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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Наприкінці ХХ століття виявлено новий клас 

матеріалів з від’ємними значеннями коефіцієнтів Пуассона, які названі 
ауксетиками. На можливість існування таких матеріалів вперше звернув увагу 
В. Фойгт [1*]. Водночас впродовж десятиліть вважалося, що «у природі 
невідомі тіла, для яких було б µ < 0 [2*]». Фізична природа та механізми і 
закономірності виникнення ауксетичних властивостей на даний час мало 
вивчені. Переважна більшість досліджень обмежується визначенням від’ємних 
значень коефіцієнтів Пуассона в окремих кристалографічних напрямках [3*–5*]. 

Однак, навіть в одному кристалі можуть бути декілька напрямків 
ауксетичності, а кутовий розподіл μij(φ,θ,ψ) досить протяжний, що приводить 
до утворення поверхонь від’ємних значень коефіцієнта Пуассона. Виникають 
проблеми при інтерпретації чотиривимірної поверхні μij(φ,θ,ψ) в тривимірній 
системі координат та сепарації від’ємних значень μij при побудові вказівних 
поверхонь ауксетичності. Більше того, при дії зовнішніх факторів (P, V, T) 
аномальне деформування кристалів може приводити до зміни типів 
ауксетичності і навіть до появи абсолютної ауксетичності, змінюючи при цьому 
фізико-механічні властивості матеріалів.  

У дисертації із застосуванням методів фізичної акустики та комп’ютерної 
обробки експериментальних результатів побудовані вказівні поверхні ауксетич-
ності для низки монокристалів кубічної, гексагональної, тетрагональної та 
ромбічної сингонії. На основі аналізу елементів симетрії та анізотропії пружних 
властивостей монокристалів встановлені критерії виникнення різних типів 
ауксетичності та основні закономірності формування вказівних поверхонь 
ауксетичності. Виявлені ефекти осциляції ауксетичності у залежності від 
температури описані у квазігармонійному наближенні динамічної теорії 
кристалічних ґраток. Показано, що поблизу точок фазового перетворення 
площа вказівних поверхонь ауксетичності збільшується, а ефекти осциляції 
ауксетичних властивостей молекулярних кристалів обумовлені процесами 
впорядкування обертових і лібраційних коливань молекул. Запропонована 
методика дозволяє не тільки виявити ауксетичність, а й отримати її кількісні 
характеристики: коефіцієнти Пуассона μij, ступінь ауксетичності Sa , параметри 
Грюнайзена γij та характеристичні температури θ. 

Актуальність дослідження ауксетичних властивостей кристалів мотиву-
ється можливістю отримання нових ауксетиків – матеріалів з унікальними 
деформаційними характеристиками: високим ударно-енергетичним погли-
нанням, сейсмічною та адгезійною стійкістю, великою граничною текучістю, 
антифрикційними та вакуумно-стійкими властивостями тощо.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження, результати яких наведено в дисертації, виконувались у 

відповідності до програми наукової тематики кафедри фізики твердого тіла 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Динаміка 
кристалічної ґратки, фізико-механічні властивості та механізми дефекто-
утворення в полікристалах, монокристалах і надґраткових структурах» (номер 
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Держреєстрації 0111u000728, 2011–2015 рр.), та держбюджетних НДР 
«Розробка нових способів діагностики анізотропії пружних, непружних та 
оптичних властивостей неорганічних та органічних матеріалів» (номер 
Держреєстрації 0113U0003250, 2012–2014 рр.), «Методи і засоби визначення 
анізотропії ауксетичних властивостей в кристалах з різним типом хімічного 
зв’язку та азимутально-інваріантної масштабно-селективної реконструкції 
полікристалічних мереж» (номер Держреєстрації 0115U0003236, 2015–
2016 рр.).  

Метою роботи є встановлення основних закономірностей виникнення та 
формування різних типів ауксетичності монокристалів високих, середніх та 
низьких категорій. 

Завдання, які виконувалися згідно з поставленою метою: 
1. Створення комплексу алгоритмів і програм для розрахунків у довільних 
напрямках абсолютних значень коефіцієнта Пуассона μij(φ,θ,ψ), 
характеристична поверхня якого є чотиривимірною фігурою; 

2. Розробка методики сепарації від’ємних значень коефіцієнта Пуассона μij 
та визначення ауксетичних напрямків шляхом побудови вказівних 
поверхонь ауксетичності монокристалів; 

3. Встановлення критеріїв виникнення ауксетичних властивостей, основних 
закономірностей формування вказівних поверхонь та проведення 
класифікації типів ауксетичності; 

4. Вивчення впливу температури та концентрації легуючих елементів на 
ауксетичні властивості металів з різним типом хімічного зв’язку (Be, In), 
напівпровідників (Cd1-xMnxTe, Hg1-xMnxTe) та молекулярних кристалів 
(C60, C6H6); 

5. Пошук та виявлення кристалів, які мають ауксетичні властивості. 
Об’єкт дослідження: критерії виникнення ауксетичних властивостей та 

основні закономірності формування вказівних поверхонь ауксетичності. 
Предмет дослідження: понад 70 монокристалів кубічної, гексагональної, 

тетрагональної та ромбічної сингоній (CdTe, HgTe, Li, LiF, Pd, С60, Be, In, 
Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2, C6H6, SnSe, I, …). 

Методи дослідження. Дослідження структурної досконалості 
монокристалів LiF, ZnTe, CdTe, HgTe, SnSe, KDP та твердих розчинів  
Cd1-xMnxTe, Hg1-xMnxTe, Pb1-xSnxSe проведено Х-хвильовими дифракційними 
топографічними методами Берга-Баррета і Ланга. 

Орієнтація зразків та визначення періодів кристалічних ґраток 
здійснювалась на установці ДРОН –3М.  

Густина зразків визначалася гідростатичним зважуванням і Х-хвильовим 
дифракційним методом.  

Вимірювання швидкостей поширення поперечних υt і поздовжних υl УЗ 
хвиль у певних кристалографічних напрямках проводилось за методикою 
суміщення відбитих ехо-імпульсів на частоті 5–70 МГц. Похибка у визначенні 
υi(x, T) не перевищувала 0,5 %. Для деяких монокристалів використанні 
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сертифіковані значення величин Сij(T), наведені у міжнародному довіднику 
Landolt-Börstein (Springer, Berlin, 1992).  

Обробка експериментальних результатів здійснювалась за допомогою 
створеного комплексу алгоритмів і програм розрахунку коефіцієнтів Пуассона 
μij та побудови вказівних поверхонь ауксетичності у програмному середовищі 
«Wolfram Mathematica 6». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі 
розробленого методу визначення напрямків ауксетичних властивостей 
монокристалів шляхом побудови вказівних поверхонь, вперше: 

1. Встановлено критерії виникнення ауксетичного деформування в 
монокристалах кубічної, гексагональної, тетрагональної і ромбічної 
сингоній. Проведена класифікація типів ауксетичності та визначені 
основні закономірності формування вказівних поверхонь ауксетичності. 

2. Виявлено ауксетичні властивості монокристалів CdTe, HgTe, MnAs, SnSe, 
C60, C6H6 та твердих розчинів Cd1-xMnxTe, Hg1-xMnxTe. 

3. Визначено температурну і концентраційну залежності ауксетичних 
властивостей монокристалів Li, LiF, Pd, C60, Be, In, Cd1-xMnxTe,  
Hg1-xMnxTe, In1-xTlx, Be1-xCux. Встановлено, що поблизу точок фазових 
перетворень ступінь ауксетичності Sa зростає пропорційно росту 
амплітуди коливань атомів у кристалічній ґратці. Легування кристалів 
Be(Cu) та In(Tl) приводить до збільшення параметрів анізотропії Ai, 
зменшення стабільності кристалічних ґраток та росту площі вказівних 
поверхонь ауксетичності. 

4. Виявлено переходи: неаксіальний → аксіальний → майже абсолютний 
ауксетик у Be – та осциляції ауксетичних властивостей у молекулярних 
кристалах C60 і C6Н6. 
Практичне значення одержаних результатів. Встановлені в роботі 

особливості виникнення від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона та 
ангармонійність теплових і акустичних коливань атомів у кристалічній ґратці 
дозволили визначити основні механізми і закономірності формування 
ауксетичних властивостей монокристалів. Отримана кількісна інформація – 
коефіцієнт Пуассона μij(T), множники пружної анізотропії Ai(T), ступені 
ауксетичності Sa(T), характеристичні температури Дебая θi(T), параметри 
Грюнайзена γij(T) – безпосередньо використовується для розробки практичних 
рекомендацій щодо технологічних режимів синтезу монокристалів.  

Отримані результати можна успішно використовувати для аналізу 
механізмів фазових переходів типу зміщення і порядок – безпорядок. 

Результати дисертаційної роботи можна використати в науково-дослідних 
лабораторіях вищих навчальних закладів та академічних інститутів, зокрема: в 
Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, в Інституті фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, в Інституті термоелектрики МОН та 
НАНУ, в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, у 
Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, у Львівському 
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національному університеті ім. І. Франка. 
Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів базується на 

використанні апробованих експериментальних акустичних та Х-хвильових 
методик досліджень, застосуванні адекватних фізичних моделей теорій 
пружності анізотропних кристалів і динаміки кристалічних ґраток, використанні 
сучасних комп’ютерних програмних пакетів для обробки експериментальних 
даних, а також узгодженням результатів із відомими літературними даними. 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі узагальнені 
результати досліджень, опублікованих автором у співавторстві [1–17]. У всіх 
наукових працях дисертант брав участь у постановці задач, проведенні 
експериментальних досліджень, аналізі та інтерпретації результатів і 
оформленні наукових публікацій. Особисто автором розроблені програми для 
розрахунку коефіцієнта Пуассона в залежності від напрямків поздовжньої та 
поперечної деформацій і побудови вказівних поверхонь ауксетичності 
монокристалів. 

Зокрема, у роботі [1] виміряні концентраційні та температурні залежності 
швидкостей поширення УЗ хвиль у твердих розчинах Cd1-xZnxSb. У публікації 
[2] визначені дефекти кристалічної будови, які виникають у приповерхневих 
шарах при механічній обробці. У працях [3–4] виявлено кореляцію між 
ступенем іонності fi, анізотропією кристалів А і структурною стабільністю 
кристалічних ґраток. У роботі [5] показано особливості формування 
характеристичних поверхонь модулів Юнга монокристалів кубічної сингонії. У 
публікаціях [6, 7, 9, 10] побудовані вказівні поверхні ауксетичності та характер-
ристичні поверхні модулів Юнга монокристалів кубічної, гексагональної, 
тетрагональної та ромбічної сингоній. У праці [8] виміряні швидкості 
поширення УЗ хвиль у монокристалах SnSe та досліджені температурні 
залежності періодів кристалічної ґратки твердих розчинів Pb1-xSnxSe. 

У роботах [11–17] дисертант брав участь у підготовці доповідей, які 
заслуховувались і обговорювались на міжнародних та регіональних наукових 
конференціях. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні матеріали 
дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях:  

1. The VIII International School-Conference «Actual Problems of Semiconductor 
Physics» (Drohobych, Ukraine, June 25–28, 2013), 

2. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (Чернівці, 
30 вересня – 4 жовтня 2013), 

3. Международная научная конференция «Актуальные проблемы физики 
твердого тела» (Минск, Беларусь, 15–18 октября 2013), 

4. 55 Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» 
(Харьков, Украина, 9–13 июня 2014), 

5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні 
проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та 
мікроелектроніки» (Чернівці, Україна, 23–25 жовтня 2014), 

6. XV International conference on physics and technology of thin films and 



 5 

nanosystems (Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 11–16, 2015), 
7. IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики 
та комп’ютерної техніки» (Чернівці, Україна, 26–29 травня 2015). 
Публікації. У процесі виконання роботи за темою дисертації опуб-

ліковано 17 праць, у тому числі 10 статей у фахових журналах [1–10] і 7 тез 
доповідей у збірниках матеріалів регіональних і міжнародних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти 
розділів, основних висновків, бібліографічного списку використаних джерел, 
який нараховує 86 найменувань. Загальний обсяг роботи складає 176 сторінок 
машинописного тексту і містить 55 рисунків та 8 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи та її 
зв'язок з науковими програмами і темами досліджень, сформульовані мета і 
завдання дослідження, вказані наукова новизна, практичне значення, 
обґрунтованість і достовірність отриманих результатів, наведені дані про 
апробацію роботи, публікації й особистий внесок дисертанта.  

У першому розділі проведено огляд теоретичних і експериментальних 
праць за темою дисертації. Проаналізовано основні положення теорії пружності 
твердих тіл, а саме: тензори деформацій і напруг, закон Гука, рівняння 
Крістоффеля, модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона [2*]. Розглянуто ряд робіт 
присвячених вивченню ауксетичних властивостей і показано, що механізми і 
закономірності формування, критерії виникнення ауксетичних властивостей до 
цього часу не встановлені. 

Другий розділ присвячений методам дослідження структурної 
досконалості та вимірювання швидкості поширення УЗ хвиль у монокристалах. 
Акцентується першочерговість дослідження ступеня структурної досконалості 
монокристалів (методи Бормана, Ланга, Берга–Баррета), який суттєво впливає 
на точність вимірювання параметрів динаміки кристалічної ґратки.  

У третьому розділі отримано вираз залежності коефіцієнта Пуассона від 
двох взаємоперпендикулярних напрямків поздовжньої та поперечної 
деформацій для кубічних кристалів: 
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      (1) 

Розраховано коефіцієнти Пуассона µij для деяких монокристалів кубічної 
сингонії та вперше побудовано вказівні поверхні ауксетичності. Встановлено, 
що необхідною і достатньою умовою виникнення неаксіальної ауксетичності є 
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співвідношення 
05,0 441211 >−+ SSS ,                                             (2) 

а аксіальної ауксетичності –  
012 >S .                                                         (3) 

Критерії ауксетичності та напрямки від’ємних значень µij для кристалів 
кубічної сингонії не залежать від типу кристалічних ґраток та характеру 
хімічного зв’язку.  

Вказівні поверхні ауксетичності деяких монокристалів бінарних сполук з 
ґратками типу сфалериту наведені на рис. 1, які розміщені у порядку зростання 
множника анізотропії пружності 441211 /)(2 SSSA −= . Від’ємні значення 
коефіцієнтів Пуассона µij, виявлені в кристалографічних напрямках 〉〈110 , чітко 
зображуються у вигляді окремих точок для монокристала CdTe. Із ростом 
множника пружної анізотропії А, а відповідно, і ступеня іонності fi, 
відбувається поступове «розмиття» напрямків, у яких спостерігаються від’ємні 
значення µij, і збільшення площі вказівних поверхонь. Для монокристала CuBr 

6=А  і поверхня ауксетичності вироджується у зони площин, у напрямку яких 
виявляються від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона µij. У той же час 
ауксетичність не спостерігається у кристалографічних напрямках типу 〉〈100 . 
Характерно, що ступінь іонності монокристала CuBr fi = 0,735, який майже 
рівний критичному значенню – 785,0=к

іf . Це приводить до збільшення 
анізотропії А, нестійкості кристалічної ґратки і наближення фазового переходу 
з ґратки типу сфалериту до ґратки типу NaCl.  

 
   CdTe (A = 2,42)         HgTe (A = 2,69)         CuI (A = 3,16)            CuBr (A = 6) 

Рис. 1. Вказівні поверхні ауксетичності монокристалів з ґраткою типу 
сфалериту. А – множник анізотропії пружності.  

(Тут і надалі осями координат вибрано основні кристалографічні осі). 
 

На межах областей ауксетичності коефіцієнт Пуассона дорівнює нулю. 
Тобто, в тих напрямках не буде поперечної деформації при поздовжньому 
стиску чи розтягу. Наприклад, при розтягу CdTe у напрямку [110], то у 
напрямку ]101[  він буде розширюватися, а у напрямку, який виходить на межу 
області ауксетичності, його розміри залишаться незмінними.  

Вказівні поверхні ауксетичності перехідних металів Pd, Au, Ag, Cu з ГЦК 
ґратками зображені на рис. 2. Напрямки від’ємних значень коефіцієнтів 
Пуассона не змінюються, а площа вказівних поверхонь ауксетичності збіль-
шується із ростом множника анізотропії пружності А. 
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      Pd (A = 2,78)            Au (A = 2,88)             Ag (A = 3,01)            Cu (A = 3,21) 

Рис. 2. Вказівні поверхні ауксетичності монокристалів з ГЦК ґраткою 
 
Для лужних металів Li, Na, K, Rb, які кристалізуються з утворенням ОЦК 

ґратки, вказівні поверхні ауксетичності наведені на рис. 3. У порівнянні з 
кристалами, які мають ґратки типу ГЦК та сфалериту, площа вказівних 
поверхонь ауксетичності значно більша і зростає пропорційно збільшенню А. 
Напрямки від’ємних значень µij не змінюються. Механізм структурних 
аномальних деформацій та появи від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона в 
кристалах з ОЦК ґраткою описаний в [3*]. Спостерігається кореляція між 
площею вказівних поверхонь ауксетичності і порядковим номером атомів Z в 
групах періодичної системи елементів (Li, Na, K, Rb; Cu, Ag, Au і т. ін.) та 
порядковим номером Z катіонів (ZnTe, CdTe, HgTe) або аніонів (CuCl, CuBr, 
CuI) і, відповідно, характеристичною температурою Дебая Dθ . 

 
     Rb (A = 6,13)              K (A = 6,33)               Na (A = 7)                Li (A = 8,38) 
         θ = 59 K                    θ = 100 K                  θ = 255 K                  θ = 448 K 

Рис. 3. Вказівні поверхні ауксетичності монокристалів з ОЦК ґраткою 
 
Температурна залежність ауксетичності молекулярних кристалів 

досліджена на прикладі фуллерита С60. Кристалічна ґратка фуллеритів 
утворюється сфероїдальними молекулами фуллеренів С60, де атоми вуглецю 
мають переважно sp2–гібридну електронну конфігурацію. Фуллерит С60 при 
нормальних умовах має щільно упаковану ГЦК ґратку, просторова група 
симетрії 3Fm m , період кристалічної ґратки 14,16a =  Å. На рис. 4 наведена 
температурна залежність вказівних поверхонь ауксетичності фуллерита С60 в 
інтервалі температур 100 300 K− . Ауксетичні властивості фуллерита С60 
виявлені нами вперше. Від’ємні значення коефіцієнтів Пуасссона 0<µij , як і 
для інших кристалів кубічної сингонії, спостерігаються вздовж кристалограф-
фічних напрямків типу 〉〈110  – неаксіальна ауксетичність. 
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         100 K                 140 K                  170 K                 259 K                  300 K 
       A = 2,25             A = 2,22                A = 2,2              A = 2,23               A = 2,5 
Рис. 4. Температурна залежність вказівних поверхонь ауксетичності фуллерита С60 

 
Зміна кутів Ейлера φ, θ, ψ від 0 до 2π з певними величинами кроків Δφ, 

Δθ, Δψ задає усі можливі орієнтації кристала в просторі. Відношення кількості 
орієнтацій кристала, при яких коефіцієнт Пуассона є від’ємним, до загальної 
кількості можливих орієнтацій називається ступенем ауксетичності Sa. 
Температурна залежність Sa (T) фуллерита С60 наведена на рис. 5а. При 
зростанні температури від 100 K до 170 K ступінь ауксетичності Sa 
зменшується пропорційно зменшенню множника пружної анізотропії (рис. 5б). 
Ауксетичність фуллерита С60 повністю зникає в інтервалі температур 
170 < T < 259 K. При T ≥ 259 K ступінь ауксетичності знову швидко зростає 
пропорційно стрімкому росту анізотропії А. Виявлена закономірність є 
характерною для всіх кристалів кубічної сингонії: зростання ступеня 
ауксетичності поблизу точок фазового перетворення. 

Температурна залежність ступеня ауксетичності може бути пояснена на 
основі аналізу термодинамічних властивостей фуллериту С60. Поблизу 260 К 
відбувається фазовий перехід із орієнтаційно упорядкованого у 
високотемпературний розупорядкований стан, який і приводить до появи і 
швидкого зростання ауксетичності. А при температурі близько 170 K 
починається поступове заморожування обертових коливань молекул і 
формування стану орієнтаційного скла [6*], яке і є безпосередньою причиною 
появи від’ємних значень μij. Отже, запропонований нами метод виявлення 
ауксетичних властивостей має унікальну чутливість до обертових коливань 
молекул. 

100 150 200 250 300
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

 

T, K

Sa

100 150 200 250 300

2,00

2,25

2,50
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Α

 
                                   а                                                                  б 

Рис. 5. Температурна залежність ступеня ауксетичності Sa (а) та 
анізотропії А (б) фуллерита С60 
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У четвертому розділі проведений аналіз деформаційних властивостей 
монокристалів гексагональної та тетрагональної сингоній. Встановлені умови 
виникнення аксіальної і неаксіальної ауксетичності. Визначені основні 
механізми і закономірності формування вказівних поверхонь ауксетичності. 
Вперше вивчено вплив температури на ауксетичні властивості монокристалів 
Be. Встановлено, що ангармонійність теплових і акустичних коливань атомів 
приводить до появи ауксетичних властивостей кристалів. 

Для монокристалів гексагональної та тетрагональної сингоній, які 
належать до середньої категорії, існують по два типи аксіальної і неаксіальної 
ауксетичностей. Встановлено, що умовами виникнення аксіальної 
ауксетичності є співвідношення: 

012 >S  – напрямки [100], [010], ]001[ , ]010[ ; 
013 >S  – напрямки [100], [001], ]001[ , ]100[ ;                         (4) 

а неаксіальної – 
02 44133311 >−++ SSSS  – напрямки [101], ]011[ , ]110[ , ]101[ ; 

022 661211 >−+ SSS  – напрямки [110], ]101[ , ]011[ , ]011[ .             (5) 
Серед кристалів гексагональної сингонії ауксетиків виявилось небагато. 

На рис. 6а наведені вказівні поверхні ауксетичності монокристалів Be, TiB2, 
MnAs, при чому ауксетичні властивості арсеніду марганцю нами виявлені 
вперше. Характерно, що від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона зосереджені 
навколо восьми кристалографічних напрямків типу 〉〈101 . Доцільно розглянути 
також кутову залежність коефіцієнта Пуассона ),,( ψθϕµij  (рис. 6б), яка 
                       Be                                      TiB2                                  MnAs 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Вказівні поверхні ауксетичності (а) та кутовий розподіл μij(θ,ψ)  (б) 
монокристалів Be, TiB2, MnAs. 



 10 

дозволяє визначити як мінімальні, так і максимальні значення μij. Оскільки 
пружні властивості гексагональних кристалів ізотропні в площині (001), то 
μij(φ,θ,ψ) не залежить від значень кута φ. І як слідує з рис. 6 зі зменшенням 
від’ємних значень коефіцієнта Пуассона спостерігається збільшення ступеня 
ауксетичності. 

Вказівні поверхні та кутові залежності коефіцієнтів Пуассона аксіальних 
ауксетиків MoS2 та Zn наведені на рис. 7. У даному випадку від’ємні значення 
коефіцієнтів Пуассона зосереджені у кристалографічних напрямках [100] і [010] 
(за винятком [001]). Формування вказівних поверхонь – аналогічне. 
                                         MoS2                                      Zn 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Вказівні поверхні ауксетичності (а) та кутовий розподіл ),( ψθµ  (б) 
монокристалів MoS2 і Zn. 

 
Вплив температури на ауксетичніть доцільно дослідити на прикладі 

монокристала Be, який є відомим конструкційним матеріалом авіа-космічної 
промисловості. Як слідує з рис. 8, із ростом температури в інтервалі 100 – 300 K 
площа сферичних ауксетичних поясів зменшується і неаксіальна ауксетичність 
у Be зникає. При 425 К спостерігається поява аксіальної ауксетичності. Із 
подальшим ростом температури площа вказівної поверхні збільшується і 
кристали Be  наближаються до абсолютних ауксетиків. Вперше виявлені нами 
ефекти аномальної деформації, а саме переходи неаксіальний → аксіальний → 
майже абсолютний ауксетик, потребують більш детального аналізу 
структурних особливостей та динаміки кристалічної ґратки Be . 

Аналіз параметрів динаміки кристалічної ґратки показує, що при 300 К, 
коли зникає неаксіальна ауксетичність, різко змінюється нахил кривих ijγ  
(рис. 9а). Нагадаємо, що параметри Грюнайзена характеризують зсув частот 
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                   100 K                                   200 K                                  300 K 

 
                    425 K                                  450 K                                  475 K 

Рис. 8. Температурна залежність вказівних поверхонь ауксетичності Be 
 

фононного спектру кристала внаслідок зміни об’єму і використовуються як 
міра ангармонійності:  

aln
ωlnγ 1

11 ∂
∂

−= ,    
cln
ωlnγ 3

33 ∂
∂

−= .                                    (6) 

Отже, анізотропія ангармонійності коливань атомів в гексагональній ґратці Be  
приводить до зниження стійкості кристалічної ґратки та створення передумов 
аномальної деформації, а саме: виникнення ауксетичних властивостей або 
зміни типу ауксетичності.  

Варто звернути увагу на те, що в інтервалі температур 300 – 600 К 
коефіцієнти стабільності 1SK , 2SK  практично не змінюються, а 3SK  і 4SK  
зменшуються (рис. 9б), що свідчить про зменшення стійкості кристалічної 
ґратки, і при K425=T  3SK  взагалі стає від’ємним. Саме в цій області 
температур спостерігається поява аксіальної ауксетичності. З подальшим 
ростом температури ступінь ауксетичності збільшується і при 475 К Be  стає 
майже абсолютним ауксетиком. Характерно, що в даній області температур 
спостерігається перехід Be  із крихкого в пластичний стан. 

На рис. 10а наведені вказівні поверхні ауксетичності та характеристичні 
поверхні модулів Юнга монокристалів ADP, KDP, RbD2AsO4 та RbH2AsO4, 
просторова група симетрії 12

2hD . У роботі [5*] стверджується, що ніякої 
залежності між коефіцієнтом Пуассона і модулем Юнга для монокристалів 
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Рис. 9. Температурні залежності параметрів Грюнайзена (а)  
та коефіцієнтів стабільності кристалічної ґратки (б) 

 
тетрагональної сингонії не спостерігається. Нами встановлено, що для даних 
кристалів від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона зосереджені в 
кристалографічних напрямках [100], [010], ]001[ , ]010[ , і саме в цих 
напрямках спостерігаються максимальні значення модулів Юнга (рис. 10б).  

Для кристалів тетрагональної сингонії параметри анізотропії пружності, 
які характеризують механічну стабільність кристалічних ґраток, рівні: 

11
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= .                          (7) 
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      424 PO)H(NH                42POKH                    RbD2AsO4                 RbH2AsO4 

б 
Рис. 10. Вказівні поверхні ауксетичності (а)  
та характеристичні поверхні модулів Юнга (б) 
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Із зменшенням параметрів пружної анізотропії 2A  і 3A  (табл. 1) ступінь 
ауксетичності зростає, що супроводжується зменшенням від’ємних значень µij. 
Виявлено, що площа вказівних поверхонь збільшується пропорційно росту 
відповідних для даного типу ауксетичності співвідношень між модулями 
Юнга – ]111[]101[ / EE , ]111[]001[ / EE , ]101[]001[ / EE . Таким чином між параметрами 
анізотропії характеристичних поверхонь модулів Юнга і ауксетичністю 
кристалів тетрагональної сингонії існує повна кореляція. 

Таблиця 1. 
Анізотропія кристалів А та співвідношення між модулями Юнга 

 А2 А3 ]111[]101[ / EE  ]111[]001[ / EE  ]101[]001[ / EE  
NH4H2PO4 1,23 0,19 1,22 1,08 0,88 

KH2PO4 0,59 0,16 1,32 1,77 1,34 
RbD2AsO4 0,56 0,12 1,36 1,87 1,37 
RbH2AsO4 0,56 0,12 1,36 1,86 1,37 

 

Наступна група досліджуваних кристалів – ізокатіонний ряд 
халькогенідів диртуті, просторова група симетрії 17

4hD . Вказівні поверхні 
ауксетичності та характеристичні поверхні модулів Юнга даних кристалів 
наведені на рис. 11. Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона зосередженні у 
восьми областях навколо напрямків типу 〉〈101 . Спостерігається якісна 
кореляція між вказівними поверхнями ауксетичності і характеристичними 
поверхнями модулів Юнга (див. рис. 11, Hg2Cl2, вид зверху). Із ростом 
порядкового номера Z халькогенідів Cl, Br, J, а відповідно їх іонних і 
                            Hg2Cl2                                          Hg2Br2                         Hg2I2   

 
а 

 
б 

Рис. 11. Вказівні поверхні ауксетичності (а)  
та характеристичні поверхні модулів Юнга (б) 
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ковалентних радіусів, ступінь ауксетичності зростає, при цьому відношення 
періодів кристалічних ґраток aс /  та параметр анізотропії 2A  спадають. 
Зауважимо, що як і для попередньої групи кристалів, відношення модулів Юнга 
у характерних напрямках збільшується пропорційно росту Sa. 

Таблиця 2. 
Анізотропія кристалів А та співвідношення між модулями Юнга 

 c/a А1 А2 ]111[]001[ / EE  ]110[]001[ / EE  
Hg2Cl2 2,434 4,26 0,26 2,59 2,43 
Hg2Br2 2,384 5,35 0,21 2,89 2,88 
Hg2I2 2,357 7,51 0,14 3,46 3,40 

 
У п’ятому розділі визначені необхідні і достатні умови виникнення 

аксіальної і неаксіальної ауксетичностей для монокристалів ромбічної сингонії: 
для неаксіальних ауксетиків: 

а) 02 66122211 >−++ SSSS  – напрямки ]110[ , ]101[ , ]011[ , ]011[ , 
б) 02 55133311 >−++ SSSS  – напрямки ]101[ , ]011[ , ]110[ , ]101[ ,         (8) 
в) 02 44233322 >−++ SSSS  – напрямки ]011[ , ]110[ , ]101[ , ]110[ ; 

для аксіальних ауксетиків: 
а) 0S12 >  – напрямки ]100[ , ]010[ , ]001[ , ]010[ , 
б) 0S13 >  – напрямки ]100[ , ]001[ , ]001[ , ]100[ ,                      (9) 
в) 0S23 >  – напрямки ]010[ , ]001[ , ]010[ , ]100[ . 

На рис. 12 зображені вказівні поверхні деяких неаксіальних ауксетиків 
ромбічної сингонії, при чому для монокристала LiGaO2 реалізується умова (8а), 
для C6H6 – умова (8б), для SnSe – (8в), а для Ga – дві умови (8а) і (8в) 
одночасно. 

На рис. 13 для прикладу наведені вказівні поверхні ауксетичності 
монокристалів BaMnF4 і CaCO3, де реалізуються умови виникнення аксіальної 
ауксетичності (9а) і (9б) відповідно. Для монокристалів – ауксетиків ромбічної 
сингонії вперше виявлені випадки, коли для одного кристала вказівні поверхні 
ауксетичності формуються одноразово із від’ємних значенням μij в аксіальних і 
неаксіальних напрямках. Так для монокристалів Cu0,14Al0,03Ni  від’ємні значення 
μij  зосереджені  у  кристалографічних  напрямках  ]100[ ,  ]001[ ,  ]001[ ,  ]100[  – 

 
         LiGaO2                         C6H6                          SnSe                          Ga 

Рис. 12. Вказівні поверхні неаксіальних ауксетиків 
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         BaMnF4                      CaCO3                  Cu0,14Al0,03Ni                      I 

Рис. 13. Вказівні поверхні ауксетичності деяких монокристалів  
ромбічної сингонії 

 
аксіальна ауксетичність, та ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[  – неаксіальна 
ауксетичність. Аналогічна ситуація спостерігається для монокристала йоду. 
Отже, для ромбічної сингонії поділ ауксетиків на аксіальні і неаксіальні є 
некоректним. 
 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 
1. Розроблена методика побудови вказівних поверхонь ауксетичності 
монокристалів кубічної, гексагональної, тетрагональної та ромбічної син-
гоній. Проведена класифікація типів ауксетичності та встановлені критерії їх 
виникнення. 

2. Визначені основні закономірності формування вказівних поверхонь 
ауксетичності монокристалів. Встановлено кореляцію параметра 
Грюнайзена та ауксетичних властивостей. 

3. Вперше виявлено ауксетичні властивості для монокристалів CdTe, HgTe, C60 
MnAs, SnSe С6H6, та твердих розчинів TeMnCd xx1− , TeMnHg xx1− . 

4. Встановлено, що в кристалах кубічної сингонії існує тільки неаксіальний тип 
ауксетичності, при цьому ауксетичні властивості виникають при значеннях 
множника анізотропії пружності 0,2≥A . 

5. При наближенні до точок фазових перетворень (І та ІІ роду) ступінь 
ауксетичності Sa зростає. 

6. Проведено вивчення температурної залежності ауксетичності монокристалів 
Be. Виявлено переходи: неаксіальний → аксіальний → майже абсолютний 
ауксетик – при температурах 300 K, 425 K та 475 K відповідно. Показано, що 
зниження стійкості кристалічної ґратки приводить до виникнення 
ауксетичних властивостей і зміни типу ауксетичності. 

7. Для кристалів тетрагональної сингонії від’ємні значення коефіцієнтів 
Пуассона 0<µ  спостерігаються у чотирьох кристалографічних напрямках: 
типу 〉〈100  і 〉〈001  – аксіальні, та 〉〈110  і 〉〈101  – неаксіальні ауксетики. 
Показано, що між параметрами анізотропії Ai, характерними 
співвідношеннями модулів Юнга та ступенем ауксетичності Sa даних 
кристалів існує повна кореляція. 
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8. Для кристалів ромбічної сингонії від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона 
0<µ  спостерігаються у шести кристалографічних напрямках: типу 〉〈100 , 
〉〈010  і 〉〈001  – аксіальні, та 〉〈110 , 〉〈101  і 〉〈011  – неаксіальні ауксетики. 

Показано, що поділ кристалів на аксіальні і неаксіальні ауксетики для 
ромбічної сингонії є некоректним. 
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АНОТАЦІЯ 
Гунько М.М. Ауксетичні властивості та динаміка кристалічної 

ґратки монокристалів високої, середньої та низької категорій. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2015. 

Дисертація присвячена вивченню ауксетичних властивостей та їх 
взаємозв’язку з анізотропією пружності і основними параметра динаміки 
кристалічної ґратки монокристалів кубічної, гексагональної, тетрагональної та 
ромбічної сингоній. У роботі вперше побудовано вказівні поверхні 
ауксетичності, які показують напрямки від’ємних значень коефіцієнтів 
Пуассона μij. Для кожної із сингоній проведено класифікацію типів 
ауксетичності та отримано необхідні і достатні умови їх виникнення. Показано, 
що між параметрами анізотропії та ауксетичністю існує повна кореляція. 
Встановлено, що збільшення ангармонійності теплових і акустичних коливань 
атомів приводить до зменшення стійкості кристалічної ґратки та створення 
передумов виникнення ауксетичних властивостей кристалів. 

Ключові слова: коефіцієнт Пуассона, вказівна поверхня ауксетичності, 
ступінь ауксетичності, параметр Грюнайзена, ангармонійність теплових 
коливань. 

АННОТАЦИЯ 
Гунько М.Н. Ауксетические свойства и динамика кристаллической 

решетки монокристаллов высокой, средней и низкой категорий. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – 
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 
2015. 

Диссертация посвящена изучению акустических свойств и их 
взаимосвязи с анизотропией упругости и основными параметра динамики 
кристаллической решетки монокристаллов кубической, гексагональной, 
тетрагональной и ромбической сингоний. 

В работе впервые построены указательные поверхности ауксетичности, 
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которые показывают направления отрицательных значений коэффициентов 
Пуассона μij. Для каждой из сингоний проведена классификация типов 
ауксетичности и получены необходимые и достаточные условия их 
возникновения. Показано, что для монокристаллов кубической сингонии 
степень ауксетичности растет пропорционально увеличению множителя 
анизотропии упругости. Наблюдается корреляция между площадью 
указательных поверхностей ауксетичности и порядковым номером атомов Z в 
группах периодической системы элементов (Li, Na, K, Rb; Cu, Ag, Au и т. д.) и 
порядковым номером Z катионов (ZnTe, CdTe, HgTe) или анионов (CuCl, CuBr, 
CuI) и, соответственно, характеристической температурой Дебая. Впервые 
исследовано температурную зависимость ауксетичности фуллерита С60, на 
примере которой показано, что метод выявления ауксетических свойств имеет 
уникальную чувствительность к вращающимся колебаний молекул. 

Исследовано ауксетические свойства монокристаллов гексагональной 
сингонии. Показано, что ауксетические направления образуют сферические 
пояса, ширина которых увеличивается с уменьшением отрицательных значений 
коэффициентов Пуассона μij. Впервые изучено температурную зависимость 
ауксетических свойств монокристаллов Be. Обнаружен эффект аномальной 
деформации при увеличении температуры, а именно переходы неаксиальный → 
аксиальный → почти абсолютный ауксетик. Установлено, что увеличение 
ангармоничности тепловых и акустических колебаний атомов приводит к 
уменьшению устойчивости кристаллической решетки и созданию предпосылок 
возникновения аномальных деформаций и формирования ауксетических 
свойств кристаллов. 

Определено, что для кристаллов тетрагональной сингонии отрицательные 
значения коэффициентов Пуассона наблюдаются в четырех кристаллогра-
фических направлениях: типа 〉〈100  и 〉〈001  – аксиальные; 〉〈110  и 〉〈101  – не 
аксиальные ауксетики. Показано, что между параметрами анизотропии и 
степенью ауксетичности данных кристаллов существует полная корреляция. 
Наблюдается качественная корреляция между указательными поверхностями 
ауксетичности и характеристическими поверхностями модулей Юнга. С ростом 
порядкового номера Z халькогенидов в изокатионному ряде Hg2Cl2, Hg2Br2, 
Hg2I2, а соответственно их ионных и ковалентных радиусов, степень 
ауксетичности растет, при этом отношение периодов кристаллической решетки 

aс /  и параметр анизотропии 2A  уменьшаются. Отношение модулей Юнга в 
соответствующих для конкретного типа ауксетичности направлениях увеличи-
вается пропорционально росту площади указательных поверхностей. 

Определено, что для кристаллов ромбической сингонии, которая 
относится к низкой категории, отрицательные значения коэффициентов 
Пуассона наблюдаются в шести кристаллографических направлениях: типа 

〉〈100 , 〉〈010  и 〉〈001  – аксиальные; 〉〈110 , 〉〈101  и 〉〈011  – не аксиальные 
ауксетики. Для монокристаллов-ауксетиков ромбической сингонии впервые 
выявлены случаи, когда для одного кристалла указательные поверхности 
ауксетичности формируются единовременно с отрицательных значений μij в 
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аксиальных и не аксиальных направлениях. То есть, разделение ауксетиков на 
аксиальные и не аксиальные для данной сингонии некорректно. 

Ключевые слова: коэффициент Пуассона, указательная поверхность 
ауксетичности, степень ауксетичности, параметр Грюнайзена, ангармоничность 
тепловых колебаний. 

SUMMARY 
M.M.Gunko. Auxetic properties and crystal lattice dynamics of high-, 

medium- and low-category single crystals. – Manuscript. 
Thesis for physics and mathematics candidate's scientific degree on specialty 

01.04.07 – solid state physics – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 
Chernivtsi, 2015. 

The thesis is concerned with a study of the auxetic properties and their relation 
to anisotropy of elasticity and the basic parameters of crystal lattice dynamics of 
single crystals of cubic, hexagonal, tetragonal and rhombic systems. In the work, for 
the first time the indicating auxeticity surfaces have been constructed that show the 
directions of the negative values of Poisson’s ratios μij. For each of crystal systems 
the auxeticity types have been classified and the necessary and sufficient conditions 
for their origination have been obtained. Total correlation is shown to exist between 
the anisotropy parameters and the auxeticity. It has been established that increased 
anharmonicity of thermal and acoustic vibrations of atoms results in the reduction of 
crystal lattice stability and creation of prerequisites for the origination of abnormal 
deformations and formation of the auxetic properties of crystals. 

Keywords: Poisson’s ratio, indicating auxeticity surface, auxeticity degree, 
Gruneisen parameter, anharmonicity of thermal vibrations. 
 


