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ВСТУП 

Актуальність теми. Наприкінці ХХ століття виявлено новий клас 

матеріалів, які характеризуються аномальними деформаційними 

властивостями. Дані матеріали при розтягу в довжину збільшуються у 

поперечних розмірах і називаються ауксетиками. Явище ауксетичності 

полягає у виникненні при певних умовах в анізотропних середовищах 

напрямків або областей аномальних деформацій і, як наслідок, появи 

від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона 0<µij . Фізична природа та 

механізми і закономірності виникнення ауксетичних властивостей на даний 

час мало вивчені. Більшість досліджень обмежуються визначенням від’ємних 

значень коефіцієнтів Пуассона в окремих кристалографічних напрямках. 

Як показано у даній роботі, навіть для одного кристала можуть 

виникати декілька напрямків ауксетичності, а кутовий розподіл ),,( ψθϕµ  

досить протяжний, що приводить до утворення поверхонь від’ємних значень 

коефіцієнта Пуассона – ауксетичних поверхонь. Виникають проблеми при 

інтерпретації чотирьохвимірної поверхні ),,( ψθϕµ  в трьохвимірній системі 

координат та сепарації від’ємних значень 0<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, суттєво змінюючи 

при цьому фізико-механічні властивості матеріалів. Критерії та необхідні і 

достатні умови появи аномальних деформацій, а також механізми і 

закономірності формування вказівних поверхонь ауксетичності для 

монокристалів різних сингоній практично не встановлені. 

У даній роботі із застосуванням сучасних методів фізичної акустики та 

комп’ютерної технології обробки експериментальних результатів вперше 

побудовані вказівні поверхні ауксетичності деяких монокристалів кубічної, 

гексагональної, тетрагональної та орторомбічної сингонії. На основі аналізу 
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елементів симетрії та анізотропії пружних властивостей монокристалів 

встановлені необхідні і достатні умови виникнення різних типів 

ауксетичності та виявлені основні закономірності формування вказівних 

поверхонь ауксетичності. Критерії ауксетичності та напрямки від’ємних 

значень ijµ  не залежать від типу кристалічних ґраток та характеру хімічного 

зв’язку. Виявлені ефекти осциляції ауксетичності та зміни напрямків 

аномальних деформацій – типів ауксетичності – у залежності від 

температури, описані у квазігармонійному наближенні динамічної теорії 

кристалічних ґраток. Поблизу точок фазового перетворення площа вказівних 

поверхонь ауксетичності збільшується пропорційно росту амплітуди 

коливань атомів у кристалічній ґратці, а ефекти осциляції ауксетичних 

властивостей обумовлені процесами впорядкування обертових і лібраційних 

коливань молекул (в 60C  і 66HC ). Запропонована нами методика визначення 

аномальних деформацій в кристалах дозволяє не тільки виявити появу 

ауксетичних властивостей, а й отримати її кількісні характеристики: ступінь 

ауксетичності aS , коефіцієнти Пуассона ijµ  та параметри Грюнайзена ijγ , 

які є мірою зсуву частот коливального спектра кристалів внаслідок зміни 

об’єму при довільній деформації. 

Актуальність дослідження ауксетичних властивостей кристалів 

мотивується можливістю отримання нових матеріалів з унікальними 

деформаційно-міцнісними характеристиками: високим ударно-енергетичним 

поглинанням, сейсмічною та адгезійною стійкістю, великою граничною 

текучістю, антифрикційними та герметизуючими 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 

дефектоутворення в полікристалах, монокристалах і надґраткових 
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структурах» (номер 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.). 

У межах даних тематик дисертант приймав участь у 

експериментальному визначенні ступеня структурної досконалості, 

вимірюванні швидкостей поширення ультразвукових хвиль, у створенні 

програм для обробки експериментальних даних, обговоренні та аналізі 

одержаних результатів. 

Метою роботи є встановлення механізмів і закономірностей 

виникнення аномальних деформацій та формування ауксетичних 

властивостей монокристалів високих, середніх та низьких сингоній. 

Завдання, які виконувалися згідно з поставленою метою: 

1. Створення комплексу алгоритмів і програм для розрахунків у 

довільних напрямках абсолютних значень коефіцієнта Пуассона 

),,( ψθϕµ , характеристична поверхня якого є чотирьохвимірною 

фігурою, та побудови вказівних поверхонь ауксетичності 

монокристалів в тривимірному просторі; 

2. Встановлення основних закономірностей формування вказівних 

поверхонь ауксетичності та проведення класифікації типів 

ауксетичності; 

3. Визначення необхідних і достатніх умов виникнення ауксетичних 

властивостей монокристалів різних сингоній; 

4. Вивчення температурної та концентраційної залежностей ауксетичних 

властивостей металів з різним типом хімічного зв’язку (Be, In), 
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напівпровідників ( TeMnCd1 xx− , TeMnHg1 xx− ) та молекулярних 

кристалів ( 60C , 66HC ); 

5. Пошук та виявлення нових ауксетичних матеріалів. 

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. Топографія дефектів кристалічної будови 

монокристалів LiF, ZnTe, CdTe, HgTe, SnSe, KDP та твердих розчинів 

TeMnCd1 xx− , TeMnHg1 xx− , SeSnPb1 xx−  вивчалась Х-хвильовими 

дифракційними методами Берга-Баррета і Ланга на установці УРТ-1. 

Орієнтація зразків та визначення періодів кристалічних ґраток проводились 

на установці ДРОН – 3М. Густина зразків визначалася гідростатичним 

зважуванням і Х-хвильовим дифракційним методом. Вимірювання 

швидкостей поширення поперечних tυ  і повздовжних lυ  УЗ хвиль у певних 

кристалографічних напрямках проводилось за методикою суміщення 

відбитих ехо-імпульсів на частоті 5–70 МГц. Похибка у визначенні ),( Txiυ  

не перевищувала 0,5 %. 

Для інших монокристалів використанні сертифіковані значення 

величин )(TСij , наведені у міжнародному довіднику Landolt-Börstein 

(Springer, Berlin, 1992). 

Обробка експериментальних результатів здійснювалась за допомогою 

створеного комплексу алгоритмів і програм розрахунку коефіцієнтів 

Пуассона ijµ  і побудови вказівних поверхонь ауксетичності. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

На основі проведених досліджень вперше: 

1. Запропоновано новий метод визначення напрямків аномальних 

деформацій, для яких коефіцієнти Пуассона 0<µij , шляхом побудови 
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вказівних поверхонь ауксетичності монокристалів. Даний метод може 

бути успішно використаний для аналізу механізмів фазових переходів 

типу зміщення і порядок-безпорядок тощо. 

2. Встановлені необхідні і достатні умови виникнення ауксетичного 

деформування в монокристалах кубічної, гексагональної, 

тетрагональної і орторомбічної сингоній. Проведена класифікація типів 

ауксетичності та визначені основні механізми і закономірності 

формування вказівних поверхонь ауксетичності. Показано, що умови 

виникнення ауксетичності не залежать від типу кристалічних ґраток та 

характеру хімічного зв’язку. 

3. Виявлено ауксетичні властивості монокристалів CdTe, HgTe, MnAs, 

SnSe, 60С , 66HС  та твердих розчинів TeMnCd1 xx− , TeMnHg1 xx− . 

4. Визначено температурну і концентраційну залежності ауксетичних 

властивостей монокристалів Li, LiF, Pd, 60С , Be, In. Встановлено, що 

поблизу точок фазових перетворень ступінь ауксетичності aS  зростає 

пропорційно росту амплітуди коливань атомів у кристалічній ґратці. 

Легування кристалів Be(Cu) та In(Tl) приводить до збільшення 

параметрів анізотропії iA , зменшення стабільності кристалічних ґраток 

та росту площі вказівних поверхонь ауксетичності. 

5. Виявлено ефекти зміни типу ауксетичності: переходи неаксіальний → 

аксіальний → майже абсолютний в Be та осциляції ауксетичних 

властивостей в молекулярних кристалах 60С  і 66HС . 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені в роботі 

особливості виникнення аномальних деформацій та ангармонійність 

теплових і акустичних коливань атомів в кристалічній ґратці дозволили 

визначити основні механізми і закономірності формування ауксетичних 

властивостей монокристалів з різним типом кристалічних ґраток та 

характером хімічного зв’язку. Запропонований метод дозволяє не тільки 

визначити напрямки і області ауксетичних деформацій, але й отримати 
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кількісну інформацію: коефіцієнт Пуассона )(Tijµ , множники пружної 

анізотропії )(TAi , ступені ауксетичності )(TSa , характеристичні 

температури Дебая )(Tiθ , параметри Грюнайзена )(Tijγ  – яка безпосередньо 

використовується для розробки практичних рекомендацій щодо 

технологічних режимів синтезу монокристалів. 

Розроблені та модернізовані в процесі виконання дисертації методи 

визначення модулів пружності )(TСij , побудови вказівних поверхонь 

ауксетичності, оригінальні низько- і високотемпературні пристрої, комплекс 

комп’ютерних програм для обробки експериментальних результатів, 

знайшли застосування як в наукових, так і в навчальних лабораторіях 

Чернівецького національного університету. 

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 [Д1–Д19]. У 

всіх наукових працях, дисертант брав участь у постановці і обґрунтуванні 

задач, проведенні експериментальних досліджень, аналізі та інтерпретації 

результатів та оформленні наукових публікацій. Комп’ютерна обробка 

результатів проведена особисто автором. Розроблені програми для 

розрахунку коефіцієнта Пуассона в залежності від напрямків повздовжньої та 

поперечної деформацій і побудови вказівних поверхонь ауксетичності 

монокристалів будь-якої сингонії. 

Зокрема, у роботі [Д1] виміряні концентраційні та температурні 

залежності швидкостей поширення УЗ хвиль у твердих розчинах 
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SbZnCd1 xx− . У публікації [Д2] визначені дефекти кристалічної будови, які 

виникають у приповерхневих шарах Si при механічній роботі. У працях [Д3–

Д4] запропоновано визначення характеру хімічного зв’язку в монокристалах 

з ґраткою типу алмаза і сфалериту акустичним методом. Виявлено кореляцію 

між ступенем іонності if , анізотропією кристалів А і структурною 

стабільністю кристалічних ґраток. У роботі [Д5] виявлено особливості 

формування характеристичних поверхонь модулів Юнга монокристалів 

кубічної сингонії. У публікаціях [Д6, Д7, Д9, Д10] побудовані вказівні 

поверхні ауксетичності та характеристичні поверхні модулів Юнга 

монокристалів кубічної, гексагональної та тетрагональної сингоній. На 

основі аналізу анізотропії пружних властивостей встановлені умови 

виникнення аномальних деформацій та механізми формування ауксетичних 

властивостей. У праці [Д8] виміряні швидкості поширення УЗ хвиль у 

монокристалах SnSe та досліджені температурні залежності періодів 

кристалічної ґратки твердих розчинів SeSnPb1 xx− . 

У роботах [Д11–Д19] дисертант брав участь у написанні тез доповідей, 

які заслуховувались і обговорювались на міжнародних та регіональних 

наукових конференціях. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні матеріали 

дисертації доповідалися та обговорювалися на таких 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), 
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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 

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. За темою дисертації опубліковано 19 праць, у тому числі 

10 статей у фахових журналах [Д1–Д10] та 9 тез доповідей у збірниках 

матеріалів регіональних і міжнародних конференцій [Д11–Д19]. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 5 розділів, 

загальних висновків та бібліографічного списку використаних джерел, який 

нараховує 86 найменувань. Загальний обсяг дисертації складає 176 сторінок 

машинописного тексту і містить 55 рисунків та 8 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ (ОГЛЯД) 

 

Фізичні властивості твердих тіл внаслідок наявності в них певних 

елементів симетрії описуються тензорними величинами. У відповідності до 

принципу Неймана, група симетрії фізичних властивостей повинна включати 

в себе симетрію точкової групи кристала. Під дією зовнішніх сил 

(механічних, теплових, електричних, магнітних тощо) відбуваються статичні 

та динамічні зміщення атомів із положення рівноваги, що приводить до зміни 

їх фізичних властивостей. Сучасні Х-хвильові дифракційні та 

інтерферометричні методи досліджень твердих тіл є надзвичайно чутливими 

до зміни положень атомів у кристалічній ґратці і дозволяють визначати 

абсолютні значення періодів кристалічної ґратки ia  з точністю 

53 1010 −− −±  Ǻ, а відносні деформації – 810−  Ǻ. Методи фізичної акустики 

дають можливість виміряти швидкості поширення ультразвукових хвиль iυ  в 

кристалах, модулі пружності ijklC  та ін. і отримати інформацію про природу 

сил міжатомної взаємодії, характер хімічного зв’язку, анізотропію пружності 

та стабільність кристалічних ґраток. Вказані параметри відображають спектр 

теплових і акустичних коливань атомів. 

У даному розділі проведено огляд основних положень теорії 

пружності, поширення пружних хвиль в анізотропному середовищі та 

ауксетичних властивостей монокристалів. 

 

1.1. Співвідношення між зміщеннями, деформаціями і напруженнями 

Під дією сил, прикладених до твердого тіла, відстань між деякими 

двома точками зміниться. Якщо радіус-вектор між двома безкінечно 

близькими точками до деформації рівний 0rdr , а після деформації – rdr , то 

різниця цих векторів дорівнює вектору зміщення ud r : 

udrdrd rrr
+= 0 .                                               (1.1) 

Піднесемо (1.1) до квадрату і запишемо його в компонентах ix : 
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20202 )(2)()( iiiii dududxdxdx ++= .                             (1.2) 

У загальному випадку при деформації тіла його точки змінюються по-

різному, тобто вектор зміщення є функцією координат точок. Тому iud r  

можна записати у вигляді 

0
0 j
j

i
i dx

x
udu

∂

∂
= .                                              (1.3) 

Враховуючи (1.3), рівність (1.2) буде мати вигляд 

00
00

00
0

202 2)()( kj
k

i

j

i
ij

j

i
ii dxdx

x
u

x
udxdx

x
udxdx

∂

∂

∂

∂
+

∂

∂
+= .                  (1.4) 

Переставивши у другому доданку правої частини (1.4) індекси i та j, а у 

третьому – i та k, приведемо дане співвідношення до виду [1] 

00202 2)()( jiijii dxdxdxdx ε+= ,                                 (1.5) 

в якому ijε  рівне: 















∂

∂

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
=ε 00002

1

j

l

i

l

i

j

j

i
ij

x
u

x
u

x

u

x
u .                                (1.6) 

Ця величина має тензорний характер і називається тензором деформацій. 

Очевидно, що права частина при перестановці індексів не змінюється, тобто 

тензор деформацій є симетричним. Зазвичай пружні деформації твердих тіл є 

малими, і в подальшому ми будемо розглядати тільки цей випадок. Тоді у 

співвідношенні (1.6) можна знехтувати третім доданком, як величиною 

другого порядку мализни, і тензор деформацій набуде вигляду 















∂

∂
+

∂

∂
=ε 002

1

i

j

j

i
ij

x

u

x
u .                                         (1.7) 

Після зняття зовнішніх сил, які викликали деформацію, пружні тіла 

приймають попередню форму. Такий перехід із деформованого в нормальний 

стан відбувається під дією деяких внутрішніх сил, які називаються 

внутрішніми напругами. 
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Нехай f – об’ємна густина сил, діючих всередині деформованого тіла. 

Розглянемо елемент об’єму dV . Діючі на нього сили будуть прикладені до 

поверхні, яка його обмежує. Тоді кожна компонента результуючої сили 

записується у вигляді: 

∫σ= dSF ii ,                                                 (1.8) 

в якому iσ  позначає компоненту сили, діючої на одиницю поверхні даного 

об’єму. Проте тут варто врахувати, що безкінечно малий елемент поверхні є 

векторною величиною 

dSnSd rr
= ,          dSndS jj = ,                                 (1.8) 

де nr  – одиничний вектор зовнішньої нормалі до поверхні. Як наслідок, 

величина iσ  набуває вигляду 

jiji nσ=σ .                                                (1.9) 

Тоді 

jijjiji dSdSnF ∫∫ σ=σ= .                                   (1.10) 

Для того, щоб (1.10) було коваріантним рівнянням, ijσ  має бути 

ортогональним тензором другого рангу, який називають тензором внутрішніх 

напруг. Величину ijσ  розглядають, як і-ту компоненту сили, що діє на 

одиничну площадку, орієнтовану перпендикулярно до вісі jx  [2]. 

Характерно, що внутрішні напруги, які викликані появою деформацій, 

прагнуть знищити ці деформації. Тому при знятті зовнішніх сил пружне тіло 

повертається у початковий стан, причому одночасно зникають, як 

деформації, так і напруги. Тобто між напругами і деформаціями у пружному 

тілі є безпосередній зв'язок. Щоб встановити вид цього зв’язку, припустимо, 

що в кожній точці тіла напруги повністю визначаються деформаціями. Це 

справедливо для моделі абсолютно пружного тіла, і при малих деформаціях 

більшість реальних середовищ з достатньою точністю задовольняють даній 

умові. Таким чином можна записати 
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)( klijij εσ=σ                                               (1.11) 

Для найпростішого випадку деформації Р. Гуком було вперше 

встановлено лінійний зв'язок між напругою і деформацією [3]. Розкладемо 

кожну компоненту ijσ , як функцію від klε , в ряд Маклорена і, враховуючи 

мализну всіх klε , обмежимося першим членом розкладу: 

...)0(
0

+ε







ε∂

σ∂
+σ=σ

=ε
kl

kl

ij
ijij

kl

                             (1.12) 

Зауважимо, що не врахувавши доданки вище першого члена розкладу, ми 

обмежуємося лінійною теорією пружності, а вважаючи тіло абсолютно 

пружним, нулю стає рівним ще й перший доданок, оскільки при нульовій 

деформації напруги відсутні. Тоді 

klijklij C ε=σ ,                                             (1.13) 

де 

0=ε








ε∂

σ∂
=

klkl

ij
ijklC .                                        (1.14) 

Оскільки ijσ  та klε  є ортогональними тензорами другого рангу, то 

сукупність величин ijklC  формує ортогональний тензор четвертого рангу. 

Співвідношення (1.13) називають узагальненим законом Гука, а тензор 

ijklC  – тензором модулів пружності або пружних констант. Оскільки ліва 

частина рівняння (1.13) не змінюється при перестановці індексів i та j, то не 

повинна змінюватися і права, тобто тензор ijklC  повинен бути симетричним 

по відношенню до перестановки перших двох індексів. Аналогічний 

висновок слідує з (1.13) стосовно другої пари індексів k та l. 

 

1.2. Поширення пружних хвиль у кристалах. Рівняння Крістоффеля 

Закони поширення УЗ хвиль у кристалах можна отримати із загального 

рівняння руху пружно деформованого середовища [2]: 
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j

iji
xdt

ud
∂

σ∂
=ρ 2

2
.                                            (1.15) 

До складу лівої частини (1.15) входять компоненти вектора зміщення 

середовища, а правої – компоненти тензора напруг. Для того, щоб отримати 

рівняння тільки з однією невідомою величиною, а саме, вектором зміщення, 

врахуємо співвідношення (1.13) і (1.7). Тоді 
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Внаслідок симетрії тензорів ijklC  і klε  співвідношення (1.16) приймає вигляд 

kj
l

ijkl
i

xx
uC

dt
ud

∂∂
∂

=ρ
2

2

2
.                                      (1.17) 

Таким чином рівняння руху є лінійним однорідним диференціальним 

рівнянням другого порядку відносно вектора зміщення середовища. 

Обмежимося розглядом плоских монохроматичних пружних хвиль у 

кристалах. Загальний вираз для вектора зміщення такої хвилі може бути 

представлений у вигляді 

)(
0

trkieuu ω−=
rrrr ,                                           (1.18) 

де 0ur  – векторна амплітуда хвилі, k
r

 – хвильовий вектор, ω – кругова частота. 

Підставляючи (1.18) у (1.17) і враховуючи, що rki
j

rki

j
ekie

x

rrvr v
=

∂
∂ , а 

titi eie
t

ω−ω− ω−=
∂
∂ , отримаємо: 

lkjijkli ukkCu =ρω2 .                                        (1.19) 

Введемо замість ijklC  приведений тензор модулів пружності 

ijklijkl C
ρ

=λ
1 .                                             (1.20) 
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Далі, замінюючи jk  на jkn  і враховуючи, що υ=
ω
k

, де υ – фазова швидкість 

хвилі, (1.19) прийме вигляд 

02 =υ−λ ilkjijkl uunn                                        (1.21) 

або 

0)( 2 =δυ−λ lilkjijkl unn .                                    (1.22) 

Якщо ввести тензор другого рангу 

kjijklil nnλ=Λ=Λ )( ,                                       (1.23) 

то співвідношення (1.22) можна записати у вигляді 

0)( 2 =υ−Λ ur .                                             (1.24) 

У (1.24) вектор зміщення плоскої хвилі ur  є власним вектором, а квадрат 

фазової швидкості хвилі 2υ  – власним значенням тензора Λ, при чому 2υ  є 

коренем характеристичного рівняння 

02 =υ−Λ .                                               (1.25) 

Отже, задача зводиться до розв’язку рівняння на власні вектори і власні 

значення тензора Λ. Співвідношення (1.24) є фундаментальним рівнянням 

теорії пружності і називається рівнянням Крістоффеля. Величини Λ для 

різних сингоній наведені в монографії [2]. 

 

1.3. Модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона 

Розглянемо циліндричний стержень довільного поперечного перерізу S, до 

торців якого прикладена сила розтягу Sσ, бокова поверхня стержня вільна від 

напруг. Позначимо одиничний вектор вздовж осі стержня qr . Визначимо із 

закону Гука деформацію у напрямку розтягу: 

lkijkl
ijkl

lk
ij qqS

C
qq

σ=
σ

=ε ,                                   (1.26) 
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де 
ijkl

ijkl C
S 1

=  – тензор пружних податливостей. Відносне видовження 

стержня дорівнює lkjiijkljiij qqqqSqqll σ=ε=∆ / . Відношення напруги σ до 

відносного видовження називається модулем Юнга для напрямку q [4]: 

lkjiijkl qqqqS
qE 1)( =
r .                                      (1.27) 

Розрахунок модуля Юнга можна значно спростити, якщо ввести так звані 

позначення Фойгта, де α↔ij  за такою схемою: 

.6)12(,5)13(,4)23(
,3)33(,2)22(,1)11(

↔↔↔
↔↔↔

                         (1.28) 

Тоді модуль Юнга прийме вигляд: 

βααβ
=

)()(
1)(

qqqqS
qE r .                                    (1.29) 

Наведемо вираз для модуля Юнга в напрямку одиничного вектора iq  для 

найменш симетричної триклинної сингонії [5]: 
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  (1.30) 

Для кристалів інших сингоній співвідношення для модуля Юнга легко 

отримати із (1.19) шляхом занулення та прирівнювання відповідних 

компонент тензора пружних податливостей. 

Відносна зміна товщини стержня, точніше, його лінійних розмірів у 

напрямку nr , який перпендикулярний до напрямку розтягу, дорівнює 

jiij nnnlnl ε=∆ )(/)( rr . Визначимо деформації через напруги, тоді 

lkjiijkl qqnnSnlnl σ=∆ )(/)( rr . Відношення зміни товщини стержня до зміни 

довжини, взяте зі знаком «–», в теорії пружності ізотропних тіл називається 

коефіцієнтом Пуассона μ. Якщо узагальнити це поняття на анізотропні тіла, 
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то коефіцієнт Пуассона буде функцією двох взаємоперпендикулярних 

напрямків qr  і nr : 

ponmmnop

lkjiijkl
qqqqS

qqnnS
qlql
nlnlnq −=

∆
∆

−=µ
)(/)(
)(/)(),( rr

rrrr .                      (1.31) 

Або у позначеннях Фойгта: 

δ
−=µ

γγδ

βααβ

)()(
)()(

),(
qqqqS
qqnnS

nq rr .                                  (1.32) 

У теорії пружності ізотропних твердих тіл встановлено, що спектр 

можливих значень коефіцієнта Пуассона знаходиться в межах .5,01 ≤µ≤−  

При чому у роботі [1] стверджується, що «у природі невідомі тіла, для яких 

було би 0<µ ». Тривалий час так і вважалося. Перше повідомлення про 

аномальний деформаційний характер анізотропних кристалів, який не 

узгоджувався з класичною теорією пружності – збільшення поперечних 

розмірів монокристалів піриту ( 2FeS ) при повздовжньому одноосному 

розтягу – належить Вольдемару Фойгту [6], проте у пізніших дослідженнях 

воно не підтвердилось [7]. У той же час ідея В. Фойгта привела до виявлення 

наприкінці XX століття нового класу матеріалів з аномальними 

деформаційними властивостями – від’ємним значенням коефіцієнтів 

Пуассона 0<µ  – які названі ауксетиками. 

 

1.4. Ауксетичні властивості монокристалів 

Починаючи з останніх десятиліть минулого століття і до сьогодні 

спостерігається зростаючий інтерес до одного із основних фізико-механічних 

параметрів твердого тіла, який був введений Симеоном Пуассоном і названий 

на його честь. Основна увага сучасних досліджень звертається на від’ємні та 

гранично допустимі додатні значення коефіцієнтів Пуассона в 

пружноанізотропних твердих тілах.  

Одним із перших матеріалів, в якому експериментально виявлені 

від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона, є кварц. У 1962 р. у роботі [8] 
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вперше отримано значення останнього невідомого на той час пружного 

модуля 13C  в інтервалі температур 293–923 K, що дозволило авторам 

розрахувати тензор пружних податливостей та коефіцієнти Пуассона і 

виявити «аномальну пружну поведінку кварцу» в інтервалі 797–853 K, коли 

всі коефіцієнти Пуассона є від’ємними і надзвичайно великими за своїми 

абсолютними значеннями. Проте модулі пружності ijC  визначені із 

дифузного розсіяння Х-хвиль, що не забезпечує належної точності, і аналіз 

від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона авторами не проводився. 

Ауксетичні властивості кварцу були неодноразово визначені у більш 

пізніших дослідженнях, зокрема, у [9–11]. При чому у працях [10, 11] 

пояснено механізм виникнення від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона на 

основі аналізу розташування атомів в елементарній комірці кристалічної 

ґратки 2SiO . 

У 1969 р. М.Я. Поперека і В.Г. Балагуров виявили від’ємні значення 

коефіцієнтів Пуассона у плівках нікелю, кобальту, заліза [12]. Авторами 

встановлено, що з ростом товщини плівки ауксетичні властивості 

проявляються слабше, а у плівках, осаджених у магнітному полі, внаслідок 

процесів старіння через 30–100 годин коефіцієнт Пуассона змінює знак, 

приймаючи нормальне додатне значення. Авторами висловлені припущення 

про можливу природу цього явища. 

У роботі [13] досліджувалась кутова залежність модуля Юнга, модуля 

зсуву та коефіцієнта Пуассона монокристалів кубічної сингонії. Одержані 

співвідношення, які дають можливість побудувати перерізи 

характеристичних поверхонь вказаних параметрів певними 

кристалографічними площинами. Від’ємних значень коефіцієнта Пуассона не 

виявлено, хоча в роботі досліджувався ряд кристалів-ауксетиків. Це 

викликано, на нашу думку, тим, що автори просто не виявили необхідні 

площини і напрямки аномальних деформацій. Це і є основним недоліком 

дослідження ауксетичних властивостей методом побудови перерізів 

характеристичної поверхні коефіцієнта Пуассона, оскільки перерізів може 
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бути безліч, і кілька приведених рисунків не дають повної інформації про 

даний параметр твердого тіла. 

Анізотропія коефіцієнта Пуассона та модулів Юнга і зсуву 

гексагональних матеріалів вивчалась у праці [14]. Авторами показано, що для 

гексагональної сингонії можна знехтувати одним із кутів Ейлера, і отримано 

залежності ),(12 θβν′ , ),(1 θβ′E  та ),(12 θβ′G .Для прикладу наведені перерізи 

)(θ′iE , )(θ′ijG  та )(θν′ij  при певних фіксованих значеннях β для 

монокристалів Tl i Cd.  

У публікації [15] Мільштейном і Хюангом розглянуті від’ємні значення 

коефіцієнта Пуассона в ГЦК кристалах. Ними досліджено 12 монокристалів 

та запропоновано теоретичне пояснення виникнення ауксетичних 

властивостей у напрямку [110]. А у роботі [16] для елементарних металів 

кубічної сингонії на основі простої моделі електронного газу встановлена 

кореляція між роботою розтягу і екстремальними значеннями коефіцієнта 

Пуассона для даного напрямку. 

Від’ємним значенням коефіцієнта Пуассона у монокристалі цинку, 

який належить до гексагональної сингонії, присвячена праця [17]. Автори 

досліджували залежність коефіцієнта Пуассона від напрямків nr  та mr , які є 

взаємоперпендикулярними та лежать в площині (100). На отриманих 

залежностях n1ν  та mnν  від кута θ, який відраховується від площини 

ізотропії пружних властивостей (001), визначені мінімальні та максимальні 

значення коефіцієнта Пуассона, які відповідно рівні –0,073 та 0,852. 

У публікації [18] узагальнено відомості про матеріали, що мають 

від’ємний коефіцієнт Пуассона (ауксетики). Розглядаються типові структури 

природних і штучних ауксетиків і дана їх класифікація, заснована на 

подібності деформаційних механізмів на різних масштабних рівнях. 

Показано, що в більшості випадків від’ємні значення коефіцієнта Пуассона є 

проявом «специфічних деформаційних мод структурних елементів». 

Представлені також матеріали, аномальне деформування яких обумовлено 

особливостями протікаючих в них фізико-хімічних взаємодій або є наслідком 
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фазових переходів. Запропоновано модельні системи, що описують подібні 

аномалії. 

Були побудовані стереографічні проекції коефіцієнтів Пуассона для 

кристалів кубічної, гексагональної та моноклінної сингоній [19]. Із 

стереографічних проекцій розраховані коефіцієнти Пуассона для будь-яких 

можливих напрямків розтягування і поперечної деформації в кристалі. 

Визначені напрямки з екстремальними значеннями коефіцієнта Пуассона та 

виявлені кристали з ауксетичними властивостями. Недоліком даної роботи є 

складність аналізу стереографічних проекцій та те, що при їх побудові один 

із кутів Ейлера є постійно фіксованим.  

У публікації [20] проаналізована одновісна деформація ауксетичних 

кристалів різних сингоній, при чому автори обмежуються аналізом лиш 

орієнтацій стержня, які описуються одним кутом повороту від вісі OZ в 

площині YOZ. Отримані аналітичні вирази для коефіцієнта Пуассона та 

модуля Юнга, побудовані залежності )(θE  і )(θµ  для великої кількості 

кристалів кубічної, гексагональної, тригональної, тетрагональної та 

ромбічної сингоній. Аналізуються максимуми та мінімуми функцій, їх 

періодичність, проте модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона авторами не 

порівнюються. 

У праці [21] визначені анізотропні та ізотропні коефіцієнти Пуассона 

галогенідів, галогенатів, ціанідів лужних металів та галогенідів міді, срібла, 

талія і амонію. Встановлено, що при кімнатній температурі і атмосферному 

тиску від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона у напрямках 〉〈110  (вздовж 

〉〈 011 ) мають LiF та галогеніди міді. При цьому в ціанідах лужних металів 

коефіцієнт Пуассона аномально додатний. Також досліджені температурні 

(LiF, NaCN) і баричні (CuCl) залежності коефіцієнтів Пуассона. 

Для кубічних кристалів з від’ємним коефіцієнтом Пуассона (кубічних 

ауксетиків) проаналізована мінливість модуля Юнга в залежності від 

напрямку [22]. Знайдені вирази для екстремальних значень модуля Юнга і їх 

величини. Встановлено, що модуль Юнга сильно залежить від коефіцієнта 
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анізотропії, і для деяких матеріалів може змінюватися в п’ять і навіть більше 

раз.  

Кубічні кристали з від’ємними значеннями коефіцієнта Пуассона також 

досліджувалися авторами публікації [23]. Ними досліджено характер зміни 

вигляду поверхонь в просторі ейлерових кутів орієнтації кристалів, які 

відділяють області з від’ємними та додатними значеннями коефіцієнтів 

Пуассона. Встановлено, що «розділююча» поверхня має доволі складну 

топологічну структуру, яка сильно змінюється при зміні параметра 

441211
12

22
4

SSS
Sp

−−
−= . 

У праці [24] проведено дослідження коефіцієнтів Пуассона галогенідів 

літію зі зміною температури. Встановлено, що у ряді LiF→LiCl→LiBr→LiI 

коефіцієнти Пуассона зростають зі збільшенням порядкового номера Z 

аніонів. Анізотропні коефіцієнти Пуассона утворюють нерівність 

〉〈〉〈〉〈〉〈 σ>σ>σ>σ 011,110111100001,110 . Кристал LiF в інтервалі температур 

від 260 K до 1065 K ( .плT ) має від’ємні значення коефіцієнта Пуассона у 

напрямках 〉〈 011,110 . 

Дослідження зміни модуля Юнга, коефіцієнта Пуассона і модуля зсуву 

гексагональних ауксетиків проводилися у роботі [25]. Серед кристалів 

гексагональної сингонії авторами виявлено 6 ауксетиків, для яких були 

визначені мінімальні та максимальні значення коефіцієнтів Пуассона, модуля 

Юнга і модуля зсуву. Приведений вид кривих ауксетичності const=ψθν ),(  

для Zn та 2MoS . 

Вивченню граничних значень коефіцієнтів Пуассона твердих тіл 

присвячена публікація [26]. На основі даних про пружні модулі проведений 

розрахунок анізотропних та ізотропних коефіцієнтів Пуассона при зміні 

температури в KCN і концентрації в сплавах SYSm1 xx− . Встановлено, що 

при фазових переходах значення μ прямують до додатної і від’ємної границь. 
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У праці [27] досліджується термодеформаційна поведінка кубічної 

фази ціаніду натрію. Установлено, що з ростом температури в інтервалі 283–

473 K спостерігається аномальне збільшення швидкостей звуку (окрім 110υ ) і 

нетипове зменшення в трьох особливих напрямках параметрів Грюнайзена. 

Відношення модулів всебічного стиску і зсуву B/G свідчить про 

надпластичність кристала поблизу температури фазового переходу. 

Температурні залежності анізотропних модулів (Юнга, зсуву) і коефіцієнтів 

Пуассона лінійні, при чому від’ємних значень μ не виявлено. 

У роботі [28] вивчалися модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона 7-

констатних тетрагональних кристалів і нанотрубок, виготовлених із них. 

Авторами було введено поняття «поверхні ауксетичності», під якою вони 

розуміли поверхню, яка розділяє зони кутових орієнтацій з додатними 

значеннями коефіцієнта Пуассона від зон з від’ємними значеннями. Також 

авторами зроблений висновок, що ніякого зв’язку між зміною модуля Юнга 

та від’ємністю коефіцієнтів Пуассона немає. Особливу увагу автори 

приділили нанотрубкам, виготовленим із тетрагональних кристалів. 
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Висновки 

1. Одним із найбільш інформативних параметрів теорії пружності є 

коефіцієнт Пуассона – ijklµ . 

2. Ауксетичні властивості виникають внаслідок аномальних деформацій, 

які обумовлені анізотропією сил міжатомної взаємодії в реальних 

монокристалах. 

3. Механізми та закономірності формування вказівних поверхонь 

ауксетичності монокристалів високої, середньої та низької категорій на 

даний час не вивчені. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ ПРУЖНИХ 

ДЕФОРМАЦІЙ ТА АУКСЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МОНОКРИСТАЛІВ 

 

Ефективним методом дослідження фізичних властивостей твердих тіл є 

вивчення процесів поширення і затухання пружних хвиль в монокристалах. На 

відміну від спектра поперечних електромагнітних хвиль, ультразвуковий спектр 

складається із поперечних і поздовжних хвиль, які приводять до утворення 

складного типу зміщень атомів у кристалічній ґратці. Для вивчення механізмів 

розсіяння і поглинання УЗ хвиль необхідно проводити визначення швидкостей 

поширення iυ  і коефіцієнтів затухання iα  одноразово на одних і тих же зразках. 

Дослідження анізотропії пружних і ауксетичних властивостей потребують 

вирощування високодосконалих монокристалів великих розмірів 

мм)101010( ×× . Зразки виготовляються у вигляді пластин або паралелепіпедів 

зі строго паралельними кристалографічно зорієнтованими площинами. 

Розорієнтація площин на о1  приводить до похибки у вимірюванні швидкості 

поширення УЗ хвиль %5,003,0 −±  [29]. Тому орієнтація площин зразків 

здійснювалась на дифрактометрі ДРОН–3М з точністю 5±  дугових хвилин. 

Особливу увагу слід приділяти механічній обробці поверхні 

монокристалів абразивними матеріалами. При механічній обробці поверхні 

зразків відбувається руйнування початкової структури і утворення в 

приповерхневому шарі пружної і пластичної деформацій, скупчень дислокацій, 

мікротріщин і навіть поліморфних перетворень. Фізико-механічні властивості 

приповерхневого шару суттєво відрізняються від властивостей вихідного 

монокристалу, що може привести до похибок у визначенні абсолютних значень 

швидкостей поширення УЗ хвиль ~ 2–10 %. Типи дефектів та глибина 

приповерхневого шару, які виникають при механічній обробці поверхні Si 
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абразивами різних розмірів, визначені методом маятникових смуг в роботі [30]. 

Як показано в роботах [31–33], густина дислокацій в межах 

242 лін/см105105,2 ⋅−⋅  практично не впливає на точність визначення 

швидкостей поширення УЗ хвиль. У той же час наявність мозаїчних блоків, 

малокутових границь та градієнтів деформацій приводять до виникнення 

дифракційних явищ, зміни напрямків поширення і швидкого поглинання УЗ 

хвиль. Тому при дослідженні пружних властивостей твердих тіл першочерговим 

завданням є вивчення структурної досконалості кристалів. У даному розділі 

розподіл дефектів кристалічної будови в монокристалах досліджувався 

топографічними методами Берга-Баррета, Бормана і Ланга [34, 37]. 

Генерація поздовжних і поперечних коливань в монокристалах 

здійснювалась з використанням стандартних кварцових )SiO( 2  і ніобатлітієвих 

( )3LiNbO  перетворювачів Х- та У-зрізів. Вимірювання iυ  у певних 

кристалографічних напрямках (hkl) проводилось за методикою суміщення ехо-

імпульсів на частотах 5–80 МГц [32, 33]. Похибка у визначенні iυ  не 

перевищувала 0,5 %. Відзначимо особливо високу чутливість акустичних 

методів дослідження до зміни швидкостей поширення iυ , залежно від 

температури, тиску, концентрації домішок тощо. Це дозволяє з високою 

точністю визначити модулі пружності ),,( xPTCij , податливості ),,( xPTSij  та 

коефіцієнти Пуассона ),,( xPTijµ , а, відповідно, і ауксетичні властивості 

монокристалів. Зазвичай чутливість УЗ методів на декілька порядків вища від 

абсолютної точності вимірювань iυ  [29]. 

Для аналізу механізмів і закономірностей виникнення ауксетичних 

властивостей монокристалів поряд із експериментальними значеннями )(TCij  

необхідно визначити періоди кристалічних ґраток а, b, c, їх температурні і 

концентраційні залежності ),( xTa , ),( xTb , ),( xTc , а також коефіцієнти 



 

 

28 

 

теплового розширення )(Tijα . Дані величини визначались Х-хвильовим 

дифрактометричним методом на стандартній установці ДРОН-3М за 

зміщеннями дифракційних максимумів високих порядків ),(θ xThkl  в 

монохроматичному 1αCr K− , 1αNi K− , 1αCu K−  випромінюваннях. Точність 

визначення періодів ґратки ),( xTai  для досконалих кристалів становила 

±0,0002 Å. Одночасно визначались інтенсивності розсіяння деяких 

дифракційних максимумів )(TIhkl . Дана інформація у сукупності використана 

для аналізу динаміки кристалічних ґраток досліджуваних монокристалів, 

зокрема анізотропії ангармонійності теплових і акустичних коливань атомів, 

визначення характеристичних температур Дебая )(θ Ti  та параметрів 

Грюнайзена )(γ Tij . 

 

2.1. Методи Х-хвильової дифракційної мікроскопії монокристалів 

Оригінальні інтерференційні ефекти, які виявленні при динамічному 

розсіяннні Х-хвиль, стали основою для розробки ряду унікальних методів 

дослідження структури реальних монокристалів. Ефекти маятникової осциляції, 

аномального поглинання, муарових смуг, просвітлення, непрямого збудження 

та гіроскопії продемонстрували надзвичайно високу чутливість динамічної 

дифракції Х-хвиль до пошкоджень кристалічної ґратки [34–37]. Теоретичною 

основою дифракційних методів є динамічна теорія розсіяння випромінювань. У 

моделі Евальда-Лауе [36] поширення електромагнітних хвиль у середовищі 

описується четвіркою рівнянь Максвелла з врахуванням матеріальних рівнянь, 

які визначають реакцію середовища на дію електромагнітного поля. Для 

непровідного середовища )0( =j , в якому поширюється в напрямку х плоска 

електромагнітна хвиля, із рівнянь Максвелла отримаємо хвильові рівняння: 
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де μ,ε  – діелектрична і магнітна проникливості. 

Швидкість поширення електромагнітної хвилі 

εμ
υ с

=   або  εμ
υ

== nс ,                                   (2.2) 

де n – показник заломлення. 

Для більшості речовин, за винятком магнетиків, магнітна проникливість 

1μ =  і показник заломлення ε=n . У діапазоні довжин Х-хвиль 

)м1010λ( 119 −− −=  діелектрична проникливість є періодичною функцією 

координат 

),,(ρ
ω
π41),,(ε 2 zyx

m
ezyx += ,                                      (2.3) 

де e, m – заряд і маса електрона, ρ  – густина зарядів, а πν2ω = . 

Дія зовнішнього електричного поля викликає періодичну зміну 

поляризації середовища і для слабких полів PED
rrr

π4+= , а з врахуванням 

ED
rr
ε= , отримаємо 

.π4),,(Φ

абоπ4
ε
11

PzyxD

PD
rr

rr

=⋅

=





 −

                                            (2.4) 

Величину ),,( zyxΦ  називають поляризованістю  кристала, яка є скалярною 

періодичною функцією координат ]][π2exp[ΦΦ rgi m
m

m −= ∑ . З урахуванням 

(2.3) і (2.4) отримаємо хвильове рівняння [37] 

0)Φ(1
2

2

2
2 =+

∂

∂
−∇ Drotrot

t
D

c
D

rrr
.                                 (2.5) 
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Співвідношення (2.5) описує зміну вектора електричної індукції D
r

 в 

кристалічному середовищі. Розв’язком (2.5) буде блохівська хвиля, яка є 

суперпозицією нескінченної множини плоских хвиль з хвильовими векторами 

nK
r

 і амплітудами 

∑ −=
n

nn rKtiDD )]ν(π2exp[ rrrr
,                                    (2.6) 

а 

nn gKK rrr
+= ,                                                  (2.7) 

де ngr  – вектор оберненої ґратки, K
r

 – хвильовий вектор падаючої на кристал 

хвилі. У результаті підстановки (2.6) в (2.5) отримаємо 

[ ]mn
n

nmm
m

m DD
K

KK rr
r

rr
∑ −=

− Φ2

22
,                                    (2.8) 

де K
r

, mK
r

 – хвильові вектори падаючої і дифрагованої хвиль, а ][mnD
r

 – 

компонента nD
r

, яка перпендикулярна хвильовому вектору mK
r

. 

Система (2.8) містить нескінченну кількість лінійних однорідних 

векторних рівнянь з нескінченною кількістю невідомих mD  і тому точного 

розв’язку її не існує. 

Запишемо систему рівнянь (2.8) у вигляді  

[ ]mn
n

nm
m

m
m D

KK
KD

r
rr

rr
∑ −

−
= Φ2

2
.                                     (2.9) 

Аналіз (2.9) показує, що наближення кінематичної теорії KKm
rr

=  є 

недопустимим, оскільки при цьому ∞→mD
r

. Якщо ж KKm
rr

>> , то 0→mD
r

. Це 

суттєво обмежує кількість розв’язків системи (2.9) і тільки у випадку KKm
rr

≈ , 

тобто коли вузли оберненої ґратки m будуть знаходитись поблизу сфери 

Евальда, амплітуди хвиль mD
r

 у кристалі є помітними. Унаслідок симетрії 

оберненої ґратки у більшості випадків реалізується ситуація, коли поблизу 
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сфери Евальда знаходяться два вузли оберненої ґратки 0 і m, тобто 00 ≠D
r

, 

0≠mD
r

, 0... 121 ==== −mDDD
rrr

 – двохвильове наближення. 

Системи фундаментальних рівнянь динамічної теорії розсіяння (2.8) і (2.9) 

є векторними і дещо незручними для практичного застосування. Однак, 

враховуючи поперечність електромагнітних хвиль, вектори електричної індукції 

0D
r

 і mD
r

 можна розкласти на дві взаємноперпендикулярні компоненти до 

площини дифракції, в якій розміщені вектори 0K
r

 і mK
r

 – σ– і π–поляризації 

(див. рис. 2.1). Тоді 

.

,
πσ

π
0

σ
00

jDiDD

jDiDD

mmm
rrr

rrr

+=

+=
                                            (2.10) 

 
Рис 2.1. Поляризація Х-хвиль в двохвильовому наближенні 

 

Необхідно також зауважити, що в діапазоні довжин Х-хвиль показник 

заломлення незначно відрізняється від одиниці 

m
m

K

K
cn ε+==υ= 1/ r

r

,                                        (2.11) 
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де резонансна похибка Евальда 610−≈εm , а множник m
m

m
K

KK
ε≈









 − 22

22
r

rr
. Тоді у 

двохвильовому наближенні (2.8) можна звести до системи скалярних рівнянь: 

σσσ

σσσ

Φ+Φ=ε
Φ+Φ=ε

mmmm

mm
DDD
DDD

00

0000
2
2                                       (2.12) 

для σ–поляризації  і 

πππ

πππ

Φ+θΦ=ε
θΦ+Φ=ε

mmmm

mm
DDD

DDD

00

0000
2cos2

2cos2                                  (2.13) 

для π–поляризації X-хвиль. 

Рівність нулю детермінантів, складених із коефіцієнтів при невідомих 

σ
0D , σ

mD  і π
0D , π

mD  є необхідною і достатньою умовою нетривіального 

розв’язку систем (2.12) і (2.13), що приводить до появи дисперсійного рівняння 

[37]: 

mmm C ФФ)Ф2)(Ф2( 2
000 ⋅=−ε−ε ,                            (2.14) 

де 1=C  для σ –поляризації і θ= 2cosC  для π–поляризації. 

Дисперсійне рівняння (2.14) визначає поверхню однакових значень частот 

у просторі хвильових векторів, яка характеризує просторову дисперсію фазової 

швидкості Х-хвиль в кристалі у залежності від напрямку поширення первинного 

променя. Детально побудову дисперсійних поверхонь в однохвильовому, 

двохвильовому і багатохвильовому наближеннях при дифракції Х-хвиль 

розглянуто у підручнику [37]. 

На рис. 2.2 наведена частина дисперсійної поверхні в площині хвильових 

векторів K
r

, '
0K

r
, 0K

r
, mK

r
 у двохвильовому наближенні для σ  – поляризації.  
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Рис. 2.2. Дисперсійна поверхня у двохвильовому наближенні, симетричний 

випадок Лауе-дифракції 
 

Вхідна поверхня кристалу 21aa . Нормаль до поверхні nr  проходить через точки 

Лауе aL  і Лоренца 0L , перетинаючи вітки дисперсійної поверхні 21 nn AA  і 

21 mm AA  в точках 1A  і 2A  – точки збудження електромагнітних хвиль. Із даних 

точок у напрямку вузлів оберненої ґратки 0 і m поширюються хвилі з векторами 

10K
r

, 20K
r

 і 1mK
r

, 2mK
r

 відповідно. При відхиленні падаючої на кристал хвилі K
r

 

від точного положення бреггівської дифракції точка Лауе aL  буде зміщуватися 

по асимптоті '
0

'
0TT  і нормаль до вхідної поверхні кристалу nr  буде перетинати 

дисперсійні вітки 21 nn AA  і 21 mm AA  в інших точках iA , які визначаються у 

загальному випадку рівнянням дисперсійної поверхні. 

Розглянемо вид дисперсійної поверхні більш детально. З точки збудження 

1A  у напрямку вузлів 0 і m поширюються хвилі з хвильовими векторами 
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)1(0 001 1 ε+== KKA  (заломлена хвиля) і )1( 111 mm KKmA ε+==  (дифрагована 

хвиля). Відстань від 1A  до асимптот 000 TLT  і mm TLT 0  дорівнює 

,
2

)2(

,
2

)2(00

0'
011

0
00'

0011

1

1

m
m

m
KKKNmmANA

KKKPAPA

ξ≡
Φ−ε

=−=−=

ξ≡
Φ−ε

=−=−=

r

r

                 (2.15) 

де '
0K

r
 – хвильовий вектор заломленої хвилі в однохвильовому  наближенні 

( 00
'
0 LK =

r
). Величини 0ξ  і mξ  (за побудовою) є перпендикуляри, які проведені 

із точки збудження 1A  на асимптоти 00TT  і mmTT  відповідно. Аналогічні 

співвідношення можна записати і для довільних точок збудження iA . Тоді 

рівняння дисперсійної поверхні (2.14) запишеться у вигляді  

22
2

0 4 mm CK
ii Φ=ξξ ,    2,1=i .                               (2.16) 

Отже, рівняння дисперсійної поверхні у площині хвильових векторів (площині 

дифракції) є рівнянням гіперболи з асимптотами 00TT  і mmTT , а її діаметр 

θ
Φ

=
cos221

mKC
AA . Співвідношення між амплітудами і фазами хвиль можна 

визначити із (2.12) і (2.13). 

Аналіз співвідношень (2.12), (2.13) та рис.2.2 показує, що внаслідок 

динамічної дифракції Х-хвиль у напрямку вузлів 0 і m поширюються по дві 

когерентні хвилі з хвильовими векторами 10K , 20K  і 1mK , 2mK  для одного 

стану поляризації. Для симетричного випадку Лауе-дифракції, коли точки 

збудження iA  знаходяться на вершинах гіперболи 1A  і 2A , періоди 

інтерференції даних хвиль рівні 

mm
m KСAAK Ф

111

21,0
0 ==

∆
=Λ=Λ r ,                          (2.17) 
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оскільки  
20

m
m

ФKC
ii =ξ=ξ ;  а  ii mAA ,021 2ξ= . Така інтерференція названа 

Евальдом маятниковою осциляцією Х-хвиль в кристалах. Схема розподілу 

амплітуд хвильових полів у кристалі наведена на рис. 2.3. 

 
Рис. 2.3. Схема розподілу амплітуд в дифрагованих і заломлених  

хвильових полях 

 

Монокристал умовно можна розділити на шари товщиною mt ,0Λ=  з 

екстремальними значеннями інтенсивностей дифрагованих mI  і заломлених 0I  

хвиль. На вхідній поверхні кристалу при 0=t  інтенсивність заломлених хвиль 

максимальна, а дифрагованих – мінімальна. Збільшення товщини кристалу 

приводить до зростання інтенсивності дифрагованих хвиль і при 2/mt Λ= , 

00 =I , а mI  – досягає максимальних значень і т.д. Такий перенос енергії від 

заломлених електромагнітних хвиль до дифрагованих і навпаки з ростом 

товщини t може бути виявлений тільки при розсіянні Х-хвиль у 

високодосконалих майже бездислокаційних монокристалах. 

1A  1A  

mΛ  

2A  2A  

0Λ  

m  0 
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На рис. 2.4а, б наведені картини розподілу маятникових смуг в 

досліджуваних нами монокристалах 42POKH  і CdSb. Зразки виготовлялись у 

вигляді клинів з кутами ~ о32 − . Топографічні дослідження проводились в 

1Mo αK –випромінюванні при дифракції від атомних площин (010). 

                    
                          а)                                                             б) 

Рис. 2.4. Маятникові смуги в монокристалах 42POKH , площина  

дифракції (010) – а);   CdSb, площина дифракції (040) – б); 

 1Mo αK –випромінювання 

 

Періоди маятникових смуг з врахуванням відхилення від кута бреггівської 

дифракції рівні [37]: 

2/12
2

2

2/1
0

)1(

)(

уF
Vmc

eKC hkl

m
hkl

+
π

γγ
=Λ ,                             (2.18) 
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де 0γ , mγ  – напрямні косинуси падаючої на кристал та дифрагованої хвиль, y – 

орієнтаційний параметр, hklF  – структурна амплітуда розсіяння  Х-хвиль 

елементарною коміркою, V – об’єм елементарної комірки. Отже, для 

високодосконалих монокристалів метод маятникових смуг може бути 

використаний для прецизійного вимірювання hklF  , а відповідно і атомних 

амплітуд розсіяння af , дисперсійних поправок 'f∆  і ''f∆  з високою точністю ~ 

0,1 % без вимірів енергетичних параметрів розсіяння Х-хвиль. 

Із співвідношення (2.18) у симетричному випадку дифракції Лауе, 

враховуючи залежність ),( PTV  і ),( PTFhkl , легко отримати залежність 

періодів маятникових смуг [38]: 























 −γ∆+∆β∆Λ=Λ

3
11exp]exp[0 MTMT ,                     (2.19) 

а також  























 −γ+χ−Λ=Λ

3
121exp0 MPP ,                             (2.20) 

де β  – коефіцієнт об’ємного теплового розширення; χ  – ізотермічна 

стисливість; γ  – параметр Грюнайзена, а величина 

2

2sin)(
4
1)(6

λ

θ




 +Φ

θ
= xx

mK
hM

D
 показник у множнику Дебая-Валлера, 

)()( 21 TMTMM −=∆ , Dθ  – характеристична температура Дебая, )(xΦ  – 

функція Дебая, інші позначення – загальноприйняті. Експериментальні 

дослідження залежностей TΛ  і PΛ  для великої кількості монокристалів, 

проведені в роботі [38], виявили надзвичайно високу чутливість метода 

маятникових смуг до деформацій кристалічної ґратки. 

Період маятникових смуг пружно деформованих монокристалів у 

загальному випадку рівний [39]: 
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z
z

∂
Φ∂

π=Λ 2)( ,                                              (2.21) 

де Φ  – різниця фаз двох блохівських хвиль, що поширюються у пружно 

деформованому кристалі; z – товщина кристала. У випадку однорідних пружних 

деформацій кристала період маятникових осциляцій можна записати у вигляді 









+Λ

π
−Λ=Λ ..)(

8
11)( 2

020 zkfz ,                               (2.22) 

де ( )
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∂

∂
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π
= )(sincos
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2

2
2

2

2
2

2 rUH
xz

f ,                                               (2.23) 

а H  – вектор оберненої ґратки, )(rU  – вектор зміщення, θ= tgK . 

Співвідношення (2.22) можна представити у більш зручній для аналізу 

формі 

)
2

1(
2

0
P

−Λ=Λ ,                                             (2.24) 

де параметр деформації z
m
fP

02
= ; 

C
m

0
0 Λ

π
= ; С – коефіцієнт поляризації. 

Отже, у випадку однорідного температурного або механічного згину кристала 

відбувається зміщення періодів маятникових смуг унаслідок зміни різниці фаз 

блохівських хвиль вздовж траєкторії їх поширення. На рис. 2.5 наведені 

топограми маятникових смуг, отримані при різних значеннях температурного 

градієнта (0–30 град/см), направленого вздовж вектора дифракції 200H  

монокристала 2CaF  [38].При збільшенні градієнта температур 
x
T

∂
∂  періоди 

маятникових осциляцій Λ  зменшуються, причому одноразово відбувається зсув 

їх у тонку частину клиновидного кристала 2CaF . Зазначимо, що при 1≥P  

зображення маятникових смуг перекривається і їх контрастність стрімко падає. 

У даному випадку отримання кількісної інформації про поля деформацій у 
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кристалі стає неможливим. Аналогічна ситуація виникає і у випадку 

механічного згину кристалів. Отже, формування дифракційних зображень 

маятникових смуг у пружно деформованих кристалах суттєвим чином залежить 

від величини і напрямку градієнтів деформацій. В реальних монокристалах 

виникають складні локальні викривлення атомних площин, які викликані 

неоднорідним розподілом дислокацій, домішок та інших мікродефектів. Якщо 

протяжність полів деформацій, які виникають навколо дефектів кристалічної 

будови набагато більша періодів маятникової осциляції Λ  (екстинційної 

товщини), то електромагнітне поле встигає прилаштовуватись до зміни періодів 

ґратки і основним механізмом формування дифракційних зображень є зміна 

траєкторії блохівських хвиль (фазовий контраст). 

                                 
           а)                          б)                         в)                          г)                         д) 

Рис. 2.5. Маятникові смуги в пружно деформованому монокристалі 2CaF .  

1Cu αK –випромінювання, площини дифракції – (200)  

(а – 0=
∂
∂

x
T ; б – град/см7=

∂
∂

x
T ; в – град/см15=

∂
∂

x
T ;  

г – град/см22=
∂
∂

x
T ; д – град/см30=

∂
∂

x
T ) 
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Таким чином, використання методу маятникових смуг дає можливість 

отримати надійні кількісні результати з високою точністю ( ~ 0,1–1 %), а саме: 

структурні HF  і атомні af  амплітуди розсіяння, дисперсійні поправки 'f∆  і 

''f∆ , періоди маятникових осциляцій hklΛ  , поля пружних деформацій і напруг, 

характеристичні температури Дебая Dθ , середньоквадратичні зміщення атомів 

2U , параметри Грюнайзена ijγ  тощо. Маятникова осциляція виникає тільки в 

тонкому приповерхневому шарі монокристала товщиною 1≤µλt  , де λµ  – 

коефіцієнт лінійного фотоелектричного поглинання даної речовини, який 

залежить від довжини Х-хвиль λ , t – товщина шару. Зі збільшенням товщини 

кристала відбувається розділення потоків енергії у напрямку вузлів оберненої 

ґратки 0 і m [35] і “прилаштування” електромагнітного поля до кристалічної 

ґратки. Для пояснення даного ефекту доцільно розглянути інтерференцію 

когерентних хвиль з хвильовими векторами 10K  і 1mK  та 20K  і 2mK , точки 

збудження яких розташовані на різних вітках дисперсійної поверхні, 1А  і 2А  

відповідно (див. рис. 2.2). Періоди їх осциляції рівні 

hkl
hkl

d
gK

==
∆

=Λ=Λ rr 11

2,1
21 ,                               (2.25) 

де   hklm gKKK rrrr
=−=∆ 1101   

       hklm gKKK rrrr
=−=∆ 2202 , 

1, 2 – номери віток дисперсійної поверхні. Зауважимо, що у випадку 

маятникових осциляцій інтерференція відбувається між хвильовими полями з 

різних віток дисперсійної поверхні 10K  і 1mK  та 20K  і 2mK  – міжвіткова 

взаємодія (2.17) – і період інтерференції m,0Λ  знаходиться в межах 

мкм10010 − . Тоді, як у даному випадку, розглядається одновіткова взаємодія 
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хвиль (2.25) і м10 10
2,1

−≈=Λ hkld , тобто хвильові поля будуть просторово 

модульованими у залежності від вибраної системи дифрагуючих атомних 

площин hkld . Амплітуди хвиль рівні [34]: 

.,
2

2sin),(sin2
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22
222
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0
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trKKDD

m
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m
m

          (2.26) 

Аналіз співвідношень (2.26) показує, що при переході від верхньої вітки 

дисперсійної поверхні (точка збудження 1А ) до нижньої (точка збудження 2А ) 

амплітуди хвиль зміщуються на π . Розподіл амплітуд хвильових полів у 

кристалі схематично зображений на рис. 2.6. 

 
Рис. 2.6. Схема розподілу амплітуд хвильових полів 1D  і 2D  в кристалі 
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Починаючи з деяких товщин ( λµ1/~t ) хвильові поля з амплітудами 1D  і 2D  

поширюються вздовж атомних площин з періодом модуляції hkld . Для 

хвильового поля з амплітудами 1D  вузли поля співпадають з положеннями 

атомів в площинах )(hkl , а пучності розташовані між атомними площинами. 

Хвильове поле з амплітудами 2D  зміщене на 2/hkld . Так як поглинання Х-

хвиль зосереджено на атомах, то перше хвильове поле 1D  буде поглинатися 

значно слабше ніж друге 2D . Коефіцієнт поглинання даних полів dµ  рівний 

[ ]













−

Φ

Φ
µ=µ Φ MC

i

i
d

m exp1
0

m ,                                (2.27) 

де Φµ  – фотоелектричний коефіцієнт лінійного поглинання Х-хвиль, С – 

коефіцієнт поляризації )2cos,1( θ=C , 0iΦ , miΦ  – коефіцієнти Фур’є-розкладу 

поляризованості кристала, M  – показник у множнику Дебая-Валлера, знаки 

“m ” відносяться до верхньої і нижньої віток дисперсійної поверхні. Отже, 

хвильове поле 1D  практично не поглинається кристалом – ефект аномального 

поглинання. Хвильове поле з амплітудами 2D  повністю поглинеться при 

досягненні товщин 10≥µt  – товстий кристал. 

Ефект аномального поглинання Х-хвиль використаний Г. Борманом для 

дослідження дефектної структури реальних монокристалів. Поле деформацій 

навколо дефектів кристалічної будови (дислокації, дефекти пакування, 

включення іншої фази, малокутові границі тощо) приводять до деформації 

атомних площин і, як наслідок, до локального поглинання хвильового поля з 

аномально низьким коефіцієнтом поглинання. На рис. 2.7 наведені топограми 

монокристалів CdSb, вирощених методом Чохральського. Топограма, отримана 

скануванням лінійного пучка падаючих Х-хвиль вздовж всього кристала 

(рис. 2.7а). Рівномірний розподіл інтенсивності хвильового поля свідчить про 

відсутність дефектів у кристалі. На проекційній топограмі рис. 2.7б 
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спостерігаються крайові дислокації у вигляді світлих ліній однакової 

інтенсивності, які виникли внаслідок локального поглинання хвильового поля 

1D  – борманівський контраст зображення дислокацій. Густина дислокацій у 

даному кристалі не перевищує 22 лін/см10)2,17,0( ⋅− . Такі високодосконалі 

монокристали можуть бути використані для визначення абсолютних значень 

модулів  пружності  ijС .  Метод  Бормана  дозволяє  виявити  окремі дислокації, 

              
                                              а)                                          б) 

Рис.2.7. Топограми монокристалів CdSb, 1Mo αK –випромінювання, 27≈µt ,  

вхідна поверхня – (001). а) – дифракція від атомних площин (004),  

б) – дифракція від площин (400) 
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дефекти пакування або їх скупчення в досконалих слабко поглинаючих 

монокристалах товщиною 1–5 см при використанні короткохвильових Mo-,  

Ag-, αKW –випромінювань. 

В тонких кристалах ( 1≤µt ) присутні два типи блохівських хвиль (рис. 2.3) 

і механізм формування дифракційного контрасту окремих дислокацій значно 

складніший. В сильно деформованій області, розташованій поблизу ядра 

дислокацій, відбувається не динамічне, а кінематичне розсіяння X-хвиль і 

дислокації зображуються у вигляді ліній підвищеної інтенсивності – 

кінематичний контраст зображення. Протяжні поля пружних деформацій 

кристалічної ґратки в околі дислокацій ( ~ 5–10 мкм) приводять до порушення 

динамічної взаємодії Х-хвиль в кристалі – зміни траєкторій блохівських хвиль, а 

відповідно, і їх фаз та амплітуд, інтерференції “старого” хвильового поля з 

“новими” хвильовими полями, які виникають у сильно деформованих областях 

кристала [35]. Унаслідок цього, поряд з “кінематичним”, виникає “динамічне” 

зображення дислокацій. Динамічний, або фазово-амплітудний контраст 

зображення дислокацій можна виявити тільки при застосуванні секційної 

топографії від тонких кристалів, запропонованій Лангом [40]. Відзначимо, що 

методи маятникових смуг, Бормана і Ланга можуть бути реалізовані одночасно 

на одному і тому ж зразку кристала, змінюючи товщину t (клиновидний зразок), 

або довжину хвилі λ  падаючого на кристал випромінювання. Схема дифракції 

за геометрією Лауе залишається незмінною.  

Для сильно поглинаючих кристалів, таких як 2MoS , InTe, CdTe, HgTe та 

халькогенідів свинцю PbS, PbSe, PbTe коефіцієнт поглинання 1
λ см500μ −≥  і 

екстинкційна товщина мкм1≤et , що унеможливлює використання геометрії 

дифракції Лауе. У даному випадку необхідно використовувати геометрію 

дифракції Брегга, тобто відбивання X-хвиль від поверхні кристала. Серед 

множини різноманітних схем дифракції найбільшого поширення набув метод 
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Берга-Баррета (рис. 2.8). Первинний пучок падаючих Х-променів I дифрагує від 

монохроматора M (Ge, αKCu –випромінювання, дифракція від атомних площин 

)333( , °≈θ 45 ). Поляризований промінь 0I  (σ – поляризація) відбивається від 

атомних площин )(hkl  досліджуваного монокристала K. Як правило, 

використовуються малі кути дифракції від атомних площин з малими індексами 

Міллера )(hkl , що дозволяє отримати інформацію від великої частини вхідної 

поверхні кристала без сканування. Дифраговане випромінювання mI  

реєструється на фотопластинці Ф з високою роздільною здатністю. 

 
Рис. 2.8. Геометрія дифракції в методі Берга-Баррета 

 

Глибина проникнення Х-хвиль в кристал K залежить від його атомного номера Z 

і довжини Х-хвилі використаного випромінювання. У даному шарі формується 

електромагнітне поле, яке у загальному випадку описується співвідношенням 

(2.8). При дифракції за геометрією Брегга умови на границі кристал-вакуум 

наступні 
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де aD0  – амплітуда падаючої на кристал хвилі 0I , a
mD  – амплітуда дифрагованої 

хвилі mI , а 11 01 / DDx m= , 22 02 / DDx m= . Тоді відношення амплітуд imD  і 

iD0  можна записати у вигляді [41]: 

( )2/12
2/1

0

0
)1( −±








Φ
Φ

⋅
γ
γ

= yy
D
D

m
m

m

m

i

i ,                            (2.29) 

де 0γ , mγ  – напрямні косинуси падаючої і дифрагованої хвиль, mΦ  – 

коефіцієнт Фур’є розкладу поляризованості кристала, y – орієнтаційний 

параметр. 

Отже, формування електромагнітного поля в кристалі K аналогічне, як і у 

випадку геометрії Лауе-дифракції, а амплітуди дифрагованих хвиль a
mD  будуть 

визначатися із співвідношень (2.29) і граничних умов (2.28). Для 

непоглинаючих кристалів )( mm Φ=Φ  у симетричному випадку бреггівської 

дифракції 
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γ
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m
 відношення амплітуд залежить тільки від орієнтаційного 

параметра y. Тоді для якісного аналізу амплітуд зручно використати 

співвідношення (2.12) і (2.17), з яких отримаємо 
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де ii m,0ξ  – довжини перпендикулярів, проведених із точок збудження iA  на 

асимптоти 00TT  і mmTT  (див. рис. 2.2). 

В області значень орієнтаційного параметру 1±=γ  величини ii mξ=ξ0  і 

відношення амплітуд 1/ 0 →ii DDm  – повне відбивання. Характерно, що в 

області повного відбивання глибина проникнення Х-хвиль у кристал різко 

зменшується і досягає мінімальних значень при 0=y  [42]. Для областей 
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дифракційного максимуму 1+>y  і 1−<y  коефіцієнти відбивання можна 

записати у вигляді [41]: 

)2exp()( 0
2

0
y

D
DyR

m
m

ma

a
m −

Φ
Φ

γ
γ

== .                              (2.31) 

Отже, при відхиленні від кутової області повного відбивання )(yR  швидко 

прямує до нуля. 

Аналіз співвідношень (2.29)–(2.31) дає можливість якісно описати 

виникнення дифракційного контрасту зображень поверхні кристалів. У випадку 

досконалих монокристалів амплітуда бреггівської хвилі визначається 

багатократною дифракцією від атомних площин, яка приводить до появи 

екстинкційних ефектів і інтенсивність дифракційних максимумів hklhkl FI ~  – 

динамічне зображення. Однорідні деформації кристала, які приводять до зміни 

орієнтації атомних площин в кутовому інтервалі повного відбивання 

11 +≤≤− y  )15-10~( '' , практично не змінюють інтенсивності дифракційних 

максимумів hklI , а тільки зміщують їх кутове положення. Поля деформацій 

навколо дефектів кристалічної будови суттєво змінюють локальну орієнтацію 

атомних площин, унаслідок чого утворюються області із кінематичним 

розсіянням Х-хвиль і інтенсивність розсіяння 2~ hklhkl FI . 

На рис. 2.9 наведена топограма монокристала TeMnCd1 xx−  ( 1,0=x ), 

вирощеного методом Бріджмена. Дві світлі широкі смуги є лініями спектра 1αK  

і 2αK  Х-хвиль, інтенсивність яких 5,0/
21

=αα KK II . Темні тонкі смуги 

відповідають малокутовим границям блоків монокристала. Розділення дублету 

1αK  і 2αK  та паралельність ліній спектра атомним площинам )333(  свідчать 

про високу досконалість монокристала. Із ділянок монокристала, вільних від 

малокутових границь, виготовлялись зразки для ультразвукових досліджень. 
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Рис. 2.9. Топограма TeMnCd1 xx−  ( 1,0=x ). Площини відбивання – )333( , 

αKCu  – випромінювання, вхідна поверхня )022( . 

 

На рис. 2.10 наведена топограма поверхні монокристала CdZnTe, 

вирощеного методом Бріджмена. Спостерігаються три великих блоки, розділені 

мілкозернистою структурою. Не дивлячись па протяжні границі розподілу 

блоків )мм251 ~( −, , їх орієнтація практично не змінюється, про що свідчить 

майже рівномірна інтенсивність їх зображення. Проте лінія дублетів 1αK  і 2αK  

сильно викривлені унаслідок локальних зміщень атомних площин, що дозволяє 

визначити деформацію кристалічної ґратки. У даному випадку 
44 100,4102,1 ~/ −− ⋅−⋅∆ dd . Протяжні границі розділу блоків та їх сильна 

деформація приведуть до зміни напрямків поширення та швидкого затухання 

ультразвукових хвиль в кристалі. 
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Рис. 2.10. Топограма TeZnCd1 xx− , 35,0=x , αKCu –випромінювання,  

площина дифракції (620) 

 

2.2. Метод Х-хвильової інтерферометрії 

Створення інтерферометрів в діапазоні довжин Х-хвиль ускладнюється 

внаслідок незначної відмінності коефіцієнта заломлення n від одиниці 

)10;1( 6−≈δδ−=n  і труднощами, які виникають при здійсненні їх дзеркального 

відбивання. Тому реалізувати за межами розсіючого кристала інтерференцією 

Х-хвиль традиційними методами практично неможливо. У. Бонзе і М. Харт 

вперше запропонували використання явища дифракції Х-хвиль для отримання із 

одного джерела двох або більше когерентних хвиль і наступного зведення їх з 

метою спостереження інтерференційних ефектів [43]. Для цього використана 

схема послідовної дифракції Лауе на трьох кристалах S, M, A розташованих на 

єдиному моноблоці із бездислокаційного монокристала Si (рис. 2.11а, б). 

Товщини пластин інтерферометра S, M, A – St , Mt  і At . На першій кристалічній 

пластинці S відбувається розщеплення падаючої хвилі з амплітудою AE0  на два 

когерентних пучка 0E  і HE , кожен із яких дифрагує на кристалі M, утворюючи, 

відповідно, промені в напрямку падаючої  0E   і  дифрагованої  HE   
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                           а)                                                                 б) 

Рис. 2.11. Загальний вигляд (а) та схема Х-хвильового LLL-інтерферометра (б) 

 

хвиль – 00E , HE0  і HHE , 0HE . Товщини пластин S і M підбираються таким 

чином, щоб 10)( ≥+ MS tt , тобто виконувалась умова аномального поглинання 

хвиль. Тоді на вхідній поверхні кристала-аналізатора A перекриваються дві 

хвилі з амплітудами HE0  і HHE  і аномально низькими коефіцієнтами 

поглинання dµ  (2.27), утворюючи у просторі систему стоячих хвиль з періодом 

hkld=Λ1  (2.25) (див. рис. 2.6). У загальному випадку хвильові поля у напрямку 

0R  і HR  рівні [44]: 
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де ''' ϕ−ϕ=ϕ  – різниця фаз, яка набігає вздовж одного із напрямків поширення 

хвиль O або H. 

Для випадку ідеальної геометрії інтерферометра (віддалі між пластинами 

S, M, A строго однакові, 21 ll = ) і бездефектності кристалічних пластин різниця 

фаз 0=ϕ  і хвильові поля в пучках 0R  і HR  модульовані з періодом hkld . При 

зміщенні аналізатора A на 2/hkld  відбувається зміна фази на π  і 00 == RRH  

внаслідок повного поглинання хвилі з аномальним коефіцієнтом dµ . Отже, Х-

хвильовий інтерферометр по суті є “ангстремною лінійкою”, яка дозволяє 

вимірювати зміщення атомних площин з точністю до м10 10− . В реальних 

монокристалах дефекти кристалічної будови приводять до локальної зміни 

вектора дифракції на величину HH ∆±
r

, а отже і зміни розподілу інтенсивності 

в пучках 0R  і HR . Це явище в теорії дифракції називають муаровим ефектом. 

Розглянемо деякі найбільш характерні випадки утворення муарових ефектів. 

Якщо в одному із кристалів S, M, A відбулася зміна вектора оберненої 

ґратки на величину H∆  (стиск або розтяг кристала), то період дилатаційних 

муарових смуг 

d
dd

ddH
D ∆

⋅
=

−
=

∆
=Λ 21

21 )/1/1(
11 .                            (2.33) 

У даному випадку муарові смуги DΛ  паралельні до атомних площин 

)(hkl . При зміні тільки напрямку вектора H
r

 на деякий кут ϕ  (поворот 

атомних площин, ddd == 21 ) період ротаційних муарових смуг 







 ϕ

⋅







=
∆

=Λ

2
sin21
11

d
H R

R                                    (2.34) 

і для малих кутів ϕ=Λ /dR . Ротаційні муарові смуги розташовані 

перпендикулярно до атомних площин )(hkl . Для складних деформацій, коли 
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одноразово відбувається відносний розтяг (або стиск) і поворот атомних 

площин, то величина RD HHH ∆+∆=∆  і період змішаних муарових смуг 

( )
.

2/cos2
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111
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Λ

dddd

dd
M

RDM                        (2.35) 

На рис. 2.12, для прикладу, наведені дилатаційні, ротаційні і змішані муарові 

смуги в монокристалі Si, вирощеного методом Чохральського. Муарові смуги у 

даному випадку виникли внаслідок зміни періодів ґратки і поворотів атомних 

площин і тому вони називаються структурними. Використовуючи  

                              

                               а)                                  б)                                  в) 

Рис. 2.12. Структурні муарові смуги в монокристалі Si,  

1
Cu αK –випромінювання, дифракція від атомних площин )220( ; 

 а) – дилатаційні, б) – ротаційні, в) – змішані муарові смуги 
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співвідношення (2.33)–(2.35) можна визначити величини відносних деформацій 

атомних площин в кристалах з точністю 810/ −=∆ dd  і відносні повороти 

'')01,01,0( −=ϕ . Геометричне збільшення, яке отримується на 

муарових картинах, у загальному випадку визначається за формою 

d
M HRD ,,Λ

=  і тоді для дилатаційного і ротаційного муара отримаємо: 

d
dM D ∆

= ;      
ϕ

=
1

RM .                                         (2.36) 

Отже, метод Х-хвильової інтерферометрії дозволяє отримати на муарових 

картинах непряме дифракційне зображення атомних площин. Зміни розподілу 

інтенсивності в пучках 0R  і HR  (2.32) можуть виникати не тільки при наявності 

дефектів у кристалічних блоках S, M, A але і внаслідок порушення ідеальності 

геометрії інтерферометра, наприклад, 21 ll ≠ .  

Такий випадок можна промоделювати введенням в один із інтерферуючих 

пучків HE0  або HHE  (рис. 2.11б) деякого слабопоглинаючого об’єкта (фазовий 

об’єкт), який приводить до зсуву фази і утворення муарових смуг. На рис. 2.13 

наведений зсув дилатаційних муарових смуг при введені фазового об’єкта різної 

форми. За величиною зсуву дилатаційних муарових смуг N, зображеного в 

нижній частині топограми (рис. 2.13а, б) можна з високою точністю визначити 

показник заломлення об’єкта 

t
Nλn ⋅

−= 1 ,                                                (2.37) 

де λ  – довжина хвилі, t  – товщина фазового об’єкта.  

Метод фазової муарової топографії знайшов широке застосування для 

вивчення тонкої будови біологічних об’єктів. Очевидно, що реальні дефекти 

кристалічної будови можуть приводити до більш складних деформацій ґратки, 

ніж проста дилатація і ротація атомних площин, утворюючи при цьому 
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                                          а)                                          б) 

Рис. 2.13. Дилатаційні і фазові муарові смуги в Si. 1Cu αK –випромінювання,  

відбиваючі площини – )220( . а) –клиновидна пластинка 

поліметилметакристалу; б) – капля епоксидної смоли 

 

оригінальні муарові картини розподілу інтенсивності в пучках 0R  і HR . На рис. 

2.14а наведений розподіл муарових смуг, який виникає навколо двох подряпин 

(темні вертикальні лінії), нанесених на площину )110(  аналізатора 

інтерферометра. Вектор дифракції 202H  – перпендикулярний до ліній 
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подряпин. Муарова картина, яка утворюється при дії зовнішніх зосереджених 

сил на аналізатор інтерферометра ілюструється на рис. 2.14б (точка 

прикладення сили – у верхній частині інтерферограми). Наявність дилатаційних 

і ротаційних складових муарових смуг свідчить про складний характер полів 

зміщень і деформацій в кристалі, а їх протяжність – декілька сантиметрів. 

Відомо, що муарові смуги є геометричним місцем точок однакових зміщень, 

при чому на віддалі рівній періоду муарових смуг Λ  величина зміщення рівна 

міжплощинній віддалі hkld . Відтворити деформації атомних площин навколо 

дефектів можна, використовуючи відомі співвідношення для періодів 

дилатаційного і ротаційного муарів: 

      
                                                а)                                     б) 

Рис. 2.14. Мурові картини розподілу деформацій в Si навколо подряпин (а)  

та при дії зосередженої сили на аналізатор (б).  

1
Cu αK –випромінювання, дифракція від атомних площин – )220(  
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де ϕ  – кут повороту муарових смуг відносно площин дифракції досконалої 

ґратки з віддалю 0d , d  – період деформованої ґратки аналізатора, α – кут 

відносного повороту атомних площин в аналізаторі. 

 

2.3 Методи визначення модулів пружності 

У загальному випадку модулі пружності ijklC  визначаються із 

експериментальних значень швидкостей поширення пружних хвиль iυ  та 

густини кристала ρ. Густина кристала є скалярною величиною і визначається, як 
правило, гідростатичним зважуванням або методом Х-хвильової дифракції у 
певних інтервалах температур. Як слідує із рівняння Крістоффеля (1.24), для 
довільного напрямку в кристалі існують три незалежних хвилі з різними 
швидкостями поширення і взаємноперпендикулярними векторами поляризацій. 

Внаслідок неспівпадання напрямків поширення хвиль з вектором зміщення U
r

, 
кожна із них не є ні чисто поздовжньою, ні чисто поперечною. Хвиля, для якої 
кут між напрямком поширення і вектором поляризації найменший, називається 
квазіпоздовжньою, а дві інших квазіпоперечними. У той же час для 
високосиметричних кристалів існують такі напрямки, вздовж яких будуть 
поширюватись чисто поздовжні і чисто поперечні пружні хвилі. Для кристалів 
кубічної сингонії це три кристалографічні напрямки типу {100}, {110} i {111}. 
Визначивши напрямки поширення пружних хвиль та їх поляризацію із 
співвідношення (1.22) можна отримати вирази для швидкостей поширення iυ . 

Так, наприклад, для напрямку [100] отримаємо [29]: 
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C  – поперечна хвиля,            (2.39) 
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C  – поперечна хвиля, 

а для напрямку [110]: 
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CC  – квазіпоперечна хвиля,                                    (2.40) 
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44]001[
]110[6 2









ρ

=υ
C  – поперечна хвиля. 

У співвідношеннях (2.39) і (2.40) прийнято наступні позначення: нижні 
індекси у квадратних скобках визначають напрямки поширення пружних хвиль, 
верхні – їх поляризацію. Вирази для швидкостей поширення пружних хвиль у 
інших кристалографічних напрямках (hkl) наведені в монографіях [4, 29]. 

Отже, для однозначного визначення трьох незалежних компонент тензора 
модулів пружності кристалів кубічної сингонії 11C , 12C , 44C  необхідно 

провести вимірювання швидкостей поширення iυ  у трьох незалежних 

напрямках. Експериментальні значення для багатьох монокристалів наведені в 
монографіях і довідниках [4, 29, 45, 46]. Характерно, що швидкість поширення 
поздовжних хвиль lυ  більша від поперечних tυ : 3,21 υ>υ  і 6,54 υ>υ , оскільки 

для більшості кубічних кристалів 441211 CCC ≥> . Спостерігається великий 

розкид значень недіагональних компонент 12C  для одних і тих же кристалів, 

унаслідок визначення їх через діагональні компоненти 11C  і 44C . Зауважимо, 

що співвідношення Коші 4412 C=C  виконується тільки для незначної кількості 
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лужно-галоїдних кристалів, тоді як для чисто ковалентних кристалів 
0C4412 <−C , а для металів і більшості іонних кристалів 0C4412 >−C  [32, 33]. 

Для кристалів гексагональної сингонії ситуація значно складніша. 
Наявність осей 2-го і 6-го порядків приводить до появи п’яти незалежних 
компонент модулів пружності: 11C , 12C , 13C , 33C  і 44C  [4]. Чисто поперечні і 

поздовжні хвилі будуть поширюватись тільки у кристалографічних напрямках 
[100], [010] i [001]. Тоді для пружних хвиль, що поширюються у напрямку осі 6-
го порядку отримаємо [29]: 
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C  – поздовжна хвиля, 
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]001[2 
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=υ
C  – поперечна хвиля,            (2.41) 
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C  – поперечна хвиля. 

Отже, у напрямку осі 6-го порядку поширюються одна чисто поздовжна 

1υ  і дві чисто поперечні 2υ  і 3υ  хвилі, при чому 321 υ=υ>υ , які дозволяють 

однозначно визначити модулі пружності 33C  і 44C . Для хвиль, що 

поширюються у напрямку осі 2-го порядку [100]: 
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Для визначення наступних компонент тензора модулів пружності 

необхідно спрямувати пружну хвилю у напрямку [101], який утворює кут о45  з 

осями 1X [100] i 3X [001]. У результаті із (1.22) отримаємо: 

)2(
4
1

441211]101[
2
7 CCC +−=ρυ  –                                                               (2.42) 

для поперечних хвиль, які поширюються у напрямку [101] зі зміщенням вздовж 

осі [010] і 
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+±






 −

±++=ρυ CCCCCCC        (2.43) 

для поперечної і поздовжньої хвиль, напрямок поляризації яких необхідно 

визначити окремо [29]. 

Для кристалів тетрагональної сингонії ( cba ≠= , o90=γ=β=α ) існує 

одна вісь 4-го порядку і дві осі другого порядку. Тому кристалографічні 
напрямки, в яких поширюються чисті поздовжні і поперечні моди коливань 
аналогічні, як і для кристалів гексагональної сингонії – [100], [010] i [001]. 
Враховуючи елементи симетрії кристалів тетрагональної сингонії при 

незалежному виборі системи координат, кількість незалежних компонент ijC  

може бути зведена до шести 11C , 12C , 13C , 33C , 44C  і 66C .  

У кристалах орторомбічної сингонії ( cba ≠≠ , o90=γ=β=α ) існують 

три взаємоперпендикулярні осі 2-го порядку. Отже, чисто поперечні і чисто 
поздовжні хвилі будуть поширюватись вздовж основних кристалографічних 
напрямків [100], [010] i [001]. Однак кількість незалежних компонент тензора 

ijC  зростає до дев’яти 11C , 12C , 13C , 22C , 23C , 33C , 44C , 55C  і 66C . Із рівнянь 

Крістоффеля (1.24), враховуючи елементи симетрії орторомбічної сингонії, 
отримаємо: 



 

 

60 

 

0

ρω)()()(

)(ρω)()(
)()(ρω)(

22
333

2
244

2
155324423315513

324423
22

344
2
222

2
166216612

315513216612
22

355
2
266

2
111

=

−++++

+−+++

++−++

kCkCkCkkCCkkCC
kkCCkCkCkCkkCC
kkCCkkCCkCkCkC

, (2.44) 

де хвильовий вектор nk rr
)2( λπ= ; nr  – вектор хвильової нормалі; ω – циклічна 

частота. Для головних кристалографічних напрямків швидкість поширення 

монохроматичної хвилі iυ  співпадає з напрямком хвильового вектора k
r

, як і 

для ізотропного тіла, і визначається похідною від частоти ω по хвильовому 

вектору  kii ∂ω∂=υ .  Тоді із  (2.44)  швидкість поширення пружних хвиль iυ  у  

залежності від ijC  запишеться у вигляді: 
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для поздовжних хвиль і 
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для поперечних хвиль. 

Співвідношення між iυ  і ijC  для недіагональних компонент тензора пружності 

можна знайти у [47] і у зв’язку з їх громіздкістю тут не наведені. Зауважимо, що 

пружні модулі ijC  для кристалів всіх класів симетрії (за виключення триклинної 

сингонії) можна визначити за результатами вимірювання швидкостей 

поширення УЗ хвиль в шістьох нееквівалентних напрямках [100], [010], [001], 

[110], [101] i [011]. Зокрема, для кристалів SbZnCd1 xx−  ми визначили 18 

швидкостей поширення УЗ хвиль у різних напрямках, у тому числі і для 

квазіпоздовжних, і для квазіпоперечних хвиль. 
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Для визначення швидкостей поширення iυ  і затухання iα  УЗ хвиль в 

кристалах використана імпульсна ультразвукова установка, яка розроблена і 

виготовлена групою авторів кафедри ФТТ ЧНУ [48, 49]. Функціональна схема 

установки наведена на рис. 2.15. Детальний опис роботи окремих 

функціональних вузлів установки можна знайти в [48, 49]. Тут звернемо увагу 

тільки на окремі особливості. Генерація ультразвукових імпульсів і їх 

реєстрація після багатократного відбивання від бокових граней досліджуваного 

монокристала здійснюється на одному і тому ж кристалі-випромінювачі 1. Для 

формування зондуючих імпульсів і пригнічення «дзвону» випромінювача 

використана схема на 4-х швидкодіючих низькочастотних ключах 74LVCIG66. 

Схема забезпечує розв’язок виходу передавача і входу приймача не гірше 90 дБ 

 
Рис. 2.15. Функціональна схема імпульсної ультразвукової установки: 1 – 

випромінювач УЗ хвиль, 2, 3 – електронні ключі, 4 – формувач імпульсів 

стробування, 5 – компаратор, 6, 7 – вихідний і узгоджувальний підсилювачі, 8 – 

смуговий фільтр, 9 – логарифмічний підсилювач-детектор, 10, 15 – НЧ фільтри, 

11, 12, 14, 16 – масштабний, регулюючий, узгоджувальний, вихідний 

підсилювачі, 13 – синхронний детектор, 17 – синтезатор частоти, 18 – цифровий 

осцилограф, 19 – персональний комп’ютер 
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в робочому діапазоні 5–80 МГц. Максимальна ефективна збуджуюча напруга на 

кристалі-перетворювачі становить не більше 1 В. Це в сукупності дозволяє 

максимально знизити шум приймача і забезпечити лінійність підсилення 

сигналу в широкому динамічному діапазоні. Для забезпечення точності 

визначення швидкостей поширення поперечних і поздовжних УЗ хвиль 

використані стандартизовані кварцові ( 2SiO ) і ніобатлітієві ( 3LiNbO ) кристали 

перетворювачі Х- та У-зрізів. 

На рис. 2.16 наведено вигляд робочої панелі ультразвукового 

вимірювального комплексу з інтерфейсами програм цифрового осцилографа 

Bordo–421 і синтезатора частот. Максимальна амплітуда високочастотної 

напруги 1 В, частота заповнення 10 МГц, що відповідає резонансній частоті 

п’єзовипромінювача, виготовленого із кристала ніобату літія із стандартною 

орієнтацією зрізу « o36+X » – поздовжна ультразвукова хвиля. На екрані 

спостерігається серія спадаючих за амплітудою з часом пакетів імпульсів. 

Результат представлений у логарифмічному масштабі. Кожний пакет імпульсів 

 
Рис. 2.16. Вигляд робочої панелі ультразвукового вимірювального комплексу 
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формується при подвійному проходженні ультразвукової хвилі через кристал. 

Тому швидкість поширення УЗ хвиль визначається за співвідношенням 

τ
=υ

l2 ,                                                     (2.47) 

де l – товщина зразка, τ – час проходження УЗ імпульсу через зразок. 

Розміри зразків l вимірювались з точністю мм01,0±  на оптиметрі ИЗВ–2 та 

мікрометрі фірми Mitutoyo. Плоскопаралельність робочих граней зразків 

досягалася обробкою абразивами на спеціальному пристрої та контролювалася 

на профілометрі. 

Аналіз впливу акустичного контакту між п’єзодатчиком і кристалом, а 

також дифракційних і дисперсійних ефектів на точність вимірювання 

швидкостей поширення ультразвукових хвиль iυ  детально описана в 

монографії [29]. Однак на вплив механічної обробки поверхонь монокристалів 

звертається мало уваги. В роботі [30] методом маятникових смуг вивчені 

дефекти кристалічної будови, які виникають в приповерхневому шарі 

монокристала Si після механічної обробки абразивами різних розмірів. Поряд із 

утворенням мікротріщин, дислокаційних скупчень, дефектів пакування тощо 

виникають протяжні поля деформацій. Аналогічні поля деформацій виникають 

при лазерному опромінюванні поверхні монокристалів [50]. 

На рис. 2.17 наведені 4 серії відбитих ехо-імпульсів, які виникають при 

поширенні поздовжної УЗ хвилі в бездислокаційному кристалі Si у напрямку 

[100], товщина кристала 21,03 мм. Спостерігається експоненційне затухання 

амплітуд послідовних відбивань УЗ хвиль. Коефіцієнт затухання α рівний 
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де nA  і 1+nA  – амплітуди двох послідовних ехо-імпульсів. Швидкість 

поширення УЗ хвиль м/с8412=υ . 
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Рис. 2.17. Чотири серії відбитих ехо-імпульсів УЗ хвиль в Si (без опромінення) 

 
Після опромінення цієї ж поверхні Si лазером потужністю 5 кВ (фокус 

лінзи 10 см, відстань до зразка 5,7 см) спостерігається зміщення положення 

серій ехо-імпульсів та деформація експоненційного затухання амплітуд 

послідовних відбивань (див. рис. 2.18). Це приводить до зростання швидкості  

 
Рис. 2.17. Чотири серії відбитих ехо-імпульсів УЗ хвиль в Si  

(той же кристал після опромінення) 
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І на закінчення зауважимо, що відносна похибка у визначенні 

недіагональних компонент тензора модулів пружності ijC  становить %31− . Це 

обумовлено тим, що до похибок при визначенні швидкостей квазіпоздовжних і 

квазіпоперечних УЗ хвиль додаються похибки при визначенні кутів 

некристалографічних зрізів та похибки у величинах ijC , які входять у 

співвідношення для їх визначення (2.39)–(2.46). Критерієм правильності 

отриманих результатів є перевірка ijC  на їх самоузгодження. 
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Висновки 

1. Для визначення коефіцієнтів Пуассона ijµ , а відповідно і ауксетичних 

властивостей монокристалів різних категорій необхідно отримати 

абсолютні значення модулів пружності ijC  та податливостей ijS  з 

високою точністю. Тому першочерговим завданням є вивчення 

структурної досконалості досліджуваних монокристалів методами Х-

хвильової дифрактометрії та інтерферометрії (методи Берга–Баррета, 

Бормана, Ланга та маятникових і муарових смуг). 

2. Модулі пружності ijC  та податливостей ijS  визначались за величинами 

швидкостей поширення поперечних і поздовжних УЗ хвиль у певних 

кристалографічних напрямках [hkl], які вимірювались на імпульсній 

ультразвуковій установці, виготовленій на кафедрі ФТТ ЧНУ. Похибка у 

визначенні іυ  не перевищувала %5,0 . 

3. Для вивчення динаміки кристалічних ґраток досліджуваних 

монокристалів використані виміряні нами температурні залежності 

періодів кристалічних ґраток )(Taі , коефіцієнти теплового розширення 

)(Tіjα , інтенсивності розсіяння Х-хвиль )(TIhkl  та розраховані на їх 

основі температури Дебая θ і параметри Грюнайзена ijγ . 
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РОЗДІЛ 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ 

ПОВЕРХОНЬ МОДУЛІВ ЮНГА ТА ВКАЗІВНИХ ПОВЕРХОНЬ 

АУКСЕТИЧНОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ КУБІЧНОЇ СИНГОНІЇ 

 

В теорії пружності ізотропних тіл механічні властивості середовищ 

описуються модулями Юнга E, зсуву G, всебічного стиску B, коефіцієнтом 

Пуассона μ та ін., які є фундаментальними константами конструкційних 

матеріалів. При розгляді анізотропних середовищ переважна більшість вказаних 

технічних параметрів постає тензорними величинами, компоненти яких 

визначають пружні властивості матеріалів у певних кристалографічних 

напрямках. Побудова характеристичних поверхонь тензорів дозволяє 

однозначно відтворити анізотропію пружних властивостей, виявити 

екстремальні (іноді аномальні) значення фізичних параметрів і є ефективним та 

найбільш інформативним методом дослідження у сучасній кристалофізиці і 

теорії пружності анізотропних твердих тіл.  

Огляд властивостей матеріалів з від’ємними коефіцієнтами Пуассона 

можна знайти в роботі [18]. Переважна більшість робіт зосереджена на 

визначенні екстремальних значень коефіцієнтів Пуассона ( 5,01 ≤µ≤− ) та 

модулів Юнга у певних кристалографічних напрямках. При цьому найбільша 

кількість ауксетиків виявлена серед металів та інтерметалічних фаз, деяких 

напівпровідникових і лужногалоїдних бінарних сполук з кубічною ґраткою [21–

23, 27, 46, 51]. 

У даному розділі використані швидкості поширення ультразвукових 

хвиль іυ  у різних кристалографічних напрямках, визначені нами для 

монокристалів NaCl, KCl, LiF, 2CaF , PbS, PbSe, PbTe, SnTe, ZnTe, CdTe i HgTe 

за методикою суміщення відбитих ехо-імпульсів на частоті 10 МГц [32, 52–54]. 

Дані монокристали використовуються для виготовлення елементів оптичних 

систем, сенсорів електромагнітного та ядерного випромінювань, інжекційних 
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лазерів з випромінюванням в спектральному діапазоні 30 мкм та інших 

оптоелектронних приладів. Із експериментальних значень іυ  визначені модулі 

пружності ijklС , податливості ijklS , модулі Юнга iE , коефіцієнти Пуассона 

ijklµ  та побудовані характеристичні поверхні iE . Для аналізу та співставлення 

отриманих результатів побудовані об’ємні зображення характеристичних 

поверхонь модулів Юнга для деяких лужних і перехідних металів та лужно-

галоїдних сполук, модулі пружності ijC  яких взяті із робіт [45, 55]. Визначені 

екстремальні значення модулів Юнга для всіх вказаних монокристалів. Вперше 

побудовані вказівні поверхні ауксетичності монокристалів кубічної сингонії. На 

основі аналізу анізотропії пружних властивостей виявлені основні умови і 

критерії виникнення аномальних деформацій – ауксетичності монокристалів 

кубічної сингонії [60, 71].  

 

3.1. Закономірності формування характеристичних поверхонь модулів 

Юнга 

Пружні властивості монокристалів описуються модулями пружності ijC  

або пружними податливостями ijS . Для кристалів кубічної сингонії наявність 

осей 3-го і 4-го порядків приводить до рівності між собою наступних компонент 

тензора модулів пружності: 

332211 ССС == ;     231312 ССС == ;     665544 ССС == .             (3.1) 

Отже, у даному випадку незалежними є тільки три компоненти 11С , 12С  і 44С , 

які визначаються через пружні податливості ijS  наступним чином: 

)2)(( 12111211

1211
11 SSSS

SSС
+−

+
= ;   

)2)(( 12111211

12
12 SSSS

SС
+−

−
= ;   

44
44

1
S

C = .    (3.2) 

Більш детальну характеристику пружної анізотропії монокристалів можна 

отримати, побудувавши характеристичні поверхні модуля Юнга. Для кристалів 
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кубічної сингонії залежність модуля Юнга iE  від пружних податливостей ijS  

записується у вигляді [4] 

( ) ))(22( 2
3

2
2

2
3

2
1

2
2

2
144121111

1 nnnnnnSSSSEn ++−−−=− ,              (3.3) 

де 1n , 2n , 3n  – напрямні косинуси. 

Аналіз співвідношення (3.3) показує, що при рівності одного із множників 

нулю, модуль Юнга 11
1)( SEn =− . Множник 0)( 2

3
2
2

2
3

2
1

2
2

2
1 =++ nnnnnn  тільки у 

напрямках 〉〈100 . Якщо 0)22( 441211 =−− SSS , то модуль Юнга 111 SEn =  у 

всіх напрямках, тобто кристал є пружно ізотропним. Дану умову записують у 

вигляді 

1)(2

44

1211 =
−

=
S

SSA    або   12

1211

44 =
−

=
CC

CA .                          (3.4) 

Величину А називають множником пружної анізотропії. Для реальних кристалів 

множник А може бути як більшим, так і меншим одиниці. 

На рис. 3.1 наведені найбільш типові характеристичні поверхні модулів 

Юнга монокристалів кубічної сингонії з різним типом хімічного зв’язку у 

порядку зменшення множника пружної анізотропії А. Розрахунки поверхонь 

проведені за співвідношенням (3.3) з використанням експериментальних 

величин модулів пружності ijC  [45, 52–55]. Аналіз наведених поверхонь 

показує, що екстремальні значення модулів Юнга спрямовані у певних 

кристалографічних напрямках, а характеристичні поверхні утворюють фігури, 

які мають усі елементи симетрії, властиві для даних монокристалів. Тому для 

зручності їх аналізу запишемо співвідношення (3.3) у вигляді 

2222

222222
4411

1

)(
)()1()(

lkh
hllkkhASSEhkl

++

++
−−=− ,                     (3.5) 

де 
SC

C
CC

CA 44

1211

442
=

−
= , SС  – модуль зсуву, h, k, l – індекси Міллера. 



 

 

70 

 

Із співвідношення (3.5) модулі Юнга в основних кристалографічних напрямках 

рівні: 

11
100

1
S

E =〉〈 ;     
)1(

4
1

1

4411
110

−−
=〉〈

ASS
E ;     

)1(
3
1

1

4411
111

−−
=〉〈

ASS
E .     (3.6) 

 
            Li                         K                        Rb                      Cu                      Ag 

 
            Au                    HgTe                 CdTe                  ZnTe                     LiF 

 
            Pt                       Ta                        Ir                       Co                        W 

 
           Mo                     NaCl                   CaF 2                    PbS                     KCl        

 
          RbCl                   PbSe                   PbTe                    RbI                    SnTe 

Рис. 3.1. Характеристичні поверхні модуля Юнга досліджуваних кристалів 
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Оскільки абсолютні значення модулів Юнга для різних кристалів в одному і 

тому ж напрямку відрізняються суттєво, для аналізу формування 

характеристичних поверхонь необхідно ввести відносні величини 

)1(
3
1

4411

11

100

111

−−
==

〉〈

〉〈

ASS

S
E
E

X .                                   (3.7) 

Значення величин Х наведені у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Множник пружної анізотропії та відношення модулів Юнга 

Крист. A minmax EEX =  111100 EEX =  110100 EEX =  

Li 8,38 6,941 0,198 0,358 

Na 7 5,949 0,220 0,376 

K 6,33 5,475 0,234 0,387 

Rb 6,13 5,485 0,154 0,323 

Cu 3,21 2,866 0,403 0,522 

Ag 3,01 2,753 0,409 0,527 

Au 2,88 2,74 0,425 0,540 

Pd 2,78 2,59 0,444 0,555 

HgTe 2,694 2,458 0,461 0,569 

Ni 2,63 2,35 0,484 0,587 

CdTe 2,417 2,225 0,390 0,512 

ZnTe 2,114 1,924 0,550 0,640 

Nb 1,959 1,853 0,568 0,655 

LiF 1,939 1,721 0,607 0,686 

Pt 1,59 1,545 0,669 0,736 

Ta 1,568 1,497 0,689 0,751 

Ir 1,515 1,415 0,725 0,780 
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Продовж. табл. 3.1 

Re 1,016 1,013 0,988 0,990 

Co 1 1 1,000 1,000 

W 0,995 1,004 1,004 1,003 

Mo 0,775 1,248 1,232 1,186 

NaCl 0,707 1,334 1,313 1,250 

TlBr 0,661 1,438 1,411 1,329 

CsCl 0,588 1,561 1,526 1,421 

CaF2 0,559 1,636 1,597 1,477 

PbS 0,51 1,761 1,723 1,578 

RbF 0,409 2,137 2,066 1,852 

KCl 0,375 2,261 2,182 1,946 

KBr 0,351 2,411 2,323 2,058 

RbCl 0,316 2,651 2,548 2,238 

PbSe 0,292 2,782 2,671 2,337 

RbBr 0,286 2,891 2,773 2,418 

PbTe 0,269 2,936 2,815 2,452 

RbI 0,255 3,193 2,996 2,597 

SnTe 0,22 3,502 3,335 2,868 

 

Для лужних металів першої групи елементів, які мають ОЦК ґратку, 

просторова група симетрії Im3mOh −9  (на рис. 3.1 наведені тільки Li, K, Rb), 

максимальні значення модулів Юнга зосереджені у напрямках 〉〈111 , а 

мінімальні – у напрямках 〉〈100 . Характеристичні поверхні зберігають усі 

елементи симетрії Im3m . У той же час кути між максимальними значеннями 

модулів Юнга maxE  у площинах {110} не дорівнюють °90 . Із ростом іонних 

радіусів ( 68,0Li =r  Å, 33,1K =r  Å, 49,1Rb =r  Å) спостерігається незначне 
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розмиття орієнтації екстремальних значень модулів Юнга. Далі на рис. 3.1 

наведені перехідні метали Cu, Ag, Au (елементи першої побічної групи), які 

мають ГЦК ґратку, просторова група симетрії Fm3mOh −5 . У них d–оболонки 

цілком заповнені, а іонні радіуси зі збільшенням порядкового номера Z 

зростають ( 98,0Сu =r  Å, 13,1Ag =r  Å, 37,1Au =r  Å). Зміна типу кристалічної 

ґратки (ОЦК→ГЦК) приводить до зменшення анізотропії модулів Юнга. 

Характеристичні поверхні поступово набувають форми куба із заокругленими 

вершинами і ребрами та увігнутими поверхнями граней. Із зменшенням фактора 

пружної анізотропії А спостерігається ріст величин 〉〈100E , що приводить до 

вирівнювання граней куба. При цьому відбувається поступове зменшення 

minmax EEX =  (рис. 3.2). Отже, основним механізмом формування  

    

Рис. 3.2. Залежність minmax EEX =  від множника пружної анізотропії A 
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характеристичних поверхонь металів першої групи є зміна типу кристалічної 

ґратки та довжин хімічних зв’язків (іонних радіусів). 

Цікаво розглянути кристали кубічної сингонії, які мають інші типи 

хімічних зв’язків та кристалічних ґраток. Для цього на рис. 3.1 наведені 

характеристичні поверхні модулів Юнга напівпровідникових сполук HgTe, 

CdTe, ZnTe, які кристалізуються з утворенням ґратки типу сфалериту 

(просторова група симетрії mFTd 342 − ) і мають іонно-ковалентний характер 

хімічного зв’язку. Детальний аналіз хімічного зв’язку, анізотропії пружних 

властивостей та структурної стабільності даного типу напівпровідникових 

сполук наведений у роботах [53–54]. Характеристичні поверхні модулів Юнга 

мають таку ж форму як і у металів Cu, Ag, Au та класичних гомеополярних 

напівпровідників C, Si, Ge, α–Sn. Довжини хімічних зв’язків d для HgTe, CdTe, 

ZnTe змінюються у межах 2,8–2,64 Å. У той же час ступінь іонності змінюється 

суттєво за рахунок швидкої зміни модуля зсуву SC  ( ГПа506,1)HgTe( =SC , 

ГПа65,1)CdTe( =SC , ГПа981,2)ZnTe( =SC ). Модуль зсуву SC  пропорційний 

енергії ковалентного зв’язку і визначає розорієнтацію гібридизованих 3sp –

орбіталей [56], що приводить до зміни множника пружної анізотропії A та 

зменшення відношень minmax EE . Отже, основним механізмом формування 

характеристичних поверхонь модуля Юнга для даного типу кристалів є 

вирівнювання кутів гібридизованих 3sp – орбіталей. 

Розглянемо ще один особливий тип кубічних кристалів – ізокатіонний ряд 

LiF, LiCl, LiBr, LiI. Дані лужно-галоїдні сполуки мають кристалічні ґратки типу 

NaCl, просторова група симетрії mFmOh 35 − . Характерною рисою даних 

кристалів є велика різниця між іонними радіусами катіона ( 68,0Li =r  Å) і 

аніонів ( 33,1F =r  Å, 81,1Cl =r  Å, 96,1B =rr  Å, 2,2I =r  Å). Унаслідок цього 

катіони не дотикаються між собою у кристалічній ґратці, а сильний хімічний 
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зв'язок виникає між атомами аніонів у напрямках 〉〈110 . Це приводить до 

виникнення ковалентної складової хімічного зв’язку, а ступінь іонності if  зі 

зростанням радіуса аніона швидко спадає ( 862,0)LiF( =if ; 648,0)LiCl( =if ; 

578,0)LiBr( =if ; 463,0)LiI( =if ). Модулі зсуву SC  і 44C  синхронно спадають, 

але фактор пружної анізотропії залишається більшим одиниці. Отже, форма 

характеристичної поверхні модуля Юнга обумовлена в основному появою 

сильної ковалентної складової хімічного зв’язку. На рис. 3.1 наведена для 

прикладу тільки характеристична поверхня монокристала LiF. Далі на рис. 3.1 

ілюструються характеристичні поверхні групи перехідних металів, які у 

переважній більшості мають ГЦК ґратку, просторова група симетрії mFmOh 35 −  

(за винятком Ta, W і Mo – ОЦК ґратка). Форма поверхонь, як і для кристалів 

напівпровідникових сполук, залишається аналогічною, а із зменшенням 

множника пружної анізотропії зменшується відношення minmax EE  і 

відбувається подальше вирівнювання граней куба. Особливістю цих елементів є 

незавершеність будови електронних 3d–, 4d–, 5d–оболонок. Різний характер 

локалізації d– і s–електронів приводить до зменшення іонних радіусів, появи 

великої частки ковалентного зв’язку та аномалій у зміні пружних і магнітних 

властивостей. Зауважимо, що для всіх наведених кристалів з ростом атомного 

номера Z іонні радіуси практично не змінюються і рівні 0,6 – 0,7 Å, а пружні 

властивості змінюються у широких межах. Це пов’язано зі складними 

процесами гібридизації електронних s–, p–, d–орбіталей перехідних металів 

[56]. Тому для даних кристалів немає лінійної залежності між множником 

пружної анізотропії і атомним номером Z. Подальше зростання величин 〉〈110E  і 

〉〈100E  приводить до рівності 〉〈〉〈〉〈 == 100110111 EEE  для монокристалів Re, Co, 

W (див. табл. 3.1). Множник пружної анізотропії 1≈A  і характеристичні 

поверхні модулів Юнга вироджуються у сферу (рис. 3.1). Отже, дані кристали є 

пружно ізотропними. Оскільки іонні радіуси перехідних металів практично не 
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змінюються, то основний внесок у зміну модулів пружності ijC , а, відповідно, 

множника A і характеристичної поверхні модуля Юнга дають процеси 

гібридизації атомних s–, p–, d–орбіталей. 

Починаючи від Mo відбувається інверсія експериментальних значень 

модуля Юнга. Тепер максимальних значень набувають величини 〉〈100E , а 

〉〈111E  і 〉〈110E  поступово зменшуються. Характеристична поверхня 

вироджується із сфери в октаедр із заокругленими вершинами і ребрами. Така 

форма поверхонь є типовою для класичних лужно-галоїдних кристалів (за 

винятком галоїдів Li), флюоритів ( 2CaF , 2SrF ) та деяких халькогенідів 

напівпровідникових сполук (PbS, PbSe, PbTe, SnTe) (рис. 3.1). Дані сполуки 

мають кристалічну ґратку типу NaCl або 2CaF , просторова група симетрії 

mFmOh 35 − . Співвідношення між модулями пружності ijC  змінюються, що 

приводить до зменшення анізотропії A (див. табл. 3.1). При 4,0<A  модулі Юнга 

〉〈111E  набувають мінімальних значень, а максимальні значення зосереджуються 

строго у кристалографічних напрямках 〉〈100 . Залежність min
111

max
100)( 〉〈〉〈= EEAX  

для даних кристалів наведена на рис. 3.2. На рис. 3.3 наведена динаміка 

залежності 〉〈〉〈 111100 EE  та 〉〈〉〈 110100 EE від анізотропії А. 

Проведемо деякі узагальнення закономірностей формування 

характеристичної поверхні модуля Юнга. Компоненти тензора iE  є функціями 

модулів пружності ijC  (або ijS ), які у свою чергу визначаються через швидкості 

поширення поперечних і поздовжних ультразвукових хвиль iυ  у певних 

кристалографічних напрямках. Пружні хвилі в кристалах несуть інформацію 

про сили міжатомної взаємодії, формування хімічного зв’язку та структурну 

стабільність ґраток. Якщо сили міжатомної взаємодії, які утримують кристал у 

рівновазі, є парними і центральними, то тензор модулів пружності ijC  є 
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Рис. 3.3. Залежності  〉〈〉〈 111100 EE  та 〉〈〉〈 110100 EE  від множника  

пружної анізотропії A 

 

повністю симетричним (тензор Коші). Тоді для будь-яких кристалів кубічної 

сингонії, враховуючи (3.1), отримаємо 

4412 СС = .                                                    (3.8) 

Аналіз числових значень модулів пружності ijC  досліджуваних монокристалів 

показує, що співвідношення Коші (3.8) виконується лише наближено (з 

похибкою ±10%) тільки для Rb, Ir, Re, NaCl, KCl, PbSe. Відхилення від 

співвідношення Коші свідчить про наявність нецентральних сил взаємодії між 

атомами, що приводить до вирівнювання довжин хімічних зв’язків і валентних 

кутів, тобто появи ковалентної складової хімічного зв’язку. Аналіз 

співвідношення Коші, проведений в роботі [57], показує, що для кристалів 

кубічної сингонії з чисто ковалентним типом хімічного зв’язку, тобто з 

суттєвим перекриттям електронних оболонок, виконується нерівність 

04412 <− СС .                                                 (3.9) 

У той же час для металів, іонних та іонно-ковалентних кристалів 
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04412 >− СС .                                               (3.10) 

Співвідношення (3.9) і (3.10) є базовими для визначення типу хімічного зв’язку 

кристалів кубічної сингонії. Для монокристалів LiF, PbSe, PbTe і SnTe 

виконується співвідношення (3.9), отже, відбувається суттєве перекриття 

електронних оболонок і переважаючим є ковалентний тип хімічного зв’язку. 

Для всіх останніх досліджуваних кристалів переважаючим є металевий або 

іонно-ковалентний тип хімічного зв’язку. Для більш детального аналізу 

характеру хімічного зв’язку вводяться поняття ступенів металічності mα , 

ковалентності cα  та іонності pα , які визначаються через енергії металевого 1V , 

ковалентного 2V  та іонного 3V  зв’язків [56] або через співвідношення між 

модулями пружності ijC , які отримані в двопараметричних силових моделях 

Борна, Кітінга, Харрісона [53, 54, 58]. Отже, у залежності від типу хімічного 

зв’язку будуть змінюватись співвідношення між модулями пружності. 

Аналіз співвідношень (3.3) і (3.5) показує, що основним параметром, який 

формує характеристичні поверхні модуля Юнга, є множник пружної анізотропії 

A. Зауважимо, що для його визначення використовуються усі модулі пружності 

кубічного кристала. Множник A є функцією модулів пружності 44C  і зсуву SC , 

які є мірами опору деформаціям, зумовленим напруженнями, прикладеними в 

площині (100) у напрямку [010] і в площині (110) у напрямку ]101[  відповідно. 

Така деформація кристала приводить до збільшення його енергії і, відповідно, 

модулів пружності. Як показано в роботі [56], для більшості іонно-ковалентних 

кристалів модуль зсуву SC  визначає тільки величину розорієнтації 

гібридизованих орбіталей на деякий кут. Це й приводить до зменшення 

стійкості кристалічної ґратки і збільшення ступеня іонності. Однак протидія 

кристала деформації зсуву приводить до зміщення атомів в елементарній 

комірці. Така компенсація напруг у кристалі супроводжується відповідним 

вирівнюванням довжин хімічних зв’язків d і валентних кутів між 
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гібридизованими орбіталями. Для перехідних металів, унаслідок особливостей 

гібридизації s–, p–, d–орбіталей, механізми пружної деформації значно 

складніші і потребують окремого дослідження.  

 

3.2. Коефіцієнт Пуассона для анізотропних твердих тіл 

В класичній теорії пружності коефіцієнт Пуассона визначається за 

співвідношенням [1] 

GB
GB

+
−

=µ
3

23
2
1 ,                                              (3.11) 

де В – модуль всебічного стиску, G – модуль зсуву, які рівні відповідно 

1
1211 )]2(3[ −+= SSB ;   1

1211 )](2[ −−= SSG .                        (3.12) 

Максимальних значень коефіцієнт Пуассона досягає при 0=G  і тоді 21=µ , а 

мінімальних – при 0=B  і 1−=µ .  

Для анізотропних твердих тіл коефіцієнт Пуассона у загальному випадку 

записується у вигляді 

jjjj

iijj
iijj S

S
=µ                                                   (3.13) 

або у позначеннях Фойгта 

jj

ij
ij S

S
=µ .                                                  (3.14) 

Для визначення залежності коефіцієнта Пуассона від напрямків необхідно 

записати загальний вираз ортогонального переходу від системи координат XYZ 

до системи ZYX ′′′ , яка повернута на деякий кут відносно первинної XYZ [4]: 

mnoplpkojnimijkl SS αααα=′ ,                                    (3.15) 

де )()( mnopgijklfα  – напрямні косинуси, а 3,2,1, =gf . Підставивши (3.15) в 

(3.13), отримаємо вираз, який визначає залежність коефіцієнта Пуассона від 
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двох взаємоперпендикулярних напрямків, і для кристалів кубічної сингонії він 

має вигляд: 
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       (3.16) 

Зауважимо, що напрямні косинуси формують матрицю ортогонального 

перетворення: 

333231

232221

131211

ααα
ααα
ααα

=α fg .                                       (3.17) 

У співвідношенні (3.16) компоненти 31α , 32α , 33α  не фігурують, оскільки 

значення коефіцієнта Пуассона залежить від розташування двох 

взаємоперпендикулярних векторів, а не трьох. При цьому компоненти матриці 

ортогонального перетворення fgα  задовольняють наступним рівнянням: 

12
13

2
12

2
11 =α+α+α , 

12
23

2
22

2
21 =α+α+α ,                                          (3.18) 

0231322122111 =α⋅α+α⋅α+α⋅α . 

Із (3.18) слідує, що у співвідношенні (3.16) фігурують три незалежних 

аргументи, тобто величини ijµ′  зображуються чотирьохвимірною фігурою. 

Побудувати чотирьохвимірну поверхню в трьохвимірній системі координат 

неможливо, реально можна побудувати тільки певні перерізи характеристичної 

поверхні ijµ′ . Тому, нами була створена програма, яка дозволяє за 

співвідношенням (3.16) розрахувати значення коефіцієнтів Пуассона у всіх 
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можливих напрямках, вибрати напрямки, в яких 0<µ′ij , та побудувати вказівні 

поверхні ауксетичності монокристалів. 

 

3.3. Умови та критерії ауксетичності монокристалів 

Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона були вперше експериментально 

виявлені при дослідженні температурної залежності модулів пружності 

монокристалів 2SiO  в інтервалі температур 293–923 K [8]. Однак модулі 

пружності )(TCij  визначались із інтенсивностей дифузного розсіяння X–хвиль з 

дуже низькою точністю (~10–30%). Дослідження анізотропії модулів Юнга, 

зсуву і коефіцієнтів Пуассона монокристалів кубічної сингонії були вперше 

проведені в роботах [13, 16]. Монокристали кубічної сингонії можна розділити 

на аксіально- і неаксіально-ауксетичні. Якщо від’ємні значення коефіцієнтів 

Пуассона виявляються у головних кристалографічних напрямках типу 〉〈100 , 

монокристали називають аксіально-ауксетичними. У неаксіально-ауксетичних 

монокристалах від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона спостерігаються у 

кристалографічних напрямках, які не співпадають з 〉〈100 . Коефіцієнти 

Пуассона приймають від’ємні значення при умові 012 >′S . Тоді з урахуванням 

(3.15) ця умова запишеться у вигляді 

0>αααα mnoplpkojnim S .                                      (3.19) 

Для переважної більшості кубічних кристалів від’ємні значення ijµ  

спостерігається у напрямках 〉〈110 . Якщо розписати (3.19) для напрямків [110] і 

]101[ , отримаємо: 

0
4
1

4
1

2
1

4
1

66221211 >−++ SSSS .                                (3.20) 

З урахуванням елементів симетрії кубічної сингонії співвідношення (3.20) 

запишеться у вигляді 
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0
2
1

441211 >−+ SSS                                            (3.21) 

Співвідношення (3,21) є необхідною і достатньою умовою неаксіальної 

ауксетичності кристалів кубічної сингонії. Умовою аксіальної ауксетичності є 

нерівність 012 >S . 

Розрахунок від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона ijµ  та виявлення 

ауксетичних напрямків в монокристалах проводилось за співвідношення (3.16) з 

використанням експериментальних значень модулів пружності ijС  і 

податливості ijS , визначених нами для монокристалів CdTe, HgTe [59]. Для 

інших кубічних монокристалів використані модулі пружності ijС , взяті із 

роботи [45]. На рис. 3.4 наведені вказівні поверхні ауксетичності деяких 

монокристалів бінарних сполук 62BA  (CdTe, HgTe) і 71BA  (CuBr, CuI) з 

ґратками типу сфалериту, які розміщені у порядку зростання множника пружної 

анізотропії 
44

1211 )(2
S

SSA −
= . Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона ijµ′ , 

виявлені в кристалографічних напрямках 〉〈110 , чітко зображуються у вигляді 

окремих точок для монокристала CdTe. Для монокристалів CdTe і HgTe 

ауксетичні властивості виявлені нами вперше. Із ростом множника пружної 

анізотропії А, а відповідно, і ступеня іонності кристалів бінарних сполук if , 

відбувається поступове «розмиття» напрямків, у яких спостерігаються від’ємні 

значення ijµ′  – напрямків ауксетичності – 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 ijµ′ . У той же час ауксетичність не спостерігається у 

кристалографічних напрямках 〉〈100 . Отже, із ростом анізотропії А кристали 

поступово наближаються до абсолютних ауксетиків. Характерно, що ступінь 
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    CdTe (A = 2,42)         HgTe (A = 2,69)         CuI (A = 3,16)           CuBr (A = 6) 

Рис. 3.4. Вказівні поверхні ауксетичності монокристалів з ґраткою типу 

сфалериту. А – множник анізотропії пружності 

 

іонності монокристала CuBr 735,0=if , 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 [56]. Для кристалів з ґраткою типу алмаза ауксетичні 

властивості не виявлені. 

Вказівні поверхні ауксетичності перехідних металів Pd, Au, Ag, Cu з ГЦК 

ґратками зображені на рис. 3.5. Напрямки від’ємних значень коефіцієнтів 

Пуассона не змінюються, а площа вказівних поверхонь ауксетичності 

збільшується із ростом множника пружної анізотропії А. 

Для лужних металів Li, Na, K, Rb, які кристалізуються з утворенням ОЦК 

ґратки, вказівні поверхні ауксетичності наведені на рис. 3.6. У порівнянні з 

 
      Pd (A = 2,78)            Au (A = 2,88)            Ag (A = 3,01)            Cu (A = 3,21) 

Рис. 3.5. Вказівні поверхні ауксетичності монокристалів з ГЦК ґраткою 
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кристалами, які мають ґратки типу ГЦК та сфалериту (рис. 3.4, 3.5), площа 

вказівних поверхонь ауксетичності значно більша і зростає пропорційно 

збільшенню А. Напрямки від’ємних значень ijµ′  не змінюються. Механізм 

структурних аномальних деформацій та появи від’ємних значень коефіцієнтів 

Пуассона в кристалах з ОЦК ґраткою описаний в роботі [16, рис. 3]. 

 
      Rb (A = 6,13)              K (A = 6,33)                Na (A = 7)               Li (A = 8,38) 

           θ = 59                        θ = 100                       θ = 255                     θ = 448 

Рис. 3.6. Вказівні поверхні ауксетичності монокристалів з ОЦК ґраткою 

 

Як показано в роботі [22], «кубічні ауксетики мають високий ступінь 

анізотропії, що відображається на різниці між максимальним і мінімальним 

значеннями модулів Юнга». Для аналізу екстремальних значень iE  нами було 

проведено вивчення закономірностей формування характеристичних поверхонь 

модулів Юнга монокристалів кубічної сингонії [60].  

За класифікацією Кулеєва [61] кубічні кристали, у відповідності до 

величин їх пружних модулів ijC , можна розділити на два типи: кристали з 

додатною анізотропією, для яких 02 114412 >−+=∆ CCCC , або 1>A ; кристали 

з від’ємною анізотропією, для яких 0<∆C , або 1<A . Для даних двох типів 

кристалів спектри коливань атомів у кристалічних ґратках відрізняються 

суттєво. 

Для кристалів, представлених на рис. 3.4–3.6, 1>A  і 
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〉〈〉〈〉〈 >> 100110111 EEE . Аналіз характеристичних поверхонь модулів Юнга, 

проведений нами для більш ніж 50 кристалів кубічної сингонії, показує, що між 

множником пружної анізотропії А і ступенем анізотропії характеристичних 

поверхонь модулів Юнга X  спостерігається чітка кореляція. Наприклад, для 

ауксетиків мінімальні значення вказаних величин виявляються для кристалів 

LiF ( 94,1=A ; 72,1=X ), а максимальні – для Li ( 38,8=A ; 94,6=X ). Для 

кристалів, у яких 38,894,1 ≤≤ А , виявляються від’ємні значення коефіцієнтів 

Пуассона в кристалографічних напрямках 〉〈110  (рис. 3.4–3.6) [71]. 

Для кристалів, у яких 1<A  (галогеніди Na, K, Rb, Cs, телуриди Pb та 

інші), ступінь анізотропії характеристичних поверхонь модулів Юнга 

min
111

max
100 〉〈〉〈= EEX  зростає при 0→A  і досягає максимального значення для 

SnTe ( 5,3=X ). У той же час від’ємних значень ijµ  для даних кристалів не 

виявлено. 

Отже, високий ступінь анізотропії X  не є необхідною умовою для появи 

ауксетичних властивостей, як це показано в [22]. Зважаючи на точність 

визначення модулів пружності ijC  ( %53 ÷ ), визначальною умовою 

ауксетичності можна вважати 0,2≥A . Площа вказівних поверхонь 

ауксетичності зростає пропорційно збільшенню пружної анізотропії кристалів 

А. При ∞→A  ступінь іонності k
ii ff → , при якому проявляється нестійкість 

кристалічної ґратки і наближення фазового переходу. У даному випадку 

кристали наближаються до абсолютних ауксетиків. Характерно, що критерії 

ауксетичності та напрямки від’ємних значень ijµ′  не залежать від типу 

кристалічних ґраток і характеру хімічного зв’язку. 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 
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порядковим номером Z катіонів (ZnTe, CdTe, HgTe) або аніонів (CuCl, CuBr, 

CuI) і, відповідно, характеристичною температурою Дебая Dθ . 

 

3.4. Температурна залежність ауксетичних властивостей 

Модулі пружності ijC  визначаються через другі похідні від вільної енергії 

F по деформаціям ijε , які виникають при дії на кристал зовнішніх чинників 

(механічних напруг, температури, тиску тощо). В квазігармонійному 

наближенні адіабатичні модулі пружності рівні [62]: 

)1()( 0 PdDCTC ijijijij +ε−= ,                                   (3.22) 

де 0
ijC  – модулі пружності в гармонійному наближенні, які визначаються 

лінійною екстраполяцією експериментальних значень на 0 K, а ε  – середня 

енергія осцилятора ( sUsN =ε3 ). 

Величини ijD  і ijd  залежать від типу кристалічної ґратки і вибраної 

мікроскопічної моделі кристала. При 0=P  співвідношення (3.27) можна 

записати у вигляді 

)1()( 0 TCTC ijijij β−= .                                         (3.23) 

Температурний коефіцієнт модуля пружності 
dT

dC
C

ij

ij
ij

1
−=β  у наближенні 

Дебая рівний 










<<
θ

>>
θ









θ
π

=β

1 при3

1 при
5

12 34

T
k

T
kT

Dijij ,                              (3.24) 

де k – постійна Больцмана, θ – температура Дебая. Розрахунки величин ijD  для 

деяких кубічних і гексагональних кристалів наведені в роботі [62]. Отже, при 
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температурах, близьких до абсолютного нуля (0 K), модулі пружності 

зменшуються із ростом температури пропорційно 4T , а при високих 

температурах – пропорційно T. Зауважимо, що швидкість зміни модулів 

пружності з температурою 
dT

Cd ijln
 є анізотропною величиною. Анізотропна 

температурна залежність )(TCij  може привести до появи аномальних 

деформаційних властивостей і, відповідно, від’ємних значень коефіцієнтів 

Пуассона ijµ  – ауксетичності кристалів. На рис. 3.7а наведена температурна 

залежність ауксетичності монокристала LiF (ґратка типу NaCl, 1>A ). 

Розрахунки ijµ′  проводились з використанням експериментальних значень 

)(TСij , наведених у роботі [45]. Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона LiF 

виявлені нами при 220=T  K і 74,1=A  (у роботі [24] стверджується, що 0<µij  

виникають при 260=T  K). Із ростом температури множник пружної анізотропії 

A зростає і досягає максимальних значень 53,3=А  при 1023=T  K ( 1143=плT  

K). Площа вказівних поверхонь ауксетичності збільшується пропорційно росту 

величини А і поблизу пл.T  кристал поступово наближається до абсолютного 

ауксетика. 

Для аналізу умов виникнення і температурної залежності ауксетичності 

необхідно розглянути особливості деформацій, які виникають при поширенні 

УЗ хвиль, та ангармонійності теплових коливань атомів в монокристалі LiF. На 

рис. 3.7б показані перетини характеристичних поверхонь швидкостей 

поширення УЗ хвиль площиною (001). У кожному напрямку поширення УЗ 

хвиль в кристалі існують незалежно одна квазіпоздовжна qlυ  і дві 

квазіпоперечні 2,1qtυ  хвилі. Характер кутового розподілу швидкостей хвиль є 

типовим для кубічних кристалів другого типу, для яких 1>A . І тільки у 

високосиметричних напрямках поширюються чисті моди зі швидкостями (2.39): 
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         220 K                  293 K                 623 K                  873 K                1023 K 

       А = 1,74              А = 1,88              А = 2,49              A = 3,05              А = 3,53 

а 

 
б 

Рис. 3.7. Температурна залежність ауксетичності (а) та перетинів 

харакеристичних поверхонь швидкостей УЗ хвиль площиною (001) (б), 

монокристал LiF 
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]100[ 
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44]010[
]100[1
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=υ
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t ;      2
1

44]001[
]100[2









ρ

=υ
C

t , де нижні індекси 

вказують напрямки поширення хвиль, а верхні – напрямки поляризації, ρ – 

густина кристала. У напрямках типу 〉〈100  21 ttl υ=υ>υ , оскільки 4411 CC > . 

Отже, при аналізі швидкостей поширення УЗ хвиль необхідно враховувати їх 

поляризацію. 

На рис. 3.8а наведена температурна залежність швидкостей поширення 

поздовжних lυ  і поперечних 2,1tυ  хвиль у напрямку ]100[ , які розраховані нами 

за наведеними в [45] експериментальними значеннями )(TCij . В інтервалі 

температур 2200 ÷  K швидкість поширення tυ  є постійною величиною, а  
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Рис. 3.8. Температурні залежності швидкостей поширення УЗ хвиль (а)  

та модулів пружності ijC  (б) для LiF 

 

залежність )(Tlυ  є нелінійною функцією. При 220>T  K швидкість поширення 

поздовжних  хвиль  різко  спадає  із  ростом  температури. Поблизу температури 

плавлення LiF tl υ<υ . Нагадаємо, що в класичній теорії пружності завжди має 

місце нерівність 
3
4

⋅υ>υ tl  [1].  

При поширенні пружних хвиль у кристалах зміщення атомів із положення 

рівноваги описується співвідношенням (1.18): )](exp[)( 0 tiU i ω−= krerU , де 

0U  – амплітуда хвиль, ie  – вектор поляризації, k  – хвильовий вектор, а 

швидкість поширення kω=υ . Поширення повздовжних хвиль lυ  

супроводжується об’ємним стиском і розтягом у кристалі, оскільки 0)(div ≠rU . 

Для поперечних хвиль 0)(div =rU  і поширення хвиль зі швидкістю tυ  не 

пов’язане зі зміною об’єму кристала [1].  

Вказані особливості деформації кристала та спектр теплових коливань 

атомів визначають характер температурних залежностей )(Tlυ  і )(Ttυ  

(рис. 3.8а). У квазігармонійному наближенні температурна залежність модулів 
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пружності )(TCij  описується співвідношенням (3.23). Розрахунок теплових 

коефіцієнтів модулів пружності ijβ  та детальний аналіз ангармонійності 

теплових коливань атомів у лужногалоїдних кристалах наведений відповідно в 

роботах [31, 59]. Характерно, що для LiF співвідношення Коші ( )11244 =CC  не 

виконується навіть при 0=T  K ( )53,11244 =CC , що свідчить про наявність у 

кристалі нецентральних сил взаємодії та іонно-ковалетного типу хімічного 

звязку. 

На рис. 3.8б наведена температурна залежність )(TCij  LiF. В області 

дебаєвських температур ( 3,684=θD  K [59]) залежності )(TCij  є лінійними 

функціями, що добре узгоджується із теоретичними передбаченнями (3.23). 

Відхилення від лінійної залежності )(TCij  в області температур DT θ<<  

пов’язують із впливом нульових квантовомеханічних коливань атомів. Тому 

лінійна екстраполяція експериментальних даних на 0=T  K є некоректною. Як і 

слід було очікувати, спостерігається анізотропна температурна залежність 

компонент тензора )(TCij  і експериментальні значення 
P

ij
ij dT

TdC








=β

)(
 будуть 

залежати від напрямків поширення УЗ хвиль та їх поляризації (рис. 3.7б). У 

напрямках 〉〈100  поширюються чисті акустичні моди коливань. Швидкість 

зміни модуля пружності 11C  із ростом температури вища, ніж 44C  (рис. 3.8б). 

Тому при температурі 873=T  K 4411 CC = . Модуль зсуву кристала 

2
1211 CCCS

−
= , починаючи від 220=T  K, швидко зменшується із ростом 

температури. Відношення модулів зсуву ACC S =44 , яке є множником пружної 

анізотропії, визначає структурну стабільність кристалічної ґратки. З ростом 

температури анізотропія LiF збільшується і при деякій «критичній» температурі 

220=kT  K виникає аномальна деформація, яка обумовлює появу від’ємних 
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значень коефіцієнтів Пуассона. 

На рис. 3.9 наведена температурна залежність коефіцієнтів Пуассона 
]100[
]010[µ  і ]110[

]101[µ  для LiF. Саме при температурі 220=T  K коефіцієнт Пуассона 

]110[
]101[µ  набуває від’ємних значень, тобто спостерігається поява неаксіальної 

ауксетичності кристала LiF. Із ростом температури коефіцієнт Пуассона 

зменшується до значень 4,0]110[
]101[ −=µ , а площа вказівних поверхонь 

ауксетичності зростає (рис. 3.7а). 

Відзначимо, що дані механізми і закономірності формування ауксетичних 

властивостей є характерними для кристалів з ґраткою NaCl, зокрема, в LiF. 
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Рис. 3.9. Температурна залежність коефіцієнта Пуассона ijµ  для LiF 

 

На рис. 3.10а наведена температурна залежність ауксетичності 

монокристалів Li (ґратка ОЦК). На відміну від LiF, множник пружної 

анізотропії набуває максимальних значень 39,9=A  в точці фазового переходу із 

ОЦК ґратки в гексагональну при 78=T  K [63], а мінімальних – 98,8=A  при 
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428=T  K, тобто поблизу 6,453=пл.T  K. Площа вказівних поверхонь 

ауксетичності зростає пропорційно росту анізотропії A. У роботі [21] показано, 

що врахування тільки центральних сил взаємодії найближчого оточення атомів 

у ґратці ОЦК є достатнім для появи від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона. 

Розрахунки ijµ′ , проведені нами за співвідношенням (3.16), дають наступну 

величину для 55,0]110[
]101[ −=µ . Отже, при розтягу кристала у напрямку [110] 

відбувається збільшення міжатомних віддалей у напрямку ]101[ , що і 

обумовлює появу неаксіальної ауксетичності Li. У той же час аномально  

          
                       78 K                                195 K                                 428 K   

                    A = 9,39                          A = 9,14                            A = 8,98 

а 

 

                        100 K                              200 K                            300 K 

                       A = 2,54                         A = 2,68                         A = 2,81 

б 

Рис. 3.10. Температурні залежності ауксетичності монокристалів Li (а) і Pd (б) 
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великих додатних значень набуває величина 47,0]100[
]010[ =µ . В інтервалі 

42878 ÷  K коефіцієнти Пуассона )(Tijµ  є лінійними функціями і практично не 

залежать від температури. 

Температурна залежність ауксетичності монокристалів Pd (ГЦК ґратка) 

наведена на рис. 3.10б. Коефіцієнти Пуассона визначені з використанням 

експериментальних [45] значень модулів пружності )(TCij . Характерно, що 

модулі пружності 1,17612 =C  ГПа, 2,7144 =C  ГПа і практично не залежать від 

температури в межах точності їх виміру ( 31÷ %). Модуль пружності )(11 TC  

швидко зменшується із ростом температури. Це приводить до зменшення 

модуля зсуву 
2

1211 CCCS
−

=  з 29,0 ГПа при 0=T  K до 25,9 ГПа при 300=T  K. 

Аналогічна залежність )(TCS  спостерігається для LiF з ґраткою типу NaCl (рис. 

3.8б), однак для Pd у заданому інтервалі температур tl υ>υ . До температур 

100<T  K ауксетичні властивості кристалів Pd не виявлені. З підвищенням 

температури зростають віддалі між атомами, а сили міжатомної взаємодії 

послаблюються. При 100=T  K модуль зсуву зменшується до значення 

5,27=SC  ГПа і ймовірність відносного зміщення груп атомів при деформації 

ґратки ГЦК зростає (див. рис. 1 в [16]). Це приводить до виникнення 

аномальних деформацій і від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона у 

кристалографічних напрямках 〉〈110 . Зменшення модуля зсуву із ростом 

температури супроводжується збільшенням множника пружної анізотропії A і 

площі вказівних поверхонь ауксетичності Pd. Співвідношення Коші 

11244 <= CCg  ( 4,0≈Pdg  у всьому інтервалі температур), що свідчить про 

наявність багаточастинкових нецентральних сил взаємодії атомів. 
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3.5. Особливості ауксетичних властивостей фуллерита 60С  

Кристалічна ґратка фуллеритів утворюється сфероїдальними молекулами 

фуллеренів nC , де атоми вуглецю мають переважно −2sp гібридну електронну 

конфігурацію. Фуллерит 60С  при нормальних умовах має щільно упаковану 

ГЦК ґратку, просторова група симетрії mFm3 , період кристалічної ґратки 

16,14=a  Å. Взаємодія молекул в кристалічній ґратці характеризується слабкими 

ван-дер-вальсовими силами з невеликим вмістом ковалентного зв’язку. При 

K260=cT  відбувається перехід із високотемпературної розупорядкованої до 

орієнтаційно упорядкованої фази з примітивною кубічною ґраткою 3Pa , а при 

K90=T  – перехід у стан орієнтаційного скла [64].Фазові стани відрізняються 

характером трансляційних, лібраційних, обертових міжмолекулярних, а також 

внутрішньомолекулярних коливань, які визначають теплові, акустичні і 

механічні властивості фуллеритів 60С . 

На рис. 3.11 наведена температурна залежність вказівних поверхонь 

ауксетичності фуллериту 60С  в інтервалі температур K300100 − . Ауксетичні 

властивості фуллериту 60С  виявлені нами вперше. Розрахунок від’ємних 

значень ijµ  та визначення ауксетичних напрямків проведені за співвідношенням 

(3.16) з використанням експериментальних значень модулів пружності )(TСij , 

отриманих у роботі [65]. Від’ємні значення коефіцієнтів Пуасссона 0μ <  

спрямовані вздовж кристалографічних напрямків типу 〉〈110  – неаксіальна 

ауксетичність, що відповідає умові (3.21).  

Зміна кутів Ейлера φ, θ, ψ від 0 до 2π з певними кроками dφ, dθ, dψ задає 

усі можливі орієнтації кристала в просторі. Якщо кристал є ауксетиком, то при 

певних орієнтаціях коефіцієнт Пуассона буде приймати від’ємні значення. 

Якщо кристал не є ауксетиком, то коефіцієнт Пуассона при жодній із орієнтацій 

не буде від’ємним. Звичайно, що кількість орієнтацій залежить від величини 
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                100 K                                    140 K                                    170 K 

              A = 2,25                                 A = 2,22                                A = 2,2 

 
                                         259 K                                    300 K 

                                       A = 2,23                                  A = 2,5 

Рис. 3.11. Температурна залежність вказівних поверхонь ауксетичності 

фуллериту 60С  

кроків dφ, dθ, dψ. Відношення кількості орієнтацій кристала, при яких 

коефіцієнт Пуассона є від’ємний, до загальної кількості можливих орієнтацій 

називається ступенем ауксетичності aS . Температурна залежність )(TSa  

наведена на рис. 3.12а. При зростанні температури від 100 K до 170 K ступінь 

ауксетичності aS  зменшується пропорційно зменшенню множника пружної 

анізотропії )/(2 121144 CCCA −=  (рис. 3.12б). Ауксетичність фуллериту 60С  

повністю зникає в інтервалі температур K259170 << T , при цьому анізотропія 

залишається практично постійною величиною (А = 2,2). При K259≥T  ступінь 
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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. 
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Рис. 3.12. Температурна залежність ступеня ауксетичності aS  (а) 

та анізотропії А (б) фулериту 60С  

Така аномальна поведінка )(TSa  і )(TA  може бути пояснена на основі аналізу 

термодинамічних властивостей фуллериту 60С . Температурні залежності 

періоду кристалічної ґратки фуллериту 60С  )(Ta  і молярного об’єму )(TV  

зазнають різких стрибків тільки при фазовому переході із 

високотемпературного розупорядкованого стану (ГЦК ґратка) до орієнтаційно 

упорядкованого стану (примітивна кубічна ґратка 3Pa ) при K260=T  (див. 

табл. 1 в [66]). У високотемпературній області cTT >  внаслідок теплового 

збудження обертових ступеней вільності зростає хаотичне обертання молекул 

60С , що забезпечує енергетичну вигідність і стабільність щільно упакованої 

ГЦК структури. Наслідком стрибкоподібної зміни )(TСij  [65] та )(Ta  і )(TV  

[66] при K260=сT  є виникнення аномальних деформацій і поява 

ауксетичності. Подальше збільшення температури приводить до зростання 
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ангармонійності теплових коливань молекул 60С  і збільшення ступеня 

ауксетичності aS . 

Важливими характеристиками динаміки кристалічної ґратки є 

температура Дебая 
k
maxω

=θ
h  і параметр Грюнайзена, який за визначенням 

дорівнює: 

Vd
d i

i ln
ln ω

−=γ ,                                               (3.25) 

де iω  – частота і-тої моди коливань. Параметр Грюнайзена γ  відображає 

особливості і характер зміни частот фононного спектра кристала при зміні 

об’єму і в деякій мірі характеризує ангармонійність коливань. Величини θ  і γ  

можна розрахувати за відомими співвідношеннями [55, 67]: 

)2(

4
9

121111

3/12/1
3/1

CC
C
V

V
N

k
h

V
+α=γ

γρ







π
=θ −−

−

,                                   (3.26) 

де V – молярний об’єм, VC  – молярна теплоємність при сталому об’ємі, ρ  – 

густина, N – число Авогадро; а функція j за методикою Хаустона може бути 

представлена у вигляді ряду гармонійних поліномів, члени яких є комбінаціями 

модулів пружності ijС , інші позначення – загальноприйняті. 

На рис. 3.13а, б наведені температурні залежності )(Tθ  і )(Tγ , 

розраховані за експериментальними величинами )(TV , )(TCV , )(Tρ , )(Tα  та 

)(TCij  фуллериту 60С , які представлені в роботах [65, 66]. Зазначимо, що така 

суттєва різниця у величинах θ  (рис. 3.13а) обумовлена вибірковою чутливістю 

методів визначення вказаних термодинамічних величин, які використані 

авторами робіт [65, 66], до різних частотних інтервалів ω∆  реальної функції 

спектрального розподілу частот коливань ґратки )(ωg  фуллерита 60С . 
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Рис. 3.13. Температурна залежність характеристичної температури )(Tθ  (а)  

та параметра Грюнайзена )(Tγ  (б) фуллерита 60С . 

□ – розраховані за експериментальними даними VС  [66], ■ – за )(TCij  [65] 

 

Нагадаємо, що закон Дебая 3~ TСV  справедливий для любих твердих тіл, 

незалежно від їх атомної або молекулярної структури та типу хімічного зв’язку, 

тільки в області температур, близьких до абсолютного нуля. Для фуллериту 60С  

істинний закон 3T  проявляється при K88,11,0100/max −=θ≤T  [67], тобто у 

фазі орієнтаційного скла. 

Слід також звернути особливу увагу на внесок у загальну теплоємність 

VC  трансляційних, обертових міжмолекулярних і внутрішньомолекулярних 

коливань при різних температурах. У загальному випадку теплоємність при 

постійному об’ємі при умові адитивності внесків можна записати у вигляді [66]: 

inrottrV CCCC ++= ,                                         (3.27) 

де trC  – трансляційна, rotC  – обертова міжмолекулярна, inC  – внутрішньо-

молекулярна складові теплоємності. 
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Як показано в [66] в інтервалі температур 0 – 200 K теплоємність VС  

поступово наростає і є сумою трьох внесків trC , rotC  і inC . При фазовому 

переході K90=gT  не виявлено аномалій у температурній залежності )(TCV . 

Отже, фазовий перехід орієнтаційне скло – упорядкована фаза обумовлена 

стрибкоподібною зміною періода кристалічної ґратки )(Ta  фуллерита 60С , що 

приводить до зростання ступеня ауксетичності поблизу gT  (див. рис. 3.4, 3.5). 

Зауважимо, що температура Дебая )(Tθ , яка є усередненою характеристикою 

спектра коливань, у даній області температур плавно зменшується, не 

виявляючи також ніяких аномалій при K90=gT  (рис. 3.13а). 

При наближенні до температури фазового переходу K260=сT  обертова 

складова теплоємності rotС  різко зростає і потім швидко зменшується у 

високотемпературній області [66]. Це пов’язано з інтенсифікацією процесів 

орієнтаційного розупорядкування молекул 60С , що є характерним і для інших 

молекулярних кристалів. Це приводить до появи горизонтальної площадки і 

зміни нахилу на кривій залежності )(Tθ  (рис. 3.13а). Отже, механізм 

виникнення аномальних деформацій та появи ауксетичності при K260=сT  

обумовлений орієнтаційним розупорядкуванням обертового руху молекул та 

зміною періода кристалічної ґратки фуллериту 60С . При наближенні до 

температури плавлення K360=плT  внутрішньомолекулярні коливання дають 

суттєвий внесок у загальну теплоємність VC  ( rotin CC ≈ ) [66], що приводить до 

збільшення ангармонійності теплових коливань і зростання ступеня 

ауксетичності aS  (рис. 3.12а) та множника пружної анізотропії А (рис. 3.12б). 

Виявлення механізмів і закономірностей формування ауксетичності в 

точках фазових переходів K90=gT  і K260=сT  задовільно описується в 

моделі Дебая за допомогою характеристичної температури θ . Однак, в околі 
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температури K170≈T , де виявлена поява ауксетичності фуллерита 60С , ніяких 

аномалій у залежності )(Tθ  не виявлено. Більш чутливим до деформацій 

кристалічної ґратки, на нашу думку, повинен бути параметр Грюнайзена, який є 

мірою зсуву частот коливального спектра кристалу iω  внаслідок зміни об’єму. 

На рис. 3.13б наведена, розрахована нами, температурна залежність загγ , яка 

враховує трансляційні, лібраційні і внутрішньо молекулярні коливання. 

Розрахунок загγ  проводився за співвідношенням (3.28) з використанням 

експериментальних величин )(TV , )(TCV  і )(Tα , отриманих в [66] та )(TCij  із 

роботи [65]. Для порівняння на рис. 3.13б приведена температурна залежність 

ефективного параметра Грюнайзена )(Tlatγ , який визначається тільки 

частотами фононних і обертових коливань молекул [66]. У 

високотемпературній фазі при cTT >  молекули 60С  орієнтаційно 

розупорядковані і зростання параметра Грюнайзена обумовлено в основному 

внутрішньомолекулярними коливаннями. При наближенні до фазового 

переходу порядок-безпорядок відбувається поступове «замороження» 

розупорядкованих обертових коливань молекул і параметр Грюнайзена 

поступово набуває мінімальних значень: 89,0заг =γ , 5,1lat =γ . При K260=сT  

відбувається фазовий перехід до орієнтаційно упорядкованого стану, в якому 

молекули вісями третього порядку орієнтовані вздовж чотирьох просторових 

діагоналей 〉〈111  кубічної ґратки. У результаті повороту молекули поступово 

опиняються в двох потенційних ямах з пентагонною р і гексагональною h 

конфігураціями, які відповідають двом мінімумам взаємодії сусідніх молекул 

PU  і )меВ12( =∆UUn  [68]. Орієнтаційно упорядкований обертальний рух 

молекул приводить до стабілізації примітивної кубічної ґратки Pa3 і зменшення 

множника пружної анізотропії до мінімальних значень 2,2=А . Характерно, що 

при K260=T  rotС  досягає максимальних значень. З подальшим зниженням 
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температури відбувається зменшення частоти обертового руху молекул і зміна 

концентраційного співвідношення між p- і h-конфігураціями. Заморожування 

руху молекул при K160<T  є початком формування стану орієнтаційного скла, 

який супроводжується появою заборонених структурою Pa3 дифракційних 

максимумів та їх уширення внаслідок виникнення неоднорідних аномальних 

деформацій ґратки [66]. Параметри Грюнайзена набувають максимальних 

значень 35,1заг =γ , 19,4lat =γ  при K170=T  і появляються ауксетичні 

властивості фуллериту 60С .  

Отже, початок формування стану орієнтаційного скла при K170=T  є 

безпосередньою причиною появи ауксетичних властивостей фуллериту 60С . 

Ідеальній термодинамічно рівноважній структурі ПК фази 3Pa  відповідають p-

конфігурації всіх молекул [68]. При подальшому зниженні температури 

відбувається поступове “вимерзання” гексагональних збуджень, зростання 

анізотропії A і ріст ступеня ауксетичності aS , (рис. 3.12а, б), при цьому 

параметри Грюнайзена набувають мінімальних значень: 82,0заг =γ , 31,1lat =γ  

(рис. 3.13б). 

Відзначимо, що виявлена аномалія деформаційних властивостей 

фуллериту 60С  і поява ауксетичності при K170=T  не спостерігається на 

температурних залежностях періода кристалічної ґратки )(Tа , теплоємності 

)(TCV , температура Дебая )(Tθ  (див. табл. 1, 2 в роботі [66] та рис. 3.13а). На 

температурних залежностях коефіцієнта лінійного теплового розширення при 

K155=T  виявлена “незначна особливість” [66], а загγ  змінюється в межах 

5,11,1 ÷ . Запропонована нами методика визначення аномальних деформацій при 

зміні обертового руху молекул дозволяє не тільки виявити появу ауксетичних 

властивостей, а й отримати їх кількісну величину – коефіцієнт Пуассона ijµ  у 
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певних кристалографічних напрямках ( 003,0]101[
]110[ −=µ  при K170=T ) та 

ступінь ауксетичності [69]. 
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Висновки 

1. За співвідношенням між модулями пружності 44C  і зсуву SC  та формою 

характеристичної поверхні модуля Юнга досліджувані кристали, наведені в 

табл. 3.1, можна умовно розділити на три типи: 

а) 44CCS < ; 1>A ; характеристична поверхня – деформований куб і 

〉〈〉〈〉〈 >> 100110111 EEE ; 

б) 44CCS = ; 1=A ; характеристична поверхня – сфера і 

〉〈〉〈〉〈 == 100110111 EEE ; 

в) 44CCS > ; 1<A ; характеристична поверхня – деформований октаедр і 

〉〈〉〈〉〈 >> 111110100 EEE . 

2. Основними механізмами зміни співвідношень між модулями пружності ijC  

та формування характеристичної поверхні модуля Юнга є: 

а) для металів першої групи елементів – зміна іонних радіусів і типу 

кристалічної ґратки (ОЦК→ГЦК); 

б) для напівпровідникових сполук і перехідних металів – 3sp – і spd – 

гібридизації; 

в) для лужно-галоїдних кристалів – перекриття хвильових функцій та поява 

ковалентної складової хімічного зв’язку. 

3. Критерієм неаксіальної ауксетичності кристалів кубічної сингонії є умова 

0
2
1

441211 >−+ SSS , а аксіальної ауксетичності – 012 >S . 

4. Для досліджуваних нами кубічних кристалів ауксетичність спостерігається у 

структурно еквівалентних напрямках ]110[ , ]101[ , ]011[ , ]011[  – 

неаксіальна ауксетичність. 

5. Ауксетичні властивості кристалів кубічної сингонії виявляються при умові 

0,2≥A . При зростанні пружної анізотропії A площа вказівних поверхонь 
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ауксетичності зростає. 

6. При наближенні до точок фазових переходів ( 78Li =ф.T  K, 1143LiF =пл.T  K) 

площа вказівних поверхонь ауксетичності зростає і кристали поступово 

наближаються до абсолютних ауксетиків. 

7. Високий ступінь анізотропії характеристичних поверхонь модулів Юнга iE  

не є необхідною умовою для появи ауксетичних властивостей кристалів. 

8. 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 . 

9. Показано, що механізм виникнення аномальних деформацій та появи 

ауксетичності фуллерита 60С  при K260=T  обумовлений орієнтаційним 

розупорядкуванням обертового руху молекул. 
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РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ 

АУКСЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРИСТАЛІВ СЕРЕДНЬОЇ 

КАТЕГОРІЇ 

 

Особливості пружної деформації описуються коефіцієнтом Пуассона, 

який за визначенням рівний відношенню поперечного відносного стиску до 

поздовжнього відносного видовження при одноосному розтягу кристала 

ll
dd

/
/

∆
∆

−=µ . В класичній теорії пружності коефіцієнти Пуассона 

конструкційних матеріалів можуть знаходитись в інтервалі значень 0 ≤ μ ≤ 0,5 

[1]. Для абсолютно хрупких матеріалів μ = 0, а для абсолютно пружних – 

μ = 0,5. Традиційні експериментальні методи вимірювання абсолютних значень 

відносних поперечних і поздовжних видовжень анізотропних кристалів у 

певних кристалографічних напрямках є надзвичайно громіздкими і не 

забезпечують отримання достовірних значень коефіцієнтів Пуассона. Тому до 

величин μ, наведених у багаточисленних довідниках, необхідно відноситись 

«обережно і, по крайній мірі, критично» [70]. 

З появою сучасних імпульсних ультразвукових методів дослідження 

виникла можливість безпосереднього визначення компонент тензора Пуассона 

ijµ  анізотропних кристалів за величинами швидкостей поширення поздовжних і 

поперечних УЗ хвиль. Це дозволило виявити велику кількість матеріалів з 

аномальними деформаційними властивостями – від’ємним значенням 

коефіцієнтів Пуассона μ < 0 [18]. Дані матеріали при одноосному розтягу/стиску 

будуть збільшуватись/зменшуватись у поперечних розмірах. Такі аномальні 

деформаційні властивості пов’язані зі зміною внутрішньої структури кристалів, 

що приводить до зростання анізотропії пружних властивостей, появи 

нестійкості кристалічних ґраток, наближення фазових переходів зі зміною типу 
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хімічного зв’язку, наявності обертових ступенів вільності елементів структур 

тощо [77]. 

Більшість експериментальних досліджень ефектів аномального 

деформування проведена для кристалів кубічної сингонії [22, 23, 69, 71], при 

чому коефіцієнти Пуассона ),,( ψθϕµ  визначались при фіксованих значеннях 

одного або двох кутів Ейлера φ, θ, ψ, тобто тільки у певних кристалографічних 

напрямках. Тому виявити закономірності формування ауксетичних 

властивостей кристалів було достатньо складно. У даному розділі, 

використовуючи експериментальні значення модулів пружності ijC  та пружних 

податливостей ijS , наведених у відомих таблицях Ландольт–Бернштейна [46], із 

застосуванням теорії пружності та сучасних комп’ютерних технологій обробки 

експериментальних результатів побудовані характеристичні поверхні модулів 

Юнга iE  монокристалів гексагональної та тетрагональної сингоній. Вперше 

побудовані вказівні поверхні ауксетичності вказаних монокристалів та 

залежності коефіцієнта Пуассона ijµ′  від кутів Ейлера φ, θ, ψ, встановлена 

температурна залежність ауксетичних властивостей Be та In. Виявлені основні 

умови та закономірності формування аксіальної і неаксіальної ауксетичності 

досліджуваних кристалів. 

 

4.1. Коефіцієнт Пуассона для монокристалів гексагональної сингонії  

Для монокристалів гексагональної сингонії тензор модулів пружності ijC  

має вигляд: 
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Критерієм механічної стабільності кристалічної ґратки є додатність 

детермінантів усіх матриць послідовних рангів квадратичної форми (4.1), тобто 

додатність усіх головних мінорів [72], що для кристалів гексагональної сингонії 

приводить до наступних співвідношень між компонентами ijC : 

.0]2)([;0

;0;0
2
13121133

2
131311

441211

43

21

>−−=>−=

>=>−=

CCCCKCCCK

CKCCK

SS

SS
           (4.2) 

У базисній площині (001), перпендикулярній до вісі шостого порядку, 

пружні властивості ізотропні і описуються тільки двома пружними 

податливостями 11S  і 12S , які визначають модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона; 

модуль Юнга у напрямку [001] визначається величиною 33S , а відповідний 

коефіцієнт Пуассона – 13S  і 33S ; податливість 44S  характеризує напруги, які 

виникають при зсуві у базисній площині (110). 

При підстановці (3.15) в (3.13) отримаємо вираз для визначення 

залежності коефіцієнта Пуассона від двох взаємоперпендикулярних напрямків, 

який з врахуванням елементів симетрії гексагональної сингонії в позначеннях 

Фойгта має вигляд: 



 

 

108 

 

])()2

2(2)/[(

/])()(
)()

()([

66
2

22
2

2144
2

23
2

21
2

23
2

2213
2

23
2

22

2
23

2
2112

2
22

2
2133

4
2311

4
22

4
21

6622211211442321131123221312

13
2

13
2

22
2

23
2

12
2

21
2

13
2

23
2

1112
2

21
2

12

2
22

2
1133

2
23

2
1311

2
22

2
12

2
21

2
11

SSS

SSS

SS
SS

SSij

αα+αα+αα+αα+

+αα+αα+α+α+α

αααα+αααα+αααα+
+αα+αα+αα+αα+αα+

+αα+αα+αα+αα−=′µ

,      (4.3) 

де )(2 121166 SSS −= . Співвідношення (4.3) дозволяє визначити числові 

значення коефіцієнта Пуассона у довільному напрямку в кристалі. Відзначимо, 

що побудувати чотирьохвимірну характеристичну поверхню коефіцієнтів 

Пуассона в трьохвимірній системі координат неможливо. 

 

4.2. Формування вказівних поверхонь ауксетичності монокристалів 

гексагональної сингонії 

Із умов додатності енергії деформації ізотропних тіл слідує, що коефіцієнт 

Пуассона може приймати значення у межах 211 ≤µ≤−  [1]. Однак для 

більшості реальних кристалів від’ємні значення μ неможливі, а екстремальні 

значення (–1; 1/2) взагалі є недосяжними. У той же час в останні десятиліття 

виявлено новий клас матеріалів з аномальними деформаційними властивостями, 

для яких 0<µ . Серед множини кристалів гексагональної сингонії ауксетиків 

виявлено надзвичайно мало [20]. У переважній більшості проведених 

досліджень від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона визначені тільки в окремих 

кристалографічних напрямках. 

Аналіз співвідношення (4.3) показує, що в кристалах гексагональної 

сингонії існує достатньо велика кількість напрямків 〉〈hkl  з від’ємними 

значеннями коефіцієнтів Пуассона 0<µ . Нагадаємо, що монокристали, для 

яких від’ємні значення μ спостерігаються у напрямку головних осей типу 〉〈100 , 

називаються аксіальними ауксетиками. У даному випадку умовою виникнення 

аксіальної ауксетичності є 



 

 

109 

 

012 >S  або 013 >S .                                            (4.4) 

Для неаксіальних ауксетиків 0<µ  спостерігаються в інших кристалографічних 

напрямках. Із (4.3) слідує, що умовою виникнення неаксіальної ауксетичності є 

02 44133311 >−++ SSSS .                                        (4.5) 

Сферична проекція масиву від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона 

формує деякі поверхні, які названі нами вказівними поверхнями ауксетичності 

кристалів. За співвідношенням (4.3), використовуючи експериментальні 

значення модулів пружності ijС , наведених у роботі [46], побудовані вказівні 

поверхні ауксетичності монокристалів Be, 2TiB , MnAs, які наведені на 

рис. 4.1а.  

                    Be                                     2TiB                                   MnAs 

 
а 

 
б 

Рис. 4.1. Вказівні поверхні ауксетичності (а) та  

характеристичні поверхні модуля Юнга (б) 
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Характерно, що від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона зосереджені навколо 

восьми кристалографічних напрямків 〉〈101  – неаксіальна ауксетичність. 

Формування вказівних поверхонь ауксетичності можна вияснити, 

розглянувши кутову залежність коефіцієнтів Пуассона ),,( ψθϕµ , яка наведена 

на рис. 4.2. Величини ijα  в (4.3) записуються у вигляді: 

;cossin
;coscoscossinsin
;coscossinsincos

;sinsin
;sincoscoscossin
;sincossincoscos

23

22

21

13

12

11

ψθ−=α
ψθϕ+ψϕ−=α
ψθϕ−ψϕ−=α

ψθ−=α
ψθϕ+ψϕ=α
ψθϕ−ψϕ=α

                                (4.6) 

де величини 11α , 12α , 13α  визначають напрямок поздовжнього розтягу/стиску, 

а 21α , 22α , 23α  – напрямок поперечного розширення/стиску. Кут φ змінюється 

в межах від 0 до 2π і визначає повертання кристала навколо вісі шостого 

порядку OZ. Оскільки пружні властивості гексагональних кристалів ізотропні в 

площині (001), то ),,( ψθϕµ  не залежить від значень кута φ. Рис. 4.2 дозволяє 

визначити як мінімальні, так і максимальні значення коефіцієнтів Пуассона.  

                    Be                                     2TiB                                  MnAs 

 
Рис. 4.2. Кутовий розподіл ),( ψθµ  монокристалів Be, 2TiB , MnAs 

 

Кутовий розподіл від’ємних значень ),,( ψθϕµ  у просторі приводить до 

утворення двох сферичних сегментних поясів (рис. 4.1а). Площа сегментного 
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пояса rhS π= 2  (r – радіус сфери, h – висота сегментного пояса). Отже, 

ауксетичність кристалів у даному випадку визначається площею двох 

сферичних сегментних поясів – S2 . Зауважимо, що зобразити одноразово 

абсолютні значення ijµ  і напрямки ауксетичності на одному рисунку 

неможливо. 

На рис. 4.3 наведені вказівні поверхні ауксетичності монокристалів 

гексагональної сингонії Zn і 2MoS . У даному випадку від’ємні значення 

коефіцієнтів Пуассона зосереджені у кристалографічних напрямках ]100[  і ]010[  

(за винятком ]001[ ) – аксіальна ауксетичність. Формування вказівних поверхонь  

                                          2MoS                                     Zn 

 
а 

 
б 

Рис. 4.3. Вказівні поверхні ауксетичності (а) та характеристичні поверхні 

модуля Юнга iE  (б) монокристалів 2MoS  і Zn 
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ауксетичності – аналогічне. Відзначимо, що умови виникнення аксіальної і 

неаксіальної ауксетичності (4.4), (4.5) не залежать від типів кристалічної ґратки 

гексагональних кристалів і характеру хімічних зв’язків. 

Як відомо, ауксетичність кристалів пов’язують з анізотропією його 

пружних властивостей. Для аналізу анізотропії нами побудовані 

характеристичні поверхні модулів Юнга iE  досліджуваних кристалів, які 

наведені на рис. 4.1б і рис. 4.3б. В таблиці 4.1 наведені основні параметри, які 

характеризують анізотропію пружних властивостей монокристалів 

гексагональної сингонії [76]: 

11

33
1 C

CA = ;  
66

44
2 C

CA = ;  
1311

44
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2
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−

= ;  
44

1311
4

)(2
S

SSA +
= ;               (4.7) 

а також відношення модулів Юнга ac EE /  та швидкостей поширення 

поздовжніх a
l

c
l υυ /  і поперечних a

t
c
t υυ /  хвиль (індекси с і а визначають 

напрямки ]001[  і ]100[  відповідно). 

Таблиця 4.1.  

Параметри анізотропії ауксетичних монокристалів K293=T  

Монокристал 1А  2А  3А  4А  
a
l

c
l υυ /  a

t
c
t υυ /  ac EE /  

MoS2 0,214 0,127 0,173 0,397 0,463 0,357 0,216 

Zn 0,379 0,604 0,691 0,849 0,616 0,777 0,295 

Be 1,151 1,224 1,168 1,004 1,073 1,106 1,158 

TiB2 0,638 1,786 1,351 1,055 0,799 1,336 0,653 

MgAs 2,732 2,156 2,300 1,080 1,653 1,468 2,794 

BeCu(2,4%Cu) 1,000 4,333 1,802 1,346 1,000 2,082 2,218 

 

Аналіз числових значень, наведених в таблиці 4.1 показує, що у даному 

ряді кристалів 2MoS , Zn, Be, 2TiB , MnAs  параметри анізотропії 2A , 3A , 4A  та 
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a
t

c
t υυ /  поступово зростають. Для інших параметрів ( 1A , ac EE / , a

l
c
l υυ / ) вказана 

закономірність буде збережена при перестановці місцями кристалів Be і 2TiB . 

Дана похибка виникла, напевно, внаслідок неточного виміру абсолютних 

значень модулів пружності ijC  та недосконалості кристалічних ґраток 

монокристалів. 

Зауважимо, що досліджувані кристали відносяться до різного типу 

ауксетиків: аксіальні – 2MoS  і Zn та неаксіальні – Be, 2TiB , MnAs . Вивчення 

впливу анізотропії пружних властивостей на ауксетичність необхідно 

проводити окремо для різних типів ауксетиків. Для монокристалів 2MoS  і Zn 

спостерігається зменшення площі вказівних поверхонь ауксетичності при рості 

параметрів пружної анізотропії (рис. 4.3а), для Be, 2TiB , MnAs  – збільшення 

(рис. 4.1а). Відзначимо, що ауксетичність монокристалів MnAs  нами виявлена 

вперше. Обмежена кількість ауксетиків серед кристалів гексагональної сингонії 

не дозволяє провести більш детальний аналіз. 

 

4.3. Вплив легування на ауксетичні властивості Be 

Be – відомий конструкційний матеріал в авіа-космічній промисловості, 

який при кімнатній температурі характеризується підвищеною хрупкістю. Про 

це свідчить незначна відмінність від одиниці усіх його параметрів анізотропії, 

наведених в таблиці 4.1. Легування берилію Al, Mg, Cu приводить, як правило, 

до стабілізації ГЩУ–ґратки і покращення його структурних характеристик. 

В твердих розчинах Cu в Be−α  (BeCu , до Cu% ат.4,2 ) нами виявлені 

аномальні деформаційні ефекти, які приводять до суттєвих змін ауксетичних 

властивостей [77]. У результаті легування швидкості поширення поздовжних 

УЗ хвиль у напрямках ]100[  і ]001[  стають рівними між собою a
l

c
l υ=υ  і 

відповідно 3311 CC = , а параметр анізотропії 0,11 =А  (див. табл. 4.1). Швидкість 
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поширення поперечних хвиль у напрямку ]001[  більша, ніж у напрямку ]100[  і 

082,2/ =υυ a
t

c
t . Це приводить до зміни характеристичної поверхні модулів 

Юнга і 218,2/ =ac EE , що майже в два рази більше, ніж для чистого Be. 

Особливу увагу слід звернути на зміну параметрів анізотропії 2A , 3A  і 

4A , які характеризують деформації зсуву. Так, наприклад, параметр 2A  для 

легованого BeCu  зріс в 7,3  разів. Аналогічний ефект був виявлений в сплавах 

магнійтермічного берилія (МТК Be , 95,99  ат. % Be), в яких в інтервалі 

температур K600200 ÷  мають місце ряд незвичайних структурних 

перетворень, що приводять до перебудови дефектної підсистеми і розм’якшення 

ефективного модуля зсуву [73]. Збільшення параметрів анізотропії в твердому 

розчині BeCu  приводить до зменшення структурної стабільності і зростання 

площі вказівних поверхонь ауксетичності. 

На рис. 4.4 наведена вказівна поверхня ауксетичності BeCu . Напрямки 

від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона залишаються без змін, однак площа 

вказівних поверхонь S  суттєво зростає (~ в 4 рази). Зауважимо, що введення 

незначної кількості домішок в Be  приводить до зміни періодів кристалічної 

ґратки а і c і до помітної зміни коефіцієнтів теплового розширення )(Tijα  [74]. 

 

                                                   а                                                     б 

Рис. 4.4. Вказівна поверхня ауксетичності монокристала BeCu (а), 

вид зверху (б) 
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4.4. Температурна залежність ауксетичних властивостей Be 

В квазігармонійному наближенні температурна залежність адіабатичних 

модулів пружності записується у вигляді (3.23): )1()( 0 TCTС ijijij β−= , де 0
ijС  – 

модулі пружності в гармонійному наближенні при K0=T , а температурний 

коефіцієнт 
P

ij

ij
ij dT

dC
C 








−=β

1  залежить від типу кристалічної ґратки і вибраної 

моделі кристала. 

Залежність модулів пружності від температури 
P

ij
dT

dC








 є чисто 

ангармонійним ефектом, який пов'язаний з процесами фонон-фононної 

взаємодії і деформацією кристалічної ґратки внаслідок теплового розширення. 

Анізотропія теплового розширення гексагональних кристалів може привести до 

появи аномальних деформацій кристалічної ґратки і, відповідно, від’ємних 

значень коефіцієнтів Пуассона – ауксетичності кристалів. 

На рис. 4.5 наведена температурна залежність вказівних поверхонь 

ауксетичності монокристала Be  (просторова група симетрії mmcCD h /64
6 − ). Із 

ростом температури в інтервалі K300100 ÷=T  площа сферичних поясів 

зменшується. При K425=T  відбувається перехід від неаксіальної до 

аксіальної ауксетичності. Тепер від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона 0<µ  

зосереджуються у кристалографічних напрямках типу 〉〈100  і 〉〈001 . Із 

подальшим ростом температури площа вказівної поверхні зростає і при 

K475=T  кристали Be  стають майже абсолютними ауксетиками, тобто у всіх 

напрямках 0<µ . 
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                    100 K                                   200 K                                 300 K 

а 

 

                  425 K                                   450 K                                  475 K 

б 

Рис. 4.5. Температурна залежність вказівних поверхонь ауксетичності Be: 

а – неаксіальна ауксетичність, б – аксіальна 

 

Виявлені нами вперше ефекти аномальної деформації, а саме переходи 

неаксіальний → аксіальний → абсолютний ауксетик при зміні температури, 

потребують більш детального аналізу структурних особливостей та динаміки 

кристалічної ґратки Be  [77]. 

Відношення періодів кристалічної ґратки Be  1,567/ =ac . Отже, ґратка Be  

стиснута у порівнянні з ідеальним щільним пакуванням атомів в ГЩУ 
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кристалах, для яких 1,633/ =ac  (наприклад, для Mg  1,623/ =ac ). Це приводить 

до виникнення аномалії теплового розширення: 1133 α<α  ( 33α  – коефіцієнт 

термічного розширення у напрямку вісі шостого порядку, 11α  – 

перпендикулярно до неї) і при K300=T  анізотропія теплового розширення 

74,0
11

33 =







α
α  [63, 74]. Відповідно, характеристична поверхня модулів Юнга є 

еліпсоїдом обертання і 158,1/ ]100[]001[ =EE , а 151,1/ 1133 =CС  (див. табл. 4.1). 

Симетричність тензора термічного розширення ijα  дозволяє звести його 

до головних осей і для кристалів гексагональної сингонії отримаємо [74]: 

,
2)(

)2)(

,
2)(

)(

2
13331211

1113331211
33

2
13331211

33131133
2211













−+

γ−γ+
=α













−+

γ−γ
=α=α

CCCC
CCC

V
C

CCCC
CC

V
C

V

V

                           (4.8) 

де VС  – молярна теплоємність при сталому об’ємі, V – молярний об’єм, 11γ , 

33γ  – середньозважені параметри Грюнайзена в базисній площині )001(  і 

перпендикулярно до неї відповідно. 

Із умови стійкості ґратки гексагональних кристалів (4.2) слідує, що 

знаменник в (4.8) 0]2)[( 2
13331211 >−+ СССС . Отже, коефіцієнти теплового 

розширення у базисній площині 11α  і 22α  можуть приймати від’ємні значення, 

якщо 02211 <γ=γ , або 0)( 33131133 <γ−γ CC . Коефіцієнти 33α  будуть 

від’ємними при умовах 033 <γ , або 0]2)[( 1113331211 <γ−γ+ CCC . В інтервалі 

температур K125080 ÷  експериментальні величини ijα  додатні [74]. 

Параметри Грюнайзена ijγ  можна записати у вигляді:  
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.0;]2[

];)[(

2313123333111333

33131112112211

=γ=γ=γα+α=γ

α+α+=γ=γ

CC
C
V

CCC
C
V

V

V                   (4.9) 

Модові параметри Грюнайзена рівні 

aln
ln 1

11 ∂
ω∂

−=γ ,    
cln

ln 3
33 ∂

ω∂
−=γ ,                                 (4.10) 

де iω  – частоти коливань, i – тих мод, а, с – періоди кристалічних ґраток. 

При кімнатних температурах 24,111 =γ , 028,133 =γ  і анізотропія 

параметрів Грюнайзена 83,0/ 1133 =γγ . Отже, частоти коливань атомів 31 ω>ω . 

Для розрахунків температурної залежності )(Tijγ  берилію за співвідношенням 

(4.9) використані експериментальні значення )(Tijα , які наведені в роботі [74] 

та експериментальні значення )(TСij  в інтервалі температур K2930 ÷  [45] і в 

інтервалі K573298 ÷  [75]. Температурна залежність компонент )(TСij  

наведена на рис. 4.6а. 
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Рис. 4.6. Температурна залежність )(TСij  – (а) і )(Tijγ  – (б) 
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Лінійна залежність )(TСij  свідчить про незначний вплив ангармонізму 

теплових коливань атомів у даному інтервалі температур. На рис. 4.6б наведена 

температурна залежність )(Tiiγ , розрахована за співвідношеннями (4.9). 

Величини 11γ  і 33γ  додатні і нелінійно зростають зі збільшенням температури. 

Характерно, що в області K300≈T  різко змінюється нахил кривих )(Tiiγ . Це 

обумовлено особливостями температурної залежності коефіцієнтів термічного 

розширення )(Tijα  берилію, а саме при K300>T  спостерігається нелінійна 

залежність )(11 Tα  і )(33 Tα  [74]. Сумісний внесок акустичних )(TСij  і теплових 

)(Tijα  коливань атомів у кристалічній ґратці приводить до нелінійної 

залежності )(Tijγ . Як слідує із рис. 4.6б, переважаючими є теплові коливання 

атомів. Нагадаємо, що параметр Грюнайзена є мірою зсуву частот фононного 

спектру кристала внаслідок зміни об’єму V і часто використовується як міра 

ангармонійності. 

Анізотропія ангармонійності коливань атомів в гексагональній ґратці Be  

приводить до зниження стійкості кристалічної ґратки та створення передумов 

аномальної деформації: виникнення ауксетичних властивостей або зміни типу 

ауксетичності. Проаналізуємо цю тезу більш детально. В інтервалі температур 

K3000 ÷  коефіцієнти стабільності в (4.2) додатні, 1SK , 2SK , 3SK  практично 

не залежать від зміни температури, а 4SK  помітно зменшується (на 4,11 %), що 

свідчить про деяке зменшення стійкості кристалічної ґратки. У даній області 

температур Be  залишається неаксіальним ауксетиком, однак площа вказівної 

поверхні ауксетичності зменшується (рис. 4.5а). 

В інтервалі температур K573298 ÷  коефіцієнти 1SK  і 2SK  залишаються 

незмінними, а коефіцієнти 3SK  і 4SK  зменшуються, при чому при K425=T  

03 =SK  і при подальшому підвищенні температури є від’ємним 03 <SK  



 

 

120 

 

(рис. 4.7а). Саме в області даної температури K425=T  спостерігається поява 

аксіальної ауксетичності (в інтервалі K425300 ÷=T  монокристал Be  не має 

ауксетичних властивостей (рис. 4.5б)). 
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Рис. 4.7. Температурні залежності коефіцієнтів стабільності 

кристалічної ґратки (а) та коефіцієнтів Пуассона (б) 

 

З подальшим ростом температури площа вказівних поверхонь 

ауксетичності зростає і при K475=T  Be  стає майже абсолютним ауксетиком. 

Характерно, що в даній області температур K473>T  спостерігається перехід 

Be  із хрупкого в пластичний стан [63]. 

Зауважимо, що для деяких кристалів, наприклад LiF  з підвищенням 

ангармонійності коливань атомів при K220=T  спостерігається перехід із 

неауксетичного в ауксетичний стан. 

Безпосереднім підтвердженням виявлених ефектів аномальної деформації 

Be є розрахована нами температурна залежність коефіцієнтів Пуассона )(Tijµ . 

В інтервалі температур 300100 −  K тільки один коефіцієнт Пуассона 

від’ємний – 0]011[
]101[ <µ , причому з ростом температури він змінюється від 04,0−  
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до нуля (неаксіальна ауксетичність). В межах 425300 ÷  K всі коефіцієнти 

додатні – відсутність ауксетичних властивостей. В інтервалі 573425 ÷  K 

від’ємних значень набувають коефіцієнти 13µ , 31µ  і ]011[
]101[µ , а 012 >µ  (рис. 4.7б). 

При 573=T  K 021,013 −=µ , 017,031 −=µ , 016,0]011[
]101[ −=µ  – майже абсолютна 

ауксетичність. 

 

4.5. Коефіцієнт Пуассона монокристалів тетрагональної сингонії 

Пружні властивості монокристалів тетрагональної сингонії при 

належному виборі системи координат описуються шістьма модулями 

пружності, матриця яких має вигляд: 

66
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331313
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131211
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ССС

.                             (4.11) 

Із умов термодинамічної стабільності кристалічних ґраток слідують 

наступні співвідношення між компонентами тензора ijС : всі діагональні 

компоненти та головні мінори матриці (1) повинні бути додатними [72]. Перша 

умова є загальною для всіх сингоній 0>iiС . Друга умова приводить до таких 

співвідношень між ijC  для тетрагональних кристалів: 

.0]2)()[(
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131211331211

2
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CCCCCCK

CCCK
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S
                        (4.12) 

Для кристалів тетрагональної сингонії параметри пружної анізотропії, які 

характеризують механічну стабільність кристалічних ґраток, рівні [76]: 
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Для опису деформацій тетрагональних кристалів запишемо модуль Юнга 

через компоненти тензора податливостей ijS : 
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     (4.14) 

Коефіцієнт Пуассона для тетрагональних кристалів (як і для гексагональних) 

визначається за співвідношенням (4.3) 

Співвідношення (4.3) та (4.14) дозволяють визначити числові значення ijµ  

і iE  у довільному напрямку в кристалах. Це дозволяє побудувати 

характеристичну поверхню модулів Юнга, однак характеристичну поверхню 

коефіцієнтів Пуассона в трьохвимірній системі координат побудувати 

неможливо. 

 

4.6. Механізми формування ауксетичних поверхонь 

Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона спостерігаються переважно 

тільки у певних кристалографічних напрямках. Отже, більшість кристалів є 

частковими ауксетиками. Абсолютна ауксетичність, тобто 0<µ  у всіх 

кристалографічних напрямках, зустрічається вкрай рідко і, як правило, поблизу 

точок фазових перетворень [69, 71]. Розраховані від’ємні значення μ для 

більшості кристалів усіх сингоній знаходяться в межах 5,001,0 −÷−  [20, 71, 77]. 

Тому експериментальне виявлення ауксетичних властивостей кристалів є 

достатньо складним завданням. 

Розрахунки за співвідношенням (4.3) числових значень коефіцієнтів 

Пуассона показують, що серед множини монокристалів тетрагональної сингонії 

є більше 30 ауксетиків, причому 0<µ  спостерігається переважно у двох 

кристалографічних напрямках: типу 〉〈100  – аксіальні та типу 〉〈110  – 
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неаксіальні ауксетики. Встановлено, що умовами виникнення аксіальної 

ауксетичності є 

012 >S ,     013 >S ,                                            (4.15) 

а неаксіальної 

.022
,02

661211

44133311
>−+

>−++
SSS

SSSS
                                     (4.16) 

Звертає на себе увагу те, що для неаксіальних ауксетиків 22ClHg , 

22BrHg , 22IHg  від’ємні значення μ поступово досягають граничних 

мінімальних значень ( 1−=µ ), а додатні значення μ майже в 4 рази перевищують 

максимально допустимі ( 5,0=µ ), які передбачені теоретично для ізотропних 

кристалів. Характерно, що для багатьох кристалів тетрагональної сингонії 

5,0>µ  [20, 78]. 

Для вивчення закономірностей формування кутових розподілів 

коефіцієнтів Пуассона доцільно перейти до традиційного розгляду кутових 

залежностей ),,( ψθϕµ , де φ, θ, ψ – кути Ейлера. Внаслідок наявності в 

тетрагональній сингонії осей 2-го і 4-го порядків ),,( ψθϕµ  є періодичною 

функцією з періодами 2/π=ϕ , π=θ , π=ψ . На рис. 4.8, для прикладу, наведені 

кутові розподіли ),( ψθµ  для неаксіальних ауксетиків 22BrHg  та InTl (15 ат. % 

Tl), які побудовані з використанням експериментальних значень модулів 

пружності ijC , наведених в [46]. Зауважимо що кутовий розподіл ),,( ψθϕµ  

можна побудувати тільки при фіксованих значеннях одного із кутів φ, θ, ψ (на 

рис. 4.8 0=ϕ ), тобто побудувати чотирьохвимірну поверхню в трьохвимірній 

системі координат неможливо. 
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Рис. 4.8. Кутовий розподіл ),( ψθµ  монокристалів 22BrHg  та InTl (15 ат. % Tl) 

 

Спроба провести системний аналіз ауксетичних властивостей кристалів 

тетрагональної сингонії в роботах [20, 28] виявилась неефективною. По-перше, 

систематизація за екстремальними значеннями коефіцієнтів Пуассона minµ  і 

maxµ  в [20] є некоректною, оскільки монокристали даної сингонії розділяються 

на аксіальні і неаксіальні ауксетики (див. співвідношення (4.15), (4.16)). По-

друге, розділ на «зони кутових орієнтацій» з від’ємними значеннями 

коефіцієнтів Пуассона і зони з додатними значеннями μ деякою «поверхнею 

ауксетичності» в [28] є доцільним, однак поверхня ауксетичності є 

індивідуальною для кожного кристалу і тим більше для певного типу аксіальної 

чи неаксіальної ауксетичності кристалів. Тому висновок в [28], що «топологічна 

структура цієї поверхні виявляється різною для різних ауксетичних кристалів» 

не несе ніякої інформації. Звичайно, що при такому аналізі автори [28] прийшли 

до наступного висновку: «якого-небудь зв’язку між мінливістю модуля Юнга і 

від’ємністю коефіцієнта Пуассона 7-константних тетрагональних кристалів не 

виявлено». 

Для аналізу закономірностей виникнення аномальних деформацій нами 

була створена програма, яка дозволяє за співвідношенням (4.3) розрахувати 
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від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона у всіх можливих напрямках, вибрати 

від’ємні значення μ і відповідні їм напрямки та побудувати вказівні поверхні 

ауксетичності монокристалів. Із множини кристалів-ауксетиків тетрагональної 

сингонії вибрані кристали з однаковими просторовими групами симетрії, 

характерами хімічного зв’язку та типами ауксетичності, для яких, на нашу 

думку, є коректним проведення аналізу впливу різних факторів на формування 

ауксетичних властивостей кристалів. 

На рис. 4.9а, б наведені вказівні поверхні ауксетичності та 

характеристичні поверхні модулів Юнга монокристалів 424 PO)H(NH , 

42POKH ,  42AsORbD   та  42AsORbH   розраховані за співвідношеннями  (4.3) і 

 
а 

 
    424 PO)H(NH              42POKH                  42AsORbD                42AsORbH  

б 

Рис. 4.9. Вказівні поверхні ауксетичності (а) та характеристичні поверхні 

модулів Юнга (б) монокристалів 424 PO)H(NH , 42POKH , 42AsORbD , 

42AsORbH  
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(4.14) з використанням експериментальних значень модулів пружності ijC , 

взятих із роботи [46]. Дані кристали характеризуються спонтанною 

електричною поляризацією (сегнетоелектрики) та спонтанною деформацією 

(сегнетоеластики) і вкрай низькою швидкістю поширення УЗ хвиль (~330 м/с). 

Вони мають просторові групи симетрії dI 24  ( 12
2hD ), клас симетрії m24 . 

Встановлено, що для всіх кристалів від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона 

зосереджені в кристалографічних напрямках [100], [010], ]001[ , ]010[  – 

аксіальна ауксетичність (рис. 4.9а). Характеристичні поверхні модулів Юнга 

(рис. 4.9б) мають усі елементи симетрії, властиві для тетрагональної сингонії, а 

максимальні значення iE  зосереджені у кристалографічних напрямках типу 

〉〈100 . Отже, в площині (001) напрямки ауксетичності і напрямки максимальних 

значень модулів Юнга співпадають. Із зменшенням параметрів пружної 

анізотропії кристалів 2A  і 3A  (див. табл. 4.2) площа вказівних поверхонь 

ауксетичності зростає, що супроводжується зменшенням від’ємних значень 

minµ  від –0,2 до –0,4 та зменшенням додатних maxµ  від 0,66 до 0,55. Для 

подальшого аналізу зв’язку між характеристичними поверхнями модулів Юнга і 

від’ємними значеннями коефіцієнтів Пуассона вибрані відповідні 

співвідношення між модулями Юнга, які є характерними для даного типу 

ауксетичності і анізотропії кристалів тетрагональної сингонії (числові значення 

наведені в табл. 4.2). Виявлено, що площа вказівних поверхонь ауксетичності 

зростає пропорційно росту співвідношень 101001 / EE , 111001 / EE , 111101 / EE  і 

зменшенню 111110 / EE . Таким чином між параметрами анізотропії 

характеристичних поверхонь модулів Юнга і ауксетичністю даних кристалів 

існує однозначно кореляція. 

Наступна група кристалів – ізокатіонний ряд халькогенідів диртуті 

22ClHg , 22BrHg , 22IHg , які мають просторову групу симетрії mmmI /4  ( 17
4hD ), 
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Таблиця 4.2. 

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 

 

клас симетрії mmm/4 . Вибір даної групи кристалів обумовлений не тільки 

однотипністю кристалічних ґраток та фізико-хімічних властивостей, але й 

наявністю екстремальних як від’ємних minµ  так і додатних maxµ  значень 

коефіцієнтів Пуассона, які перевищують гранично допустимі значення (–1; 

0,5), передбачені теоретично для ізотропних матеріалів ;02,1)BrHg( 22 −=µmin  

99,1)IHg( 22 =µmax . На рис. 10а, б наведені вказівні поверхні ауксетичності та 

характеристичні поверхні модулів Юнга у двох проекціях. Від’ємні значення 

коефіцієнтів Пуассона зосередженні у восьми напрямках ]011[ , ]101[ , ]110[ , 

]011[ , ]101[ , ]110[ , ]110[ , ]101[  – неаксіальна ауксетичність, додатні 

значення maxµ  (світлі поля на рис. 4.10а) – у напрямках типу 〉〈100 . 

Спостерігається якісна кореляція між площами вказівних поверхонь 

ауксетичності і характеристичними поверхнями модулів Юнга. Ланцюгова 

структура та іонно-ковалентний тип хімічного зв’язку приводять до виникнення 

чітко вираженої анізотропії кристалів та характеристичних поверхонь модулів 

Юнга (рис. 4.10б). Із ростом порядкового номера Z халькогенідів Cl, Br, J та 

відповідно їх іонних і ковалентних радіусів, площа вказівних поверхонь 

ауксетичності зростає, при цьому відношення періодів кристалічних ґраток aс /  

та параметр анізотропії 2A  спадають (див. табл. 4.3). Зауважимо, що як і для  



 

 

128 

 

 
а 

 
                           22ClHg                                      22BrHg                      22IHg  

б 

Рис. 4.10. Вказівні поверхні ауксетичності (а) та характеристичні поверхні 

модулів Юнга (б) монокристалів 22ClHg , 22BrHg , 22IHg  

 

попередньої групи кристалів, відношення модулів Юнга у характерних 

напрямках збільшується пропорційно росту площі вказівних поверхонь 

ауксетичності. 

Таблиця 4.3.  

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 
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4.7. Вплив температури та концентрації легуючих елементів на 

аномальні деформаційні властивості In 

Серед металів тетрагональної сингонії необхідно особливо виділити In, 

який характеризується високою анізотропією механічних і термомеханічних 

властивостей. Індій має ОЦТ ґратку, просторова група симетрії 17
4hD , періоди 

кристалічної ґратки 4583,0=a  нм, 4936,0=c  нм, і його структуру можна 

розглядати, як спотворену ГЦК ґратку. Використовується індій як 

герметизуючий корозійностійкий матеріал, а його сплави InP, InAs, InSb, InTe та 

інші – в напівпровідниковій електроніці. 

Вивчення аномальних ауксетичних деформаційних властивостей In 

проводиться вперше. Коефіцієнти Пуассона ijµ  розраховувались за 

співвідношенням (4.3) з використанням експериментальних значень модулів 

пружності ijC , отриманих в інтервалі температур 4002 ÷  K [46]. На рис. 4.11 

наведена температурна залежність )(Tijµ . Виявлено, що навіть при 2=T  K два 

із п’яти коефіцієнтів Пуассона приймають від’ємні значення 017,031 −=µ ,  

                          0 100 200 300 400
-1,0
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0,0

0,5
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µ13
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Рис. 4.11. Температурна залежність коефіцієнтів Пуассона μij(T) 

 монокристала In 



 

 

130 

 

35,0101
110 −=µ . Із збільшенням температури зростає кількість коефіцієнтів 

Пуассона, для яких 0<µ . Отже, кристали In є ауксетиками у всій області 

температур 4002 ÷  K. Аномальна деформація, а саме розширення матеріалу при 

розтягу, приводить до появи герметизуючих властивостей припоїв In. 

Для більш детального вивчення аномальних деформаційних властивостей 

монокристалів In побудовані вказівні поверхні ауксетичності та 

характеристичні поверхні модулів Юнга (рис. 4.12а, б). В інтервалі температур 

2802 ÷  K від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона зосереджені у чотирьох 

напрямках – [110], ]011[ , ]011[ , ]101[  – неаксіальна ауксетичність, причому 

площа вказівних поверхонь ауксетичності зменшується із ростом температури 

(рис. 4.12а), що добре узгоджується із температурною залежністю 31µ  та 101
110µ  

(рис. 4.11). 

 
а 

 
          2 K                     75 K                   300 K                   350 K                 400 K 

б 

Рис. 4.12. Вказівні поверхні ауксетичності (а) та  

характеристичні поверхні модулів Юнга (б) монокристала In 
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При 300≥T  K два коефіцієнта Пуассона приймають від’ємні значення – 

0101
110 <µ , 0011

101 <µ . Це приводить до появи ауксетичності ще у восьми 

напрямках, тобто у всіх кристалографічних напрямках типу 〉〈110 . Отже, 

монокристал In є неаксіальним ауксетиком. Площа вказівних поверхонь 

ауксетичності поступово зростає із збільшенням температури. При 400≥T  K 

три коефіцієнта Пуассона приймають від’ємні значення і монокристал In стає 

майже абсолютним ауксетиком. 

Ауксетичність суттєвим чином залежить від анізотропії механічних і 

термомеханічних властивостей кристалів. На рис. 4.12б наведені 

характеристичні поверхні модулів Юнга при відповідних температурах, які 

відображають анізотропію механічних властивостей. Максимальні значення 

модулів Юнга maxE  зосереджені у кристалографічних напрямках 〉〈111 , а 

мінімальні minE  – у напрямках 〉〈100 . В інтервалі температур 2002 ÷  K 

екстремальні значення iE  практично не змінюються. При 300≥T  K 

відбувається суттєве зменшення модулів Юнга у кристалографічних напрямках 

〉〈100 , і анізотропія характеристичних поверхонь, а відповідно і кристала, 

зростає, що супроводжується зростанням площ вказівних поверхонь 

ауксетичності (рис. 4.12а). Нагадаємо, що від’ємні значення коефіцієнтів 

Пуассона зосереджені у напрямках 〉〈110 . Отже, для кількісної характеристики 

впливу анізотропії кристала на ауксетичність необхідно вибрати наступні 

співвідношення між модулями Юнга: 110111 / EE  і 100111 / EE . Розрахунки 

показують, що в інтервалі температур 400300 ÷  K дані співвідношення стрімко 

зростають ( 100111 / EE  – від 1,27 до 2,41; 110111 / EE  – від 2,53 до 4,08) 

пропорційно росту площі вказівних поверхонь ауксетичності In.  

Механічні деформації кристалічної ґратки, які виникають при 

проходженні монохроматичної УЗ хвилі через кристал описуються рівнянням 

руху для пружних середовищ. Зміщення атомів із положення рівноваги 
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еквівалентне системі незалежних осциляторів з власною частотою коливань iω . 

Анізотропія пружності характеризується модулями ijС  і iE . При зростанні 

температури збільшується амплітуда коливань атомів і стає суттєвим внесок 

ангармонійності теплових коливань у кристалічній ґратці. Спектр частотних 

коливань залежить від деформації ґратки, і модулі пружності описують 

взаємодію між акустичними і тепловими хвилями.  

Теплове розширення In є вкрай анізотропним. В інтервалі температур  

1–7 K існує ряд особливостей ( 033 <α , 3311 α>α ), які викликають певний 

інтерес і потребують спеціальних досліджень. У інтервалі температур 8–60 K 

033 >α  і 1133 α>α . Вище 60 K знову 3311 α>α , а при K240≥T  коефіцієнт 

33α  знову приймає від’ємне значення, а 3311 α>α  аж до K400=T  (див. табл. 3 

в [74]). 

Наявність експериментальних значень )(Tijα  [74] і )(TCij  [46] в 

широкому інтервалі температур дозволяє провести оцінку сумісного впливу 

термічних і акустичних деформацій на ангармонійність коливань атомів в 

кристалічній ґратці. На рис. 4.13 наведена температурна залежність )(11 Tγ  і 

)(33 Tγ , розрахована за співвідношенням (4.9). При низьких температурах  

7–90 K )(Tijγ  стрімко зростають пропорційно змінам )(Tijβ  і )(Tijα . У даному 

інтервалі температур переважаючими є акустичні коливання атомів 

( )(TCij ~ 4T ), а 1133 γ>γ  і 1133 α≥α . Площа вказівних поверхонь ауксетичності 

швидко зменшується (рис. 4.12а). В інтервалі 90–150 K 1133 γ≈γ , а при 

150>T  K  3311 γ>γ . 

Спостерігається уповільнене зменшення площі вказівних поверхонь 

ауксетичності від 90=T  K до 290=T  K, при цьому від’ємні значення ]101[
]110[µ  

зростають (рис. 4.11). Поблизу 290=T  K відбувається зміна нахилу кривої 
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)(Tfij =γ  (рис. 4.13). Саме в цій області температур появляється додатково ще 

8 нових ауксетичних напрямків в кристалі In (рис. 4.12а). Площа вказівних 

поверхонь ауксетичності зростає і продовжує швидко збільшуватись 

пропорційно росту амплітуди коливань атомів у кристалічній ґратці. Тут 

основним внеском у деформацію кристалічної ґратки є анізотропія термічного 

розширення: коефіцієнт 11α  зростає вдвічі ( 16
11 K109,53 −−⋅=α ), а 33α  стає 

від’ємним і зменшується на порядок ( 16
33 K102,16 −−⋅−=α ). Від’ємних 

значень набуває також ще один коефіцієнт Пуассона 0]011[
]101[ <µ , який швидко 

зменшується з ростом температури (рис. 4.11). Стійкість кристалічної ґратки 

зменшується, а параметри анізотропії iA  (4.13) швидко зростають. За даними 

роботи [46] саме при 300=T  K відбувається фазовий перехід з утворенням α-In 

і β-In – двох модифікацій тетрагональної сингонії. Аналогічні ефекти 

спостерігаються поблизу температур плавлення і точок фазового переходу в 

монокристалах Li, LiF, Be при дослідженні температурної залежності 

ауксетичності [71, 77]. 
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Рис. 4.13. Температурна залежність )(Tijγ  монокристала In 
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Отже, ангармонійність теплових і акустичних коливань атомів приводять 

до появи аномальних деформацій і формування ауксетичних властивостей 

кристалів. У зв’язку з цим спостерігається висока чутливість ауксетичності до 

найменших змін фононного спектра – 
V

i
i ln

ln
∂

ω∂
−=γ  (рис. 4.13). 

Для дослідження впливу концентрації легуючих елементів на ауксетичні 

властивості In вибрані тверді розчини InTl, для яких додатні коефіцієнти 

Пуассона в два рази перевищують гранично допустимі значення 

26,105,1 ÷=µmax , а від’ємні знаходяться в межах допустимих значень – 

)35,014,0( ÷−=µmin . На рис. 4.14а наведені вказівні поверхні ауксетичності (у  

           
а 

 
                InTl(11,5%Tl)                  InTl(10%Tl)                   InTl(15%Tl) 

б 

Рис. 4.14. Вказівні поверхні ауксетичності (а) і характеристичні поверхні 

модулів Юнга (б) твердих розчинів InTl 
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порядку зростання їх площ) монокристалів InTl (11,5 ат. % Tl), InTl (10 ат. % Tl) 

і InTl (15 ат. % Tl), розраховані за співвідношенням (4.3) з використанням 

числових значень модулів пружності, представлених в [46]. Непослідовніть 

зростання концентрації Tl пропорційно площі вказівних поверхонь 

ауксетичності викликана, напевно, похибками у визначенні модулів пружності 

ijС  та недосконалістю кристалічної ґратки твердих розчинів InTl. Від’ємні 

значення коефіцієнтів Пуассона зосередженні у всіх можливих 12 

кристалографічних напрямках 〉〈110 , тобто легування Tl не змінює тип 

ауксетичності In. 

Ауксетичність безпосередньо пов’язана із анізотропією кристалічних 

ґраток твердих розчинів InTl і, відповідно, характеристичними поверхнями 

модулів Юнга (рис. 4.14б). В таблиці 4.4 наведені числові значення найбільш 

характерних співвідношень між модулями Юнга, які відображають анізотропію 

кристалів. Спостерігається повна кореляція між збільшенням площ вказівних 

поверхонь і зміною співвідношень між модулями Юнга та параметра анізотропії 

3A . 

Таблиця 4.4.  

Анізотропія кристалів А та співвідношення між модулями Юнга 

 А3 ]100[]111[ / EE  ]110[]111[ / EE  ]101[]111[ / EE  ]100[]001[ / EE  

In-Tl(11,5%Tl) 5,53 3,23 1,37 1,45 0,85 

In-Tl(10%Tl) 6,97 4,17 1,61 1,64 0,95 

In-Tl(15%Tl) 8,64 4,55 1,54 1,75 1,04 
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Висновки 

1. Вперше побудовані вказівні поверхні ауксетичності монокристалів 

середньої категорії. 

2. Встановлені умови виникнення аксіальної і неаксіальної ауксетичності 

та закономірності формування вказівних поверхонь ауксетичності 

3. Встановлено, що легування Be приводить до суттєвого збільшення 

параметрів анізотропії, які характеризують деформації зсуву, та 

ауксетичності кристалів. 

4. Виявлені ефекти аномальної деформації Be, а саме переходи 

неаксіальний →аксіальний →майже абсолютний ауксетик при зміні 

температури. 

5. Виявлена кореляція між площею вказівних поверхонь ауксетичності і 

співвідношеннями між модулями Юнга та параметрами анізотропії iA . 

6. Вивчено температурну залежність аномальних деформацій In. 

Встановлено, що ангармонійність теплових і акустичних коливань 

атомів приводить до появи аномальних деформацій і формування 

ауксетичних властивостей кристалів 
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РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ АУКСЕТИЧНОСТІ 

МОНОКРИСТАЛІВ НИЗЬКОЇ КАТЕГОРІЇ 

 

Пружні властивості анізотропних середовищ описуються тензорними 

величинами: модулями пружності ijklC , податливості ijklS , коефіцієнтами 

Пуассона ijklµ  та ін. Найбільш інформативним є коефіцієнт Пуассона, який за 

визначенням рівний відношенню поперечного відносного звуження/розтягу до 

відносного повздовжнього видовження/стиску при пружному розтягу/стиску 

твердих тіл і у загальному випадку записується у вигляді jjjjiijjiijj SS /−=µ  

( 32,,1, =ji ). Як правило більшість досліджень зосереджена на визначенні 

абсолютних значень коефіцієнтів Пуассона у певних кристалографічних 

напрямках або кутових залежностей ),,( ψθϕµ  при фіксованих значеннях 

одного або двох кутів Єйлера φ, θ, ψ [20–23, 26, 28]. Оскільки побудувати 

чотирьохвимірну поверхню коефіцієнтів Пуассона в трьохвимірній системі 

координат неможливо, вивчення закономірностей формування ауксетичних 

поверхонь кристалів не проводилось. 

У даному розділі із використанням теорії пружності анізотропних 

кристалів, сучасних методів фізичної акустики і комп’ютерної технології 

обробки експериментальних результатів створені програми, які дозволяють 

побудувати характеристичні поверхні модулів Юнга та вказівні поверхні 

ауксетичності монокристалів ромбічної сингонії, яка належить до низької 

категорії. Для монокристалів ромбічної сингонії Ga, I2, SnSe, Hg2Cl2, CaCO3, 

AgN3, BaMnF4, C6H6, LiGaO2, Cd(COOH)2, (C6H5)2CO, C6H10(CH2)2, Ca(COOH)2, 

Na2CoGeO4, NH4B5O8∙4H2O та ін. встановлені умови виникнення аксіальної і 

неаксіальної ауксетичності, визначені основні механізми і закономірності 

формування ауксетичних поверхонь. Для аналізу ауксетичних властивостей 

вище перелічених монокристалів використані експериментальні значення 
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модулів пружності, взяті із роботи [46] (за винятком SnSe). Модулі пружності 

селеніду олова визначені нами вперше із експериментально виміряних 

швидкостей поширення УЗ хвиль [81]. 

Монокристали SnSe є найбільш ефективними серед відомих на 

сьогоднішній день термоелектриків [79], оскільки параметр їх термоелектричної 

добротності вздовж осі b рівний 2,6. Рекордне значення параметра 

термоелектричної добротності пояснюється надзвичайно низькою 

теплопровідністю селеніду олова, яка, в свою чергу, викликана слабкими 

зв’язками між атомами, внаслідок чого гасяться теплові коливання ґратки. Тому 

дослідження пружних та термічних властивостей монокристалів SnSe, 

характеру їх міжатомного зв’язку та ангармонізму теплових коливань атомів в 

кристалічній ґратці є вкрай важливими. Особливий інтерес представляють 

дослідження твердих розчинів SeSnPb1 x-x  з метою виявлення залежностей 

вказаних властивостей від концентрації легуючих елементів.  

 

5.1. Пружні властивості монокристала SnSe 

Селенід олова відноситься до класу напівпровідникових сполук VIIV BA , 

який при кристалізації утворює орторомбічну ґратку типу GeS з періодами 

a = 4,46 Å, b = 4,19 Å, c = 11,57 Å, просторова група симетрії 16
2hD . Густина SnSe 

ρ = 6,179 г/см3. 

Для довільного напрямку в кристалі існують три незалежні хвилі з 

різними швидкостями поширення і взаємно перпендикулярними векторами 

поляризації. Внаслідок неспівпадання напрямків поширення хвиль з вектором 

зміщення, кожна із них не є ні чисто поздовжньою, ні чисто поперечною. У той 

же час для високосиметричних кристалів існують такі напрямки, вздовж яких 

будуть поширюватись чисто поздовжні і чисто поперечні хвилі. Для кристалів 

ромбічної сингонії SnSe такими напрямками є кристалографічні вісі [100], [010], 
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і [001]. Залежність діагональних компонент тензора модулів пружності iiC  від 

швидкостей поширення УЗ хвиль iυ  задається співвідношеннями (2.45) та 

(2.46). Співвідношення між iυ  і ijC  для недіагональних компонент тензора 

пружності можна знайти в [47] і, у зв'язку з їх громіздкістю, тут не наведені. Ми 

визначили 15 швидкостей поширення УЗ хвиль в різних напрямках, у тому 

числі і для квазіпоперечних і квазіпоздовжних хвиль, числові значення яких 

наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. 

Швидкості поширення УЗ хвиль iυ  у монокристалі SnSe 

№ Тип моди Напрямок поширення Поляризація м/с10, 3
іυ  

1 Поздовжня [100] [100] 3,436 

2 Поздовжня [010] [010] 3,52 

3 Поздовжня [001] [001] 2,581 

4 Поперечна [100] [010] 1,619 

5 Поперечна [100] [001] 1,677 

6 Поперечна [010] [100] 1,618 

7 Поперечна [010] [001] 2,563 

8 Поперечна [001] [100] 1,679 

9 Поперечна [001] [010] 2,560 

10 Квазіповздовжня [110] [110] 3,159 

11 Квазіпоперечна [110] ⊥[001] 2,176 

12 Квазіповздовжня [101] [101] 3,020 

13 Квазіпоперечна [101] ⊥[010] 1,712 

14 Квазіповздовжня [011] [011] 3,618 

15 Квазіпоперечна [011] ⊥[100] 1,728 
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Із аналізу числових значень швидкостей УЗ хвиль, наведених в 

таблиці 5.1, слідує, що відповідні швидкості добре узгоджуються між собою 

(наприклад, 4υ  і 6υ , 5υ  і 8υ , 7υ  і 9υ ). За експериментальними значеннями iυ  

та )(xρ  визначені всі дев'ять незалежних компонент тензора пружних модулів 

ijC  при K300=T , які наведені в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Модулі пружності ijС  монокристала SnSe 

1010,ijС Па 

11С  22С  33С  44С  55С  66С  12С  13С  23С  

7,38 7,745 4,164 4,096 1,762 1,636 1,638 1,76 1,963 

 

Як слідує з таблиці 5.2, найбільші сили зв’язку діють у напрямку [010], а 

найменші – [001]. При чому аномально велике значення має зсувовий модуль 

44С , який за абсолютною величиною практично рівний модулю пружності 33С . 

Порівнюючи отримані значення ijС  із теоретично розрахованими [80], легко 

виявити, що останні завищені на 12-20%. Числові значення модулів пружності 

дозволяють, виходячи зі співвідношень Коші kkg  [57], оцінити характер 

хімічного зв’язку. Для монокристалів ромбічної сингонії величини kkg  рівні: 

ПаCCg 10
442311 10133,2 ⋅−=−= , 

ПаCCg 10
551322 10002,0 ⋅−=−= ,                                (5.1) 

ПаCCg 10
661233 10002,0 ⋅=−= . 

Беручи до уваги знаки і абсолютні значення kkg , можна стверджувати, що у 

напрямку [100] має місце чітко виражений ковалентний зв'язок, а у напрямках 

[010] та [001] – іонно-ковалентний. 
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Для ілюстрації анізотропії пружних властивостей кристалів найбільш 

ефективною є побудова характеристичної поверхні модуля Юнга, яка 

представлена на рис. 5.1. 

 

а 

 
                     б                                           в                                           г 

Рис. 5.1. Характеристична поверхня модуля Юнга (а) та її перерізи 

основними кристалографічними площинами (б, в, г) 

 

Аналізуючи характеристичну поверхню модуля Юнга та її перерізи можна 

зробити висновок, що максимальна жорсткість зв’язку у монокристалів селеніду 

олова спостерігається у напрямках типу 〉〈011  а мінімальна – у напрямку [001]. 

Ще одним макромодулем, який описує пружні властивості кристалів є 

коефіцієнт Пуассона. У загальному випадку коефіцієнт Пуассона є тензорною 
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величиною і має 6 незалежних компонент. Розраховані величини ijµ  селеніду 

олова наведені в табл. 5.3. Як слідує з таблиці, в основних кристалографічних 

напрямках монокристал SnSe не проявляє ауксетичних властивостей і 0>µij  

[81]. 

Таблиця 5.3. 

Коефіцієнти Пуассона ijµ  монокристалів SnSe 

μ12 μ13 μ21 μ23 μ31 μ32 

0,122 0,191 0,118 0,331 0,367 0,42 

 

5.2. Термічне розширення твердих розчинів SeSnPb -1 xx  

Серед великої кількості твердих розчинів на основі сполук VIIV BA  

потрійна сполука SeSnPb1 x-x  займає одне із провідних місць. Інтерес до даної 

сполуки виник унаслідок можливості зміни ширини забороненої зони gE  у 

залежності від концентрації Sn. Тверді розчини SeSnPb1 x-x  кристалізуються з 

утворенням кубічної ґратки типу NaCl при 43,0≤x , а при х ≥ 0,70 –ромбічної 

ґратки типу GeS, просторова група симетрії PnmaD h −16
2 . 

На рис. 5.2, 5.3 наведені температурні залежності періодів кристалічних 

ґраток монокристалів SeSnPb 75,025,0 , SeSnPb 85,015,0  і SnSe, із яких слідує, що з 

ростом температури періоди b і c збільшуються, а період a – спадає, тобто 

досліджувані монокристали в напрямку осі a мають від’ємний коефіцієнт 

термічного розширення. Збільшення періодів b і c та зменшення періоду а 

свідчить про послаблення з ростом температури сил міжатомної взаємодії у 

напрямках b і c та, відповідно, посилення у напрямку a. В області температур 

750÷825 K спостерігається фазовий перехід ІІ роду зі зміною типу ґратки з 

ромбічної на тетрагональну. Існування фазового переходу в даному інтервалі 

температур підтверджують експериментальні результати, які наведені в роботах  
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Рис. 5.2. Залежності періодів кристалічної ґратки a – ■, ●, ▲ та b – □, ○, Δ  

від температури сполук SeSnPb 75,025,0 , SeSnPb 85,015,0  і SnSe 
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Рис. 5.3. Залежності періоду кристалічної ґратки c від температури  

сполук SeSnPb 75,025,0 , SeSnPb 85,015,0  і SnSe 
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[82, 83]. Після фазового переходу періоди a і c з ростом температури 

збільшуються. 

За експериментальними значеннями температурних залежностей періодів 

ґратки для досліджуваних твердих розчинів розраховані коефіцієнти термічного 

розширення α(Т), які ілюструються на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Залежності коефіцієнта термічного розширення іα  від температури 

а) SnSe,     б) SeSnPb 85,015,0 ,     в) SeSnPb 75,025,0  

 



 

 

145 

 

Із наведених залежностей термічного розширення від температури слідує, 

що збільшення концентрації Pb супроводжується зменшенням ангармонізму 

теплових коливань атомів [81]. 

 

5.3. Коефіцієнт Пуассона монокристалів ромбічної сингонії 

Матриця компонентів тензора податливостей ijklS  з урахуванням 

елементів симетрії орторомбічної сингонії у позначеннях Фойгта записується у 

вигляді: 

66

55

44

333231

232221

131211

00000
00000
00000
000
000
000

S
S

S
SSS
SSS
SSS

,                                (5.2) 

де 2112 SS = , 3113 SS = , 3223 SS = . Отже, пружні властивості даних кристалів 

описуються 9-ма незалежними компонентами тензора ijS . Кристалічна ґратка 

буде термодинамічно стабільною, якщо густина енергії деформації є додатньо 

визначеною квадратичною формою, тобто енергія кристала повинна зростати 

при будь-якій малій пружній деформації. Згідно відомій теоремі алгебри, 

квадратична форма (5.2) є додатньо визначеною, якщо всі її головні мінори 

додатні [72]: 

0>iiS ;       0)( 2
131311 >− SSS ;       0]2)()[( 2

131211331211 >−+− SSSSSS .      (5.3) 

Для опису пружних деформацій монокристалів ромбічної сингонії 

запишемо модуль Юнга iE  і коефіцієнт Пуассона ijµ  через компоненти тензора 

податливостей ijS : 
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              (5.5) 

де матриця ортогональних перетворень координат 

θθϕθϕ−
ψθ−ψθϕ+ψϕ−ψθϕ−ψϕ−
ψθ−ψθϕ+ψϕψθϕ−ψϕ

=α
cossincossinsin

cossincoscoscossinsincoscossinsincos
sinsinsincoscoscossinsincossincoscos

ij .    (5.6) 

Періоди функцій iE  і ijµ  рівні π, і вони є симетричними відносно 

2/π=θ , що відповідає елементам симетрії ромбічного кристала. 

Використовуючи співвідношення (5.4)–(5.6) можна визначити числові значення 

iE  і ijµ  у довільному напрямку в кристалах при наявності експериментальних 

значень ijS . Це дозволяє побудувати характеристичні поверхні модулів Юнга та 

вказівні поверхні ауксетичності монокристалів ромбічної сингонії. 

 

5.4. Типи ауксетичності монокристалів ромбічної сингонії 

Як слідує із (5.2), пружні властивості монокристалів ромбічної сингонії 

описуються 9 незалежними компонентами тензора модулів податливості ijS . За 

даними унікального енциклопедичного довідника [46] на сьогоднішній час 

експериментально визначені модулі пружності для 145 кристалів ромбічної 

сингонії. Використовуючи співвідношення (5.5), (5.6) та експериментальні 

величини ijS  [46] нами виявлені від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона для 32 
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монокристалів ромбічної сингонії. Кутові розподіли ),,( ψθϕµij  при фіксованих 

значеннях φ = 0, π/2 для деяких кристалів ромбічної сингонії наведені на 

рис. 5.5а і рис. 5.6а. 

 
           φ = 0                         φ = 0                         φ = π/2                       φ = π/2 

          LiGaO2                       C 6H6                          SnSe                            Ga 

а) 

 
б) 

Рис. 5.5. Кутовий розподіл ),( ψθµij  (а) та вказівні поверхні неаксіальних 

ауксетиків (б) 

 

Аналіз функцій ),,( ψθϕµij  показує, що від’ємні значення коефіцієнтів 

Пуассона μ зосереджені у певних кристалографічних напрямках ][hkl . Отже, 

масив від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона формує у просторі певні 

поверхні, які названі нами вказівними поверхнями ауксетичності. Це дозволяє 

визначити необхідні і достатні умови виникнення різних типів ауксетичності 

монокристалів ромбічної сингонії: 
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           φ = 0                         φ = 0                         φ = 0                         φ = π/2  

         BaMnF4                     CaCO3                 Cu0,14Al0,03Ni                       I  

а) 

 
б) 

Рис. 5.6. Кутовий розподіл ),( ψθµij  (а) та вказівні поверхні аксіальних 

ауксетиків (б) 

 

для неаксіальних ауксетиків: 

        а) 02 66122211 >−++ SSSS  – напрямки ]110[ , ]101[ , ]011[ , ]011[ ; 

б) 02 55133311 >−++ SSSS  – напрямки ]101[ , ]011[ , ]110[ , ]101[ ;       (5.7) 

        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[ ;                   (5.8) 

в) 0S23 >  – напрямки ]010[ , ]001[ , ]010[ , ]100[ . 
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На рис. 5.5б і рис. 5.6б ілюструються механізми і закономірності 

формування вказівних поверхонь ауксетичності монокристалів ромбічної 

сингонії. Для неаксіальних ауксетиків від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона 

зосереджуються переважно у кристалографічних напрямках типу 〉〈110  

(рис. 5.5б). Так для монокристалу 3LiGaO  0<µ  у напрямках ]110[ , ]101[ , 

]011[ , ]011[ , тобто реалізується умова (5.7а), для 66HC  – умова (5.7б), а для 

SnSe  – умова (5.7в), тоді як для монокристала Ga вказівна поверхня 

ауксетичності є комбінацією умов (5.7а) і (5.7в). Для аксіальних ауксетиків 

вказівні поверхні ауксетичноті формуються у напрямках типу 〉〈100 . На 

рис. 5.6б, для прикладу, наведені вказівні поверхні ауксетичності монокристалів 

4BaMnF  і 3CaCO , де реалізуються умови виникнення аксіальної ауксетичності 

(5.8а) і (5.8б) відповідно. 

Для переважної більшості кристалів будь-якої сингонії при постійній 

температурі від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона спостерігаються, як 

правило, тільки вздовж одного кристалографічного напрямку, тобто кожний 

кристал є строго визначеним аксіальним або неаксіальним ауксетиком. Так, 

наприклад, із 69 монокристалів-ауксетиків кубічної сингонії не виявлено ні 

одного випадку від’ємних значень μ у напрямку 〉〈100  [18, 71], тобто вони є 

неаксіальними ауксетиками. І тільки при зміні температури або тиску поблизу 

точок фазового переходу можливі зміни типу ауксетичності кристалів 

(наприклад, LiF, Be [71, 77]). Для монокристалів-ауксетиків ромбічної сингонії 

нами вперше виявлені випадки, коли для одного кристала вказівні поверхні 

ауксетичності формуються одноразово із від’ємних значенням μ в двох 

кристалографічних аксіальних і неаксіальних напрямках. На рис. 5.6а, б 

наведені функції ),,( ψθϕµij  та вказівні поверхні ауксетичності монокристалів 

NiAlCu 0,030,14  та І. Для монокристалів NiAlCu 0,030,14  від’ємні значення μ, які 

формують зображення вказівної поверхні ауксетичності зосереджені у 
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кристалографічних напрямках ]100[ , ]001[ , ]001[ , ]100[  – аксіальна 

ауксетичність, умова (5.8б) та ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[  – неаксіальна 

ауксетичність. Для монокристалу йоду І значення 0<µ  зосереджені у 

напрямках ]010[ , ]001[ , ]010[ , ]100[  – аксіальна ауксетичність, умова (5.8в) та 

]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[  – неаксіальна ауксетичність. 

Аналогічні складні випадки формування вказівних поверхонь 

ауксетичності ілюструє рис. 5.7а, б. Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона 

для монокристала 22610 )(CHHC  спостерігаються вздовж кристалографічних 

напрямків ]100[ , ]010[ , ]001[ , ]010[  – аксіальна ауксетичність, яка відповідає 

умові (5.8а), та ]110[ , ]101[ , ]011[ , ]011[  – неаксіальна ауксетичність, умова 

 
          φ = 0                          φ = 0                         φ = 0                         φ = π/4 

      C10H6(CH2)2                      I 2                            AgN 3                         Hg 2Cl2    

а) 

 
б) 

Рис. 5.7. Кутові залежності коефіцієнтів Пуассона ),( ψθµij  (а)  

та вказівні поверхні ауксетичності монокристалів (б) 
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(5.7а). Значний кутовий розкид від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона 

),,( ψθϕµij  приводить до перекриття вказівних поверхонь аксіальної і 

неаксіальної ауксетичності, утворюючи сферичний сегмент, який визначає 

напрямки аномальних деформацій в кристалі. Кутовий розподіл ),,( ψθϕµij  та 

вказівна поверхня ауксетичності монокристалу йоду J (рис. 5.7а, б) побудовані з 

використанням модулів пружності ijC , наведених в роботі [84]. Вказівна 

поверхня ауксетичності (рис. 5.7б) формується масивом від’ємних значень 

0<µ , які зосереджені в основному вздовж кристалографічних напрямків ]010[ , 

]001[ , ]001[ , ]100[  – аксіальна ауксетичність, умова (5.8в) та у напрямках ]011[ , 

]110[ , ]101[ , ]110[ – неаксіальна ауксетичність, умова (5.7в). Внаслідок 

перекриття поверхонь аксіальної і неаксіальної ауксетичності утворюється 

сегментний пояс від’ємних значень μ, який повернутий на 2/π  по відношенню 

до попереднього випадку. 

Для кристалів 3AgN  вказівна поверхня ауксетичності формується 

масивом від’ємних значень μ, які зосереджені в напрямках аксіальної 

ауксетичності ]010[ , ]001[ , ]010[ , ]100[  та у напрямках неаксіальної 

ауксетичності ]110[ , ]101[ , ]011[ , ]011[  і ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[ ; а для 

22ClHg  – у напрямках ]010[ , ]010[  і ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[  та ]101[ , ]011[ , 

]110[ , ]101[ . Отже, для ромбічної сингонії поділ кристалів на аксіальні та 

неаксіальні є некоректним. 

 

5.5. Вплив температури на ауксетичні властивості монокристалів 

 ромбічної сингонії 

Ауксетичність кристалів виникає внаслідок аномальних деформаційних 

властивостей анізотропних кристалів. При проходженні монохроматичних УЗ 

хвиль через кристал зміщення атомів із положення рівноваги еквівалентне 
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системі незалежних осциляторів з власною частотою iω . Зростання 

температури приводить до збільшення амплітуд коливань атомів. Отже, в 

реальних кристалах спектр частотних коливань атомів у кристалічній ґратці 

залежить від сумісного впливу термічних і акустичних деформацій, а 

температурна залежність модулів пружності )(TCij  є чисто ангармонійним 

ефектом, який описує взаємодію між тепловими і акустичними хвилями. 

Внаслідок цього ауксетичні властивості кристалів змінюються суттєво. Так, 

наприклад, в монокристалах Be (гексагональна сингонія) виявлені ефекти 

аномальної деформації – зміна типу ауксетичності при зростанні температури 

[77]. 

Формування вказівних поверхонь ауксетичності у залежності від 

температури розглянемо на прикладі монокристала бензолу 66HC . 

Монокристали бензолу при кристалізації утворюють ромбічну ґратку з 

просторовою групою симетрії Pbca, періоди якої 46,7=a  Ǻ; 666,9=b  Ǻ; 

033,7=c  Ǻ. Елементарна комірка складається із чотирьох шестигранних 

молекул 66HC , довжина зв’язків C–H 08,1=d  Ǻ [85]. Динаміка кристалічної 

ґратки молекулярних кристалів описується малими трансляційними, 

лібраційними і внутрішньомолекулярними коливаннями. У твердому стані 

амплітуди коливань центра ваги молекули змінюються в межах 0,1 – 0,3 Ǻ, а 

амплітуди кутових коливань – о32 − . Внутрішньомолекулярні коливання атомів 

більш ніж на порядок менші, тому молекулярні кристали у першому наближенні 

можна розглядати як систему жорстких молекул. Спектри молекулярних та 

атомних коливань традиційно визначають методами дифракції X–хвиль, 

електронів або нейтронів. 

Використовуючи співвідношення (5.5), (5.6) та температурні залежності 

модулів пружності )(TCij , наведені в [46], нами побудовані вказівні поверхні 

ауксетичності монокристалів бензолу в інтервалі температур 170 – 250 K 
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(рис. 5.8). Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона 0μ <  зосередженні навколо 

кристалографічних напрямків ]101[ , ]011[ , ]110[ , ]101[ , що відповідає умові 

(5.7б) – неаксіальна ауксетичність, а їх кутовий розподіл формує у просторі 

поверхні ауксетичності. 

 
        170 K                  190 K                 220 K                  230 K                 250 K 

Рис. 5.8. Температурна залежність вказівних поверхонь ауксетичності 

монокристала 66HC  

 

Звертає на себе увагу те, що температурна залежність ступеня ауксетичності 

)(TSa  носить осцилюючий характер (рис. 5.9а). Це дещо нагадує температурну 

залежність )(TSa  молекулярного кристала фуллериту 60C  (див. розд. III). 

Виявлений нами ефект осциляції ауксетичності кристала 66HС  можна описати 
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Рис. 5.9. Температурна залежність ступеня ауксетичності )(TSa  – а) 

 і характеристичної температури )(TDθ  – б) монокристала 66HС  
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в рамках динамічної теорії кристалічних ґраток. Рівноважна орієнтація молекул 

та спектр трансляційних і лібраційних коливань бензолу в квазігармонійному 

наближенні наведені в роботі [85] (див. табл. 2.4 і табл. 3.2). 

Як слідує із роботи [85], в інтервалі температур 138–270 K періоди 

кристалічної ґратки )(Ta , )(Tb , )(Tc  лінійно зростають, не виявляючи при 

цьому ніяких аномалій. Отже, з ростом температури трансляційні коливання 

молекул приводять до збільшення амплітуди коливань їх центра ваги і появи 

ангармонійності теплових коливань. Усередненою характеристикою спектра 

коливань є температура Дебая 
k

h
D

maxωθ = , де maxω  – максимальна частота 

акустичних коливань. Розрахунок Dθ  проведений нами за співвідношенням 

(3.26). У даному випадку, враховуючи анізотропію кристалів ромбічної 

сингонії, функцію )( ijCJ  в (3.26) необхідно представити у вигляді семичленної 

формули Хаустона (див. співвідношення (1.36) в [55]), яка тут не приводиться, 

внаслідок її громіздкості. На рис. 5.9б наведена температурна залежність )(θ TD  

монокристала бензолу, розрахована з використанням )(TCij  [46]. Лінійна 

залежність )(θ TD  є характерною для більшості молекулярних кристалів в 

області температур DT θ>  [85]. В квазігармонійному наближенні температурну 

залежність )(θ TD  можна представити у вигляді 

)Δτγβ1)((θθ 0 TTDD −= ,                                        (5.9) 

де γ  – параметр Грюнайзена, β  – коефіцієнт об’ємного розширення, а 

коефіцієнт 21τ ÷= . Явна лінійна залежність )(θ TD  є наслідком 

ангармонійності теплових коливань, а добуток βγ ⋅  – мірою ангармонійності. 

Відсутність температурних аномалій у залежності )(θ TD  (рис. 5.9б) є 

очікуваною, оскільки функція )( ijCJ  в семичленній формулі Хаустона 

проводить усереднення за величинами ijС  і, відповідно, не враховує 
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анізотропію акустичних коливань атомів в монокристалах 66HС . 

Характеристичну температуру Дебая у певних кристалографічних напрямках 

)(θ hklD  можна визначити експериментально із температурних залежностей 

інтенсивності розсіяння Х-хвиль )(TIhkl : 

)exp()( 0 MITIhkl −=  

де 2

2

2

2 θsin
4
1)(6

λ
⋅



 −Φ

θ
= xxT

mk
hM

D
,                                                                   (5.10) 

а )(Φ x  – функція Дебая, θ  – кут дифракції, інші позначення – загальноприйняті.  

Однак Х-хвильові дифрактометричні методи не є чутливими до 

лібраційних і обертових коливань молекул. Тому доцільно провести аналіз 

температурної залежності модулів пружності )(TCij . На рис. 5.10а, б наведена 

залежність )(TCij  для монокристала 66HС , побудована за експериментальними 

даними роботи [46]. Характерно, що температурна залежність «поздовжних» 

11C , 22C , 33C  і «квазіпоздовжних» 12C , 13C , 23C  модулів пружності (отримані, 

відповідно, із значень швидкостей поздовжних і квазіпоздовжних УЗ хвиль) 

(рис. 5.10а) є осцилюючою функцією, причому максимальні значення )(TCij  

практично співпадають з мінімальними значеннями ступеня ауксетичності 

)(TSa  (див. рис. 5.9а). У той же час для «поперечних» модулів пружності 44C , 

55C , 66C  спостерігається класична лінійна залежність )(TCij  (рис. 5.10б).  

Характер поведінки модулів пружності визначається впливом різних 

процесів, які відбуваються при нагріванні кристала 66HС . По-перше, із ростом 

температури, внаслідок збільшення амплітуди трансляційних коливань молекул, 

модулі пружності )(TCij  зменшуються у відповідності до співвідношення 

(3.23). Це є властивим як для «поздовжних», так і «поперечних» модулів  
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Рис. 5.10. Температурна залежність модулів пружності монокристалів 66HС  

 

пружності. Відзначимо, що швидкість зміни модулів пружності 
dT

Cd ijln
 є 

анізотропною величиною, що приводить до появи аномальних деформацій і, 

відповідно, від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона ijµ . Отже, анізотропія 

ангармонійності теплових коливань молекул є основним фактором, який 

приводить до виникнення ауксетичних властивостей кристала. По-друге, в 

молекулярних кристалах при пл.TT <  поряд з трансляційними спостерігаються 

колективні орієнтаційні коливання молекул, які обумовлені впорядкуванням їх 

обертового руху (див. розд. ІІІ). Це явище є достатньо рідкісним і 

спостерігається тільки для молекул, форма яких близька до шару (фуллерити), 

диску (бензол) або циліндру (парафіни). В кристалах бензолу орієнтаційний рух 

молекул був вперше виявлений методом ЯМР [85]. Встановлено, що обертання 

відбувається навколо вісі 6-го порядку молекули 66HС  з частотою  

kT
r e 4

0
−ω=ω ,                                              (5.11) 

де U – енергія активації обертового руху (~1–3 ккал/моль), а частота коливань 

1128 c1010~ −−ωr .  
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При високих температурах пл.TT ≈ , внаслідок зростання амплітуди 

кутових лібраційних коливань, відбувається орієнтаційне розупорядкування 

обертового руху молекул, як і в фуллеритах [69]. При пониженні температури 

можливі переходи від повного безпорядку до певного порядку в орієнтації осей 

обертання молекул через декілька частково упорядкованих фаз. На відміну від 

фуллеритів, наявність впорядкованого обертового руху молекул в бензолі не 

приводить до будь-яких структурних особливостей і фазових переходів [86]. У 

той же час при переході в упорядкований обертово-кристалічний стан 

відбувається зміна об’єму кристала внаслідок деформації шестигранних 

молекул 66HС  при їх обертанні, що приводить до зміни швидкості поширення 

УЗ хвиль і, відповідно, модулів пружності )(TCij . Отже, температурна 

залежність )(TCij  буде визначатись як трансляційними, так і термічно 

активованими впорядкованими обертовими коливаннями молекул 66HС . 

Сумарна їх взаємодія наведена на рис. 5.10а. Спостерігаються дві підсистеми 

орієнтаційного впорядкування обертового руху молекул при K1901 =T  і 

K2352 =T , структура яких потребує подальшого детального дослідження. 

Таким чином виявлений ефект осциляції ауксетичних властивостей бензолу 

обумовлений процесами впорядкування обертового руху молекул. 

Аналізуючи температурну залежність )(TCij , наведену на рис. 5.10а, б, 

необхідно відзначити різну чутливість до деформації кристалічної ґратки, яка 

виникає при обертовому русі молекул 66HС , поперечних і поздовжних УЗ 

хвиль. «Поперечні» модулі пружності )(44 TC , )(55 TC , )(66 TC  не виявляють 

слабких осцилюючих деформацій в кристалі (рис. 5.10б). Це пов’язано з тим, що 

зміна об’єму твердого тіла при довільній деформації визначається сумою 

діагональних компонент тензора деформації UdivUii
r

≡ . Для поперечних хвиль 

0=Udiv
r

, тобто поширення таких хвиль не приводить до зміни об’єму окремих 
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ділянок кристала. Тоді як для поздовжних хвиль 0≠Udiv
r

, отже, їх поширення 

буде супроводжуватись стиском і розширенням у твердому тілі [1]. 

Суперпозиція акустичних і «ротаційних» деформацій, які виникають при 

впорядкованому обертовому русі молекул, приводить до суттєвих локальних 

змін об’єму кристала, виникнення аномальних деформацій і появи ефекту 

температурної осциляції ауксетичності в 66HС  (див. рис. 5.8). 

Як відомо, параметр Грюнайзена 
Vd

d i
i ln

ln ω
=γ  є мірою зсуву частот iω  

коливного спектра кристала внаслідок зміни об’єму V при довільній деформації. 

Оскільки ефект осциляції ауксетичних властивостей пов'язаний з процесами 

впорядкування обертового руху молекул і, як наслідок, зміною об’єму кристала, 

то слід очікувати нестандартної температурної залежності )(Tiγ . У загальному 

випадку параметр Грюнайзена можна представити у вигляді 

 klijkl
V

ij C
C
V

α=γ ,                                            (5.12) 

де klα  – тензор теплового розширення, V і VC  – скалярні величини. Для 

ромбічної сингонії в позначеннях Фойгта отримаємо: 

).(

),(

),(

3332321313

3232221212

3132121111

α+α+α=γ

α+α+α=γ

α+α+α=γ

CCC
C
V

CCC
C
V

CCC
C
V

V

V

V

                              (5.13) 

Із врахуванням 2112 CC = , 3113 CC = , 3223 CC =  запишемо: 
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).(

),(

),(

3332231133

3232221122

3132121111

α+α+α=γ

α+α+α=γ

α+α+α=γ

CCC
C
V

CCC
C
V

CCC
C
V

V

V

V

                              (5.14) 

На рис. 5.11 наведена температурна залежність )(Tiγ , розрахована за 

співвідношенням (5.14) з використанням експериментальних значень )(TCij  

[46] та )(Tiα  [85] для бензолу. В інтервалі температур K250170 −  

спостерігається осциляція параметрів Грюнайзена )(1 Tγ , )(2 Tγ , )(3 Tγ , 

причому їх мінімальні значення виявляються при K1901 =T  і K2352 =T , що 

повністю співпадає з розташуванням максимальних значень ступенів 

ауксетичності aS  бензолу (див. рис. 5.9а). Чітко виражена анізотропія 

ангармонійності, оскільки у всьому інтервалі температур зберігається 

співвідношення 231 γ<γ<γ . 
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Рис. 5.11. Температурна залежність параметрів Грюнайзена 

 



 

 

160 

 

Однак виявлені осциляції )(Tiγ  не знаходять пояснення в рамках 

класичної моделі Дебая. Тим більше, що температурна залежність )(Tiγ  

бензолу, визначена А.Й. Китайгородським [85] в інтервалі температур 

K2700 −  Х-хвильовим дифракційним і калориметричним методами лінійно 

зменшується в інтервалі значень 85,332,4 − , не виявляючи при цьому ніяких 

аномалій (див. табл. 6,4 в [85]). Аналогічні результати для )(Tiγ  отримані нами 

із співвідношення (5.9) за розрахованими значеннями )(TDθ , які наведені на 

рис. 5.9б. Така невідповідність експериментальних результатів обумовлена 

селективною чутливістю вибраних авторами фізичних методів дослідження до 

різних частотних інтервалів реальної функції розподілу частот коливань ґратки 

)(ωg , а також характером процедур усереднення при розрахунках )(TDθ  і 

)(Tiγ . 

Пояснимо цю тезу більш детально. Для більшості твердих тіл з різним 

типом хімічного зв’язку величина характеристичної температури .прθ , 

розрахованої за модулями пружності ijC , визначається, як відомо, 

довгохвильовим інтервалом коливного спектру кристала, чим і пояснюється 

добра узгоджуваність значень .прθ  і калориметричних VСθ . Однак усереднення 

Хаустона по пружним модулям )(TCij  при визначенні характеристичної 

температури .прθ  за співвідношенням (3.26) не дозволяє виявити ефект 

осциляції. Для молекулярних кристалів при визначенні VСθ  необхідно 

враховувати окремо внески у загальну теплоємність трансляційних trC , 

внутрішньомолекулярних inC  та обертових міжмолекулярних rotC  складових 

теплоємностей при різних температурах (див. співвідношення 3.27), що для 

66HC  не проведено. Саме складова rotC  визначає вплив процесів 

орієнтаційного впорядкування обертового руху молекул. Стосовно 
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характеристичної температури xθ , визначеної із температурної залежності 

інтенсивності розсіяння Х-хвиль )(TIhkl  за співвідношенням (5.10), то вона 

безпосередньо пов’язана із тепловим рухом атомів, оскільки показник M у 

множнику Дебая–Валлера дорівнює: 

2

2
22 sin

3
8

λ

θ
π= UM ,                                          (5.15) 

де 2U  – усереднені квадратичні зміщення атомів із положення рівноваги у 

молекулі. Тому дифракційні методи не чутливі до обертового руху молекул. 

Величина xθ  визначається, по суті, всім фононним спектром кристала і є 

чутливою тільки до відмінності реального спектру коливань атомів від 

дебаївського. Зауважимо, що істинний закон 3T  Дебая для бензолу ( K80≈θD ) 

буде виконуватись при K42 −=T . 

Отже, запропонований нами ультразвуковий метод виявлення аномальних 

деформацій у певних кристалографічних напрямках, а відповідно, і ауксетичних 

властивостей кристалів є, на нашу думку, найбільш ефективним і 

перспективним для вивчення процесів орієнтаційного впорядкування 

обертового руху молекул.  
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Висновки 

1. Вперше експериментально визначені модулі пружності селеніду олова, 

побудована характеристична поверхня модуля Юнга та виявлені 

напрямки максимальної і мінімальної жорсткостей зв’язку. На основі 

аналізу відхилень від співвідношень Коші установлено анізотропний 

характер хімічного зв’язку SnSe. 

2. В області температур 750 – 812 К виявлені фазові переходи ІІ роду в 

твердих розчинах SeSnPb1 x-x . Показано, що збільшення концентрації Pb 

супроводжується зменшенням температури фазового переходу та 

ангармонізму теплових коливань атомів. 

3. Визначені необхідні і достатні умови виникнення аксіальної та 

неаксіальної ауксетичностей в монокристалах ромбічної сингонії. 

4. Вперше побудовані вказівні поверхні ауксетичності монокристалів Ga, I2, 

SnSe, Hg2Cl2, CaCO3, AgN3, BaMnF4, C6H6, LiGaO2, Cd(COOH)2, 

(C6H5)2CO, C6H10(CH2)2, Ca(COOH)2, Na2CoGeO4, NH4B5O8∙4H2O. 

5. Встановлені основні механізми і закономірності формування вказівних 

поверхонь ауксетичності монокристалів ромбічної сингонії. 

6. Виявлено, що анізотропія ангармонійності є основним фактором, який 

приводить до виникнення явища ауксетичності. 

7. Виявлено ефект осциляції ступеня ауксетичності в молекулярному 

кристалі 66HC . 

8. Встановлено, що повздовжні УЗ хвилі є більш чутливими до виявлення 

аномальних мікродеформацій в кристалах. 

9. Запропоновано використання методу визначення ауксетичних 

властивостей для вивчення процесів орієнтаційного впорядкування 

обертового руху молекул. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Вперше побудовані вказівні поверхні ауксетичності монокристалів 

кубічної, гексагональної, тетрагональної та ромбічної сингоній. 

Проведена класифікація типів ауксетичності та встановлені необхідні і 

достатні умови їх виникнення. 

2. Визначені основні закономірності формування вказівних поверхонь 

ауксетичності монокристалів. Встановлено, що анізотропія 

ангармонійності теплових і акустичних коливань атомів в кристалічній 

ґратці приводить до появи ауксетичних властивостей кристалів. 

3. Вперше виявлено ауксетичні властивості монокристалів CdTe, HgTe, 60C  

MnAs, SnSe, 66HC  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. Показано, що при наближенні до точок фазового перетворення ступінь 

ауксетичності aS  зростає і кристали поступово наближаються до майже 

абсолютних ауксетиків.  

6. Вперше проведено вивчення температурної залежності ауксетичності 

монокристалів Be. Виявлено ефект аномальної деформації, а саме: 

переходи неаксіальний → аксіальний → майже абсолютний ауксетик при 

збільшенні температури. Показано, що збільшення анізотропії 

ангармонійності теплових коливань атомів в гексагональній ґратці Be 

приводить до зниження стійкості кристалічної ґратки та виникнення 

ауксетичних властивостей і зміни типу ауксетичності. 

7. Визначено, що для кристалів тетрагональної сингонії від’ємні значення 

коефіцієнтів Пуассона 0<µ  спостерігаються у чотирьох 

кристалографічних напрямках: типу 〉〈100  і 〉〈001  – аксіальні, та 〉〈110  і 
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〉〈101  – неаксіальні ауксетики. Показано, що між параметрами анізотропії 

iA  та ступенем ауксетичності aS  даних кристалів існує повна кореляція. 

8. Вперше проведено вивчення температурної і концентраційної 

залежностей ауксетичних властивостей монокристалів In. Виявлено, що 

при K300=T  втроє збільшується кількість ауксетичних напрямків. При 

подальшому збільшенні температури стрімко зростають співвідношення 

між екстремальними значеннями модулів Юнга 110111 / EE  і 100111 / EE  і 

зростає площа вказівних поверхонь ауксетичності. Легування Tl 

приводить до суттєвого збільшення ауксетичності монокристалів In. 

9. Визначено, що 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. Виявлено 

ефект осциляції ауксетичних властивостей в монокристалі 66HC . 

10. Запропоновано використання методу визначення ауксетичних 

властивостей для вивчення механізмів фазових перетворень: утворення 

локальних орієнтаційних доменів, фазових переходів типу порядок – 

безпорядок. 
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