зерен) 
ефектів. Найбільш актуальними напрямами дослідження 
нанокристалічних матеріалів є: детальне вивчення 
мікроструктури залежно від складу та умов отримання; 
з'ясування природи ефектів, визначення умов термочасової 
стабільності нанокристалічної структури, що забезпечуює 
збереження заданого рівня фізичних властивостей; створення 
моделей нанокристалічних об'єктів, що дозволяють дати його 
теоретичний опис, адекватний реальності; вивчення фізичних 
властивостей бінарних і багатокомпонентних нанокристалічних 
матеріалів, принципів їх прогнозування залежно від складу і 
технологічних режимів отримання. Нанокристалічні сплави, як і 
квазікристалічні, формуються в складних термодинамічних 
умовах і являють собою перехідний структурний стан між 
аморфними і кристалічними об'єктами. Структурні особливості, 
комплекс унікальних, що піддаються управлінню, фізико-
механічних та хімічних властивостей, нанокристалічних і 
квазікристалічних матеріалів відкривають широку перспективу 
широкого застосування в промисловості.  
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ДОДАТОК 
 

Таблиця 1. Сплави з квазікристалічною структурою 
 

Система Склад сплаву, ат.% Спосіб 
отримання1). 

1 2 3 

Al–Co Al66Co14 

 Al6Co I 

Al–Co–Si Al75Co20Si5 - 

Al–Cr Al86Cr14 I 

 Al85Cr15 II 

 Al85Cr15 I 

 Al76Cr24
2). III 

 Al7Cr I 

 Al100-хCrх
3). I 

 Al100-хCrх
4) IX 

 Al–(Cr1-xFex
5). I 

Al–Cr–Ge Al60Cr20Ge20 I 

 Al65Cr20Ge15 I 

Al–Cr–Si Al65Cr20Si15 I 

 Al62Cr19Si19 I 

 Al60Cr20Si20 I 

Al–Cu Al86Cu14 I 

Al–Cu–Fe Al1-x-yCuxFey
2 і 6). I 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Al–Cu–Li Al65,3Cu27,5Li7,2 - 

 Al66Cu27,9Li6,1
7). IV 

 Al6Cu3Li6
8). IV 

Al–Cu–V Al75Cu15V10 I 

Al–Fe Al90Fe10 I 

 Al88Fe12 I 

 Al88Fe12 

 Al86Fe14 I 

 Al82Fe18 I 

 Al82Fe18 II 

 Al81Fe19 III 

 Al75Fe25 I 

 Al70Fe30 III 

 Al5Fe I 

 Al4Fe I 

 Al100-xFex
9). I 

 Al–Fe III 

Al–FeCe Al8Fe4Ce I 

 Al89,2Fe7,9Ce2,9
10). I11) 

Al–FeMg Al95,5Fe3Mg1,5, I 

Al–Fe-Mg–Si–Cu*) AlFe5Mg1,1Si10Cu2,2
10). I 

 
Al–Fe-Mn Al8Fe2Mg18 I 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Al–Fe-Mg–Cr Al(M1-xFex)12). - 

Al–Fe-Mo Al90Fe8Mo2
10). I11). 

Al–Fe–Mo–V Al90,1Fe6,8Mo2,0V1,1
10). I11). 

Al–FeSi Al86-xFe14Six
13). I 

Al–FeTa Al70Fe20Ta10 I 

Al–Li–Au Al6Li3Au I 

Al–Li–Cu Al6Li3Cu14). IV 

 Al6Li3Cu 

 Al6Li3Cu I 

 Al51Li39Cu10
15). I 

 Al5,6Li3Cu IV 

 AlxLi3Cu16). IV 

 AlxLi3Cu I 

Al–Li–Cu–Mg Al55Cu10Li35-xMgx
19). I 

Al–Li–Cu–Mg–Zr Al95,2Li2,5Cu1,2Mg0,7Zr0,1
10). IV 

Al–Li–Cu–Zr Al89,05Li9Cu1Zr0,05
20). I 

Al–Li–Zr Al90Li8Zn2 I 

 Al51Li32Zn17 I 

Al–Mg–Ag Al50Mg30Ag15 I 

Al–Mg–Cu Al6Mg4Cu I 

 Al94Mg5Cu1 
I 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Al–Mg–Li–Cu Al51Cu10Mg36,5-xLix
21). I 

Al–Mg–Zn Al88Mg10Zn2 I 

Al–Mn Al90Mn10 I 

1 2 3 

 Al86Mn14 I 

 Al86Mn14 II 

 Al86Mn14 IV 

 Al86Mn14 V 

Al–Mn Al86Mn14 VI 

 Al84Mn16 VII 

 Al85Mn15
10). I 

 Al84Mn16 I 

 Al84Mn16 II 

 Al84Mn16  VIII 

 Al83Mn17 - 

 Al82,6Mn17,4 IX 

 Al82Mn18 II 

 Al82Mn18 V 

 Al81Mn19 III 

 Al80Mn20 I 

 Al79,5Mn20,5 I 

 Al78Mn22 I 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 Al76,1Mn23,9 III 

 Al75Mn25 I 

 Al69Mn31 III 

 Al4Mn, Al7Mn2
22). I 

 Al3Mn - 

 Al6Mn I 

 Al75Mn25
10). VIII 

 Al100-xMnx
10 і 23). VIII 

 Al100-xMnx
24) - 

 Al100-xMnx
25) I 

Al–Mn Al100-xMnx
26).  

 Al100-xMnx
27). II 

 Al100-xMnx
28). I 

 Al100-xMnx
29). I 

 Al100-xMnx
30). I 

 Al100-xMnx
8 и 31).  

 Al100-xMnx
32). I 

 Al100-xMnx
33). I 

 Al100-xMnx
10 і 34). I 

 Al100-xMnx
35). III 

 Al100-xMnx
36). I 

 Al100-xMnx
37). II 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 Al100-xMnx
10 і 38). I 

 Al–Mn III 

Al–Mn–B Al91Mn4B5 - 

Al–Mn–Cr–Si Al70Mn10Cr10Si10
2). IX 

Al–Mn–Ge Al80-xMn20Gex
39). I 

 Al65Mn20Ge15 
 I 

Al–Mn–Fe Al–(Mn1-xFex) 5). I 

 Al7(Mn1-xFex) 40). I 

 Al16(Mn,Fe)  I 

 Al86(Mn0,98
57Fe0,02)14

  I 

Al–Mn–Fe–Si Al85(Mn0,72Fe0,28)14Si  I 

 Al82(Mnx(Fe,Cr)1-x)17Si1
 41). - 

 Al74Mn20-xFexSi6
42). - 

Al–Fe–V Al100-x-yFexVy
43). I 

Al–Mn–Ni Al60Mn11Ni4 IV 

Al–Mn–Ru Al78Mn17Ru5 I 

Al–Mn–Ru–Si Al14Mn17Ru5Si4 I 

 Al72Mn15Ru5Si8 I 

Al–Mn–Si Al85Mn14Si1 I 

 Al81Mn14Si5 I 

 Al77Mn20Si3 I 

 Al76Mn20Si4 I 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 Al75,5Mn20Si4,5 V 

 Al75,1Mn20,2Si4,7 IX 

 Al75Mn20Si5
2). I 

 Al73Mn21Si6 I 

 Al74Mn20Si6 I 

 Al74Mn20Si6 IV 

 Al74Mn22Si4 I 

 Al72Mn22Si6 I 

 Al72Mn22Si6 II44). 

 Al60Mn20Si20 I 

 Al100-xMnxSi6
45). I 

 Al94-xMnxSi6
46). I 

 Al86-xMn14Six
47).  

 Al86-xMn14Six 48). I 

 Al80-xMn20Six
49). I 

 (Al0,786Mn0,214)100-xSix
50). I 

Al–Ni Al86Ni14 I 

Al–Pd Al3Pd  - 

Al–Ru Al81,5Ru18,5 II, V 

Al–Si–Fe Al70Si17Fe13 I 

Al–Ti Al86Ti14 I 

Al–V Al87,4V12,6 I 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 Al86V14 I 

 Al100-xVx
30). I 

Al–V–Fe Al91,2V6,7Si2,1 I 

Al–V–Si Al71V20Si9  I 

Cu–Cd Cu1-xCdx 51). I 

Fe–Ti Fe2Ti I 

 FeTi2 I 

Mg–Al–Cu Mg32(Al,Cu)49 I 

 Mg4CuAl6 I 

Mg–Zn–Al Mg3Zn3Al2 I 

 Mg3(Al,Zn)49 I 

 Mg32(Al,Zn)49 I 

 Mg32(Al1-xZnx)49
52). I 

 Mg32(Al,Zn,Cu)49 I 

Mn–Zn–Ga Mg32Zn32Ga16 

Pb–Bi Pb72,5Bi27,5 VI 

Pb–V–Si Pb58,8U20,6Si20,6 I 

 Pb60U20Si20 I 

Ti–Mn Ti2Mn - 

Ti–Ni–Fe–Si Ti56Ni23Fe5Si16 I 

Ti–Ni–V Ti2(Ni,V) I 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Ti–Ni Ti2Ni I 

Ti–Zr–Ni Ti80-xZrxNi20 53). I 

V–Ni  VI 

V–Ni–Si V5Ni10Si VI 

Zn–Bi  X 

Zn–Mg–Al Zn37,5Mg37,5Al25 I 

Zn–Mg–Ga Zn2,1Mg1,8Ga1,0 - 

 Zn3,0Mg2,1Ga - 

 Zn52Mg32Ga16 I 
1). I – спінінгування; II – нанесення плівок та подальша обробка в плазмі тліючого 

розряду; III – випаровування компонентів сплаву у вакуумі; IV – повільне 
охолодження розплаву; V – нанесення багатошарових плівок з наступним дифузійним 
відпалом; VI – метод «наковальні»; VII – гартування на мідній плиті, що 
охолоджується рідким азотом; VIII – сканування електронним пучком по поверхні 
сплаву; IX – розбризкування розплаву; X – вирощування у вакуумі за механізмом 
«пара – рідина – тверде тіло»; XI – швидке охолодження. 

2). Сплав складається практично повністю з квазікристалічної фази. 
3). x = 6; 8; 10; 12,5; 14,5; 15; 16,5 і 18. 
4). x = 10; 15; 18; 22. 
5). x = 0; 0,3; 0,7; 1,0. 
6). x = 6-14. 
7). Квазікристали довжиною ≈ 3 мм. 
8). Моноквазікристал. 
9). x = 14-22. 
10). % маси. 
11). Спінінгування та лазерна обробка. 
12). M–Cr, Mn або Fe; x = 0; 0,3; 0,7; 1,0. 
13). x = 0; 4; 6; 8; 12; 16. 
14). При великих градієнтах температури (104 К/мм) дендрит квазікристалічної 

фази досягає довжини  ≈ 1 см. 
15). Довжина квазікристалів – до 2 мм. 
16). x = 5,5; 5,7; 5,9. 
17). x = 4,8-6,1. 
18). 5,8 ≤ x ≤ 8,0. 
19). x = 0 і 5. 
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20). Квазікристали утворюються по межах зерен твердого розчину при відпалі 
сплаву в інтервалі 440...770 К. Можливе утворення R-фази (Al5CuLi3). 

21). x = 0 і 23,5. 
22). По данних Р.А.Андрієвського 
23). 25 ≤ x ≤ 37. 
24). 18 ≤ x ≤ 40. 
25). x = 14; 17; 20. 
26). x = 4-15. 
27). x = 10-20. 
28). 22 ≤ x ≤ 10. 
29). x = 14; 20; 22; 24. 
30). x = 12,5-25. 
31). x = 14. 
32). 14 ≤ x ≤ 20. 
33). x = 14; 16; 18; 20. 
34). x = 12-22,5. 
35). x = 8-32. 
36). x = 14,3; 20,4; 25,5. 
37). x = 16-21. 
38). x = 35 і 40. 
39). x = 15 і 20. 
40). x = 0 і 0,3. 
41). x = 0; 0,64; 0,82; 1,0. 
42). 0,02 ≤ x ≤ 7,5. 
43). x = 6,2 і 10,6 при y = 5,5 і 5,8 відповідно. 
44). Без іонного перемішування; квазікристали утворюються при температурі 

підкладки (NaCl) ≈ 500 K. 
45). x = 16 і 22. 
46). x = 14; 16; 18; 22; 24; 26. 
47). x = 0; 4; 8; 12; 13; 14; 16.  
48). x = 6 и 13.  
49). x = 3; 6; 13; 20.  
50). x = 2,4 і 6.  
51). x = 37,2; 44,8; 50,7; 60,5.  
52). x = 0,5; 0,69. 
53). x = 20-60. 
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Таблиця 2. Положення рефлексів  1нмQ
  і відповідні 

індекси ікосаедричної фази Al78Mn17Ru5 

Положення рефлекса 
 1нмQ

   Індекс 

0,00665 21 1111  

0,1160 220011  

0,1632 110001  

0,1886 211111 

0,2500 21 1101  

0,2680 21 1111  

0,2910 21 1111  

0,3041 111101  

0,3440 21 1111  

0,3593 111000  

0,4205 111100 

0,4307 101000 

0,4932 21 1111  

0,5188 211000  

0,5256 21 1111  

0,5715 110100  

0,5777 111100  
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Таблиця 3. Системи, температури і теплові ефекти структурних 

і фазових перетворень у квазікристалічних сплавах 

Система Сплав Схема 
перетворення 

Т, К1). Н(Е)2)., 
КДж/моль 

1 2 3 4 5 

Al–Co  i3).→Al6Co2 -- -- 

Al–Cr Al85,5Cr14,5 A4).+i→A/+Al7Cr і -- -- 

 i+Al47Cr Al7Cr+Al11Cr2 644 -1,805 

 Al84,6Cr15,4 
A+i→A/+T→A//+Al11C

r2 
625 -0,55 

 Al7Cr i+Al47Cr7→i+Al45Cr7 723 -- 

Al–Cr–Ge Al65Cr20Ge15 i→KC 5).
 483 -1,65 

Al–Cr–Si Al65Cr20Si15 i→Al13Cr4Si4 726 -1,62 

 Al62Cr19Si19 i→Al13Cr4Si4 6). 710…
800 

-2,57 
(85,0) 

 Al60Cr20Si20 i→Al13Cr4Si4 726 -1,62 

Al–Cu–
Mg Al6CuMg4 

A+i→A/+Mg32(Al,Cu)4

9 
~613 -62,8 

(259,6) 
  A+i→A/+Mg32(Al,Cu)4

9 
620…
630 (260) 

Al–Cu–V Al75Cu15V10 I 7). -- -- 

Al–Fe Al86Fe14 i+A→A/+Al6Fe -- -- 

Al–Fe–Ce Al8,8Fe3,7Ce A→D8).+i+A/→ ~720 -- 

  →i+A//→ ~770 -- 

  →KC ~1070 -- 

Al–Fe–S Al86–

xFe14Six
9). i+A0

10).→α11).+A/ -- -- 

 те саме 12). i+A0→α+β13).+A/ -- -- 

Al–Fe–Si Al70Fe14Si16 i+A0→β+A/ -- -- 



Продовження табл. 3 
 

1 2 3 4 5 

Al–Fe–
Ta Al70Fe20Ta20 i+A→A/+Al3Fe+Al3Ta ~900 1,02 
Al–Li–
Cu Al6Li3Cu I -- -- 

Al–Mn Al94Mn6 A+(id+ie+ip)→A/+id→ 700…
753 -- 

  →A//+Al6Mn -- -- 

 Al91,4Mn8,6 A+(id+ie+ip)→A/+G+id 688 -- 

  →A//+G→ 773 -- 

  →A///+G+Al6Mn 823 -- 

 Al88,9Mn11,1 A+(id+ie+ip)→A/+id+Al6Mn 700 -- 

  →A//+ Al6Mn 733 (208) 15). 

 Al87,9Mn12,1 i→KC -- -1,5 

 Al86Mn14 A+i→Al6Mn 743 -1,67 

 Al86Mn14 i→KC  675 -2,75 16). 

 Al86Mn14 i→KC  695 -1,70 17). 

 Al86Mn14 i→KC  720 -- 

 Al86Mn14 i→KC  730 -2,34 
(222) 

 Al86Mn14 i→KC  723 -1,68 

 Al86Mn14 i→KC  731 -1,79 

 Al86Mn14 i→KC  735 -1,77 

 Al86Mn14 i→KC  744 -1,75 

 Al86Mn14 i→KC  782 -2,19 

 Al89Mn14,1 i→KC  -- -1,9 

 Al85,3Mn14,7 i→KC  -- -1,7 
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 

 Al85Mn15 i→G→G/→G//→Al6Mn 573 
873 -- 

 Al84,6Mn15,9 i→KC -- -1,1 
(226)15). 

 Al83Mn17 A+i→T+Al6Mn→ 758 -1,3 

  →Al6Mn+Al4Mn 933 -0,21 

 Al80Mn20 i→T→ 698 -0,50 

  →Al4Mn 864 -0,71 
(224)20). 

 Al70Mn30 i→Al4Mn 948 -- 

 Al100–xMnx
21). i→KC ~740 2,39 

(162,9) 
 Те саме 22). i→A+T→ ~740 -- 

  →KC ~880 -- 

 Те саме 23). I -- -- 

Al–Mn–
Ge Al65Mn20Ge15 i→Al13Mn4Ge4 712 1,17 

Al–Mn–
Ni Al60Mn11Ni4 T3

24).→KC 673 -- 

Al–Mn–
Si Al85Mn14Si1 A+i25).→γ26).+A/→ 620-

690 (165) 

  →Al6Mn+α0
27).+A// 710 

750 (181) 28). 

 Al82Mn14Si4 A+i→α1
29).+Al6Mn+A/ -- -- 

 Al78Mn14Si8 A+i→α1+A/ -- -- 

 Al74Mn14Si12 A+i→α1+Si+A/ -- -- 

 Al72Mn22Si6 i→KC ~750 
30). -- 

 Al60Mn20Si20 i→KC 770 1,09 31). 

 Al86–xMn14Six
 

32). A→i+A/→α+Si+ A// -- -- 

 (Al0,7Mn0,2)100–

xSix
 33) A+i→ A/+i+T→ 800 -- 
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 

  →A//+β1+F 34). >880 -- 

Al–V Al84V16 i→Al23V4 >720 -- 

 Al82,5V17,5 i→KC  -- 0,87 

Al–M 

35). Al86M14 i→KC 36). 450 
700 -- 

Pd–U–
Si Pd60U20Si20 A0→i→ ~753 3,0 

  →UPd3+X 37). 813 -- 

  A0→i→ ~800 
38). -- 

  →i→KC  900 
39). -- 

Zn–Mg–
Ga Zn3,0Mg2,1Ga I -- -- 

1). Температура або температурний інтервал перетворення. 
2). Тепловий ефект (ефективна енергія активації) перетворення. 
3). Ікосаедрична фаза. 
4). Чистий метал або твердий розчин; зміна концентрації, твердого розчину в 

процесі відпалу позначено A/, A//, A///. 
5). Кристалічний сплав. 6). Кубічна решітка; a =1,091 нм. 
7). Квазікристалічна фаза при нагріванні стабільна до температури плавлення. 
8). Декагональна фаза.  9). x = 0; 4; 6; 8; 12; 16.  10). Аморфна матриця. 
11). Сполука Al20Fe5Si2 з кубічною решіткою (a =1,2548 нм).   12). 8 ≤ x ≤ 12. 
13). Сполука Al9Fe2Si2 з моноклінною решіткою. 
14). Різні види по морфології: i-фази (id - дендрити; ie - евтектика; ip - виділення). 
15). По данним В.Ю.Гертсмана.  16). Сплав, отриманий спінінгуванням. 
17). Сплав, отриманий методом «наковальні». 
18). Відпал при 723 К протягом 48 год; поряд з i - фазою існує T фаза. 
19). % масси. 20). По данним Н.Танеко. 21). 10 ≤ x ≤ 16. 22). 18 ≤ x ≤ 22. 23). x > 22. 
24).Декагональна фаза з віссю п'ятого порядку; відпал 100 год. 
25). Склад i - фази – Al82,3Mn16,5Si1,2 (Al4,98MnSi0,07). 
26). Фаза (Al,Si)6Mn з орторомбічною решіткою. 
27). Фаза Al4,166MnSi0,585 з ГЦК решіткою. 
28). Склад сплаву після завершення відпалу: 12,32 (Al6Mn)+1,88α1+2,95A//. 
29). Сполука Al6Mn2Si1,8 з ОЦК решіткою. 
30). i - фаза зберігається підчас відпалу до 850 К протягом 10 хв 
31). Ентальпія релаксації (при нагріванні до 0,85 температури перетворення). 
32). x = 0; 4; 8; 12; 13; 14; 16. 33). x = 2; 4; 6. 

34). Екзотермічні ефекти; енергія утворення Т-фази 127,5 КДж/моль, а β1(Al9Mn3Si) 
- фази – 424,5 КДж/моль; F–Al4Mn; Al6Mn і Al6Mn2Si1,8 для x = 2; 4; 6 відповідно. 
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35). M–Co, Cu, Ni, Ti або V. 
36). На термограмах один або два екзотермічні піки; плавлення з ендотермічним 

тепловим ефектом відбувається поблизу 900 К. 
37). UPd3 утворюється з гексагональною і орторомбічною решіткою; X  

неідентифікована фаза. 
38). Аморфна матрица перетворюється в i -фазу за 200…220 с. 
39). i -фаза кристалізирується за 4 год. 

 
Таблиця 4. Параметри, що описують фазонне (А) та фононне 

(С) розупорядкування КК [34] 
Склад А С 

Сплав, що відповідає хімічному складу i-фази, 
Al84,2Fe7Cr6,3Ti2,5 

510-5 1,210-

2 

і-фаза в двофазному сплаві (Al+i-фаза) Al93Fe3Ti2Cr2 
13010-

5 
4,510-

2 
 

Таблиця 5. Застосування квазікристалічних матеріалів 
 

Застосування Властивості КК сплави 
Поглиначі водню Висока абсорбуюча 

здатність до водню КК на основі Ti 

Термічні бар'єри (авіаційні 
турбіни і турбіни 
електрогенераторів, дизелі, 
автомобільна індустрія) 

Низька теплопровідність Al-Co-Cr-Fe, Al-Cu-Fe, 

Селективні поглиначі світла Селективне поглинання 
світла Al-Cu-Fe, Al-Cu-Fe-Cr; 

Антипригарні покриття для 
хімічних реакторів, кухонного 
посуду (сковорідок, каструль), 
та ін 

Опір корозії, висока 
твердість, низька 
поверхнева енергія 
(прилипання) 

Al-Cu-Fe-Cr 

Покриття для інструменту Опір зносу, низький 
коефіцієнт тертя 

Al-B-Cu-Fe, 
Al-Pd-Mn 

Каталізатори (як 
ультрадисперсні частинки) для 
окислення метаном 

Каталітична активність 

Al-Pd, Al-Pd-B, 
Al-Pd-Fe, Al-Pd-Mn, 
Al-Pd-Cr, Al-Cu-Fe, Al-
Cu-Co, Al-Pd-Co 

Зміцнення м'яких металевих 
сплавів для хірургічних 
інструментів, медичних 
протезів і т.п. 

Твердість і механічні 
властивості Al-Cu-Cr 

Дисперсійно-зміцнюючі 
частки в алюмінієвих сплавах і 
сталях 

Твердість і високі 
механічні властивості при 
підвищених температурах 

Системи на основі Al-
Fe-Cr, 
мартенситностаріючі 
сталі 
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