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АНОТАЦІЯ 

 

Пустовіт Л. М. Особливості кристалічної структури перовскіту CsPbBr3 в 

діапазоні температур 100 К – 300 К 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 

освітня програма: «Фізика наносистем». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної фізики. – Київ – 

2021.  

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Боровий М.О. 

Експериментально досліджено відносну інтенсивність структурних максимумів 

004, 024, 204, та їх положення для кристалів CsPbBr3, в діапазоні температур 

100 – 300 К. Визначено температурні залежності параметрів елементарної 

комірки a, b, c, та відповідні коефіцієнти розширення αa, αb, αc вздовж 

координатних напрямків. Встановлено, що αa майже втричі перевищує αc, і 

обидва коефіцієнта мають лінійну залежність від температури. Виявлено 

проміжок температур 190-210 К, у якому існують аномалії в залежностях a(T) 

та b(T), стрибкоподібна зміна параметра a на 0.04 Å, та перехід матеріалу з 

області з від’ємним значенням αb до області з нульовим коефіцієнтом αb. 

Ключові слова: перовскіти, CsPbBr3, параметри елементарної комірки, 

коефіцієнти теплового розширення 
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SUMMARY 

 

Pustovit L. M. Peculiarities of the crystal structure of CsPbBr3 perovskite in the 

temperature range 100 K - 300 K 

Master's degree in specialty 104 Physics and astronomy, educational program 

"Physics of nanosystem"). - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty 

of Physics, Department of Metal Physics. - Kyiv - 2021. 

Scientific adviser: Dr. of Physics and Mathematics, Prof. Head of the Department of 

General Physics Boroviy M. O. 

The relative intensity of structural maxima 004, 024, 204, and their positions for 

CsPbBr3 crystals in the temperature range of 100 - 300 K were experimentally 

investigated. The temperature dependences of the unit cell parameters a, b, c, and the 

corresponding expansion coefficients αa, αb, αc along the coordinate directions are 

determined. It is established that αa is almost three times higher than αc, and both 

coefficients have a linear dependence on temperature. A temperature range of 190-

210 K was detected, in which there are anomalies in the dependences a(T) and b(T), 

an abrupt change of the parameter a by 0.04 Å, and the transition of material from the 

region with negative value αb to the region with zero coefficient αb. 

Key words: perovskites, CsPbBr3, unit cell parameters, coefficients of thermal 

expansion 
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ВСТУП 

CsPbІ3 та CsPbBr3 це структури типу перовскіт, що мають ряд 

незвичайних властивостей, та гарні передумови для використання у різних 

сферах науки та техніки. Аномально низька теплопровідність та гарна 

електропровідність дозволяє застосовувати ці матеріали як провідні тепло-

ізолятори, а внутрішні властивості відкривають можливість їх застосування у 

пристроях детектування електромагнітного випромінювання [1–3]. Зважаючи 

на те, що одною з найбільших потреб людства на даний момент є енергія, при 

чому така, щоб процес її видобутку, якщо і не був нескінченним, то хоча б не 

забруднював навколишнє середовище, досить багато досліджень даних 

матеріалів проводиться в сфері сонячних батарей [4–6]. Серед органічних та 

неорганічних перовскітів, через деградацію перших при тривалому перебуванні 

під сонячним промінням, чи підвищених температурах [7], дослідження 

перейшли в область неорганічних перовскітів структури ABX3. Проте, 

зважаючи на сферу застосування, більша частина досліджень проводиться в 

напрямку збільшення ефективності таких матеріалів, що призвело до досить 

малої кількості досліджень з боку кристалічної та електронної структури 

перовскітів. 

 

Мета роботи – з’ясувати  характер залежностей параметрів , ,a b c  

елементарної комірки кристалів CsPbBr3 від температури та визначити 

коефіцієнти теплового розширення (КТР) в координатних напрямках в 

діапазоні температур 100 К – 300 К. 
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Розділ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Кристалічна структура CsPbІ3 та CsPbBr3 

1.1.1 Характеристики кристалічної структури 

 

Кристали CsPbBr3 відносяться до такого класу структур, як перовскіти. 

Загальною формулою для таких структур є ABX3, де A та B є катіонами, а X 

може бути аніонами O2-, F-, Cl-, Br-, I-. Перший матеріал, який був зафіксований 

з такою структурою, і відповідно є її родоначальником – мінерал CaTiO3 – 

титанат кальцію. Звичайною елементарною коміркою таких матеріалів є 

кубічна комірка, з просторовою групою 푃푚3푚, z=1, A – (1b) ( ½  ½ ½ ), B – (1a) 

(000),  X – (3d) ( ½00, 0½0, 00½ ) [8]. Просторовий розподіл атомів в 

перовскітах мають такий вигляд: вісім великих іонів A утворюють правильний 

куб навколо меншого іона B а шість аніонів X утворюють кристалографічний 

поліедр, у вигляді правильного октаедра, рис. 1(а). Дванадцять аніонів X, 

рівновіддалених від катіона A, утворюють кубооктаедр, рис. 1(b). Для кожного 

іона X, найближчими сусідами будуть іони A та B, розташовані у вершинах 

тетрагональної біпіраміди, та матимуть різні властивості та розміри, рис.1(c).  

Чотири А утворюють квадратну підставу біпіраміди зі стороною, що дорівнює 

параметру елементарної комірки а. Два В (RB <RА), розташовані на 

перпендикуляр до центру підстави біпіраміди по обидва боки на відстанях а / 2. 

Окрім поліедрів, що містять всередині Х, структура перовскіту може 

складатись з поліедрів, що містять А і В[9]. В першому випадку простір 

повністю заповнений біпірамідами, які мають спільні ребра і грані. У другому 

випадку простір заповнюється кубооктаедрами і октаедрами, що містять А і В. 

У кубооктаедр, утворений атомами Х навколо А, може бути вписана одна сфера 

до торкання з усіма Х. У такому випадку говоримо про існування одного типу 

позицій для А. Для іонів В в октаедрі з Х також існує тільки один тип позицій. 

При розгляді тетрагональної біпіраміди з атомів А і В навколо Х, в загальному 

випадку не вдається вписати одну сферу, яка б стосувалася всіх шарів. 
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Рис. 1.1. Елементарна комірка перовскіту: a – з іоном B в центрі, b – з 

централізованим іоном A, c – елементарна біпіраміда з A та B навколо X(A – 
великі кола, B – чорні точки, X – маленьке коло) [10]. 

 

Основним параметром, при розгляді структури перовскіту виступає 

параметр P, рівний відношенню відстаней між зовнішніми поверхнями двох B 

до відстані між поверхнями двох транс-A(розміщених на кінцях діагоналей 

основи): 

 

푃 =  
− 푅

√
−  푅

 #(1.1)  

 

Таким чином, розглянуту піраміду можна помістити в одну сферу, яка 

буде доторкатись до всіх іонів A та B, не дивлячись на різницю в їх розмірах, 

так, щоб центр цієї сфери знаходиться в центрі многогранника, тільки при 
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умові P = 1. При P≠1, кількість сфер, які можна вписати в структуру 

збільшується, і їх центр не відповідає центру піраміди. 

При P<1, в біпризми неможна вписати сфери, які б дотикалися до 5 чи 

шести шарів. Серед різних четвірок, можлива сфера між двома іонами B, що 

розміщуються у вершинах біпіраміди, та двома іонами A, що лежать на одній 

стороні основи. Радіус такої сфери позначають RABAB (тетраедрична позиція). 

Індекси радіусу вказують на кількість та тип іонів, що обмежують утворену 

сферу. З трьох іонів можлива комбінація з двох B та одного A, із радіусом 

сфери відповідно RBAB. Для двійок, єдиним доступним варіантом є сфера, що 

обмежується до двох іонів B, з радіусом RBB. Теоретичні значення радіусів 

можна визначити за наступними формулами: 

 

푅 =
푎
2

− 푅  , #(1.2)  

푅 =
3 − 푎√2푅퐴 + 푅퐴

2 − 푅퐵
2

푎√2 − 2(푅 − 푅 )
 , #(1.3)  

푅 =
푎
4

푎

− (푅 − 푅 )  
+ 1 −

푅 +  푅  
2

 , #(1.4)  

 

На рисунку 1.2 схематично наведений вигляд вписаних сфер у структуру 

перовскіту. 
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Рис. 1.2. Вигляд елементарної тетрагональної біпіраміди утвореної 

катіонами A та B, навколо аніона X(a), та її елементи розташовані на сферах з 
відповідними радіусами: b - RBAB, c – RABAB. Площина основи піраміди – d [10]. 

 

Положення RBAB зміщене відносно центра основи, в сторону іона A, на 

величину XBAB, а RABAB в сторону середини відстані між іонами A на відстань 

XABAB, де 

푋 =
푎

√2
− 푅 − 푅 , #(1.5)  

푋퐴퐵퐴퐵 =  (푅 + 푅 ) −
푎
2  #(1.6)  

 

При P>1, до біпіраміди може бути вписано по дві сфери з радіусом R4A-B, 

які обмежені чотирма катіонами A та одним з катіонів B, та сфера обмежена 4 

A. Відповідні радіуси розраховуються за формулами: 

 

푅 =
3 − 푎푅퐵 + 푅퐵

2 − 푅퐴
2

푎 + 2(푅 − 푅 ) , #(1.7)  

푅 =
푎

√2
− 푅  #(1.8)  
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Зміщення центру позиції R4A-B розраховується за формулою: 

 

푋 = ± (푅 + 푅 ) +
푎
2

 #(1.9)  

 

1.1.2 Фазові переходи при температурах 100-500 К 

 

Дослідження в області кристалічної та електронної структур перовскітів 

[11] показали, що ці матеріали мають декілька цікавих особливостей. Сильно 

обмеженими в використанні виявилися органічні перовскіти структури MAPbI3. 

При тривалому часі перебування під прямим сонячним промінням чи 

тривалому нагріві, такі матеріали сильно деградують [7].Причину такого 

процесу остаточно не встановлено. Тому дослідження перейши в сторону 

неорганічних перовскітів зі структурою ABX3. Як приклад розглядається 

структура CsPbBr3. З такого матеріалу вдалося виготовити відносно ефективні 

сонячні елементи [12,13], та інші досліджувані елементи [14,15], без суттєвих 

вад. Цікаво, що при заміні в структурі MAPbI3 деякої частини атомів MA на 

менші атоми Cs, можна досягти стабільності отриманого матеріалу при високих 

температурах [16]. 

При дослідженні фазових перетворень перовскіту CsPbBr3, було виявлено 

2 фазових переходи в монокристалічній формі. Перше перетворення 

відбувається при температурі 361 K – фазовий перехід з орторомбічної(Pbnm) 

фази до тетрагональної(P4/mbm). Друге перетворення при температурі 403 K, з 

тетрагональної(P4/mbm) до кубічної(푃푚3푚) фази [17,18]. Проте температура 

таких переходів знижується при розгляді квантових точок або порошків 

перовскіту CsPbBr3[19,20]. Цікавим виявилася можливість співіснування 

монокристалічного CsPbBr3 в декількох фазах одночасно. За кімнатної 

температури були помічені орторомбічна та кубічна фази одночасно [21,22]. В 

той же час, квантові точки, виготовлені з даного матеріалу не дали такого 

результату, і знаходилися лише в одній фазі [23,24].  
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1.2 Теплофізичні властивості. Аномально низька теплопровідність. 

 

Цікавою характеристикою перовскітів стали їх теплофізичні властивості. 

Їх низька теплопровідність спричинила ряд досліджень, ціллю яких було 

описати це явище [25,26]. Результати показали, що перовскіти мають дуже 

низьку теплопровідність, що складає близько 0,5 W*m-1*K-1, для 

монокристалічних структур. Базовим поясненням до таких результатів 

вважають особливості обертальних ступенів свободи катіонів A та B [27,28]. 

Проте, таке пояснення більш справедливе для гібридних галогенідних 

перовскітів. Неорганічні галогенідні перовскіти досить погано описуються 

даною теорією. 

На малюнку 1.3 зображені характерні залежності теплопровідності від 

температури для перовскітів. 

 
Рис. 1.3. Залежність теплопровідності перовскітів від температури [25]. 
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Щоб описати основи механізму низької теплопровідності була 

застосована теорія функціональної густини (DFT) та рівняння транспорту 

Больцмана (BTE) [29]. Поєднання даних методів дозволяє з гарною точністю 

описати структуру досліджуваного матеріалу, що сходиться з 

експериментально отриманими даними. Такі симуляції показали, що 

наднизький коефіцієнт теплопровідності решітки пов’язаний з малою груповою 

швидкістю, та дуже малим вільним пробігом фононів. Низька групова 

швидкість пов’язана з присутністю в структурі важких атомів. Мала величина 

вільного пробігу фононів може бути пояснена розсіюванням їх на внутрішніх 

дефектах за низьких температур, та через фонон-фононне розсіювання при 

підвищенні температури. 

Дуже низький максимум довжини вільного пробігу фононів обумовлений 

механізмом кластерного «брязкоту»(cluster rattling mechanism) [25]. Таке явище 

є наслідком існування кластерів в кристалічній гратці, які слабко зв’язані з 

сусідніми атомами, що в свою чергу викликане неоднорідністю в зв’язках та їх 

довжина в структурах типу перовскіт. Для дослідження такого механізму 

пригнічення теплопровідності гратки, були досліджені власні вектори оптичних 

мод CsPbI3. Різниця в параметрах гратки дозволяє виділити два основних 

«брязкотючих» кластери, рис. 1.4. Дві фононні моди з найнижчими частотами 

відповідають колективному руху 1D кластера Pb-I, рис. 1.5(a, b). Третя мода 

пов’язана з брязкотом 2D кластеру Cs-I, рис. 1.5(c). На рисунку 1.5, відповідні 

моди виділені еліпсом – 1D кластери Pb-I, та прямокутником – 2D кластери Cs-I. 
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Рис. 1.4. Схематичне зображення «брязкотючих» кластерів. Еліпс – 1D 

кластери Pb-I, та прямокутник – 2D кластери Cs-I [25]. 

 

 
Рис. 1.5. Схематичне зображення власних векторів оптичних мод кластерів Pb-

I(a, b), та Cs-I(c) [25]. 

В доповнення до всього, в структурах типу перовскіт, є досить велика 

різниця між параметрами гратки c та a, b, що призводить до гарної взаємодії 

між атомами в площині a, b та слабшої взаємодії між атомами в напрямку c. 

Фактично, більшу частину кластерів, вздовж напрямку c, можна розглядати, як 

окремі «брязкаючі» 2D кластери. 
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1.3 Можливості застосування перовскітів як детекторів 

електромагнітного випромінення 

Ще одною гарною стороною перовскітів є можливість їх застосування в 

області детектуючих пристроїв. Зокрема, перовскіт CsPbBr3 є багатообіцяючим 

матеріалом, з гарними характеристиками для детектування рентгенівського та, 

навіть, гамма випромінювання. У сучасному світі, гамма, і тим більше, 

рентгенівське випромінювання все частіше і частіше з’являється навіть у 

повсякденному житті. Рентген досить широко розповсюджений у медицині, 

обидва види випромінювання потребують детектування в наукових цілях, в 

галузі космічного машинобудування, та інших [30]. Найкраще, для таких цілей, 

підходять напівпровідники, що мають пряму заборонену зону, з шириною 

більше 1 eV. На даний момент, напівпровідники, що використовуються, мають 

ширину забороненої зони близько 1.6-3.0 eV, що значно покращує детектуючі 

властивості, шляхом сильного приглушення, термічно активованого, скакання 

носіїв заряду між зонами провідності та валентною зонами. Також важливою 

характеристикою для матеріалу детектора є високий опір, в районі GΩ, чи 

вище. Провідним матеріалом детекторів, на даний момент, є Cd0.9Zn0.1Te (CZT). 

Ширина забороненої такого напівпровідника складає близько 1.6 eV, він має 

високу густину та низьку електропровідність [31] . Враховуючи, що пошук 

матеріалів, які були б придатні для детектування високоенергетичного 

випромінювання це досить складний процес, останнім часом в цій галузі 

почали приділяти увагу різноманітним матеріалам, серед яких були 

халькогеніди [32–35], халкогаліди [18,36] та галогеніди. Проте, незважаючи на 

гарні оптичні властивості, галогеніди досить часто не підходили для створення 

детекторів, через їх слабкі механічні властивості, та низький час 

життя/рухливість зарядів. Перовскіт CsPbBr3 навпаки привернув увагу 

дослідників, завдяки своїм механічним [18], оптичним [37], електричним [38] та 

переносу заряду [39] властивостям. До того ж, коефіцієнт поглинання цього 

матеріалу досить сильно нагадує такий у провідних матеріалів, наприклад CZT, 

рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Графік залежності коефіцієнту поглинання від енергії, для CsPbBr3, та 

CZT [1]. 

 

 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. 

«μτ product», що характеризує довжину вільного пробігу складає 1.7*10-3 см2/В 

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

районі даних 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 [40]. Таким чином, 

даний матеріал справді може бути використаний у створенні детекторів. 
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Розділ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

2.1 Методика отримання рентгенівських дифрактограм, використовуючи 

прилад ДРОН-4-07 

 

 Дифрактометрія це один з найдієвіших методів дослідження внутрішньої 

структури матеріалів. Приладом для проведення таких досліджень є 

рентгенівський дифрактометр. Його робота базується на створенні 

напрямленого пучка рентгенівського випромінювання, опромінення цим 

пучком зразка під певним кутом, та дослідження максимумів інтенсивності , 

відбитого від зразка випромінювання, на відповідних кутах – дифрактограм. 

Таким дифрактометром є прилад ДРОН-4-07. Його основними структурними 

елементами є 3 блоки: (I) джерело рентгенівського випромінювання, (II) 

гоніометр, (III) блок реєстрації рентгенівського випромінювання. Відповідні 

блоки зображені на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Блок-схема рентгенівського дифрактометра ДРОН-4-07. 

Блок I джерело рентгенівського випромінювання 

стабілізоване(ДРВС) – блок, у якому генерується рентгенівське 
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випромінювання. Основними вимогами до джерела є стабільність утвореного 

пучка у часі, достатня інтенсивність, для подальшої реєстрації вихідного пучка 

після відбиття від зразка та його точний напрямок. Фізичним джерелом 

випромінювання у даному блоці слугу рентгенівська трубка. В свою чергу, 

рентгенівська трубка складається з великого аноду та катоду, яким виступає 

вольфрамова спіраль. Для гарної роботи пристрою, катод розігрівають, 

прикладаючи до нього змінну напругу 2 - 4 В. Вихід у робочий режим 

супроводжується прикладанням до катоду високої напруги, що становить 20-40 

кВ, причому напруга подається з від’ємною полярністю, в той час як анод 

заземляється. Електрони, що виходять з катоду, зазнають прискорення під дією 

електричних сил, у електричному полі, створеному катодом та анодом. 

Потрапляючи до аноду на великій швидкості, відбувається  його іонізація, з 

подальшим виникненням характеристичного випромінення. В результаті 

гальмування електронів, виникає також гальмівне випромінювання. В 

результаті цього процесу, з рентгенівської трубки виходить поліхроматичне 

випромінювання, що складається з характеристичного, з високою 

інтенсивністю, та гальмівного, з низькою. Для забезпечення роботи 

рентгенівської трубки, в ній утворюють низький тиск, близько 10-7 Торр, для 

забезпечення вільного пробігу електронів. Також, Анод трубки постійно 

охолоджується проточною водою, для запобігання його перегріву. Вихід 

поліхроматичного випромінювання відбувається через берилієві пластини, 

товщиною до 0,5 мм. 

 Для утворення високої напруги, для подачі на катод, та напруги його 

розжарення, у дифрактометрі встановлений спеціальний генераторний 

пристрій. Основою цього пристрою є високовольтний трансформатор, який 

забезпечує утворення високої напруги. Для зменшення шумів та випрямлення 

високої змінної напруги, після виходу з трансформатора, вона проходить через 

випрямляч з фільтрами. За підтримання заданої величини вихідної напруги 

відповідає стабілізатор високої напруги. Постійне значення струму регулює 

стабілізатор анодного струму, що регулює струм розжарювання. Така система 
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регуляції та фільтрування дозволяє досягти стабільної інтенсивності вихідного 

рентгенівського пучка, з похибками до 1%. 

 Блок II Гоніометр. Гоніометр – блок пристрою, що призначений для 

забезпечення реєстрації розсіяного на зразку випромінювання та передачею 

інформації про кути, на яких зафіксований той чи інший максимум до блоку III. 

Для дослідження полікристалів, зразок виготовляють з плоскою поверхнею. 

Далі, зразок закріпляють на спеціальній підставці, таким чином, 

випромінювання потрапляло на плоску повехню. Пристроєм гоніометра 

передбачена можливість обертання підставки навколо своєї осі. 

 Кристалічну гратку полікристалів можна розглядати як дифракційну 

решітку, з шириною рівною певному значенню міжплощинних відстаней 

полікристалу. Відповідно, знаючи довжину хвилі використовуваних 

рентгенівських променів λ, міжплощинні відстані d, максимуми розсіяного на 

зразках випромінювання будуть спостерігатись на кутах 휃푖, що визначаються з 

рівняння Бреггів: 

 

2푑푖푠푖푛(2휃푖) = 푛λ, n = 1,2,3 … #(2.1)  

 

Варто враховувати, що при повороті зразка на кут 휃푖, максимум дифракції 

буде спостерігатись на куті 휃푖 відносно зразка. Таким чином, швидкість повороту 

детектора відносно напрямку вихідного пучка повинна бути вдвічі більшою за 

швидкість повороту зразка відносно вихідного пучка. 

Ще одна властивість, яку потрібно враховувати при використанні приладу 

ДРОН, це не повна сфокусованість пучка, що виходить з рентгенівської трубки. 

У нього є горизонтальні та вертикальні відхилення. Проблемою для отримання 

точних дифрактограм є горизонтальні відхилення, адже вони фактично 

змінюють кут падіння променів на зразок. Для зменшення впливу як 

горизонтальних так і вертикальних розбіжностей на отримувану картинку, 

використовуються щілини Соллера. Це система з горизонтальних пластин чи 

вертикальних пластин з тонкими щілинами, що впливають відповідно на 

вертикальні та горизонтальні відхилення. 
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На жаль, щілини Соллера не забезпечують ідеальну сфокусованість пучка. 

Тому, для зняття дифрактограм використовується метод фокусування за 

Бреггом-Брентано, рис.2.2. Для того, щоб, після відбивання променів 

несфокусованого пучка від поверхні зразка, він знову зібрався в фокусі, а саме 

в щілині детектора, потрібно виставини детектор на такій же відстані від 

зразка рівній відстані ДРВС дів зразка. У зразка має бути вигнута форма, з 

радіусом вигину r: 

 

 

де R – відстань від джерела до зразка, кут відхилення зразка від 

положення паралельного падаючого пучка. 

 
Рис. 2.2. Схема фокусування за Бреггом-Брентано. 

 

Об’єднавши сказане вище, можна побачити, що джерело випромінювання, зразок 

та детектор, для точної роботи приладу, мають лежати на одному колі. Це поле має 

назву – фокусуюче коло. 
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У гоніометрах приладу ДРОН вбудована можливість синхронного повороту 

детектора та зразка таким чином, що зберігається фокусування за Бреггом-

Брентано, при чому, вдвічі більша швидкість повороту детектору відносно повороту 

зразка налаштована механічно. Додатково, приладом передбачена можливість 

слідкування окремо за кутом повороту зразка та окремо детектора, з можливістю 

ручної зміни окремо обох кутів, без повороту інших частин. Швидкість обертання 

детектора варіюється в межах 0.03 – 16 град/хв 

Блок III блок реєстрації рентгенівського випромінювання. В основі блоку 

реєстрації лежить сцинтиляційний кристал(1). Рентгенівське випромінювання, що 

потрапляє на кристал призводить до генерації кристалом фотонів. Після виникнення, 

фотони потрапляють до фотоелектронного помножувача, де за рахунок фотоефекту 

та вторинній електронній еміссії, фотони перетворюються в пучок електронів, який, 

пройшовши підсилення в підсилювачі(2), потрапляє до амплітудного 

дискримінатора(3). Дискримінатор дозволяє виокремити зі всього потрапляючого до 

детектору спектру необхідні нам сигнали, що відповідають характеристичному 

спектру анода. Пройшовши дискримінатор, пучок потрапляє до інтенсиметра(4), який 

дозволяє визначити кількість імпульсів, і відповідно інтенсивність променя, що 

потрапив до детектора. Отримані данні передаються або на панель керування, або 

напряму до ЕОМ. Для роботи з дифрактометром, використовується програма 

«DRON». 

 

2.2  Методика охолодження зразків з використанням камери УНРТ-180. 

Для отримання рентгенівських дифрактограм зразків, при низькій 

температурі, використовується низькотемпературна камера УНРТ-180. 

Установка складається з посудини, блока регулятора температури, блока 

живлення нагрівачів та низькотемпературної приставки, яка в свою чергу, 

складається з основи приставки, посудини для хладоагента та корпусу приладу. 

Принципова схема установки наведена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Схема низькотемпературної камери УНРТ-180. 

 

 В посудині для холодоагенту розташовується випаровувач, трубка для 

азоту, запобіжний пристрій у вигляді фторопластової посудини, охолоджувач 

та контактний пристрій. До корпусу приладу входить знімна частина, яка 

утворюється частиною теплоізоляції і повітряними камерами, закритими 

лавсановою плівкою, які створюють систему газовивідних каналів. Перед 

вихідними отворами розміщено нагрівач. Для контролю рівня рідкого азоту в 

сосуді використовується поплавковий рівнемір. Контактний пристрій 

розташовується на дні посудини для холодоагенту і виконує роль сигналізації 

про відсутність в сосуді азоту. 

Потік парів рідкого азоту від посудини з холодоагентом через 

охолоджувач потрапляє в трубку,  далі нагрівається до потрібної температури 

та надходить в робочий об’єм приладу, охолоджуючи зразок (рис. 2.3). 

Регулювання температури потоку парів та зразка відбувається за допомогою 

нагрівача, який розміщений в потоці газу. За допомогою випаровувача, який 

являє собою нагрівач, розташований в посудині для холодоагенту, можна 
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контролювати швидкість випаровування азоту, а отже, і об’єм парів, які 

охолоджують зразок. Щоб уникнути небажаного обмерзання, перед виходом в 

атмосферу азот проходить через встановлений перед вихідними отворами 

газовідвідних каналів нагрівач.   

Вимірювання температури зразка відбувається за допомогою мідь-

константанової термопари. Термостатування неробочих кінців термопари 

здійснюється в посудині холодного спаю, наповненій льодом, що тане. Задання 

потрібної температури виконується вручну, регулюючи режими роботи 

нагрівача та випаровувача. Підтримка встановленої температури відбувається 

автоматично за допомогою системи ВРТ-2 (високоточний регулятор 

температури) та тиристорного підсилювача, які скомпоновані у вигляді двох 

окремих блоків: блок живлення нагрівачів та блок регулятора температури. 

Похибка встановлення температури  (±1 К), напруга, що подається на установку 

– 220 В, максимальна потужність – 0,8 кВт. 

 

2.3 Методика обробка рентгенівських дифрактограм 

 

Отримані за допомогою ДРОНа дифрактограми являють собою набір 

інтенсивностей та відповідних кутів, в файлі з розширенням .dat. Подальше їх 

опрацювання та дослідження проводилися в програмах для роботи з графіками. 

Для визначення максимуму та його параметрів, зображених на дифрактограмі, 

була застосована програма Peakfit версії 2.01. Для завантаження файлу з 

данними до програми використовувалась команда «File > Read Data File > 

Standard». Для перегляду графіка, та початку роботи з ним – команда «View > 

Data Graph». Для позначення області графіку для програми, використовувалася 

функція «Section», область якої показана на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Область роботи з графіком, обмежена вертикальними жовтими 

смугами. 

 

Після підтвердження області роботи, йшов перехід до апроксимації 

отриманих данних, в меню програми «Process > Curve-Fit». У відкритій 

потрібно вручну обрати кількість максимумів, функцію, за якою вони будуть 

апроксимуватись, рівень шуму, та зафіксувати ті чи інші значення, за потреби. 

В нашому випадку, апроксимація велася функцією Voigt. Її формульний вигляд 

наведено в формулі (2.3). 

 

Де a0 – амплітуда, a1 – положення центру максимуму, a2(Width 1), a3(Width 2) 

– відповідно Гауссова та Лоренцова складові ширини загального 

апроксимуючого контуру. 
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Для полегшення та підвищення точності програми, перед запуском процесу 

апроксимації, варто підвести контур шуканого максимуму вручну, після чого 

починати виконання програми. Відповідні графіки підведення та закінченого 

результату роботи програми, для максимуму при T = 291 K, наведені на 

рисунках 2.5 та 2.6 відповідно. 

 
Рис. 2.5. Підведення контуру апроксимації до даних з дифрактограми. T = 291К 
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Рис. 2.6. Завершена робота програми апроксимації. Точність роботи складає 

97.11%. 

 

 При даній апроксимації, параметри фонового шуму були зафіксовані, так 

як при можливості їх зміни, програма підіймала шуми майже до середини 

максимуму. Параметри максимуму були вільними і підганялися програмою. 

При завершенні апроксимації її дані можуть бути збережені у вигляді .PFE 

файлу, та використані у вигляді готової маски при подальших обрахунках. Це 

можливо, так як при зміні температури, з фізичної точки зору, максимум не 

повинен змінюватись. Можливий лише його рух в сторону більших чи менших 

кутів. На рис. 2.7 наведений приклад використання такої маски для тієї ж 

речовини, при температурі 189 K. На рисунка видно, що маска фактично схожа 

по формі максимуму, але зміщена по осі кутів. 
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Рис. 2.7. Маска графіку T = 291 K для графіку T = 189 K. 

 

Після завершення апроксимації, виконавши команди «Review > List Start», 

можна було зчитати обраховані програмою параметри максимумів a0, a1, a2, 

a3. 
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Розділ 3 ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1. Моделювання дифрактограм полікристалічних зразків С풔푷풃푩풓ퟑ  

 

На першому етапі роботи було необхідно розрахувати дифрактограму 

полікристалів С푠푃푏퐵푟  для визначення тих структурних максимумів, за 

кутовим положенням, яких можна визначити параметри , ,a b c  елементарної 

ромбічної комірки. Необхідно відзначити, що структурні дані по кристалам  

С푠푃푏퐵푟  є досить суперечливими. Зокрема, у роботі [25] відзначається, що 

кристали С푠푃푏퐵푟  належать до просторової групи Pnma та мають параметри 

елементарної комірки 8,244a   Å, 8,198b   Å,  11,735c   Å, тоді як у недавній 

роботі [41] стверджується, що просторова група кристалів Pbnm (одна і та ж з 

групою Pnma просторова група №62, але з дещо іншою взаємною орієнтацією 

елементів симетрії). Згідно даним [41] параметри елементарної комірки також є 

дещо іншими: 8,191a   Å, 8,245b   Å,  11,740c   Å. Фактично, значення 

параметрів а, b у цих роботах взаємно переставлені. Тому для моделювання 

дифрактограми ми використали як структурні дані [25], так і [41]. Було 

використано структурний програмний пакет VESTA 3.4.8, який дозволяє 

виконати побудову структури та розрахувати дифрактограму.  

При розрахунках кутового положення максимумів спочатку 

обчислювалися міжплощинні відстані HKLd  , що відповідають рефлексам HKL, 

за формулою для квадратичної форми кристалів ромбічної сингонії  

  
2 2 2

2 2 2 2

1

HKL

H K L
d a b c

    ,     (3.1) 

 

Далі за формулою Бреггів визначалися кути дифракції ( )(2 )HKL : 
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( )sin(2 / 2) / 2HKL HKLd          (3.2) 

 

Розрахунок відносної інтенсивності максимумів виконувався у кінематичному 

наближенні за відомою формулою: 

 
2

2

2

1 cos( ) ( )
2sin cos

I HKL A F HKL 
  

 
     (3.3)  

 

У формулі (3.3) параметр А сталий для усіх максимумів за даних умов зйомки, 

( )F HKL  – структурна амплітуда кристала: 

  

 
22

28 sin
23

1
( ) ( )

j j j j
t U i Hx Ky Lz

j
F HKL f HKL e e

        


    ,  (3.4) 

 

де t  – кількість атомів базису елементарної комірки, ( )jf HKL  – атомна функція 

розсіювання j   атома, , ,j j jx y z  – координати j   атома базису,  2
jU  – 

середній квадрат ізотропної складової теплового зміщення j   атома.  

При побудові структури використовувалися наступні значення координат 

атомів у елементарній комірці (Табл.1) 

Таблиця 1 

Положення атомів в елементарній комірці С푠푃푏퐵푟 та амплітуда теплових 

зміщень при Т = 300 К [41] 

x y z Ueq occ 

0.9927(7) 0.9710(7) 0.25 0.084(4) 1 

0.5 0 0 0.026(1) 1 

0.0464(8) 0.505(1) 0.25 0.086(6) 1 

 

Вигляд синтезованої структури наведено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Фрагмент кристалічної структури С푠푃푏퐵푟 , побудований за даними 

роботи [41](кульки: Cs – зелені, Pb – чорні, Bi – коричневі) 

 

Розрахована дифрактограма неведена на рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Розрахована дифрактограма полікристалів С푠푃푏퐵푟  (за 
структурними даними роботи [41]) 

 

Експериментальне дослідження рентгенівського дифракційного спектра 

3СsPbBi , виконане з використанням монохроматизованого 1,2K  випромінення 

Fe (довжина хвилі 1,93735 Å), показало, що із усієї множини максимумів, 

наведених на рис. 3.2, експериментально спостерігаються тільки три групи: 

максимуми 200 та 020 в інтервалі кутів 2 = (26 –28)0, максимуми 004 та 220 в 

інтервалі кутів 2 = (38 –40)0 та максимуми 024 та 204 в інтервалі кутів 2 = (26 

–28)0. Решта максимумів експериментально не спостерігалася, та й 

інтенсивність вказаних груп не перевищувала 100 імп/c, що вимагало 

використання часу накопичення у точці 8 – 10 с.  

Для визначення параметрів , ,a b c  елементарної комірки за тими 

максимумами, які реєструються експериментально, було необхідно вибрати 

такі, для яких кутові положення, індекси інтерференції та інтенсивності 

дозволяли б визначити вказані параметри з найвищою точністю. Виявилося, що 

такій умові не відповідає експериментальний максимум в околі 2 = 27,20. Як 

видно з рис. 3.2, у цьому кутовому околі розташовано два максимума 200 та 

020, різниця кутового положення яких не перевищує  = 0,20. У той же час, з 

рис. 2.5 можна зробити висновок, що експериментальний максимум добре 

описується одною апроксимуючою функцією Фойгта і не має ознак перекриття 

двох близькорозташованих максимумів. Температурна поведінка кутового 

положення максимума також не виявила його розщеплення. Отже, реально 

спостерігається один максимум, 200 чи 020, а відповідно інший є загашеним. 

Який саме з максимумів спостерігається, немає можливості встановити з 

наявних даних, враховуючи ті суперечності у визначенні значень параметрів 

,a b , про які йшлося вище. Тому, не зважаючи на його достатню інтенсивність, 

було вирішено не використовувати цей максимум для подальшого аналізу. 
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Таким чином, експериментально досліджувалося кутове положення груп 

максимумів 004 – 220 та 024 – 204. 

 

 

3.2. Визначення параметрів 풂, 풃, 풄 елементарної комірки С풔푷풃푩풓ퟑ в 

інтервалі температур 100 – 300 К 

 

 Процедура обробки отриманих дифрактограм за допомогою програмного 

пакету Peakfit 2.01 детально описана у п. 2.3. Вкажимо режими роботи 

дифрактометра ДРОН-4-07, за яких реєструвалися рентгенівські 

дифрактограми:  

- напруга на рентгенівській трубці БСВ 29 Fe U = 29 кВ, сила струму у 

трубці І = 28 мА; 

- крок сканування по куту  (2 = 0,030; 

- час накопичення сигналу у кожній точці 8 – 10 с. 

Першою визначалася температурна залежність параметра с(Т). Для цього 

досліджувалося кутове положення максимума (004)2 . Оскільки квадратична 

форма для кристалів ромбічної сингонії має вигляд (3.1), то для максимума 004 

вона набуває вигляду (004) / 4d c . З урахуванням рівняння Бреггів значення 

параметра с обчислювалося як: 

 

(004) (004)4 2 / sin(2 / 2)с d           (3.5) 

 

На рис. 3.3 та рис. 3.4 представлено типові спектрограми максимумів 004 – 

220 при температурах 290 К та 180 К. Добре помітно зсув кутового положення 

максимума 004 в область більших кутів при охолодженні зразка. На рис. 3.5 та 

3.6 наведено типові дифрактограми максимумів 024 та 204. Звертає на себе 

увагу той факт, що кутове положення максимума 024 майже не змінилося при 

охолодженні до 120 К, тоді як максимум 204 зсунувся у бік більших кутів 
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майже  на (2 = 0,20. Для максимумів 024 та 204 квадратична форма набуває 

вигляду: 

 
2 2

2 2 2
024

1 2 4
d b c

        (3.6) 

 

А для максимумів 204 та 204 відповідно: 

 
2 2

2 2 2
204

1 2 4
d а c

        (3.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Структурні максимуми 004 – 220 при температурі 290 К 
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Рис. 3.4. Структурні максимуми 004 – 220 при температурі 180 К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Структурні максимуми 024 – 204 при температурі 290 К 
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Рис. 3.5. Структурні максимуми 024 – 204 при температурі 120 К 

 

Тоді: 
1/22

2 2
024

1 42b
d c


 

  
 

      (3.8) 

 
1/22

2 2
204

1 42a
d c


 

  
 

      (3.9) 

 

У формулах (3.8), (3.9): (024) (024)/ 2sin(2 / 2)d    ; (204) (204)/ 2sin(2 / 2)d    . 

 Розглянемо отриману залежність с(Т), яка визначалася з кутового 

положення максимума 004 за формулою (3.5) – див. рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Залежність с(Т) для кристалів 3СsPbBi  

 

Як видно з графіка, в усьому дослідженому температурному діапазоні з 

урахуванням експериментальної похибки залежність с(Т)  є практично 

лінійною. Тому було виконано лінійну інтерполяцію залежності методом 

найменших квадратів. Результат такої інтерполяції наведено на рис. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Лінійна інтерполяція залежності с(Т) для кристалів С푠푃푏퐵푟  

 

За даними, представленими на рис. 3.7, було визначено коефіцієнт 

лінійного теплового розширення  

1
с

с
T с


  


      (3.10) 
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У формулі (3.10) с  – середнє значення параметра в усьому 

дослідженому температурному діапазоні. У даному експерименті 11,724с   

Å. Тоді величина коефіцієнта дорівнює: 5(3,6 0,2) 10с
    . Отриманий 

результат добре корелює з даними роботи [41]), в якій експериментально 

встановлено, що в інтервалі температур 10 – 40 К коефіцієнт 53,2 10с
   , а в 

інтервалі 45 – 100 К коефіцієнт 53,8 10с
   . Визначена залежність с(Т) в 

подальшому використовувалася для отримання експериментальних 

залежностей a(Т), b(Т).    

На рис. 3.8. представлено залежність b(Т), визначену за 

експериментальними значеннями залежностей (024) ( )d T  та с(Т) – формули (3.6), 

(3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Залежність b(Т) для кристалів С푠푃푏퐵푟  

 

Звертає увагу той факт, що залежність ( )b T  містить дві області: в інтервалі 

температур 106 – 190 К вона є спадаючою при зростанні температури, а в 

інтервалі 200 – 300 К параметр b  практично не залежить від температури. В 

області температур 190 – 200 К відбувається зміна кута нахилу залежності ( )b T

. Відповідно, в інтервалі температур 106 – 190 К  коефіцієнт 
5(9,2 0,6) 10b
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коефіцієнтом лінійного розширення   b  в кристалах  С푠푃푏퐵푟  спостерігалося і 

в недавній роботі [41], але там це був діапазон температур 4 – 100 К. Авторами 

[41] було отримано, що цей коефіцієнт у такому діапазоні суттєво менший і 

складає тільки 53,5 10b
    . Отже, виявлено, що від’ємне значення лінійного 

коефіцієнта теплового розширення  b  існує і в діапазоні 4 – 190 К. Зміна 

значення  b  в інтервалі 190 – 200 К може свідчити про існування фазового 

переходу в цій області температур. Тип та характеристики такого переходу 

потребують подальшого дослідження. 

 

На рис. 3.9. наведено залежність ( )a T , визначену за експериментальними 

залежностями (204) ( )d T  та ( )с T  – формули (3.7), (3.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Залежність ( )a T  для кристалів 3СsPbBi  

 

Як видно з рис. 3.9, в температурному діапазоні 100 – 300 К залежність  ( )a T

близька до лінійної. Однак, звертає на себе увагу той факт, що лінійні ділянки 

залежності ( )a T  в інтервалі 100 – 190 К та в інтервалі 210 – 300 К дещо зміщені 
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на сталу величину а , яка складає 0,03 0,04а    Å. Для кількісної перевірки 

цього припущення було виконано лінійну інтерполяцію залежності ( )a T окремо 

в інтервалі 100 – 190 К, та окремо в інтервалі 210 – 300 К. Результат такої 

інтерполяції наведено на рис. 3.10 та 3.11.  Виявилося, що коефіцієнт нахилу 

залежностей до осі температур практично однаковий на обох температурних 

інтервалах, а сталий доданок, який відповідає ( 0)a T  , відрізняється саме на 

0,04 Å. Таким чином, для залежності ( )a T  характерна стрибкова зміна на 

величину 0,03 0,04а    Å, яка відбувається в області 190 –210 К та не 

супроводжується зміно кута нахилу залежності до осі температур. Така 

стрибкоподібна зміна є характерною для фазового переходу першого роду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Залежність ( )a T для кристалів С푠푃푏퐵푟 в діапазоні 210 – 300 К 

 

 

 

 

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

7,88

7,90

7,92

7,94

7,96

7,98

8,00

8,02

8,04

1

y=a+bx

T, K

a,
 A

Value Standar
Intercep 7,65787 0,02435
Slope 0,00125 9,69546

  

7,85

7,86

7,87

7,88

7,89

7,90

7,91

7,92

2

a,
 A y=a+bx



                                                                        38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Залежність ( )a T для кристалів С푠푃푏퐵푟 в діапазоні 100 – 190 К 

 

У той же час, зміна кута нахилу залежності ( )b T  в інтервалі 190 – 200 К 

більш характерна для фазових переходів другого роду. Очевидно, питання про 

характер структурного перетворення в кристалі С푠푃푏퐵푟  в інтервалі 190 –

 200 К потребує подальшого дослідження. Вкажимо також значення 

коефіцієнта лінійного теплового розширення 4(1,5 0,2) 10a
    , визначеного 

за залежністю ( )a T В інтервалі температур 100 – 300 К. Порівнюючи його з 

величиною с , необхідно відзначити, що він майже у три рази перевищує 

останню. Цей результат узгоджується з даними роботи [41], в якій для 

діапазону температур 4 – 100 К отримано  41,2 10a
   . Отже, 

експериментально виявлено значну анізотропію значень коефіцієнта лінійного 

теплового розширення в кристалах С푠푃푏퐵푟  в діапазоні температур 100 –

 300 К. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Експериментально досліджено відносну інтенсивність та кутове 

положення структурних максимумів 004, 024, 204 кристалів С푠푃푏퐵푟  в 

діапазоні температур 100 – 300 К, за якими визначено температурні 

залежності параметрів , ,a b c  елементарної комірки та коефіцієнти 

теплового розширення (КТР) , ,a b c    вздовж координатних напрямків. 

 

2. Показано, що температурні залежності параметрів a  та  c  є лінійними. 

При цьому значення КТР a  майже у тричі перевищує с , що свідчить 

про значну анізотропію густини коливальних станів у кристалі С푠푃푏퐵푟 . 

 

3. Встановлено, що в інтервалі температур  100 – 190 К  спостерігається 

область з від’ємними значеннями КТР b , яка при температурі 190 – 210 

К переходить в область з нульовим КТР b . При цих же температурах 

190 – 210 К параметр  a  змінюється стрибком на величину 0,03 – 0,04 Å. 

 

4. Виявлені аномалії на температурних залежностях ( )a Т , ( )b Т  в околі 

температур 190 – 210 К свідчать про існування структурного фазового 

перехода, при якому в площині (001) можуть відбуватися просторові 

зміщення зв’язків Pb – Br. 
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