
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Фізичний факультет 

Кафедра загальної фізики 

На правах рукопису 

 

Особливості структурної перебудови у кристалах перовскіту CsPbBr3 

 

 

Галузь знань: 10 Природничі науки 
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія 
Освітня програма: Фізика 
Спеціалізація: Фізика наноструктур в металах та кераміках 

 
 

Кваліфікаційна робота бакалавра 
студента четвертого курсу 
Павла ДІТКОВСЬКОГО 
 
 
Науковий керівник 
завідувач кафедри загальної 
фізики, доктор фіз.-мат. наук, 
професор Микола БОРОВИЙ 

 

 

 

 
 

Київ-2022 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

Витяг  

з протоколу №______засідання ЕК: 

«Визнати, що студент Павло ДІТКОВСЬКИЙ виконав та захистив 

кваліфікаційну роботу бакалавра  

з оцінкою   «__________________» 

 

Голова ЕК №___                    ________________ 
                    21 червня 2022 р. 



 3 

 
АНОТАЦІЯ 

Павло ДІТКОВСЬКИЙ. Особливості структурної перебудови у 
кристалах перовскіту CsPbBr3. 
Кваліфікаційна робота бакалавра. Галузь знань: 10 Природничі науки. 
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія. Освітня програма: Фізика. 
Спеціалізація: Фізика наноструктур в металах та кераміках. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  
фізичний факультет, кафедра загальної  фізики. – Київ, 2022.  

Науковий керівник: завідувач кафедри загальної фізики, доктор фіз.-
мат.наук, професор Микола БОРОВИЙ.  
 
Методом рентгеноструктурного аналізу експериментально досліджено 
характеристики кристалічної структури кристалів CsPbBr3 в інтервалі 
температур 300 – 440 К. Підтверджено існування структурних фазових 
переходів при температурі Тр1 = 361 К від ромбічної (Pbnm) до 
тетрагональної (P4/mbm) фази та при Тр2 = 406 К від тетрагональної до 
кубічної фази (Pm3m), визначено температурні залежності параметрів 
елементарної комірки для кожної з фаз та лінійні коефіцієнти теплового 
розширення (α). 
 
Ключові слова: перовскіт, кристалічна структура, структурний фазовий 
перехід, параметри елементарної комірки,  лінійний коефіцієнт теплового 
розширення. 
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SUMMARY 

Pavlo DITKOVSKYI. Features of structural rearrangement in CsPbBr3 
perovskite crystals.  
Bachelor's qualification work. Field of knowledge: 10 Natural sciences. 
Specialty: 104 Physicsand Astronomy. Educational program: Physics. 
Specialization: Physics of nanostructures in metals and ceramics. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics;  
Department of GeneralPhysics.- Kyiv, 2022. 
 
Research supervisor: Head of the Department of General Physics, Doctor of 
Physical and Mathematical Sciences, Professor Mykola BOROVYI .  
 
The characteristics of crystal structure of CsPbBr3 crystals in the temperature 
range of 300-440 K were researched experimentally by the method of X-ray 
diffraction analysis. The existence of structural phase transitions at temperature 
Тр1 = 361 K from rhombic (Pbnm) to tetragonal (P4/mbm) and at Тр2 = 406 K 
from tetragonal to cubic phase (Pm3m) was confirmed, the temperature 
dependences of the unit cell parameters for each of the phases and the linear 
coefficients of thermal expansion (α) are determined. 
 
Keywords: perovskite, crystal structure, structural phase transition, unit cell 
parameters, linear coefficient of thermal expansion. 
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ВСТУП 
 

Перовскітами називають матеріали, які мають подібну до CaTiO3 

структуру. Цей мінерал був відкритий в Уральських горах Росії Густавом 

Роузом у 1839 році і названий на честь російського мінералога Льва 

Перовського (1792–1856).  

Цікавою характеристикою перовскітів є їх наднизька теплопровідність. 

Розробка новітніх матеріалів для використання в технології сонячних 

елементів спонукала зростання цікавості до неорганічних/органічних 

перовскітів. Внаслідок використання нанокристалічного перовскіту CsPbBr3  

були отримані відносно ефективні сонячні елементи. 

Також при низьких температурах велика щільність вільних носіїв і їх 

рухливість роблять зазначені сполуки ідеальними матеріалами для шарів з 

розділенням зарядів у фотоелементах. 

Крім того, CsPbBr3 має дуже високу рухливість дірок і електронів, а 

також є чутливим матеріалом для реєстрації гамма та рентгенівського 

випромінювання. Тому перовскіти можуть знайти застосування як 

детектуючі пристрої. Зокрема, CsPbBr3 є багатообіцяючим матеріалом з 

гарними характеристиками для детектування рентгенівського та гамма 

випромінювання. Такі детектори, що працюють при кімнатній температурі, є 

важливими не тільки в наукових цілях, але й, наприклад, в ядерній медицині, 

моніторингу радіоактивності навколишнього середовища, а також в 

космічній техніці. 

Метою роботи є дослідження особливостей структурної перебудови у 

кристалах перовскіту CsPbBr3, зокрема дослідження характеристики 

кристалічної структури кристалів CsPbBr3 в інтервалі температур 300 – 440 К 

методом рентгеноструктурного аналізу. 
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І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Особливості кристалічної будови сполуки CsPbBr3 

Кристали броміду цезію та свинцю CsPbBr3 відносять до перовскітів. 

Матеріал перовскіт  – вид мінералу, який вперше був знайдений на Уралі та 

названий на честь Льва Перовського (засновника Російського географічного 

товариства). Сам перовскіт (мінерал) складається з кальцію, титану і кисню у 

вигляді CaTiO3, але структурою перовскіта називають будь-яку сполуку, що 

має таку ж структуру, що і мінерал перовскіт.  

Отже, до структурного класу перовскітів відносяться сполуки типу 

АВХ3, де А та В – катіони, а Х може бути аніонами 

і мають таку ж кристалічну структуру, як 

перовскіт (мінерал). Вигляд елементарної комірки перовскіту наведено на 

рис. 1.1: 

 
Рис. 1.1. Елементарна комірка перовскіту: a) – з іоном B в центрі; 

b) – з центральним іоном A; c) – елементарна біпіраміда з A та B навколо X 

(A – великі кульки, B – чорні кульки, X – маленькі кульки) [1]. 
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Елементарною коміркою таких матеріалів є кубічна комірка з 

просторовою групою , z=1, A – (1b) ( ½  ½ ½ ), B – (1a) (000), X – (3d) 

(½00 , 0½0, 00½) [2].  

У CsPbBr3 така елементарна комірка спостерігається лише як фазовий 

перехід при температурі, вищій за 407 К.  

Дослідження CsPbBr3 при кімнатній температурі [3] показали, що цей  

перовскіт має орторомбічну кристалічну структуру Pbnm. Катіони  та  

розташовані в кристалографічних позиціях 4с (х, у, ) і 4b (, 0, 0), а атоми 

Br1 та Br2 розміщені в 4с (х, у, ) і 8d (х, у, z). У таблиці 1 наведені основні 

кристалографічні дані по структурі CsPbBr3 [3]: 

Таблиця 1. 

 
  

Орторомбічна кристалічна структура Pbnm складається з тривимірного 

(3D) каркаса октаедрів, які поділяють кути (PbBr6), нахилені антифазно 

вздовж (100) і (010) напрямків псевдокубічної комірки та синфазно вздовж 

напрямку (001). Кути нахилу φ = 180 – θ, де θ = ⟨Pb−Br−Pb⟩, оцінені, згідно 

[3],  в 7,43 та 11,28° для протифазного та синфазного нахилів відповідно. 
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1.2. Структурна перебудова у кристалахCsPbBr3 

Згідно з [3], орторомбічна елементарна комірка зберігається при 

зниженні температури до 4 К. На рис. 1.2 показана зміна параметрів 

елементарної комірки a, b і c, а також графік Рітвельда при 4 К.  

Важливо відзначити, що за даними [3] при охолодженні параметри а та с 

зменшуються, в той час, як b збільшується. 

 

 
Рис. 1.2. Теплова еволюція параметрів елементарної комірки a) – a; b) – b;  

c) – c; d) – профілі Рітвельда при 4 К [3]. 

 

Октаедричні нахили при 4 К становлять 10,97 і 14,11° для 

протифазних і синфазних нахилів відповідно. Теплова еволюція нахилів 

демонструє лінійну поведінку як для синфазового, так і для протифазного 

октаедричного обертання. Еволюція об’єму елементарної комірки 

зображена на рис. 1.3а, де показано постійне зменшення до досягнення 

плато нижче 20 К. Такий ефект може бути результатом одночасного 
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зменшення параметрів a та c і зростанням параметра b. Інші структурні 

параметри, такі як параметри атомного зміщення (ADPs) і міжатомні 

відстані, були досліджені як функція температури. Встановлено, що 

відстань ⟨Cs−Br⟩ демонструє монотонне скорочення, тоді як відстані 

⟨Pb−Br⟩ в октаедрах PbBr6 залишаються незмінними в межах 

експериментальних похибок (рисунок 1.3b). 

 
Рис. 1.3.Теплова еволюція об'єму елементарної комірки (а), міжатомних 

відстаней та коефіцієнтів зміщення атомів (б). Вставка: вид кристалічної 

структури при 4 К [3]. 

При збільшенні температури CsPbBr3 до 407 К і вище відбувається 

фазовий перехід з орторомбічної (Pbnm) фази до кубічної групи простору 

Pmm. На рис. 1.4 показано вибраний кутовий діапазон на дифрактограмах 

при синхротронному випроміненні, на якому ілюструється цей фазовий 

перехід. 

 
Рис. 1.4. Температурна еволюція вибраних ділянок дифрактограми  

CsPbBr3 [3]. 
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Також важливо зазначити, що в роботі [4] повідомляли про фазовий 

перехід від орторомбічної (Pbnm) до тетрагональної (P4/mbm) елементарної 

комірки при 361 K, з якої вже відбувається перехід до кубічної ( ) 

комірки, але знайти детальної інформації про цей перехід не вдалося. 

 

1.3.Фізичні властивості CsPbBr3, що зумовлюють актуальність їх 

практичного застосування 

Цікавою характеристикою перовскітів є їх низька теплопровідність. 

Теплофізичні властивості таких кристалів стимулювали ряд досліджень, 

метою яких було визначити характеристики та причини цього явища [5,6]. 

Результати досліджень показали, що перовскіти дійсно мають наднизьку 

теплопровідність (близько 0,5 W*m-1*K-1 для монокристалічних структур). 

 

 
Рис. 1.5.Залежністьтеплопровідностідеякихперовскітіввідтемператури [5]. 

 

Розробка новітніх матеріалів для використання в технології сонячних 

елементів привела до сплеску інтересу до неорганічних/органічних 

перовскітів [7–12]. Розроблено ряд нових перовскітів, а саме галогеніди 

свинцю та цезію (CsPbX3) і галогеніди метиламонійного свинцю 
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(CH3NH3PbX3 або MAPbX3), де X = I, Br або Cl. Експерименти терагерцової 

(ТГц) спектроскопії [13] показали, що при низьких температурах велика 

щільність вільних носіїв і їх рухливість CsPbBr3 і MAPbI3 роблять такі 

матеріали ідеальними матеріалами для шарів з розділенням зарядів у 

фотоелементах. Однак деградація перовскітів MAPbI3 на повітрі при високих 

температурах і при освітленні в кінцевому підсумку робить їх непридатними 

для використання в пристроях, які будуть піддаватися постійному впливу 

світла і тепла [14]. Не зрозуміло, що викликає такі фундаментальні зміни, 

однак стверджується, що процеси можуть бути пов'язані з певними змінами 

структури кристалів при нагріванні та охолодженні. З іншого боку, з 

використанням нанокристалічного перовскіту CsPbBr3 були отримані 

відносно ефективні сонячні елементи [15,16], а ефективність інших 

неорганічних галогенідних перовскітів на основі Cs була теоретично 

досліджена за допомогою розрахунків [17]. Галогеніди свинцю цезію можна 

повністю налаштувати за кольором на основі вибору галогенідів, які 

використовуються, що є корисним в оптоелектронних пристроях [18,19]. 

Крім того, було показано, що CsPbBr3 має дуже високу рухливість дірок і 

електронів, а також є чутливим матеріалом для реєстрації гамма та 

рентгенівського випромінювання [20]. Тому перовскіти можуть знайти 

застосування як детектуючі пристрої. Зокрема, CsPbBr3 є багатообіцяючим 

матеріалом з гарними характеристиками для детектування рентгенівського та 

гамма випромінювання. Такі детектори, що працюють при кімнатній 

температурі, є важливими не тільки в наукових цілях, але й, наприклад, в 

ядерній медицині, моніторингу радіоактивності навколишнього середовища, 

а також в космічній техніці [21]. 

Найбільший інтерес для виробництва детекторів рентгенівського та 

гамма випромінювання представляють напівпровідники, оскільки вони 

мають високу спектральну роздільну здатність і високу чутливість. Такі 

матеріали мають велику заборонену зону в діапазоні 1,6−3,0 еВ, що 

зменшує спектральний шум, який виникає від термічно активованого 
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«стрибка» носіїв (темновий струм). Додатковими вимогами до матеріалу є 

високий питомий опір, порядку GΩ або вище, і високий коефіцієнт 

ослаблення, який досягається в сполуках, що містять елементи з високим 

атомним номером. Провідним матеріалом детекторів на даний момент є 

Cd0.9Zn0.1Te (CZT), який має заборонену зону  

шириною 1,65 еВ, високу густину та високий питомий опір. 

Кристали CsPbBr3 привернули увагу своєю кращою механічною 

стабільністю та гарними оптоелектронними властивостями. Ця сполука 

кристалізується у тривимірному (3D) структурному типі перовскіту, таким 

чином не має ван-дер-ваальсових проміжків. Крім того, лінійний коефіцієнт 

ослаблення, розрахований за допомогою програми XCOM від NIST, можна 

порівняти з ZT у всьому спектрі високоенергетичного випромінювання  

(Рис. 1.6). Властивості CsPbBr3 досліджуються вже більш ніж 50 років [22], 

але цей матеріал не вивчався як можливий детектор рентгенівських та гамма 

променів. Тим не менш, згодом він привернув великий інтерес через свої 

структурні [23] оптичні [24], електронні [25], властивості та властивості 

переносу заряду [26]. 

 
Рис. 1.6. Графік залежності коефіцієнта поглинання від енергії для CsPbBr3 та 

CZT [20]. 
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Ширина забороненої зони CsPbBr3 складає 2.25 eV, при кімнатній 

температурі. Кількість генерованих дірок та електронів приблизно однакова. 

Ефективна маса носіїв заряду складає 0.23me, як для дірок так і для 

електронів.«μτproduct», що характеризує довжину вільного пробігу, складає  

1.7*10-3см2/В та 1.3*10-3 см2/В для електронів та дірок відповідно. Такі данні 

характерні для провідних детектуючих матеріалів, наприклад CZT. Проведені 

досліди також показали, що рухливість носіїв заряду складає близько 

103см/(В*с), що є недалеким значенням від кремнію Si[27], отже даний 

матеріал справді може бути використаний у створенні детекторів. 

 Таким чином, з огляду літературних джерел можна сформулювати 

задачі кваліфікаційної роботи: 

1. Методом рентгеноструктурного аналізу з’ясувати, які саме фазові 

переходи спостерігаються при нагріванні в діапазоні температур 300 –

 440 К, визначити температури цих переходів. 

2. В області температур існування кожної із структурних фаз визначити  

температурні залежності параметрів елементарної комірки a(T), b(T), 

c(T). 

3. На лінійних ділянках залежностей визначити коефіцієнти теплового 

розширення. Порівняти характеристики теплового розширення 

кристалів CsPbBr3 в діапазоні 300 – 440 К з раніше отриманими 

результатами в інтервалі 100 – 300 К. 
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ІІ. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ CsPbBr3 В 

ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 300 – 440 К 

 

Для дослідження структури кристалів CsPbBr3 використовувався 

рентгенівський дифрактометр ДРОН-4-07. Цей прилад дозволяє виконувати 

дослідження полікристалічних зразків при фокусуванні рентгенівських 

променів за схемою Брегга-Брентано в діапазоні кутів (0 - 162)°. 

Генераторний пристрій ИРИС-М дозволяє підтримувати режими 

рентгенівських трубок типу БСВ-27 – БСВ-29 в діапазоні прискорюючих 

напруг до 50 кВ  та сил струму до 50 мА.  

Система реєстрації рентгенівського випромінення включає 

сцинтиляційний детектор, фотоелектронний помножувач, амплітудний 

дискримінатор та АЦП, який дозволяє виводити результати сканування у 

вигляді цифрових файлів з їх подальшою візуалізацією. Система реєстрації 

дозволяє виконувати покрокове сканування кутових діапазонів з різним 

кроком по куту від 0,0050 (гоніометр ГУР-9) та різним часом накопичення 

імпульсів у точці від 1 с до 30 с. 

Для дослідження рентгенівських дифрактограм полікристалів CsPbBr3 в 

температурному діапазоні 300 – 440 К використовувалася гоніометрична 

приставка з можливістю нагрівання зразка. Схема такої приставки наведена 

на рис. 2(а,б). 

На рис. 2а показаний нагрівальний блок з тримачем зразка. Зразок (Зр) 

закріплюється на циліндричному тримачі, який вводиться в отвір 

нагрівального блоку. Блок виконано у вигляді алюмінієвої пластини, через 

яку проходить дві керамічні трубки внутрішнім діаметром 5 мм. Через трубки 

проведено ніхромову спіраль (Н), яка підключена до блоку живлення 

нагрівача (БЖН). 
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Рис.2. Приставка для нагріву зразків CsPbBr3. Пояснення у тексті 

 

На рис. 2б показана гоніометрична схема експерименту, що відповідає 

фокусуванню за Бреггом-Брентано. Рентгенівське випромінення, яке 

генеруються рентгенівською трубкою (РТ), дифрагує на зразку та після 

монохроматизації (блок монохроматора на вторинному пучку, на рисунку не 

вказаний), реєструється детектором (Д).  Вимірювання температури зразка 

здійснюється за допомогою двох мідь-константанових диференціальних 

термопар (Т1) та (Т2).Обидві термопари знаходяться у щільному контакті з 

поверхнею зразка. Друга пара кінців термопар розміщується в посудині 

холодного спаю, заповненій сумішшю води та льоду при температурі 0°С. 

Значення температури, яке задає термопара Т1, визначається 

мілівольтметром  (mV). Друга термопара приєднується на вхід високоточного 

регулятора температури (ВРТ-2), за допомогою якого здійснювалося 

виведення  зразка на необхідну температуру та її підтримання.  Зокрема, 

керуючий сигнал з ВРТ-2 подається на вхід БЖН, останній визначає силу 

струму в ніхромовій спіралі Н. З урахуванням можливих градієнтів 

температури в зразку, точність підтримання температури зразка складала (±1 

К). Зважаючи та стійкість кристалів CsPbBr3  до нагрівання, вимірювання 

виконувалися на повітрі, при цьому будь-яких змін фазового складу зразків 

не спостерігалося. 
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ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ   

ОБГОВОРЕННЯ 

При плануванні даного експериментального дослідження на першому 

етапі було необхідно визначити структурні максимуми, кутове положення 

яких можна використати для обчислення параметрів елементарної комірки 

a,b,c. Найбільш вдалим є випадок, коли була б можливість визначення 

кутового положення максимумів типу H00, 0K0, 00L, оскільки тоді a,b,c 

визначалися б незалежно один від одного по трьом структурним 

максимумам, причому положення кожного з таких максимумів залежить 

тільки від одного параметра – a, b, або c. Для відбору необхідних максимумів 

раніше у лабораторії, де виконувалася дана робота, було виконано 

розрахунок дифрактограми полікристалів  CsPbBr3 з використанням 

структурних даних роботи [3], які наведено на у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. 

Атом x y z Ueq occ 

Cs 0,9927(7) 0,9710(7) 0,25 0,084(4) 1 

Pb 0,5 0 0 0,026(1) 1 

Br1 0,0464(8) 0,505(1) 0,25 0,086(6) 1 

Br2 0,7929(5) 0,2070(5) 0,0251 0,071(4) 1 

a = 8,1915 Å; b = 8,2446 Å; c = 11,7399 Å; Pbmn; кімн. темп. 

За цими даними отримано розрахунковий профіль дифрактограми, 

наведений на рис. 3.1. Виявилося, що  лінії  H00 , 0K0  в силу близьких 

значень параметрів a,b перекриваються так, що їх практично не можливо 

розділити. Лінії 00L мають досить низьку інтенсивність і є незручними для 

прецизійного визначення їх положення. Тому для дослідження було 

відібрано дві групи ліній – 004 та 220, а також 204 та 024 – ці лінії утворюють 

спільні контури. 

Експериментальні дифрактограми в діапазоні температур 300 – 440 К 

було отримано з кроком по температурі 2 – 5 К з використанням 
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монохроматизованого 1,2K  випромінювання Fe, середня довжина хвилі 

якого складає 1,93735 Å. Відповідна методика рентгеноструктурного 

дослідження наведена у розділі 2. Експериментально реєструвалися кутові 

діапазони: 02 (47,5 48,0)    - відповідає області максимумів 024 та 402; 

02 (37,8 39,8)   - області максимумів 004 та 220.  

 

 
          Рис. 3.1. Дифрактограма CsPbBr3 (розрахунок) 

 

Дифрактограми знімалися у режимі покрокового сканування, час 

накопичення у точці складав 7 – 10 с. 

 

3.1.Поділ контурів структурних максимумів на компоненти 

 

Важливою вимогою у даній роботі є необхідність визначення кутових 

положень структурних ліній  204, 024 та 004  з такою точністю, яка б 

забезпечувала визначення параметрів елементарної комірки з похибкою, що 

не перевищує 0,004 – 0,005 Å. Тільки за цієї умови є можливість коректно 
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визначити вигляд залежностей a(T), b(T), c(T). Але, як вже зазначалося, 

максимуми 024 та 204, а також максимуми 004 та 220  утворюють спільні 

подвійні контури, і тому постає задача поділу таких подвійних контурів на 

два відповідних компоненти.  

Для виконання поділу використовувався програмний пакет Origin 9.1. Як 

функції, що апроксимують кожен компонент, використовувалися функції 

Фойгта 
2

2

0

2 0

2 2

( )

( )

 



 



  
   

  







x

G
L

V x

L

a e dx
y yw x

w
f y

e dx
w x

 , 

 

де 0a  - пікова інтенсивність, 0y  - положення центра максимума,  

Gw  - гауссова складова ширини, Lw  - лоренцева складова ширини 

максимума. Крім того, перевірялося, на скільки зміниться кутове положення 

компонента, якщо його апроксимувати функціями Гаусса та функціями 

Лоренца. Виявилося, що відхилення кутових положень у цих випадках від 

визначеного за Фойгтом не перевищує 0,002 Å. На рис. 3.2 – 3.4 наведено 

експериментальні контури з перекриттям ліній 024 та 204, а також результати 

їх поділу на компоненти при трьох температурах 298 К, 328 К та 358 К.  
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Рис. 3.2. Контур ліній 024 та 204 при температурі 298 К. 
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Рис. 3.3. Контур ліній 024 та 204 при температурі 328 К. 
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Рис. 3.4. Контур ліній 024 та 204 при температурі 358 К. 

 

На рис. 3.5 – 3.7 наведено контури максимумів з перекриттям ліній 004 

та 220, а також результати їх поділу на компоненти при трьох температурах 

298 К, 328 К та 358 К. 
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Рис. 3.5. Контур ліній 004 та 220 при температурі 298 К. 
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Рис. 3.6. Контур ліній 004 та 220 при температурі 328 К. 
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Рис. 3.7. Контур ліній 004 та 220 при температурі 358 К. 
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3.2. Температурні залежності параметрів елементарної комірки 

кристалів CsPbBr3 

Для визначення параметрів елементарної комірки кристалів CsPbBr3 за 

кутовими положеннями вказаних вище максимумів було використано 

квадратичну форму кристалів ромбічної сингонії, яка має вигляд 

 

 
2 2 2

2 2 2 2

1
  

HKL

H K L
d a b c

, (3.1) 

 

де HKLd  - міжплощинна відстань для сімейства площин з індексами 
інтерференції HKL. Для максимума 004 формула (3.1) набуває вигляду  
 
 

 (004) / 4d c  (3.2) 
 

Тоді, з урахуванням рівняння Бреггів значення параметра с визначається як: 
 

 (004) (004)4 2 / sin(2 / 2)с d     (3.3) 

 

де (004)2 - експериментально визначене кутове положення максимума 004, 

1,93735   Å – середня довжина хвилі для випромінення K Fe, яке 

використовувалося у даній роботі. Для максимумів 024 та 204 квадратична 

форма (3.1) набуває вигляду: 

 
2 2
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d b c
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З рівнянь (3.4) та (3.5) можна отримати наступні вирази для визначення 

параметрів а, b: 

 
1/22

2 2
024

1 42b
d c


 

  
 

 (3.6) 

 

 
1/22

2 2
204

1 42a
d c


 

  
 

 (3.7) 

 

Таким чином, процедура визначення параметрів елементарної комірка за 

експериментально отриманими дифрактограмами відбувалася у декілька 

етапів: 

1. Здійснювався поділ контурів 004 та 220, 024 та 204 на компоненти 

004, 204, 024. Визначалися кути 2 , що відповідають положенням 

максимумів вказаних компонентів. 

2. За формулою Бреггів визначалися міжплощинні відстані 

(004) (004)/ 2sin(2 / 2)  d ; 

(204) (204)/ 2sin(2 / 2)d    ; (024) (024)/ 2sin(2 / 2)d    .  

3. За формулами (3.3), (3.6) та (3.7) обчислювалися параметри c, b, a 

відповідно. 

Розглянемо отримані експериментальні результати. На рис. 3.8 

представлено залежності параметрів a та b від температури, а на рис. 3.9 – 

залежність від температури параметра c. На графіках можна виділити три 

області температур: I) 298 К – 361 K; II) 362 К – 406 К; ІІІ) 407 К – 440 К, в 

яких температурна поведінка вказаних параметрів суттєво відрізняється.  

 

І.) 298 К – 361 K. У цій області температур кристали CsPbBr3 належать 

до просторової групи Pbnm ромбічної сингонії. Параметр a зростає 

практично за лінійним законом і характеризується коефіцієнтом теплового 

розширення (КТР) 4 1(1 / )( / ) (1,2 0,2) 10a a a T К        .  
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Числове значення a  визначалося лінійним МНК, результат 

апроксимації наведено на рис. 3.10а. 
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Рис. 3.8. Залежність параметрів a та b від температури. 
 

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410
11.74

11.75

11.76

11.77

11.78

11.79

11.80

P4/mbmPbnm

П
ар

ам
ет

р 
c,

 А

T,K
 

Рис. 3.9. Залежність параметра с від температури. 
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Рис. 3.10. Апроксимація залежностей a(T) та b(T) лінійним МНК. 

 

Параметр b проявляє досить слабке лінійне зростання (рис. 3.10б). Значення 

КТР складає 5 1(1 / )( / ) (1,0 0,2) 10b b b T K        . У цьому ж 

температурному інтервалі лінійна МНК-апроксимація параметра с 

представлена на рис. 3.11. Визначене значення КТР складає 
5 1(1/ )( / ) (4,6 0,2) 10c c c T K        . 
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Рис. 3.11. Апроксимація залежності ( )с T лінійним МНК. 

 

Графіки залежностей параметрів комірки, взяті з роботи [28] для діапазону 

температур 100 – 300 К, представлені на рис. 3.12. 
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Рис. 3.12.Залежність параметрів a, b, с в інтервалі температур 100 –

 300 К[28]. 

Порівняємо отримані значення КТР з тими, що були визначені раніше в 

лабораторії кафедри загальної фізики для температурного діапазону 100 –

 300 К у магістерській роботі [28] (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 
 

Діапазон температур, К  

КТР 100 – 300 300 – 361 

а , К-1 4(1,5 0,2) 10   4(1,2 0,2) 10   

b , К-1 при 200 – 300 К 
0  

5(1,0 0,2) 10   

c , К-1 5(3,6 0,2) 10   5(4,6 0,2) 10   
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Для параметра а в роботі [28] для діапазону 100 – 300 К було отримано 

значення  4 1(1,5 0,2) 10а K     , а в даній роботі ця величина складає 

4 1(1,2 0,2) 10а K     , що з урахуванням похибки експерименту є 

достатньо близькими значеннями. Отже, температурна залежність параметра 

комірки a в усьому температурному інтервалі 100 – 361 К є практично 

лінійною зі сталим КТР. 

В роботі [28] було встановлено, що в області температур 200 – 300 К 

параметр комірки b залишається практично сталим, тобто, спостерігається 

інварний ефект (див. рис. 3.12б). Однак, в даній роботі отримано, що при 

температурах 300 – 362 К  параметр комірки b проявляє лінійне зростання, 

при якому 5 1(1,0 0,2) 10b K     . Таким чином, об’єднуючи дані по 

температурним залежностям параметра b, можна стверджувати, що в області 

температур 200 – 300 К відбувається повільний перехід від від’ємного 

значення b  (див. рис. 3.12б) до додатного, що може свідчити про існування 

розмитого фазового переходу другого роду в цьому інтервалі температур.  

Нарешті, значення коефіцієнта с в інтервалі температур 300 – 360 К 

складає 5(4,6 0,2) 10с
    К-1, що перевищує на 20% значення 

5(3,6 0,2) 10с
     К-1, отримане для температур 100 – 300 К. Цей факт 

може вказувати на те, що в околі  температури 300 К відбувається певне 

зростання кута нахилу залежності ( )с Т , що також може відображати певну 

структурну перебудову в околі цієї температури. 

II) 362 К – 406 К. Як видно із залежностей ( ), ( )a T b T (рис. 3.8), при 

температурі Тр1 = 361 К (880С) відбувається стрибкоподібна зміна параметрів 

а та b, яка відображує структурний фазовий перехід першого роду від 

просторової групи Pbnm ромбічної сингонії до просторової групи P4/mbm 

тетрагональної сингонії. В новій фазі параметри а та b набувають вже 

однакового значення аt. З графіку на рис. 3.8 випливає, що в області 
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температур 362 – 401 К залежність аt(Т) є близькою до лінійної. Визначений 

для цього температурного інтервалу ЛКТР складає 4(1,0 0,2) 10at
    К-1. 
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T,K

Equation y = a + b*x
Weight Instrumental
Residual Sum of 
Squares

1,32889

Pearson's r 0,98362
Adj. R-Square 0,9639

Value Standard Error
B Intercept 8,03127 0,01327
B Slope 5,72085E-4 3,49457E-5

 

Рис. 3.13. Апроксимація залежності аt(Т) лінійним МНК. 

 

Отже, ЛКТР at  тетрагонального кристала дещо менший (на 15%) за 

величину a , яка характерна для ромбічного кристала.  

Важливо відзначити, що при наближенні до температури Тр2 = 406 К 

(1330С) хід залежності аt(Т), починаючи з температури 400 К, відхиляється 

від лінійного (рис. 3.7). Така нелінійність свідчить про те, що перебудова 

структури у тетрагональній фазі починається ще за 6  К до температури 

другого фазового переходу Тр2 . 

Цікаву залежність сt(Т) демонструє параметр сt у діапазоні температур 

363 – 405 К (див. рис. 3.7). На відміну від залежності с(Т) у ромбічній фазі, 

яка є практично лінійною, залежність сt(Т) є спадаючою зі зростаючою 

похідною /tdc dT по мірі наближення до температури Тр2 = 406 К (рис. 3.8) 

Отже, тетрагональна фаза кристалів CsPbBr3 характеризується суттєвою 

 нелінійністю залежності  параметра сt(Т), при цьому в інтервалі температур 

371 – 405 К величина сt  змінюється від нуля  

до 43,4 10сt
     K-1. 
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ІІІ) 407 К – 440 К. При температурі Тр2 = 406 К спостерігається другий 

структурний фазовий перехід від просторової групи Pbnm тетрагональної 

сингонії до просторової групи Pm3m кубічної сингонії з параметром 

елементарної комірки ас. Зрозуміло, що при температурах T > 406 K у 

кубічній структурі за кутовим положенням максимуму 220 визначався тільки 

параметр асub.  Для вказаного максимуму квадратична форма кубічної 

сингонії набуває вигляду 

 
2 2

2 2 2
220

1 2 2 8

cub cubd a a


   (3.8) 

 

Максимум 220 при температурі 410 К спостерігався та куті 02 38,56  . 

Як видно з рис. 3.14, залежність ас(Т) в інтервалі температур 407 – 433 К 

практично є лінійною. Значення КТР для параметра асub складає 
5(9,0 0,2) 10сub
    К-1. 
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 Рис. 3.14. Апроксимація залежності ас(Т) лінійним МНК. 

 

Таким чином, в роботі експериментально досліджено температурні 

залежності параметрів  елементарної комірки а(Т), b(T), c(T) кристалів 

CsPbBr3 в ромбічній фазі (просторова група Pbnm, температурний інтервал 

300 – 361 К), параметрів  аt(Т), ct(T) в тетрагональній фазі (P4/mbm, 363 –



 31 

 406 K) та параметра асub(Т) в кубічній фазі (Pm3m, 407 – 432 K). Для 

вказаних температурних діапазонів визначено лінійні коефіцієнти теплового 

розширення, значення яких зведено у таблиці 3.3. Для порівняння у таблиці 

наведено дані роботи [28]. 

Таблиця 3.3. 

Ромбічна фаза (Pbnm)  
 

Тетрагональна фаза  
(P4/mbm)  

Кубічна 
фіза 

(Pm3m) 
 

Діапазон 
температур, 

К 

a , К-1 b , К-1 c , К-1 аt , К-1 ct , К-1 cub , К-1 

100 – 200  
[28] 

41,5 10  – 59,2 10 53,6 10  - - - 

200 – 300 
[28] 

41,5 10  0 53,6 10  - - - 

300 - 361 41,2 10  41,0 10  54,6 10  - - - 

363 - 406 - - - 41,0 10  від 0 до  
4( 3,4 10 )   

- 

407 - 440 - - - - - 59,0 10  

Похибка: 0,2  

 

Методом рентгеноструктурного аналізу підтверджено існування 

структурних фазових переходів першого роду при температурах Тр1 = 361 К 

(перехід Pbnm -P4/mbm) та Тр2 = 406 К (P4/mbm - Pm3m). Показано, що 

залежність параметрів a, b, c елементарної комірки в ромбічні фазі при 

нагріві зразків в області температур 300 – 360 К має лінійний характер, тоді 

як в тетрагональній фазі (362 – 405 К) спостерігається суттєво нелінійна 

залежність параметра  ct. В кубічній фазі (407 K) параметр елементарної 

комірки змінюється за лінійним законом. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Методом рентгеноструктурного аналізу експериментально 

досліджено характеристики кристалічної структури кристалів 

CsPbBr3 в інтервалі температур 300 – 440 К. Підтверджено існування 

структурних фазових переходів при температурі Тр1 = 361 К від 

ромбічної (Pbnm) до тетрагональної (P4/mbm) фази та при 

Тр2 = 406 К від тетрагональної до кубічної фази (Pm3m), визначено 

температурні залежності параметрів елементарної комірки для 

кожної з фаз та лінійні коефіцієнти теплового розширення ( ). 

2. Встановлено, що в ромбічній фазі параметр елементарної комірки а 

змінюється за лінійним законом коефіцієнтом a , значення якого 

близьке до того, що відповідає  температурному інтервалу 100 – 300 

К. У той же час, при нагріві від 300 К до 360 K параметр b проявляє 

слабке зростання, хоча в області температур 100 – 180 К величина b  

зменшується, а при температурах 180 – 300 К залишається сталою.  

3. Знакозмінний характер коефіцієнта теплового розширення b  може 

свідчити про існування в ромбічній фазі розмитого фазового 

переходу другого роду в інтервалі температур 180 – 300 К. На 

користь цього також свідчить зростання коефіцієнта с  при 

температурах, більших за 300 К. 

4. Показано, що в тетрагональній фазі при нагріві в інтервалі 362 –

 401 К параметр комірки аt збільшується лінійно, а при наближенні 

до температури фазового переходу в інтервалі 401 – 405 К 

спостерігається його більш сильне, а ніж лінійне, зростання. При 

цьому в усьому діапазоні  362 – 406 К параметр сt нелінійно 

зменшується зі змінним від’ємним коефіцієнтом сt . Вказана 

температурна поведінка параметрів аt, сt вказує структурну 

нестійкість тетрагональної фази, яка є перехідною між ромбічною та 

кубічною фазами.  
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