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З наведених даних (рис. 2) видно, що практично незмінними є інтенсивності погли
нання характеристичних смуг в області 1630, 1440, 1050 см_1 (криві 2, 3, 4). Найвиразніші зміни
маємо в області 1560 і 910 см-'. Оптична щільність неідентифікованої смуги 1560 см-‘ (крива 6)
зростає симбатно до зменшення інтенсивності поглинання епоксидної групи. Наявність цієї
смуги може бути зумовлена деформаційними коливаннями >N-11 фрагментів амінів. На пер
ший погляд, відсутність кореляції між швидкостями зміни оптичної щільності валентних
(крива 7) та деформаційних коливань карбонільної трупи (крива 5) пояснюється маскуванням
смуги деформаційних коливань подвійного зв'язку, розташованої у цій же області.
Одним з ймовірних механізмів каталізованого амінами процесу полімеризації ГМА мо
же бути схема, запропонована в роботі [5].
Отже, швидкість каталізованої амінами полімеризації ГМА у присутності спиртів
збільшується симбатно зростанню полярності спиртів. У присутності діолів чи метанолу можна
одержати водо- та органорозчинні поліГМА.
Стабільність водорозчинних ФПК на основі полівінілового спирту, що також містять
ГМА, значно зменшується в присутності амінів, які каталізують процеси темнової полімери
зації ГМА з утворенням драглів.
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ОПТИЧНІ СПЕКТРИ ВІДБИВАННЯ ТА ПАРАМЕТРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ТЕЛУРИД РТУТІ - СУЛЬФІД РТУТІ
Р.В . Герасимчук
П роведено вим ірю вання опт ичних спект рів від б и ва нн я м онокрист алів т вердого р о зч и н у системи
т елурид ртуті — сульф ід ртуті р ізн о го м олярного складу в області основного п о гли н а н н я та на основі
а налізу одерж аних спект рів визначено парамет ри енергет ичної зо н н о ї структури ц и х крист алів. Устано
влен о л ін ій н і залеж ності ен ер гій прям их м іж зонних переходів від м олярного складу твердого р о зчи ну.
Ш ляхом екст раполяції ц и х залеж ностей д о сульф іду ртуті визначено е н е р гії п р ям и х м іж зонних переходів
у сульф ідіртуті к у б іч н о ї м одиф ікації.
П роведены и зм ер ени я опт ических спект ров отраж ения м онокрист аллов т вердого раствора си 
стемы т еллурид ртути — сульф ид ртути р азличного м олярного состава в област и основного п о гло щ ени я и
на основе анализа полученны х спект ров определены параметры энергет ической зо н н о й структуры этих
крист аллов. У ст ановлены ли ней н ы е зависимост и эн ер ги й прям ы х меж дузониы х переходов от м алярного
состава твердого раствора. Путем экст раполяции этих зависим ост ей к сульф иду ртути определены энер 
ги и прям ы х м еж дузониы х переходов в сульф иде ртути куби ческо й м одиф икации.

Телурид ртуті та сульфід ртуті утворюють між собою неперервний ряд твердих розчинів
заміщення, які належать до перспективних напівпровідникових матеріалів, енергетична зонна
структура яких вивчена недостатньо [1]. Вимірювання оптичних спектрів відбивання та
поглинання дає можливість безпосередньо та надійно визначити параметри енергетичної
зонної структури: енергетичні щілини в критичних точках зони Брилюена, спін-орбітальні
розщеплення зон та інші.
У даній статті досліджені спектри відбивання монокристалічних зразків твердого
розчину ^ 8хТеі_х різного складу (х = 0; 0,1; 0,3; 0,4) в інтервалі енергій фотонів 1,8 — 5,7 еВ.
Монокристали цього твердого розчину вирощені методом Бріджмена. Вимірювання спектрів
відбивання проведені при нормальному падінні променів і температурі 295 К на зразках, об
роблених у полірувальному травнику. Хімічний склад зразків визначався за їх густиною та па
раметром кристалічної гратки.
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Спектральні розподіли
коефіцієнта відбивання дослі
джених зразків у відносних
одиницях показані на рис. 1.
Як бачимо, у спектрах відби
вання твердих розчинів спо
стерігаються два інтенсивні
піки відбивання Еі та
на
відміну від спектра бінарної
сполуки телуриду ртуті, де
також чітко виражений пік Е]
+ Д2 (крива 1), який у спек
трах
твердих розчинів вияв
<д е8
ляється я к слабка структура.
Слід відзначити появу в
Рис. 1. Залежність коефіцієнта відбивання Я твердого
спектрі зразка х = 0,1 порів
розчину Нд8хТе1тх від енергії фотонів:
няно добре вираженого мак
1 — х = 0; 2 —-х = 0,1; 3 - Х = 0,3; 4 — х = 0,4
симуму при енергії 1,9 еВ,
який потім спостерігається і в
спектрах зразків з більш висо
ким вмістом сульфіду ртуті
(криві 3 і 4). Усі вказані піки
відбивання із збільшенням
ВМІСТУ сульфіду ртуті в твер
дому розчині закономірно
зміщуються в бік зростання
енергій фотонів (рис. 2).
Піки у спектрах відби
вання досліджених зразків
Ідентифіковані відповідно до
теорії енергетичних зон кри
сталів.
Піки відбивання Е, і
Еі + Д2 зумовлені прямими
міжзонними переходами Л зу ->
Лзс , де А] — спін-орбітальне
розщеплення валентної зони
А зу , а пік Е2 пов’язаний з
переходами Х5у -» Х1с на межі
Рис. 2. Залежність енергетичного положення
зони Брюпоена [2].
піків відбивання від складу твердого розчину
Як видно з рис. 2,
НдЗхТе^:
характерні енергії Еь Е 2 :+ А!
1 — пік Е)| 2 - - пік Е1+Д1; 3 — пік Е2
та Ез лінійно зростають із
збільшенням вмісту сірки в
твердому розчині. Енергетичний Інтервал А! при цьому систематично зменшується з ростом X,
а його екстрапольоване до X = 1 значення виявляється близьким до нуля в межах похибок
вимірювань. Екстраполяція залежностей енергетичних положень піків Еі і Е[ + Л[ до X = 1
свідчить про те, що в сульфіді ртуті при енергії фотошв 3,40 — 3,50 еВ реалізуються прямі
міжзонні переходи Л з у - > Лзс, причому величина спін-орбітального розщеплення А ) практично
дорівнює нулю. Лнгійна в межах 0 < X > 0,4 залежність енергетичного положення піка Е2 від
хімічного складу твердого розчину дала змогу шляхом екстраполяції цієї залежності до X = 1
знайти значення енергії' Ег в кристалі сульфіду ртуті, яке виявилось рівним 6,35 — 6,40 еВ.
Визначені екстраполяцією значення енергій Е( та Е2 добре узгоджуються з теоретичними
розрахунками та результатами прямих вимірювань цих енергій у сульфіді ртуті [1].
Виявлена лінійна залежність енергій прямих міжзонних переходів Еь Еі + ді та Е2 від
вмісту сірки в дослідженому твердому розчині свідчить про те, що в змішаних монокристалах
Щ 8хТеЬх має місце проміжний тип енергетичної зонної структури порівняно із зонною
структурою бінарних сполук телуриду ртуті та сульфіду ртуті.
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