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Виконано дослідження впливу високотемпературних відпалів в окиснювальній 
(O2) та відновлювальній (Ar + H2) атмосферах на оптичні властивості кристалів LiNbO3, 
легованих оксидом MgО.  

The work presents results on influence of the high-temperature annealing at the oxidizing 
(O2) and reducing (Ar+H2) atmospheres on the optical properties of LiNbO3 crystals, doped 
with MgO oxide.  

Вступ 
Чутливість монокристалів ніобату літію (НЛ) до впливу зовнішніх електромагнітних полів 

зумовлена наявністю і зарядовим станом точкових дефектів в їх структурі (зокрема й домішкових 
іонів). Легування ніобату літію неізовалентними йонами істотно впливає на стан дефектної 
підсистеми кристалів [1, 2]. Одними з найбільш досліджених і практично важливих є кристали 
LiNbO3, що містять домішку йонів магнію. Присутність Mg2+ в кристалах конгруентного НЛ в 
концентраціях, що дорівнюють або перевищують так звану порогову концентрацію (коли вміст 
домішки є таким, що заряд вакансій йонів літію, характерних для НЛ конгруентного складу, 
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компенсується відносним надлишковим зарядом йонів Mg2+, які займають позиції йонів Li+ [3]), 
призводить, зокрема, до підвищення променевої стійкості НЛ. Це дає можливість використовувати 
кристали НЛ:Mg у пристроях керування потужним лазерним випромінюванням [4]. Одночасне 
легування ніобату літію йонами магнію та йонами змінної валентності (заліза, міді, марганцю 
тощо) дозволяє в певних межах регулювати фоторефрактивні властивості кристалів [5]. При 
оптичному записі інформації як у кристалах НЛ, легованих лише йонами змінної валентності, так і 
у кристалах НЛ, співлегованих Mg2+ та “фоторефрактивними”   домішками, голограми фіксуються 
під час нагрівання кристалів. Цей процес відбувається завдяки переміщенню завжди присутніх у 
НЛ йонів водню [6, 7]. 

Варто зауважити, що послідовний відпал НЛ спочатку у відновлювальній, а потім в 
окиснювальній атмосфері дозволяє істотно підвищувати його оптичну однорідність [8]. 

Однак незважаючи на широке використання НЛ:MgО, дослідження впливу на оптичні властивості 
цих кристалів високотемпературних відпалів у різних атмосферах, зокрема такій, що містить водень, не 
провадились так широко, як це було зроблено для кристалів НЛ [наприклад 1, 9, 10]. Тим більше не 
досліджувалися зміни оптичних властивостей НЛ:MgО в режимі in situ під час відпалу кристалів у 
відновлювальній та окиснювальній атмосферах. 

Метою роботи було дослідження змін оптичних властивостей НЛ:MgО в процесах 
окиснювально-відновлювальних відпалів у режимі in situ та порівняння результатів з даними, 
отриманими для бездомішкового НЛ конгруентного складу [11].  

 
Методика досліджень 

Кристали LiNbO3:MgO були отримані методом Чохральського [12]. Оксид магнію додавався 
до шихти в кількості 14,1 г на 1 кг LiNbO3, що відповідало 5 % мол. MgO у кристалі. Концентрація 
Mg2+ в кристалі перевищувала порогову, що було підтверджено дослідженнями спектрів ЕПР 
неконтрольованої домішки йонів заліза у свіжовирощеному кристалі.  

Зразки для досліджень являли собою поліровані пластини, вирізані перпендикулярно до осі Z, 
завтовшки 0,8 мм. Дослідження провадились за допомогою спектрофотометра Perkin-Elmer Lambda 
900 з діапазоном вимірювання оптичних спектрів 200–3000 нм. Нагрівання зразків до температури 
близько 1000 °С в атмосферах 95 % Ar + 5 % H2 та чистого O2 відбувалося лінійно зі швидкістю  
5 К/хв у пічці, що розміщувалася у кюветному відсіку спектрофотометра. Конструкція пічки 
дозволяла за будь-якої температури протягом кількох секунд змінювати атмосферу відпалу, а 
математичне забезпечення спектрофотометра – реєструвати кінетичні залежності змін величини 
поглинання на фіксованій довжині хвилі. Методика експерименту описана в [11]. Як і в [11], 
результуючі спектри поглинання досліджуваних кристалів за температури понад 400 °С коректувались з 
врахуванням свічення пічки та зразка.  

Однак в [11] не розглядався вплив температурних змін показників заломлення LiNbO3 на 
спектри пропускання зразків. Це зумовлено відсутністю власних даних щодо температурної 
поведінки показників заломлення досліджуваних кристалів. Використання літературних даних для 
такого узгодження видається невиправданим, оскільки відомо, що величини показників заломлення 
кристалів НЛ істотно залежать від їх складу (співвідношення Li/Nb) [13]. Хоча в літературі 
наводяться дані про температурну залежність термооптичних коефіцієнтів кристалів НЛ 
конгруентного складу в діапазоні 300–515 К [14]. 

У роботі використовувалися зразки з монокристала НЛ:MgO, для якого були виконані 
дослідження температурних залежностей показників заломлення [15]. Спираючись на ці 
результати, апроксимовано спектральні (0,37–0,7 мкм) та температурні (20–500 °С) залежності 
показників заломлення монокристалів НЛ:MgO. Розрахунки засвідчують, що різниця між 
спектрами, в яких відбивання не враховано, і тими, що отримані після відповідної корекції, є 
незначною. Оптична густина зростає на величину 0,1, яка є сталою у всьому досліджуваному 
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діапазоні. Тобто врахування поглинання призводить до рівномірного зміщення спектра за величи-
ною оптичної густини і залишає незмінним його структуру. Через це різницею, спричиненою 
втратами на відбивання, під час аналізу спектрів поглинання можна знехтувати. 

 
Результати експерименту та їх обговорення 

На рис. 1 показано спектри поглинання кристала НЛ:MgO, нагрітого у відновлювальній 
атмосфері до різних температур.  
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Рис. 1. Спектр поглинання кристала НЛ:MgO під час відпалу у відновлювальній атмосфері: 
1 – при кімнатній температурі; 2 – 520 °C; 3 – 570 °C; 4 – 620 °C;  5 – 670 °C; 6 – 720 °C 

 
За кімнатної температури край фундаментального поглинання кристала лежить в області 

34000 см-1, в діапазоні 30000–5000 см-1 НЛ є прозорим.  
Як і у разі бездомішкового кристала НЛ, під час нагрівання зразків LiNbO3:MgO у 

відновлювальній атмосфері зростання поглинання розпочинається в інфрачервоній області спектра 
(рис. 1). Однак максимум низькоенергетичної смуги розташовується далі в інфрачервоній області – 
при 8000 см-1 (для НЛ – 10000 см-1). Наростання поглинання в максимумі смуги з температурою 
показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Залежність наростання поглинання у кристалі НЛ:MgO  

від температури у максимумі смуги поглинання 8000 см-1 
 
Під час подальшого нагрівання кристалів починається процес наростання поглинання у 

високоенергетичній частині спектра, але на відміну від номінально чистого НЛ максимум 
високоенергетичної смуги лежить поблизу 14000 см-1, тобто вона також зміщена в область більших 
довжин хвиль, порівняно з подібною смугою в кристалах бездомішкового НЛ.  



 106 

Так само як у кристалах НЛ, процес утворення центрів під час відновлювальних відпалів має 
активаційну природу. Але встановити параметри процесів утворення центрів не можливо, оскільки 
навіть за сталої температури поглинання у смугах безперервно зростає. Така поведінка поглинання 
кристалів пояснюється тим, що першопричиною утворення центрів є дифузійні процеси, які так 
само перебігають безперервно. 

Нагрівання MgO в окиснювальній атмосфері не викликає смуг додаткового поглинання у 
спектрі зразків. 

З підвищенням температури положення краю фундаментального поглинання кристалів 
LiNbO3:Mg зміщується у низькоенергетичну область спектра (рис. 3). У діапазоні температур від 
кімнатної до 720 °С зсув відбувається лінійно. Така особливість порівняно з кристалами НЛ [11] 
обумовлена тим, що смуги індукованого поглинання розташовані у більш низькоенергетичній 
області спектра і за високих температур не перекриваються краєм поглинання кристалів.  
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Рис. 3. Залежність зміщення краю фундаментального поглинання від температури  

у кристалі НЛ:MgO під час нагрівання у відновлювальній та окиснювальній атмосферах 
 
Для оцінки температурного коефіцієнта зміни ширини забороненої зони dEg/dT кристалів 

НЛ:Mg ми визначали хвильове число, при якому за визначеної температури коефіцієнт поглинання 
має величину 100 см-1. Такий вибір зроблений з огляду на те, що при застосовуваних товщинах 
зразків це оптимальна величина поглинання, яку можна зареєструвати при змінах поглинання із 
зростанням температури у вибраному температурному інтервалі. Величина коефіцієнта dα100./dT 
становить 1,9∙10-3 еВ/К. Зауважимо, що при визначенні dα100./dT ми не враховували термічне 
розширення НЛ. На рис. 3 показано залежність величини α100 від температури під час нагрівання 
кристала у Ar + H2 та охолодження в О2. Як бачимо, залежності α100 від Т як під час нагрівання в 
атмосфері Ar + H2, так і під час охолодження в атмосфері кисню практично ідентичні. 

За будь-якої температури відпалу зміна атмосфери з відновлювальної на окиснювальну 
призводить до руйнування індукованих смуг поглинання – вони зникають, і кристал стає прозорим. 
Періодична зміна атмосфери відпалу з відновлювальної на окиснювальну (чи навпаки) спричиняє 
появу (зникнення) смуг поглинання.  

На рис. 4 та 5 показані кінетики наростання/зникнення поглинання при хвильових числах 
8000 та 14000 см-1 після зміни атмосфери відпалу при фіксованих температурах. Для обох смуг із 
збільшенням значення температури, за якої відбувається зміна атмосфери, швидкість наростан-
ня/руйнування смуг поглинання також збільшується. 

Для визначення параметрів процесів утворення/руйнування центрів, що поглинають у 
вказаних смугах, була зроблена спроба описати експериментальні кінетичні залежності теоретично 
в межах таких моделей: 
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1) модель, що пов’язує зміну оптичного поглинання з дифузією до/з кристала. Природу 
дифузанта (кисень, водень) при такому феноменологічному описі не розглядали; 

2) модель, що враховує два можливих дифузійних процеси, які перебігають одночасно; 
3) моделі, що враховують як дифузію, так і процеси перезарядки центрів поглинання; при 

цьому останні розглядаються як квазіхімічні реакції порядків 1, 2, 3; 
4) модифікована модель 1, в якій коефіцієнт дифузії вважається залежним від концентрації 

дифузанта n і описується виразом [16]: 
0

2( )
1

DD n
an bn

=
+ +

,      (1) 

де D0 = D(n = 0); a, b – параметри підгонки; 
5) модифікована модель 2, в якій один з коефіцієнтів дифузії вважається залежним від 

концентрації; 
6) модифіковані моделі 3, в яких коефіцієнт дифузії вважається концентраційно залежним. 
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Рис. 4а. Кінетичні криві зміни оптичної густини 
кристала НЛ:MgO при хвильовому числі 8000 см-1  
під час відновлювання за різних температур  

та їх апроксимація за моделлю 2 
 

Рис. 4б. Кінетичні криві зміни оптичної густини 
кристала НЛ:MgO при хвильовому числі 8000 см-1 

під час окиснювання за різних температур  
та їх апроксимація за моделлю 4 
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Рис. 5а. Кінетичні криві зміни оптичної густини 
кристала НЛ:MgO при хвильовому числі 14000 см-1 

під час відновлювання за різних температур  
та їх апроксимація за моделлю 2 

 

Рис. 5б. Кінетичні криві зміни оптичної густини 
кристала НЛ:MgO при хвильовому числі 14000 см-

1 під час окислювання за різних температур  
та їх апроксимація за моделлю 4 

 
Апроксимація за всіма моделями здійснювалася методом Левенберга–Марквардта, при цьому 

точність підгонки оцінювалася критерієм 
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де N – кількість точок, в яких здійснювалася підгонка; Nvar – кількість параметрів підгонки (Nvar = 7); nі – 
показник заломлення, розрахований за (1) в і-й точці; nexp i – експериментальне значення показника 
заломлення в і-й точці.  

Моделі 3–6 вимагають застосування числових методів під час розв’язання рівняння дифузії [16].  
Варто зазначити, що жодна з розглянутих моделей не забезепечила задовільної точності 

підгонки для всіх експериментальних кінетичних кривих. Якщо розглядати точність апроксимації, 
отриману в моделі 1 (χ2 ~ (0,5 ÷ 1)∙10-3) як базову, то варто зазначити, що: 

А. Модель 2 дозволяє порівняно з базовою моделлю 1 підвищити точність апроксимації для 
кінетичних кривих, що відповідають змінам оптичного поглинання під час відновлювання. 
Точність апроксимації є задовільною для кінетики смуг при хвильовому числі 8000 см-1 (рис. 4а), 
тоді як для кінетики, зареєстрованої при хвильовому числі 14000 см-1, спостерігається помітна 
різниця між експериментальною кривою та її теоретичною апроксимацією (рис. 5а). Врахування 
концентраційної залежності одного з коефіцієнтів дифузії (модель 5) не дозволило істотно 
збільшити точність апроксимації для процесів відновлювання. Точність апроксимації в моделі 2 для 
процесів окиснювання не зростає істотно порівняно з точністю базової моделі 1. 

Б. Моделі 3 та 6 не дозволили істотно збільшити точність апроксимації порівняно з точністю 
базової моделі 1.  

В. Модель 4 забезпечує найвищу порівняно з іншими моделями точність підгонки для 
кінетичних кривих, записаних під час окиснювання кристала НЛ:MgO (рис. 4б, 5б). Наявні 
неточності в описі кінетик у межах такої моделі можуть бути пов’язані з тим, що реальна залежність 
D(n) є відмінною від використаної під час розрахунків. 

Г. Для жодної з розглянутих моделей не вдалося отримати вірогідних оцінок параметрів процесів. 
Отже, можна припустити існування принаймні двох різних механізмів дифузії, які найчіткіше 

проявляються під час відновлювання кристала. З іншого боку, апроксимації кінетичних кривих, 
отриманих під час окиснювання кристала, вказують на те, що коефіцієнти дифузії можуть бути 
залежними від концентрації дифузанта у кристалі. Моделлю, яка дозволила б коректно описати 
процеси, що відбуваються у кристалі НЛ:MgO при відпалах, могла б бути комбінацією моделей  
2–6. Але через складність такої комбінованої моделі істотно зростають вимоги щодо розрахункових 
потужностей комп’ютерів, тому такий аналіз не здійснювався.  

Варто вказати на ще одну важливу відмінність у поведінці кристалів НЛ, легованих магнієм, 
під час відновлювальних температурних обробок порівняні з кристалами НЛ. Як було показано у 
роботі [11], під час охолодження кристалів LiNbO3, нагрітих у відновлювальній атмосфері, до 
кімнатної температури як від температури 600 °С (коли в спектрі присутня лише низькоенергетична 
смуга), так і від температури 800 °С (коли переважаючою в спектрі є високоенергетична смуга 
поглинання), при кімнатній температурі спектр поглинання кристалів НЛ характеризується високо-
енергетичною смугою поглинання. Тобто у кристалах НЛ при охолодженні від 600 °С низько-
енергетичні центри перетворюються на центри, що поглинають у короткохвильовій області спектра. Для 
кристалів НЛ:MgO, нагрітих у відновній атмосфері до 600 °С, подальше охолодження від цієї 
температури не призводить до перебудови низькоенергетичної смуги у високоенергетичну – спектр 
кристала залишається незмінним, за винятком зміщення максимуму смуги, яке зумовлено 
охолодженням зразка (рис. 6). Після охолодження від 800 °С, коли в спектрі присутні обидві смуги, 
за кімнатної температури спектр кристала лишається незмінним.  

Причина відмінностей у поведінці спектрів кристалів номінально бездомішкового НЛ та НЛ, 
легованого MgO, під час їх охолодження у відновлювальній атмосфері може полягати у тому, що в 
кристалах LiNbO3 конгруентного складу присутня значна концентрація йонів ніобію у позиціях Li, 
тоді як у кристалах НЛ, легованих йонами Mg у концентраціях, більших за порогову, такі дефекти 
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відсутні (або їх концентрація надзвичайно мала). Можна припустити, що під час відпалу кристалів 
як номінально бездомішкових, так і легованих йонами Mg, у атмосфері, що містить Н2, при температурах 
нижче за 600 °С формуються полярони, які зумовлюють поглинання у ІЧ області спектра. Під час 
охолодження кристалів від вказаної температури у LiNbO3 формуються біполярони і відбувається 
перебудова смуги ІЧ поглинання у смугу поглинання у видимій області спектра. У той же час у 
кристалах НЛ:MgO через відсутність (або надзвичайно малу концентрацію) антивузлових йонів ніобію 
такий процес не перебігає. У результаті для кристалів LiNbO3:MgO спостерігаємо лише смугу 
поглинання поляронів, розташовану у ІЧ ділянці спектра. Необхідно зауважити, що смуга поглинання з 
максимумом близько 8000 см-1 спостерігалась у роботі [17] для кристалів LiNbO3, що містили йони Mg в 
кількості 5 та 7 мол. %, після відпалу у вакуумі при 500 °С. Поява цієї смуги пов’язується авторами з 
утворенням поляронів поблизу йонів ніобію в регулярних позиціях гратки. 
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Рис. 6. Спектр поглинання кристала НЛ:MgO під час його охолодження  
у відновлювальній атмосфері від 590 °C до кімнатної температури:  

1 – 590 °C, 2 – 500 °C, 3 – 250 °C, 4 – кімнатна температура 
 
Збільшення температури відновлювального відпалу кристалів НЛ:MgO до величин понад 600 °С 

призводить до утворення нових дефектів структури, що може бути пов’язано з дифузією і втратою кисню 
та, можливо, з перебудовою у катіонній підгратці. Сформовані при цьому місця, де можуть локалі-
зовуватися носії заряду, є причиною виникнення смуги поглинання з максимумом в області 14000 см-1.  

Спираючись на результати попередньої роботи та на існуючі в літературі погляди щодо 
природи забарвлення кристалів ніобату літію, викликаного відновлювальною обробкою, можна 
висловити такі припущення. На першому етапі високотемпературного відпалу (до 600 °С) електро-
ни, що утворюються внаслідок дифузії водню до кристала, локалізуються поблизу йонів ніобію, 
формуючи полярони. З подальшим підвищенням температури відпалу може початися рух поляронів 
по кристалу (в роботі [18] висловлюється припущення, що за температур понад 300 °С провідність 
ніобату літію зумовлена рухом поляронів), а також формування нових дефектів структури. Така 
ситуація сприятиме як утворенню біполяронів, так і центрів, пов’язаних із утворенням кисневих 
вакансій. Зворотність змін оптичних властивостей при зміні атмосфери відпалу дозволяє 
припустити, що у формуванні короткохвильових центрів поглинання істотне значення (пряме або 
опосередковане) мають дефекти аніонної підгратки (кисневі вакансії). Раніше [19] під час 
досліджень температурних змін діелектричних властивостей кристалів НЛ в режимі in situ у разі їх 
нагрівання у різних атмосферах було встановлено наявність потужного аномального піку на 
температурній залежності діелектричної сталої ніобату літію за Т = 600 °С для випадку його 
нагрівання у суміші H2 + N2. Поява аномалії пояснюється утворенням кисневих вакансій у кристалах 
НЛ. Зауважимо, що температурний діапазон виникнення аномалії діелектричної сталої при відновлю-
вальному відпалі є близьким до температур появи короткохвильової смуги поглинання у наших 
експериментах. 
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Висновки 
Підсумовуючи результати роботи, зазначимо, що основними особливостями, які відрізняють 

процеси забарвлення кристалів НЛ:MgO під час їх високотемпературного відновлювального 
відпалу порівняно з НЛ, є такі: 

– як високоенергетична, так і низькоенергетична смуги поглинанння індукованих центрів 
забарвлення зміщені в область низьких енергій на величину близько 2000 см-1, що, зокрема, надає 
відпаленим у водні зразкам НЛ:MgO глибокого синього кольору на відміну від чорного забарвлення 
відновлених кристалів НЛ; 

– під час охолодження кристалів у відновлювальній атмосфері від температур, що не 
перевищують 600 °С, коли в спектрах поглинання смпостерігається лише низькоенергетична смуга 
з максимумом в області 8000 см-1, не відбувається перебудови цієї смуги у високоенергетичну; 

– в межах розглянутих достатньо простих моделей не вдається описати всі отримані кінетичні 
криві наростання/руйнування смуг поглинання. Найточнішим є опис кінетичних кривих, 
отриманих при хвильовому числі 14000 см-1 під час окиснювання за моделлю, що враховує 
залежність коефіцієнта дифузії від концентрації дифузанта, а також кривих, отриманих на довжині 
хвилі 8000 см-1 в процесі відновлювання за допомогою моделі, що передбачає одночасний перебіг 
двох незалежних дифузійних процесів. 
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За допомогою ядерного магнітного резонансу (ЯМР) встановлено, що в міжшаро-
вому просторі інтеркальованої Li шаруватої сполуки GaSe існують два стани літію – 
рухомі іони Li+ та фіксовані, жорстко пов’язані з граткою. Спостереження ЯМР в 
градієнтному магнітному полі дало можливість отримати інформацію про просторовий 
розподіл інтеркалянту в об’ємі зразка GaSe. 

By means of the nuclear magnetic resonance method (NMR) was established, that in an 
intercalated GaSe there are two condition of an impurity Li – mobile and fixed. The spatial 
distribution of an intercalated Li impurity in GaSe samples is considered.  Observation of NMR 
spectra in gradient magnetic field enables to receive information about distribution of  lithium 
ions in a volume of a sample of  layered compound GaSe. 

Вступ 
Шаруваті кристали групи GaS є унікальними матеріалами для дослідження внутрішньої 

рухливості іонів у твердих тілах. Структура таких кристалів складається із чотирикратних шарів, 
упакованих у послідовності аніон-катіон-катіон-аніон (рис. 1). У шарах діє переважно  ковалентний 
зв’язок, між шарами – слабкий зв’язок типу Ван-дер-Ваальса [1]. Методом інтеркалювання можна 
вводити у ван-дер-ваальсовий  простір домішки і вивчати механізми іонного переносу. Особливо 
цікаві у цьому розумінні іони з малим іонним радіусом, що схильні до дифузії. Дослідження 
рухливості домішкових іонів у кристалічних структурах має як фундаментальний, так і прикладний 
аспект. Особливий інтерес становлять “легкі”   атоми H, Li, Na, з малим іонним радіусом у зв’язку з 
розробкою нових матеріалів для нетрадиційних джерел енергії. Сьогодні найінтенсивніше 
вивчаються суперіонні провідники з Li- і Na- іонною провідністю, оскільки саме вони дають 
максимальний виграш в енергії при оптимальних розмірах джерел струму [2]. 


