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Prihovor

Myšlienka uskutočnil: stretnutie českých
a slovenských fyzikov v Žiline vznikla už v priebehu
prípravy 10. konferencie československých fyzikov
a dozrela potom na nej, v Brne v r. 1990. v rámci už dlho
dodržiavaného algoritmu striedania miest konania
konferencií sa síce už dávnejšie a viackrát o konaní
konferencie v Žiline uvažovalo, možných miestnych
organizátorov však vždy odradil nedostatok vhodných
priestorov pre plenárne prednášky s účasťou okolo 500
poslucháčov. Až ukončenie stavby objektu VŠDS s troma
velkými, amfiteatrálne usporiadanými posluchárňami
v priebehu r. 1992 definitívne takéto starosti
odstránilo. Táto okolnost ako aj relatívne blízky moderný
študentský domov s možnosťou primeraného ubytovania
a stravovania vytvorili primerané podmienky pre
organizovanie konferencie, ktorá mala navazovat v nových
politických podmienkach na predošlých desať konferencií
československých fyzikov.

Konanie 11. konferencie českých a slovenských
fyzikov koncepčne pripravil desaťčlenný prípravný výbor,
program zostavil dvadsatsedemčlenný programový výbor
a konanie konferencie organizačne zaistil miestny výbor
v úzkej spolupráci s výborom žilinskej pobočky JSMF.
Úplne zoznamy členov všetkých výborov sú uvedené na
príslušnom mieste v tomto zborníku.

Jednotné úsilie všetkých troch výborov bolo zamerané
k tomu, aby sa udržalo spoločné fórum pre prezentáciu
výsledkov vedeckej práce popredných fyzikálnych pracovísk
ČR a SR, a to predovšetkým fyzikálnych ústavov oboch
akadémií vied a fyzikálnych pracovísk vysokých škôl.
Výbory k tomuto úsiliu neviedla úcta k tradíciám alebo
nejaká sentimentalita, ale obojstranne triezve pochopenie
novovzniklej situácie, v ktorej by nebolo prezieravé
narušiť mnohé efektívne formy spolupráce medzi ústavmi
resp. osobami z ČR a SR, efektívnu a výhodnú konferenčnú
výmenu informácií s kolegami z iných špecializácií
a získanie aktuálneho prehladu o nových problémoch
v rôznych oblastiach fyziky, vytváranie nových a blízkych
osobných kontaktov a nakoniec i bližšie spoznávanie novej
krajiny a jej špecifických ekonomických a spoločenských
podmienok. Tieto úlohy prípravné výbory zčásti splnili.
"Zčásti" sa uvádza preto, že účasť na 11. konferencií
českých a slovenských fyzikov bola približne iba
polovičná v porovnaní s účasťou napríklad na 9.
konferencií v Pardubiciach. Iste sa nepodarí úplne
vysvetliť tento znížený počet účastníkov žilinskej
konferencie napríklad súčasnými ekomomickými
komplikáciami záujemcov na jednej alebo druhej strane,
alebo azda vysokými účastníckymi poplatkami alebo malou
prístupnosťou Žiliny alebo málo atraktívnym prípadne
príliš únavným programom, resp. dokonca nedostatočným
úsilím výborov vytvoriť skutočne reprezentačnú



konferenciu pre českých a slovenských fyzikov.
Výberu tém plenárnych prednášok a výberu

prednášatelov ako klúóovej časti programu bola venovaná
najväčšia pozornosť. K dispozícii bolo 40 tém, z ktorých
programový výbor vybral 15 uvedených v zošitkoch
s programom pre účastníkov konferencie. Nakoniec sa
uskutočnili iba tie, ktoré sú uvedené v tomto zborníku.

Druhá čast programu, ústne prezentácie, prebehla
v šiestich sekciách, ako je uvedené v tomto zborníku.
Pritom sme postupovali tak, že tématicky blízke
problematiky rôznych odborných skupín FVS JČMF a FVS JSMF
sme spojili do sekcii tak, aby sme primerane využili
nerovnomerne rozložený záujem účastníkov konferencie do
približne rovnakých skupín. Tretia časti: programu
- vývěskové sekcie - priebiehala tiež v šiestich častiach
a v členení, ktoré zodpovedalo rozdeleniu príspevkov na
sekcie pre ústnu prezentáciu. Zoznam skutočných ústnych
prezentácií ako aj zoznam vyvesených posterov
v jednotlivých sekciách je tiež uvedený v tomto zborníku.

V rámci konferencie sa konali aj plenárne zasadnutia
fyzikálnych vedeckých sekcií JČMF a JSMF, na nich boli
zvolené nové výbory oboch fyzikálnych sekcií a čiastočne
sa upravili aj stanovy.

Okrúhly stôl, venovaný problematike spolupráce
našich fyzikálnych pracovísk v rámci medzinárodných
programov vo vede a školstve sa tešil záujmu takmer 150
účastníkov konferencie. Značne široký okruh problémov sa
podarilo sprístupniť: pre účastníkov diskusie najmá p.
Doc. J. Niederlemu, DrSc. a prof. L. Pátému, DrSc.
z Prahy, ktorí si i popri značnom zaneprázdnení našli
čas, aby len na túto diskusiu zvlášť cestovali z Prahy do
Žiliny. I touto cestou im obom prípravné výbory vyslovujú
poďakovanie.

Primeraný rámec pre konanie konferencie sa
organizátorom podarilo vytvoriť najmä vďaka porozumeniu
zo strany VŠDS a pomoci miestnej a okresnej správy pri
príprave spoločenskej časti programu konferencie. Týmto
všetkým i touto cestou prípravné výbory vyslovujú
poďakovanie.

Za prípravné výbory
Stanislav Kolník
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konferencie

Milé dámy, vážení páni,

ďakujem Vám za pozvanie na Vašu konferenciu - 11.

konferenciu českých a slovenských fyzikov.

Na odborné zhodnotenie prínosov Vašich stretávaní sú

povolaní iní.

Ja by som rád povedal niekoíko slov o ekonomike

výskumu. Každá spoločnosť:, ktorá svoje ekonomické

problémy chce riešiť, na úkor školstva a výskumu,

nevystavuje o sebe dobrý obraz.

Dáva tým najavo, že necíti dostatočnú zodpovednosť: za

svoje budúce generácie.

Pevne verím že naša spoločnosť: si toto uvedomuje

a naša vláda postupne nájde finančné zdroje potrebné pre

dfaíší rozvoj školstva a vedy.

Nepodliehajme pesimistickým náladám zo súčasného ťažkého

ekonomického stavu v našej mladej samostatnej republike.

Jeden zo svetových fyzikov konštatoval, že Boh je

rafinovaný, ale nie zlomyseíný. Želám Vám veía úspechov

pri odhaľovaní jeho ďalších tajomstiev pre duchovný

a materiálny rozvoj našej spoločnosti.

Ing. Miloš Kontra, prednosta

okresného úradu Žilina

v.r
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Úvod

Za hlavný účel konferenčného zborníka sa už dlho
považuje podať: súborný prehíad o všetkých konferenčných
aktivitách. Preto i v našom zborníku z 11. konferencie
českých a slovenských fyzikov je prehíad o plenárnych
prednáškach, krátkych prednáškach v sekciách ako aj
o témach sledovaných na jednotlivých výveskách. Pri
zostavovaní zborníka boli k dispozícii autorské texty iba
od časti účastníkov konferencie. Vzhladom na nutnost
dodržat dohodnuté termíny nebolo možné redakčnú uzávierku
ďalej odkladať, a tak sú do zborníka zaradené iba texty,
ktoré boli dodané do konca novembra 1993, a prešli istou
formou skrátenej recenzie. Tak došlo aj k istým úpravám,
hlavne formálnym / napr. pre nevhodný formát dodaného
textu /. Takéto úpravy bolo nutné vykonat z časových
dôvodov bez konzultácie s autormi, i keď sa stalo dobrým
zvykom zveřejňovat texty v zborníkoch vo forme dodanej
autormi, ktorí takto nesú zodpovědnost za obsah svojich
príspevkov.

Zámer, odporúčaný na 10. konferencií čs. fyzikov
v r. 1990 v Brne, získat na nasledovné konferencie čo
najväčší počet našich kolegov pôsobiacich v zahraničí sa
podaril iba v značne obmedzenej miere, a to napriek
velkej pozornosti, venovanej takejto možnosti. Stalo sa
tak vzhladom na celý rad nepriaznivých okolností, hlavne
ale preto, že mnohí z týchto kolegov si vybrali
atraktívnejšie možnosti zverejnenia výsledkov vlastnej
vedeckej práce ako je zverejnenie na "domácej"
konferencii. Nie je mojou úlohou podrobnejšie sledovat
ďalšie príčiny, i keď by bolo lahké vidiet ich v našich
zložitých ekonomických podmienkach a v presunoch v našich
hodnotových kritériách. Tým, ktorí na konferenciu do
Žiliny predsa len prišli, patrí zvláštna vďaka.

Na záver chcem poďakovat aj pracovníkom Edičného
strediska Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline za
rýcítlu a kvalitnú prácu. Poďakovat chcem aj
spolupracovníkom z Katedry technickej fyziky VŠDS za
pomoc pri redakčných úpravách zborníka.

Editor

VI



Prípravný výbor konferencie:

D.Krupa (predseda), I.Čáp, M.Čerrtanský, M.Dado, J.Demko, P.Koštial, Š.Lányi, J.Lánik, M.Reiřfers, J.Staní-
ček. Š.Zajac.

Programový výbor:

S.Kolník (predseda), M.Blažek, J.Braciník, P Dub, J.Ditrich, L.Eckertová, M.Glogarová, J.Humlíček, J.Chra-
pan, ZJanovec, K.Kapoun, P.Kopčanský, J.Krempaský. K.Kudela, M.Lenc, E.Majerníková, V.Martišovits,
J Mašek, M.Petráš, J.Pišút, J.Perina, P.Povinec, L.Šándor, V.Šimák, S.Takács, J.Tino, A.Zentko.

Miestny organizačný výbor:

P.Košiial (predseda), P.Bury, I.Čáp. M.Čelko, J.Ďurček, I.Jamnický, J.Majer, J.Štelina, I.Turek

PROGRAM KONFERENCIE

Pondelok 30.8.1

8.00-12.00
13.30

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

Utorok 31.8.1993

8.30 - 9.30
9.30-10.30

10.30-11.30
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
20.00

1993.

Prezentácia (v internáte na Verkom Dieli)
Otvorenie konferencie
Prihovor rektora VŠDS
Príhovor predstaviteľa mesta
Príhovor hostí
Kultúrny program
Plenárna prednáška — J.Nyeki
Plenárna prednáška — J.Petzelt
Plenárna prednáška — L.Skrbek

Plenárna prednáška—L.Šándor
Vyžiadaná prednáška—O. Dragoun
Vyžiadaná prednáška — I.Gregora

Obed
Zasadanie v sekciách
Vývěskové prezentácie podľa sekcií
Spoločenský večer
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Streda 1.9.1993.

8.30-9.30
9.30-10.30

10.30- 11.30
12.00-14.00
14 00-1600
16.00-16.00
20.00

Štvrtok 2.9.1993.

8.30 - 9.30
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00
19.00

Piatok 3.9.1993.

Vyžiadaná prednáSka —V.Peřinová.Alukš

Plenárna prednáška - J.Ďurček
Plenárna prednáška — M Lenc
Obed
Zasadanie v sekciách
Vývěskové prezentácie podľa sekcie

Okiúhiy stôl na tému "aktuálne možnosti spolupráce v rámci medzinárodných progra-
mov vo vede a školstve" za účasti J. Niederleho, J. Petzelta ako diskutérov a V. Bezáka
a J Ôuiieka ako modeiálorov

Plenárna prednáška - Ayao Okiji, K.Vacek
Plenárne zasadania SFVS a ČFVS
Obed
Exkurzia
Koncert

9.00 -10.00 Vyžiadaná prednáška -M.Rerfers

11.00 Záver konferencie

Témy plenárnych prednášok

PL. 1. NYEKI J. Fyzikálne experimenty v supratekutom héliu —3He
PL. 2. PETZELT J. Dielekirické vlastnosti mikrovlnných keramík
PL. 3. SKRBEK L. Dvojrozměrné jontové systémy pod povrchem supratekutého helia
PL. 4. šÁNDOR L. CERN a perspektívy experimentálnej subjadrovej lyziky
PL. 5. DRAGOUN O. Hledání hmotných neutrin v rozpadu beta
PL. 6. GREGORA I. Porézní křemík -naděje a pochybnosti

PL. 8. PEŘINOVÁ V., LUKŠ A. Kvantová statistika dissipativních nelineámích oscilátorů

PL. 10 ĎURČEK J. Fyzikálna akustika v Čechách a na Slovensku
PL. 11. LENC M. Časticová interferometrie a holografie
PL 12. AYAO OKIJI, VACEK K. Fyzikálni vlastnosti kvantových drátů

PL. 14. REIFFERS M. Mikrokontaktová spektroskópia — metóda na skúmanie elektrón—kvázi časticovej
interakcie
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Program rokovania v sekciách
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SEKCIA 1

UTOROK 31.8.1993 -POPOLUDNÍ140 0 - 1 6 0 0 ZASADANIE
VEDIE. O. Dragoun

OOBORNÉSKUPINY. <0i) SUBNUKLEÁRNAFYZIKA
(02/ JADROVÁ FYZiKA
(03) FYZiKA PLAZMY

DETEKTORY

Krátke prednášky:

14°°_1415 1.01 P. LUKÁŠ. P. MIKULA. M. VRÁNA, J.KULDA
Tříosý neutrónový difraktometr pro studium zbytkových deformací v polykrystalických
materiálech

U 1 5 - ^ 3 0 1.02 J. MALOCH. P. KONÍČEK
Plasmatícký urychlovač jako lineární ultrarychiý pchon

1430_H«5 1.03 P. KUBEŠ, J.HAKR.J.KRAVÁRfK.P. KULHÁNEK, J. PÍCHAL
Vlastnosti implose plasmatu typu Z—pinč

14*5~1500 1. 04 M. HNATIČ
Spektrálne funkcie v rozvinutej turbuiencii s naruéenou reflexnou symetriou

15°°-1515 1.05 JČERVENÁJ.VACÍK.V.HNATOWICZ.J.KVÍTEK, V.HAVRÁNEK
Stanovení lehkých prvků v materiálech koincidečn í metodou

l 5 i 5 _ 1 5 3 0 , 0 6 j HONZÁTKO, K. KONEČNÝ, I TOMANDL, J. DOBEŠ. P. ALEXA. J. RÍKOVSKÁ
Radiační záchyt tepelných neutrónu v 1 2 4 Te

153 0-454 5 1.07 K.KAPOUN.M.AINTS.A.HAUASTE
Průraz vzduchu v superponovaných elektrických polích

15<5_16°° 1.08 J. MLYNÁR, J BADALEC
Tomografie na Tokamaku Castor

Vývesky: 16°°-180 0

1.01 ČERVENÁ. J. VACÍK, J. KVÍTEK, J. HONZÁTKO. K. KONEČNÝ. I. TOMANDL
Zrcadlový neutrónovou

1.02 V. HAVRÁNEK. V. HNATOWICZ. J. KVÍTEK. I. OBRUSNÍK
Kontrola kvality ovzduší jadernými analytickými metodami

1.03 J. HOLAKOVSKÝ. J. PETRŽILKA, J. STOCKEL
Výpočet korelační dimenze fluktuací hustoty plazmatu na Tomaku Castor

1.04 P.KLETEČKA
Reflektometrie na Tokamaku Castor

1.05 J. VRLÁKOVÁ
Jadrové interakce iónov ^ S i v emulzii pri 14.6 Agev

1.06 J. VRLÁKOVÁ
Fragmentácta Jadier 197Au v emulzii pri 10.7 Gev na nukleón
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I. 07 F. ŽAČEK
Studium okrajového plazmatu v Tokamaku Castor

!. 08 P. ZAKOUŘIL, J. GLOSÍK, V. SKALSKÝ, V. HANZAL
Relaxace plazmatu ve flowing afterglow ph středních tlacích

I. 09 V. PERINA, V. HNATOWICZ, J. KVÍTEK, V. HAVRÁNEK. R. DŽMURÁŇ, V. VOSE -
ČEK, (. OBRUSNÍK
Jaderné analytické metódy v Ústave jaderné fyziky AV ČR

1.11 J. DITTRICH
D Alembertovo pole v pulsující jednorozmerné oblasti

1.13 D.HORVÁTH
Infračervené vlastnosti anizotropne riadenej MHO turbulencie

1.15 J. CHRÁPÁN
Vplyv čemobylskej havárie na rádioaktivitu tráv

1.16 F.TOMÁŠEK
Některé aspekty Westcottova formalismu

I. 17 J. GLOSÍK
Štúdium relaxačných procesov v rozpadávajúcej sa plazme

1.18 A. KREJČÍ
Úspechy a problémy výskumu Z—pinče

1.19 V.STRZONDALA
Průřezy atom.—elektrónových srážek

1.20 V.SVOBODA.J.STOCKEL.F.ŽÁČEK
Mapping of the potenciál fluctuations by multiple probes on the CASTOR tokamak

SEKCIA 2

UTOROK31.8.1993 - POPOLUDNÍ U 0 0 - ^ 0 0 ZASADANIE

VEDIE: P. Kopčanský

ODBORNÉSKUPINY (04) FYZIKA KOVOV A

(08) FYZIKA NÍZKYCH TEPL OT

Krátke prednášky

14°°-143 0 2.01 Š. BEŇAČKA š. GAŽI, V. ŠTRBÍK, M. DARULA, A.PLECENÍK. R.ADAM.Š. CHRO-
MÍK, P. TOMÁŠ, V. ŠMATKO
Josephsonove javy vo vysokoteplotných supravodičoch

1430_i 5 0 0 2.02 P. SAMUELY
Tunelová spektroskópia vysokoteplotných supravodičov

1 5 oo_ 1 5 30 2 0 3 M - R E | F F E R S

Mikrokontaktová spektroskópia intermetal. zlúčenín RNis
l ô ^ - I S 4 5 2.04 P.SZABÓ,M.REIFFERS,K.FLACHBART

Mikrokontaktová spektroskópia intermetalickej zlúčeniny YNis
154 5-16°° 2.05 LSKRBEK.J.ŠEBEK

14,5 T supravodivý magnet v Laboratoři nízkych teplot FZU AV ČR v Řeži

XII



Vývesky: l ô 0 0 -

II. 01 K. CSACH. V. OCELÍK, J. MIŠKUF. A. KASARDOVÁ, P. DUHAJ
Štúdium relaxačných dejov v jedno —a dvojvfstvých amorfných páskach

II. 02 A. KASARDOVÁ, V OCELÍK, K. CSACH, J. MIŠKUF,
Analýza relaxačných spektier anelastickej odozvy kovových skiel

II. 03 J. MIŠKUF, K. CSACH. V. OCELÍK, V. Z. BENGUS, E. D. TABACHNÍKOVÁ, E. B. KO-
ROLKOVA
Sprievodné javy extrémnej lokalizácie plastickej deformácie v amorfných kovových
materiáloch

II. 04 V. OCELÍK, K. CSACH, J. MIŠKUF, A. KASARDOVÁ
Relaxačné spektrá v amorfných kovoch

II. 05 M. GRAJCAR, A. PLECENÍK, Š. BEŇAČKA, Y. REVENKO, V M. SVISTUNOV
Štruktúrny prechod v YBaCuO a BiSrCaCuO v okolí 200 K.

II. 06 N. HUDÁKOVÁ, D. MACKO, V. PLEHÁČEK, P. SZABÓ, K. FLACHBART, P. SAMUE-
LY, M. REIFFERS, V. VIGLASKÝ
Štúdium supravodivé] medzery v supravodičoch (&.tPb)2Sr2Ca2Cu3O,r

II. 07 M. MAHEL, Š. BEŇAČKA
Mikrovlnné vlastnosti vysokoteplotných supravodičov

II. 08 A. PLECENÍK, M. GRAJCAR, Š. BEŇAČKA. M. DARULA
Vyšetrovanie vlastností vysokoteplotných metódou tunelovej spektroskopie

11.09 P. SZABÓ, P. SAMUELY
Tunelová spektroskópia supravodivého Ba-*KfcBiO3

11.12 V. NAVRÁTIL
Koroze slitiny Cu~Zn

11.13 P.ŠANDERA
Fenomenologická teorie ideálni smykové pevnosti

11.15 A.FEHER
Magnetická supratekutost" v He-8

11.17 N. TOMAŠOVIČOVÁ
Vplyv fluorinacie na vlast, vysokoteplotných supravodičov
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SEKCIA 3

UTOROK31.8.1993 - POPOLUDNÍ M30-A6°° ZASADANIE

VEDIE: M. Černohorský

ODBORNÁ SKUPINA: (10) FYZIKA KONDENZOVA NÝCH SYSTÉMOV

Krátke prednášky:

13 3 0 -13 4 5 3 01 D.BARANČOK.M.HALUŠKA
Relaxačné procesy v štruktúre M — Fullerit C M — M
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11. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

POREZNY KŘEMÍK - NADĚJE A POCHYBNOSTI

POROUS SILICON - HOPES AND DOIJ3TS

Ivan (irrgora

Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Objev intenzivní viditelné luminescence porézního křemíku
vyvolal v posledních letech velkou pozornost. K vysvětlení
tohoto zajímavého jevu bylo navrženo několik modelů; důle-
žitou úlohu zde pravděpodobně hrají kvantové efekty -
lokalizace nositelů v nanometrických strukturách. V refe-
rátu jsou stručně shrnuty hlavní vlastnosti porézního
křemíku, současný stav problematiky a možné perspektivy
aplikací v optoelektronice.
Úvod

Ačkoli křemík je již několik desetiletí dominantním ma-
teriálem v mikroelektronice, nebyl nikdy - přinejmenším ve
své krystalické formě - vhodným kandidátem pro aktivní op-
toelektronické součástky. To vyplývá z jeho pásové struk-
tury: je to materiál s nepřímým zakázaným pásem, kde výbě-
rová pravidla nedovolují přímou rekombinaci elektronů a
děr pod 3.3 eV (přímý gap Si). Luminiscence křemíku ve vi-
ditelném a infračerveném spektru je proto velmi slabá. K
realizaci optoelektronických aplikací na základě osvědčené
a vysoce zdokonalené křemíkové technologie bylo nutné po-
užívat heteroepitaxních metod a tak využít optoelektronic-
kých vlastností polovodičů typu III-V, jako GaAs nebo InP.
Stále však existují snahy překonat omezení daná výběrovými
pravidly v c-Si: například zavádění příměsí jako aktivních
rekombinačních center, příprava mikrokrystalického mate-
riálu, či supermřížek s pnutím (Ge/Si).

Existují také některé slitiny křemíku s vodíkem, kyslí-
kem a jinými prvky, u nichž se pozoruje poměrně intenzivní
luminiscence při nízkých teplotách (a-Si:H ... atp). Při
pokojové teplotě je však jejich luminiscence pro praktické
aplikace příliš slabá.

V posledních letech se stal velmi aktuálním porézní
křemík; ukázalo se totiž, že tento materiál při pokojové
teplotě překvapivě intensivní viditelnou luminiscenci vy-
kazuje. Svitla naděje, že technologové budou mít konečně
k dispozici cestu, jak připravit luminiscenční diody zalo-
žené čisté na křemíku.
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Historie

V druhé polovině padesátých let bylo zjištěno [1,2], že
při elektrochemickém leštění křemíku v kyselině fluorovo-
díkové vzniká za určitých podmínek na jeho povrchu houbo-
vitá, porézní vrstva. Ačkoli se později ujasnilo [3], že
vznik porézní vrstvy souvisí se selektivním rozpouštěním
Si v elektrolytu, detailní mechanismus tohoto procesu ne-
byl dlouho znám. Postupně byly studovány podmínky vzniku,
struktura, morfologie, elektrické a optické vlastnosti
vrstev, a také oxidační procesy, zejména když se ke konci
osmdesátých let ukázalo, že oxidací porézní vrstvy lze na
bázi epitaxní technologie připravit ultratenké isolační
vrstvy oxidu křemičitého. Silnou motivací výzkumu porézní-
ho křemíku byly právě možnosti uplatnění těchto oxidových
vrstev ve strukturách typu SOI (Silicon-On-Insulator),
které měly slibné aplikace v technologii submikronových
integrovaných obvodů [4].

Významým mezníkem ve výzkumu porézního křemíku byl rok
1990, kdy Canham [5] u vrstev s vysokou porozitou objevil
intenzivní červenou fotoluminescenci při pokojové teplotě.
Současně předložil možné vysvětlení tohoto jevu: kvantové
rozměrové efekty {lokalizace nositelů) v nanometrických
strukturách typu kvantových drátů (o průměru 2-3 nm), kte-
ré v porézní vrstvě vznikají. Kvantové efekty předpokláda-
li také Lehmann a Gosele [6] ve svém modelu procesu selek-
tivního elektrochemického leptání, který vede k tvorbě na-
nometrických struktur, a vysvětlili jím také výrazné zvět-
šení šířky zakázaného pásu (průhlednost) porézní vrstvy.
Krátce nato byla také objevena elektroluminiscence poréz-
ního křemíku [7], která otevřela potenciální možnost
uplatnění tohoto materiálu v integrované optoelektronice.

Od roku 1991 jsou poréznímu křemíku věnovány celé sekce
konferencí MRS (Materials Research Society) a počet
publikovaných prací dramaticky vzrostl. Proti interpretaci
původu luminiscence porézního Si jako kvantového rozměro-
vého efektu se ovšem objevily námitky (poprvé na podzimní
konferenci MRS r. 1991 v Bostonu), ftada autorů argumento-
vala, že hlavním zdrojem luminiscence jsou spíše chemické
sloučeniny křemíku (např. polysilany, hydridy, a zejména
siloxen [8,9]), které mohou vznikat v průběhu elektroche-
mického procesu uvnitř porézní vrstvy - jejíž efektivní
povrch je obrovský. Intenzivně byl studován především si-
loxen, jehož vlastnosti jsou v řadě ohledů velmi podobné
vlastnostem porézního křemíku a který, jako jediná známá
sloučenina křemíku, vykazuje silnou luminiscenci i při po-
kojových teplotách.

Diskuse není ještě uzavřena, avšak poslední vývoj uka-
zuje, že luminiscence porézního křemíku je z největší
pravděpodobností intrinsickou vlastností nanometrických
křemíkových struktur. Hlavním problémem je však stále
obtížnost porovnání výsledků jednotlivých skupin, ať již
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pro malou reprodukovatelnost a stabilitu vzorků, či nedo-
statečnou charakterizaci materiálu.

Příprava porézního křemíku

Příprava porézního křemíku je ponérně prostá. Porézní
vrstva vzniká anodickým leptáním substrátu Si v koncen-
trovaných vodných (a etanolových) roztocích HF při rela-
tivně nízkých proudových hustotách. V závislosti na typu
substrátu a na podmínkách anodizace (složení a koncentrace
elektrolytu, proudová hustota a doba leptání) dochází na
povrchu substrátu k nukleaci systému pórů, které se po-
stupně šíří do hloubky až několika desítek um. Podle cha-
rakteristické velikosti pórů se obvykle struktura označuje
jako mikro- (<2 nra), meso- (2-50 nm) nebo makroporézní
(>50 nm). Tvar pórů je pravděpodobné ovlivněn krystalo-
grafickými efekty, zejména v mikro a mezo oboru. Při vhod-
ných podmínkách dochází u vyšších porozit (50-80%) k pro-
pojení sousedních pórů a k laterální isolaci sloupců Si
("kvantové dráty"). V reálných případech se pozoruje
složitější větvení pórů, případně závislost morfologie na
hloubce pod povrchem vrstvy.

Podle modelu Lehmanna a Goseieho [6] je pro tvorbu po-
rézní vrstvy na substrátu (anoda) nezbytné, aby rychlost
reakce byla řízena přísunem náboje z elektrody (Si) a ni-
koli difúzí iontů v elektrolytu. Při dané koncentraci HF v
elektrolytu je tato podmínka splněna pod určitou kritickou
proudovou hustotou. Je známo, že povrch Si je v elektroly-
tu pokryt vodíkem, který jej pasivuje před ionty F~, dokud
u povrchu nejsou k dispozici díry (h*). Ty totiž způsobí
narušení vazby Si-H a vznik Si-F. Vlivem polarizace této
vazby dojde k preferenční vazbě dalšího iontu F (přitom
se uvolní molekula vodíku a do elektrody přechází elek-
tron). Atom Si tak postupně přejde do roztoku (jako fluo-
rid křemičitý, resp. hexafluoridový aniont), a proces po-
kračuje přednostně na témže místě vzhledem k nehomogenitě
elektrického pole, která preferuje přenos díry ze substrá-
tu. Na stěnách vznikajících pórů je leptání silně potlače-
no: díky kvantovým efektům dochází totiž v tenkých stěnách
k vzrůstu šířky zakázaného pásu a ke vzniku vrstvy ochuze-
né o díry. Proces lze ovlivnit osvětlením, které v sub-
strátu generuje minoritní nositele. Tento model umožňuje
pochopit tvorbu samoorganizovaného systému pórů, šířících
se převážně kolmo k povrchu leptaného Si substrátu.

Silnější porézní vrstvy lze vhodnou technikou oddělit
od substrátu, což je významné pro studium jejich fyzikál-
ních vlastností.

Struktura

Nejnápadnější vlastností porézního křemíku je fotolumi-
niscence, kterou lze snadno generovat osvětlením UV lampou
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a modrými nebo zelenými čarami laseru. Luminiscence se
pozoruje zejména na me^oporézním křemíku připraveném na
substrátech typu p a p (degenerovaný). Typická velikost
pórů se pohybuje okolo 3-6 nm a porozita bývá vysoká (-70-
80 %). Luminiscence obvykle vykazuje široký pás s maximem
u vlnové délky 650-7 50 nm. Externí kvantová účinnost dosa-
huje při pokojové teplotě pozoruhodných hodnot 1-10 %.

Transmisní elektronová mikroskopie ukazuje [4], že při
použití málo vodivých substrátů Si typu p vzniká ve vrstvě
více či méně náhodná splet pórů ("klubko vlny" či "talíř
špaget") a velmi malých nanokrystalů, kdežto v případě ty-
pu p* převažuje paralelní textura rovnoběžných pórů s ma-
lým větvením: při vyšších porozitách má proto nanometrický
křemíkový skelet sloupcovitý charakter ("dráty"). Tlouštka
drátů není konstantní, pozorují se zúžená místa, konstr.ik-
ce [10], která hrají významnou roli při vysvětlení mecha-
nismu luminiscence.

Zajímavou strukturní vlastností je, že se porézní kře-
mík chová jako koherentní monokrystalický materiál [11],
což umožňuje - pokud porozita není extrémně vysoká - např.
epitaxní růst Si na vrstvě. Mřížkový parametr porézní
vrstvy se mírně liší od mřížkového parametru substrátu.
Typicky se pozoruje dilatace Aa/a = 10" [4,11], deformace
mřížky však bývá jednoosá. Přesná interpretace tohoto jevu
není dosud jasná, hrají zde pravděpodobně roli povrchové
efekty, případné vliv oxidové vrstvy, která se spontánně
na povrchu vytváří.

Mechanismus luminiscence a charakterizace materiálu

Jeden z prvních semikvantitativních modelů mechanismu
fotoluminiscence porézního křemíku navrhl Vial et al.
[12]. Tento model je založen na analýze doby doznívání lu-
miniscence u vzorků pasivovaných anodickou oxidací, a to v
závislosti na teplotě, stupni oxidace vzorku a energii
emitovaných fotonů. Experimentální výsledky lze zjednodu-
šeně shrnout takto:
1) S rostoucím stupněm oxidace se maximum luminiscenčního
pásu posunuje ke kratším vlnovým délkám, v souladu s před-
stavou zmenšování charakteristické velikosti nanokrystali-
tú křemíku ve skeletu (kvantový rozměrový efekt).
2) Doba doznívání i intenzita luminiscence rostou v při-
bližně stejném poměru s klesající velikosti nanokrystali-
tú.
3) Pro daný vzorek klesá doba doznívání i intenzita lumi-
niscence s rostoucí teplotou (v oboru 300 - 500 K), a to
rovněž ve stejném vzájemném poměru.
4) S rostoucí energií E emitovaného fotonu doba doznívání
luminiscence rychle klesá, přičemž výsledky lze dobře
popsat exponenciální závislostí typu 1/T = A. exp(E//3), kde
"univerzální" parametr |3 = 0, 28 eV.

Z těchto výsledků vyplývá, že (přinejmenším v uvažova-
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ném teplotním oboru) dominantním relaxačním mechanizmem je
nezářivá rekombinace Wnr, tedy: 1/r = Wnr. Účinnost nezá-
řivé rekombinace je poměrně nízká, srovnatelná s rekombi-
nací ve vysoce čistém monokrystalu křemíku s pasivovaným
povrchem. Doznívání luminiscence je tedy především způso-
beno únikem nositelů z nanokrystalitů. Exponenciální zá-
vislost na energii fotonu ukazuje, že dominantním procesem
bude pravděpodobně tunelování oxidovou bariérou. S použi-
tím známých vzorců pro pravděpodobnost tunelování a plau-
zibilních odhadů mikroskopických parametrů ukazuje Vial et
al. , že jednoduchý model tunelování dává dobrý kvalita-
tivní souhlas s experimentem, přičemž charakteristická
tloušťka bariéry, ~ 5 nm, je ve shodě s typickým rozměro-
vým parametrem porézní struktury.

V případě "kvantových drátů" (sloupcovitých nano-
krystalitů) Si podává názornou představu mechanizmu lumi-
niscence také Canhamova skupina. Teorie ukazuje, že při
charakteristické tloušťce "drátů" 3-4 nm nepostačuje k vy-
světlení vysoké účinnosti luminiscence samotná relaxace
výběrových pravidel zachování kvaziimpulzu daná rozměrovým
efektem [13]. Podstatným příspěvkem však je, že díky
fluktuacím tloušťky (konstrikcím), které snižují pohybli-
vost nositelů podél drátu, dochází k minimalizaci nezáři-
vých procesů a povrchové rekombinace. Světlem generované
excitony v křemíkovém skeletu mají výrazné zvýšenou vazeb-
ní energii a spontánně difundují do rozšířených oblastí,
jež mají nejnižší šířku zakázaného pásu a kde se také
přednostně odehrává jejich zářivá rekombinace.

Ačkoliv nelze vyloučit, že na obrovském povrchu křemí-
kového skeletu během přípravy nebo následného zpracování
mohou vznikat sloučeniny, které jsou vlastními nositeli
luminiscence (např. siloxen), zdá se, že poslední experi-
mentální výsledky přinášejí stále více argumentů pro pů-
vodní interpretaci: kvantové rozměrové jevy v nanokrysta-
lické struktuře porézního Si.

Přesná měření optické absorpce na samonosných vrstvách
porézního Si ukázala, že opravdu dochází s rostoucí poro-
zitou k výraznému posuvu absorpční hrany k vyšším ener-
giím, do viditelné oblasti [14]. Přímý spektroskopický dů-
kaz, že luminiscence porézní struktury má původ v křemíko-
vém skeletu, byl podán zcela nedávno [15]: na křivkách re-
zonanční fotoexcitace porézního křemíku při velmi nízkých
teplotách byla zřetelně pozorována charakteristická struk-
tura odpovídající rekombinaci excitonů s účastí optických
a akustických fononů v Si.

Pro kvantitativní modely je žádoucí co nejspolehlivěji
charakterizovat jednotlivé příslušné vzorky, zejména pak
stanovit velikost a tvar křemíkových nanokrystalitů a ko-
relovat ji s výsledky studia luminiscence. Zde se ukázaly
jisté možnosti Ramanovy spektroskopie, která je nedestruk-
tivní a navíc metodicky velmi blízká luminiscenci. Řada
prací byla věnována analýze Ramanova rozptylu na optickém
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fononu křemíku v blízkosti frekvence 520 cm"1 (pro k = 0).
Tato metoda byla rozpracována v osmdesátých letech při
studiu vlastností mikrokrystalického křemíku [16]. S kle-
sající velikostí krystalitů dochází k relaxaci výběrových
pravidel zachování kvaziirapulzu a rozptylového procesu se
účastní i fonony z vzdálenějších částí disperzní křivky.
Výsledkem je nehomogenní rozšíření spektrálního tvaru čáry
a posuv maxima k nižším frekvencím. Jsou-li nanokrystality
extrémně malé (<2 nm), jejich spektrum má pak charakter
spektra amorfního křemíku. V řadě prací věnovaných poréz-
nímu křemíku byla tak odhadnuta charakteristická velikost
nanokrystalitů Si v intervalu 2-6 nm, objevily se také po-
kusy odvodit z tvaru čáry konkrétní distribuci velikostí
[17] a usuzovat na přítomnost "amorfní" frakci. Perspek-
tivní je použití mikroskopických technik, které umožňují
analyzovat nehomogenitu v tlouštce vrstvy s laterálním
rozlišením - 1 um. Další možností je analýza rozptylu dru-
hého řádu a nízkofrekvenčního rozptylu na makroskopických
vibracích krystalitů [18], která poskytla srovnatelné hod-
noty jejich charakteristické velikosti.

Elektroluminiscence a aplikace

Elektroluminiscence má ovšem pro eventuální využití po-
rézního křemíku prvořadý význam. Pozoruje se již v průběhu
anodické oxidace, a to až do té doby, než je stupeň oxida-
ce tak veliký, že se přeruší konektivita křemíkového ske-
letu a dojde k elektrické isolaci mezi skeletem a substrá-
tem v důsledku kompletní oxidace konstrikcí. Elektrolumi-
niscence přestává při stupni oxidace kolem 60% [12]; zbý-
vajících k0% křemíkových atomů tvoří isolované ostrůvky
náhodné rozložené v oxidované porézní vrstvě.

U neoxidovaných porézních vrstev lze dosáhnout vysoké
účinnosti elektroluminiscence při použití vhodných elek-
trolytických kontaktů, které zaručí účinnou injekci nosi-
telů náboje do křemíkového skeletu [19]. Ačkoli takové
"mokré" kontakty nebudou pravděpodobně mít pro praktické
využití velký význam, ukazuje se například, že luminiscen-
ce v elektrolytu je reversibilně laditelná od červené ke
žluté barvě.

V řadě prací bylo prokázáno, že elektroluminiscence
křemíku je dosažitelná i se "suchými" kontakty na povrchu
porézní vrstvy; účinnost však obvykle nepřesahuje 0.01%.
Alternativní možností suchého kontaktu se podle Canhama
jeví užití impregnačních technik, které by potlačily pro-
jevy některých nežádoucích vlastností porézní vrstvy (jako
je mechanická křehkost, nízká tepelná a elektrická vodi-
vost) a pomohly tak zvýšit stabilitu příslušných elektro-
optických součástek.

Z hlediska kompatibility porézního křemíku s technolo-
giemi VLSI je významné, že povrch lze pasivovat také pomo-
cí termální oxidace při vysokých teplotách [20].
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Technologie porézního křemíku může být kombinovaná také
s jinými metodami, které zvyšují účinnost luminiscence
křemíku: např. legováním porézního skeletu isoelektrono-
vými pastmi, prvky vzácných zemin (Er) apod. V neposlední
řadě je třeba se zmínit o prosté možnosti využít porézní
struktury jako nosiče pro jiná luminiscenční média - napr.
laserová barviva (rhodamin) - a dosáhnout, tak vysoké
účinnosti luminiscence jinou cestou. [21]

Závěr

Porézní křemík přinesl řadu velice zajímavých teoretic-
kých a praktických otázek, které čekají na vyřešení.
Vzhledem k současného zájmu teoretiků o mesoskopické jevy
a transport v nanometrických strukturách lze však konsta-
tovat, že problém porézního křemíku nemohl být lépe nača-
sován. Pokrok, který výzkum tohoto materiálu v posledních
dvou letech zaznamenal, dává naději, že se integrovaných
optoelektronických součástek založených na křemíkové tech-
nologii můžeme dočkat v dohledné době.

Summary

Light-emitting porous silicon has received considerable
attention recently in view of its promising application
potential in all-silicon optoelectronics. The present
paper briefly reviews the preparation, structure and pro-
perties of this remarkable material, as well as the
existing interpretation, based on quantum size effects in
nanometric structures.
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DIELEKTRICKÉ VLASTNOSTI MIKROVLNNÝCH KERAMIK
DIKLEÍTRK' ľROľKRTIKS OK MICHOWAVK CERAMICS
Jan JVtzflí

Fyzikálni ľujtav AV ČR, Pruhu
Shrnuti

Mikrovlnné keramiky se používají zejména jako
dielektrické rezonátory v mikrovlnných integrovaných
obvodech. Při vhodné a teplotně nezávislé hodnotě
permitivity (většinou 20-100) je zájem o materiály s co
nejnižšími ztrátami. Spodní hranice mikrovlnných ztrát
(vlastní ztráty) je určena dvoufononovou absorpcí čisté
krystalové mřížky a lze ji přibližně stanovit extrapolací
z oblasti silné jednofononové absorpce měřené technikou
ič reflektivity. Vlastní mikrovlnné lineární dielektrické
parametry (permitivitu i ztráty) lze tedy odhadnout na
základe znalosti parametrů polárních fononů. Pro přesnější
rozlišení vlastních a nevlastních (defektových) ztráty je
třeba měřit ztráty v širokém oboru frekvencí ( A O - 1 0 H Z )
a teplot jednak mikrovlnnými technikami, jednak transmisní
spektroskopií v oblasti lOn-lo' Hz za použití laditelných
oscilátorů se zpětnou vlnou a fourierovských
interferometrů. Dosud získané výsledky ukazují na
nezanedbatelný příspěvek nevlastních ztrát i v
optimalizovaných komerčních materiálech, které však
stejně jako vlastní ztráty - většinou splňují úměru c" ~
v. Jsou diskutovány možné mechanizmy nevlastních ztrát.

Úvod

Tendence zvyšovat frekvenci v komunikační technice
způsobila, že od začátku 70 let lze pozorovat zvýšenou
aktivitu v hledání materiálů vhodných pro mikrovlnné (mv)
dielektrické rezonátory [1]. V současné době nabízí řada
firem (Siemens, Murata, Trans-Tech, NTK, Alpha Industries
a j.) keramické dielektrické rezonátory jako frekvenční
stabilizátory mv oscilátorů (v konvertorech satelitních
přijímačů, v radarových systémech a pod.), jako mv filtry
(např. v pohyblivých radiostanicích), jako speciální
součástky pro přenosné bateriové telefony a radia a nebo
jako substráty pro mv nebo vkv integrované obvody.
Společnými požadavky pro všechny aplikace kromě mechanické
a klimatické odolnosti jsou poměrně vysoká a teplotně
nezávislá reálná perraitivita c' (cca od 10 do 100 podle
používané frekvence elmag. vln v) a co nejmenší
dielektrické ztráty, charakterizované co nejvyšší kvalitou
nezatíženého rezonátoru Q(u) = u/Au =* c'/c"(v) (v
rezonanční frekvence, Au šířka rezonanční čáry, e' a c"
reálná a imaginární část komplexní permitivity).
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Tabulka 1. Komerčně užívané mikrovlnné keramiky a jejich
dielektrická charakteristika v mv oboru.

Variace permitivity c' a kvalitativního součinu Q.v je
způsobena hlavně varirováním složení daného materiálu za
účelem dosažení žádané teplotní závislosti rezonanční
frekvence (resp. jejího anulování), částečně je však
způsobena přípravou a kolísá u různých výrobců.

Materiál
(přibl.chem.
zn.složení)

Q.u
(THz)

Strukturní
typ

Zkratka
(komerční
výrobce ČR)

9.8 300 korund
(trigonální R3c)

(AK4)

MgTiO3

(+CaTiO

18-22 180-50 i l r a e n i t ( R 3 ) MT

(+perovskit) (E20)

Ba(Mg,(Sn),Ta)O 24-26 300-250 komplexní

perovskit(P3ml)

Ba(Zn,(Zr),Ta(0) 28-30 150-100 komplexní

perovskit (P3ml)

(Zr,(Sn))TiO 36-38
4

50-40 a-PbO2

(Pbcn)

BM3T

BZZT

ZTS

(E37)

BaO(-PbO)-NdaO-TiO 80-100 9-5 perovskit BPNT

(ortoromb.)

Tabulka 1 uvádí v současnosti nejvíce používané
materiály a jejich dielektrickou charakteristiku v mv
oboru. U všech nabízených materiálů (kromě AI O , který se

používá hlavně pro substráty) je možné jemnou variací
složení prakticky anulovat teplotní závislost rezonanční
frekvence. Proto je pro praktické účely potřeba používat
směsné materiály (příměsné ionty uvedeny v závorce), i
když to má zpravidla za následek zvýšení ztrát. Hodnota
ztrát je v tabulce charakterizována tzv. kvalitativním
součinem, tj. součinem kvality Q a frekvence v, při které
byla kvalita určena. U optimalizovaných keramik bývá tento
součin konstatní v celém mv oboru (109-10 Hz), t j. e"(u)
~ u, protože c' je též v mv oboru prakticky konstantní a
rovné nízkofrekvenční permitivitě. V dalším podáme
vysvětlení a diskusi platnosti těchto zákonitostí.

Poznamenejme ještě, že pro minimalizaci ztrát při
daném složení je potřeba připravit keramiky husté a
neporézní (aspoň 95% teoretické hustoty) a dobře slinuté
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(složka skelné fáze mezi krystalickými zrny zanedbatelná),
takže výsledná keramika je vlastně tvořena hustě slinutým
polykrystalem. Na velikosti zrn příliš nezáleží. Je
potřeba hlídat stechiometrii, kristalinitu, jednofázovost
a u komplexních sloučenin poziční uspořádání atomů
výsledné hmoty a minimalizovat bodové poruchy (např.
vakance) vhodnou atmosférou při slinování a dostatečné
pomalým následným ochlazováním.

Mechanizmy m/ dielektrických ztrát

A. Vlastní ztráty.

V optimalizované jednofázové keramice lze ve
vysokofrekvenční oblasti očekávat stejné ztrátové
mechnízmy jako v monokrystalu. V ideálním dielektrickém
monokrystalu je jediným zdrojem ztrát vícefononová
absorpce způsobená anharmonicitou vibrací krystalové
mřížky. Tento mechanizmus budeme považovat za vlastní
ztráty, všechny ostatní mechnizmy tvoří ztráty nevlastní.
Mikroskopická teorie vlastních ztrát vychází z teorie
fononového transportu a byla nejúplněji vypracována
nedávno Gurevičem a Tagancevem [2,3]. Ukazuje se, že
dominantním mechanizmem při nepříliš extrémních teplotách
je dvoufononová rozdílová absorpce, při které se
dopadající foton srazí s tepelně vybuzeným fononem a
pohltí se za vzniku fononu o součtové energii. Jelikož
vlnový vektor fotonu je malý, jedná se prakticky o kolmé
přechody mezi blízkými fononovými energetickými hladinami
v Brillouinově zóně. Výsledná závislost ztrát na frekvenci
a teplotě závisí jednak na tom, zda jsou tepelně vybuzeny
pouze akustické či též optické foncnové větve a zda je
frekvence větší či menší než střední tlumeni tepelných
fononů, jež se účastní absorpčních procesů. V posledním
případě mohou být dovoleny i přechody uvnitř jedné
fononové větve rozmazané konečnou dobou života fononú
1/y . V případě tepelné populace optických, fononů tj. při

vyšších teplotách záleží na tvaru fononových větví v
těsném okolí bodů či linií degenerace, neboť se zajímáme o
absorpci při velice malých frekvencích ve srovnání s
typickými frekvencemi optických fononů. Toto záleží na
konkrétní symetrii Brillouinovy zóny a pro všechny
syraorfní grupy bylo explicite analyzováno Gurevičem a
Tagancevem [31. Výsledkem je přibližně mocninná závislost
e"(T,u) ~ Tmv v limitním režimu v « y i v » v » y

(v jsou frekvence optických fononů), pokud druhý režim

vůbec existuje (tj. pokud y « v pro všechna i. Exponenty

m, n závisí na konkrétní symetrii, teplotním i frekvenčním
režimu, ale nejsou zpravidla příliš velké. Pro většinu
praktických centrosymetrických případů (kubické
perovskity, struktura NaCl) lze při vyšší teplotě očekávat
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m = 2, n = 1 v režimu u « y a m = 1, n = 2 při vyšších
frekvencích. Jelikož při pokojové teplotě je y Tobvykle
řádu lu'Ŕz, lze pro niv oblast očekávat. splněni
nízkofrekvenčního a vysokoteplotního režimu, tj. e" ~ T v.
Fro nižší teploty, kdy jsou vybuzeny pouze lineární části
akustických větví, se mocnina T zvýší na 4. Všimněme si
ještě (z důvodů pozdější diskuse ič. ztrát), co předpovídá
mikroskopická teorie ztrát pro frekvence vyšší, v okolí
vlastních frekvencí v polárních fononů. Tam kromě

rozdílových procesů přispívají významně též sumační
procesy, při kterých je dopadající foton absorbován dvěma
fonony s opačným vlnovým vektorem. Pomocí Greenových
funkcí lze odvodit [4,2], že tvar absorpční čáry lze
popsat modelem klasického tlumeného harmonického
oscilátoru o frekvenci u , kde frekvenční závislost

tlumení y lze zanedbat jen v blízkosti v . Velikost y je

funkcí dvoufononové (sdružené) hustoty stavů a
anharmonických vazebných koeficientů 3. řádu a při vyšších
teplotách je y ~ T, zatímco při nízkých teplotách, kdy

dominují sumační procesy, je y = konst.

B. Nevlastni ztráty.

Jak již zmíněno, nevlastní ztráty jsou způsobeny
mřížkovými defekty a jsou v principu odstranitelné
technologií přípravy. Může se jednat jak o bodové defekty
(izotopy, příměsné vakance, párové defekty, posiční
nepořádek v komplexních sloučeninách), tak i o čárové
(dislokace), plošné (hranice zrn, antifázové hranice,
doménové stěny) nebo objemové (póry, inkluze,
nehomogenity).

Vliv defektů na ztráty se může projevovat několikerým
způsobem:
1) Nepořádkem indukovaná jednofononová absorpce
(narušení zákona zachování kvaziimpulzu). V mv oboru se
jedná o aktivaci lineární části akustických větví úměrné
koncentraci defektů. Analýza ukazuje [5], že pro nenabité
bodové defekty a pro zkorelované nabité defekty e" ~ u .
Korelace trvá až do frekvence řádu v/i, kde v je průměrná
rychlost příčných akustických vln a ť korelační délka
nábojů (délka, na které je náboj kompenzován). Jelikož
typicky £ ~ 1-10 nm, je v/e řádu 1O10- 1012Hz. Pro vyšší
frekvence je pro nezkorelované bodové náboje c" ~ v. Též
nenabité planární defekty vedou k úměře c" ~ u [3],
zatímco lineární defekty k e" ~ v2.
2) Rozptyl fononů na defektech - redukuje dobu života
fononů a tedy zvyšuje tlumení y i y .

3) Lokalizované vibrace defektů, které v případě, že
mají v mřížce dosti prostoru, mohou vykazovat mízké
frekvence (=sio Hz) spadající do oblasti akustického
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kontinua - tzv. rezonantní módy [6] (rezonují s
akustickými kmity čisté mřížky, což vede k jejich
delokalizaci a zesílenému efektu ve spektru ztrát).
4) Anharmonický a difúzni pohyb nabitých defektů - vede
k širokým ztrátovým maximům s tepelně aktivovanými
relaxačními frekvencemi v mv a nižším oboru frekvencí.

Obecně lze říci, že defektní ztrátové mechanizmy byly
zatím v mv oblasti velice málo zkoumány jak po stránce
teoretické, tak i po stránce experimentální. Je jasné, že
technologickým cílem při přípravě mv materiálů je
minimalizovat (odstranit) nevlastní ztráty. To se zatím
dělo čisté empirickou cestou, při které chybělo jakékoliv
kvantitativní porovnání příspěvků vlastních a nevlastních
ztrát a tudíž i evidence o tom, zda konkrétní
technologická cesta konverguje k odstraněni nevlastních
ztrát.

Dielektrická spektroskopie mv keramik

Z předchozího teoretického shrnutí je jasné, že
nejdůležitější metodou pro určení původu mv ztrát je
dielektrická spektroskopie v široké frekvenční oblasti nad
mv oborem (10 -1014Hz) zahrnující i oblast silné
jednofononové absorpce (101 -10 Hz). Zejména přitažlivá
je myšlenka, že ze znalosti ič spekter absorpce by bylo
možno extrapolaci předpovědět vlastní mv ztráty, a to i v
materiálu neoptimalizovaném. Nejjednodušší způsob
extrapolace je pomoci modelu klasických oscilátorů
popisujících oblast jednofononové absorpce. Komplexní
dielektrická funkce pro tento model má známý tvar [4]

c(v) = c'(u) - ic"(v) = c + Z
) v2 - v2 + iuy

(1)

kde S značí mohutnost, v vlastni frekvenci a y tlumení

j-tého polárního módu a e konstantní (v ič oblasti),
00

reálný příspěvek uv (elektronových) absorpčních procesů.
Sumace jde přes n polárních módů, kde n lze teoreticky
určit faktor-grupovou analýzou kmitů mřížky dané struk-
tury [7]. Extrapolujeme-li (1) do mv oboru, kde v « t̂ ,
dostáváme pro reálnou permitivitu c' a ztráty c"

c' =« G
E V u ) + C» (2)

e" = v Z (3)

tj. permitivita je konstantní a rovna své statické hodnotě
a ztráty jsou úměrné frekvenci.
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Platnost této jednoduché fenomenologické extrapolace
byla v poslední době ověřována pro řadu mv keramik
[8-131.Extrapolovaná hodnota permitivity ve všech
případech souhlasila v rámci chyb měření (±3%) s přímo
měřenými mv hodnotami a extrapolované ztráty buď zhruba
souhlasily nebo dávaly poněkud menší hodnoty (max. 3krát)
než přímo měřené mv ztráty v nejlépe připravených
vzorcích. Dobrý souhlas u permitivity lze teoreticky
očekávat, protože permitivity není citlivá na detaily v
absorpčním spektru, takže v nízkoztrátovém mv oboru je
vždy disperze permitivity zanedbatelná. Co se týče
extrapolace ztrát, sama nepřesnost extrapolace vycházející
z fitu spekter reflektivity je značná (cca ±30%) a navíc
chybí garance, že měřené mv ztráty jsou čistě vlastní,
takže shoda s mv daty je překvapivě dobrá, uvážíme-li
navíc, že nemá opodstatnění v mikroskopické teorii. Této
otázce byla zcela nedávno věnována zvláštní pozornost
[14-15], ale zdá se, že extrapolaci lze teoreticky
připustit jen přibližně, v omezeném oboru teplot (okolo
pokojové) a pro materiály s vyšší permitivitou (e'
20-50).

Přes tato omezení skýtá reflexní ič spektroskopie,
která není citlivá na kvalitu a čistotu vzorků (za
předpokladu husté keramiky s dobře vyleštěným povrchem),
hlubší pohled na původ mv dielektrických vlastností a
vlastních ztrát. Mv permitivitu i ztráty lze totiž
rozložit na aditivní příspěvky jednotlivých polárních
módů. Jsou-li známy polarizační vektory těchto módů (tj.
zhruba které ionty kmitají v kterém módu), lze se pokusit
cíleně ovlivnit mv vlastnosti záměnou některých iontů (při
zachování stejného strukturního typu).

Tento způsob ovlivňování dielektrických vlastností
byl nedávno analyzován pro rodinu komplexních perovskitů
typu Ba(B'i/2B"i/;?)O3 [12,16], kde B'=In , Y . Gd ,

Nd3\ Mg^.Cd2* a B" = Ta5*, Nb5*, W 6\ Tyto sloučeniny
jsou kubické či pseudokubické s takřka pravidelným
uspořádáním iontů B' a B", takže odpadají komplikace s
dielektrickou anizotropií a dodatečnými ztrátami
způsobenými nepořádkem v mřížce. Analýza 10 sloučenin
ukázala, že ionty Nb způsobují větší permitivitu a ztráty
než Ta a W a vykazují tendenci k vyšší anharmonicitě kmitů
mřížky. To souvisí s jejich větší polarizovatelností [17]
hlavně však byla prokázána závislost ztrát na kompaktnosti
struktury: nejmenší ztráty a anharmonicitu vykazují
struktury, kde všechny ionty optimálně vyplňují prostor
mající k dispozici. Zřejmě lze v tomto případě očekávat
nejmenší tepelnou vibrační amplitudu iontů a tudíž
potenciál pro tyto ionty nejblíže k parabolickému. Dále
byla zjištěna překvapivě strmá závislosti mezi
extrapolovanými ztrátami a permitivitou, splňující
přibližně c" - e'4' - viz obr. 1. Takřka stejně strmá
závislost (e" ~ e'4) byla ověřena přímými transmisními
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měřeními v oblasti lOcm"1 (3xlOnHz) získaných na spektro-
metru s oscilátorem se zpětnou vlnou [18] - viz. obr. 2

(II 'I., ')

Obr. 1. Korelace mezi nízkofrekvenčními ztrátami a
permitivitou extrapolovanými ze spekter ič reflektivity.
Pro každý materiál úsečka spojuje hodnotu získanou z
Kramersovy-Kronigovy analýzy a z fitu klasickými
oscilátory.
Obr. 2. Korelace mezi ztrátami a permitivitou změřenými
pro 3 x 10 Hz pomocí monochromatické submilimetrové
spektroskopie. Plné kroužky v případě BIN a BFN označují,
že tyto materiály byly neuspořádané co se týče pozice In,
resp. Fe a Nb.

Poznamenejme, že model klasického oscilátoru vede
[10,15] k mírnější závislosti e" ~ c'2. Nicméně
mikroskODický přistup [15] dává strmější závislost až do
c" - c' . Zdůrazněme, že podobně kvantitativní závěry je
však možno dělat jen v rámci stejného strukturního typu, i
když silná korelace mezi permitivitou a ztrátami je známa
obecně, bez ohledu na strukturu.

Zatím jsme nediskutovali otázku, do jaké míry jsou
ztráty měřené pod oblasti silné ič absorpce (tj. v oblasti
109-10 Hz) vlastní či nevlastní. Zde skýtá největší
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experimentální možnosti transmisní submilimetrová a
milimetrová spektroskopie [10,12-14,18] jak pomocí
fourierovské interferometrie (typicky v oblasti nad
lOcm" ) tak i pomocí přesnější monochromatické
spektroskopie založené na laditelných oscilátorech se
zpětnou vlnou (typicky 3-30cm"\ t j. 10ll-101Hz). Ukazuje
se, že u dobře připravených keramik je ̂ ávislost e" ~ v
dobře splněna téměř v celém oboru 109-10 Hz a při vyšších
frekvencích lze pozorovat strmější růst způsobený zřejmě
blízkostí první fononové rezonance. Teoreticky
předpovězený přechod z c" ~ v pro v « f na c" ~ u2 pro u

» v i -y nebyl zřetelně pozorován zřejmě proto, že

podmínku v » v nelze dobře splnit {řádové v « 10y v

okolí pokojové teploty). Ovšem úměra c" ~ v ještě
nedokazuje, že ztráty jsou čistě vlastní, protože i
některé důležité nevlastní mechanizmy tuto úměru splňují
(zejména ič aktivace akustických fononú způsobená
nezkorelovanými nabitými bodovými defekty). Rozhodující je
pak teplotní závislost těchto ztrát, která v případě výše
zmíněných nevlastních ztrát by měla být malá (koncentrace
defektů je pro nepříliš vysoké teploty teplotně nezávislá)
zatímco vlastní ztráty v mv oblasti by při pokcgové a
vyšší teplotě měly růst s kvadrátem teploty (c" ~ T ).

O teplotních závislostech ztrát v mv keramikách
existuje poměrně málo studií [10,12,18,19], avšak žádná
data nevykazují rychlejší růst ztrát s teplotou než
lineární,, a to ani při nízkých teplotách a frekvencích. V
některých případech dokonce ztráty s poklesem teploty
rostou [19], Je tedy zřejmé, že mv ztráty i ztráty v
blízké mm oblasti u dosud připravených a prozkoumaných
materiálů nedosahují ještě zcela limitně nízkých vlastních
hodnot a mohou být tedy dále optimalizovány. Zde se nabízí
porovnání s kvalitními monokrystaly, které však pro
komerčně zajímavé materiály zatím nejsou k dispozici. 0
původu rozhodujících nevlastních ztrát nelze obecně mnoho
říci, neboť nízkoteplotní chování se u různých materiálů
značně liší. Někdy lze příspěvek nevlastních ztrát Ac"

der

považovat za zhruba teplotně nezávislý, někdy však je
zřejmě Ae"d ~ T , což zatím není teoreticky objasněno.
Dosti univerzální se zdá býti lineární frekvenční
závislost Ac" ~ v, a to i v případě některých vzorků s

de f

plánovitě zhoršenými ztrátami [13] (kalení, žíhání v
redukční atmosféře a pod.) V těchto případech lze
předpokládat dominantní význam defekty indukované
jednofononové absorpce.

Závěry
Z výše řečeného je jasné, že systematický výzkum mv

ztrát je teprve v počátku, a to jak po stránce teoretické,
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tak i experimentální. Je to způsobeno zejména tim, že
vyžaduje složité a nestandardní experimentální techniky
(teplotní měření v mv oblasti, transmisní spektroskopie v
subrailimetrové oblasti) jdoucí ruku v ruce s technologií
přípravy a s detailní strukturní a chemickou
charakteristikou vzorků.

Nicméně nedávno získané výsledky ukazují na úzkou
souvislost mezi ič a submilimetrovou absorpcí a mv
dielektrickými vlastnostmi. Ič reflektivita v oblasti
neprůhlednosti (typicky 50-lOOOcm"1) je vhodnou metodou
zejména při hledáni nových perspektivních materiál a při
snaze o mikroskopické vysvětlení (event, předpovézení)
limitních vlastních mv ztrát a hodnoty permitivity.
Submilimetrová a milimetrová transmisní spektroskopie
(doplněná mv charakteristikou) je pak nezbytnou metodou
při anlýze vlastních a nevlastních ztrátových mechanizmů.
Současné výsledky naznačují, že dosažená úroveň mv ztrát u
komerčních mv keramik ještě není plně hraniční, avšak
mechanizmy nevlastních zatím nejsou zcela vyjasněny.
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Summary
Microwave ceramics are used mainly as dielectric

resonators in microwave integrated circuits. The practical
interest is for materials with medium-high temperature
independent permittivity (c' ~ 20-100) and losses as low
as possible. The lower limit of microwave losses
(intrinsic losses) is given by two-phonon absorption of
pure crystal lattice and may be approximately determined
by extrapolation from the range of strong one-phonon
absorption measured by infrared reflectivity. The
intrinsic microwave dielectric parameters (permittivity
and losses) may be therefore estimated knowing the polar
phonon parameters. For a more accurate distinction of
intrinsic and extrinsic (defect) losses, it gis necessary
to determine them in a broad frequency (10-10 Hz) and
temperature range using microwave techniques and
transmission backward-wave-oscillator and Fourier
spectroscopy. The results so far obtained point to a
non-negligible contribution of extrinsic losses even in
optimized commercial materials. The possible extrinsic
loss mechanisms are discussed.
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11. Konferencia českých A slovenských fyzikov, Žilina 1993

KVANTOVÁ STATISTIKA DISIPATIVNÍCH NELINEÁRNÍCH OS-
CILÁTORU

QUANTUM STATISTICS Oi- DISIPAT1YE NONLINKAH OSCILA'lOrlS

V l a s t a I V ŕ i n o v á . Anti.'iiín l ,ukš

Laboratoř kvantové optiky, PŕF U ľ, Olomouc

Z nelineárních optických jevů poutají zvláštní pozornost ty efekty, které jsou svá-
zány se závislostí komplexní permitivity na intenzitě světla. Tyto efekty vznika-
jí samopůsobením silného světelného svazku. Výsledkem samopůsobení je změna
amplitudy (samofokusace svazku), fáze (samomoduJace fáze) a změna stavu pola-
rizace vlny [1]. V teorií těchto jevů se předpoklad;! izotropní nelineární prostředí
třetího řádu, tj. optické Kerrovo prostředí. Silný světelný svazek k buzení tohoto
prostředí je poskytnut laserem a v kvantové optice se studují jak jednomodové.
tak vícemodové případy interakce. Po eliminaci Ken ova prostředí je mod záření
efektivně popsán jako nelineární oscilátor třetího řádu [2,3]. Vyjádříme-li ztráty
vazbou nelineárního oscilátoru k rezervoáru, píšeme h.smiltonián tohoto složeného
optického systému [4]

II = hu; (Vrt + ^ j 4- Ä*á t ač2 + h Y, rJ'i («3jé; -f J )

(1)

kde a (ô f) je anihilační (kreační) operátor fotonu popisující pole záření o frekvenci
u> vysílané nebo přijímané konečným objemem V , K je reálná konstanta závisející
na susceptibilitě třetího řádu, r ; (čj) jsou anihilační (kreační) operátory energe-
tických kvant rezervoárových oscilátorů o frekvencích ipj, ry, jsou konstanty vazby
pole záření s rezervoárem.

Za předpokladu, že rezervoár je termální, má širokopásmové spektrum a že
rezervoárové oscilátory mají identická Boseova-Einsteinova rozdělení počtu ener-
getických kvant charakterizovaná jejich středním počtem ňd — (rj(O)cj(O)), lze
vývoj systému popsat redukovaným operátorem hustoty gr. Disipace je pak cha-
rakterizována tlumící konstantou 7, která je určena korelační funkcí rezervoá-
ru. Uspořádáme-li operátory ô, ô f v gr normálně a ve středovaných operátorech

= 0*0'' antinormálně a zavedeme-li kvazirozdělení komplexní amplitudy

1
_ ; ( . V ) / - - t \ ( o \

ô f —• a'
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a středované funkce M^A)(a) = a ta*', platí" zobrazován věta

Tr {ô^MlAi} = / ibA{a)M^\a) d2a . (3)

Modifikujťme-li Seliródingerův obraz na interakční obraz, odpovídá amplituda o
operátoru cxp(íu»ť)«. KvazirozďMení amplitudy ^ ( a ) s $A(a,t) splňuje zobecně-
nou Fokkerovu-Planckovu rovnici, jejíž řešení pro obecný počáteční stav popsaný
kvazirozdělením $A(a,0) zní [5]

(a,ť) = -exp(-W2)
7ľ7ľ

(4)
1=0 n = 0

kde
/mn(í) - exp { [-2ÍK( W - n)

X

;~0 J- \.1Jm-n\L).

'AI

'.-!}

(5)

priceniz

A = Am.n(í) =

m\n\ damda'n

2
-
7

a = 0 •
a' = 0

(6)

(7)

Pomocí (3) a (4) stanovíme střední hodnoty součinů mocnin anihilačního a
kreačního operátoru [4}

(8)
» = 0

Koeficienty / m n ( 0 souvisejí s maticovými prvky operátoru gr,

i) = y/ňÍriÍfmn(t) . (9)
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Exaktní vyjádření pro kvazirozdéiení $^(a,t) a zobrazovací věta umožňují odhalit
specifické kvantové rysy vývoje statistických vlastností záření při této nelineární
samointerakd.

Rozdéicní počtu fotonů je dáno vztahem

p(n,r} = "!/„„(*). (10)

Vsimneinc-li .si, •/.<: ve vyjádření pro fmn(t) je K vždy doprovázeno činitelem (m - n),
znamená to, že statistika fotonů tohoto nelineárního oscilátoru je stejná jako sta-
tistika fotonů lineárního oscilátoru pro stejný počáteční stav.

Počáteční stav se ve volném nelineárním oscilátoru opakuje s periodou TT/K a
všechny kvantové statistiky sdílejí tuto periodu. Kvantová koherence je citlivá na
disipaci, pro 7 ^> 0 nebo ňd ~^> 0 periodické chování systému zaniká.

Uvažujeme-li jako vstupní stav superpozici dvou Fockových stavů lišících se po-
čtein o jeden foton 4j (jn) + J?t + 1)), lze pozorovat klasický jev závislosti kmitočtu
na intenzitě čili anhannoničnost.

Počínaje sedmdesátými léty je pozornost mnoha fyziků jak teoretiků, tak ex-
perimentátorů obrácena k jevu stlačení kvantových fluktuací v optických polích.
Četné experimenty (1985-1988) úspěšně potvrdily vytváření stlačených stavů svět-
la v nižných nelineárních optických procesech. Nelinearita procesu je předpokla-
dem pro generování neklasických stavů. Degenerovaný parametrický zesilovač, kte-
rý je prototypem na vytváření kvadraturně stlačených stavů, je nelineární proces,
který je dobře popsán lineárním formalismem. Nelineární oscilátor třetího řádu
představuje nelineární proces, který je popsán nelineárním formalismem, a presto
je jednoduchým a velmi názorným modelem kvantové dynamiky optické interakce.

i) Kvadraturní stlačení
Vyšetřujeme-li stlačení vakuových fluktuací, uvažujeme kvadraturní operátory

Q - ä + Ô f, P = -i(á-ô}), [Q,P] = 2tÍ, (11)

splňující relaci neurčitosti

<(AQ)2) ((AP)2) > 1, (12)

kde

(13)

Z hlediska teorie Wignerovy funkce, kdy toto kvazirozdělení amplitudy a středo-
vané funkce jsou symetricky uspořádané, dostáváme jednoduchou souvislost roz-
dělení kvadratury Q popřípadě P s rozdělením reálné popřípadě imaginární části
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amplitudy. Je-li variance jednoho z kvadraturních operátorů menší než příslušná
hodnota pro koherentní stav, tj. min(((AQ)2), {(AP)2)j < 1, považuje se tato
kvadratura za stlačenou podle standardní definice [Gj.

Obecnější definice stlačení vakuových fluktuací, skutečně měřeného v homodyn-
ním detekčním procesu, ncní-ii korelace | ({AQAP) -r {APAQ}) mezi kvadratu-
rami rovna nule, předpokládá množinu fázově závislých kvadraturních operátorů

Q(T) = exp(—ir)a

P(r) = -z[exp(-ír)á-exp(i>)ót] , (14)

kde T je reálné číslo. Tyto operátory jsou kanonicky sdružené, \Q(T), P(T)) = 2il,
a vyhovují relacím neurčitosti

)Y) <(Ar>(r))2) > 1. (15)

Množina SQ{T)\ obsahuje kvadraturní operátor Q ( p ), jehož variance

= - 1 + 2 [<AóAá») - |((Aň)2)|j (1G)

je minimálni. Je-li ((AQ(p))2) < 1, hovoříme o stlačení hlavní kvadratury neboli
o hlavním stlačení [7]. Definice hlavního stlačení je výhodná v případě nelineárního
oscilátoru, protože frekvence volného pole je zde modifikována samointerakcí a
závisí na intenzitě světla, jak lze očekávat na základě výše zmíněné superpozice
Fockových stavů. Variance hlavní kvadratury, která je fázově nezávislá, není tolik
ovlivněna samointerakcí.

ii) Stlačení počtu fotonů a fáze
Jedním z nástrojů kvantové optiky jsou kvantové detektory neboli čítače foto-

nů. Ze statistické povahy kvantové teorie nutně vyplývá studium rozdělení počtu
fotonů. Fotodetekční rovnice [8j představuje Poissonovu transformaci spojitého
rozdělení intenzity na diskrétní rozdělení počtu. Z dvojice kanonicky sdružených
veličin intenzita-fáze nám při tomto popisu kvantového detektoru vypadla fáze. I
když k fázi přihlíží kvazirozdělení komplexní amplitudy, odvodíme rozdělení fáze
vycházejíce z problému kvantové fáze.

Fázové vlastnosti uvažovaného jednomodového optického pole budou studovány
pomocí operátorů [9,10]

ú = éxp(iV) , ú* = éxp(-tV), (17)

kde
u = (ň + Í ) ~ I / 2 a , ú1 = áf (n + l ) " 1 2 (18)

s vlastností
ůú1 = i , u řú = l - | n = 0)(n = 0|. (19)
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Ze vztahů (19) je zřejmé, že požadavek unit arity fázových operátorů může být
splněn algebraicky použitím antinormálního uspořádání operátorů ů, ú f [11,12].
To odpovídá klasicko-kvantovc korespondenci

M = — / MMMMAp, (20)
27r Je

kde 0 je referenční fáze a stavy fáze jsou definovány jako vlastní stavy exponen-
ciálního operátoru fáze

Ä | y > ) = e x p M | y ) , (21)
pro které platí

- íp') + {1 — exp [—i(tp — ý1')}} . (22)

Pomocí fázových stavů určíme rozdělení fáze

/W = ~M?rl*), (23)

které slouží k výpočtíi středních hodnot fázových operátorů

(M) - Tr lg,M\ - í P{>f)M{^)ěp = (M(<p))a, (24)

kde index a vyznačuje antinormální uspořádání operátorů ú, ?V. Pro uvažovaný
nelineární oscilátor je rozdělení fáze tvaru

1 ~ ~ .
P(V) = P(<p,t) = - V ^ Vrn\n\ exp [i(m ~ n,V] fmn(t). (25)

Důležitými statistikami fáze jsou preferovaná fáze <p = arg({exp(t\?))) a disperze
fáze (1 —|{é5čp(zV))|2)- Disperze fáze jako realizace variance fáze vystupuje v rotačně
invariantní relaci neurčitosti

^ ^ ^ . (26)

V kvantové optice se uznává, že difúze fáze nějakého stavu zachovávající určitou
inteligenci pro počet fotonů a fázi vede ke stlačení počtu fotonů. Stavy s minimál-
ní neurčitostí (inteligentní stavy) pro počet fotonů a fázi se v důsledku problému
kvantové fáze realizují jako inteligentní stavy pro počet fotonů a sinus fáze, tzv.
Jackiwovy stavy [10,12]. Podle vrstevnicových diagramů kvazirozdělení amplitudy
se nazývají srpkovitými stavy. Z definice vlast nehodnotového problému pro ne-
hermiteovský operátor lze odvodit, že tyto stavy se vyvíjejí ze stavu počtu. Jako
stlačený stav počtu fotonů označujeme každý stav, u něhož variance počtu fotonů
je menší než střední počet fotonů. Příslušnou charakteristikou je Fanův faktor
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Pro koherentní stav je d — 1 a subpoissonovské chování je charakterizováno hod-
notami d < 1.

I když se statistika fotonů při průchodu kerrovským prostředím nemění, bylo
zjištěno (13), že použitím operátoru posunutí (Machův-Zehnderův interferometr
s koherentním referenčním svazkem) lze stlačit počet fotonů. Studium těchto srp-
kovitých stavů může být založeno na množině posunutých operátorů počtu fotouů
[12]

ňe - h% = [a} - c i) (ä - cí) . (28)

Minimální hodnota čitatele ((Aiic)
2) výstupního Fanova faktoru

dc =

je dosažena pro hodnotu c,

c = A: : — i £ _ — : :— ; (30)

kde
E = - ((AňAá) + (AóAň)) , (31)

kterou můžeme interpretovat jako střed křivosti příslušného vrstevnicového diag-
ramu.

Mírou podobnosti vyšetřovaných stavů inteligentním stavům pro posunutý po-
čet a kvadratury je součin neurčitostí

uc = <(Aňc)
2) {{S^f) > - , (32)

kde disperze fáze

' r A W " r . (33)

je vyjádřena pomocí kvadraturních operátoríi

QC(T) - exp(-ir)ác

A(r) = -i(exp(-ir)a«-exp(ir)aí) (34)

a preferovaná fáze <̂ ť = arg((úe)), uc = (jic -f i j ôc. V analogii k (26) můžeme
uvažovat součin neurčitostí
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Minimální hodnota součinů neurčitostí uc a uc rovná 1/4 je dosahována (nf-Pc(<^>c))-
inteligentními stavy. Součiny neurčitostí ue a úe spolu s Fanovýrn faktorem dc

přispívají k odhadnutí srpkovitého charakteru studovaného stavu, protože nejen
subpoissonovské chování, ale také {7ic-Pí(^e))-jiiteligonce charakterizuje srpkovi-
tost.

iii) Vytváření superpozičních stavů
Ze Schródingerovy rovnice pro volný nelineární oscilátor

M-fityA*)) = HArttw(t)),H.v = hKh"a3, (36)

která popisuje vývoj systému v interakčním obrazu, obdržíme pro počáteční stav

|Vv(í)) = e x P [-i*** (» - i)] IWfOj). (37)
Pro časy t = —-, kde L, N jsou nesoudělná celá čísla, operátory

tvoří 2iY-cyklické grupy a platí, že

2 J V - 1

<ÚL . (39)
i=0

kde

/=o

E exp j - * ' J - [ £ / ( / - l)-kl]\ . (40)

Z (37) a (39) plyne

IM< = *;)} = t_o

kde zobecněný V'.v(0)-stav,

). teľ)) = E e x P (rVľ0 (ntW(0))!n), (42)

(43)

n=0

přičemž

Tedy každý počáteční stav se v bezeztrátovém Kerrově prostředí vyvine v super-
pozici svých zobecnění.

Kvazirozdělení $>t(a, t = ^~) odráží dobře vytváření superpozičních stavů.
Vykazuje pravidelné struktury, když jsou komponenty odděleny. Rovněž rozdělení
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fáze indikuje zřetelně superpozice zobecněných počátečních stavů, protože vyka-
zuje A'-rotační symetrii v případě superpozice Ar stavů. Toto rozdělení stejně jako
kvazirozdělení Ý^(a, t) se rozpadá na součet složek pro jednotlivé komponenty su-
perpozice a interferenční členy, které je třeba uvažovat jen v případě nedostatečné-
ho oddělení komponent. Disipace degraduje vytvářen: kvantových superpozičuích
stavů na klasické statistické směsi.

Závislost statistických vlastností disipativního nelineárního oscilátoru třetího
řádu na počátečním stavu byla analyzována pro koherentní stav, gaussovský čistý
stav, gaussovský smíšený stav a stlačené a posunuté Fockovy stavy jako vstupní
stavy. Byly nalezeny podmínky, za kterých v tomto nelineárním oscilátoru vznikají
kvadraturné stlačené stavy a pomocí intcrferomctiického posunutí stlačené stavy
počtu fotonu a fáze.

O Kerrovo prostředí popřípadě o nelineární oscilátor třetího rádu se opíra-
jí další modifikace studovaného modelu. Byl zvýšen řád nelineárního oscilátoru,
v Jaynesovč-Cummingscvé modelu pro interakci dvouhladinového atomu s mo-
dem rezonátoru byl uvažován re/.onátor naplněný kerrovským prostředím a dále
bylo uvažováno čerpání kerrovskŕho prostředí jak jednofotonové, tak dvoufotono-
vé. Přechod od efektivního hamiltoniámi (1) k prvním principům byl uskutečněn
uvažováním interakce jednomodového pole s prostředím modelovaným jako disi-
pativní nelineární oscilátor třetího řádu. Uvedené modifikace odpovídají na zájem
o systémy, které by mohly generovat velké stlačení kvantových fluktuací.

Je-li přítomno v/ce frekvencí v kerrovském prostředí, je přirozené uvažovat ne-
lineárně (intenzitně) vázané nelineární oscilátory třetího řádu. Příslušný kvantový
model popsaný hamiltoniánem [14]

s ( 1\ N

H = h X > ; (áj«i + « ) + Ä £ K}kh)'a.'a\äk + Hres, (44)
; = i v L ; j,k=i

kde operátor HTKt vyjadřuje disipaci, je řešitelný zobecněním postupu rozvinutého
v jednomodovém případě. Nelineární vazebné prvky vedou k příbuznému modelu,
kde zahrnutí lineární vazby se stává překážkou uzavřené řešitelnosti. Analýza sta-
tistických vlastností vázaných nelineárních oscilátorů ukazuje, že je lze využít ke
generování stlačeného světla.

Dosažené výsledky teoretického studia motivovaly využití kerrovského prostře-
dí pro generování stavů s minimální neurčitostí počtu fotonů a fáze a pro detekci
neklasických stavů. Kvantové nedemoliční měření počtu fotonů je založeno na op-
tickém Kerrově jevu. O kvantové statistice disipativních nelineárních oscilátorů a
modifikací těchto optických systémů a o aplikacích Kerrova prostředí podrobně
pojednává přehledová práce [15].

Stavy s minimální neurčitostí počtu fotonů a fáze a kvadraturně stlačené stavy
nacházejí využití v optickém sdělování, při zpracování informace, v přesné měřící
technice a spektroskopii atomů [16].

P28



Literatura

[1] Akhmanov, S. A., Khokhlov, R. V., a Sukhorukov, A. P. ve sborníku Laser
Handbook, Vol. 2, red. F. T. Arecchi a E. V. Schulz-Dubois (North-Holi and.
Amsterdam 1972), s. 1151.

[2] Selloni, A., a Schwendimann, P., Opt. Acta 26 (1979), 1541.

[3] Drummond, P. D., a Walls, D. F., J. Phys. A 13 (1980), 725.

[4] Peřinová, V., a Lukš, A., J. Mod. Opt. 35 (1988), 1513.

[5] Peřinová, V., a Lukš, A., Phys. Rev. A 41 (1990), 414.

[6] Walls, D. F., Nature 306 (1983), 141.

[7] Lukš, A., Peřinová, V., a Peřina, J., Opt. Commun. 67 (1988), 149.

[8] Mandel, L., Proč. Phys. Soc. (London) 72 (1958), 1037.

[9] Susskind, L., a Glogower, J., Physics 1 (1964), 49.

[10] Carruthers, P., a Nieto, M. M., Rev. Mod. Phys. 40 (1968), 411.

[11] Lukš, A., a Peřinová, V., Czech. J. Phys. 41 (1991), 1205.

[12] Lukš, A., Peřinová, V., a Křepelka, J., Czech. J. Phys. 42 (1992), 59.

[13] Kitagawa, M., a Yamamoto, Y., Phys. Rev. A 34 (1986), 3974.

[14] Chaturvedi, S., a Srinivasan, V., J. Mod. Opt. 38 (1991), 777.

[15] Peřinová, V., a Lukš, A., ve sborníku Progress in Optics, red. E. Wolf (North-
Holland, Amsterdam 1993), v tisku.

[16] Yamamoto, Y., Machida, S., Saito, S., Imoto, N., Yanagawa, T., Kitagawa,
M., a Bjôrk, G., ve sborníku Progress in Optics Vol. XXVIII, red. E. Wolf
(North-Holland, Amsterdam 1990), s. 89.

P29



11. Konferencia českých <i slovorľ-kýcli fyzikov, Žilina 1993

HLEDÁNÍ HMOTNÝCH NEUTRIN V ROZPADU BETA

SEARí-H FOR MASSIVE NF.TTRINOS IN KKTA OKCAY

O l o k a r Drajr.uiJsi

l ; st ; iv jíulíTnf' fyziky A V ( ' R . P r a h u

Z nejnovějších měřeni spekter jaderného záření $ vy-

plývá, že (1) hmotnost elektronového antineutrina je menší

než 7,2 eV a (2) příměs hypotetického 17 keV neutrina k ob-

vyklému lehkému neutrinu není ~ 1°Ž, ale je menší než 0,07%.

V přehledu diskutujeme problény a perspektivy jaderné elek-

tronové spektroskopie při hledání hmotných neutrin.

1.Úvod

Rozvoj fyziky nejvíce stimuluje nesouhlas teoretických

předpovědí s výsledky pozorováni. Učebnicovým příkladem byl

zdánlivý ťozpor spojitého charakteru spektra záření /3 se zá-

kony zachování energie a hybnosti, který přivedl v roce

1930 Wolfganga Pauliho ke geniální hypotéze o existenci neu-

trina. Ani Pauli však nemohl tušit jakou lavinu tím spouští:

v současné době je neutrinu věnováno ročně kolem 400 publi-

kací z fyziky částic, jaderné fyziky, astrofyziky a kosmolo-

gie. Přes veškeré úsilí experimentátorů a teoretiků však do-

sud nejsou známy ani všechny základní vlastnosti neutrina,

např. jakou má klidovou hmotnost a zda se neutrino a anti-

neutrino od sebe liší.

Mimořádně úspěšný standardní model elektroslabých in-

terakcí předpokládá m = 0; není však znám žádný obecný

princip, který by to vyžadoval. Dosud nemáme žádný nesporný

důkaz,že hmotnost alespoň některého z neutrin se liší od nu-

ly. I nejnovější experimenty udávají jen horní hranice této

fundamentální veličiny: 7,2 eV pro elektronové neutrino [1],

270 keV pro mionové neutrino [2] a 32,6 MeV pro experimen-

tálně zatím přímo neprokázané neutrino r [3]. Teoretické od-

hady m mají neurčitost téměř 20 řádů.
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V tomto přehledu se zabýváme přimou metodou určení

hmotnosti elektronového antineutrina, tj. kinematickými tes-

ty tvaru spektra (3. Zájemce o ostatní části neutrinové fyzi-

ky, včetně nepozorovaného bezneutrinového dvojitého rozpadu

/3, odkazujeme na monografii [4] a přehledové referáty nosi-

telů Nobelovy ceny R.L. Mossbauera [5] a C.Rubbii [6].

2. Lehké elektronové neutrino

"It is not excluded that the v mass may be measured

directly from the 3H beta spectrum, although I am not sure

that this can be done, just because of the fantastic, I

would say acrobatic, difficulty of the experiment, which

incidentally, is a relatively cheap one".

Bruno Pontecorvo [7],1980

Tento výrok jednoho ze zakladatelů neutrinové fyziky

charakterizuje i dnešní situaci této dosud nejcitlivější me-

tody přímého určení m . Metoda využívá poznatek, že tvar

spektra (3 dovolených přechodů, dN/dE, je s vysokou přesností

určen pouze kinematikou tŕíčásticového rozpadu:

dN/dE = const W p F(Z,E) (E - E)2[l - mf/(E - E)2J1/2 (1)
o l/o

Zde p je hybnost elektronu, E a W jsou jeho kinetická a cel-

ková energie, E je hraniční energie rozpadu 0 určitého já-
O

dra a F(Z,E) je Fermiho funkce vyjadřující působení jaderné-

ho náboje Z a elektronového obalu na emitovanou částici |3.

Hodnoty F(Z,E) lze s potřebnou přesností vypočítat z elek-

tronových vlnových funkcí [8].

K určeni m 2 z rovnice (1) potřebujeme změřit dN/dE

elektronovým spektrometrem s vysokým rozlišením a velkou

světelností, aby hledaný efekt ve spektru nezanikl. O jak

náročnou úlohu jde i v nejvhodnějším případě rozpadu 3H je

patrno z toho,že spektra pro m < 35 eV se od sebe liší jen

v těsné blízkosti E , kde je pravděpodobnost rozpadu řádu
O

10"9/ eV. Kdyby se podařilo sestrojit ideální spektrometr,

který změří m = 100 eV za jednu hodinu, bude ke změření

m = 10 eV tímto spektrometrem třeba 114 let.
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Při skutečném měření je situace ještě horší, neboť ko-

nečné rozlišení přístroje rozmývá hledaný efekt, spektro-

metry s potřebným rozlišením často využívají jen nepatrnou

část plného prostorového úhlu, pozadí není nulové a reálné

spektrum beta je deformované energetickými ztrátami elektro-

nů.

0 stanovení m ze spektra 13 3H usiluje již třetí gene-

race fyziků. První měření v roce 1949 s plynovými proporcio-

nálními spektrometry vedla k m < 1 keV. Výrazný pokrok do-

sáhl v roce 1972 Bergkvist [9], který využitím elektrosta-

tických polí zvýšil světelnost magnetického spektrometru o

dva řády a stanovil la < 60 eV. Ukázal rovněž na principiál-

ní potíž související s tím, že zkoumaný systém neobsahuje

jen holá jádra, ale i atomové elektrony, které mohou pře-

vzít část energie rozpadu p.

Vzrušující zpráva o hmotném neutrinu přišla v roce

1980 z Moskvy. Lubimov et al. [10] změřili originálním mag-

netickým spektrometrem spektrum (i tritia zabudovaného do mo-

lekul valinu (CcH NO ) a dospěli k odvážnému závěru, že na

hladině významnosti 99% je 14 < m < 46 eV. Tento výsledek

stimuloval vývoj nové generace spektrometrů (i, ve kterých se

kombinací elektrostatických a magnetických polí a využitím

mnohodetektorových soustav dosahuje lepší rozlišení i vyšší

světelnost. Byla přesněji stanovena odezva spektrometrů na

monoenergetické elektrony, k čemuž dopomohlo i rozlišení

0,8 eV našeho elektrostatického spektrometru. (Analýza spek-

tra /3 s nesprávnou přístrojovou funkcí může vést k zdánlivé-

mu potlačení či generaci nenulové m .) Podařilo se připravit

kvalitnější radioaktivní zdroje s nižšími energetickými

ztrátami elektronů, které méně zkreslují měřené spektrum /3.

Moskevská skupina zůstala jedinou, která udává nenulo-

vou hmotnost neutrina. Hodnoty m2 ostatních laboratoří vedly

Particle Data Group v roce 1990 k závěru,že m < 17 eV (95%

C.L.). O dva roky později se však situace zkomplikovala na-

tolik, že tato prestižní analytická skupina neuvedla pro m
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vůbec žádnou hodnotu [11]. Bylo to způsobeno tím, že Robert-

son et al. [12] naměřili v experimentu s plynným molekulár-

ním triciem m* = -147 ± 6 8 ± 4 1 eV
stát syst

což vyvolává

obavy o nezahrnuté systematické chybě. Ne tak výrazně zápor-

né hodnoty m^ pronásledují i jiné skupiny.

Nejnovější analýzu spektra {3 molekulárního tritia

(obr.l.) píímrzlého na hliníkovou podložku o teplotě 2.8 K

provedli fyzikové z Mainzu [1]. Využili k tomu retardační

elektrostatický spektrometr, ve kterém se elektrony pohybují

ve spirálách podél siločar nehomogenního magnetického pole.

Tento spektrometr měří integrální spektrum, ale má při vyso-

kém rozlišení mnohem větší světelnost než obvyklé diferen-

ciální spektrometry. Výsledek [1] m 2= -39 ± 3 4 ± 1 5
e J * V stát syst

eV , m < 7,2 eV (95% C.L.), udává, dosud nejnižší modelové
nezávislou hranici hmotnosti elektronového antineutr ina.
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Obr.l. Část spektra (3 t r i t i a změřeného v okolí hraniční

energie E [12].
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3. Těžké elektronové neutrino

Z teorie vyplývá (viz např.[4] a komentář R.E.Schrocka

o neutrinech v [11]), že hmotná neutrina vznikající v rozpa-

du 13 by nemusela mít dobře definovanou hmotnost, protože je-

jich vlastní stavy \ue) mohou být lineární kombinací hmot-

nostních stavů | v >. Při míchání dvou stavů

\ve) - cos 8 |î > + sin 9 \v > (2)

a podmínce E > m > m bude spektrum (i součtem dvou ob-

vyklých spekter (1) s intenzitami cos20, sin29 a hraničními

energiemi E -m , E -m . Toto spektrum se v oblasti E <
Eo~mu2 b u d e iišit od předpovědi (1) pro j v > , takže přesné

měření tvaru spektra 0 by mělo poskytnout informace i o pří-

měsi sin 0 těžšího neutrina s hmotností m
v?.

V prvních experimentech na začátku osmdesátých let ne-

byla ve spektrech ft 3H a 64Cu nalezena žádná příměs těžších

neutrin s hmotností v intervalu 0, 1 < m < 10 keV a 30 <

mv2< 460 keV [4]. V roce 1985 překvapil Simpson [13] fyziky

zprávou, že ve spektru # tritia změřeného Si spektrometrem

nalezl při E < 1,5 keV komponentu odpovídající ~3 % příměsi

neutrina o hmotnosti 17,1 keV.

Experimentátoři reagovali sérií více než dvaceti kon-

trolních pokusů s 3H, 14C, 35S, 63Ni a 177Lu ( 18,6 < E <

497 keV ), v nichž byly použity zdokonalené i speciálně vy-

vinuté polovodičové, magnetické a plynové proporcionální

spektrometry. Byla též změřena spektra vnitřního brzdného

záření při elektronovém záchytu 55Fe, Ge a ~I, ve kte-

rých by se 17 keV neutrino projevilo podobným způsobem. Teo-

retici prozkoumali v desítkách prací důsledky případné exis-

tence tohoto neutrina v různých oblastech fyziky.

Protichůdnost experimentálních výsledků demonstrovala,

že jde o úlohu na hranici současných možností jaderné spek-

troskopie. Z kladných výsledků vzbudilo největší pozornost

měření 3SS křemíkovým spektrometrem v roce 1991, ze kterého

Hime a Jelly [14] odvodili příměs 17 keV neutrina sinz0 =

( 0,84 ± 0,06 ±0,05 ) x 10~2. Jejich tvarový faktor
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( odchylka od jednokomponentního spektra (1) pro m = o a

sin2© = 0 )je na obr.2. V roce 1993 se však ukázalo, že pře-

vážná část efektu je způsobena nepružným rozptylem elektronu

v aparatuře.

co
W

-0.01 y-

-0.02
120 130 140 150

T (keV)
160 170

Obr. 2. Tvarový faktor spektra (3 3GS ( E = 167 keV ) indiku-
o

jící existenci 17 keV neutrina [14]. Nulová odchylka odpoví-

dá sin20 = 0, plná čára sin2e = 0,009.

To potvrdila i nejnovější práce [15], kde byl rozptyl

elektronů téměř vyloučen omezujícím magnetickým polem supra-

vodivého solenoidu. Ze zdokonaleného měření 35S Si spektro-

metrem autoři dostali příměs 17 keV neutrina menší než 0, 18%

( 90% C.L. ) a ukázali, že rozptýlené elektrony mohou ve

spektru /3 vytvořit zlom připomínající signál hmotného neu-

trina. Rušivý vliv zpětného rozptylu elektronů na spektrum (3

Ni jsme nedávno demonstrovali i my [16].
Výsledek sin28 = ( 1,40 ± 0,45 ±0,14 ) x io'2

stát syst

pro m = 17 ± 2 keV, který Sur et al. [17] získali v roce

1991 ze spektra (3 14C rozpuštěného v Ge krystalu, byl ne-

dávno odvolán pro elektronickou závadu mezi hlavním a

ochranným detektorem.
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Nejnižší hranici možné příměsi 17 keV neutrina v roz-

padu /3, sin2© = ( -0,011 ± 0,033 ± 0,030 ) x 10"2,
stát syst

sine < 7,3 x 10 ( 95% C.L. ), publikovali v roce 1993

Ohshima et al. [17] z analýzy spektra 63Ni ( obr. 3 ) magne-

tickým spektrometrem s 30 nezávislými detektory. Hypotézu

sin2© = 0,01 vyloučili na úrovni 22 a. Pro těžká neutrina

10,5 < m^2 < 25 keV udali sin
2e < 1, 5 x 10~3 ( 95% C.L. ).

r.
ej

tm^^(<^Wp0§m
• I

_. _ I . J— -

O 004 I -

60

Obr. 3. Tvarové faktory spektra /3 Ni [18], Nulová odchylka

odpovídá ve spektru (a) fitu s volným parametrem sin2©, ve

spektru (b) fitu s vazbovou podmínkou sin29 = 0,01. Plná čá-

ra v (a) ukazuje vliv 1% příměsi 17 keV neutrina.

Experimentátorům, kteří ve svých spektrech nevidí pří-

měs 17 keV neutrina lze položit oprávněnou otázku, je-li je-

jich aparatura dostatečně citlivá, aby registrovala tak sla-

bý efekt. Kladnou odpověď dali napr. Mortara et al. [19] pro

jejich Si spektrometr se supravodivým magnetem. Ze spektra 0
35S stanovili sin2e = ( -0,04 ±0,08 ±0,08 ) x 10"2.

stát syst

Z m ě ř i l i t é ž z d r o j S ( E = 167 keV ) s 1,34% 1 4C ( E =
o o

156 keV ) a ukázali, že jeho spektrum p odpovídá superpozici

spekter 35S a 1,4 ± 0,1% 14C. Deformace spektra způsobená

příměsí je přitom ještě obtížněji deteKovatelná nez zlom
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očekávaný pro hmotné neutrino ( viz obr.4 ).
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Obr. 4. Tvarové faktory spekter (S [19]. Nulové odchylky odpo-

vídají na obou obrázcích spektru 35S se sin2© - 0. Levé

spektrum je pro zdroj čisté 3bS, plná čára je předpověď pro

0,85% příměs 17 keV neutrina. Pravé spektrum je pro zdroj
3SS se známou příměsí 14C; plná čára udává teoretický tvar

spektra (3 pro tuto směs.
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Obr. 5. Tvarový faktor nízkoenergetické části spektra (3

plynného tritia, které nedávno změřili Stoeffl et al.

magnetickým spektrometrem v Lawrence Livermore Laboratory

( podle přehledu [20] ). Nulová odchylka odpovídá m = 0;

čáry jsou pro m = 17 keV, sin2© = 0,01 a 0,03.
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Příkladem dosud nevysvetlených diskrepancí je odchylka

měřeného spektra /3 3H od teoretických předpovědí v oblasti

pod 1,5 keV (obr. 5). Zatím není jasné jaký molekulární,

atomový či jaderný efekt odchylku způsobuje.

4.Závér

Nejnovější měření spekter |3 se zdokonalenými spektro-

metry nepotvrzují závěry experimentů z let 1980-91 o exis-

tenci hmotných neutrin. Zprávy o těchto neutrinech iniciova-

ly vývoj nové generace spektrometrů p, se kterými by mělo

být možné nalézt neutrina s hmotností 1-2 eV a hledat přímě-

si těžkých neutrin o hmotnosti jednotek a desítek keV na

úrovni desetin procenta. Bude však třeba prozkoumat řadu ja-

derně atomových jevů, které se na této úrovni ve spektrech (i

projeví. Zde je příležitost i pro náš elektrostatický spek-

trometr s vysokým rozlišením.

Začal vývoj spektrometrů nových typů: plynových

kalorimetra, kryogenních detektorů a kombinovaných

spektrometrů částic (i a odražených jader [20,21]. Intenzivní

pátrání po hmotných neutrinech pokračuje i v ostatních

oblastech neutrinové fyziky [4-6,22].
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11. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

FYZIKÁLNA AKUSTIKA V ČESKOSLOVENSKU V UPLYNULÝCH
TRIDSIATICH ROKOCH

PHYSICAL ACOUSTICS IN CZECHOSLOVAKIA IN LAST THIRTY YKAliS

.Jozef Durŕrk

Katedra technickej fyziky VŠDS, Žilina

ÚVOD.

Názory na obsah fyzikálnej akustiky sa vo vývoji fyziky menili. V počiatočnom
období sa pod týmto termínom rozumel fyzikálny výklad vzniku psychofyzických
vnemov, neskôr podmienok pre ich modifikáciu vonkajšími podmienkami hlavne
v stavebnej lechnike. Dnes sa obvykle pod týmto termínom myslí využitie pro
cesov. princípov a metód, ktoré majú rovnakú podstatu ako vyššie zmienené javy.
V takomto duchu je ponímaná fyzikálna akustika napr.v známej edícii ktorú za-
čal pred 25 rokmi vydávať VV.ľ.Masou pod názvom "Physical Acoustics"' a ktorá
obsahuje dnes už vyše 20 zväzkov V tomto duchu budeme hovoriť o fyzikál-
nej akustike i v tomto príspevku. Jedná sa teda o využitie kmitavých dejov v
rozsahu frekvencií od desatín Hz až po desiatky (?Hz vo fyzikálnom výskume.
Takto ponímaná fyzikálna akustika sa začala naplno rozvíjať až po druhej sve-
tovej vojne, keď boli vytvorené technické podmienky v elektronike pre generá-
ciu a príjem signálov v širokom rozsahu frekvencií.Jednako by bolo nespravodlivé
neuviesť ,že tento rozvoj bol podmienený pionierskymi prácami Hayleigliovými v
oblasti ľenomeriologickej teorie, vývojom metód piezoelektrické] generácie ultra-
zvuku Langcvinom , vývojom metód optického vyšetrovania akustických polí jeho
žiakmi Lucasom a Biquardoin, ale najmä vytvorením základov teorie molekulárnej
akustiky Kneserom, Mandelstammom a Landauom. Tieto práce našli odozvu i
u nás. Klasická Raylcighovská akustika sa prakticky súbežne u nas pestovala o
čom srdcia práce Koláčka.Strouhala neskôr Nachtikala a Záhradníčka a naplno
sa využila pri rozvoji užitej akustiky predovšetkým na katedre fyziky CVUT v
Prahe u skupiny proľ.Slavíka. Štúdium piezoelektriny rozvinul prof.Petržilka a na
problémoch optického vyšetrovania akustických polí pracoval prof.Zachoval.Na ti-
eto smery naviazali potom po vojne O.Taraba na CVUT rozvojom najmä defek-
toskopických a diagnostických metód,.!.Tichý a S.Zelenka pokračovali vo výskume
piezoelektrických vlastností a S.Kolník rozvinul optické difrakčné metódy vyšetrova-
nia akustických polí v kvapalinách.Tbuto krátkou exkurziou do rokov predvojnových
som chcel poukázať na to , že existovala istá náväznosť na svetový vývoj i pred
vojnou a to umožnilo polom ?,«thylií \ rychty ro?,voj po vojne.'fieVo práce boli
v značnej miere motivované technickým rozvojom lebo v ('SR dochádzalo v tom
čase k vývoju defektoskopov, výkonových ultrazvukových zariadení na čistenie a
obrábanie a začali sa uplatňovať ultrazvukové metódy v medicíne. Rozvoj elek-
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troníky si vyžiada! vývoj v oblasti piezoelektrických materiálov a tak táto prob-
lematika boía okrem vysokoškolských n .'diadeinických pracovísk sprevádzaná i záu
jniom rezorlnýf h výskumných ústavov ako boli Monokrystaly Turnov .Tesia Klekl ro-
keramika flrader Králové. VUMA Nové Miê l/t nad Váhom, V'I'SS Praha. .Mf>j:iio
teda konštatovať, že po vojne akustik;) prekročila rámec fyziky a stair- sa tech-
nickou i medicínskou disciplinám a s rozvojom informatiky sa ro/viniiio aj štúdium
psycho-ľyzikálnych aspektov, najmä na ľ U SAV. Ako sa možno presvedčiť 7 ob-
sahu akustických a ultrazvukových konferencii konaných u nás rozvoj týchto disn
plín <ľal'-ko prevyšoval výskum v oblasti fyzikálnej akus'iky.íednako 11107110 konš
t:itoval',že naďalej trvalo vo fyzike úsdie udržovať krok s vývojom vo svete n tak
prispievať k rozvoju už spomínaných disciplín. Využitie akustických melúd v zák-
ladnom fyzikálnom výskume je u nás spojené s rozvojom fyziky t iiliydi látok.Až záu-
jem o fonónove procesy viedol ku komplexnejšiemu v% užitiu najma ultrazvukových
metód. Významný hol istý predstih teoretických prác.klorý pôsobil moiivujiico i
nsniernnjúco.Práce v tomto smere PIMŽIIO rozdeliť do niekolkvch skupín: urgovanie
fyzikálnych parametrov látok a kinetiky ich zmien, cross - effekty (elektroakustické,
iiianueto-akiistické a foto-akustické javy), možné aplikácie výsledkov. Pokúsim*1 sa
postupne charakterizovať práce v jednotlivých oblastiach

I.URČOVANIE PARAMETROV LÁTOK A KINETIKY ICH ZMIEN.

l.E!asri'-k«' mo<hily. Za začiatokk systematickej fyzikálnej analýzy parametrov
látok možno považovať rozbor nelinrárnyh efektov predovšetkým n piezo<-|r>kf rirk-
v'di látok,ktorému boli venované práee K Hrušku,P Hajíčka a J .Tichého v r l!)i: I-
li). Týkali sa fenomenologické) (eórie nelineárnych elektro - uiecliani<kýc|i vlast-
ností látok [l],[~]-['Jj !i naväzovali na staršie práce prof.Pefr/ílku. \' podstate isio o
započítanie takých efektov ako sú sily ďalekého dosahu od polarizáne re|é(m diei«k-
trika alebo zmeny hustoty. Na (úfo problematiku naväzovali neskôr práre súvisiace
s vplyvom externého elektrického poľa na spevnenie elastických modulov. Stručne
možno povedať, že išlo o zavedenie (iibbsovho elektrického potenciálu do vzťahu
medzi tenzorom napätia a celkovej eenergie. Práce mali bezprostredný dopad na
vývoj rezonatórov ako to vidno napr. z publikovaných analýz O. Stefana a K.
Mazáka [4] [5j. Problematika ja stále živá, ako sa o tom možno presvedčiť napr. z
poslednej citovanej práce K.Hrušku [1], ktorý teraz pracuje v Kanade. Vyšetrovanie
modulov vyšších rádov sa stalo neskôr aktuálne v súvislosti s možnosťou určovania
potenciálu medziatómových síl a v 80-ich rokoch sa im venovali práce S Kolníka a
P.Hcgeduša [fi] [7] pri štúdiu iónových kryštálov.Podarilo sa im ukázať.že platia in-
varinntné vzťahy medzi modulmi, čo umožňuje kriticky zhodnotiť merané hodnoty
a sami doplnili meraniami údaje na NaCI a KCI [8J, neskôr na fluoridoch [0.1 Oj.
V práci [11] ukázali I. Čáp a S. Kolnik. že využitím vzťahov invarianeie možno
podstatne znížiť počet meraní potrebných na získanie úplného súboru modulov pre
kryštál. Merania rýchlosti zvuku sa ukázali ako nezávislá informácia o procesoch v
amorfných látkach, čo si vyžiadalo spresnenie metodiky J. Braciníkom a I.Tnrekotn
[12] a umožnilo tak vyšetrovanie malých zmien vyvolaných príniesami C Musilom
a F. Štrbom.[l3] Súvislosti s elektrickou vodivosťou študoval neskôr P. Koštial [M].

2. Ahsorhr.ia ultrazvuku v polovodičových kryštáloch. Z hľadiska fyzikál-
nych mechanizmov je útlm ultrazvuku oveľa komplikovanejším parametrom. Tu sa
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uplatňuje celý rail faktorov a na ich rozlíšenie sa vyžaduj*- podrobnejšia analýza.
Teoretickým štúdiom absorbcio v polovodivých kryštáloch sa teoretický n nás za
<>lwľ.vli ľ,, llvivtiák [\ty a M. O Í . V Í M ÍKU a V. IVniak. (17] S <ýmiU> |>t-\r,i»n p i w i
bezprostredne ŕ.úviseli frekvenčné a teplotné závislosfi útlmu na ŕ><\ Si a InSb [15]
[11] [20]. Ukázalo sa . že bude obtiažne rozlíšiť príspevky útlmu na mriežke, na
.i'".Í porurliách a na volných nosičoih náboja. To sliiiiiilo\aio merania pri vzniku
nerovnovážneho stavu

3. Ú t l m v kovoch. II kovov holá študovaná predovšetkým problematika pre
clioslii do supravodivého slávu K. IVfíškoni [25] a J Oommcom [2f>j. Študovala s.i
závislosľ útlmu od inagmliíkŕho poľa pr»' vzorky rožnej kvality a analýzou sa určo
vali i!Írkton ; paranií'fre predovšetkým stupoŕi ztniršania normálnrho a snpravodi
vóho stavu. Z frórir vyplýva silný vplyv slredn^j volnrj dráhy elektrónov resp. elck-
frirk'-j vodivostí na ňthn. 'ľo sa hezprostredtie využilo pri analýze Problematike
akustického vyšetrovania supravodivého stavu sa naďalej venuje J. Dominec avšak
už vo vysoko - teplotných supravodiro'-li s keramickou štruktúrou, ako o tom svedčí
práca [27].

4. F o r o o l f í k l r i c k ó m a t e r i á l y , ľ t l i n vo ľ"roe|eklrikácli vykazoval anonr'tlne
chí)vaitie voči iným dielektrikám najmä v blízkosti fázového prechodu, čo sa pri-
pisovalo kinetike procesov usporiadania na dialloi, teda polarizačným pr'iresom
Možnosť f)vplyvnenia lol inlo |»roccsii elektrickým poi'om bola študovaná v pr;'u-.i< h
[2S] |2í)] na 'I'CIS. \'[i!yv zloženia na kineiiku vyšetrovali I. ľ, Uaják a IV Hrc/ina
na systéme T(í,S - D'ľí íS [W] a ukázali vplyv zvyšovania moment n zotrvačnosti
molekulárnej jednotky na relaxáciu. Analogické procesy u materiálov na báze
KH-tl'O.* študoval v spolupráci so sovietskymi pracoviskami I) Vajda [31] [-<2] [-V\\
Problematika akustických efektov pri výskyte ncsiímeritelných fáz bola motivovaná
(eorelickou prácou .1. l'etzella [.'Mj, kde holo upozornené na akustické anomálie v
nesiimeriteľne .štruktúrne modelovaných kryštálov. V spolupráci s:o zahraničnými
pracoviskami robil i pxperimentalnr- akustické vyšetrovania .). Slab<\vcius [.'{")] a P.
Knbinec [.'16]. So značnou odozvou sa stretla práca I. T. Hajáka ['17], ktorá v
spolupráci so zahraničnými autormi prinášala komplexné meranie útlmu i modulov
v l i thi i imniobátr.

5. A m o r f t i Ŕ m a t e r i á l y . Sk lá. Vyšetrovania útlmu na kremičitých sklách
začali v (50-icli rokoch R.. Treprra a Z. í^uchý [38] v súvislosti s vývojom onesko-
rovacích médií. Ukázalo sa, ic ľrokvrnčná závislosť neodpovedá očakávanej kva-
dratickej závislosti pre dielektriká. Merania na polovodičových sklách na báze
As'tSz a /1.S2.SV.J [39] [40] vykázali podobnú odchýlku na frekvenčnej závislosti a
odlišnú závislosť út lmu od toploty nrž predpokladala teória pre dielektrika. To
dalo podnet k nízkotoplotnéinii vyšetrovaniu, kde sa zistila anomália typická pri
meraniach tepelných parametrov t j . maximum útlmu v oblasti 20 K [41]. To
viedlo k teoretickej analýze o šírení v neperiodickej štruktúre .J. Hracim'ka [12],
ktorá bola doplnená neskôr uvážením dvojliladinových systémov a lokalizovaných
stavov vôbec [43]. Bolo zrejme, že treba uvažovať s distribúciou bariér a relax-
ačných časov a ako modelový material sa študoval Se. \. Tnrekov;'i vyšetrovala {41)
vlastnosti východiskovej taveniny, M. Krkoška šírenie vo vytemperovanom maeriáli
[4ľ>], študovali sa i efekty bezprostredne po ochladení taveniny vyvolané pnutím
[103]. Dali sa očakávať i nelineárne javy dané liustotnoii moduláciou podobne ako
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v polynéroch a irii prítomnosť demonštroval M. Krkoška [KM]. Objemový materiál
poskytoval Ion isté priemerné informácie Významným prínosom bolo zavedenie
vyšetrovania relatívne tenkých vrstifv metódou povrchových vln ľ. Košrinlom [-1(5]
ŕo umožnilo sledovať vplyv tepelného spracovania i prímasi a to aj v podmirukách
blízkych využitiu týchto vrstirv v olektrograrii [•17]. Časový vývoj útlmu umožnil
stanoviť distribúciu energetických bariér [48]. Siívis nirvtmnizmov útlmových pro
resov s elektrickými mechani/mami bol preukázaný prácami [4!)] [.")[)]. ľrrhľad
problematiky bol uvedený v [51].

CROSS - EFFEKTY A NELINEÁRNE JAVY.

1. AkustíMilf'ktrir.ké javy. Ide o javy kedy prítomnosť akustickej vlny vyvolá
elektrický signál, ktorý je nositeľom informácie o skúmanom procese. Ako vy-
plynulo z diskusie absorbcie ultazvukových vín v polovodičoch v prípadoch, keď
driftová rýchlosť nositeľov náboja prekročí rýchlosť zvuku môže prísť k negatívnej
absorbcii, akustická vlna vhodnej frekvencie sa zosíii, vztiiká porucha v rozložení
poľa a generujú sa prúdové oscilácie. C nás o pozorovaní javu pr\y krát referovali .1
Dcinkoa F. Janáček [.ri2] v r. 1%8. O podmienkach využitia javu pre zosilenie pri
využití magnetického poľa referovali Iv Mazák. V. Polach a f). Taraba v r 1ÍH5Í) [r).'5j
Nasledovala séria prác viacerých autorov, ktorá sa zaoberala štúdiom podmienok
vzniku domén [55] [56] [57] [58] Vyšetrovaním elektrického poľa v stacionárnej
doméne a jej modelom sa zaoberali .1. Rraciník a J. Stehna [60]. Iným prípadom
vzniku elektrického signálu je prechod akustickej vlny nábojovou dvojvrstvou resp.
miestom, kde je porušená elektroneutralita. Ak PÚ jej rozmery menšie ako vlnová
dĺžka akustickej vlny kopíruje generovaný elektrický signál časový priebeh deformá-
cie. Ak sa dvojvrstva s časom mení, mení sa i signál. To bolo využité k sledovaniu
pomerov na MIS - štruktúrach P. Burym a .1. Durčekom [61] pri použití objemových
vln a P. Koštialom a 1. Jamnickým pri použití povrchových vln [62]. Metodika sa
vypracovala postupne na úplnú analógiu DLTS [63] [105].

2. Magnetoakiistické javy. Výrazný vplyv magnetického poľa na energetické
stavy a pohyb elektrónov sa prejavuje silnou závislosťou akustických parametrov
látok na magnetickom poli resp. spätne, generáciou akustickej vlny pri elektro-
magnetickom vplyve na elektróny. Rezonančný útlm ultrazvuku je typický pre
paramagnetickú rezonanciu. Toto vyšetrovanie vyžaduje veľmi nízke teploty a bolo
prevažne robené na zahraničných pracoviskách P. Btirym [64] [65] [66] a prispelo k
objasneniu prímesových stavov Cr a Cín As. Magnetický vplyv na pohyb elektrónov
vedie k možnosti generácie zvuku v kovoch. Takýmto vyšetrovaniam boli venované
práce S. Kolníka, I. Čápa a J. Kliniku [67] [68] [69]. Autori v nich rozobrali efek-
tívnosť priamej elektromagnetickej generácie zvuku do kovov i možnosti generácie
rôznych vidov vln [70].

3. Fotoakustické javy. Nástup laserovej techniky a možnosti meniť svet-
lom parametre semiizolačných polovodičov viedli k obnoveniu problematiky štú-
dia ľotoakustických javov. Najprv to boli práce J. Sladkého venované klasickému
štúdiu pomocou fotoakustickej komôrky [71], neskôr laserovej generácie zvuku v
kvapalinách [72]. Príspevok ku generácii zvuku 7, obecnejšieho hľadiska analyzo-
val Petržilka [7.'5]. Možnosti ľotoakustirkélio štúdia polovodičov prezentovali práce
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.1. llraciníka a.I . Kejsta [73] [7-1]. Moduláciou vodivosti ako podmienky prr rfek
tívnu generáciu sa zaoberali p r a c e j . Hraeiníkrt a . ] . Stelinu a IV Koštjala [7-r>] [7(>]

Využitu inv»-miýVh akiisto - optických niclód sú venované práce K. ŕ'apovej. I.
Cápa a l\ llrgedtiša [77] [78] [79]. Využil if luminiscenčných efektov ku štúdiu oku
slizkých polí analyzuje práci I Turek.i [K0| n vznik luminiscencie pri inteir/ívitoni
ultrazvuku sonoluuňtiisccncie, roznb«<r;'; práca .1 Sameka a O. 'ľ.iralui [81]

4. N H i n r j i n i o javy. Celý rail cross-efektov je podmienený výraznou nelin-
earitou systému pri akustickej alcl>o flrklromagnrttrkrj fxirlá'ii Sftídiu ;\ anaiý/ľ
týchto pro!>lŕmov sa venoval I. L. Haják v prácach [82] [8!lj [81] a kvantovo efekty
súvisiarr s týmto prohlórnotn ro/ohorá v spoločnej práci s MA. Hr^azealom [8r>].
ľ-xperimentálneniu štúdiu javov je venovaná jeho práca so spoluautormi [8(5]. Výk
ladu možných mechanizmov fonónového echa je. venovaná spoločná práca, s I. Tiirekom
[87]. Nelineárne zmiešavanir- ultrazvukových vín k stanoveniu nelineárnych elas-
toel<-ktri<kých ko< f̂i<'cient.ov popísal L \'ikisály v práci [88], Špeciálnym prípadom
nelineárneho útlmu v kvapalinách vplyvom porušeného povrchu sa zaoberal .1. Slali-
pycius [85»] [90].

i l l . V Ý S K U M M O Ž N Ý C H A P L I K Á C I Í .

V uplynulom ohdohí sa často vyžadovala aj analý/a aplikačných mo/iiost: a preto
viacerí autori sa stiažili i formou puMikácie upozorniť na možné aplikácie. Nejednalo
sa o technický popis vyvinutých zariadení ako skôr o overenie využiteľnosti princípu
na praktických prohlémoch.

1. Povrchovo vlny. Použitie povrchových vln u nás zaostávalo hlavne pre
technické problémy výroby meničov. Výpočtom a návrhom meničon sa teoretirky
venoval F. Košek [íMj. prehľad prác o povrchových vlnách je zhrnutý v monografii
[í)2]. Využitiu povrchových vln k diagnostike stavu olejov a iných kvapalín jr ven-
ovaná práca P. Koštiala, J. Machalíkovej a .1. Kanioka [93]. Zmeny viskozity sa
prejavujú na útlme povrchovej vlny šíriacej sa v piezolektrickej doštičke ponorenej
do kvapaliny. V Kosti a! sa venoval i otázke kontroly elektrografických vrstiev [<) 1] a
možnosti kontroly hrotu z narušenia prenosu povrchovej akustickej vlny [!lr)}. Využi-
tie povrchových vln v koľajnici na meranie rýchlosti vlaku študovali Kolník S.. Cáp
I. a Sluuský T. [96]. V našich podmienkach atypickou je práca J. Slabeyciusa o
útlme povrchovej vlny v oceáne, ktorá vznikla v spolupráci I. Pavlovom v Moskve
[97]

2. Objfíiiiovó vlny. V tejto oblasti i napriek bohatým skúsenostiam z de-
fektoskopie boli navrhnuté viaceré originálne postupy. A. Štrba navrhol postupy
sledovania útlmu pre materiály s vysokým útlmom a s malou tepelnou vodivosťou
[98]. A Draciníková a I. Turek preukázali možnosť určovania elektrickej vodivosti
a pohyblivosti nosičov náboja vo piezoelektrických polovodičoch [99] P. Sladký
možnosť kontroly procesov polymerizácie [100]. Pre opticky nepriehľadné vrstv
navrhli S. Kolník a V. Hegeduš metódu akustickej elipsometrie [101]. V oblasti
nízkofrekvenčnej akustiky, boli významné zistenia v oblasti senso-akustiky ľ. Hnj-
čana [102].

P45



ZAVER.

Možno konštatovať, že rozvoj fyziky tuhých látok v Československu viedol k
-záujmu o metódy fyzikálnej akustiky tnknirr u všotkýcli typov materiálov. Vďaka
spolupráci medzi pracoviskami holo niovisé sledovať vývoj vo svete. V posledný1!)
10-i< h rokoch sa však ťažisko fyzikálnej akustiky \o svete presunulo <lo oblasti veľmi
vysokých frekvencií ;i veľmi nízkych teplot, čo holo v našich podmienkach eko-
nomicky i (technicky ťažko realizovateľné. Treba dúfať, že v novýdi podmienkach v
spolupráci s významnými výskumnými centrami v zahraničí budú môcť aspoň jed-
notlivci udržovať kontakt s vývojom a lak zabezpečiť kontinuitu rozvoja fyzikálnej
akustiky u nás.

Autor sa ospravedlňuje, ak opomenul niektoré práce Pri širokom uplatnení
fyzikálnej akustiky je možné, že na terhnicky alebo medicínsky orientovaných kon-
ferenciách boli prednesené i fyzikálne orientovane práce, ktoré ušli jeho pozornosti.
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PREDNÁŠKY V SEKCIÁCH

1. SEKCIA

ODBOHNK SKľPFNY :

(01) Suhimklcáina fyzika

(02) Jadrová fyzika

(03) Fyzika plazmy



11. Knnft.TMU'ia iťukýcli a *l<ivrit.sk.vc)i fyzikov, Žilina ľ.W.'l

STUDIUM REAKCE ''T(«(n.-)'-r>Tr S TERMÁLNÍMI NEUTRONY

si r o v O F n u l:M-iv(iio)l:'r>T«" HKACTION WITH TUKHMAL N T I T R O N S

Jaroslav Hou/álko (aj , Klement Konečný (a) . Ivo Toniandl (a), J a n Dobeš (a).
Petr Alexa (li)

(a) ľ s tav jaderné fyziky A V ('"R Řez. (b) M ľ K I K Praha

Radiační záchyt tepelných iieiit.r(<iiii v '-'^'ľr byl studován poniorí - - 7 koinci-
ilencního měření. Rylo sestavenu rozpadové schema do M Me\'. které obsahuje 51
hladin a 190 přechodu. Byl stanoven účinný průřez pro produkci izomeru '->1>r"T<\
a"' >().!) b. Schenia íiladin hylo prjrovnános výpt.irly v niudeln iiiterinediární vazby
:\ v m o d e l u i i i l e r a j f i i j í e í c h h n s o r m a ľ ' T í i i ľ > i i u

SjH-kira hlaiiin a)oíii<iv\i'li jader s lichým pucii m nukleonu \ oblasti hmotových
čísel A~KíO jsou znauié komplikovaiiri v důsledku kolekt i v 111 r li stupňu volnosti sudo
sudého koni a j.-.ou tak vhodným nastrojeni pro testování nižných teoretických
modelu.

!• x|>' riiiientálné byla struktura ! J : >Te studována pomocí různých metodikf!]. Pro
energie excitace vyšší než 75(1 keV jsou k dizpoziri údaje převážně z r'-akcís nabitými
rásticemi s typickou neurčitostí AK~5-1(! ke V [2..'i]. Studiu reakce '"'•1Te(n,-,) byla
doposud věnována malá pozornost. V krátkém sdělení[-1] je uveden pouze seznam
Si) přechodu - a jejich intenzit.

Experimentální uspořádáni

Jednokrystalová a koincidenciu' měření spekter záření ~) byla provedena na
svazku tepelných neutronu z neutronovodu instalovaného na reaktoru LVR-ló v
Heži.

Terčík obsahoval I.ô g metalického telúru obohaceného izotopem '""MTe na
9'2.1'X. Svazek neutronů byl vykolimovaný na rozměry 20x2.5 mm v miste terčíku
při celkovém toku l . lxlO f i neutronu za sekundu. Dostatečně efektivní odstínění
neutronu rozptýlených t.erčíkorn bylo zajištěno použitím 1.5 g/cnr obohaceného
uhličitanu litného. K registraci záření 7 byly použity dva Ge detektory s relativní
účinností 12'X a 20% v těsné geometrii.

Spektra 7-7 koincidencí byla měřena při nastavení vrátek na 13 intenzivních
primárních přechodu a 16 nízkoenergetických přechodů. Akumulace koincidenčních
dat a odečítání pozadí v režimu on-Jine se prováděla pomocí osobního počítače.

Výsledky a diskuse
Spektrum záření 7 pozorované v měření s obohaceným terčíkem jstne. porov-



ggo

OCNJO

1529.55 3/3'
BY PRIMARY Y-TRANSIT1ONS

S/I-.7/2 ;
9/2.11/2- i

3/2-
3/2*

(5/2*)
S/2-.7/2
S/2.1V2-

5/2*
5/2-(7/2-)
•b/2*)
5/2- -

1322.60

1319.56
1265.14
1242.75

1209.76

1133.09
1071.89
1066.38
1053.72

1017.77

786.77
729.20
671.41
642.18
636.06
537.78
525.37
463.34
443.52

321.23 9 / 2 -

1*4.94 11/2

35.50 3/2*
0.00 V2* —

Obr.I Částečné schema hladin 1 2 j Te pozorovaných v reakci : 2 4Te(n,7).



nali s analogickým spektrem pro přirozený telur za účelem iďntilikace 7-linck
pocházejících od ostatních izotopů Te. Celkem kolem 190 7-liiiek bylo připsáno
ic&kc\ I24Tc(«,ifV Wylu sestaveno rozpadové sdwma l 2 5 T e , která olwaUvýe !>1 hlavím
do energie excitace <2.8 MeV. Cast rozpadového schématu je uvedena na obr. 1
Byla určena Q-hodnota reakce 1 2 4 T e ( n j ) , která činí 6'5(i9.l±i).3 keV a je ve shodě
s hodnotou 6571.7±2.4 ke V uváděnou v atlasu BN L -325(5]. Spiny a panty exci-
tovaných stavů I l i 5 Te jsme určovali na základě předpokladu dipólového charakteru
primárních přechodů a dipólového nebo elektrického kvadrupólového charakteru
sekundárních přechodů.

IVo energie excitace K r < l MeV jsou naše výsledky v plné shodě s údaji ze stu-
dia (d,t) reakce[2]. Plně byla pot vržena existence hladiny 537 keV ( I / 2 4 ), která se
v (d,t) reakci slabě populuje a v ostatních reakcích nebyla pozorována vůbec. Dále
bylo nalezeno 6 nových hladin.
Hladina 1071.9 ke. V: Na uvedenou hladinu jsme nepozorovali primární přechod ze
záchytového stavu. Její existence je však spolehlivé prokázána v koncidenčiiích
měřeních. Hladina 1071.9 keV se deexcituje silným přechodem na hladinu 525 keV
7/2+ a napájí se z řady hladin s J ' - 1 / 2 " , 3 / 2 " (viz obr.2). To umožňuje připsat
této hladině hodnotu spinu a parity 5/2" nebo (7/2") se silnou preferencí 5/2".
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lltadirtn 1209.S Ice V: V koinciderici s přechodem 176 keV, který dooxcitiije hla-
dinu 321.2 keV 9 / 2 " , j sme pozorovali linku 888.5 ke\'. Vr koincidcnci s prechodom
380.1 keV, kléry deexeil.uje hladinu 525 keV 7 / 2 " , j sme však uvedenou linku nepo-
z«>r<ivali. Oliě hladiny. 525 keV a 321 keV jsou propojeny si lným přechodem 20-1.1
ke V (viz. obr. 1) a lak jedinou int-<jrpretacr je předpoklad existence hladiny 120'.).H
ke\' s .P--5/2"' .7/2,0/2.1 1/2". Tento závěr je potvrzen pozorováním koinciderice
přechodil 537.8 a 081.4 k«'V.
Hladiny :J07fi.9. 25Ô0.J n 3r>(hH.t ke\: V na.šich měřeních jsme pozorovali poměrně
inl.cMzivni pr imární přechody 4492. i, 4018.8 a 4001.0 keV na uvedrné hladiny.
Vzhledem k hodnotě spinu a parity záchytového stavu l / 2 + mohou mít ty to tři
liiaciiriy spin 1/2 ucho '.i/2.

Rovněž .jsme pozorovali pr imární přechody na hladiny 12(i5.l. 1529.5. I6'52.5,
2061 0 a 2226.2 keV. které hýly dříve identifikovány jako 5/2+ nebo ( 5 / 2 + ) . Koni-

í našich výsledku s l-hodnotou ze studia (d.t) reakce[2] vyplývá jednoznačný
/ 2 + pro tyto hladiny.

ľi'nniý prúŕr: (Ttn

ľkazuje se. že hladiny 1071.S a KJI9.5 ke V se zápornou paritou mají významnou
úlohu při iiapáj'-ní izonierního stavu l l / 2 ~ s energií 114.S keV. Studium incii-
vidtiálnícli přechodu v reakci 1-'/ | 'ľc(n.*;), kUre napájejí tento izomerní slav I ! / 2 ~
muže sloužil jako nezávislá metoda k určení účinného priiŕe/u <rm pro produkci 5S
denního i/omeru '-""'"'Je. Za předpokladu, že známe intenzitu všech přechodu, které
napájejí hladinu 144.8 keV, můžeme vyjádřit hodnotu <rr" pomocí vztahu

+r»,-)/VI*T-'+"710n. (1)

k<le r>, jsou koelicienty vnitrní konverze, 1-,, jsou intenzity přechodil, které napájejí
izomerní stav vyjádřené v počtu emitovaných 7-kvant na 100 zachycených neutronu,
tr!l+"' je totální účinný průřez pro záchyt neutronu.

Po dosazení do vztahu (1) hodnoty a - 9 + m = 6 . 8 ± l .5b[5], hodnot o,[l] a ex-
perimetálních hodnot intenzit přechodu 176.3, 380.1 a 641.9 (viz. obr 1)
můžeme získal dolní hranici veličiny rrm >0.9 b. Naše hodnota izornerního poměru
rr"1 j(Ts'r'm ~0.IM je v souladu s izomernírni poměry pro ostatní sudé izotopy Te.

Získaná hodnota am není v rozporu s výsledky starší práce[6], kde se uvádí hrubý
odhad crm ~5 h. Naopak námi určená dolní hranice pro vm je v silném nesouhlasu
s práci[7], ve které je uvedrna hodnota <rm=:40±25 inb. Příčina tohoto nesouhlasu
není jasná.

Modelové"; v ý p o č t y

Struktura jádra 1 2 r 'Te byla interpretována v rámci modelu intermediární vazby
(dále ICY1) a modelu interagujíc.ích bosonů a fermionů (dále IHFM).
Hamiltomán I CM

Hamiltonián v lf'M se skládá ze tří částí:

H = Hn + Hc + Hinl, (2)



kde //„ jo Hamiltonián jednočásticového sférického středního polo s párovací in
torakci a //c je Hamiltonián sférického sudého jádra, který jo brán v nestandardní
formě so zahrnutím interakci1 inozi fonony:[H]

Hc =

i

/ - (I •> A M ^ - I

Hamiltonián //,„, popisuje interakci mezi kvazičástUvini a funony:

Parametry ČNMUI //,- byly určttiy purovnáníin s energiemi v sudém jádře ' " ' ľe:
hu2-tv2iý.:i k e v . ť u - i e r r f k « v , /•:•,-i:<o-2kev. /•:.,--i'^-iy kuV, , - i a = - l a s . - i k e v .
Kvazič;úiticov«; energii a pravděpodobnosti zaplněni jednorásticových hladin jsme
získali z H('S výpočtů s použitím realistických jednocásticových eiiergiifl)] a párovací
síly. Jeden zbývající parametr £2 byl fitován s ohledem na energie nízkoležicícli
experimentáiních hladin v '-'5Te s výsledkem £•> — ÍS. 15.
Ilamittoiuán I li ľ M

Hamiltojiián I HTM obsahuje podobno jako rov.(2) tri členy: fe.rmiouovmi a
bosonovoii část a liosonovo-ferimonovoii interakci. Kvazičasticové energie jsou
získány v IK'S přiblížení s jediKiŕásticovými energiemi a párovací nu žerou z
práct.-[10j. Bosonová část iiamiltoniánu se určuje ze sudého jádra J~'''To.
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Obr.3 Porovnání experimentálních a vypočtených hodnot energie hladin I 2 5Te.
Hladiny jsou označeny dvojnásobkem hodnoty spinu.



Zde dostupne údaje nejsou dostatečné pro rozlišení SV(b) nebo O(fi) charak-
teru jádra 1<-!í"Te. Analýza sudo-lirhého jádra 1"5'ľr ale upřednostňuje Slí(~>)
popis. Bosonovou-fermionovoii interakci uvažujeme ve zjednodušené fontu' s
mikroskopickými odhady pro závislost, parametru na pravděpodobnostech zaplnění.
Zbývají tak tři parametry pro velikost monopolové, kvadrupolové a výměnné inter-
akce. V označení programu ODDA[11] jsou hodnoty těchto parametri) (v MeVech)
fiľ.M - -0.275, HľQ - 0.17:5 a HľĽ - 1.35. Poznamenejme, že jeden soubor
parametru je použit pro hladiny s kladnou i zápornou paritou.
Diskuse výpočtu

Na ohr.3 jsou j)orovnány vypočtené a experiirientáluí hladiny. Pro hladiny s
kladnou paritou dávají výpočty v K'M i v 1BFM podobné výsledky. V ICM na
rozdíl od 1BFM není ale reprodukováno poradí hladin 3/2+ (-i'13.5 keV) a 5/2+

(463.4 keV). Pro hladiny sr zápornou paritou je zahrnutí výměnné interakce v 1BFM
podstatné pro vysvětlení rozštěpení fononového-kvazičásticového multipMu. .lak v
ICM, tak v IBFM se nedostán*' poměrně silný pozorovaný E2 přechod 3/2* —» 5/2|,
pokud se nepoužije efektivní neutronový náboj ~ 1.5.
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R.CÍSUI1HÍ

The 7-rays following thermal neutron capture in 1 2 4Te have been studied by
-y-*> coincidence measurements. A level scheme consisting of 51 levels including
190 transitions has been established up to excitation energy 3 MeV. The iscrner
production cross section was determined to be greater than 0.9 b. The energy levels
are compared with the Intermediate Coupling Model and the interacting Boson-
Fermion Model. • •
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VLASTNOSTI IMPLOSK PLASMATU TYPU Z- PINČ

CHARACTERISTICS Oľ THE Z-PINCH IMPLOSION

Pavol Kube.í. Jiří í lakr, Jozef Kravárik, Petr Kulhánek. Jan Píchal

Katedra fyziky FEL CW'ľ, Technickú 2, 166 27 Praha 6

1. Ovod

Studium implusc plasmatii z-pinče přitahuje pozornost především některými
extrémními vlastnostmi fáze maximální komprese, např. výskytem oblasti s vysokou'
hustotou, teplotou, silným magnetickým polem a vysokou hustotou energie a zářivým
kolapsem [1. 2|. Implosi plasmatu lze využít např. při jaderné fůzi, jako zdroje
rcntgenovskěho záření a jako zdroj vysokocnergctických elektronových a iontových
svazků. Zařízení jsou vzhledem k parametrům plasmatu relativné jednoduchá a levná.

Snahou siudia je především objasnění fysikáinich principů tohoto jevu, na jejichž,
poznání závisí optimální využití extrémních vlastností z-pinče. V praxi se /pravidla využívá
válcová konfigurace výboje, objevují se však i práce pojednávající o sférickém uspořádání,
při kterém se využívá i komprese v podélném směru z |3J.

Tento příspěvek se zabývá rozborem parametrii a energetických přeměn plasmatu
výboje napájeného kondenzátorovou baterií o energii 0.5 kJ a probíhajícího ine/i dvěma
kuželovými elektrodami při relativně vysokém tlaku (2 -f 50) kPa v dusíkové nebo
argonové atmosféře s maximálním výbojovým proudem 50 kA vyskytujícím se ve výboji
v první púlperiodě 1 ps po průrazu. Výboj má soudkovitý tvar. Ke studiu byla použita
šlírová. interferometrická a spektroskopická diagnostika využívající rubínový laser v Q
režiPiii o délce pulsu 5x!0"^ s. Výsledky měření byly fotografovány. Během jednoho
výboje bylo možno exponovat jen jeden snímek , přičemž, pokusy byly prováděny
v různých, předem zvolených fázích první výbojové pňlperiody. Soubor měření se
vyznačoval velmi dobrou rcprodukovatelností. Výsledky byly použity ke studiu časového
vývoje elektronově hustoty a teploty v různých místech výboje [4]. Rychlosti změn výše
uvedených vlastností plazmatu jsou dostatečně pomalé vzhledem k délce laserového pulsu,
umožňují dostatečně přesný popis jevů a zásluhou analogie s výboji o energiích ojeden až
dva řády vyšších je možno výsledky pokusů aplikovat i na tyto výboje.



2. Experimentálni výsledky

Průchodem proudu plasmaiom so uvolňuje Cast energie jako Joulovo leplo a vyzáíi se
formou volni} • volných přechodu a dnihučást se transformuje v důsledku maynctkkéno
pole vlastního proudu it l.orent/.ovy sily do kinetické* energie plasmalu s rychlostí
orientovanou smírem k ose výboje, kde se formuje hustSÍ plazma valcového t vat u
V důsledku soudkovité'ho tvaru elektrického a magnetického pole je úzký válec v rase;
0.4 us po průhoji uptostíed přeiuSen a vytvoří se dvé iiysky plasmaiu nava/.ujid na hroly
o.lekiiod. Trysky vvstřikují plasma vstřícní do centrální oblasti. Zdrojem plasmatu
v tryskách jsou jednak ionty odpařené' / elektrod a jednak ionty urychlené do oblasti trysek
Lorent/ovou silou 13)

l*roudová vrstva je tvořena jednonásobní ionizovanými ionty ve vrstvách soudkovitého
tvaru se střídavě vvsši a ni/si hustotou, s iloušlkiw jedno vrstvy asi 0.7 mni a ro/dílem
extrémních hustol 20 <ľŕ od priimíru. Tylo vrstvy jsou uiychlovány k ose výboje, přičemž
postupné v/růstá jejich rychlost i\ elektronová hustula na hodnoty 10* m/s a >x 10 ~ l m'-'
v oblasti na hianici trysky [ft|. V uy.sce se radiální rychlost pla>maiu transformuji:
na rychlost axiální. Očekávali bychom přitom transformaci kinetické energie na c-ncriiii
tepelnou a rňst elektronové hustoty a teploty v trysce. Hxpcrimcnly však překvapiví
ukazují siejné hodnoty leploí a hustot v trysce i v proudové vrstvč v okolí trysky, intensita
kontinua dosahuje maxima ve viditelné oblasti pro vlnovou délku 500 nm. Intensita
vyzářena ve speklráiních čarách je slabší a tvoří asi 10% celkové hodnoty. Hlekironová
teplota vypočtená / imen/.it čar Ar lí je 2 eV. Slírové snímky trysek neobsahují obrysové
čáry. z čeho/, vyplývá neexistence gradientu tlaku. Vzhledem k hustote plasmatu je intenzita
volnč • volných přechodů dostatečné vysoká a komprese může probíhat izotermicky.

V oblasti trysek je na Slírových snímcích vidét ve sméru proudnic tři až pět filamentů

o průměru O.i mm. délce 3 mm a hustotě 5xlÓ-4 ni"3.

Zajímavá je existence a struktura plasmatu v centrální části, kde se sráží proudy
plasmatu vyvr/cné tryskami. Hustota v této oblasti dosahuje hodnoty (l-f2)x 10-5 m -3
V čase 0.5 ^s po průrazu se začíná vytvářet souvislá sférická struktura a po 500 ns je její
průměr (l-=-2) mm. Tato struktura zachovává svůj tvar s maximálním hodnotou gradientu
hustoty u povrchu po dobu další JÍS.

3. Diskuse

V uvedeném typu /.-pinče je možno pozorovat Iři zajímavé jevy - fiiamcntární strukturu
trysek, stabilní centrální strukturu a nízkou hustotu a teplotu v tryskách.
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Fihinicniy jsou vystaveny okolnímu dynamickému tlaku řadu I0 7 Pa. jejich vnitřní tlak
odpovídá asi 20'ží tvíio hodnoty. Podobní ro/.dily byly namířeny v tryskách a v okolní
proudoví vrstvi vní dosahuje kineticky ilak hodnoty K)7 Pa u tepelný tlak uvnitř má
hodnotu 2x 1 (ŕ Pa.

Tyto ru/dťiy I/O vysvětlit uiľbulenini sliukhiíoii plasmám. Podstatná C 1st kinetickí''
energie plasmám se ruční na energii turbulentního pohybu s velmi malou disipaci a zbytek
přcinčníný v teplo se vyzáří ve foimč volní - volných přechodů Turbulence vznikají
v okolí trysek při /pomaleni proudoví vrstvy z nadzvukoví rychlosti. Rotační pohyb
plasmám o rychlosti I(H ms' ' v magnetickí m poli 1 T může indukovat silní lokální
proudy a zesílit lokálni magnetickí pole lak. aby se hustoty kinetickí a magnetickí energie
vyrovnaly. Výsledná indukce lokálního stochastickčho magnetickího pole dosahuje
hodnoty 3 T. Larniorňv polomer iontů v tomto poli je 0.5 mm a odpovídá polomeru
turbulencí. Poloměr drahý clckuonii je o čtyři řády nižší než. poloměr iontů, což. způsobuje
oddílem' drah elektronů a iontů, snížení srážkoví frekvence. Jouleova tepla a teploty a
zvýšení vodivosti plasmám. Doba existence lokálních proudů a turbulencí je asi 1 (ÍS.
Nutnou podmínkou pro existenci dlouhodobí nedisipativni turbulentní struktury je v n ŕ j 5 i
tlak a silní magnetickí pole.

Filamcnly jsou pravdípodobní konečným stabilním stádiem rozpadlí proudoví vrstvy.
Plasma ve filameniech je vystaveno pinCujícíinu magnclickírnu poli s axiální a azimutální
složkou. Pro pozorovaný prJmér fiiamuntú 0.2 mm je třeba proudu 2 kA a indukce 5 T.

Stabilní stiuktura je formována vnějším kinetickým tlakem a je pravděpodobné
důsledkem zamrzlčho magnetickího pole do plasmatu. Hxislence /amr/lčho
magnetického pole je důsledkem vysokí vodivosti nedisipativních turbulencí. Pro
charakteristickí rozměry turbulencí 1 mm a rychlost rotace iO^ms"' je dolní mez
odpovídající hodnoty vodivosti plasmatu 10^ Q" ' n r ' .

4. Závěr

Ve fázi maximální komprese z-pinče dochází k rozpadu proudoví vrstvy a její
filamentaci, ke vzniku turbulentní struktury s relativní vysokou stabilitou a hustotou
energie, ke krátkodobímu (nanosekundovímu) vzniku míst s vysokou teplotou, silným
magnetickým polem a vysokou vodivostí. Důkladnější poznání a využití těchto jevů
vyžaduje komplexní experimentální a teoretickí studium. V další fázi výzkumu se počítá
se souběžnou šifrovou, interferometrickou a rentgenovou diagnostikou v oblasti
nanosekundových a subnanosekundových dějů pro určení časového vývoje hustot, teplot a
magnetických polí filamentú. míst s vysokou teplotou, turbulencí a stabilní centrální
struktury.
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The contribution presents some results of schlieren and intcrfcromctric diagnostics of
the high current discharge (0.5 kj. 50 kA, T - 2 (.is) between two cone-shaped electrodes
under the pressure (2-r50 kPaj in nitrogen and argon. The diagnostic's iaser pulse length is
40 ns.

Plasma is accelerated due io the Lorentz force in a radial direction towards the discharge
symmetry axis.and two parts -- plasma jets and a relatively long life plasma structure are
produced. The characteristics and parameters of this structure may be described by the
magneto hydrodynamic turbulence phenomena.
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PRŮRAZ VZDUCHU V SUPERPONOVANÝCH ELEKTRICKÝCH
POLÍCH

BREAKDOWN OF AIR IN SUPERIMPOSED ELECTRICAL FIELDS

Karel Kapoun (a). Mart Aints (b). Ants Haljastc (b)

(a) Katedra fyziky. Jihočeská univerzita. České Budějovice. Česká republika
(b) Katedra fyziky', Univerzita v Tartu, Estonsko

Při působení silného elektrického pole na jednopólové vf výboje dochází k průrazu a
vznikají plazmoidy. V príspevku jsou uvedeny metody a výsledky méření podmínek
vzniku průrazu a vybraných parametrů plazmatu včetnč časových průbčhů.

Elektrické parametry průrazu plynů v superponovaných polích
Studium průrazu plynů v superponovaných polích bylo provádčno ve vzduchu,

dusíku, oxidu uhličitém a argonu při normálním tlaku na dvou pracovištích při
hodnotách frekvence vf pole 27,12 a 20 MHz. Vysokofrekvenční výboj hořel při
frekvenci vf napětí 27,12 MHz na hrotové elektrodě, umístčné na jedné straně cívky
budicího obvodu; druhá strana je uzemnená. Na rovinnou elektrodu ve vzdálenosti d od
hrotové elektrody je přiváděno stejnosměrné napčti kladné či záporné Stejnosměrné
napětí je generováno zdrojem, na jehož výstupu je paralelně připojen kondenzátor. Vf
generátor i stejnosměrný zdroj jsou společně uzemnený. Při průrazu tedy dochází k vybití
kondenzátoru přes výbojovou dráhu vf výboje, cívku budícího obvodu vf generátoru a
potřebné vodiče [2 - 5].

Parametry průrazu v superponovaných polích jsou ovlivněny charakteristikami
zdrojů - vysokofrekvenčního i stejnosměrného, především resistancí, kapacitou
připojeného kondenzátoru, induktancí, velikostí vf napětí a vf výkonu, velikostí a
polaritou stejnosměrného napětí a dále vzdáleností a tvarem elektrod, druhem plynu a
tlakem. Při měřeních byly měněny parametry: výkon uvolněný ve výboji, vzdálenost
elektrod a polarita přiloženého napětí. Stejnosměrné napětí mezi elektrodami a jeho
průběh při průrazu byl měřen univerzálním voltmetrem, který' byl opatřen
vysokonapěťovou sondou a sledován oscilografem . Průběh proudu byl měřen proudovou
sondou s výstupem na tento oscilograf.

Graf na obr. 1 ukazuje závislost napětí průrazu vzduchu na výkonu při několika
vzdálenostech elektrod. S rostoucím výkonem a tím i délkou vf výboje toto napětí klesá.
S rostoucí vzdáleností napětí průrazu při stálém výkonu roste. Analogická měření byla
provedena i pro záporná superponovaná napětí. Charakter je obdobný s tím rozdílem, že
při jinak stejných podmínkách je pro vznik průrazu zapotřebí vyšší hodnot)
stejnosměrného napěti. V mezích prováděných měření průrazné napětí nezáviselo na
kapacitě připojeného kondenzátoru (do 2 uF). Analogická měření byla provedena
v dusíku a argonu.
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Obr. I Závislost kladného napčtí při vzniku
průrazu na vf výkonu. Vzdálenost elektrod:
a) 2,8 cm. b) 3,7 cm, c) 4,6 cm, d) 5,5 cm,
c) 6.6 cm, 0 7,6 cm, g) 8,9 cm, h) 9,7 cm,
i) 10,5 cm

Obr. 2. Závislost napčtí průrazu
na vzdálenosti výboj -
rovinná clck-troda. Vf
výkon. 1)30 W, 2)50 W,
3) 100 W, 4.) 150 W

Pro vznik průra/u je důležitá vzdálenost d - dj. mezi rovinnou elektrodou a výbojem.
j( je délka kanálu výboje). Příklad je uveden v grafu na obr. 2 Odchylky závislosti Uss

na (d - dk) jsou způsobeny dalšími vlivy, jak bylo zjištčno i šifrovými metodami, jako je
ohřev výbojového prostoru a rozdílné vlastnosti vf výboju při nízkých výkonech (vf
koróna) a vyšších výkonech (pochodňový výboj)

Při nízkých hodnotách stejnosměrného napčtí (do 2 kV) a menších vzdálenostech
elektrod vzniká dvoupólový výboj v superponovaných polích. Při malých výkonech také
dochází ke zhášení vf výboje v superponovaném poli, jc-li rovinná elektroda záporná.

Pomocí napěťové a proudové sondy byly při mčnících se parametrech (výkon,
vzdálenost elektrod, kapacita kondenzátoru) zjištěny časové průběhy proudu a napčtí při
průrazu vzduchu v superponovaných polích [4|.

Průbčhy napčtí na elektrodách v časovém intervalu řádu sekund ukázaly, že se jedná
o vybíjení a nabíjení kondenzátoru stejnosměrného zdroje. Průbčhy v časovém intervalu
10 5 s ukazují, že se vytváří Humenné kmity.

V prvém přiblížení byl pro tento interval navržen jednoduchý model. Kondenzátor
se vybíjí přes odpor přívodů, vinutí cívky a výbojové dráhy a indukčnost cívky budícího
obvodu a přívodů. Sériový obvod RLC a vznikající tlumené kmity jsou charakterizovány
kromč hodnot R, L, C ještč periodou tlumených kmitů, konstantou útlumu, útlumem a
logaritmickým dekrementem útlumu. Amplitudy napčtí a proudu a periodu tlumených
kmitů lze měřit přímo z oscilogramů, ostatní je možno vypočítat, včetně celkového
odporu R a indukčnosti L. Tyto dvě veličiny lze srovnat s naměřenými hodnotami odporu
přívodů, který činí 0,15 Q a indukčnosti cívky budícího obvodu a přívodů, která má
hodnotu 6,4 u,H.

Doba trvání tlumenných kmitů závisí na velikosti náboje kondenzátoru na počátku
průrazu. Perioda tlumenných kmitů a příslušná kruhová frekvence jsou určeny velikostí
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kapacity kondenzátoru, indukčností cívky budícího obvodu a přívodu, která je stálá a
velikosti odporů přívodu a výbojové dráhy. Odpor je považován v tomto modelu /a stálý a
souvisí s velikosti počátečního náboje na kondenzátoru.

x

Obr 3. Závislost odporu výbojové dráhy a Obr. 4 Časové závislosti koncentrace
mčrné vodivosti na čase. Výkon 74 nositelů náboje n, log(»). a 1 In
W, počáteční stcjnosmčrnč napčtí - Podmínky jako u obr 3
6,9 k V, vzdálenost elektrod 3,2
cm, kapacita kondenzátoru 0,5 uF

Předchozí model pinč nevystihuje skutečnost, neboť odpor výbojové dráhy se při
průrazu s časem mční, jak vyplývá z grafů závislosti odporu výbojové dráhy a vodivosti
na čase (obr. 3).

Měrný odpor a vodivost byly určeny ze znalosti odporu a geometrie průrazu.
Vodivost umožňuje určení koncentrace nábojů n. V grafech na obr. 4 jsou zachyceny
časové závislosti koncentrace n, převrácené hodnoty koncctracc ľn a log n.

Časová závislost //« je v časovém intervalu řádu 10"2 s lineární a lze ji popsat

rovnici
1 1

n nr%

kde n0 je počáteční koncentrace, a koeficient rekombinace, t čas.

Výpočtem lze určit počáteční koncentraci, která činí řádovč K)23 m"3 a koeficient
rekombinace, který je řádovč 10 1 8 m3 s 1 .

V tomto časovém intervalu je zánik nositelů náboje určen převážně rekombinací.
Pozdčji se uplatňuje i difúze nositelů náboje. Zjištčné koncentrace nositelů náboje se
shodují s výsledky určenými spektrálními metodami | 3 , 4].

Parametry průrazu vzduchu při normálním tlaku v superponovaných polích byly
mčřeny i při frekvenci vf pole 20 MHz a při jiném režimu. Hrotová elektroda byla
napájena jak z vf zdroje tak i ze zdroje stejnosměrného napětí. Rovinná elektroda,
umístěná ve vzdálenosti několika centimetrů nad hrotovou, byla uzemnená. Obě
elektrody byly uzavřeny v ocelové komoře s diagnostickými okny. přívody k elektrodám a
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ke kapacitní sondč pro měření napčtí. Vysokofrekvenční generátor VJAZ-M2 pracoval
na frekvenci 20 MHz s výkonem do 5 kW.

Obr 5. Schema experimentálního zařízení

Stejnosmčrné napčtí bylo generováno zdrojem do ±20 kV a mčřeno
elektrostatickým voltmetrem. Schema mčřicího zařízeni a zdrojů je na obr 5, kde jsou
zaznamenány i oscilograf pro detekci napěťového signálu i signálu fotonásobičc FELJ-87,
kterým byla mčřena relativní intenzita záření při průrazu, synchronizační zařízení a
monochromátor MZD-2 s časovou lupou LV-03 |3j. Tato mčření potvrdila předchozí
výsledky.

Spektroskopická diagnostika průrazu
Spektrální diagnostika plazmatu průrazu plynu byla rovněž prováděna na dvou

různých zařízeních. V prvém případě vf výboj byl generován při frekvenci 27,1 MHz a
superponované stejnosmčrné napětí bylo přiváděno na horní rovinnou elektrodu. Byl
sledován průraz při normálním tlaku ve vzduchu, dusíku, argonu a oxidu uhličitém. Při
těchto měřeních horní rovinná elektroda byla niklová, hrotová elektroda byla vy robena ze
spektrálně čisté mědi či hliníku nebo slitiny o známem složení

Spektra vf výboje a průrazu v superponovaných polích jsou značně rozdílná.

Ve vf výboji jsou velmi intenzivní čáry Cu (materiál elektrody), dále pásy N 2 , N 2 ' ,
OH, NO, CN, CO.

Spektrum průrazu je tvořeno čarami Cul a CuU a dalších složek materiálu hrotové
elektrody. Tyto čáry se objevují v oblasti původního vf výboje. ÍJ horní elektrody jsou jen
čáry prvků, které obsahuje tato elektroda (Ni). V celém spektru lze objevit čáry NI a Nil,
hoří-li výboj ve vzduchu či dusíku a Ol, hoří-li v CO.
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Ze spektra byly určeny hodnoty elektronové teploty, teploty neutrálního plynu a
koncentrace nabitých částic. Elektronová teplota leží v mezích (1 *3)*1()4 K, teplota
neutrálního plynuje řádu JO3 K, koncentrace nabitých částic (0.5 +1,0) 101 m 3 . Jedná se
o hodnoty určené ^ integrálního spektra.

Ve spektru průrazu argonu v superponovaných polích byly identifikovány čáry Arl,
Aril a materiálu elektrod, ton. Cul.

Elektronová teplota byla mčřena z intenzit spektrálních čar argonu a namčřené
hodnoty se pohybují v rozsahu (1,5 +2)-10" K a s ohledem na přesnost mčřcní nebylo
možné stanovit souvislosti s průrazným napětím či jinými veličinami.

Koncentrace elektronů byla určována z ro/iíření spektrálních čar argonu. Namčřcná
hodnota je 3 *1022m-3.

V druhém případě byl průraz vzduchu v superponovaných polích sledován při
frekvenci 20 MHz s výkonem do 5 kW. Stejnosměrné i vysokofrekvenční napětí bylo
přiváděno na hrotovou elektrodu, horní rovinná elektroda byla uzemnčna. Při měřeních
byly obě elektrody měděné a elektronová teplota byla určována z čar mědi 324, 327 a 330
nm.

Z integrálního spektra byla určena tcploia podél osy průrazu a pohybuje se
v rozsahu (2 -f-3)lo4 K (obr. 6).

S využitím časové lupy bylo sejmuto spektrum průrazu v intervalu 320 až 340 nm
v různých časových okamžicích od 30 do 220 j^s. Měření v každém okamžiku náleží
jinému průrazu byť za jinak stejných podmínek (stejnosměrné napětí 10 kV. kapacita
vybíjeného kondenzátoru 2 jo.F) a výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka 1:
Elekt ronová teplota při průrazu vzduchu v superponovaných pol ích.

ŕ (us)

d (cm)

rovina 7,5
6,0

4,5

3,0

1,5
hrot 0,0

30 60 90 1.10 130 160 190 220

7 ( 1 O 3 K )

18,4
28,0

22,4
22,0
20,0
18,9

21,0
23,5
21,8
18,8
18,5
16,6

21,2
19,0
20,8

17,8

19,6
18,9
22,9

20,3

21,0
22,0
19,7
17,1
15,0

22,1

19,8
19,4

15,0

21,9

17,0
16,1
15,8

21,0

21,0
11,7
21,7

18,1

19,9

Dále byl měřen časový průběh relativní intenzity záření pomocí fotonásobiče
FEU-87 na hrotové elektrodě a ve vzdálenostech 2 cm a 4 cm (obr. 7) Perioda změny
relativní intenzity byla 5 us. Perioda tiumenných kmitů napětí a proudu byla
dvojnásobná.
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Obr 6. Príibčh elektronové teploty, určené Obr 7. Časová závislost relativní intenzity
z integrálního spektra, podél osy záření při průrazu
průrazu vzduchu v
superponovaných polích
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RESUME

The following parameters of the breakdown in the air at the pressure 105 Pa were
measured: spectrum, electrical parameters, the relative radiation intensity and the time
dependence of temperature.
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(08) Fyzika nízkych teplôt
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11. Konferencia českých a slovenských fy/ikov, Žilina 1993

RELAXAČNÉ SPEKTRÁ V AMORFNÝCH KOVOVÝCH MATE-
RIÁLOCH

RELAXATION SPECTRA IN AMORPHOl'S METALLIC MATERIALS

Václav Ocelík, Kornel Csach, Jozef Miškuf, Alena Kasardová

I'slav experimentálnej fyziky SAV. Košice

Úvod

Hýchlo ochladené kovové zliatiny - kovové sklá (KS) vykazujú značné zmeny
svojich fyzikálnych charakteristík pri zvýšených teplotáí' . Výsledkom rýchleho och
ladenia taveniny je amorfná štruktúra, ktorá pri ohriatí podlieha tzv. štruktúrnej
relaxácii, počas ktorej dochádza k vzájomnému preusporiadavanii] atómov a tým
k z meno viacerých fyzikálnych charakteristík [1,2]. Podrobné štúdium týchlo zmien
napomáha hlbšiemu pochopeniu väzieb medzi štruktúrou amorfných kovov » ich
fyzikálnymi vlastnosťami.

ľkazuje sa, žr pre hlbší popis procesov štruktúrnej relaxácie amorfných kovov
nestačí predpokladať jeden tepelne aktivovaný proces, ale že je nutné uvažovať ceiú
množinu tepelne aktivovaných procesov, ktorých aktivačně energia ivoria spojité
spektrum [3j. Doteraz bolo v literatúre navrhnutých niekoľko spôsobov výpočtu
spektra aktivačných energií (spektra relaxačných časov) z merania časovej závislosti
niektorej vhodnej fyzikálnej charakteristiky KS v izotermických podmienkach ['1-8].

Cieľom predkladanej práce je ukázať, aké výsledky možno očakávať pri použití
dvoch z týchto metód [5,M] na odlišných typoch i/otermických dát získaných pri
štruktúrnej relaxácii KS.

Model a metódy výpočtu

Detailné predpoklady a odvodenia modelu spektra aktivačných energií možno
nájsť v prácach Primaka [-1], CJibhsa a kol. [!}]. Pre prehľadnosť sa obmedzíme na
základné východiská.

Predpokladajme, že v tuhej látke sa nachádza určité množstvo bližšie nešpeci-
fikovaných ., defektov", ktoré sa zúčastňujú procesu štruktúrnej relaxácie týrv, že
sú postupne zo štruktúry odžíhavané. Nech (](t) je koncentrácia takýchto de.Vk
tov v čase / Predpokladajme, že rýchlosť ich od/íhavania je priamo úmerná K h
koncentrácii:

£
O veličine /\ predpokladajme, že závisí od teploty T a aktivačnej energie E arrhe-
niovsky:

(2)
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kde k jo Boltzmannova kouši ani a a u„ má význam frekvencie. Predpokladajme
napokon, ?.v meraná zmena fyzikálnej veličiny p závisí len od zmeny koncentrácie

Ak ( ' nezávisí od času. /.ískame integráciou rovníc (1) a ()}) v izotrniii-kych
podmienkach:

PÍK, r.t - o) - PÍÍ;.!.t) = c(i-;)q{k;,t - i ) ) o ( K , r , t ) . ( i )

kde
fl(r;.r,t) - i - <'xp(-/^/cxp(-/-://r7')) (5)

jo Izv. charaklerislická žífiacia funkcia. Ak j<" v tepelne ŕiktivovaných procesocti
[irílomné celé spektrum aktivačnycli energií, rovnica (-1) môže byť zovšeobecnená
pre popis časovej závislosti izotennickoj zmeny fyzikálnej veličiny Aľ(t):

A/J(0 - / x (E) 0{i;. ľ, })<u:. ( i ) )

kde .V (/•.') je súčii! C [ľ.) a počiatočnej koncenirane defektov majúcirh aktivnčm'i
energiu v intervale (/•;, /•.' + (//•.'):

ľ n zaved(>ní relaxačnélio času r:

r = —oxp(/•;/*'/') (8)

sa rovnica (6) tranKforiuujo na:

+••*•>

Aľ(i)^ í ,V(lnr) [I -«xp(-//r)] rflnr . (<))
- "X.

Hlavnou otázkou teda osíáva určíMiie spektra aktivaónýcli en< rgií A'(/•>') v rovnici
(0) alebo spektra rrlaxačiiýdi časov A'(lnr) v rovnici (9) z izoternúcky iiirranej
časovej závislosti vhodnoj fyzikálnej veličiny Áľ(lj); (j = 1,2 m).

Určenie spektra relaxačných časov priamou metódou

Podrobný popis metódy je mr-dený v [5]. Hlavná myšlienka spočíva v nahradení
integrálu v rovnici (9) sumou s konečným počtom n člonov na rozumne ohraničenom
časovom intervale merania, ('elý problém sa tak transformuje na hľadanie minima
súčtu šivorrov:

t \
. - ™ P ( - ) : ( " < » « ) (10)
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kde t j í j --. 1 vi) SÚ časové okamžiky realizácie merania zmeny fyzikálnej
veličiny A/> a r, (i -),...,n) sú stredy časových intervalov (ekvidištantných
v logaritmu kej škále), na ktoré rozdelíme celý časový úsek merania. Nájdené ko-
eficienty Aj minimalizujúce výra/ (10) sú potom aproximáciou hladaného spektra
relaxačných časov .V(lnr') v t wire schodovitej funkcie-.

I*r«* určenie minima (h)) je vhodná Marquardtova iteračná metóda nelineárnej
regresnej analýzy [9]. Substitúciou .4, — I H, j ; ( ( ' = I , . . . , Í I ) zakážeme negatív-
ne hodnoty A, neinajúre fyzikálny význam. Metóda vyžaduje počiatočnú hodnotu
koeficientov /!,. ktoré môžu byť zvolené napríklad v tvare rovnomerne rozdeleného
spektra relaxačných časov: A, — l/n; (? = 1,. . . . n). Takáto počiatočná voľba ne-
preferuje žiadny tvar spektra. Počítačový program pre priamy výpočet aproximácie
spektra relaxačných časov napísaný v jazyku FORTRAN vyžaduje výkonnejšiu trie-
du počítačov (VAX, RISC1 ...) a realizuje výpočet pre hodnoty parametrov n < ?».
n < 60 a m < 2-r>().

Na Obr. I je znázornený výsledok tes-
tovania programu. Ako testovacie sme
vybrali spektrum pozostávajúce z dvoch
(Jaussovských rozdelení (v logaritmickej
časovej škále) so strednými hodnotami
3 000 a 30 000 sekúnd a odlišnými dis-
perziami (plná čiara na Obr.I). Z toho-
to vstupného spektra sme pomocou vzťa-
hu (9) vypočnali priebeh ..výsledkov me-
rania" v w = 250 bodoch. Toto mera-
nie bolo zaťažené simulovanou ^experi-
mentálnou" chybou jednoduchým pripo-
čítaním náhodnej veličiny rozdelenej nor-
málne s parametrami Y(0,rr); (body na
Obr.I). Na takto pripravených dátach
sme testovali program pre priamy výpo-
čet aproximácie spektra relaxačných ča-
sov v n = 60 bodoch časového úseku me-
rania. Z Obr. I vidieť, že aproximácia

0.0
1000 10000 100000
Time, Relaxation time [ • ]

Obľ.l Vstupné ť'siovarie spektrum, výsledky
..experimentu" zaťaženého0.3 % chybou mera-
nia a výsledná aproximácia vstupného spektra
schodovitou funkciou.

v tvare schodovitej funekie dobre popisuje priebeh vstupného spektra. Podrobnejšie
testovanie ukázalo [11]. že do velkosti náhodnej experimentálnej chyby n =0.3 %
bola chyba v určení parametrov dvojpíkového rozdelenia menšia ako 5 %.

Výpočet spektra aktivačných energií Fourierovoii transformáciou

Hlavná myšlienka tejto metódy určenia spektra aktivačných energií [8] je v za-
vedení substitúcie

- K) , (11)

(12)

čím je z (5) definovaná funkcia:

= 1 - txp(-exp(j-/kT)) .
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Po substitúcii (II) do (ři) .i derivovaní oboch strán rovnice" podľa premennej k'ľhw^i
dostaneme:

_ JL '!3Lll -
/•:-;>

A ( / v - /•;)»//•;.

Havú stranu rovnice (13) možno priamo vypočítať z priebehu experimentálne rrie-
rauej veličiny ľ('I'J) a funkcia A(x) na pravej strane má analyticky známy tvar:
A(J-) = d<d(x)/dx. Naviac, ľavá strana rovnice (13) je konvolúciou funkcií A'(A') a
A, takže pre výpočet spektra X (E) môže byť použitá diskrétna ľourierovská trans-
formácia. Program pre výpočet sme opäť napísali v jazyku FORTRAN, pracuje aj
na počítačoch triedy IBM PC a poskytuje aproximáciu spektra aktivačných energií
maximálne v 1024 ekvidištantných bodoch energetického spektra.

Pre praktické testovanie progra-
mu sine opäť využili simulované hodno-
ty AP(/'.') vypočítané pomocou vzťahu
(n") pre izotermické žíhanie (7'=Ó73 K.
J'Í)=105-' llx). Ako vstupné spektrum sme
uvazovali superpoziciii dvoch (iaussov-
ských rozdelení so strednými hodnota-
mi pri energiách /i] = 1.5 a ^2=1-8 eV.
s disperziami ÍT^O.1 a <72=0.15 eV.
amplitúdami aj = 1.0 a a a =0.8. Podob-
ne ako v predchádzajúcúcorn prípade
sme uvažovali existenciu experimentálnej
chyby vo forme Gaussovskélio šumu so
strednou hodnotou 0 a disperziou od 0%
do .3.0% maximálnej hodnoty A/\ Výsle-
dok testovania je znázornený na Obr.2.
V dolnej časti obrázku je plnou čiarou
znázornený tvar vstupného testovacieho
spektra. V hornej časti sú výsledky

1.0 1.5 2.0
Energy [ eV ]

2.6

Obr.2 Testovacie spektrum, výsledky „experi-
mentu" s 3.0 % rhybou merania a spektrum
vypočítané Fouľierovskou transformáciou.

„experimentu" zaťaženého 3% chybou. Výstupné spektrum získané z takto pripra-
vených dát je znázornené bodmi v dolnej časti obrázku. Je vidieť, že vypočítané
spektrum dobre aproximuje vstupné spektrum aj pri dosť velltej chybe merania.

Spektrum relaxačných časov anolastickej deformácie

Na Obr.3 sú znázornené priebehy anelastickej dĺžkovej odozvy kovového skla
Ff,40NÍ4oB-2{) v troch po sebe nasledujúcich skokoch mechanického napätia z 210
na 14 M Pa pri teplote 613 A' a z nich vypočítané spektrá relaxačných ča-
sov priamou metódou. Najspodnejšia časť obrázku odpovedá prvému a najvrch-
nejšia poslednému odľahčeniu. Celkový rozsah anelastického predĺženia sa po-
stupne menil od 1550 ppm v prvom cez 1190 ppm v nasledujúcom až po
930 ppm v poslednom odľahčení. Na Obr.3 sú však tieto dĺžkové zmeny nor-
mované v intervale (0,1). Prakticky zhodné výsledky sme dosiahli pri počítaní



spektier akt tvarných energií Fourierovou
metódou / týchto dát. Znamená to, že
spektrum anelastickej odozvy sa skla-
dá zo štyroch (v pivom odľahčení) n z
piatich (v treťom odľahčení) energeticky
dobre odlíšiteľtiých deformačných proce-
sov. Stredné hodnoty relaxačných časov
(aktivačných energií) jednotlivých defor-
mačných procesov sú pomerne stabilné.
Zmenšuj<» sa však šírka píkov odpove-
dajúcich týmto procesom, čo svedči' o ho-
mogenizácii amorfnej štruktúry a o po-
stupnom odbúravaní deformačných de-
fektov v procese štruktúrnej relaxácie.

Spektrum relaxačných časov štruk-
túrnej relaxácie sledovanej mera-
ním vodivosti

Na Ohr 4 sú znázornené spektrá rela-
xačných časov vypočítané priamou metó-
dou ?. meraní zmeny elektrického odpo-
ru KS CoH()_xCrTtí2ú počas reverzibilnej
štruktúrnej relaxácie pri teplote 643 A"
[10]. Značná neurčitosť v určení jednotli-
vých píkov v porovnaní s Obr.S je spôso-
bená nízkym počtom experimentálnych
bodov (m ~ 25). Jednoznačne však opäť
možno vysloviť tvrdenie, že relaxácia po-
zostáva z niekoľkých energeticky dob-
re odlíšileľných procesov, pričom proce-
sy s vyššími aktivačnými energiami (nad
1.9 cV) nie sú tak silne závislé od kon-
centrácie atómov Cr v amorfnej štruk-
túre ako procesy s nižšími aktivačnými
energiami.

S 0.0
5. i 10 100 1000

Time. Relaxation time

10000

Ohr..'} Aiiclc'tsiíľká odozva KS /'V^o-V^o^.".
v d o i h |)n *(•!><• nn&ledujiírii.'h skokoch mocha
níľkc-ho napätia a vypočítán*' spektrá relaxač
nýcli časov

1.7
Activation energy [ eV ]

1.9 2.0 3.1 2.21.8
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Obr. A Spektra relaxačných časov určené
z merania zmeny elektrického odporu KS
f ' " 8 0 - j ( ' ' J #ľO-

Spektrum relaxačných časov magnetického ..after efektu"

Na Obr.5 sú bodmi vyznačené výsledky merania časovej závislosti magnetického
.,after efektu" charakterizovaného podielom imaginárnej a reálnej zložky počiatočnej
permeability kovového skla na báze CoFeCrSiB. Dolná časť obrázku je vyhradená
výsledkom merania na vzorkách vo východzom stave, v hornej časti sú výsledky zís-
kané po ohreve vzorky na 340 K. Zo spektier relaxačných časov získaných priamou
metódou na Obr.5 jasne plynie, že ohrev vzorky už na relatívne nízku teplotu spôso-
buje vymiznutie procesu s najnižšou aktivačnou energiou a podstatnú zmenu tvaru
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ostatných píkov, odpovedajúcich ďalším
procesom magnetického preusporiadava-
nia.

Závor

Výhodou oboch predstavených metód
výpočtu spektra aktivačnýeh energií (re-
laxačných ča.sov) oproti doteraz použí-
vaným metódam je. že nekladú žiad-
ne apriórne predpoklady na tvar hľa-
daného spektra Na spektrách /íska-
ných meraním ro/nych fyzikálnych ve-
ličín sme ukázali, /e charakteristické
spektrum relaxačných časov v amorfných
kovových materiáloch pozostáva z nie
koľkých, energeticky dohře odlíšitelných
procesov a je I vonné viacerými píkmi
s tvarom blízkym (iaussovskému rozdeleniu. Tento fakt podporuje predstavy
o štruktúre kovových skiel ako o štatistickom súbore mikroob jemov viac alebo menej
sa odkláňajúcich od ..stredného" typu usporiadania.
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Resume
Two calculation methods for estimation of activation energy (or relaxation lime)

spectrum during isothermal structural relaxation of metallic glasses are presented
and their results for different physical properties are discussed. The study of amor-
phous metallic materials using these two methods gives a new type of information
about relaxation processes.
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11. Konfervnri.i írskych a slovenských fyzikov, Žilina UW.'i

RASTROVACIA SONDOVÁ MIKROSKOPIA - VÝSLEDKY
A PERSPEKTÍVY

SCANNING PROBE MICROSCOPY - RESULTS AND PROSPECTS

Stefan Lány:

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Máloktorý odbor založený na využil-í novej experimentálnej techniky zazna-
menal v posledných rokoch taký rozmach ako raslrovacia tunelová mikroskopia
a od nej odvodené metódy zobrazovania povrchov. Poskytujú zobrazenie v pria-
mom priestore, preto sú ich výsledky názorné a pomerne ľahko interpretovateľné.
Obraz vzniká bod po bode záznamom hodnoty takej fyzikálnej vlastnosti, ktorá
sa dá snímať dostatočne lokálne. Informácia o lokálnych hodnotách sa ukladá
na vhodné pamäťové médium, možno ju upravovať a zobrazovať na monitore
počítača. Sonda sa pritom pohybuje vo veľmi malej vzdialenosti nad povrchom
(spravidla 1-10 nm) a na snímanie nie je potrebná optika. Veľkou výhodou
väčšiny týchto metód je, že sa môžu používať aj na vzduchu alebo v kvapalinách,
pokiaľ tomu nebránia vlastnosti samotnej vzorky.

Rastrovacia tunelová mikroskopia (STM) [1] využíva kvnntovomechanické
tunelovanie medzi vodivým povrchom a ostrým hrotom, ak je medzi ne pripojené
malé napätie a ich vzdialenosť je okolo ] nin. Tunelový prúd sa prudko mení
so zmenou vzdialenosti. Je veľmi dobre lokalizovaný a na malých plochách
možno dosiahnuť atomárně rozlíšenie. Zo zmeny prúdu pri zmene napätia alebo
vzdialenosti možno získať informácie o výške bariéry na povrchu, čo poskytuje
isté analytické možnosti.

Silová mikroskopia (AFM) [2] je použiteľná aj na elektricky nevodivých povr-
choch. Zobrazovaná sila pôsobí na malé poddajné ramienko (dĺžky 0,1 - 1 mm)
a snímajú sa pohyby ramienka. Využva sa pritom možno prekvapivý pozna-
tok, že pružinová konštanta atómu, viazaného v kryštále je väčšia ako malého
pásika hliníkovej fólie alebo křemenného vlákna. V prvých realizáciách sa na
snímanie používal tunelový kontakt, neskôr bol nahradený vychyľovaným lúčom
laserovej diódy, dopadajúcim na dvojicu fotodiód, optickým interferometrom,
príp. iným snímacím systémom. Silová mikroskopia môže registrovať mechan-
ické sily príťažlivé (van der Waalsove) alebo odpudivé, ale aj magnetické (MFM)
alebo elektrostatické. NajnovSia modifikcia [3] - rnikrodeformačná mikroskopia
je schopná zviditeľniť nehomogenity v objeme, a tak nahradiť ultrazvukový
mikroskop.

Boli úspešné aj pokusy prekonať obmedzenia dané vlnovou dĺžkou použitého
svetla v optickej mikroskopii v blízkom poli (NFOM) alebo fotónovej tunelovej
mikroskopii. V podstate využívajú totálnu reflexiu [-1], znemožnenú tunelováním
fotónov do pozorovaného umiestneného do veľmi malej vzdialenosti od sondy. Je
známych viacero usporiadaní s lokálnym zdrojom svetla, napr. pomocou veľmi
tenkej kapiláry plnenej fluoreskujúcou kvapalinou nlebo s lokálnym detektorom.
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Niektoré vyžadujú vzorku transparentnú.
Potrebný rozmer obrazového elementu pre atomárně rozlíšenie je približne

0,01 nm a porovnateľná je aj pozorovaná hĺbka reliéfu. To kladie vysoké nároky
na stabilitu, teplotný drift a odolnosť proti vibráciám. Maximálne zorné pole
mikroskopov schopných takéhoto rozlíšenia býva obvykle do 1 //m.

Mikroskopy postavené vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislavo používajú ori-
ginálne riešené rastrovacio zariadenia [5] a vyznačujú sa veľkým zorným poľom.
Rastrovacie zariadenie je tvorené rámikom v tvare štvorca, zleponm z bimor-
fových piezokeramických meničov polarizovaných tak, že sa chýbajú s minimál-
nym vzájomným ovplyvňovaním strán. Ich symcl ria v prvom priblížení vylučuje
vplyv rozdielov teplotných rozťažností použitých materiálov. Na rozdiel od vy-
chyľovania pomocou piezokeramirkých rúrok, ktorých koniec sa pohybuje po
ploche druhého stupňa, rámik zaručuje pohyb sondy v rovine, má malú stavebnú
výšku, malý teplotný drift a voľká tuhosť. Pomocou tunelového mikroskopu so
zorným poľom šírky 35 //m boli získané zobrazenia povrchu vysoko oriento-
vaného grafitu s atoniárnym rozlíšením (Obr. 1).

Obr. I

30

Obr. 2



Veľké zorné polo. tunelového mikroskopu umožní lepšie porovnávanie s ka-
pacitným mikroskopom , ktorý mu pro horšiu lokalizovateľnosť (vlastne nclokali-
zovnteľnostľ) elektrostatickej interakcie nemôže rozlíšením konkuroval! [fjj. Zato
umožňuje zobrazovať aj nevodivé povrchy, príp. aj prítomnosť dielektrických
vrstiev. V praktických prípadoch užitočná kapacita sondy býva okolo 1 aF a
býva maskovaná parazitnými kapacitami až niekoľko pF. Na joj detekovanie
sa v doterajších riešeniach používalo rozlaďovánic rezonančného obvodu [6, 7].
Sonda, ktorá predstavuje malú dosku kondenzátora, bola tvorená jednoducho
ostrým hrotom ako v tunelových mikroskopoch. V narni použitom koaxiálnom
riešení sa podarilo zmenšiť priemer oblasti, s ktorou sonda interagujo, na cca
30 /iní s výhľadom na ďalšie zníženie na cca K) //m. To súčasne znamená
náhradu hyperbolickej závislosti citlivosti od vzdialenosti od osi strmšie kle-
sajúcou váhovou funkciou. Vďaka novému riešeniu sondy a zvolenému princípu
[8] sa podarilo dosiahnuť podstatné zmenšenie pnrazilných kapacít, možnosť
fázovo citlivo registrovať zložky kapacity sondy a rozlíšenie cca 10 nm. Obr. 2
ukazuje detail nerovnosti na pozlátenej kompaktnej platni s rozmermi cca 30 x
30 nm.

Zobrazovacie možnosti a techniky používané v rastrovacej mikroskopii pod-
nietili vznik radu zaujímavých aplikácií v mikromanipulácii včítane manipulácie
s jednotlivými atómami. Jej využitie skytá nádej na zatiaľ nepredstaviteľné
možnosti záznamu informcií. Inou oblasťou je opracovanie povrchu na úrovni
atómových zhlukov. Vznikajú nové možnosti ale aj potreby v metrológii [9] na
nanometrovej úrovni, biológii, elektrochémii i materiálovom výskume.

RESUMÉ:

The success of the Scanning Tunneling Microscopy initialized a seldom expe-
rienced rapid development of other scanning probe microscopy methods. In
principle any physical quantity, which can be sensed locally enough, may be
used for imaging purposes.

Scanning probe microscopes built at the Institute of Physics of SAS use large
field of view scanners of original design, having a series of advantages over con-
ventional piezoceramic tube designs. Atomic resolution has been obtained with
an STM head with 35 /un wide scanning range. A novel capacitance microscope
using a coaxial probe reduced both the area of interaction of the electrostatic
field and the parasitic capacitances. Its resolution is about U) nm and it is able
to image phase sensitively the components of the probe capacitance.

Autor ďakuje Grantovcj agentúre pre vedu za finančnú podporu projektu
(č. grantu 999313/92).
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II. Konferenci.* českých A .slovenských fyzikov, Žilina 1S)93

FÁZOVÁ ANALÝZA METÓDOU MÔSSBAUEROVEJ
SPEKTROSKOPIE

f*
PHASE ANALYSIS BY MÔSSBAUER SPECTROSCOPY

Jozef Sitek

Katedra jadrovej fyziky a techniky, Elektrotechnická fakulta STU, Bratislava

Z najznámejších metód na fázovú analýzu možno spomenúť chemickú
metódu, termografickú" metódu, elektrónovú mikroskopiu a najmä rôntge-
novú analýzu. Mossbaucrova spektroskopia je ďalším obohatením metód
fázovej analýzy, hoci v mnohých prípadoch je jedinou, ktorou sa dá urobiť
presná kvalitatívna a kvantitatívna analýza fáz.

Metóda rázovej analýzy

Pri aplikácii Mossbauerovej spektroskopie vychádzame z toho, že moss-
bauerovský nuklid sa môže nachádzať vo vzorke vo viacerých fázach, resp.
krystalografických polohách. Každá fáza je charakterizovaná samostatným
Môssbauerovým spektrom.

-3 -2
* v Cnn/s)

Obr.l. Môssbauerovo spektrum tepelne spracovaného minerálu
montmorilonitu, 1 - subspektrum zodpovedajúce dvojmocnému
železu, 2, 3 - subspektrá zodpovedajúce trojmocnčmu železu
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To vedie k zložitému tvaru spektra, ktoré je supcrpozfciou viacerých suh-
spektier zodpovedajúcich jednotlivým stavom môssbaucrovského nuktidu.
Po rozložení tohoto spektra na zložky, spravidla pomocou počítača,
môžemekvalitatívne a kvantitatívne identifikovať jednotlivé zložky, obr. I.

Kvalitatívna fázová analýza je založená na porovnaní parametrov na-
meraného spektra so štandartnými. K tomu je však nevyhnutné mať k dis-
pozícii databázu štandartných spektier. V Môssbaucrovcj spektroskopii
meraniami pri rôznych teplotách alebo vo vonkajšom magnetickom poli, sa
zvýraznia, resp. potlačia niektoré zložky spektra, čo nám niekedy fázovú
analýzu uľahčuje a zjednodušuje.

Na kvantitatívnu fázovú analýzu využívame v Mossbaucrovej spektroskopii
plochu spektra. Pre tenký absorbátor podľa f 1] vyjadrujeme plochu spektra
vzťahom

i

A = - n T a f s n f a o 0 (1)

kde Ya je šírka čiary absorbátora, fs je f-faktor zdroja, n je koncentrácia
rezonančných atómov v absorbátore, fa je f-faktor absorbátora a a 0 je
maximálny účinný prierez. Ak predpokladáme, že analyzovaná vzorka
obsahuje fázy i a j s koncentráciami nt an; a fáze / zodpovedá plocha A4

a fáze j plocha A , potom podľa predošlého vzťahu

Aj n j f j

Ak teda poznáme pomer f-faktorov, pomer plôch je pomerom koncentrácie
môssbauerovských nuklidov. Vo všeobecnosti každá fáza má vlastný f-
faktor, ktorý obyčajne nepoznáme alebo ho veľmi obťažne zistíme. Avšak pre
najviac používaný izotop 5 7 Fe spravidla rozdiely medzi f-faktormi sú veľmi
malé, preto pre praktické účely považujeme pomer f-faktorov za rovný
jednej.

Ďalšou podmienkou je, že každá fáza obsahuje rovni ké množstvo nuklidu
5 7 Fe, čo znamená, že nedochádza k rozdielnemu izotopickému obsadzovaniu
jednotlivých polôh železa. V prípade, že ide o kvadrupólový dublet, majú
rezonančné čiary rovnakú intenzitu a v prípade magneticky rozštiepeného
spektra je pomer intenzít konštantný. Potom pri fázových analýzach
materiálov, obsahujúcich železo, pomer plôch jednotlivých subspektier, ktoré
zodpovedajú jednotlivým fázam nám udáva relatívne zastúpenie železa v
jednotlivých fázach.

34



Zložitejšia situácia je v prípade izotopu I I 9 S n , kedy rozdiely v f-faktoroch
dosahujú niekedy až rádové zmeny. V tomto prípade musíme f-faktory
poznať alebo ich odmerať na vzorkách samostatne pripravených fáz.

Ak chceme zistiť hmotnostně percentá jednotlivých fáz, musíme zaviesť do
vzťahu (2) stechiometrický faktor Sj. Určujeme ho ako pomer molekulovej
hmotnosti i-tej fázy k súčtu atómových hmotností všetkých atómov
mossbaucrovskčho izotopu v molekule. Potom koncentrácia k-tej fázy v
hmotnostných percentách gk je rovná

(3)( 3 )

Pri určovaní presnosti danej metódy je dôležité porovnať dosahované
výsledky Mossbauerovou spektroskopiou s inými metódami. Z porovnania
vychádza, že presnosť určenia polôh železa metódou Mossbauerovej spek-
troskopie je lepšia ako 5% a v prípade úplného rozlíšenia čiar je približne
17c.

Aplikácie

Napriek tomu, že pri fázovej analýze pomocou Mossbauerovej spek-
troskopie sme obmedzení materiálmi obsahujúcimi železo, popr. cín, oblasť
aplikácií je veľmi široká.
Môssbauerova spektroskopia sa často používa pri sledovaní rozkladu a tvorby
oxidov železa na identifikáciu fáz. Na základe Mossbauerových spektier sa
dajú identifikovať jednotlivé skupiny minerálov, zistiť ich rozdiely z
hľadiska lokalít, popr. sledovať ich v procese technologického spracovania. V
oblasti magnetických materiálov nám umožňuje Mossbaucrova spektroskopia
sledovať proces ich tvorby pri technológii prípravy, v prípade feromag-
netických metalických skiel je možné sledovať kryštalizačné procesy a
identifikovať vznikajúce fázy. Fázovú analýzu pomocou Mossbauerovej
spektroskopie možno použiť aj pre materiály zaujímavé pre technickú prax.
Uviesť možno napr. ocele, korózne produkty, materiály pre magnetický
záznam a iné. V súčasnosti sa venuje pozornosť i niektorým novým perspek-
tívnym malerálom ako sú nanokryštaJy a kvázikryštaly [2].

Resume

The Móssbauer spectra of the individual iron—containing phases have their
characteristic parameters and they usually differ from each other. From the
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relative areas of the separate spectral lines it is possible to detcrmin the
relative atomic abundance of the nuclide to be measured. Thus, the Moss-
bauer spectroscopy is a useful non—destructive method for the qualitative, as
well as a quantitative analysis of the phase being present in the sample. The
phase analysis by Mossbauer spectroscopy has found a widespread use in
many fields of science and technology.
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MOSSBAUEROVA SPEKTROSKOPIA V KVÁZJKRYŠTÁLOCH

MÔSSBAUER SPECTROSCOPY ÍN QUASICRYSTALS

Marcel Miglierini

Katedra jadrovej fyziky a techniky, EV STU, Bratislava

Môssbauerovu spektroskopiu na jadrách 5 7Fe v transmisnom usporiadaní
aplikujeme na výskum ikosahedrálnych kvázikryštálov. Ich magnetické a
štruktúrne vlastnosti sú skúmané pomocou trojdimenzionálnych zobrazení
distribúcií kvadrupólových štiepení. V ikosahedrálnom kvázikryštáli
AI40Cu10Ge25Mn25, ktorý bol pre potreby Môssbauerovéj spektroskopie
dopovaný 0.1, 0.3 a 3 at.% sondovacími Fe atómami, sme zistili magnetický
prechod pri 30 K. Štruktúrny pôvod tohto prechodu bol vylúčený na základe
výsledkov meraní na ikosahedriinom kvázifcryšíáíi Al6 5C(í2 0Fe1 5 v tom istom
teplotnom rozsahu. Posledne menovaný kvázikryštál bol vystavený
mechanickej aktivácii v guľôčkovom mlyne až po dobu 800 hodín. V procese
mechanického mletia došlo k štruktúrnej transformácii z kvázikryštalickčho do
amorfného stavu.

Úvod

Kvázikryštály tvoria novú triedu materiálov, ktorej štruktúra je síce charak-
terizovaná neprítomnosťou translačnej symetrie, no na rozdiel od amorfnej
štruktúry vykazujú ich rontgenovské, elektrónové a neutrónové difrakčné
spektrá dobre definované úzke čiary [1). Znamená to teda, že aj keď neexistuje
periodické usporiadanie na dlhú vzdialenosť, konfigurácia atómov na krátku
vzdialenosť je presne definovaná podobne ako u kryštalických mriežok. Odtiaľ
názov kvázikryštály. Prvýkrát popísali takúto štruktúru Shcchtman et al. (2]
pre zliatinu typu Al-Mn.

Otázky spojené so štruktúrou kvázikryštálov, ich magnetickými vlastnosťa-
mi, atómovými polohami, elektrónovou štruktúrou a vibračnými stavami
mriežky sú predmetom skúmania mnohých teoretických a experimentálnych
prác. Pri štúdiu kvázikryštálov sa zvlášť významne uplatňujú experimentálne
techniky ako napr. N MR [3] alebo elektrón-pozitrónová anihilácia (4], ktoré
poskytujú informáciu o lokálnom usporiadaní atómov. Nezastupiteľnú úlohu
hrá aj Môssbauerova spektroskopia, ktorá ponúka jedinečnú možnosť skúmania
magnetického a štruktúrneho usporiadania na atomárnej úrovni tým, že citlivo
reagujfc na zmeny v najbližšom okolí rezonančných atómov [5,6].

V tejto práci demonštrujeme možnosti Môssbauerovéj spektroskopie pri štú-
diu magnetického usporiadania ako aj štruktúrnych transformácií induko-
vaných mechanickou aktiváciou v ikosahedrálnych kvázikryštáloch. Využí-
vame pri tom trojdimenzionálne (3D) zobrazenia distribúcií kvadrupólových
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štiepení. Táto informácia sa dá získať len aplikáciou Mossbauerovho javu
dckonvolúciou príslušných spektier.

Experimentálne detaily

Mossbaucrovc experimenty sme vykonali na štandardnom spektrometri pra-
cujúcom v režime konštantného zrýchlenia. Ako zdroj y-žiarenia sme použili
5 7 Co v Rh matrici, ktorý bol počas všetkých meraní držaný na izbovej teplote.
Nízkoteplotně* merania v rozsahu 8 až 300 K boli vykonané v prietokovom
kryostate Oxford CF500 v transmisnej geometrii.

Výsledky ilustrujeme na vzorkách ikosahedrálnych kvázikryštálov typu
Al4OCulo_JÍGe25Mn25FcJt a AI 6 5 Cu 2 0 Fe ) 5 . Prvá vzorka, ktorej základné zlože-
nie neobsahuje Fc, bola pre potreby Mossbaucrovej spektroskopie dopovaná
0.1, 0.3 a 3 at.% Fe. V prípade koncentrácií sondovacích atómov 0.1 a 0.3 at.
% sme na zvýšenie citlivosti použili železo obohatené na 91 % izotopom 5 7 F e .

Mechanická aktivácia ikosahedrálneho kvázikryštálu Al 6 5 Cu 2 0 Fe 1 5 bola vy-
konaná v guľôčkovom mlyne z nehrdzavejúcej ocele. Vo valcovom mlyne
objemu 1600 cm3 bola umiestnená vzorka s guľôčkami priemeru 9.5 mm vyro-
benými taktiež z nehrdzavejúcej ocele vo vzájomnom hmotnostnom pomere
1:100. Mechanická aktivácia prebiehala pri konštantných otáčkach 90 ot/min
až po dobu 800 hodín.

Magnetické vlastnosti

Tsai eí dl. [7] pozorovali feromagnetické správanie v ikosahedrálnych
kvázikryštáloch typu Al-Ge-Mn a Al-Cu-Ge-Mn. Z teplotných závislostí
magnetizácie určili Curieho teplotu v Al4 0Cu1 0Ge2 5Mn25 kvázikryštáli na 467
K. V oblasti teplôt 77-250 K zistili konkávny priebeh magnetizačnej krivky,
čo je v rozpore s konvexnou závislosťou typickou pre feromagnetické mate-
riály. To by znamenalo, že magnetizmus týchto látok nie je jednoduchý fero-
magnetizmus [7]. Na osvetlenie makroskopických prejavov, ktoré majú svoj
pôvod v mikroštruktúre, je mimoriadne vhodná Mossbaucrova spektroskopia.

Už prvé môssbauerovské práce na kvázkryštáloch Al4 0Cu1 0_ J CGe2 5Mn25Fe J t

[8,9] naznačili, že pri izbovej teplote, kedy by mal byť systém podľa výsled-
kov makroskopických meraní [7] feromagnetický, nie je patrné charakte-
ristické Zeemanove rozštiepenie Mossbauerovho spektra. Hoci na ich interpre-
táciu použili autori [8,9] distribúciu hyperjemných magnetických polí, takýto
postup bol dôrazne kritizovaný [10] a horná hranica teploty magnetického
usporiadania pre ikosahedrálny kvázikryštál Al 4 0 Cu 1 0 _ J t Ge 2 5 Mn 2 5 Fe x bola od-
hadnutá na 100 K [11]. Skutočná teplota magnetického prechodu bola stano-
vená na 30 K až využitím mossbauerovských meraní v širokom teplotnom
intervale [12].

Príklady Mossbauerových spektier zosnímaných pri izbovej teplote pre rôz-
ne koncentrácie sondovacích Fe atómov v Al40Cu lo„JCGe25Mn25FeJC kvázi-
kryštáli sú znázornené na obr.l. V pravej časti obrázku sú uvedené príslušné
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distribúcie kvadrupólových štiepení
P(A) získané dckonvolúciou spektier.
P(A) distribúcie sú odrazom interakcií
jadrového kvadrupólového momentu s
gradientom elektrického poľa na jad-
rách 5 7Fe v dôsledku nesŕérického
rozloženia nábojovej hustoty p- a d-
elektrónov. Odlišnosti v tvaroch spe-
ktier a ich P(A) distribúciách majú
súvis s rôznym zastúpením sondova-
cích Fe atómov v jednotlivých vzor-
kách.

Usporiadaním P(A) distribúcií
podľa teploty ako sledovaného para-
meteru sme získali ich 3D zobrazenia
znázornené na obr.2. Jednoduchý Ivar
P(A) priebehov charakterizovaný jed-
ným výrazným hrebeňom sa kvalita-
tívne mení pre teploty nižšie ako 50
K. Rastie prevdepodobnosť P(A) u
kvadrupólových štiepení A vyšších
hodnôt ako 1 mm/s, čo sa prejavuje ďaľšími, menej intenzívnymi lirebeňmi
Vzhľadom na hodnoty A dajú sa tieto interpretovať len ako zmena v charaktere
interakcií, keď sa s poklesom teploty začínajú postupne objavovať aj magne-
tické dipólové interakcie. Ich prítomnosť je dôsledkom zmien buď v štruktúre
alebo v magnetickom usporiadaní.

Brand et al. [13] pozorovali podobný fenomén na p-AlgSKMn^Fe^j a
využitím neutrónovej difrakcie popri môssbauerovskýcli meraniach úplne vy-
lúčili štruktúrny pôvod kvalitatívnej zmeny v hyperjemných interakciách.
Ostáva teda interpretácia magnetického prechodu určitého množstva sondova-
efeh Fe atómov z paramagnetického do feromagnetického stavu pri teplote asi
30 K. Keďže táto hodnota nezávisí od koncentrácie Fe je spomínaná zmena

Obr. 1. Móssbauerove spektrá (vTavo) a
ich P(A) rozdelenia (vpravo) pre
ikosahedrálny kvázikryštál

(a) 3, (b) 0.3 a (c) 0.1 at.% Fe.

Obr.2. Trojdimcnzionálne zobrazenia P(A) distribúcií pre ikosahedrálny k\Ĺ. ikryStál
A I4OC uio-jrG c2SM nZ5Fe j r pre x: (a) 3, (b) 0.3 a (c) 0.1 at.% Fe.
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Obr.3. Trojdimcnzionálnc zobrazenia P(A) distribúcií pre ikosahedrálny kvázikryšlál
A I 6 J C u 2 0 F c | 5 . Parametrom je: (a) teplota a (b) čas mechanickej aktivácie.

magnetického usporiadania intrinzickou vlastnosťou ikosahedrálneho kvázi-
kryštáli) AI4OCUjOGe25Mn25.

Na podporu týchto záverov uvádzame výsledky teplotných meraní na ikosa-
hedrálnom kvázikryštáli Al65Cu20Fe,5. Ak by boli vyššie spomenuté kvalita-
tívne zmeny v hyperjemných interakciách štruktúrneho pôvodu, očakávali by
sme ich pre každý typ ikosahedrálneho kvázikryštálu. Ako je však patrné z 3D
zobrazení P(A) distribúcií na obr.3a, nie je pre AI6 5Cu2 0Fe I 5 pozorovaná
žiadna výrazná deviácia charakteru priebehov v celom sledovanom teplotnom
rozsahu. To zároveň znamená, že v tomto stabilnom kvázikryštáli [14] nedo-
chádza ani ku zmenám magnetického usporiadania.

Štruktúrne transformácie

Sledovali sme štruktúrne zmeny, ktoré sa odohrávajú v ikosahedrálnom
kvázikryštáli Al6 5Cu2 0Fe l 5 počas mechanickej aktivácie v guľôčkovom mlyne.
Na obr.3b sú znázornené 3D P(A) distribúcie, získané z Mossbauerových
spektier, ktoré boli zosnímané po rôznych časoch aktivácie. Ako je patrné, s
narastajúcou dobou mletia sa príslušné P(A) distribúcie rozširujú a zároveň sa
poloha maxima posúva smerom k vyšším hodnotám A.

Pozorované zmeny v P(A) distribúciách súvisia s narastaním štruktúrnej
neusporiadanosti. Mechanická aktivácia v guľôčkovom mlyne patrí medzi
metódy tzv. reakcie v tuhej fáze pri izbovej teplote [15], ktoré môžeme pova-
žovať za nízkoenergetický proces mechanického mletia. Opakovaným lámaní
kvázikryštalickej vzorky v mlyne a postupnou zmenou jej pôvodnej hrúbky sa
vytvárajú zrná veľkosti rádové nanometre. Nastáva premiešavanie atómov v
zmysle štruktúrneho preusporiadania a zároveň dochádza ku kumulácii defek-
tov a pnutí v blízkosti hraníc zŕn. Výsledkom je transformácia ikosahedrálneho
kvázikryštálu smerom ku amorfnej štruktúre.

Mechanická aktivácia spôsobuje tvorbu oblastí amorfizácie, ktoré sú pozo-
rované už v prvopočiatkoch mletia. Ako proces mletia pokračuje, skúmaná
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quasicrystal amorphous

Obr.4. Schématické znázornenie Štruktúrnej transformácie v ikosahedrálnom
kvázikryštáli Al65Cu20Fe,s počas mechanickej aktivácie.

vzorka vykazuje prítomnosť aj kvázikryštalickej aj amorfnej štruktúry, no ich
vzájomný pomer sa rýchlo mení v prospech neusporiadaného stavu. Sche-
maticky je tento proces zachytený na obr.4. Po asi 200 hodinách aktivácie je
vzorka úplne amorfná. Takáto interpretácia, získaná z distribúcií kvadrupó-
lových štiepení na podklade môssbauerovských experimentov, je v súlade s
výsledkami rôntgenovskej difrakcie [6].

Záver

Pri interpretácií vonkajších, makroskopických prejavov príslušného fyzikál-
neho parametera je vhodné korelovat' získané výsledky s informáciou o mikro-
štruktúre sledovanej vzorky. Tú môžeme najčastejšie dosiahnuť využitím
jadrovo-fyzikálnych metód (NMR, elektrón-pozitrónová anihilácia, Moss-
bauerova spektroskopia, a pod.).

V príspevku sme sa venovali možnostiam Môssbauerovej spektroskopie pri
štúdiu ikosahedrálnych kvázikryštálov. Mossbauerova spektroskopia je ob-
zvlášť vhodná v prípade, keď nás zaujímajú distribúcie hyperjemných para—
meterov. Tie majú priamy súvis jednak s usporiadaním atómov na krátku
vzdialenosť, čo poskytuje informáciu o štruktúre, a jednak s magnetickými
vlastnosťami skúmanej vzorky. Mossbauerova spektroskopia je zároveň jedna
z mála metód (popri NMR), ktorá je schopná takúto informáciu vôbec
poskytnúť.

Zavedením trojdimenzionálnych zobrazení distribúcií kvadrupólových štie-
pení sme rozšírili diagnostický potenciál použitej metódy. Na nich sa dajú
priamo sledovať zmeny pravdepodobností v závislosti od hodnoty kvadrupó-
lového štiepenia a tiež v závislosti od sledovaného parametra. Týmto spôso-
bom sme vyšetrovali vplyv teploty na magnetické usporiadanie a vplyv doby
mechanickej aktivácie na štruktúrne usporiadanie ikosahedrálnych kvázi-
kryštálov na báze Al-Cu-Ge-Mn, resp. Al-Cu-Fe. Je treba zdôrazniť, že aj
keď prvý zo spomenutých kvázikryštálov neobsahoval v základnej matrici
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železo, pridaním nepatrného množstva sondovacích Fc atómov bolo možné
využiť metódu Mossbauerovcj spektroskopie aj v tomto prípade.

Abstract

5 7 F c transmission Mossbauer spectroscopy is applied to the study of
icosahedral quasicrystals. Using thrccdimensionai projections of quadrupole
splitting distributions magnetic and structural properties are investigated.
Al4OCu,oGe25Mn25 icosahedral quasicrystal which have been doped for the
purpose of Mossbaucr spectroscopy to 0.1, 0.3 and 3 at.% by probe Fc atoms
showed a magnetic transition at 30 K. Structural origin of the transition was
excluded based on the results obtained from the Al 6 5 Cu 2 0 Fe 1 5 icosahedral
quasicrystal measured in the same temperature range. The latter was exposed
to mechanical activation in a bail mill up to 800 hours. In the course of
mechanical grinding a structural transformation from quasicrystallinc into
amorphous state took place.
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0,9 MV URYCHLOVAČ PRE MATERIÁLOVÝ VÝSKUM NA STU
BRATISLAVA

A 0.9 MV ACCELERATOR FOR MATERIALS RESEARCH AT TU t; STU BRATISLAVA

M. Pavlovic, J. Dobrovodský, P. Kováč and K. Vitázek

Department, of Nuclear Physics and Technology, Faculty of Electrical Engineering
STU Bratislava

Various demands imposed by use of different techniques and
research activities at the Department of Nuclear Physics and
Technology (Rutherford Rackscattering Spectroscopy - RBS,
Proton Induced X-Ray Emission -PIXE, Ion Beam Modification of
Materials - IBMM etc.) resulted in necessity of using wide
range of ion beam energies. The linear electrostatic
accelerator built at the department has been modified to
fulfil these requirements. A necessary ion beam transport
computations were performed to evaluate and optimise the
optical properties of the accelerator tube. A special non-
homogeneous potential distribution was found which allows
application of high voltage within the range 50 - 900 KV. The
present state of the accelerator as well as brief description
of experimental instrumentation is given.

Introduction

The origin of the Ion Beam Laboratory at the Slovak
Technical University can be dated back to 1962 when the
Department of Nuclear Physics and Technology was established.
One of the first tasks of the department staff was to built a
linear electrostatic accelerator. The first attempt resulted
in the Van de Graaff accelerator assembly which reached 1.2 MV
in 1964 [1], Because of large instability of the Van de Graaff
high voltage generator and problems with the beam handling the
conception of the whole accelerator laboratory was changed. In
1973 the whole system was adopted to the considerably lower
energy regime. The Van de Graaff generator was replaced by the
300 kV cascade power supply and the load current through the
resistor column was increased by the factor of 8 to the value
of 1.15 mA. Necessary changes resulting in the relative ease
of the operation were done also in the ion injection system
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and its control. Several research tasks have been completed on
this apparatus [2,3,4,5] most of them resulting in demand for
higher energy ion beams, but preserving at the same time
existing low energy range. As the purchase of a new machine
was not quite realistic for the financial reasons, step by
step reconstruction of the whole accelerator laboratory has
been proposed. Realization of this project started in 1986 and
lasted 7 yeans. During this period practically all the main
parts of the system except of the accelerating tube and the
bending magnet had been replaced. In the following paragraphs
the description of the accelerator after the reconstruction is
given and the possibilities of its use and future improvement
are outlined.

Ion optics

The crucial problem of the accelerator improvement was the
ion optic design. The accelerator itself was originally
constructed as open air nonhomogenious linear tube consisting
of seven independent lenses, each having its own accelerating
and focusing properties. As it was difficult to make any
changes to the accelerating tube without the danger of
irreparable damage, it was decided to preserve this part of
the accelerator untouched. Therefore the remaining part of the
ion optics system including the ion injection, focusing,
separation and accelerating potential distribution had to be
redesigned to allow optimal beam transport in wide energy
range. The optimization was performed by the SASO and OPTICIAN
computer codes [6,7] resulting in nearly parabolical
accelerating potential distribution [6]. This gives good
focusing properties of the accelerating tube within the energy
interval of 50 - 900 KeV (H+), [8]. The further details of the
ion beam transport throughout the accelerator and the beam
lines attached are described in [6,9].

Accelerating voltage

The accelerating voltage (HV) is at present provided by the
commercial two-stage cascade power supply of type GPA 300/50
(300KV/50mA/50Hz), TUR Dresden. Considering the accelerator
construction and hall dimensions, 900 KV was found to be the
optimum voltage for the accelerator performance. This was
achieved by the addition of the six-stage cascade GZ 900/10
produced by the same manufacturer. Both cascades can be used
alternatively. The nominal ripple factor 1% at full load was
reduced by a factor of 10 in practice by adjustment of the
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Fig. 1. Schematic diagram of the accelerator.
1 - Ion source, 2 - Focusing system and Wien filter,
3 - Adjusting bellows, 4 - Accelerating tube, 5 -
Bending magnet, 6 - Quadrupole doublets, 7 - Switching
magnet, 9 - UHV target chamber, 8,10 - HV target
chambers, 11 - Beam envelope, 12 - High energy ion
implantation chamber.

resistor column current to max 0.5 mA. The high voltage
stabilization is realized via two 5 kW mains stabilizers
without a feedback to the HV terminal. However, as it was
proved by the stability tests, both HV power supplies are
powerful enough not to drop the voltage within the normal
operation.
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Accelerator description and performance

Fig. 1 shows a schematic diagram of the accelerator. The ion
injector located in thn HV terminal consists of exchangeable
RF or Penning ion source (LaB, cathode) followed by
electrostatic focusing system,
mechan i srn.

Wien filter and adjusting
The gas inlet system enables quick change of the

ion species. The injection energy varies from 5 to 25 KeV (H ).
The injected beam is accelerated and further focused by the
vertical accelerating tube. At the accelerator exit it is bent
in the double focusing sector magnet (15°, 90°. Bm.x=1.2T) to the
horizontal plane. The example of the accelerator performance
with installed Penning ion source with the Wien filter off is
presented on Fig. 2. After focusing in the quadrupole doublet
the beam is transported to one of the three target chambers by
double focusing switching magnet (0°, +35°, -35°, B_ =0.9T).
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Fíg. 2. Mass spectra of the hydrogen and nitrogen ion beam.
Measured by the bending magnet at 90° exit.
Accelerating voltage 120 kV. M ~ Atomic mass, I - Beam

tcurrent.

Both magnets are powered by computer controlled high precision
current supplies of type MSV 4495, ZFK Dresden.
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The operating vacuum of the accelerator- 2 x If) Pa is kept
by 2200 I/a turhomoleeular pump connected to the Mi, trapped
forevacuum system (2 \ 20 m/h rotary oil pumps). This central
forevacuum system is also used for roughing other pumping units
attached to the beam lines and target chambers.

The +35 line is terminated by a standard chamber used for
the testing of the particle detectors. Later will this line
serve for the stopping power measurements.

The +0° beam line is designed for experiments in UHV
conditions. The chamber equipped with four axis goniometer,
target heating up to 1000°C, RBS, ERD and PIXE detectors is
being installed. Electrostatic beam scanning for the ion
implantation will be also available. It is aimed for the "in
situ" analysis of implantation processes.

The -35 line is free for installation of the experimental
equipment of the potential users.

For the implantation of heavy elements at higher energies
a new target chamber is under preparation. It will be placed
in low angle deflection 1 ine under the accelerator. This
geometry will enable the use of the 900 keV ion l>eams up to the
mass of 48.

Conclusions

Although the original design of the presented accelerator
is rather old fashioned after reconstruction it turned out to
be a very versatile apparatus. Its "opened" architecture
enables easy adaptation to the specific demands. As realistic
could be treated future metal ion source installation and the
beam current increase up to 1 mA. Also the low energy region
is easy accessible because the whole accelerator tube can be
connected as an einzel lens.

The usage of the accelerator in present state covers several
subjects. Being located at the university it is used for teach-
ing purposes in such topics as experimental methods in nuclear
physics, ion beam analysis etc. On scientific level it is used
at present for two research projects: "Trace Element Analysis
for Environment and Technology" and "Ion Beam Modification of
Metal Surfaces". The third project "Stopping Power Measure-
ments" is under preparation. Besides that it is used for the
detector testing and irradiation of materials. However, its
versatility allows also many other research tasks to be solved.
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Resumé

Riešenie úloh z oblasti analýz a modifikácie pomocou iónových
zväzkov (Rutherford Backseattering Spectroscopy - RBS, Proton
Induced X-Ray Emission - PIXE, Ion Beam Modification of
Materials - IBMM atd1.) je hlavnou náplňou činnosti Laboratória
iónových zväzkov na Katedre jadrovej fyziky a techniky EF STU.
Lineárny elektrostatický urýchľovač bol modifikovaný, aby
lepšie vyhovoval Často protichodným požiadavkám uvedených
metód. Transport zväzku bol riešení pomocou teoretických
modelov a následne boli vymenené všetky kľúčové časti
urýchľovača s výnimkou urýchľovacej trubice. Zariadenie
umožňuje v súčasnosti urychlovat ióny plynov napätím v rozsahu
50 až 900 kV. Využíva sa na riešenie úloh z oblasti analýz
životného prostredia a vývoja nových materiálov.
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11. Konferpncia crskych a sluv^nských fyzikov. Žilina 1993

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI SUPER IÓNOVÝCH FLUORIDOVÝCH
KRYŠTÁLOV. SKIEL. KERAMÍK A KOMPOZ1TOV

PHYSICAL PROI'ĽRTlESOľSľPKmONK'FLľORIDKí'RVSTALS. GLASS KS.
CKRAMICS AND COMPOSITES
Viera Trnovcová (a), Pavrl P. F^lorov (h), F.mil Mariáni (a), Čťstrni'r Bárta (c),
Diriulrij Ložal (á)

(a) Fyzikálny iíslav SAV Bratislava, (b) Ustav kry.štalograliť RAV Moskva, (c)
Fyzikálni ústav ČSAV Praha, (d) l:stav chóiuio školných a keramických maUrialíi
ČSAV Praha

Superiónové vodiče (SIV), nazývané tiež rýchle iónovž vodiče alebo
optimalizované tuhé elektrolyty, sú tuhé látky s iónovou väzbou, ktoré
majú, už pri teplotách oveľa nižších ako je ich bod topenia, vysokú ió-
novú vodivosť, blízku k iónovej vodivosti príslušnej taveniny alebo
kvapalných elektrolytov, a zanedbateľnú elektrónovú vodivosť. Podľa ty-
pu nosičov prúdu delíme SIV na katiónovč (nosičmi sú obvykle ióny Na +,
Li +. 1C1", Ag +, Cu +), aniónové (nosičmi bývajú 0 2~ alebo F~, zriedkavo aj
Cl~) a protónové (najma pri polymŕ.rnych SIV) |lj. Medzi bežnými iónový-
mi vodičmi a SIV neexistuje ostrá hranica a rovnako neexistuje jednotná
teória rýchlej iónovej vodivosti pre včetky SIV. iónový vodič priradu-
jeme k SIV, ak jeho iónová vodivosť pri pracovnej teplote ie vyššia ako

3 ! ^ ~l
, j p p j p i y o

~3 s cm"! pre výkonové aplikácie a vyčšio a^ 0 10"^ S cn~l pre senzo-
rovu techniku j 21. SIV hrajú významnú úlohu pri výrobe miniatúrnych pri-
márnych článkov, sekundárnych článkov s vysokou hustotou energie, rezer-
vných zdrojov energie kompatibilných s mikroelektronikou, palivových
článkov, vysokotepiotných hydrolyzérov, elektrochemických senzorov ply-
nov a tavenín a pri výrobe superčistých materiálov a atniosfér (napr.ky-
slíkové punny) 13-61. SIV sa pripravujú vo forme nonoliryštálov, poly -
kryštálov, keramík, skiel, konpozitov a polymérov |7-9|.

Výskyt rvehlej aniónovej vodivosti je podmienený najmä vhodnosťou
štruktúrneho typu látky, vysokou polarizovateľnosťou pohyblivých aj ne-
pohybliv/ch iónov, optiitélnym rozmerom pohyblivého iónu pre danú štruk-
túru a vysokou koncentráciou porúch v subotruktúre s pohyblivými iónmi.
Nízka valentnosť a malý rozmer fluoridových iónov spôsobujú, že fluori-
dové tuhé elektrolyty sú najlepšími aniónovými SIV |l0|. Vhodnou voľbou
fluoridového systému môžeme získať SIV s pracovnýrai teplotami v rozsahu
teplôt od izbovej teploty až po 1100 °C |Íl|. Vo fluoridových SIV, aj v
štruktúrach so zníženou symetriou, je iónová vodivosť takmer izotropná,
takže fluoridové keramiky pripravené lisovaním za horúca majú rýchlu ió-
novú vodivosť zrovnateľnú s vodivosťou príslušných nonokryštálov |12| .
Na báze sklotvornčho ZrF4 možno pripraviť nielen sklovité SIV, ale aj
superiónové optické vlákna 113,141. Rad binárnych a ternárnych fluori-
dových systémov má fázové diagramy eutektického typu, takže kryštalizá-
ciou z taveniny (Eridnrnanovou alebo Stoberovou technikou, resp. jedno-
duchým zatuhnutím taveniny) možno pripraviť dvojfázové aj nmohofázové
euteietické kompozity s velini jemnou mikroštruktúrou, zvýšenou odolnosťou
voči krehkému lomu a vdôsledku veľkej plochy medzifázových rozhraní aj
so zvýšenou iónovou vodivosťou |15-19|.

Rýchla aniónová vodivosť sa vyskytuje v štruktúrnych typoch vyznaču-
júcich sa vysokým koordinačným číslom katiónov O tí) a nízkym koordina-

49



čným číslom aniónov (^"4). Tieto podmienky pra koordináciu iónov vyplý-
vajú z požiadavky čo najslabšej interakcie pohyblivých aniónov s fixrtou
katiónovou subštruktúrou. Spĺňa ich 5 základných štruktúrnych typov|ll]:
kubický fluoritový (SrCl2/ CaF;?/ SrF2, BaF2, PbF2, CdF2 ai» pomer koor-
dinačných čísel (n.k.č.) je 8:4), trigonálny tysonitový (L^^jCcí^PrF^
NdF3, BiF3 ai, p.k.č. = (6+3+(2)):3), ortorombický YF3 {H0F3,'RDF3, DyF3

ai, p.k.č. = (6+2t(l)):3), hexagonálny YF3 (stabilný iba ako vysokotep-
lotná fáza vo fluoridoch prvkov vzácnych zemín s malým iónovým polor.ie-
rom) a ZrF4 (málo stabilný typ s p.k.č. = 8:2). Pre praktické použitie
sú vhodné SIV prvých 3 štruktúrnych typov. V týchto štruktúrnych typoch
kryštalizuje väčšina jednoduchých anorganických fluoridov a ich tuhých
roztokov 1111. ZrF4 je významnou sklotvornou zložkou fluoridových skiel
a vlákien {13,14|.

Vysokú koncentráciu štruktúrnych porúch, nutnú pre výskyt rýchlej ió-
novej vodivosti, dosiahneme použitím vysokej teploty (tzv. intrinzické
SIV) alebo izomorfnou heterovalentnou substitúciou vo vysokých koncen-
tráciách, t.j. použití™ nestechiometrických koncentrovaných tuhých roz-
tokov (tzv. extrinzické SIV). Pre praktické použitie sú významnejšieCĽÍ-
trinzické SIV, pretože sa dajú používať už pri izbovsj teplote (SIV na
báze PbF2), alebo pri mierne zvýšených teplotách í SIV na bázeSrF2, BaF2,
LaF3, NdF3 ap.). Pre získanie optimalizovaného S1V nestačí iba vysoká
koncentrácia porúch, ale substituční aliovalentné katióny musia byť
stéricky prispôsobené. Maximálna iónová vodivosť sa vyskytuje pri. mini-
málnom rozdiele iónových polomerov substitučných katiónov a katiónov
matrice (obr. 1) j 20 j.

Vysoká polarizovateľnosť katiónovoj subštruktúry, ktorá podporuje rý-
chlu iónovú vodivosť sa dosiahne použitím ťažkých a rozmerných katiónov
(Sr^+, Ba2+, la.3+, pr^+, Nd^+ ap.) alebo katiónov s "inertným" párom e-
lektrónov (Pb2+, Sn 2 +, Bi^+, Sb-^+j. Ťažký, polarizovateľný katión Pb-2*
s "inertným" párom elektrónov v tuhých elektrolytech na báze PbF2 s fluo-
ritovou štruktúrou spôsobuje, že tieto tuhé elektrolyty už pri nízkych
koncentráciách aliovalentných prímesí (Wa+, X"1", Sc^+) výkazujú vysoké ió-
nové vodivosti (obr. 2, 3). Zatiaľ najlepším fluoridovým tuhým elektro-
lytem je PbSnFj obsahujúci iba katióny s "inertným" párom elektrónov
(obr. 4). Na obr. 4 sú porovnané teplotné závislosti iónovej vodivosti
rôznych typov fluoridových SIV a najlepších, resp. najpoužívanejších
katiónovýcn a oxidových SIV.

V systémoch MF2-RF3 (M = Ca, Sr, Ba, Pb, Cd; R = prvky vzácnych zemín,
Y, Se) fluoritová štruktúra sa stabilizuje tvorením nestechicroctrických
izomorfných heterovalentných tuhých roztokov, takže koncentračný rozsah
tvorenia vysokodefektných tuhých roztokov s fluoritovou štruktúrou sia-
ha až po 50 nól-% RF3 v CaF2, SrF2 a EaF2# po 40 mól-% v PbF2 a po 30
mól-% v CdF2 121, 22|. V systémoch RF3-MF2 (R = La, Pr, Ce, Nd; n = Ca,
Sr, Ba) tysonitová štruktúra sa stabilizuje tvorením nestechiometrických
izomorfných heterovalentných tuhých roztokov až po 20 mól-% ÍIF2. V dôs-
ledku stabilizácie fluoritovéj, resp. tysonitovej štruktúry heterova-
lentnou substitúciou, fázové diagramy fluoridových systémov s rýchlou
iónovou vodivosťou sa obvykle vyznačujú maximom krivky topenia (obr. 5).
Poloha maxima často koreluje so zložením optimalizovaného tuhého elek-
trolytu s najvyššou iónovou vodivosťou v danom systéme (obr. 6) |ll|.

V extrinzických fluoridových SIV vyso]cá koncentrácia porúch je dô-
sledkom silnej nestechionetrie po izomorfnej heterovalentnej substitú-
cii. Pri fluoritových tuhých roztokoch nadbytočný kladný náboj trojmoc-
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obr.l. Závislosť rýchlej ió-
novej vodivosti MF2;10 nól-%
RF 3 (í-t=Ca U),Sr (Q),Ba (o))
od prvku vzácnej zeminy (R)
pri teplote 500 K (podľa jl0|)

to iOiT {<") to

obr.2. Teplotné závislosti iónovej vodi-
vosti tuhých roztokov PbF2~MF ( PbF2»
• 1 nrál-% LiF, x 1 mól-% NaF, a 1 ról-%
KF, A 1 nól-% RbF)

\ CC!

obr.4. Teplotné závislosti vo-
divosti RbAg4Ic (1), (b-

1&/T (K'1)

^ 23
obr.3. Ifeplotné závislosti iónovej vo- (2-keraiiika, 2 - monokrystal),
divosti tuhých roztokov PbF2~ScF3 (x 0, PbSnF4 (3), I-^o,92

Ba0,08F2 90
a 0,25, "0,5, © 1, O 3, /15, D 7 mól- ( 4>' ^ C C g ^ O ^ l ^ ^ l (5)'
% ScF35 " o F3 (6), Ca 0 / 1 5Zr 0 85O1 8 5

Pb0/99lteo/oiFiř99(C5 (— pra!t.
tic'íá medza použiteľnosti 'tu-
hých eleJítrolytov)

ných katiónov sa pri ich nízkych koncentráciách kompenzuje tvorením nad-
bytočných intersticiálnych fluoridových iónov, ktoré čiastočne asociujú
s prínesami do rôznych typov komplexov |23|. Chýbajúci kladný náboj al-
kalických prímesí sa kompenzuje tvorením fluoridových vakancií. Vneste-
chicnetrických koncentrovaných tuhých roztokoch dochádza k tvoreniu zhlu-
kov porúch (klastrov), ktoré obsahujú ióny prínesi, rôzne typy fluorido-
vých intersticiálov a fluoridové vakancie j 10, 11, 231. Relaxácia štruk-
túry v okolí zhlukov lokálne znižuje přeskokové bariéry pre pohyb fluo-
ridových iónov, až pri určitej koncentrácii porúch, resp. zhlukov, pri
tzv. prahu perkolácie, vytvorí sa spojitá perkolačná dráha pre rýchly
pohyb fluoridových iónov nepriamym intersticialnym alebo vakantným rne-
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obr.5. Fázový diagram
sústavy BaF2~NdF3 (V-
fluoritová, B-tysoni-

chanizmom |24, 251.Pre
relatívne malé iónové
polomery prvku vzácnej
zeminy (v porovnaní s
katiónmi matrice) leř.í
prah perkolácie pri 5-
10 mói-% RF3, pre rela-
tívna veľké iónové po-
lomery prvku vzácnej
ženiny sa prah perkolá-
cie posúva k 15 mól - %
RF3 1261. Rozdielne pra-
hy parkoiácie vyplýva-

obr.6. Koncentračná zavi- jú z rozdielneho typu
slosť vodivosti pre BaF2: komplexov a zhlukov po-
NCIF3 pri teplote 500 K 1111 rúch v oboch prípadoch,

Pre alkalické primesi
leží. prah perkolácie veľmi nízko («; 1 rról-% AF).

V husto obsadenej tysonitovej štruktúre chý-

10 20 30
mot.%NdF3

tová Štruktúra, E-eu- bajúci kladný náboj po dopovaní fluoridmi alka-
tektický bod) [2l[ lických zemín sa kompenzuje vznikán aniónových

vakancií. Rýchla iónová vodivosť v tejto štruktú-
re sa vysvetľuje aj prítomnosťou 3 súborov neekvivalentných fluoridových
uzlov (najslabšie viazané fluoridové ióny sú pohyblivé už pri nízkych te-
plotách) , veľmi nízkou energiou tvorby Schottkyho porúch a existenciou
vodivostných kanálov s optimálnym prierezom pre pohyb fluoridových ió-
nov |27, 28|.

Husto obsadená ortorombická štruktúra fluoridov vzácnych zemín jll|
sa destabilizuje dopováním aliovalentrsýni prímesami. Zachováva sa iba v
binárnych a viaczložkových homovalentných tuhých roztokoch fluoridov
vzácnych zemín (napr. GdF3-ErF3, GdF3~HoF3 ap.), pokiaľ priemerný ióno-y (p ^ ^ , 3 3 p), p p ý
vý polomer katiónov je blízky iónovému polomeru Tb3+, t.j. leží v rozsa-
hu (3,85 - 9,31)*10~* nm. Mechanizmus rýchlej iónovej vodivosti je po-
dobný ako pri príbuznej tysonitovej štruktúre |29-31]. Vzhľadom k zní-
ženej symetrii a ťažkostiam s dopováním nedosahujú sa v tejto štruktúre
také vysoké vodivosti ako v predchádzajúcich 2 štruktúrach (obr.4).Vše-
tky nami sledované jednoduché aj binárne systémy s touto štruktúrou ma-
li takmer rovnaké teplotné závislosti vodivosti a iba slabú anizotrópiu
fyzikálnych vlastností.

Na monokryštáloch pripravených Bridgmanovou metódou a na keramikách
pripravených lisovaním za horúca |12| sme študovali tvorenie komplexov
a zhlukov porúch, mechanizmy rýchlej iónovej vodivosti a dielektrickú o-
dozvu v jednoduchých, binárnych a viaczložkových fluoridových systémoch
kryštalizujúcich v niektorom z 3 vhodných štruktúrnych typov, prevažne v
oblasti tvorenia nestechiometrických, koncentrovaných tuhých roztokou
Zamerali sme sa na systémy MF2-RF3 (M = Ca, Sr, Ba, Pb, Cd; R = vzácne
zeminy, Y, Sc) s fluoritovou a tysonitovou štruktúrou, na systémy RF3
(R = Tb, Dy, Hor Y) a R ' F 3 ~ R " F 3 (R' = Gd; R " = Ho, Er) s ortorombickou
štruktúrou a na systémy MFj-AF (M = Pb; A = Li, Na, K, Rb) s fluoritovou
štruktúrou. V koncentrovaných nestechiometrických tuhých roztokoch s fluo-
ritovou alebo tysonitovou štruktúrou teplotná závislosť iónovej vodivos-
ti má Arrheniovský charakter v širokom rozsahu teplôt (obr. 2-4,7)a ió-
nová vodivosť dosahuje najvyššie hodnoty pri zloženiach tuhých elektro—
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obr.7. Teplotné závislosti vodivosti tu-
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obr. 8. Koncentračné závislosť a!=:-
t i v Č j i

lytov zo středu rozsahu tvo-
renia tuhého roztoku (15-30
mól-% RF3, 5-10 mól-% RF2/ 1
až 2 mól-% AF) (obr.6). Prí-
činou je minimum akt.ivačnej
energie vodivosti (obr.8)pri
konštantnom predexponenc iá h
norn faktore vodivosti. ílaxir
málne hodnoty vodivosti sa
dosahujú pri blízkych ióno-
vých polomeroch prítomných
katiónov {obr•1), t.j. v sys-
témoch 3aF2-LaF3 ( optimum
pri 31 rról-% LaF3), SrF2 -
LňF3 (optimum pri 31 mól-%
LaF3), -T-^F3~SrF2 ( optimum
pri 3 mól-% SrF 2), PbF2-ílaF
a PbF2-KF (optimum pri 1-2

mól-% NaF, resp. KF) (obr,4). Vplyv
zvyšovania počtu zložiek turieho ele-
ktrolytu, pri konštantnej =c.l<ovej
koncentrácii dopantov, sme sledovali
na sústave BaF2:25 mól-% (Nd, La)F3
(obr.7). Najvyššiu vodivosť vykazu-
je binárny tuhý roztok s jedným dru-
hom rozmerové vhodnejších katiónov
prímasi, v tomto prípade BaF2 : 25
mói-% LaF3. Príčinou je rast akti-

tivočnoj energia vodivosti a rola- vačnej energie vodivosti s rastom
xacie v kryštáloch R?.Fp:rJdFi-3 rozdielu medzi iónovým polomerom ai-

kalickej zeminy a stredným iónovým
polomerom vzácnych zemín pri pri-
bližne konštantnom predexponenciál-
nom faktore vodivosti ( <T"O = 10~

2 S
cm"1) |31|. Ma sústave 35iról-%BaF2

;35 ról-% SrF2;30 mól-% X RiF3 (i =
1 t n, n = 1 t 6, Rj_ = La, Ce, Nd,
Pr, Gd, 1b) sme ukázali, žeaktivač-
ná energia vodivosti, resp. logarit-
mus vodivosti pri konštantnej teplo-
te rastie, resp. klesá lineárne s
rastom diferencie medzi stredným ió-
novým polomerom prvkov alkalických
za-nín a prvkov vzácnych zemín 1311.

obr.9. Koncentračná závislosť Z nami vyšetrovaných SIV pre a-
statickej relatívnej riermiti- plikácie pri izbovej teplote je naj-
vity BaF2:NdF3 kryštálov vhodnejší PbF2:l mól-% MaF, pre ap-

likácie pri vyšších teplotách LaF3:
8 mól-% RaF2 (obr.4).

Dielektrickú odozvu a statickú permitivitu fluoridových tuhých elek-
trolytov sme študovali pomocou modulárnej analýzy a modulárnej spektro-
skopie (komplexný elektrický modul je reciprokou hodnotou komplexnej re-
latívnej permitivity) |32|. V nestechiometrických koncentrovaných tuhých
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Obr.10. JJodulárne diagramy monokryštálov
BaF2:(0,5 -r 30) mól-% NdF3 (priesečník s re-
álnou osou určuje reciprokú hodnotu static-
kej relatívnej permitivity)

roztokoch s fluoritovou štruktúrou statická per-
mitivita lineárne rastie s rastom koncentrácie
prvku vzácnej zeminy (obr.9) a súčasne rastie aj
index lomu j 34 j. Modulárně diagramy, ktoré v kla-
sických iónových kryštáloch a v stechiometrických
SIV majú tvar polkružnice, resp. kruhového oblú-
ka/ v nestechiometrických SIV majú stlačený a ne-
symetrický tvar (obr.10), podobný ich tvaru v
sklovitých SIV 110, 111. 1b naznačuje prítomnosť
rôznych typov zhlukov porúch a silne ne-
usporiadaný charakter týchto tuhých roz-
tokov. Modulárně spektrá umožňujú pria-
my výpočet distribúcie relaxačných ča-
sov (obr. 11) j 351. Vysokofrekvenčná časť
modulárnych diagramov a spektier, resp.
nízkoteplotně časť TSDP spektra (obr. 12)
1361 pochádza z relaxačných procesov v
dipolárnych konrolexoch a zhlukoch porúch.
Nízkofrekvenčná časť modulárnych dia -
gramov a spektier, resp. vysokoteplotný
pík TSDP charakterizujú vodivostnú rela-
xáciu. Analýza spektier ukazuje na prí-
tomnosť nn- (na obr.12 chýbajúci pík o-
kolo LNT) aj nnn-konplexov (komplexy ión
prímesi-intersticiálny fluoridový ión v
prvom, resp. druhom najbližšom susedstve}
pri nízkych koncentráciách prímesí (do
1 mól-%) a na prítomnosť viacerých typov
zhlukov porúch v koncentrovaných tuhých
roztokoch |23, 37[.

K analogickým výsledkem ako pri pou-
žití monokryštálov sme dospeli i pri po-
užití superiónových keramík pripravených
lisovaním za horúca (HIP). V prípade po-
užitia práškov predtavených v grafito -
vých kelímkoch dosiahli sme pri kera -

10 T- (si

obr.ll. Distribúcia
dielektrických re-
laxačných časov pre
BaF2:(0,5fl5) mól-%

obr.12. Spektrá termostimulo-
vaných depolarizačných prúdov
monokryštálov BaF2:(0,5 t 32)
mól-% NdF3
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mických SIV vyššie iónové vodi-
vosti ako pri monokrystalech
rovnakého zloženia |12|. Pri.
Príprave keramík lisován in za
studena a následným spekaním,
vodivosť keramických zŕn je to-
tožná s vodivosťou príslušného
monokrystalu, avšak vysoký od-
por rozhraní zŕn robí takéto
keramiky prakticky nepoužitel-
nými ako tuhé elektrolyty |12|.

Fluoridové sklá na báze ZrF4
sú výbornými i č optickými, mate-
riálmi, ale ich iónová vodivosť
je pomerne nízka |13, 14|.

Vzťah medzi spôsobom prípra-
vy, mikroštruktúrou a fyzikál-
nymi vlastnosťami fluoridových
eutektických kompozitov sledo-
vali sme na sústavách PbF2~AF,

obr.12. Teplotné závislosti iónovej vo-
divosti niektorých eutektických kompo--
zitov (n,» PbF2-LiF, A,A PbF2-ScF3, o, •
PbF2~KaF, PbF2>. Plné/prázdne znaky
'odpovedajú vrchnej/spodnej časti ingota

PbF2-RF3 (obr.12), CaF2-flgF2, LiF-LiBaF3, MgF2-GdF3, Ľ1F-RF3, MdF3-MF2,
MF2-RF3 ai 115-19j. Ukázali sme, že mikrostruktúru (lamelárnu, vláknitú,
zmiešanú, nepravidelnú) a fyzikálne vlastnosti eutektických kompozitov je
možné ovplyvňovať rýchlosťou rastu kompozitu a veľkosťou gradientu tep -
loty pri kryštalizačnom rozhraní |15, 38 |. Hoci mikroš trak túra polykryš-
talických eutektických kompozitov je oveľa jemnejšia (rnedzilamelárne aj
medzivláknovč vzdialenosti sú asi 10-násobne kratšie) ako pri eutektic-
kých kompozitech pripravených smerovou kryštalizáciou,ich fyzikálne vlas-
tnosti "3a príliš nelíšia. Pomerne malý vplyv majú aj odchylky od eutek—
tickéno zloženia kompozitu 117, 131. Najvyššiu vodivosť vykazujú eutek -
tické kompozity systémov PbF2~NaF a PbF"2-ScF3 (obr. 12). V oboch prípa-
doch vodivosť určuje fluoritová fáza limitného tuhého roztoku PbF2, kto-
rá tvorí matricu vláknitého (PbF2~MaF), resp. lamelárneho (PbF2~ScF3)eu-
tektického kompozitu. Statická permitivita kompozitov je o 5-10 % vyššia
ako je objemovo vážený súčet permitiv.ít oboch fáz. Výhodnosť použitia eu-
tektických kompozitov ako tuhých elaktrolytov vyplýva z ich jednoduchšej
prípravy (vyššia rýchlosť tuhnutia, nižší bod tuhnutia), zvýšenej odol-
nosti voči krehkému lomu, a zo zrovnateľných (alebo dokonca optimálnej -
ších) elektrických a dielektrických parametrov oproti odpovedajúcim mo-
nokryštálom a keramikám. Niekoľkorádové zvýšenie iónovej vodivosti opro-
ti odpovedajúcim kryštálom sa pozorovalo iba pri kompozitoch pripravo -
ných keramickou technológiou |39|, alebo pri eutektických kompozitoch z
taveniny pripravených, ktorých obe fázy majú iónovú vodivosť neprevyšu-
júcu 10~ 5 S an"1 |38|.

Resumé

General properties and applications of superionic conductors (SIC) are
descrilaed. Relations between the phase composition, structure, microst—
ructure, lattice defects and the fast anionic conductivity f or inorganic
fluoride systems are demonstrated and discussed for various preparation
technologies. Phenomenological models which explain the influence of mi-
crostructure, composition and preparation technology on the fast ionic
conductivity, permittivity and dielectric response of fluoride SIC are
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presented.
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U. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

FRAKTONY VO FYZIKE

FRACTONS IN PHYSICS

Štefan Barta

Katedra fyziky EF STU Bratislava

Formulácia problému

Informácie o elektrónových aM>o kmitových stavoch v neusporiadaných štruktú-
rach možno získať v niektorých prípadoch modelovaním pomocou difúzie na perko-
lačných zhlukoch (PZ). Pochopenie tejto možnosti l>udeme ilustrovať na príklade
problému lokalizácie elektronových stavov na fraktálnej mriežke - porkolačnom
zhluku [ 1 -10}, ktorý je známy ako problém kvantovej perkolácie. Na modelovom
systéme, ktorým bude binárna zliatina, ukážeme, v akých súvislostiach sa stretávame
s problémom kvantovej perkolácie. Binárna zliatina je vytvorená tak, že atómy B v
matrici sú čiastočne substituované atómami A. Ak elektrónové hladiny vonkajších
elektrónov atómov A a B sa líšia natonco, že pri výpočte elektrónových zón, ktoré
sú vytvorené atómami jedného druhu, nemusíme uvažovať prítomnosť atómov
druhého druhu, potom elektrónový systém je opísaný tesnoväzobným hainilloniá-
nom nasledovného typu:

X> u >< J i + E E ^ i J >< * i (n
j j *

kde *,- = - £ t V $ t .
Pri riešení problému kvantovej perkolácie nás zaujíma jednak charakter vlast-

ných funkcií (lokalizácia alebo delokalizácia kvantových stavov elektrónu), jed-
nak hustota elektrónových stavov. Riešenie tohto problému z matematického
hľadiska je veľmi obtiažne, a preto môžme ho úspešne riešiť iba v niektorých
špeciálnych prípadoch, a to iba vďaka možnosti použitia počítačových simulácií
na mriežkových modeloch. Prirodzene vzniká otázka, aké informácie nám môžu
poskytnúť počítačové simulácie realizované pri modelovaní binárneho systému po-
mocou mriežkových modelov. Odpoveď na túto otázku nám umožní zhluková
analýza.

Najprv budeme uvažovať, že všetky mriežkové body sú obsadené atómami B.
Potom atómy B čiastočne nahradíme atómami A. Toto nahradzovanie bude relizo-
vané náhodným spôsobom tak, že obsadenie určitého mriežkového bodu atómom
A bude nezávislé od obsadenia ostatných mriežkových bodov (perkolačný model).
Pravdepodobnosť obsadenia určitého mriežkového bodu atómom A označíme ako
p. Pri zvyšovaní hodnoty p zhluky atómov A sa budú zväčšovať čo do veľkosti i
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čo do počtu. Na základe počítačových simulácií sa zistilo, že v prípade nekonečnej
mriežky existuje ostrá hodnota pc, keď na mriežke práve vznikne nekonečný
zhluk atómov A (perkolačný zhluk). Je zrejmé, že okrem perkolačného zhluku
existujú i konečné zhluky atómov A. V ďalšom texte budeme skúmať iba vlast-
nosti perkolačného zhluku, pretože sa vyznačuje zaujímavými vlastnosťami, z
ktorých najdôležitejšia je fraktálna štruktúra vyznačujúca sa sebapodobnosťou.
Dôležitosť sebapodobnosti fraktálnebo objektu spočíva v tom, že jej existencia
vedie k škálovacej procedúre niektorých veličín.

Počítačové simulácie nám poskytujú nielen horeuvedené informácie, ale pomáha-
jú nám získať určité informácie o elektrónovej štruktúre perkolačného zhluku naprí-
klad prostredníctvom hustoty elektrónových stavov. Ako sa to realizuje, vysvetlíme
nasledovným postupom:

Nech hamiltonián H (1) charakterizuje elektrónový systém perkolačného zhlu-
ku. Elektrónové stavy na perkolačnom zhluku dostaneme riešením Schródingerovej
rovnice

ih^- | xl> >= U | i, > (2)

Ak | il> > vyjadríme v tvare lineárnej kombinácie atómových orbitálov

k

a dosadíme do rovnice (2), dostaneme sústavu rovníc typu

O) (4)

V ďalšom postupe budeme uvažovať, že veličiny Vjk sú rôzne od nuly, iba ak k a j
označujú najbližšie susedné mriežkové body a sú obsadené atómami A. V ostatných
prípadoch veličiny Vjk sa rovnajú nule. Sústava rovníc typu (3) je matematicky
podobná sústave rovníc typu (až na imaginárne číslo i, ale to v tomto prípade nie
je podstatné)

jP;(O = E ^ ( p l ( í ) - p j ( l ) ) , (5)

ktorá opisuje náhodné blúdenie na perkolačnom zhluku. Pre určenie hustoty
elektrónových stavov na perkolačnom zhluku potrebujeme poznať Greenovu funkciu
sústavy rovníc typu (3). Ale pre výpočet hustoty elektrónových stavov postačí
poznať Greenovu funkciu sústavy rovníc (4) (iba diagonálny člen Gkk(t))- Hus-
tota elektrónových stavov je určená vzťahom

= ň-- / eEtGkk{t)dt (6)

kde Gkk(t) J e diagonálny člen Greenovej funkcie, ktorý vyjadruje pravdepodobnosť,
že častica pri náhodnom blúdení v čase t sa nachádza v začiatočnom mriežkovom
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bode k. Táto skutočnosť dovoluje riešiť niektoré problémy elektrónovej štruktúry
perkolačného zhluku pomocou náhodného blúdenia na perkolačnom zhluku, a
tým použiť i počítačové simulácie. Pri používaní počítačových simulácií namiesto
veličiny Gkk(t) používame strednú hodnotu < Gkk(t) > stredovanú v dostatočne
malej oblasti. V tomto prípade veličina < Gkktt) > predstavuje hustotu pravde-
podobnosti P(ŕ,t) pri difúznom procese v kontinuu. Uvážiac túto skutočnosť,
potom stredná hustota elektrónových stavov na perkolačnom zhluku je vyjadrená
vzťahom

i r-r+ioo

<g(E)>=— eBtP(0J)dt (7)
*** Jy-ioo

Je zaujímavé poznamenať, že podobným postupom môžeme určiť i strednú hustotu
kmitových stavov perkolačného zhluku, pretože sústava rovníc

i =1,2 ,3 (8)

opisuje kmitanie atómov na perkolačnom zhluku. Sústava rovníc typu (8) je
podobná sústave rovníc typu (4) s tým rozdielom, že namiesto časovej derivácie
prvého rádu vystupuje časová derivácia druhého rádu. Dá sa ukázať, že hustota
kmitových stavov perkolačného zhluku v tomto prípade je vyjadrená vzťahom

< N (u) >= 2w < g(ui2) > (9)

Z horeuvedeného postupu je zrejmé, že na určenie strednej hustoty elektrónových
alebo kmitových stavov perkolačného zhluku postačí určiť hustotu pravdepodob-
nosti difúzneho procesu na perkolačnom zhluku. V ďalších častiach sa budeme
preto zaoberať difúznym procesom na perkolačnom zhluku.

Zovšeobecnená difúzna rovnica

Štandardná difúzna rovnica v cŕ-dimenzionálnom priestore

^ 1 = Vd.D(r,í)VdP(f,tl (10)

kde
P(f, t) je hustota pravdepodobnosti,
D(r, t) je koeficient difúzie,
V d je nabla operátor v d-dimenzionálnom priestore,

nemôže správne opisovať difúzny proces na fraktálnych objektoch. Z tohto dôvodu
je potrebné ju upraviť tak, aby sa dala zovšeobecniť pre prípad frak tál neho ob-
jektu. Toto sa dá urobiť iba vtedy, ak difúzny koeficient závisí iba od premenných
r a í (izotropný a nehomogénny objekt) [11]. V takomto prípade pravú a ľavú
stranu rovnice (10) zintegrujeme cez guľovú oblasť s polomerom R. Aplikovaním
Gaussovej vety dostaneme rovnicu

f. (11)
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kde ARd l je plocha gule v cŕ-dimenzionálnom priestore. Derivovaním rovnice
(11) podľa R a nahradením R a topologickej dimenzie d s r a df, kde dj je fraktálna
dimenzia, dostaneme zovšeobecnenú difúznu rovnicu

-rd'-lP(r,l)=~:D(r:t)rd>-i — P(r,t). (12)

Difúzny koeficient D(r, t) charakterizuje izotropný a nehomogénny fraktálny ob-
jekt (nekonečný zhluk). Na záver poznamenávame, že riešením rovnice (12) získanie
vystredovanú exaktnú singulárnu hustotu pravdepodobnosti [12,13].

Riešenie zovšeobecnenej difúznej rovnice

Zo sebapodobnosti perkolačného zhluku vyplýva, že vystredovaná hustota pravde-
podobnosti P±(r,t,s,Ap) a koeficient difúzie D(r, t, s, Ap) môžu byť vyjadrené
pomocou zovšeobecnenej homogénnej funkcie. V kritickej oblasti í*1-^- <C 1)

r.',-S Ap) a D(r,t,s,Ap) sú škálované podľa vzťahov

(13)

a
D(r,t,s, Ap) = XaD D(Aa'r, Xa't, Xs, X~a Ap) (M)

kde +(—) označuje p > pc(p < pc)>
Ap = p-pc,
s je počet mriežkových bodov zhluku.

Kritické exponenty ap a ar môžu byť relatívne jednoducho vyjadrené pomocou
štandardných kritických exponentov <r a v teórie perkolácie. Vzťahy (13) a (14)
platia pre ľubovolnú hodnotu parametra X, a preto bude vhodné ju zvoliť podľa
vzťahu

X~° | Ap |= ca. (15)

Zo vzťahu (15) vypočítame parameter X a dosadíme ho do vzťahu (13). Po
dosadení dostaneme vzťah

P ± (r ,M,Ap)~|A P | ^ P±£, -,-,<•„) (16)

kde
£~|Ap|-*HAPr (H)

je korelačná dĺžka,

r - I A p I ^ (18)
je relaxačná doba,

S e ~ | A p | - ' (19)
je veľkosť kritického zhluku [14]. Zo vzťahu (17) vyplýva, že

ar = <ru. (20)



Stredná hodnota druhej mocniny vzdialenosti < ^(ťjAp) >, , do ktorej sa
dostane častica na s-zhluku v čase t je vyjadrená vzťahom:

,= / Tä' + *P±(r,t,8,&p)dr=\Ap\ ^ ~ / * ( - , - ) . (21)

Ak vzťah (21) niá byť reprezentovaný prostredníctvom bezrozměrných veličín, po-
tom musí platiť vzťah

" — ' < ' / + » > = - 2 K (22)

Zo vzťahov (20) a (22) bezprostredne vyplýva vzťah (df = -^)

aP=\. (23)

Ak vzťahy (13) a (14) dosadíme do rovnice (12), dostaneme nasledovnú rovnicu

_ XaD+2ar-a, # _ D ( A a ' r, X"'t, Xs, X'" Ap){Áa'r)d' - ' .

d(Xa*r)

d PiA'-M^AA-'A) (24)

Rovnica (24) musí byť invariantná vzhľadom na škálovaciu transformáciu, a preto
z rovnice (24) vyplýva vzťah

aD + 2ar - at = 0. (25)

Po určení kritických exponentov a r, ap a a p budeme pokračovať v diskusii o riešení
rovnice (12). Pre tento účel bude vhodné zvoliť hodnotu parametra A podľa vzťahu

Xa'l - ct (26)

a dosadíme ho do vzťahov (13) a (14). Po dosadení dostaneme preškálovanú
P(r,t,s,Ap) and D(r,t,s,Ap):

* % r , j - ( j ) * , t ) (27)

^r,^-(j)^,-) (28)

pričom sme použili vzťahy (18),(19),(23) a (25). Vďalšom texte budeme analyzovať
iba prípad p — pe pre s = oo. V tomto prípade podľa vzťahov (27) a (28), riešenie
rovnice (12) a difúzny koeficient majú nasledovný tvar

Kt~^F(x) (29)
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-1Do(x), (30)

kde x ~ t *i r.
Pomocou vzťahu (29) vypočítame < r2(ť) > a potoiri porovnaním so vzťahom

<ŕ(t)>=At& (31)

dostaneme vzťah
^ ď (32)
fltr

Poznamenávame, že vzťahom (31) je zavedený nový kritický exponent dw, ktorý sa
nazýva difúzny exponent. V prípade náhodného blúdenia na euklidovskej mriežke
alebo difúzie v kontinuu d^ — 2. Ak difúzny proces prebieha na fraktálnorn objekte
(perkolačnom zhluku), dw závisí iba od dimenzie mriežky, na ktorej sa nachádza
perkolačný zhluk. Tento difúzny proces sa nazýva anomálna difúzia.

Po dosadení vzťahov (29) a (30) do rovnice (12) dostaneme rovnicu

Riešenie rovnice (33) môže byť napísané v nasledovnom tvare

Joo dwDo{

Jo dvDoiy) Jo D0(y) Jo

Ak D0(z) je monotónne rastúca funkcia [15-17], potom integrál v druhom člene
na pravej strane vzťahu (34) neexistuje, a preto musíme položiť C — 0. Konečný
tvar riešenia rovnice (12) má nasledovný tvar

P(r,t) = - / - * dy}. (35)
Jo dwD0{y)

Je potrebné poznamenať, že riešenie rovnice (12), vyjadrené vzťahom (35) je
dôsledok škálovacej hypotézy vyjadrenej pomocou vzťahov (37) a (38). V práci
[15] bola potvrdená škálovacia hypotéza pomocou počítačových simulácií na ZD
mriežke.

Hustota elektrónových a kmitových fraktónových stavov na
perkolačnom zhluku

Na základe vzťahov (7) a (35) môžeme napísať nasledovný vzťah pre strednú
hustotu elektrónových fraktónových stavov na perkolačnom zhluku

>= — / et'tP(O,t)dt=-~r-E^-1 (36)
T"' 0 0 l\dZ)
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Hustota kmitových fraktótiových stavov na perkolačnom zhluku je na základe
vzťahov (9) a (36) vyjadrená vzťahom

£ £ L ^ - i ( 3 7 )

V prípade kontinua (df ~ 3, dw = 2) vzťahy (36) a (37) prechádzajú na známe
vzťahy pře hustotu statov volhých elektrónov a spektrálnu hustotu akustických
kmitov. Veličina d = 2-^- sa nazýva fraktónová alebo spektrálna dimenzia. Fraktó-
nová z toho dôvodu, pretože ide o elektrónové alebo o kmitové stavy na fraktálnom
objekte. Nositeľmi elementárnych exitácií sú fraktóny. Kvantové stavy elektrónov
na perkolačnom zhluku sú superlokalizované, pretože vlnové funkcie klesajú ako
| t f ( r ) | ~ e - c p " , k d e a > 1 [10].
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Resume

A differential equation for diffusion in isotropic and inhomogeneous fractal
structures is derived. It generalizes the diffusion equation valid in Euclidean sys-
tems. Using a scaling arguments the exact average probability density function
is obtained. On the basis of the mathematical analogy between the differential
equations which describe the electronic or the vibrational states on one hand and
diffusion process on the other hand, both on fractal objects, there was derived
the relation for the density of the electronic and vibrational fracton states on the
incipient infinite percolation cluster.
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4. SEKCIA

ODBORNÉ SKUPINY :

(05) Fyzika polovodičov

(06) Fyzika dielektrik

(10) Optika a kvantová elektronika
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II. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

KOHERENCE SVĚTLA VE VLÁKNOVÝCH VLNOVODECH

COHERENCE OF LIGHT IN FIBRE WAVEGUIDES

Petr Hlubina

Ustav fyziky SU, Opava

Abstakt

V příspěvku je provedena analýza koherence světla ve vláknových vlnovodech ( W )
za podmínek buzení křížově spektrálně čistým, prostorově koherentním a
kvazimonochromatickým zdrojem světla. Detailně je studováno chováni komplexního
stupně jak časové, tak prostorové koherence na výstupu dvouvidového, slabé vedoucího
W s ohledem na podmínky buzení, mezividovou disperzi prvního, resp. druhého řádu a
časové koherentní vlastnosti zdroje.

Úvod

Při popisu interferenčních a difrakčních jevů lze s výhodou použít aparátu klasické
teorie koherence 11-2). Klasická teorie koherence nachází v současné době významné
uplatnění v oblasti popisu šíření světla W . které jsou zvláště využívány v optických
komunikacích, resp. v aplikacích vláknových sensorii. Předmětem analýzy koherence
světla W je vyjádření korelační funkce optického pole W a její vazba na korelační
funkci vnějšího optického pole: je analyzována koherence světla na různých
vzdálenostech od místa navázání světla. Praktické výhody studia koherence světla W
jsou vázány na možnost určení amplitud vedených vidů. určení mezní frekvence a
disperzních charakteristik vedených vidu (viz přehled literatury v |3-4|).

Předmětem tohoto příspěvku je obecné vyjádření korelační funkce optického pole W
s ohledem na podmínky buzení a vedení vidů W , kdy bereme v úvahu mezividovou
disperzi prvního i druhého řádu. resp. s ohledem na korelační vlastnosti zdroje.

Teorie

Uvažujme náhodné skalární pole reprezentované statistickým souborem
{E(R,z;t)}. Nechť E(Rz;t) představuje komplexní analytický signál reprezentujíci
příčnou složku lineárně polarizované elektromagnetické vlny, která se šíří ve směru
kladné osy z podél bezztrátového optického vlákna.

Za podmínky, kdy optické vlákno je vybuzeno křížově spektrálně čistým, prostorově
koherentním a kvazimonochromatickým polem zdroje světla takovým, že ôco, spektrální
pološiřka. ve vztahu k COQ , střední frekvenci, splňuje podmínku ÔOO/CÚQ « 1, resp. vedení
vidů probíhá bez vidové konverze, lze pole E(R,z;t) vyjádřit ve tvaru

(1)
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kde c m , Ern(R,o)Q)=Em(R) a p m (co) jsou po řadě, koeficient vybuzeni, prostorová
konfigurace pole m-tého vidu a jeho konstanta šíření na kruhové frekvenci 01; R je
polohový vektor v rovině xy a v(io) je spektrum pole zdroje reprezentované komplexním
analytickým signálem V(t).

Předpokládejme, že statistický soubor je stacionární a ergodický. Definujeme
korelační funkci druhého řádu, funkci vzájemné koherence í (Rj, R2, z; T ), relací

l ' ( R , , R : . r ; r ) = //':*(R !.r-,/)/-;(R ;.r:/ + r ) ^ (2)

kde lomené závorky označují souborové středování, * představuje komplexni sdružení a T
označuje časové zpoždění mezi poli. Dosazením rovnice (1) do rovnice (2) a použitím
podmínky stacionarity pro pole zdroje vyjádřené relací

(\*((0)Y((0')\ -(i(0})d\(0-O)'). (3)

kde funkce G(«) představuje normovanou spektrální hustotu pole zdroje

t j f .

G(co) = -- f(l-"(OÍ'(/ + r)\exp(/ft>r)</r. (4)
In 1 x '

vázanou s komplexním stupněm časové koherence y(z) pole prostřednictvím zpětné
Fourierovy transformace

(ľ'VWV)) {
(5)

konečně dostáváme (6)

P(R| ,Ri,:; r) = V^ \\cmcn^m(^\ ^n(^2^ ť7(6>) e xP{~'ÍÄi( / y)~Ä( / y)J z} e xP(~' í W r) í ' 'u-
m " í)

Další úpravy vyjádření (6) funkce vzájemné koherence ľ(Ri, R2. z; T ) vyžadují
znalost závislosti konstanty šíření \ (co) na kruhové frekvenci co. Předpokládejme, že
Pk (co) se pomalu mění s co v rámci spektrální čáry zdroje, takže ji lze rozvést v
Taylorovu řadu kolem střední frekvence COQ zdroje

1 7IC o

. «,,«.. (8a)
Úř(O
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kde V^ je skupinová rychlost šíření k-tého vedeného vidu. a kde

^ i m
2nt: dar

je chromatická disperze k-tého vedeného vidu a c je rychlost svčtla ve vakuu.
Bereme-li v úvahu pouze první dva členy roAoje (7). tj. uvažujcme-li pouze disperzi

prvního řádu. 1/c odvodit z rovnice (6) pro symetrické spektrum pole zdroje svčtla
konečné vyjádření funkce vzájemné koherence:

(9)

kde závorky j | reprezentuji modul a t^-z/V^ označuje skupinové zpožděni k-tého vidu
na délce z vláknového vlnovodu.

Bercmc-li v úvahu první tři členy rozvoje (7) funkce p^ (01). lze na základč rovnice
(6) odvodit %yjádřcní funkce vzájemné koherence:

(10)

kde

r m - r„)(co - a>(, ) + -(Om-Dn)(a)- co0)~ :}}dco. (11)

Konečné výrazy (9). resp. (10) pro funkci vzájemné koherence pole vedeného
vláknovým vlnovodem za podmínek vidové disperze prvního, resp. druhého řádu.
dovolují komplexní studium časoprostorových korelačních vlastnosti pole na výstupním
Čele vláknového vlnovodu. Z praktického hlediska je ovšem výhodnější studovat jak
časové, tak prostorové korelační vlastnosti tohoto pole oddělenč.

Časovou koherenci pole lze studovat v rámci uspořádáni známého Michelsonova
interferometru. Interferometr zajišťuje superpozici dvou vlnoploch polí s proměnným
Časovým zpožděním, tj. s proměnným rozdílem optických drah. Výsledkem interference
těchto dvou vlnoploch je interferenční obrazec, který má v případě malého sklonu
jednoho ze zrcadel podobu interferenčních proužku. Prostorová frekvence interferenčních
proužků je určena sklonem zrcadla. Průběh intenzity v rámci interferenčního obrazu lze
zjistit na základě formalismu obecné teorie koherence f 1|; platí

l : 1 / , : . r : r ) } . (12)

kde

^ R R r ; r ) (13)
r(R.R,r;0)
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je komplexní stupeň časové koherence, jehož modul je v případě stejných intenzit
interferujících svazku roven kontrastu interferenčních proužků:

/ (R) ~ m a x ~ '"

Prostorovou koherenci pole lze studovat v uspořádání tzv. interferometru obracejícího
vlnoplochu, což je modifikovaný Michelsonův interferometr, u nějž je jedno ze zrcadel
nahrazeno střechovým odražečem, takže interferometr zajišťuje superpozici dvou
vlnoploch z bodů symetricky položených vůči ose zdroje, jehož prostorové koherenční
vlastnosti studujeme. Průběh intenzity v rámci interferenčního obrazu lze zjistit na
základě relace

^ 2 2 R 2 , z ) } , (15)

kde

uiU R ->- r ( R | t R 2 , 2 ; 0 )

7f(R1.R1.z;0)ľ(R2,R2.-0)

je komplexní stupeň prostorové koherence, jehož modul WRj, R2, z)| je vázán s
kontrastem interferenčních proužků V(R) relací:

(17)

Numerické výsledky, diskuse

Abychom demonstrovali šíření koherence světla vláknovými vlnovody, sledujme jak
časovou, tak prostorovou koherenci světla na výstupním čele kvazijednovidového
vláknového vlnovodu, kterým se mohou šířit pouze dva tzv. lineárně polarizované vidy
(LPQ] a L P J J ) . Bez ztráty obecnosti budeme koherenci světla vyšetřovat pro osově
symetrické body Ri=(x,0) a R2=(-x,0). Časové koherenční vlastnosti zdroje světla
popíšeme komplexním stupněm časové koherence y(z). Zavedeme-li koherenční čas TC:

4 00

rc= j\y(r)\2dr, (18)

- C O

lze uvažovat typické Lorentzovské spektrum zdroje, pro které platí:

/( T) = exp(-|ij/rc)exp(-/ťyor). (19)

Analyzujme step-indexový vláknový vlnovod o poloměru jádra a=4,15 u,m, indexu
lomu jádra m=1,4 562 a relativním rozdílu indexu lomu jádra a pláště A=0,0037 na
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vlnové délce )M).X4& um, což. vede k hodnotě normovaného kmitočtu V=3,848 Protože
jsou splněny podmínky slabého vedeni vidů. tj. I/c uplatnit aproximaci LP vidů,
dostáváme řešením charakteristické rovnice LP vidu hodnoty jejich normovaných
příčných konstant: u= 1.8916. \v-3.352O pro vid LP ( ) l a u=2,9615, w=2,4573 pro vid
L P J J . rcsp. aproximujeme |3-4| skupinová zpoždění vedených vidů při zanedbáni
materiálové disper/c ro/dílcm skupinových zpoždění vidu LPj | a LPQJ na jednotku
délky vláknového vlnovodu: T 'K)~2.34 ps m"' .

Na obr. 1 je vynesena závislost modulu komplexního stupně časové koherence na
časovém zpožděni i pro tri hodnoty mezividového zpoždění x IQ. které vzhledem k
hodnotě koherenčního času zdroje TC =10"'-* s vyhovují relaci i\()/ic =5. 10. 50. Vidíme,
že i v případě, kdy mezividové zpoždění překročí koherenční čas (zdroj s nizkou
koherencí) lze zajistit v Michelsonově uspořádání znovunastolení interference vidu.

Na obr 2 je vynesena naopak závislost modulu komplexního stupně prostorové
koherence na mezividovém zpoždění TJQ, tj. podélná závislost, pro TC =10*9 S. Opět je
patrné potlačení vzájemné interference vidů při při mezividovém zpoždění přesahujícím
koherenční čas s následným jednoznačným rozlišením podmínek buzení, tj. rozlišením
rázných poměrů (C()/cj)^ Podobně lze analyzoval příčnou závislost modulu
komplexního stupně prostorové koherence, tj. závislost na příčné souřadnici x. jak je to
provedeno v (3-4J. Mimoto lze celou výše uvedenou analýzu provést pro další možné
spektrální charakteristiky zdroje: např pro Gaussovské. resp. pravoúhlé spektrum.

Závěr

Na základě formalismu klasické teorie koherence je vidovou reprezentací odvozeno
vyjádření funkce vzájemné koherence stacionárního optického pole za podmínek buzení

0.8

0.6 •*

0.4 •

0.5 ps . 1.0 ps 5.0 ps
" I

: (d/cO) = 0.8 •* I \ i , i

' "- / \ / \ W i
i x / Q = °-6 '-.., / \ / \ li ;

0.01 0.1 1 10
TÍTie delay (ps)

Obr. 1: Závislost modulu komplexního stupně Časové koherence na časovém zpoždění
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Obr. 2: Závislost modulu komplexního stupně prostorové koherence na mezividovém
zpoždčni

slabé vedoucího VV zdrojem svčtla křížové spektrálně čistým, prostorově koherentním a
kvazimonochromatickým. Obecného vyjádření funkce vzájemné koherence je využito k
numerické analýze jak časové, tak prostorové koherence na výstupním čele dvouvidového
step-indexového VV. který je buzen zdrojem o lorentzovském spektrálním profilu.

Výsledky lze využít s ohledem na určení vybuzení jednotlivých vidů. resp. s ohledem
na určení mezividové disperze. Významné jsou rovnčž výsledky, které dovolují návrh
vláknového interferenčního sensoru i v případe použití zdroje o nízké koherenci [5|
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Summary

Coherence of light in fibre waveguides excited by cross-spectrally pure, spatially
coherent and quasi-monochromatic source is analyzed by means of classical coherence
formalism and guided modes field representation. The complex degree of both temporal
and spatial coherence at the exit face of a two-mode, weakly-guiding, step-index fibre
waveguide is discussed as a function of exciting conditions of guided modes, an
intermodal dispersion and a temporal coherence of the source, respectively.
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11. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

POZNÁMKY K VYKLADU VZNIKU REKONŠTRUKCIE OBJEK-
TOVEJ VLNY (HOLOGRAFIE)

COMMENTS TO EXPLANATION OF GENERATION OBJECTIVE WAVE RE-
CONSTRUCTION (HOLOGRAPHY)

Ivan Turek

Katedra technickej fyziky, VŠDS Žilina

Už na základe názvu ktorý D.Gábor zvolil pre holografiu
je možné povedať, že Gábor chápal holografiu ako:

metódu zobrazovania využívajúcu rekonštrukciu objektovej
vlny pmocou jej záznamu (úplného záznamu).

V súčasnosti sa však vo viacerých učebniciach [1,2] a
monografiách venovaných hologrfii [3,4] holografia
definuje ako:

metóda zobrazovania založená na rekonštrukcii objektovej
vlny pomocou difrakcie rekonštrukčnej vlny na (plošnom)
zázname interferenčného poľa objektovej a referenčnej
vlny.

Pokial by proces difrakcie na zázname uvedeného
interferenčného poľa bol jediný proces, pomocou ktorého je
možné rekonštrukciu vln vytvoriť, boli by obe definície
holografie zhodné. Tento predpoklad ale nie je oprávnený.

Pri rozbore procesov ktoré umožňujú vznik rekonštrukcie
(verného zopakovania) vln môžeme vychádzať z podmienok
jednoznačnosti riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc
(vlnovej rovnice). Z teórie diferenciálnych rovníc [5] je
všeobecne známe, že riešenie je jednoznačne určené vtedy:

a, keď sú stanovené počiatočné podmienky, t.j. keď je
stanovený vlnový stav a jeho derivácia podľa času v
jednom okamžiku (v čase t=0) , alebo

b, keď sú zadané okrajové podmienky, t.j. keď na ploche
vymedzujúcej polpriestor v ktorom nie sú zdroje vln je
zadaný vlnový stav a jeho derivácia podľa súradnice
ktorá nie je rovnobežná s uvedenou plochou.

Pre úplnosť poznamenajme, že riešenie je jednoznačne
určené i vtedy,

c, keď je určený vlnový stav a jeho derivácia podľa
normály na niektorej nadploche priestoru (x,y,z,t).

Vidieť to napríklad z toho, že keď pri vyjadrení
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priestorovej a časovej závislosti vlnového stavu použijeme
také súradnice £1 až £4, P^i ktorých je zvolená nadplocha
určená rovnicou £> = 0 (?a je jedna zo súradníc £1 až
£4), dostaneme vlnovú rovnicu v tvare, ktorý podľa
Cauchy-ho Kovalevskej vety [6] zaručuje, že zadaním
vlnového stavu a derivácie na ploche £a = 0 sú splnené
podmienky jednoznačnosti riešenia. Napríklad, pri zavedení
súradníc: £1 = x - k. t, £?. = x + k. t, £3 -- y a £4 = z,
rovnica £ 1 = 0 určuje nadplochu priestoru (x,y,z,t),
bodmi ktorej v čase t = 0 sú body s nulovou x-ovou
súradnicou, avšak v čase t > 0 body s x-ovou súradnicou
odlišnou od nuly (x = k.t). Ako by "okrajové" podmienky
boli zadané na pohybujúcej sa ploche.

Možné postupy vymedzenia riešenia uvedené v bodoch a, a
b, sú v skutočnosti špeciálnymi prípadmi bodu c (jedná sa
o nadplochy určené rovnicou t = 0 resp. rovnicou x = 0).
Avšak v dôsledku odlišnosti technického prevedenia ktorým
sa uvedené podmienky dajú realizovať, je možné považovať
ich za rozdielne. Z rovnakých dôvodov i postupy ktoré
odpovedajú bodu b, možno (v závislosti od tvaru plochy na
ktorej sa okrajové podmienky uvádzajú) rozdeliť na
niekoľko prípadov . Ako špeciálne prípady možno vybrať
tie, pri ktorých sa rekonštrukcia vytvára:

bi, na ploche, na ktorej je fáza rekonštrukčnej vlny
rovnaká (na rovinnom zázname v prípade, že referenčná
vlna bola rovinná vlna),

b2, na ploche zhodnej s vlnoplochou rekonštruovanej
vlny,

b3, na ploche, na ktorej je fáza referenčnej a objektovej
vlny rovnaká.

V dôsledku toho, že nie je možný prenos informácie
rýchlosťou prevyšujúcou rýchlosť elektromagnetických vln,
postupy uvedené pod bodmi a, bi a c sa z principiálnych,
alebo vážnych praktických dôvodov pri rekonštrukcii
elektromagnetických vín nedajú použiť. Avšak medzi
postupmi, ktoré sú realizovateľné i pri optických vlnách,
sú dva odlišné postupy ("bi a b2). Tieto postupy sa
neodlišujú iba formálne - rekonštruovaná vlna v uvedených
prípadoch vzniká fyzikálne odlišnými mechanizmami.

V prvom prípade (bi) rekonštrukcia vzniká difrakciou
rekonštrukčnej vlny na (plošnom) zázname interferenčného
poľa objektovej a referenčnej vlny, zatiaľ čo v druhom
prípade (ba) odrazom rekonštrukčnej vlny na ploche, ktorej
tvar je určený podmienkou zhodnosti fáze objektovej a
referenčnej vlny (a koeficient odrazu je úmerný pomeru
amplitúdy objektovej a referenčnej vlny).

Že na ploche uvedených vlastností skutočne dochádza k
vzniku vlny zhodnej s pôvodnou objektovou vlnou vyplýva z
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toho, že časové závislosti odrazenej a dopadajúcej vlny sú
v každom bode reflektujúcej plochy rovnaké. (V prípade
harmonických vln majú rovnakú frekvenciu a fázu.) V
dôsledku toho, dopadom rekonštrukčnej vlny zhodnej s
referenčnou vlnou, sa vytvorí na reflektujúcej ploche
vlnový stav ktorého amplitúda a fáza je v každom bode
reflektujúcej plochy zhodná s amplitúdou a fázou vlnového
stavu ktorý na uvedenej ploche odpovedá stavu pri prechode
objektovej vlny. Určením vlnového stavu na hraničnej
ploche je ale riešenie v polpriestore vymedzenom hraničnou
plochou jednoznačne určené a tak vlna ktorá sa vytvorí
odrazom rekonštrukčnej vlny, musí byť za uvedených
podmienok zhodná s objektovou vlnou.

Pri praktickom používaní holografie sa samozrejme
proces vzniku rekonštrukcie neodohráva na jednej súvislej
ploche, ale na úsekoch plôch na ktorých sa fáza objektovej
a referenčej vlny líši o celistvý násobok 2n. Pri bežnom
postupe vytvárania holografického záznamu sa tieto plochy
vytvoria ako fotografický záznam maxím (rôzneho poriadku)
interferenčného poľa objektovej a referenčnej vlny. Pokiaľ
by hrúbka emulzie fotografického materiálu na ktorom sa
vytvára záznam bola malá (menšia ako X/sina kde X je
vlnová dĺžka zaznamenávanej vlny a a je uhol ktorý
zvierajú vlnoplochy objektovej a referenčnej vlny), nebolo
by možno odlíšiť procesy vzniku rekonštrukcie uvádzané pod
bodmi bi a b3. Avšak hrúbka fotografických materiálov
užívaných pre holografické účely je často poriadku
desiatok vlnových dĺžok zaznamenávanej vlny, takže už i
pri pomerne malých uhloch a nedochádza k priestorovej
modulácii amplitúdy pri prechode referenčnej vlny cez
hologram. Pretože (z hľadiska matematického popisu) práve
závislosť amplitúdy od súradnice je príčinou difrakcie,
nemôžeme pri "hrubých" záznamoch označiť difrakciu za
(hlavný) mechanizmus vzniku rekonštrukcie.

V obecnosti je možné, aby sa na vzniku rekonštrukcie
podieľali oba mechanizmy naraz. Akou mierou sa pri
konkrétnej realizácii rekonštrukcie podiela difrakcia a
akou odraz, možno určiť na základe toho, že pri uplatnení
odrazu sa vytvára iba objektová vlna, zatiaľ čo pri
vytváraní rekonštrukcie prostredníctvom difrakcie (na
amplitúdovom zázname, t.j. zázname na ktorom sa nevytvára
dodatočný priestorovo závislý fázový posun) vzniká mimo
objektovej vlny i vlna konjugovaná s objektovou vlnou.

Pre úplnosť poznamenajme, že (pri nie príliš hrubých
záznamoch) môžeme pootočením záznamu dosiahnuť toho, aby
došlo k priestorovej modulácii amplitúdy vlny
prechádzajúcej cez hologram. Stane sa tak pri takom
pootočení, pri ktorom sa rekonštrukčná vlna šíri
rovnobežne s interferenčnými prúžkami zaznamenanými v
emulzii. Po takejto "úprave" sa záznam bude správať ako
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difrakčný a dôjde k vytvoreniu konjugovanej vlny. Môžeme
to považovať za "experimentálny" dôkaz toho, že pri
zachovaní pôvodnej polohy záznamu rekonštrukcia vlny
vzniká iným mechanizmom než je difrakcia, i keď v
niektorých prácach sa takýmto spôsobom "ilustruje"
difrakčný vznik rekonštrukcie [2].

Záverom dovolte uviesť, že uvedené poznámky sme chápali
ako poznámky k výkladu vzniku rekonštrukcie, takže majú
zmysel iba pri zjednodušenom náhľade (pri výklade).
Znamená to, že pri rigoróznom popise vzniku rekonštrukcie,
pri ktorom sa na záznam nazerá ako na definované
nehomogénne prostredie a charakter vytvorenej vlny sa
určuje riešením vlnovej rovnice v takomto nehomogénnom
prostredí, rozdiel medzi "difrakčným pohľadom" a pohľadom
cez "transformáciu vln odrazom" sa stráca, pretože oba
prístupy sa môžu chápať ako prístupy vychádzajúce z
Huygens-Fresnelovho princípu, ktorý je implicitne
obsiahnutý vo vlastnostiach riešenia vyplývajúcich z
vlnovej rovnice.

It follows from the theory of differential equations that
solution of homogeneous wave equations can be determine by
various ways. It means, that also a reconstruction of the
wave may be achieved by various ways (using different
processes). For optical waves they are: the transformation
of wave by refraction, or its diffraction. The absence of
a wave conjugated with reconstructed wave (using standard
holographic records) shows that the explanation of origin
of the reconstructed wave based on "wave transformation by
reflection" better corresponds to very origin process than
the explanation by diffraction process. Although the
second is more frequent in the handbooks.
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11. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 191)3

ZABEZPEČENIE KONŠTANTNEJ HRÚBKY OXIDU KREMIČITÉHO
PRI VIACNÁSOBNEJ IMPLANTÁCIÍ A ROZDIFUNDOVANÍ

AN ENSURING OF CONSTANT SILICON DIOXIDE THICKNESS DURING
MULTIPLE IMPLANTATION AND DIFFUSION

Ľubomír Tuchseher
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Pri vývoji plošného obrazového snímača typu CCD
s velkým rozlíšením - MA 1604 - sme sa stretli s problémom
zabezpečenia konštantnej hrúbky oxidu kremičitého pri
viacnásobnej implantácii a rozdifundovaní. Nakolko už boli
niektoré informácie z vývoja snímača publikované napr.
v [ 1 - 4 ] a pre stručnost, uvádzam len prvých šestnásť:
základných krokov technologického postupu výroby snímača
MA 1604.

Č.op.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Operácia

I. oxid

M 0

M 1

1. implantácia

Rozdifundovanie

M 2

2. implantácia

Rozdifundovanie

M 3

3. implantácia

Rozdifundovanie

M 6

4. implantácia

Zleptanie oxidu

Polný oxid

M 9

Parametre

1000 °C, O2+HC1, 90 nm

leptanie SiO2 a Si (zaleptanie

orientačných znakov do substrátu)

(impl.) tvarovanie hlbokej jamy P

B 1 1

1195 °C, N 2, 600 min.

(impl.) tvarovanie plytkej jamy P

B 1 1

1195 °C, N 2, 120 min.

(impl.) tvarovanie kanála N

p31

1050 °C, N 2, 40 min.

(impl.)

B 1 1

na substrát

1000 °C/ O2+H2, 700 nm

LOCOS
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Úplný technologický postup obsahuje 57 operácií. Na
experimenty boli použité kremíkové substráty N typu vodi-
vosti, s orientáciou (100), s priemerom 3" a s merným
odporom 10 ílcm až 15 nem.

Pred každým rozdifundovaním (operácie 5, 8 a 11) sa
uskutočňuje čistenie povrchov Si dosiek, v priebehu ktoré-
ho sa z povrchu oxidovej vrstvy zleptá vrstvička SiO2

od 2,0 nm do 4,6 nm (priemerne cca 3,3 nm),
od cyklu čistenia - obr. 1.
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Obr. I. Závislost hrúbky zleptanej vrstvy SiO2

počas čistenia od cyklu čistenia
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V případe, že by sa s touto skutočnosťou neuvažovalo,
4. implantácia (operácia čislo 13) by bola robená už nie
cez oxid 90 nm, ale iba cca 80 nm. Z toho dôvodu bola do
každého obežníka priložená vždy jedna skúšobná Si doska
naviac, na ktorej sa skontrolovala hrúbka zleptanej oxido-
vé j vrstvičky pri danom čistení. Zleptaná vrstvička SiO?
bola dooxidovaná pri rozdifundovani a to tak, že začiatok
nábehu teploty (rampovanie) po zasunutí Si dosiek do pece
sa uskutočňoval v kyslíku - obr. 2.
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Obr. 2. Závislost hrúbky dooxidovanej vrstvy SiO2 od
času nábehu teploty v O 2 pri rozdifundovani
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The aim of the contributed paper is to present
our results connected with multiple diffusion of ion
implanted layers. The results were obtainned during
the development of CCD image sensor MA 1604. The average
thickness of removed silicon dioxide by etching is
3,3 nra per each cleaning cycle. Therefore, it is
necessary to regrow this oxide layer during diffusion
annealing.

Literatúra:

[1] Kol.: Konštrukčný a technologický návrh plošného
obrazového snímača s veíkým rozlíšením. Výskum-
ná správa. Pieštany, december 1988.

[2] Kol.: Plošný obrazový snímač MA 1604. Správa o vývoji
snímača v priebehu roka 1989 v rámci HZ
č. 61299. Pieštany, december 1989.

[3] Kol.: Správa z vývoja laboratórnych vzoriek snímacej
matice CCD typu MA 1604. Pieštany, jún 1990.

[4] Kol.: Správa z vývoja funkčných vzoriek snímacej ma-
ce j matice CCD typu MA 1604. Pieštany, august
1991.

82



5. SEKCIA

ODBORNÉ SKUPINY :

(07) Magnetizmus

(12) Tenko vrstvy

(13) Chemická fyzika a biofyzika
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FYZIKA MAGNETICKÝCH KVAPALÍN

PHYSICS OF THE MAGNETIC FLUIDS

Peter Kopčanský, Denis Horváth, Vlasta Kellnerová, Martina Konerac-
ká, Valentín Švidroň, Teodor Tirna, Pavol Slančo, Daniel Macko, Mária
Kašpárková

Ústav Experimentálnej Fyziky SAV Košice

Úvod

Magnetické kvapaliny (MK) sú stabilné koloidné suspenzie mag-
netických častíc v kvapalnom nosiči. Tieto častice, ktorých priemerná
velicosť je približne lOnm, sú obalené surfaktantom (stabilizujúce či-
nidlo), ktoré zabraňuje zhlukovaniu častíc pri aplikácii silného magne-
tického poľa na MK. V neprítomnosti vonkajšieho magnetického poľa
sú magnetické momenty jednotlivých častíc distribuované náhodne a
kvapalina je nemagnetická.

Z magnetického hľadiska je MK superparamagnetická. Saturačná
magnetizácia M K je určená povahou a množstvom suspendovaného
magnetického materiálu. Väčšie množstvo magnetického materiálu v
suspenzii je príčinou vyššej saturačnej magnetizácie kvapaliny. Chemic-
ké, mechanické a fyzikálne vlastnosti M K sú veľmi blízke vlastnostiam
ich nosnej kvapaliny.

Materiálom častíc rozptýlených v nosiči bývajú najčastejšie oxidy
železa, a to najmä magnetit Fe^O4 pre svoje magnetické vlastnosti,
ktoré si dokáže udržať dostatočne dlhý čas.
Spôsoby prípravy MK:

a) Mechanický - spočíva v mletí feritových častíc mikrónových roz-
merov v guľovom mlyne za prítomnosti vhodného surfaktantu a nosiča.

b) Chemický - spočíva v zrážaní železitých, železnatých a iných iónov
nadbytkom zásad. Možno ho reprezentovať rovnicou:

2f1e3 + + F e 2 + + SNH4OH -+ Fe3O4 + 17//2O + 8(N//.,)+

Vzniknutá čierna zrazenina sa premyva niekolkokrát destilovanou
vodou. Po poslednom premytí a zliatí premývajúcej vody nad usadeni-
nou sa obsah banky zahreje (40 — 50oC) a za stáleho miešania sa do
banky pridáva roztok kyseliny olejovej v minerálnom oleji. Výsledkom
je koncentrát magnetickej kvapaliny vo forme hustej maslovitej pasty,
ktorá sa dobre oddel\ije od vodnej fázy. Príprava MK na báze vody
sa od predchádzajúcej prípravy líši v rozdielnom použití surfaktantu a
nosiča.
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Táto práca je venovaná štúdiu magnetooptických a magnetodielek-
trických vlastností MK. Dielektrická konštanta magnetických kvapalín
je funkciou aplikovaného magnetického póla a a uhla medzi elektrickým
a magnetickým polom (magneto - dielektrický a magneto - dielektrický
anizotropný efekt). Na základe prác [1 - 3] možno anizotropný para-
meter </(//) definovať ako

kde e||(x(//) sú dielektrické konštanty pre E \\ H resp. E L H. Teo-
retické výpočty [1-3] dávajú pre g(H) konštantnú hodnotu 2 v celom
rozsahu magnetického poľa. Espurz et al [4] zistil, že pre veľmi koncen-
trovanú magnetickú kvapalinu (MK) {<j> = 0.3) anizotropný parameter
má hodnotu g — 1.23. Vysvetlenie disproporcií medzi vyššie spomenu-
tými článkami a experimentálnymi výsledkami holo podané na základe
teórie efektívneho prostredia. Iným spôsobom určenia anizotropného
parametra je štúdium magneto-optického efektu, ktorý je zapríčine-
ný anizotropnou permitivitou MK. Inaba et al [5] študoval magneto-
optický efect v IC oblasti a anizotropný parameter g(H) definoval ako

í ( / f ) =

kde A\^L(H) sú absorpčně koeficienty pre (E X //) a (E |j //) lúče a
y4(0) je absorpčný koeficient pre H = 0 {E je intenzita elektrického poľa
použitého svetla a // je intenzita vonkajšieho magnetického poľa) a má
konštantnú hodnotu g = 2 ako v predchádzajúcom prípade. Rovnaké
teoretické úvahy sú aj v článku [6], kde experimentálne údaje trans-
misivity IC žiarenia boli interpretované na základe teórie rozptylu na
malých anizotropných časticiach (resp. malé agregáty častíc). Cieľom
tejto práce bolo štúdium magneto-dielektrických a magneto-optických
efektov MK v IC oblasti s niekoflsými hodnotami objemovej koncentrá-
cie magnetických častíc, určenie anizotropného parametra a porovnanie
s teoretickými predpovaďami.

Experimentálne údaje

V experimentoch boli použité MK na báze minerálneho oleja s
magnetitovými časticami obalenými kyselinou olejovou ( surfaktant).
Hodnoty objemovej koncentrácie magnetických častíc boli z intervalu
0.0125 < <f> < 0.2.
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Saturačná magnetizácia M K I3(<f> = 0.2) bola 51mT a stredná veľkosť
častíc bola Dv = llnm a štandardná odchylka bola <r = 0.3 (log-
normálne parametre vypočítané z magnetizačnej krivky podľa Chan-
trella et al [7]). M K s menšími koncentráciami </> < 0.2 boli získa-
né z koncentrovanej M K (ô — 0.2) riedením. Na meranie dielektric-
kej konštanty bol použitý RLC-mostík, intenzita elektrického poľa bola
E — lff'V'm"1 pri frekvencii / = Ikílz a pri izbovej teplote. Presnosť
merania kapacity bola lepšia než 1%. Kondenzátor pozostával z dvoch
kruhových medených elektród (priemer lem) napojených na termosta-
tický systém. Vzdialenosť medzi elektródami bola 100/im. Magnetické
pole bolo vytvorené elektromagnetom s plochými pólovými nadstavca-
mi s celkovou plochou ?5cm2. Demagnetizačný efekt bol vypočítaný po-
mocou štandardnej iteračnej procedúry použitím magnetizačnej krivky
študovaných magnetických kvapalín. Z magneto-optického efektu bo-
la študovaná absorpcia svetla v 10 oblasti v transverzálnej geometrii
(použité magnetické pole v rovine filmu MK je kolmé na smer šírenia
svetla) ako funkcia použitého magnetického poľa a vlnového čísla pre
(E ± II) resp. pre (E \\ H) lúče. Vzorky pre optické merania obsahovali
MK medzi dvoma sklíčkami cylindrického tvaru (priemer lem a hrúbka
100/im).

Optická transmisivita T" filmu M K bola skúmaná v rozsahu vlnové-
ho čísla 2500 - 4000cm"1 IČ FT spektrometrom IFS 113v vybaveného
wolframovou lampou, detektorom InSb(///V2) a mriežkovým polarizá-
tororn.

Vonkajšie magnetické pole H do 7JfcAm~'1 bolo generované Helm-
holzovými cievkami, ktoré boli rovnobežné s rovinou filmu MK.
Uhol 0 = LĚ,II (6 = 0 resp. 6 — -xji ) bol nastavovaný rotáciou
polarizátora. Zmena optického absorpčného koeficienta s magnetickým
poľom pri danom uhle 0 a vlnovom čísle k

AA(6, H, k) = A{9, //, it) - A{0, H = 0, k) (3)

bola získaná z nasledujúceho vzťahu:

(4)

kde d je hrúbka filmu.

Výsledky a diskusia

Na obr.l sú výsledky merania magneto-dielektrického efektu MK
na báze oleja pre päť hodnôt koncentrácie magnetických častíc od <j> =
0.0125 do <t> = 0.2.
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Obr. 1. Magncto-didektrický efekt v MK
na báze minerálneho oleja.

Obr. 2. Závislosť anizotropneho para-
metra od magnetického poľa.

Na obr.2 je znázornený anizotropný parameter g MK. Hodnota ani-
zotropneho parametra je blízka teoretickej hodnote g = 2. To platí tak
pre zriedené {<f> = 0.0125) ako aj pre koncentrované (<j> — 0.2) použi-
té kvapaliny. Typická koncentračná závislosť anizotropneho parametra
nebola pozorovaná.

Na obr.3 je typická závislosť absorpéného koeficienta A/1,L (pre E J.
//) a A/4|j (pre E || //) od vlnového čísla dvoch magnetických kvapalín
s (j) - 0.03 resp. ^ = 0.1 pri // = 7.7kA/m.

f. 7

S o

•t
2500 3000 3500

wavenumber lem1)

1000

Obr. 3. Závislosť absorpčného koeficienta od vlnového čísla v IČ oblasti pre (Ě J_ //)
a (E || H).

Na obr.4 a obr.5 je znázornená závislosť anisotropného parametra
MK g od použitého magnetického póla resp. vlnového čísla. Hodno-
ta g je približne rovná 2 (ako v predchádzajúcom prípade magneto-
dielektrický efekt).

Na obr.3 vidieť malé anomálie (pri 3500cm"1) takmer lineárnej
závislosti A A od vlnového čísla v študovanej oblasti. Podobné anomálie
boli pozorované v MK na báze tlmičového oleja . Príčina vzniku tejto
anomálie je nejasná. Vysvetlenie nameraných experimentálnych údajov
je možné podať na základe teórie anizotropných rozptyľujúcich centier.
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Obr.5. Závislosť anizotropného para-
metra od vlnového čísla.

Ol)r 4. Závislosť anizotropného para-
metra od magnetického póla.

Na základe tejto teorie [6] je možné navrhnul iný postup výpoč-
tu veľkosti rozptyľujúcich centier. Pre magnetickým poľom indukované
zmeny absorpŕných koeficientov platí AA± a A/l||,

g = -A/í„/A/lx - 2,

kde L(£) je Langevinova funkcia s argumentom

1/3

(C)

7'o je teplota, <f> je objemová koncentrácia koloidných magnetických čas-
tíc (alebo malých agregátov) s efektívnym priemerom D, saturačnou
magnetizáciou May a í*||,t*i sú diagonálne prvky tenzora polarizova-
teľnosti.

Použitím rovnice (5) je možné ľahko odvodiť nasledujúcu diferen-
ciální! identitu

D

IKM 1/3

7
8 (7)

Použitím rovnice (7) je možné vypočítať vellcosť rozptyľujúcich cen-
tier, kde D(<f> = 0.03) = 18.2nm resp. D(<f> = 0.1) = 16.9?ím . Tieto
hodnoty sú približne 1.5 krát väčšie ako stredná vefltosl častíc čo potvr-
dzuje teóriu malých anizolropných agregátov ako rozptylujúcich centier
v IČ oblasti.
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Na záver môžme zhrnúť, že pre obidva efekty (magneto-dielektrický
a niagneto-optický) má anizotropný parameter hodnotu blízku predpo-
vedanej teoretickej hodnote g — 2 nezávisle od objemovej koncentrácie
rozptyľujúcich centier.

Resume

The magneto-dielectric effect and magneto-optical effect (absor-
ption coefficient in infrared range) were studied for mineral oil based
magnetic fluids with magnetite particle- in the volume concentration
range from <p — 0.0125 to 4> = 0.2. The an i sot ropy parameter - g de-
fined as a ratio of change of dielectric constant Ac^(H) (absorption
coefficient A/l||(//)) for E || H with respect to zero magnetic Held die-
lectric constant and change of dielectric constant Ae±(Il) for E L li
( A/1.L(//)) has been calculated from the experimental data for both
effects. The values of g nearly equal 2 has been found in agreement
with theoretical predictions. Other possibility how to calculate the size
of anisotropic scatterers from magneto-optical measurements has been
proposed. The calculated values of size of aggregates (approximately
LT) times larger than mean magnetic particle size) supports the idea of
small anisotropic aggregates as an effective scatterers in infrared range.
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11. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1903

TERMOSTIMULOVANE RELAXACE V DNA

THERMALLY STMI LATICD RELAXATION IN DNA

Josef Laudát

Fyzikální ústav University Karlovy. Praha

Pro pochopení biologické aktivity biologických
makromolekul a systému je nutné znát nejenom jejich
chemické složení a strukturu, ale je třeba mít i informace
o jejich pohybu. Tento pohyb probíhá v živých systémech v
širokém frekvenčním oboru, od optických frekvencí ~ 10 Hz
až po velmi pomalé pohyby při frekvencích menších než lHz.
V tomto příspěvku jsou shrnuty autorovy výsledky studia
lokálních nízkofrekvenčních pohybů a makroskopických
pohybů u sodné soli deoxyribonukleové kyseliny (NaDNA),
klíčové biologické makromolekuly a nositelky genetické
informace, metodami termální depolarizace (TSDC), termální
polarizace (TSPC) a stejnosměrné vodivosti.

Byly studovány vzorky NaDNA (Calbiochem) ve formě
zmrzlých roztoků, gelů a pevných vrstev. Velké množství
NaDNA bylo získáno izolací z telecího brzlíku modifiko-
vanou metodou podle Marmura [1]. Vzorky jsou při měřeních
TSDC (ekvivalentní dielektrickým frekvenčním měřením při
10"2 Hz) polarizovány při dostatečně vysoké teplotě Tp
(obvykle TP = 150 - 280 K) v elektrickém poli EP (EP ~
105 V/m) po dobu tp (tP ~ 15 min). Potom je vzorek
zchlazen na teplotu To (To = 80 K), dostatečně nízkou, aby
nedošlo k samovolné depolarizaci vzorku, elektrické pole
je vypnuto a po asi 10 minutách po vybití parazitních
kapacit je vzorek lineárně ohříván (rychlost ohřevu =
5 K/min). Při dostatečně vysokých teplotách dojde k
uvolnění pohybu elektrických dipólů a nábojů, jehož
výsledkem je existence relaxačních maxim v teplotní
závislosti relaxačního proudu. Teoretická a experimentální
analýza TSDC spektra poskytuje informace o původu
relaxací, lze určit relaxační parametry (aktivační
energii, relaxační dobu, atd.). Při použití metody TSPC je
depolarizovaný a zchlazený vzorek ohříván v elektrickém
poli. Měřený proud obsahuje příspěvek od relaxačních
procesů patrných v TSPC spektru při nízkých teplotách a od
stejnosměrné vodivosti, která převládá u vodivých vzorků
při vyšších teplotách. Při měření stejnosměrné vodivosti
je vzorek neustále v elektrickém poli.

Makromolekula NaDNA je komplexní systém. Ve spektru
TSDC bylo možné teoreticky očekávat příspěvky od
relaxačních procesů v hlavním řetězci makromolekuly a v
ionto-vodní obálce. V prvním případě se při nízkých
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teplotách může projevit dipolární pohyb basí, které mají
nenulový dipólový moment u (u adeninu ji = 2.9 D), celé
monomerní jednotky (nukleotidu) nebo určitých úseků
dvousroubovice. Při vyšších teplotách se může uvolnit
pohyb celého hlavního řetězce makromolekuly při případné
existenci skelného přechodu. Při ještě vyšších teplotách
se očekávaly v TSDC spektru relaxace prostorového náboje,
který se zachytí ve vzorku při polarizaci v důsledku jeho
stejnosměrné vodivosti. Tento prostorový náboj může být
elektronového, iontového (Na ) a protonového (H30, OH )
původu podle majoritních nosičů proudu u stejnosměrné
vodivosti. Velký dipólový moment molekuly vody (1.87 D)
napovídal, že bude možné její vlastnosti výhodně studovat
právě metodou TSDC. To se již potvrdilo u jiných látek
biologického [2,3] či nebiologického původu [4]. Základní
fyzikální vlastnosti molekuly NaDNA (např. struktura), a
tedy i její biologické chování jsou ovlivněny zejména
vodou v bezprostředním okolí dvousroubovice v primární
hydratační vrstvě, kterou tvoří asi 20 molekul vody na
nukleotid. Před zahájením experimentů se nabízela i
možnost řešit problém vazby mezi dynamikou dvousroubovice
a primární hydratační vrstvou nebo mezi touto silně
vázanou vodou a slabě vázanou vodou ve větší vzdálenosti
od osy molekuly, atd.

Na obr. 1, obr. 2 a obr. 3 jsou uvedena TSDC
relaxační spektra vzorků NaDNA s různým obsahem vody h, od
nízkých koncentrací ve zmrzlých roztocích, až po vysušené
vrstvy s méně než 0.05 g vody /g suché NaDNA (h < 5%). Pro
porovnání je uvedeno i relaxační spektrum čistého ledu.
Spektrum ledu a vzorků NaDNA vykazuje typicky dva
relaxační pásy. První je při teplotách nižších než 150 K.
Obsahuje až 3 překrývající se relaxační maxima (maximum I,

120 160 200

Obr. 1:
TSDC spektra ve zmrzlých
roztocích a gelech NaDNA
při různých vlhkostech h
(g vody/g suché NaDNA).

h =6.1, ( 15 h =3.7,
( ) n=1.6. ( )
označuje stejnosměrnou
vodivost NaDNA gelu pro
h= 6.1 a ( ) ukazuje
TSDC spektrum samotného
ledu pro porovnání. Tp =
190 K, Up = 100 V, tP =
15min. Vzorky o tlouštce
1 mm byly umístěny v

240 měřícím kondenzátoru z
T (K) nerezové oceli.
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Obr. 2:
Studium dynamiky v NaDNA
metodou TSDC při
vlhkostech vzorku h =
(2.5 - 0.35) g vody/g
suché NaDNA. Teplota
polarizace se měnila v
intervalu 185 - 220 K.
Ostatní podmínky při
měření jsou shodné s
obr. 1.
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Obr. 3:
TSDC ( ), TSPC ( )
spektra a stejnosměrná
vodivost ( ) pevné
vrstvy vzorku NaDNA měřené
při čtyřech vlhkostech h
(59.5%, 39.9%, 8.9% a 6.8%).
TP = 190 - 280 K, E P = 105

V/m, tP = 15 min. Při měření
stejnosměrné vodivosti byl
vzorek v elektrickém poli o
intenzitě 10 V/m.

170 210 250 290
T(K)

II, III). Metodami částečné depolarizace [5] a termálního
vzorkování [6] bylo ukázáno, že maxima nejsou jednoduchá,
ale vykazují distribuci v aktivačních energiích a
relaxačních časech. Trojitá struktura tohoto relaxačního
pásu u ledu (obr. 1) dokazuje, že v této teplotní oblasti
relaxuje voda, která mrzne a vytváří krystaly ledu. Voda
neovlivněná molekulou NaDNA (volná voda) vytváří
pravidelnou strukturu ledu (monokrystalický nebo
polykrystalický led). Relaxační maximum dipólů vody v
pravidelné struktuře ledu se nachází při 107 - 125 K podle
druhu použitých kontaktů. Slabě vázaná voda vytváří
neuspořádanou strukturu ledu, kde voda relaxuje při
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teplotách 95 - 110 K a 120 - 140 K. Závislost polohy
relaxačního maxima ledu na druhu kontaktů vedla k závěru,
že relaxace dipólů vody v objemu vzorku je způsobena
pohybem Bjerrumových defektů, zachycených na povrchu
vzorku při jeho polarizaci a uvolněných při depolarizaci
[7j. V pevných vrstvách s obsahem vody h menším než 30 -
40 % nebyl pás pozorován, což ukazuje, že zbylá voda ve
vzorku nekrystaluje (obr. 3) [8].

Z fyzikálního a biologického hlediska je zajímavější
relaxační pás při teplotách nad ISO K. Jeho struktura je
obvykle opět tvořena až třemi překrývajícími se maximy.
Silně vázaná voda v primární hydratační vrstvě při
zchlazování vzorku nekrystaluje, ale vytvoří amorfní
strukturu ledu. Tání vodíkových můstků v této struktuře
(skelný přechod) při zvyšování teploty vede ke vzniku
relaxačního maxima (maximum IV) na nízkoteplotní straně
pásu s maximální hodnotou relaxačního proudu při teplotě
Tm =170 - 250 K (Tm = Tg - teplota skelného přechodu). Při
vlhkosti vzorku 30 - 40 % při níž není pozorován
nízkoteplotní pás pod 150 K (obr. 3), připadá 4 - 6
molekul vody nanukleotid [10]. O existenci skelného
přechodu u vody v primární hydratační vrstvě NaDNA svědčí
především existence stejnosměrné vodivosti vzorku výrazné
pouze při teplotách vyšších než T.n maxima IV (obr. 3). Na
rozdíl od skelného přechodu u polymerů, kdy uvolnění
pohybu hlavního řetězce makromolekuly umožní pohyb iontů,
v případě NaDNA k uvolnění pohybu protonů dojde roztaním
vodíkovách můstků a k uvolnění rotačního pohybu molekuly
vody. Ten je součástí protonového transportu. Dalším
důkazem je dipolárni charakter maxima a skutečnost, že se
skládá z relaxací s rozdílnými relaxačními časy
(distribuce v relaxačních časech). Určitý náznak skelného
přechodu tohoto druhu se objevil i ve výsledcích mikroka-
lorimetrických měření na pevných vrstvách při 190 - 21Ó K
[11]. Rovněž výsledky dielektrických měření u proteinů
[12] podporují výše uvedenou interpretaci. Zajímavým jevem
při dehydrataci pevné vrstvy je posun Tq k vyšším teplotám
až k 250 K, zvětšení pološířky pásu a zmenšení jeho
amplitudy. V prvním případě lze posuv Tg vysvětlit větší
relaxační dobou zbylé vody, ve vzorku (silnější vazba ke
skupině P04ZNa* a iontům Na* a v druhém případě ztrátou
určité kooperativnosti při fázovém přechodu. Skelný
přechod není způsoben relaxací hlavního řetězce, což
dokazuje existence obdobného relaxačního maxima u pevných
vzorků monomeru NaDNA sodné soli mononukleotidu adenosinu
- 5' difosfátu (Na2ADP) [8], Skelný přechod spojený s
pohybem hlavního řetězce NaDNA nebyl nalezen a je otázkou,
zda u této molekuly i u ostatních biopolymérů existuje.

V souvislosti s navrhovanou existencí skelného pře-
chodu u vody v primární hydratační vrstvě NaDNA je vyřešen
i problém původu vodivosti pevných vrstev. Dlouhou dobu se
věřilo, že v pevných vzorcích bílkovin a DNA jsou majorit-
ními nositeli proudu elektrony a díry [13]. Souvislost
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stejnosměrné vodivosti a relaxačního maxima IV při 170 -
250 K dokazuje, že majoritními nositeli ve vzorcích NaDNA
jsou protony. Zvyšováním vlhkosti vzorků se ovšem zvětšuje
i pohyb sodných protiiontů, který je rozhodující pro
polarizaci molekuly v roztoku při pokojových teplotách.

U ledu lze při teplotách nad 150 K pozorovat
dominantní maximum (s jedinou relaxační dobou) způsobené
relaxací prostorového náboje v objemu vzorku [14].
Přidáním NaDNA dojde k rozdělení maxima na dva relaxační
pásy (obr. 1), znichž pás VI při vyšší teplotě zanikne při
vlhkostech vzorku h nižších než 1500 g vody/g suché NaDNA.
Dojde i k vymizení pásu V (obr. 2) při vlhkostech h - 70

100%. Zatímco maximum VI je způsobeno relaxací
prostorového náboje v pravidelné struktuře ledu, maximum V
vykazující distribuci v relaxačních dobách může být
způsobeno Maxwell-Wagnerovou relaxací náboje zachyceného
na rozhraní krystalického a amorfního ledu. Maximum VII je
způsobeno relaxačními procesy na elektrodách.

Z výše uvedených expermentalnich výsledků studia
nízkofrekvenční dynamiky NaDNA lze dále učinit následující
závěry. TSDC spektrum poskytuje informace pouze o dynamice
v ionto-vodní obálce NaDNA. Při těchto experimentech je
vnitřní skelet molekuly dvoušroubovice nepohyblivý.
Existence diskrétního relaxačního maxima spojeného se
skelným přechodem naznačuje, že primární hydratační vrstva
vody v NaDNA má částečně svoji vlastní dynamiku. Tento
závěr je v souladu i s výsledky experimentů s rozptylem
neutronů a Brillouinovým rozptylem [15]. Voda patrně
ovlivňuje i dynamiku dvoušroubovice (působí jako
změkčovací činidlo), přestože i v roztocích je DNA
považována za relativně tuhou molekulu. Zajímavá je i
zjištěná korelace mezi situací, kdy dojde k zaplnění
polárních fosfátových skupin vodou (při 30 - 40 % vody ve
vzorku), která nekrystaluje a přechodem makromoleky v
pravidelnou, klasickou pravotočivou B formu DNA. Metodou
TSDC lze dále snadno detegovat teploty, při nichž je
vzorek zcela fixován. U zmrzlých roztoků to je při
teplotách nižších než 95 K, u dehydratovaných vzorků s h <
30 - 40 % v teplotním oboru pod 170 - 250 K. V případě
NaDNA výše uvedené výsledky* ukazují, že při fyziologických
teplotách u silně dehydratovaných systémů (semena rostlin,
pylová zrnka, atd.), kde určité součásti mohou být ve
skelném stavu [16], je dynamika makromolekuly také značně
omezena. Omezení pohybu v systému je určitý způsob ochrany
biologických struktur proti poškození a umožňuje uchování
biologické aktivity po dlouhou dobu.
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The results of low-frequency relaxation measurements by
methods of thermally stimulated depolarization currents
(TSDC) and d.c. conductivity are reviewed. The TSDC
spectrum gives information about water and charge dynamics
in the samples. The water dipoles relax in crystalline ice
at the lowest temperatures below 150 K. Amorphous water
adsorbed on the biopolymer surface relax typically at 170
- 250 K depending on water content in the solid samples.
The associated glass transition in this adsorbate causes
an apparent increase of proton d.c. conductivity and built
up a space charge in the sample volume and at the
electrodes. Biological consequences of the above results
are discussed.
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STUDIUM ZMIEN MAGNETICKÝCH VLASTNOSTI AMORFNEJ
ZLIATINY FeNiCrMoSiB PO NEUTRÓNOVOM OŽIARENÍ POMO-
COU FMR

FMR STUDY OF MAGNETIC PROPERTIES CHANGES OF AMORPHOUS
ALLOY FeNiCrMoSiB AFTER NEUTRON IRRADIATION

Kamil Jakal (a), Cyril Hospodár (a), Anton Znulko(b), Ivan Škorvánek (b)

(a) Katedra fyziky EF TU Košice, (b) ÚEF SAV Košice

V dôsledku postupného poklesu energie neutrónov pri
prechode látkou sa dá očakávať, že najväčšie zmeny budú
nastávať v jej povrchovej vrstve, čo umožňuje na ich
registráciu použiť feromagnetickú rezonanciu (FMR),
u ktorej je hĺbka vniku v.f.energie na frekvencii 10 GHz
asi 10"7 - 10~6 m.

Ako vzorky boli použité amorfné pásky zloženia F eao
Ni48~X C r x M O 2 T S Í 5

 B15 ( X = 0*2,4,6,8), hrúbky 2,1 . 10~9m
a sirky 6.10 m, pripravené rýchlym ochladením taveniny,
ožiarené integrovanými dávkami neutrónov 5.101 , 5.1018

a 1.10 * neutr.cm~^ na jadrovom reaktore WWR-S-10 v ÚJV
v Řeži pri Prahe. Pri ožarovaní teplota vzoriek
neprekročila 60°C (čo je hlboko pod teplotou kryštalizácie)
a pomer intenzít rýchlych a tepelných neutrónov použitého
ožarovacieho kanála reaktora bol podlá metódy uvedenej
v [1] 6:5. Z takto ožiarených pasiek boli pre vlastné
rezonančné merania pripravené vzorky , ktoré boli vzhľadom
na existujúcu magnetickú anizotropiu vkladané do
magnetického poía v takej polohe, že os anizotropie bola
totožná so smerom póla pri rovnobežnej konfigurácii.

Rezonančné merania sa uskutočnili pri izbovej teplote na
spektrometri FMR pracujúcom na frekvencii 9,65 GHz, pričom
signál bol zaznamenávaný ako derivácia absorpčnej čiary.

Experimentálne výsledky

a/ Poloha, tvar a šírka rezonančnej čiary
Z priebehov rezonančného signálu pre niektoré zloženia

danej zliatiny pri rôznych neutrónových dávkach
v rovnobežnej a kolmej konfigurácii možno usudzovať, že
zvyšovanie neutrónovej dávky pri danom obsahu chrómu vo
vzorke spôsobuje posun rezonančnej čiary v rovnobežnej
konfigurácii smerom k vyšším a kolmej konfigurácii smerom
k nižším poliam (obr.la,b). Zmena jej tvaru je evidentná
hlavne v kolmom poli pri vyšších obsahoch Cr. Zložitejšia
štruktúra čiary pri zvyšovaní neutrónovej dávky postúpené
mizne, ale u vzoriek s vyšším obsahom Cr je potrebná väčšia
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neutronová dávka na dosiahnutie jednoduchej struktury čia-
ry. Trend zmeny šírky čiary r p p je rastúci pre všetky pou-
žité vzorky ak dávka neutrónov nepresahuje hodnotu
5.101/cm~2. Maximálna použitá dávka pri všetkých hodnotách
obsahu Cr (0 < x < 8) zmenšujÉ
zodpovedajúcemu dávke 5.l017cm~'

šírku čiary oproti stavu

120 16D 200 240 , .„440 540 640 55C 650 900 1000
B /̂mT

200 240

B11/ m T

Obr.l. Derivácia absorpčného signálu amorfnej zliatiny
Fe;,gNi48_3<CrxMo2Si5B15 a/ v paralelnom poli, b/ v kolmom

neutr.cm"^

F eiQ N i48-x C rx M o2 s i5 B15 a/ v paralelnom poli, b
poli pre integrované neutrónové dávky : o-bez
Q-5.101'neutr.cm"2, •-5.1018neutr.cm"2, A-l.1019

b/ Efektívna polarizácia J e f a g-faktor
Tieto parametre sú pre použité vzorky závislé na množ-

stve substituovaného Cr, ale aj na integrovanej neutrónovej
dávke. V rozsahu chýb merania nemá hustota neutrónového
toku vplyv na hodnoty efektívnej polarizácie a g-faktora
pri malom obsahu Cr ( x < 4 ). Pri vyšších obsahoch chrómu
je hodnota J e f citlivejšia na integrovanú dávku neutrónov
a v porovnaní s hodnotou zodpovedajúcou vzorke bez
ožiarenia klesá.

g-faktor sa javí ako veličina nezávislá na dávke
neutrónov pri malých obsahoch chrómu, ale pre obsah Cr
( x > 6 ) je jeho pokles evidentný pre neožiarené ako aj
pre ožiarené vzorky (obr.2).

Obr.2. Závislost efektívnej magnetickej
polarizácie J e f a g-faktora na obsahu
Cr pre integrované neutrónové dávky :
o - bez ožiarenia, D - 5.1017neutr.cm"2

• - 5.10iäneutr.cm~2
A-1.1019neutr.cm~2
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c/ Zmeny Landau-Lifšicovho relaxačného parametru Á
a útlmového koeficientu a

Žírka rezonančnej čiary je veličinou zviazanou s proces-
mi relaxácie vektora magnetizácie vo feromagnetiku. Podlá
zdrojov [2], [3] sú tieto veličiny dané vztahmi, ktoré po
úprave dávajú riešenie

H

a =

8 71 ( B-1 - J
e f

2 P f B" ( B" + J e f )
( 2 )

kde P je pomer frekvencií to
sú na obr.3.

. Namerané závislosti

Obr.3. Závislost relaxačného
parametra X a útlmového
koeficientu a od obsahu Cr
pre integrované neutrónové
dávky :
o - bez ožiarenia ,̂
D - 5.1017neutr.cm~'i

/

• - 5.1018neutr.cm 2,
A - i.io19neutr.cra~2

Vzhladom na zložitejšiu štruktúru rezonančnej čiary pri
vysokých hodnotách x bola šírka r D D 2

 v kolmej rezonancii
braná pri výpočtoch % a a zo vztanov (1),(2) ako vážený
priemer šírok dvoch rôznych superponovaných signálov
s rôznou intenzitou.

Diskusia výsledkov

Polohou rezonančných čiar v rovnobežnej a kolmej konfigu-
rácii (hodnotami B" a B*4- ) je daná efektívna magnetická
polarizácia Je£ . Naše merania potvrdzujú, že zvyšovanie
obsahu Cr v skúmanej zliatine zmenšuje hodnotu polarizácie,
čo možno vysvetlili pomocou antiferomagnetického charakteru
väzby Fe a Cr atómov [4] .

Keďže magnetická polarizácia reprezentuje celkový magne-
tický moment objemovej jednotky feromagnetika, zníženie jej
hodnoty musí byt: viazané na redukciu magnetického momentu
atómov prechodového kovu. Naše merania sú v zhode s výsled-
kami [5], kde je uvedené zníženie magnetického momentu ató-
mov Fe s okolím obsahujúcim atómy Cr. Zmena tvaru čiary pri
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zvyšovaní obsahu chrómu v neožiarených vzorkách korespondu-
je so vznikom oblastí s dvomi rôznymi usporiadaniami atómov
Fe a Ni s atómami Cr. Tento predpoklad potvrdzujú aj vý-
sledky [6] , že v zliatinách podobného zloženia je z ener-
getického hľadiska výhodnejšia tesnejšia poloha Fe-Ni ató-
mov ako Fe-Cr atómov. Zvyšovaním obsahu Cr na úkor niklu sa
však počet tesnejších väzieb Fe-Ni zmenšuje.

Neutrónová dávka pôsobí ako faktor ovplyvňujúci toto us-
poriadanie, pravdepodobne v dôsledku pružného rozptylu neu-
trónov na jadrách, čím sa dosahuje homogénnejšie rozloženie
atómov všetkých zložiek zliatiny v jej sledovanom objeme,
čomu zodpovedá aj jednoduchá štruktúra rezonančnej čiary
pre x = 6, dávky 5.1018 , 1.1019 a x = 8 , dávka 5.1018 .
Nameraná závislost g-faktora na obsahu Cr tiež potvrdzuje
predpoklad, že pre hodnoty 6 < x < 8 sa začína vytvárali
nová magnetická fáza. Vypočítané hodnoty g-faktora však
reprezentujú obidva magnetické stavy súčasne.

Z priebehu signálov, u ktorých bolo možné jednoznačne se-
paroval: dve rezonančné čiary, boli počítané hodnoty J ej .
Tieto hodnoty sa kvantitatívne líšia a potvrdzujú existen-
ciu dvojakých oblastí usporiadania atómov zliatiny.

Procesy relaxácie vektora magnetickej polarizácie vo fe-
rotnagnetiku môžeme sledovat prostredníctvom zmien šírky re-
zonančnej čiary, ktorou je definovaný relaxačný parameter
A • Tento parameter s rastúcim obsahom chrómu postupne
klesá, čo môže byt spojené s narastajúcimi lokálnymi neho-
mogenitami spôsobenými zabudováváním atómov Cr medzi atómy
ostatných zložiek zliatiny. Jeho minimum je pri hodnote
x - 6. Predpokladáme, že od tejto koncentrácie smerom
k vyšším hodnotám je nárast spôsobený postupným prechodom
k novej magnetickej štruktúre charakterizovanej zmenšením
hodnoty Jef- Tento predpoklad potvrdzuje aj väčší rozdiel
nameraných hodnôt pre rôzne dávky neutrónov pri takých kon-
centáciách Cr, ktoré umožňujú súčasnú existenciu dvoch
rôznych fáz.

Podobné chovanie má aj útlmový koeficient a s tým roz-
dielom, že jeho minimum možno předpokládat posunuté k hod-
note x = 4 , čo môže byt spojené cez definičné vztahy (1)
a (2) s väčšou chybou pri odčítavaní hodnoty Bx v porovnaní
s B11 .

Záver

Uvedené experimentálne výsledky potvrdzujú, že metodika
FMR je schopná zaznamenat zmeny niektorých magnetických
vlastností amorfných feromagnetických zliatin indukovaných
zmenami chemického zloženia ako aj zmenami usporiadania
atómov zložiek zliatiny vyvolanými pôsobením rôznych dávok
neutrónov.
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Summary

Ferromagnetic resonance was used for providing informa-
tion on some properties of amorphous ferromagnetic mate-
rials prepared by rapid quenching of the melt technique af-
ter neutron irradiation.

The effective polarization J^ and gr-factor in the amor-
phous alloys Fe3pNi48-xCrxMo2Sl5Bl5 (x < 4) TŽre k e P t C O9~
stant if the neutron flow is less than 1.1019 neutr.cm"2.
The increase of chromium quantity (x > 4) results in the
rapid decrease of these physical quantities i.e. g-factor,
JQ£ while the neutron flow increases.
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ASTROFYZIKA VYSOKÝCH ENERGIÍ

HIGH-ENERGY ASTROPHYSICS

Jiří Grygar
Fyzikální ústav A V ČR, Praha
Úvod

Z historických důvodů se do astrofyziky vysokých energií řadí všechny oblasti astro-
nomie, které v pásmu elektromagnetického záření pracují s fotony o energiích vyšších, než
má krátkovlnné optické záření (nad 3 eV). Pro velký úsek tohoto elektromagnetického zá-
ření je totiž zemská atmosféra neprůhledná, takže k rozvoji astrofyziky vysokých energií
bylo potřebí umístit detektory na pohyblivé plošiny ve vyšších vrstvách atmosféry (nad
30 km) či dokonce za jejími hranicemi.

Kromě záření elektromagnetického lze ovšem z kosmu zachycovat též částice kosmic-
kého záření - převážně urychlené protony a jádra těžších atomů, výjimečně též urychlené
neutrony (ze Slunce) a rovněž kosmická neutrina. V následujícím přehledu se však omezím
pouze na elektromagnetickou složku - tedy fotony vysokých energií.

Pásmo ultrafialového záření

vlnový rozsah: 10 nm - 380 nm
rozsah energií: 4 eV - 100 eV
rozsah teplot: 10 kK - 300 kK (dokonale černé těleso)

Toto pásmo lze sledovat ze země jen pro vlnové délky větší než 290 nm. Pod touto
mezí je záření silně absorbováno ozonem ve stratosféře, tj. zejména v pásmu od 16 do
35 km. Pro ultrafialová pozorování jsou proto zapotřebí výškové (vertikální) rakety, ale
ještě lépe umělé družice Země. Základní přehlídku oblohy v oboru ultrafialového záření
vykonala družice IUE (International Ultraviolet Explorer), vypuštěná r. 1978 na vysokou
oběžnou dráhu, což umožňuje její řízení pouze ze dvou pozemních sledovacích stanovišť:
z amerického Greenbeltu ve státě Maryland a ze stanice VILSPA poblíž Madridu. Družice
IUE dosud úspěšně pracuje; patří tedy ke kosmickým veteránům a umožnila dosud získat
téměř 90000 ultrafialových spekter kosmických objektů v blízkém i vzdáleném vesmíru.
Díky údajům z družice IUE bylo až dosud publikováno na 2 500 prací v recenzovaných
čaopisech, což je zřejmě rekord nejen v astronomii, ale v kterékoli v přírodní vědě. Ani obří
urychlovače částic nejsou tak závratně úspěšné - a to ještě je třeba připočítat mimořád-
ný význam uložení všech pozorování v archivu, který je přístupný všem kvalifikovaným
astronomům na světě.

Družice IUE má primární zrcadlo o průměru 0,45 m a pokrývá spektrální pásmo
118 nm - 380 nm. Podstatně vyšší citlivost a spektrální rozlišení však poskytuje Hubblův
kosmický teleskop (HST) s průměrem primárního zrcadla 2,4 m, vypuštěný v r. 1990 na
nízkou oběžnou dráhu. Toto umístění HST v kosmu přináší četná pozorovací omezení a
navíc - jak známo - nemá primární zrcadlo předepsaný tvar, takže snímky jsou neostré, což
snižuje citlivost teleskopu nejvíce právě v ultrafialovém oboru. HST je schopen nicméně
již nyní získávat spektra kosmických objektů s vynikajícím rozlišením od vlnové délky
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118 nm až do oblasti viditelného záření. Jestliže se podaří oprava HST na oběžné dráze
v prosinci 1993, bude pak i citlivost detektorů v ultrafialové oblasti blízká nominální.

Zatím podstatně hůře je prozkoumána oblast extrémního ultrafialového záření pod 100
nm. V i. 1990 pracovala na oběžné dráze krátce aparatura ASTRO 1 , pokrývající obor
od 42 do 91 nm, ale její opětné vypuštění v raketoplánu naráží na nedostatek finančních
prostředků. Od června 1992 však na oběžné dráze úspěšné pracuje dokonalejší družice
EUVE, vybavená čtyřmi ultrafialovými teleskopy s průměrem primárních zrcadel 0,4 m,
která již dokončila první přehlídku oblohy v pásmu od 7 nm do 76 nm.

Pásmo rentgenového záření (záření X)

rozsah energií měkkého záření X: 0,1 keV - 6 keV
rozsah energií tvrdého záření X: 6 keV - 100 keV
rozsah teplot : 300 kK - 300 MK

Rentgenové záření je pohlceno jrž ve výši 80 km nad povrchem Země, takže s výjim-
kou některých výkonných sondážních raket je lze sledovat pouze z umělých družic Země.
Dělení oboru na mekké a tvrdé záření X vyplývá z možnosti zobrazování. Měkké paprsky
X lze zobrazovat speciálními zrcadlovými systémy s bezmála tečnými dopady paprsků,
zatímco tvrdé paprsky X lze srněro%ě rozlišovat pouze přibližně v soupravách scintilačních
detektorů.

Průkopnickou přehlídku oblohy v oboru měkkého rentgenového záření (pásmo ener-
gií 0,2 keV - 3,5 keV) vykonala americká umělá družice EINSTEIN v r. 1978. Katalog
družice Einstein obsahuje 819 diskrétních zdrojů rentgenového záření. Na tuto přehlídku
posléze navázala japonská družice GINGA, jež pracovala na oběžné dráze v letech 1987-
1991 a jejímž úkolem bylo zejména zaznamenávat proměnnost toku rentgenového záření
z tzv. přechodných zdrojů, zvláště rentgenových nov. Šťastnou shodou okolností několik
dnů po vypuštění družice Ginga vzplanula v nejbližší sousední galaxii Velkém Magella-
nově mračnu supernova 1987 A. Tak se zdařilo poprvé v historii zachytit průběh tohoto
vzácného úkazu v rentgenovém oboru spektra. V současné době pracuje na oběžné dráze
americko-německo-holandská umělá družice ROSAT, vypuštěná v r. 1990. Během prvních
dvou let činnosti pořídila přehlídku celé oblohy pro energii 1,5 keV a přitom nalezla cel-
kem 60 000 diskrétních zdrojů. Od té doby se zabývá podrobným průzkumem vybraných
zdrojů v pásmu od 0,1 do 2 keV. Družice.je rovněž schopna registrovat fotony na rozhraní
ultrafialového a rentgenového oboru v tzv. pásmu XUV, tj. v pásmu vlnových délek od 6
do 30 nm. V tomto exotickém pásrnu se podařilo rozpoznat asi 1000 diskrétních zdrojů.

Pásmo záření gama

rozsah energií: 0,1 MeV - 100 GeV

V tomto pásmu je přirozeně jakékoliv zobrazování nemožné. Procesy, budící toto zá-
ření, jsou zcela, určitě netepelné a i ve vzdáleném vesmíru relativně vzácné. To znamená,
že úhrnný tok fotonů záření gama je malý - je třeba zaznamenávat jednotlivé fotony, ob-
vykle pomocí soustav proporcionálních čítačů, jiskrových komor a scintilačních detektorů.
I nejintenzívnější zdroje záření gama dodávají k Zemi jen několik fotonů za hodinu ( na
plochu běžného detektoru ). Proto je v tomto pásmu velmi obtížné odlišit signál od šumu
pozadí a počet spolehlivě rozpoznaných diskrétních zdrojů je zatím malý.

V r. 1972 se na vojenských družicích amerického systému VELA podařilo odhalit
zábleskové zdroje měkkého záření gama v pásmu do 1 MeV. Tyto zdroje vystoupí ze
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šumu pozadí během několika milisekund a během zlomku sekundy dosáhnou maxima, po
němž následuje podstatne povlovnější pokles trvající sekundy až desítky sekund, načež
signál opět zaniká v šumu. U některých velmi intenzivních vzplanutí se na sestupné části
intenzitní křivky objeví periodické oscilace s periodou několika málo sekund.

Pololia zdrojů se určuje nepřímo chronologickou triangulací - srovnáním nástupu efek-
tu na dvou či více navzájem dostatečně prostorově vzdálených umělých družicích. K jed-
noznačnému určení polohy tímto způsobem jsou zapotřebí alespoň čtyři družice, což zna-
mená, že počet přesných poloh pro tato vzplanutí je dosud omezený. Zatím se však zdá, že
většina zdrojů se nikdy neopakuje, tedy přesněji, že interval mezi případnými následnými
vzplanutími téhož zdroje je delší než roky. Přes veškeré úsilí astronomů se dosud nezdaři-
lo tyto zábleskové zdroje ztotožnit se žádnou skupinou známých astronomických objektů.
Vzplanutí gama totiž patrně není doprovázeno zjasněním v pásmu nižších energií.

Prvotní přehlídku oblohy v pásmu záření gama vykonala západoevropská družice
COS-B v letech 1975 - 19S2. Za tu dobu se jí podařilo zaznamenat pouhých sto tisíc
íotonů, a to vedío k rozpoznání prvnícli 25 diskrétních zdrojů záření gama na cele obloze.
Pouze půl tuctu těchto objektů se podařilo ztotožnit se známými typy objektů jako jsou
pozůstatky po supernovách, kvasary a aktivní galaxie.

Od r. lí)87 pracuje na oběžné dráze sovétsko-řrancouzská kosmická stanice SIGMA-
GRANAT, jejímž největším úspěchem bylo odhalení proměnného zdroje záření gama
o energii 511 keV směrem k jádru Galaxie. Zřejmě jde o anihilační „čáru" páru pozitron-
elektron, což znamená, že produkce pozitronů v jádře Galaxie dosahuje občas hodnoty
až iO13 kg s"1. Tzv. „velký ničitel" jeví proměnnou intenzitu; často zcela zaniká v šumu
pozadí.

Pro další rozvoj astronomie záření gama má ovšem rozhodující význam úspěšná čin-
nost americké družice COMPTON (původně též označované jako GRO), jež byla úspěšně
vypuštěna na oběžnou dráhu v r. 1991 jako vůbec nejhmotnější umělá družice v historii
(17 t). Patří do série tzv. velkých observatoří NASA, podobné jako Hubblův kosmický
teleskop. Pokrývá široké pásmo energií od 20 keV do 30 GeV a je schopna zhotovovat ma-
py oblohy v oboru záření gama s úhlovým rozlišením 5'. Svou citlivostí překonává družici
COS-B nejméně o dva řády, takže lze očekávat podstatné rozšíření katalogu zdrojů záření
gama již v bíízké budoucnosti.

Družice COMPTON získala pomocí aparatury BATSE údaje již o více než 300 vzpla-
nutích gama, ale to kupodivu nevedlo k rozluštění záhady o povaze těchto objektů. Stále
totiž nevíme nic o skutečné vzdálenosti zmíněných zdrojů. Mohou se nacházet doslova na
periférii sluneční soustavy stejně tak jako v kosmologických vzdálenostech miliard světel-
ných let.

Počínaje energiemi fotonů 1 TeV je již přímé zachycování nepraktické, jelikož nelze
zvětšovat rozměry detektorů nad 100 m2. Zbývá pak poněkud nepřímá cesta, totiž regist-
rovat spršky sekundárních částic, které vznikají interakcí molekul vzduchu s energetic-
kými fotony tzv. kosmického záření. Takové detekční aparatury byly vybudovány v Indii
a v Tibetu, ale nejúspěšnější zařízení tohoto druhu bylo instalováno v amerického státě
Utah. Nazývá se FLY EYE a sestává ze sítě pozemních detektorů Cerenkovova záření,
rozmístěných na velké ploše. Takto lze registrovat spršky částic, vzniklé rozpadem fotonů
s energiemi vyššími než 10 TeV. Dosavadní výsledky naznačují, že tyto vysoce energetické
fotony přicházejí z kosmu naprosto izotropně. Mají tedy původ bud* v tzv. halu Galaxie,
nebo jsou extragalaktické.

Zcela ojediněle se daří registrovat spršky částic, odpovídající energiím primárních fo-
tonů kosmického záření až 1020 eV (108 TeV). Svědčí to o neuvěřitelné mohutnosti ener-
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gotických procesů ve vesmíru, .'tle zatím nejsme s to vytvořit si ani rámcovou představu o
povaze těchto procesů, jelikož experimentální údaje jsou naprosto nedostatečné.

Raný vesmír jako urychlovač částic

Udnjc o energiích fotonů kosmického záření naznačují, že procesy ve vesmíru jsou zatím
nedostižným vzorem pro po zemskou fyziku. Vždyť současné největší prstencové urychlo-
vače částic ( srážkovačc ) docilují rekordních energií řádu 1 TeV (HERA, TEVATRON)
a výhledově 10 TeV (LHC). Zkoumání vesmíru však dává v principu možnosti zkoumat
chování hmoty při ještě podstatně vyšších energiích, než je citovaná rekordní hodnota
folonů kosmického záření 10s TcV.

V posledních desetiletích dospěla kosmologie k ucelené teorii vývoje vesmíru, jíž se
obrazně říká teorie velkého třesku. Tato teorie vychází •/. výsledků pozorovací kosmologie,
z obecné teorie relativity a z kvantové fyziky. Na počátku teorie byly práce A. Fridmana
a Cí. Lemaitra o relativistických modelech expandujícího vesmíru v letech 1922-1927 a
objev lineárního vztahu mezi vzdáleností galaxií a červeným posuvem čar v jejich spektru,
učiněný R. Hubblem v r. 1929. Na ně pak navázal v r. 1948 G. Gamow se svými žáky,
když úspěšně popsali suprahustý žhavý velmi raný vesmír v prvním milionu let po velkém
třesku. Gamowovův model byl potvrzen zejména objevem reliktního záření A. Peiuiasem
a R. Wilsonem v r. 1965 a zjištěním, že hlavními chemickými prvky ve vesmíru jsou vodík
a helium v hmotnostním poměru 3:1 ( kolem r. 1968 ). V r. 1981 uveřejnil americký fyzik
A. Guth domněnku o tzv. kosmologické inflaci ( prudkém rozfouknutí vesmíru ) ve velmi
raném čase asi 10~35 s po velkém třesku. Inflační domněnka vychází z úvah o existenci tzv.
falešného vakua ve velmi ranérn vesmíru a fázových přechodech, jemuž je toto vakuum
podrobeno.

Nejnovější experimentální ověření teorie velkého třesku poskytla americká umělá dru-
žice COI3E, pracující na oběžné dráze od podzimu r. 1989, která je schopna s nebývalou
přesností měřit rozložení intenzity reliktního záření po obloze. V r. 1992 byla uveřejněna
první část měření, z nichž vyplývá, že fluktuace intenzity reliktního záření dosahují v růz-
ných směrech relativních hodnot řádu 10" s, v dobré shodě s odhadem velikostí fluktuací
ve velmi raném vesmíru po konci inflační éry. Jestliže se takto potvrzuje myšlenka o žha-
vém počátku vesmíru, znamená to, že v jeho nejranějších fázích panovaly zcela exotické
fyzikální poměry. Průměrná energie částic v čase 0,1 ns po velkém třesku činila pak 100
GeV, kdežto na počátku inflace v čase 10~35 s po velkém třesku již 1023 eV a v tzv. Planc-
kově čase (10""13 s) dokonce 1028 eV! Tak extrémní energie nelze žádnými dosud známými
fyzikálními postupy experimentálně dosáhnout a v tomto smyslu se velmi raný vesmír
stává poslední laboratoří časticové fyziky. Cesta k supersymetrické teorii všech interakcí
vede tudíž oklikou přes astrofyziku vysokých energií.

Summary

Traditionally, high-energy astrophysics covers all photon energies higher than that for
optical radiation ( beyond 3 eV ). The detection of high-energy photons requires observing
platforms above the stratosphere since the Earth's atmosphere is not transparent for the
radiation beyond the ozone limit ( wavelength 290 nm ). Ultra-violet region ( photon
energies 4 to 100 eV ) has its work-horse satellite IUE operative since 1978 that collected
until now almost 90,000 spectrograms. IIST has also considerable capacity in the UV
region. Extreme ultra-violet region beyond Lyman limit is now being investigated by the
EUVE satellite launched in 1992.
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Soft X-ray radiation (0.1 - 6 keV) ran be also used for imaging the skies. First survey
was made by the EINSTEIN satellite in 1978. Einstein catalogue contains 819 discrete
sources. It was recently surpassed by the ROS AT catalogue of more than 60,000 sources.

Hard X-ray region (6 to 100 keV) and the all gamma region is very difficult for the
observation since no imaging is feasible and the photon flux is quite low. First "preview"
ivas made by the COS-B satellite in 1975-1982 but the principal survey is being made
right now by the COMPTON space observatory launched in 1991. However, the lasting
(since 1972) enigma about the nature of soft gamma-ray bursts (single events lasting few
seconds ) is made even more mysterious by the accumulation of data from COMPTON
UATSE experiment.

Hard gamma photons (above 10 TeV) are registered on the ground through air-showers
of secondary particles by the array of Čeřen kov detectors. The largest array FLY EYE in
Ľ tali confirmed the isotropy of very-high energy photons. The record photon energies of
10™ cV are found about once a year.

These energies are unattainable by present or near-future accelerators of particles
(HERA, TEVATRON, LUC). However, much higher energies were available in the very
rarly Universe during a fraction of the first second. In this way the Universe becomes
tlie ultimate physical laboratory. Through high-energy astrophysics we can arrive to the
supersymmef-ric Theory of Everything.
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11. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 199.J

ŠTÚDIUM POVRCHU MARSU POMOCOU MOSSBAUEROVEJ
SPEKTROSKOPIE

THE SURIACE Oť MARS STUDIED BY MOSSBAUER SľĽCTROSCOPY

Jo/xf Lipka (a), Morten Bo Madsen (b), Christian Bender Koch (c), Jens
Martin Knudsen (b), Steen Morup (c), Marcel Miglierini (a)

(1) Department of Nuclear Physics and Technology, STU Bratislava, (b) Niels
Bohr Institute, Copenhagen, Denmark, (c) Physics Department. Technical
University of Denmark, Lyngby, Denmark

The Mossbauer spectroscopy is an excellent tool for identification of iron
containing minerals and for the study of their chemical and physical proper-
ties. Therefore during the COSPAR meeting in Helsinki in 1988 it was an-
nounced that it is under consideration to use Mossbauer spectroscopy in space
program to perform in situ studies of iron compounds in the Martian soil and
rocks. To avoid the need for sample preparation the spectrometer has to work
in reflection geometry

Introduction

Our present knowledge of the elemental, chemical and mineralogicai
composition of the surface of Mars is based mainly on direct chemical analysis
of the martial soil by the Viking landers, determination of the elemental
composition of Martian surface material from Phobos-2 spacecraft. Earth-
based optical and infrared spectroscopy and optical measurements from pre-
vious missions to Mars. Prom experiments we know that iron is a dominant
element in both the soil and rocks on the surface of Mars.

One of most sensitive tools for the study of the physics and chemistry of
iron compounds in nature is Mossbauer spectroscopy. Through this simple and
elegant technique information can be obtained on the oxidation state of iron
and the distribution of the element on the various accessible lattice sites in
crystal. Mossbauer spectroscopy can also give information on magnetic
properties of compounds. In many cases Mossbauer spectroscopy may be used
directly to identify the iron-containing minerals present in a given sample.

In general, Mossbauer spectroscopy can be performed either in the trans-
mission mode (TMS) or in a backscattering mode by detecting the decay
products of the dcexitation of the nuclei in the specimen which have been
resonantly excited by the source radiation. In the latter case, one can use
conversion electron Mossbauer spectroscopy (CEMS), conversion X-ray
Mossbauer spectroscopy (CXMS) or re-emitted y-ray Mossbauer spectroscopy
(RGMS).
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A summary of major events during the decay of the excited (1=3/2) state of
57Fe is given in Table 1. A number of backscattcring studies have been pub-
lished so far mainly for investigating surface properties. Because of the high
internal conversion coefficient, most reflection Mossbauer spectroscopy
studies have utilized the X-rays and electrons associated with internal con-
version rather than the resonantly scattered y-rays which have larger range in
solids. For experimental reasons the investigation of the surface of Mars is
limited to the use of y and X-rays [2-4J.

Table 1.
Energies, relative probabilities and investigation dephts of photons and
electrons emitted after resonant excitation of the 14.4 keV state of 57Fc as
adapted from [1 ].

" F e
y photons
K X rays
L X rays
K conversion electrons
L conversion electrons
M conversion electrons
KLL Auger electrons
LMM Auger electrons

Energy
(keV)
14.4
6.4
0.7
7.3
13.6
14.3
5.4

0.53

per 100 absorption
events

9
27

0.002
81
9
1

63
60

range in iypical
solids (nm)

20.000 - 40.000
10.000 - 20.000

-
10 ~ 400

20 - 1300
2 0 - 1500
7 - 200

1 - 2

Experimental and discussion

An important aspect in the preparation of the coining missions to Mars is
the study so called Mars sample analogues (SNC meteorites, basaltic rocks,
impactites, soils, etc.).

We have studied several kinds of samples including basaltic rocks and
impactites. All samples were measured using both scattering and transmission
geometry. The arrangement of the apparatus for backscattering spectroscopy is
illustrated in Fig.l. A scintillation detector with a Nal crystal was used as a
counter. The angles between the plane of the sample and the direction of the
propagation of y-rays and between the sample plane and the detector were
both 50°. Backscattered spectra were measured into 256 channels (source 57Co
in Cr). Average counting time was 200 hrs. All the basalt samples were
measured on two sides of which one has a polished flat surface and the other
side has rough profiles with a topographic depth up two 4 mm. Powdered
material for transmission Mossbauer spectroscopy was produced by grinding of
the bulk sample. TM spectra were measured at the same spectrometer and with
the same detector into 512 channels with average counting time 7 hrs (source
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57Co in Rh). The spectra were fitted using two sextet (M) and three doublet
(A) components.

Fig. 1. Diagram of the experimental geometry. The source is
denoted by S, Pb is lead shedding. The sample has both
polished and unpolished (rough) surfaces.

Typical transmission and the corresponding reflection spectra are shown in
Fig. 2. Comparison of the TM spectra with the RGM spectra of the same
specimens reveals some differences. For example in Fig.2 we sec a relatively
large variability in the relative area of the linessituated at about 1.4 inm.s"1.
In the case of an impactite sample (not shown) a magnetic component, which
is present in a TM spectrum, is absent in the backscattering spectrum. These
differences we attributed to sample variability in chemical compositions.

The line widths are systematically found to be larger when samples are
measured in scattering geometry. We have observed an increase in the line
widths up to 15.0 ± 0.5 % (see Tablc2).
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Fig. 2. Môssbaucr spectra of a basalt obtained in transmission (a) and
backscattering geometry using the polished (b) and the unpolished (c)
part of the sample.
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Table 2.
Relative areas of the subspcectra (in %) and the average line widths (I\ v ) of
the S components.

Fig

(a)
(b)
(c)

. 2.

transmission
scattering polished
scattering rough

Ma

32.2
28.2
26.8

27.4
26.8
26.2

A,

28.8
26.9
30.5

A

11
18
16

3
1
6

r c

1 «v
(mm/s)0.56(5)
0.67(5)
0.65(4)

8* M = Mj + M 2 (two magnetic components)
b ) A{ represents doublet components
c ) T a v is calculated as a simple mean of the line widths of the 5 components;

the figure in bracket represents an experimental error in the last digit.

In summary, we can conclude that there are two kinds of difficulties in
making truly quantitative phase analysis in scattering geometry: the first is the
methodological problem (e.g. the time required to collect a y-ray scattering
spectrum is an order of magnitude longer than that for an absorption spec-
trum). Secondly, the analysis of the spectra obtained in scattering geometry is
complicated by specific effects related to the scattering (thickness distortion)
[5].
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Abstrakt

Môssbaucrova spektroskopia je neoceniteľným nástrojom pre identifikáciu
minerálov, ktoré obsahujú železo, ako aj pre štúdium ich chemických a
fyzikálnych vlastností. Preto bolo na stretnutí COSPAR v Helsinkách v roku
1988 oznámené, že sa počíta s využitím Mossbauerovej spektroskopie vo
vesmírnom programe, ktorý je zameraný na in silu štúdium železných zlúčenín
obsiahnutých na povrchu planéty Mars. Aby sa eliminovali problémy spojené s
prípravou vzoriek, musí raôssbauerovský spektrometer pracovať v odrazovej
geometrii. V príspevku sú diskutované otázky registrácie spektier v trans-
misnej aj odrazovej geometrii. Je poukázané na ťažkosti v správnej kvanti-
tatívnej analýze, ktoré sú spôsobené v princípe dvoma okolnosťami. Po prvé je
to takmer o rád dlhšia doba merania Móssbaucrovho spektra v odrazovej
geometrii v pórovaní s absorpčnou metódou. Ďalej je treba uvážiť komplikácie
pri odrazovej geometrii, ktoré sú spojené s meniacou sa hrúbkou vzorky,
povrch ktorej nie je možné upraviť.
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11. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

PULSED AND CW NMR STUDY OF DRAWN POLYPROPYLENE
FIBRES

VYŠETROVANIE ŤAHANÝCH POLYPROPYLÉNOVÝCH VLÁKIEN POMO-
COU PULZNEJ A SPOJITEJ NMR

L. Ševčovič (a), C. Mucha (a), J. Murín (a), J. Terrajová (b)

(a) Department of Physics, Technical University of Košice, (b) Department of Bio-
physics P.J.Šafárik University, Košice

INTRODUCTION AND EXPERIMENTAL: Pulsed and broad-line
proton NMR has been used in «n investigation both of the
molecular motions and relaxations in oriented partially
crystalline polypropylene* {PP) fibren. I.inowidths in
solids are predominately an expression of the dipolar
interaction between magnetic nuclei. Molecular motion of
appropriate rate and amplitude averages out the dipolar
interaction and the resonance line narrows. This change
occurs when the frequency of the molecular motion is of
the order of the linewidth, typically 10-100 kHz. The
spin-lattice relaxation time Ti is sensitive to molecular
motion containing a predominant component at about the NMR
frequency, or 10-400 MHz for protons. The rotati n«?-frame
relaxation time Ti r is sensitive to slow motions, with
correlation frequencies in the range 10-500 kHz. The
proton NMR experiment has therefore the potential to study
both of the relaxations to provide information on the type
of motion, its activation energy and its correlation time
function.

A great deal of work has been carried out in the past
on the relaxation properties of the partially crystalline
PP by using the pulsed NMR techniques (1* 2, 31. A number
of investigators [1, 4, 5] analysed the broad-line NMR
spectrum in terms of contributions from two or three
groups of protons, based on the so-called two or three
phase model of polymers, i.e. one beloging to th«~
crystalline region (phase) and the others to "the
intermediate and the amorphous regions, respectively. Both
molecular mobility and relaxation depend not only on
temperature, but also on the molecular composition of
macromolecular chains and on their spatial structure. If
the molecular mobility in individual structural phases
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differs, the NMH spectrum is a superposition of two or
throe lines differing in intonsit\nw, widths and in
ghupps. Docompon í t ion of t.hc NMR spectra into elementary
components is very important for studying both mol ocular
motion and structural heterogenity of the partially
crystalline polymer ( •>, 6).

In thin study we present. proton NMR measurements of the
Tt , Ti r relaxation times, spectra decomposition into
elementary components and the second memrnt of the spectra
in the temperature range 250-400 K for three kinds of
drawn PP fibres made from isotnotic PP marked as Tatren
430 produced by Slovnnft Bratislava, were prepared in the
Research Institute for Chemical Fibres in Si'it (Slovakia).
The sample denoted as PP-! is an undrawn fibre (stretching
ratio A. = 1) and the other ones, denoted as PP-5 and
PP-16 are fibres drawn at stretching ratio !X.= 4 at
temperatures 293 K and 273 K, respectively. To avoid
anisotropy effects arising from macromolecular
orientation, the fibres were densely wound on a thin
teflon rod into a solenoid form and placed into thin-wall
glass tubo. During the NMR p\periment.s the sample axis wan
kopt perpendicular to the external magnetic field Ro. The
broad-line me/inurements were performed with a RVa-2301
spectrometer (made? in Russia) opprstini at 14.1 MHz
resonance frequency at following conditions: modulation
frequency f« = 35 Hz, mod. amplitude B« = 0.75 fJs, time
constant v = 1 sec., sweep rates of the external magnetic
field were 50 or 100 mOs-sec"1. Temperatures were attained
by flowing heated nitrogen vnpor around the sample. Higher
temperatures were attained by heated air. The temperatures
were kept at desirable values with the accuracy i 1 °C.
The both second moment and decomposition into elementary
spectra were evaluated directly from the derivative
records of the spectra by means of numerical methods on
a personal computer. Decomposition of the NMR spectra was
carried out according to the Bergmann's method modified by
Uhrin et al. (7 J

Y(B) = WBYB + WMYM + W»YH with W8 + WH > W* = 1 (1)

where YN is the theoretical function for the narrow line
{the Lorentzian line shape) ,% YK for the medium line (the
normalized product of the Gaussian and l.orentzial lines)
and the broad line YB is given by the experimental values
at low temperature. Proton spin-lattice relaxation times
were measured using a home made pulse spectrometer
operating at a frequency of 30 MHz.

The relaxation time Ti was measured by
a multiple-pulse saturation recovery method. Rotating
frame data Ti r were obtained for the radi ofrequency field
Di = 1.7 roT (17 Gs ) by the spin-locking method [flj. Single
phase sensitive detection having a linear response over
a bandwidth of ca. 1 MHz was used and the duration of the
rf pulse was 3.5 usec. The recovery time after r f pulse
excitation has been kept to about 6 jisec. The sample
temperature which was controlled to an accuracy of
t 0.5 °C by a gas-flow thermostat, waa determined with
a platinum resistance temperature sensor.
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RRSUI.T AND DISCUSSION: The pulsed and CW NMR reaults
nr« summarized in figures 1 up to 4. Figure í show the Tt
npin-1attico relaxation timei? an a function of temperature
for three types of drawn PP fibres. Tho minima observed in
tho temperature dopondenee are related t.o trio well known
0 relaxation processes. The high temperature minina
correspond to a segmontal motion of* macromol ocular chains
in the noncrystal 1 i ne regions of the polymeric: materials
(refered to as (3-rel axat.ion proces-' ) . Those minima are
Rhi f ted to higher temperature when s'trotc-hinf? temperature
increased. The shift of the Ti minina to higher
temperature can bo interpreted by restri ctions of
sogmental motions within tho polymer chains due to an
increase of molecular order in the noncrystal1 i ne region.
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FI0.1. Proton Ti spin-lattice relaxation time data for PP
fibres.

The increase in Ti • i n-val ues with increasing JX. and
stretching temperature can be explained by spin-diffuei on
following » simple model i»iven in |9J. Spins in the
crystalline parts are coupled by spin-diffusion to those
in amorphous ones, which are sufficiently mobile as to
constitute an ensemble of relaxation centres. The double
minima can be explained in terms of Boyer's model of
apparent double glass transition (101. The second moment
(see fig. 3) transitions observed for PP-1 (above 256 K),
PP-5 tabove 263K) and PP-16 t above 277 K) ľibres concides
well with the appearance of the narrow component of the
NMR spectra us a result of the decomposition (»«•«. fig- 4)
and is probably due to molecular motion in the amorphous
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phase-ttl asr? transition. Tn the case of the Tt r versus
temperature the relaxation behaviour wns moro complicated
(similar conclusions about tho phase structure and
molecular motion could be derived from the Ti r relaxation
respectiveI y. in the 0 region the minima are shifted to
the lower temperature. Thip is supported by the fact that
tho Ti" minima are located at lower temperature in (food
agreement with theoretical predictions [II after witch
TJr minima should be observed for lower temperature where
the rciation UTt rc = 0.5 holds and tho Ti spin-lattice
relaxation time have the minimum when Wn r<5 = 0.62,
where f̂ i = TT»i, T C is correlation time of the molecular
motion and LJ~O is the circular resonant frequency w^o
= *̂"Bo . In the temperature range from 333 K up to 363
K (denoted us a in fit*. 2) minima are observed in Ti r .
This behaviour can be interpreted assuming motions of PP
chains in the crystalline parts (denoted in the literature
as a relaxation process), to be the predominant mechanism
in nuclear relaxation. Such a relaxation process at the
temperature of about 380 K was detected also in Ti r
measurement (lj. The temperature dependences Ti r" and
Tir" are connected with ť.ŕie noncrys ta í í f ne pfiaRp of f.fie
polymer. Tlie? noncrys I al 1 i ne phase can pxhibit two of the
glass transitions (9). Tho two shifted minima for PP-5
sample can be interpreted as a Q relaxation processes at
the lower glass transitions at temperatures. T„ (U) and
T« (L) respectively. The 0(U) relaxation is caused by
noncrystftl1ine material in which the motion is restricted
by crystalline part of the polymer. The results of the
experiments show that the differences in the nuclear
relaxation behaviour are closely related to the structural
changes (crystal 1 i ni ty and orientation) caused by the
drawing process at different temperatures.
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II. Konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

TENDENCE VE FYZIKÁLNÍM VDĚLÁVÁNÍ V ZAHRANIČÍ A V ČESKÉ
REPUBLICE

PHYSICS EDUCATION TENDENCY - ABROAD AND IN CZECH REPUBLIC

Erika Mechlová

Katedra fyziky Ostravské university, Ostrava

1 . ÚVOD

Základní tendencí ve fyzikálním vzdělávání je snižování
počtu zájemců o studium fyziky i o studium učitelství fyziky
ve všech zemích. V některých zemích jednotlivec nezíská
vůbec žádné fyzikální vzdělání během povinné školní
docházky, pokud si ho sám nevybere z nabídky předmětů.

Jedno z prvních varování o snižování počtu zájemců
o studium fyziky zaznělo na mezinárodní konferenci
o vzdělávání ve fyzice IUPAP v Edinburghu v roce 1976
"Proces vzdělávání a jeho předávání se ve fyzice stal tak
obtížným, že v ní ubývá zájemců o studium a vědeckou práci
a tím může být ohrožen celý vědecký obor" [1].

Dnes Maurice JACOB, prezident Evropské fyzikální
společnosti uvádí [2]: "Žijeme ve světě, v jehož životním
stylu dominují aplikace přírodních véd a techniky. Nicméně
si se smutkem uvědomujeme, že všude v industrializovaném
své tě v Evropě, ve Spojených státech a v Japonsku méně
a méné středoškolských studentů si vybírá fyziku jako hlavní
předmět pro další studium. Mnoho mladých lidí, kteří by před
několika desítkami let si vybrali fyziku při vstupu na
univerzitu, dnes si spíše vybírá kybernetiku nebo
elektrotechniku. Fyzika je považována za příliš obtížnou ve
srovnání s ostatními védami. Toto je skutečně poněkud
znepokojující pro budoucnost v naší oblasti, jsme ale také
přesvědčeni, že je toto poněkud znepokojující pro celý svět,
ale o tom musíme přesvědčit ostatní. Mnoho úsilí musí být
investováno do lepšího učení fyzice "

2. SROVNÁNÍ VZDĚLÁVANÍ VE FYZICE

Při porovnávání vzdělávání ve fyzice se zaměříme na země,
o kterých se zmiňuje Maurice JACOB [2], v Evropě konkrétně
na Nizozemí, Velkou Británii a Německo, mimo Evropu na USA
a Japonsko.
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2.1 VZDELÁVANÍ VE FYZICE V NIZOZEMÍ

V Nizozemí jsou v roce 1993 uskutečňovány zmény ve
vzděláváni v nižší i vyšší střední škole [3].

2.1.1 Nižší strední školv

Pro všechny typy středních škol pro žáky 12 až 14 lete
bylo vytvořeno nové Národní kurikulum (tj. obsah vzdělání,
učební plány a osnovy) pro 15 předmětů mezi nimiž je
i fyzika. Školám byla ponechána svoboda o rozhodování
(2O %) o tom, kolik hodin budou mít celkem jednotlivé
předměty a ve kterých ročnících, zda fyzika bude vyučována
jako samostatný předmět nebo integrované s chemií nebo
s biologií.

V Národním kurikulu byl stanoven obsah fyzikálně
- přírodovědných znalostí založený na třech skupinách cílů:
A. Předmětové znalosti:
- znalost a porozumění týkající se fyzikálních a chemických

jevů v každodenním životě, v technických a technologických
aplikacích

- základní principy vědeckých metod
- šetrné zacházení s materiály a přístroji.
B.Osobnostní a společenský rozvoj:
- použití vědeckých znalostí v každodenním živote
- porozumění důsledkům aplikací ve společnosti a v životním

prostředí
- komunikativní dovednosti
- společenské dovednosti, jako je spolupráce, respektování
názoru jiných.

C. Další vzdělávání a povolání:
- základ pro další vzdělávání
- pochopeni užití fyziky a chemie v různých povoláních.

2.1.2 Vyšší střední školv

Pro vyšší střední školy pro žáky od 15 do 19 let se
zavádějí od roku 1993 nové zkušební sylaby z fyziky, které
byly vytvořeny tak, aby se fyzika stala atraktivnější pro
dívky. Je zde věnována větší pozornost obecným cílům
fyzikálního vzdělávání, mezi něž byly zařazeny tyto čtyři
cíle:
(1) Úvod do vědy a techniky
Vztahuje se ke znalostem a pochopení fyziky a jejích metod,
k historickým a filozofickým aspektům a k užití fyzikálních
znalostí v technických aplikacích, v reálném životě, ve
společnosti a v ostatních vědních disciplinách.
(2) Příprava pro další studium a povolání.
(3) Příprava k občanství.
Jsou zde uváděny tyto faktory - chování spotřebitele,
ovládnutí technického okolí, kritický pohled na společenské
problémy z aspektů fyzikálních a technických, pochopení
vztahů mezi přírodními védami, technologií a společností.
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(4) Osobnostní rozvoj
Vztahuje se ke znalostem a pochopeni okolí žáka, ke
kritickým a výzkumným postojům a ke schopnosti komunikovat
a k dalším společenským dovednostem.

V nových Nizozemských zkušebních sylabech pro fyziku
jsou nové uvedena nová témata:
a) biofyzika (ucho, oko, krevní obéh a účinky záření

- zajímavé pro dívky)
b) fyzika a informatika (technická automatizace a užití

počítačů ve fyzice - užití počítačů při měření a užití
dynamických modelovacích systémů)

c) elementární částice (kvarková struktura, základní
interakce, srážky částic, Feynmanovy diagramy - ilustrace
dynamiky nedávného vývoje ve fyzice)

d) otevřená zkoumáni nejlépe experimentální povahy
- do části zkoušky stanovené školou musí být zahrnut
praktický test.

2.1.3 Učitelé fyziky

Ve školství v Nizozemí převážná většina učitelů fyziky
má vék 45 až 55 let. Stěží najdete učitele mladšího 35 let.
Příčiny této situace jsou :
a) demografická - počet žáků ve školách klesá a je menši

potřeba mladých učitelů
b) zaměstnanecká - v posledním desetiletí je mnoho nabídek

práce pro absolventy fyziky mimo školství
c) finanční - platy začínajících učitelů byly značně sníženy

v roce 1986
d) image - obraz učitelské profese značné utrpěl během

posledního desetiletí, pravděpodobné částečné následkem
dobře zamýšlené publicity o pracovních podmínkách
učitelů

e) příprava - osvědčeni učitele mohlo být získáno relativně
snadno až do roku 1987 na univerzitách prostřednictvím
absolvováni čtyřměsíčního kursu. Přípravné kursy byly
prováděny mnohem odborněji a běžné vyžadovaly absolvovat
2 měsíční kurs na univerzitě a 12 měsíční kurs
postgraduální, aby se někdo stal univerzitně připraveným
učitelem-

Příklad Nizozemí jsem uvedla proto, že se zde prosadila
po mnoha letech tendence jednotné školy prostředictvím
Národního kurikula, i když jinak struktura školství zůstala
zachována. Navíc se jedná o zemi velikostí s námi
srovnatelnou. Musím ještě doplnit tu skutečnost, že nové
kurikulárni materiály z fyziky byly připravovány na základě
výzkumu znalostí fyziky učiteli vysokých škol [4].

2.2 VZDĚLÁVÁNÍ VE FYZICE VE VELKÉ BRITÁNII

Ve Velké Británii vládla od r. 1962 velká liberálnost
ve vzdělávání. Školy měly značnou pravomoc při určování
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obsahu vzděláváni, učebních plánů i osnov. Kontrolu kurikula
na školách státních i nezávislých prováděli školní
inspektoři. Školská státní rada pro kurikula měla poradní
funkci a určovala hlavni linie vývoje a výzkumu kurikula,
metodické práce i zkoušky na základních i středních školách.
Kurikulární politika státu byla značné liberální.
Z hodnoceni výsledků vzděláváni a stavu kurikula na
jednotlivých školách byla zjištěna nevyváženost a často
nízká úroveň zvláště ve srovnáni s jinými evropskými zeměmi.

V současné době probíhá reforma anglického školství.
Jedním z požadavků reformy je tzv. Národní (státní)
kurikulum [5] povinné pro všechny školy. Dalším významným
požadavkem reformy je stanovení tzv. národních standardů.
tj. požadavků na dosažené vzdělávací výsledky, které budou
hodnoceny podle daných kritérií. Školská reforma probíhá
postupné od r. 1990. Současné kurikulární materiály
v oblasti přírodních věd zaručují určitou úroveň vzdělání
pro každého, i když například poněkud nižší úroveň než známý
experimentální kurs přírodních véd "Nuffield Course,
A - Level" založený na experimentální činnosti žáků.

I když tradice a struktura anglického školství je od
našeho značně odlišná, je zde opět vidět jasná tendence
jednotné školy (comprehensive school) a zachovávání
národních tradic.

2.3 VZDĚLÁVÁNÍ VE FYZICE V NĚMECKU

V Německu vždy existovaly učební plány a osnovy (dosti
podrobné) pro jednotlivé stupně a typy škol. Byly vytvořeny
a platily vždy pouze v jedné spolkové zemi. Při podrobnějším
zkoumání se od sebe příliš nelišily, někde byla hodina
fyziky navíc, někde méně nebo se lišily v některých dílčích
tématech.

V současné dobé jsou v Německu postupně v jednotlivých
spolkových zemích vytvářeny a zaváděny nové učební plány
a osnovy. Jsou povinné pro všechny školy, pro které jsou
určeny- Zpracování osnov je podrobné včetně činností žáků,
které mají provádět. Pokud se týká náročnosti, liší se podle
zaměření školy, ale je snaha, aby celá populace byla
fyzikálně vzdělána a každý získal fyzikální vzdělání na té
úrovni, na kterou stačí.

Změny v jednotlivých zemích probíhají podle
připravenosti materiálů. Každá spolková země má své učební
plány a učební osnovy pro různé typy ěkol. Například nové
učební plány a učební osnovy z fyziky pro bavorské gymnázium
nabyly postupně platnosti od r. 1993 [6].

V Německu se prostřednictvím povinných osnov
a učebních plánů trvale prosazuje jedotný trend ve
vzdělávání. Tento trend zachovává národní tradice
jednotlivých spolkových zemí. Dokonce i v tom směru, že
v Bavrosku může učit učitel, který nabyl vzdělání na
bavorských školách, protože pouze ten může přenášet kulturní
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a historickou tradici země na své žáky.
Dalším trendem je trvale malý zájem o studium fyziky

i učitelství fyziky, což bývá nazýváno "krizi ve fyzikálním
vzděláni" [7]. Byly provedeny mnohé výzkumy, proč je tomu
tak. Mezi příčinami je uváděno pozice předmětu fyzika
vzhledem k ostatním předmětům ve škole, společenská pozice
významného fyzika nebo učitele fyziky ve srovnání s hercem
nebo fotbalistou, obtížné studium fyziky nebo učitelství
fyziky, vysoké požadavky kladené na fyziku nebo učitele
fyziky ve srovnáni s jinými povoláními a poměrné nízké
finanční ohodnocení vysoce kvalifikované práce [7].

2.4 VZDELÁVANÍ VE FYZICE V USA

Ve vzdělávání v USA vládne velký liberalismus
a Američané tvrdí, že se jedná o vysokou demokracii.

Každý stát má svá vlastní kurikula, kde fyzika je
často obsažena v předmětu Science. Jsou stanoveny státní
cíle pro vzdělávání, k nimž by měly školy směřovat. Protože
jednotlivé státy mají ve vzdělávání značnou autonomii, ukážu
na příkladě státu Kansas přístup ke vzdělávání [8].

Jediným předmětem, ve kterém se žáci mohou dovědět
"něco o fyzice" je předmět "Science" (přírodní vědy), který
by měl zahrnovat fyziku, chemii, biologii a geologii. 0 tom,
zda vůbec a jak bude tento předmět zařazen do povinné výuky
pro žáky prvních až sedmých ročníků ve státě Kansas
rozhoduje na každé škole školní rada. Ve školní radě jsou
zástupci rodičů (zastupující zájmy dětí), zástupci města
(finančně školu podporující) a zástupci školy. Podle zájmu
a předchozího vzdělání členů školní rada vytvoří učební
plán, v němž předmět "Science" může být v každém ročníku
v sumárním počtu nula až šest hodin týdně, to znamená, že
tam vůbec nemusí být. Všechny varianty se ve školách
vyskytují. V případě, že předmět "Science" je zařazen do
učebního plánu, vůbec to neznamená, že v učební osnově bude
zařazena fyzika. 0 tom,, čemu konkrétné se budou děti učit,
rovněž rozhoduje školní rada. Vzhledem k tomu, že fyzika je
obecně považována za předmět "těžký" a kameny , rostliny,
zvířata a lidské tělo by měl znát každý člověk, často dává
školní rada přednost biologii a tím vlastně konči povinné
fyzikální vzdělávání žáka kansaské školy sedmým ročníkem. To
znamená, že vůbec se b způsobu fyzikálního poznání
skutečnosti, o fyzikálních přesných metodách nemusel
dovědět. Na tomto stupni školy učí vysokoškolsky připraveni
učitelé přírodních věd, kteří v rámci přípravy absolvovali
fyziku i didaktiku fyziky. Dále žáci přecházejí na vyšší
střední školu, kde si volí buď předměty nebo skupiny
předmětů. Předmět, o němž nic nevědí a navíc, o kterém se
tvrdí, že je "těžký",si vybírají zřídka. I když si ho
vyberou, neexistence kvalifikovaných učitelů fyziky na tomto
stupni školy těžko vzbuzuje zájem o fyziku.

Před dvěma lety f1991) Američané poprvé v historii
zjistili, že jejich děti mají menší vědomosti než měli
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jejich rodiče ve stejném věku. Proto jsou v některých
státech již zaváděny učebni plány a osnovy na základě
státních cilů pro vzdělávání v jednotlivých předmětech.
Například Státní cíle pro vzdělávání pro biologické
a fyzikální vědy ve státě Illinois [9] jsou stanoveny
komplexně z biologických a fyzikálních véd pro čtyři
oblasti. Cíle jsou uvedeny pro očekávané výsledky vzdělávání
na konci těchto ročníků : 3, 6,8, 10, 12. Jedná se o tyto
oblasti biologických a fyzikálních véd:
A. pojmy a základní slovník biologických, fyzikálních véd

a véd o životním prostředí a jejich aplikace v živote
a práci současné technické společnosti

B. společenské aplikace a aplikace a limitace životního
prostředí společnosti, limitace technického rozvoje

C. základy vedeckého výzkumu a jejich aplikace
v jednoduchých výzkumných projektech žáků

D. postupy, techniky, metody, zařízení a vhodné technologie
v přírodních vědách.

Na středních školách v USA převážné učí fyziku
neaprobované, protože plat učitele je poloviční až třetinový
se srovnáním s platem průměrného fyzika. Fyzika je kvalitně
přednášena až v úvodních kursech vysokých škol, pokud si ji
studenti vyberou.

2.5 VZDĚLÁNÍ VE FYZICE V JAPONSKU

Do roku 1970 se v Japonsku fyzice učilo 100%
středoškoláků na vyšších středních školách.

Po zavedení nového školského zákona v roce 197 2
a v roce 1981 poklesl počet žáků, kteří si volí fyziku na
vyšší střední škole na pouhých 30%. V současné dobé je
důsledek tohoto poklesu cítit na prvním stupni základní
školy, vyšším stupni škol i na univerzitách. Většina žáků
středních škol při vstupu na univerzitu dává přednost
biologii a společenským védám před fyzikou. Výsledkem je, že
budoucí učitelé prvního stupně japonské školy a budoucí
politici nebudou znát fyziku a tento fakt ovlivní celkový
způsob jejich myšlení. Japonští fyzikové toto pokládají za
hanbu a temnou stránku fyzikálního vzdělávání
v Japonsku [10].

Jaké jsou příčiny tohoto poklesu zájmu o fyzikální
vzdělávání? První příčinou je liberalizace školství,
ministerstvo školství již nepredpisuje, které předměty by se
měly učit v jednotlivých ročnících vyšší střední školy, co
má být v učebnicích a pod. Druhou příčinou je snaha studovat
na "dobré" univerzitě, protože při hledání zaměstnání po
studiu je rozhodující být absolventem univerzity, která má
společenskou prestiž. Velmi přísné přijímací zkoušky na
univerzity způsobují to, že si studenti vybírají lehčí
předměty než je fyzika.

V současné době dostávají japonští fyzikové od vlády
dostatek financí na nákup drobných přístrojů pro vědecký
výzkum, ale mají málo zájemců o fyzikální vzdělávání.
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2.6 VZDĚLÁVANÍ VE FYZICE V ČESKÉ REPUBLICE

České školství se vydalo na cestu demokratizace
a liberalizace. Již připravené učební osnovy pro obecnou
školu jsou pouze doporučením pro učitele. Asi 6OO škol se
přihlásilo k experimentu Obecné školy. Nejsou však stanoveny
jasné cíle, co by měl žák umět na výstupu jednotlivých
ročníků.

Druhý stupeň současné základní školy se každým rokem
méni. Původně fyzika byla dotována 2 hodinami týdne v 6.,
7. a 8. ročníku. V současné době může být počet hodin měněn
ředitelem školy. Učební osnovy jsou pouze doporučovány
v oblasti přírodních véd. Výsledek je takový, že na mnoha
školách např. v Praze mají žáci pouze 1 hodinu výuky fyziky
týdně v rámci humanizace školství.

Na středních školách je nyní opět fyzika ve všech
učebních plánech, ale je v pravomoci ředitele hodinu přidat
či ubrat na úkor jiného předmětu, protože týdenní počet
hodin nesmí být zvyšován. Nepříjemnou skutečností je, že je
neustále snižován povinný týdenní počet hodin fyziky na
gymnáziu z původních 3 až 4 vyučovacích hodin v jednotlivých
ročnících, (celkem 13 hodin) na 2 vyučovací hodiny ve 3
ročnících (celkem 6 hodin). Na SOU u čtyřletých oborů jsou
dvě hodiny fyziky ve čtyřech ročnících (celkem 8 hodin). Na
gymnáziu nebudou realizována experimentální a výpočtová
cvičení, kdy se třída dělila na dvě části a žáci v nich
mohli hlouběji porozumět fyzice.

Jednota českých matematiků a fyziků, její fyzikální
pedagogická sekce, ve snaze alespoň trochu zachovat úroveň
fyzikálního vzdělání v celé populaci, se rozhodla zpracovat
výstupní standardy vzděláváni fyzice, které budou obsahovat
to, co by mél žák umět, udělat, které dovednosti z fyziky by
měl mít na koci obecné školy, budoucí občanské školy
a střední školy.

Pro střední školy jsou rozpracovány tři úrovně
standardů. Základní standardy pro všechny maturanty
středních škol, rozšířené standardy pro maturanty z fyziky
a nižší standardy pro střední odborná učiliště. Metody
a formy dosažení standardu budou záležitostí školy, ředitele
školy a učitele fyziky.

Dalším krokem bude ověření těchto standardů na školách
a vytvoření měrných prostředků pro hodnoceni dosažení
standardu různé úrovně.

Reformy školství v našem i světovém měřítku bývají
zhruba v intervalu 20 až 25 let, až se zjistí, jak se první
absolventi škol uplatní v praxi. To znamená, že současná
reforma ovlivní opět jednu generaci. Proto i standardy
vzdělávání by měly být zpracovány tak, aby požadavky kladené
na žáky z fyziky akceptovaly požadavky společnosti, ale
i fyziků samotných. Proto vyzýváme fyziky a žádáme je, aby
se zapojili do tvorby a posuzování základních materiálů
současné reformy školství.
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3. ZÁKLADNÍ TENDENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ FYZICE

Z uvedeného přehledu vyplývá, že základni tendencí ve
vyspělých zemích je trvaly pokles počtu zájemců o studium
fyziky a učitelství fyziky, což bývá nazýváno "krizi
fyzikálního vzděláváni". protože není koho ve fyzice
vzdělávat.

Druhou tendencí, která vlastně je částečné i příčinou
první tendence, je liberalizace školství ve všech vyspělých
zemích v 70. a 80. letech, která však nezajistila dobrou
úroveň všeobecného vzdělání. Proto v 80. a 90. letech
nastupuje tendence jednotné školy (comprehensive school),
státy znovu zavádějí státní nebo národní cíle vzdělávání,
obsah vzdělávání, učební plány a osnovy nebo standardy
vzdělávání pro povinnou školní docházku. Školství v České
republice se naopak ocitá dnes ve vlně liberalizace (ve
vyspělých zemích 70. až 80. léta).

Třetí tendencí je zachováváni národních tzradic ve
vzděláváni. Toto platí i pro rozvojové země. Vzdělávací
systémy, i když spějí k jednotné škole ve formé jednotných
minimálních požadavků na různé věkové úrovně žáků, přesto si
zachovávají své tradiční vzdělávací systémy, typy škol,
metody a formy vzdělávání.

Čtvrtou tendencí je získáváni zájmu žáků o fyziku tím,
že se obsah fyzikálního vzdělávání na střední škole zaměřuje
na každodenní život člověka, na jeho okolí společenské
a technické, zařazují se části fyziky přitažlivé pro dívky,
výzkumné experimenty.

Pátou tendencí je málo financi pro školství (ne pro
vědecký výzkum) vzhledem k depresi v průmyslu a tím i nízký
společenský status fyziky nebo učitele fyziky.

Na mezinárodní konferenci, která byla věnována
vzdělávání učitelů fyziky , v Dortmundu v roce 1992,
v závěrečné diskusi vzdělavatelů učitelů fyziky z celého
světa bylo konstatováno, že příliš demokracie ve šklství
škodí celkovému vzdělání populace. Základní dimenze
vzdělávání musí být stanoveny vládou [11]. Najít pravou míru
demokracie ve školství je asi pro každý stát a pro každou
historickou etapu ta nejtěžší věc.

Vzhledem k tendenci demokratizace našeho školství, bych
si dovolila požádat fyziky pracující v různých oblastech
a mající porozumění pro vzdělávání ve fyzice pro zachování
přirozené obnovy naši fyzikální společnosti, o aktivitu při
tvorbě cílů, obsahu, plánů, osnov a standardů při současné
reformě českého školství, protože se jedná o dobu nejméně
dvaceti let, až zjistíme důsledky reformy.

132



[1] UNESCO: New Trends in Physics Teaching. Vol.Ill (1976),
Paris UNESCO 1976.

[2] JACOB,M.:The European Physical Society and Education.
International Newsletter on Physics Education ICPE,
March 1993 , No27, pp.1-2.

[3] ElJKELHOF,H.:Current Developments in Physics Education
in THe Netherlands. Physics Education, 27 Í19S2),
pp.315-318.

[4] VERKERK,G.-BOUWENS,R.E.A.:Learning Optics from Seeing
Light. In:International Conference on Physics Education.
Abstracts.16-17 July 1993. Universidade do Minko, Braga,
Portugal.

[5] Anglické kurikulární materiály. Praha, ÚUPPP 1991.
[6] Lehrplan fiir das bayerische Gymnasium, Fachplan fúr

Physik, Amtsblatt des Bayerischen Staatsininisterium fur
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, Teil 1,
Seite 1257. Húnchen, 29. November 1991.

[7] LUCHNER, K.: Keynote Address - Crisis in Physics
Teachers' Education. In: International Conference on
Physics Teachers' Education. ICPE. Proceedings. 14.
Sept. - 18. Sept. 1992 Dortmund; Germany. Dortmund,
Druck - Service 1993, p. 19 -25.

[8] ZOLLMAN, D.: Kansas State University, USA. Ústní
informace o pojetí demokracie v americkém školství.
Conference of Physics Teachers' Education ICPE 14. sept.
- 18. sept 1992. Dortmund, Germany.

[9] State Goals . for Learning and Sample Learning
Objectives. Biological and Physical Sciences. Grades 3,
6, 8, 10, 12. Illinois State Board of Education,
Department of School Improvement Services 1987.

[10] KONUMA, M.: Japan and the Educational Chalenges in the
1990's. International Newsletter on Physics Education
ICPE, 25, September 1992, p. 1 - 2.

[11] International Conference on Physics Teachers' Education
ICPE. 14 - 18 Sept. 1992. Dortmund, Germany.

133



H. Konferencia českých a slovenských fyaikov, Žilina 1993

DIAGNOSTIKA DLHODOBÝCH VARIÁCIÍ SLNEČNÉHO VETRA
NA BÁZE RÁDIOVEJ EMISIE SLNKA V 20. A 21. SLNEČNOM
CYKLE

DIAGNOSTICS OF LONG-TERM VARIATION OF THE SOLAR WIND ON
THE BASIS OF RADIUM EMISSION OF THE SUN IN THE 20th AND 21st
SOLAR CYCLE

Tatiana Korcová

Katedra Fyziky FPV VŠPg, Nitra

Na základe výsledkov výskumov slnečnej činnosti, štúdia
vztahov Slí\ko-Zeí& a vedeckej interpretácie získaného
experimentálneho materiálu za uplynulé desaťročia, sa vo
väčšine doteraz publikovanej literatúre predpokladá, že
slnečná aktivita sa prejavuje ako výsledok interakcie
medzi slnečnými magnetickými poliami a slnečnou plazmou.
Za nositela prenosu slnečnej aktivity v medziplanetárnom
priestore i pri niektorých geofyzikálnych prejavoch sa
považuje slnečný vietor, ako nepretržitý tok častíc zo
Slnka, ktorého intenzita sa mení s časom v závislosti od
slnečnej aktivity. Doterajšie záznamy o charakteristikách
slnečného vetra sú obmedzené na oblast blízku k rovine
ekliptiky. Diskutovanými naďalej ostávajú otázky zdrojov
slnečného vetra, príčin poruchových javov slnečného vetra,
energetickej bilancie variácií slnečného vetra, atď.

Problematika výskumu je značne rozsiahla. Sme si vedomí
toho, že zloženie a štruktúra hmoty v medziplanetárnom
priestore nie je ovplyvnená iba slnečným vetrom. Vo
výskume, popísanom v príspevku, sme venovali pozornost iba
niektorým zaujímavým výsledkom štatistickej analýzy
dlhodobých variácií zvolených parametrov slnečného vetra
za roky 1964-1982, t.j. počas 20. a 21. snečného cyklu
/hodnotených podlá relatívneho čísla R slnečných škvŕn/,
vo vztahu k dlhodobým variáciám rádiovej emisie Slnka,
meranej pozemskými observatóriami za skúmané obdobie.
Štúdiu dlhodobých variácií slnečného vetra, dlhodobých
variácií rádiových tokov v širšom frekvenčom intervale
a výskumu ich vzájomného vztahu za celé skúmané obdobie je
venovaných pomerne málo publikácií. Cieľom štatistickej
analýzy ako jednej z možných metód riešenia, bolo získat
z prístupného materiálu čo najviac informácií, poukázat na
potrebu ďalšieho spresňovania experimentálneho výskumu
a pokúsit. sa ná}st pre získané výsledky aspoň
pravdepodobnú fyzikálnu interpretáciu.
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Podkladové materiály a dosiahnuté výsledky výskumu

Pri štatistickej analýze riešených problémov
nevyhnutnou podmienkou bola úprava podkladových
materiálov. Ako sme. uviedli, doterajšie pristupné
materiály o charakteristikách slnečného vetra sú otmedzané
na oblast blízku k rovine ekliptiky, pričom publikované
údaje sú J-hodinové a hodinové. Naproti tomu rádiové toky
merané pozemskými observatóriami, sú zväčša publikované
ako denné údaje.

Výskumom sa ukázalo, že doteraz najvhodnejším
materiálom vzhľadom na počet, nadväznosť; a normalizáciu
získaných údajov o meraných charakteristikách slnečného
vetra sú katalógy Kinga [1-4]. Ďalej sme zistili, že pri
štúdiu dlhodobých variácií slnečného vetra je možné miesto
3-hodinových a hodinových údajov použit denné hodnoty
parametrov slnečného vetra [5]. Z podkladových materiálov
sme vypočítali denné hodnoty rýchlosti V a hustoty N. /V
príspevku podobne, ako napríklad v literatúre [6 j sa pod
pojmom protónová hustota N chápe koncentrácia protónov
N f cm j, pričom sa predpokladá, že N p & NQ; /N e je
elektrónová koncentrácia//. Z odvodených parametrov
slnečného vetra sme vypočítali tok protónov Fp, hustotu
kinetickej energie E^ a hustotu toku kinetickej energie
Fk-

Merané rádiové toky pozemskými observatóriami sú
integrálnymi tokmi,. ktorých denné hodnoty podlá
teoretických predstáv tvoria : zložka rádiového žiarenia
kľudného Slnka /spojenie s 11-ročným slnečným cyklom/ a
pomaly premenná zložka /spojenie s 27 dennou rotáciou
Slnka/.Kľudné Slnko /bez aktívnych oblastí/ vyžaruje
z koróny metrové, z prechodnej oblasti decimetrové
a z chromosféry centimetrové rádiové vlny [7]. Pri štúdiu
dlhodobých variácií rádiových tokov od 200 MHz do 9400 MHz
/8 frekvencií/sme brali podkladové materiály z [8]. Denné
hodnoty tokov sme prepočítali na vzdialenosť 1 AU
/astronomickej jednotky, odstránený nezanedbatelný sezónny
chod, daný premenlivou vzdialenostou Zeme od Slnka/ a toky
500 MHZ, 600 MHz/606 MHz, * 1000 MHz, 2000 MHz, 2800 MHz,
3750 MHz, a 9400 MHz sme kalibrovali podia návodu [9], čím
sme zohľadnili stabilitu príjmu rádiového signálu.

Štúdium vzájomných vztahov dlhodobých variácii
sledovaných parametrov slnečného vetra s dlhodobými
variáciami rádiových tokov sme robili polynomickou
regresiou 1. až 5. stupňa. Chceli sme si overit, či na
základe získaných vztahov nebolo by možné predpokladať; aj
vztah zdrojov, generujúcich tieto žiarenia. Vychádzali sme
pritom hlavne z teoretických predpokladov, publikovaných
napríklad v literatúre [10, 11], že vlastné zdroje
slnečného vetra sa nachádzajú v koróne - najvyššej vrstve
atmosféry Slnka.
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Z množstva získaných výsledkov štatistickej analýzy
riešených problémov vyberáme menej známe, ktoré by však
mohli prispieú k hlbšiemu výskumu uvedených čiastkových
úloh.
1. Pre porovnanie variability údajov uvažovaných
parametrov slnečného vetra sa ukazuje zo základných
štatistických charakteristík pravdepodobne najvhodnejším
variačný koeficient daný vztahom:

v.k = -£- . 100 = -^j- . 100 % ,
x* x

kde *T je smerodajná odchýlka, x je stredná hodnota. Na
obr. 1 sú. vykreslené hodnoty variačných koeficientov
parametrov slnečného vetra za 20. slnečný cyklus, t.j.
1964-1975. Na obr. 2 pre roky z 21. slnečného cyklu :
1976-1982 /nedokončený cyklus/. Hodnotenie slnečných
cyklov je robené pódia chodu relatívneho čísla R slnečných
škvŕn. Z obrázkov je vidiet, že počas rokov 1964-1981
variabilita rýchlosti V postupne od r. 1965 vzrastala
a dosiahla najvýraznejšie maximum v roku 1973. Potom
postupne klesala i na vzostupnej vetve 21. slnečného cyklu
po rok 1981. Podružné maximá sa prejavili v rokoch 1967,
1970-1971, 1978. Možno předpokládat, že dlhodobé variácie
rýchlosti V slnečného vetra sa menia vzhladom na 22 ročný
magnetický cyklus slnečnej aktivity. Čo je zaujímavým
výsledkom - variabilitu odvodených parametrov slnečného
vetra F , E^, F k v oboch cykloch viacej ovplyvňovala
hustota N. Maxima variability vznikli v rokoch 1968
a 1978, t.j. pred začiatkom maxím slnečnej aktivity
v cykloch a prejavili sa výrazným pulzom. V 21. slnečnom
cykle maximum variability N, N p, Ejj a F^ vzniklo za
kratšie časové obdobie než v 20. slnečnom cykle. Získané
výsledky by sme mohli interpretovat tak, že variabilita
dosahovaných hodnôt odvodených parametrov F_, Ej. a Fj. pred
maximom slnečnej aktivity v cykloch /hoanotených podlá
relatívneho čísla R slnečných škvŕn/ spolu s hustotou
N pravdepodobne súvisia s cyklami slnečnej aktivity.
Pokles variability N, F p, vE k, F k v rokoch maxima cyklov
potvrdzuje hypotézu 16], že existujúce uzatvorené
magnetické štruktúry zabraňovali úniku slnečného vetra do
medziplanetárneho priestoru.

Na základe ďalších výsledkov štatistickej analýzy
vyplynula potreba súčasného merania rýchlosti a hustoty
slnečného vetra družicovými systémami vzhíadom na to, že
obidva parametre sú rovnocenné, majú rozličné variácie
vplyvom meniacej sa slnečnej aktivity v cykloch.

Pri podrobnejšom skúmaní vztahov medzi parametrami
slnečného vetra je však potrebné brat do úvahy rôzne
vplyvy meniacej sa slnečnej aktivity.
2. Zo štatistickej analýzy dlhodobých variácií rádiových
tokov vyhodnocovaných z ročných zmien ich variačných
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p, E k, F k sa vo
k hustote. Pri

koeficientov vyplynulo, že maximum prejavuj-úcej sa
slnečnej aktivity v cykloch /hodnotených podlá relatívneho
čísla R slnečných škvŕn/ nenastáva na všetkých
frekvenciách súčasne, ale podlá toho, aké fyzikálne
podmienky existovali v prostredí, ktoré ich vyžarovalo.
Získané výsledky môžu mat význam z hladiska interpretácie
vzťahov štatistických charakteristík rádových tokov s
inými indexami slnečnej aktivity.
3. Za najdôležitejší a najzávažnejší poznatok získaný pri
skúmaní vzťahov dlhodobých variácií slnečného vetra k
dlhodobým variáciám rádiových tokov vo zvolenom frekvenčom
intervale pomocou polynomickej regresie možno považovať
skutočnosť, že vysoko významná preukázateínosť vzťahov
vzrastala na začiatkoch oboch cyklov i pri prelínaní
cyklov až po frekvenciu 9400 MHz. Vo väčšine prípadov však
vzťahy neboli lineárnymi. Ak sa zväčšovala preukázateínosť
vzťahov voči rýchlosti, zmenšovala sa zasa voči hustote.
V 20. slnečnom cykle /hodnotenom podlá R/ vzťahy medzi
rádiovými tokmi a odvodenými parametrami F
väčšine prípadov podobali ich vzťahom
nižšej preukázatelnosti vzťahov rádiových tokov
k rýchlosti a hustote, vzrastala preukázatelnost voči
odvodeným parametrom slnečného vetra. V rokoch maxima 20.
slnečného cyklu klesala preukázatelnost smerom k nižším
frekvenciám. V 21. slnečnom cykle na vzostupnej časti sa
prejavila v porovnaní s 20. slnečnvm cyklom lepšia
preukázateínosť vzťahov rádiových tokov voči rýchlosti
a hustote slnečného vetra. Rozdielnosti výsledkov môžu byť
spôsobené rozličnými prejavmi slnečr^j aktivity, prípadne
prejavmi rôznych podmienok pri meraniach. Možno
predpokladať, že dlhodobé variácie slnečného vetra počas
11-ročných slnečných cyklov /hodnotených podlá R/ sú
ovplyvňované vývojom javov slnečnej aktivity nielen
koróny, ale aj chromosféry Slnka.

ZÁVER

V príspevku upozorňujeme iba na tie výsledky výskumu,
ktoré sú menej známe /prípadne neznáme/, na nutnosť
spresňovania metodiky riešenia jednotlivých problémov
i globálneho výskumu slnečnej činnosti a vzťahov Slnko
- Zem.
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Resumé
The paper presents and compares results of a statistic

evaluation of long-term variations of some parameters of
the solar wind through 20 t h and 21 s t solar cycle and it
compares them with the long -term variations af the Sun
radium emission at a frequency interval from 200 MHz to
9400 MHz /8 frequencies/. It shows some interesting
results especially in the interval from 1000 MHz do 9400
MHz.
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11. KoiifrľPiu'Kt českých a slovenských fyzikov, Žilina 1993

INTEGROVANÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY VE VÝUCE FYZIKY

IN'JKCiHATKDCOMPl-TKR SYSTKMS IN PHYSICAL KDUCAMO\

Pavel IVšat

fyziky Pedagogické fakulty VSS ľ, Lil>or«.v

Cílem a snahou každého učitele je naučit studenty potřebným znalostem a dovednostem
co nejiépe. V přírodovědných předmětech to mimo jiné znamená akcentovat empirické
poznáván: reality. Výuka fyziky, chemie a biologie je nemyslitelná bez experimentální
složky. Je-li tato složka potlačována či zanedbávána a učitel preferuje formálně-verbální
výuku, pak studenti všeobecně pojmům a teoriím příliš nerozumí. Přírodovědné pojmv v
mnohých případech nejsou a prakticky ani nemohou být naplněny konkrétním obsahem.
Reálné experimenty není možné nahradit jejich vorbšlním popisem.

Výuka vycházející z pokusů je pro studenty mnohem Litraktivnřjší a ve svých
důsledcích mnohem efektivnější. Pokusy může provádět sám učitel • demonstrátor, mohou
je však také provádět studenti áami v laboratoři V obou případech je však zapotřebí
kvalitní a sp<;lt-iilivé experimentální vybavení a samozřejmě laké dobrá moLodicksí
dokumentace.

Integrovaný měřicí, modelovací a řídicí program IP-Coach nabízí učitelům
prakticky vše, co při provádění pokusů potřebují: čidla pro měření veličin, prostředky pro
sběr a zpracování dat, prostředí pro vytváření matematických modelů popisujících chování
měřených veličin a konečně také prostředky pro řízení experimentálních sestav. Po
technické stránce se systém IP-Coach skládá z programového prostředí a technických
prostředků (interfejsové karty, čidel aj.). Je možné jej instalovat na libovolném IBM PC
XT/AT kompatibilním počítači. Učitel tak ve spojení počítače a univerzálního
integrovaného systému IP-Coach získává nejen kvalitní měřici přistroj, který ostatně
nabízejí i jiné systémy, ale navíc také prostředek ke zpracováni naměřených dat,
prostředek ke srovnáni experimentálních dat s matematickými modely a prostředek k
řízeni pokusů.

Programové prostředí IP-Coach je koncipováno jako otevřené prostředí umožňující
přenos dat mezi jednotlivými výkonnými podprogramy, jejichž nabídka může být dále
rozšiřována o uživatelské podprogramy. Program IP-Coach je lokalizován do českého
jazyka a obsluhu zpříjemňují globální i kontextové nápovědy. Je možné používat
makropříkazů a editovat vlastní soubory experimentů. Soubory dat je samozřejmě možné
ukládat na disk, načítat z disku a případně exportovat do jiných prostředí (databáze,
Famulus aj.)

Výkonné podprogramy zajištují jednotlivé činnosti systému - kalibraci a měření,
zpracování, modelování, řízení, export a import dat, editaci makropříkazů a experimentů.

Při měření vycházíme z Kalibrace, kterou je možné provádět třemi základními
způsoby, zadáním kalibrační funkce, zadáním kalibrační tabulky a přímým přiřazením
skutečné hodnoty veličiny (měřené pomocí kalibračního měřícího přístroje) k výstupnímu
signálu čidla. V prostředí Číslicového panelu je možné digitálně zobrazit až čtyři analogové
měřené veličiny současně nebo měřit základní časové charakteristiky periodických dějů -
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frekvence, délky pulsů a intervaly mezi pulsy. Zobrazované číslic* jsou čitelné i zdálky,
což je výhodné při demonstračních pokusech (cbr. 1).

volt
4-. 1

°C
•OUW 3

O. 6 5
ampér

O2
mBar

Ohr. 1: Vzhled obrazovky programu Číslicový pane! při současném měření 4 veličin

Progran; Multiakop pracuje jako čtyřkaaálový pamětový osciloskop s možností
automatického .spouštění (tri.£rrovár:í). I na počír.ačích třídy XT umožňuje načíst až 2.000
hodnot v každém kanálu v průběhu 100 ms. Naměřené závislosti je možno prohlížet a
výrezy z nich zvětšovat ('zoom).

Kanil 2
Druud o ci [-

(*iptr! •

Obr. 2: Záznam časového průběhu napětí a proudu v zapínané žárovce pomocí programu
Multiskop

Program Měření po krocích umožňuje spouštět měření analogových veličin
digitálním pulsem načteným v čítací. Kinegraf zajiětuje komunikaci a měření s
ultrazvukovými čidly vzdálenosti.

Při Zpracováni je možné derivovat a integrovat naměřené závislosti, stanovovat
plochu pod křivkou, prokládat experimentální závislost analytickou funkcí (litování) a
zapisovat jednotlivé body závislosti do tabulky (např. maxima). Velmi užitečným
nástrojem je Tabulkový kalkulátor umožňující přepočítávat naměřené hodnoty pomocí
zadávaných vzorců a vypočítávat základní statistické parametry.

Prostředí programu Modelováni umožňuje vytvářet a studovat dynamické
matematické modely. Nejdůležitější je však možnost porovnávat naměřená data s
modelovými hodnotami a testovat tak souhias experimentu a teorie.

Řídicí prostředí je nedílnou součástí programu IP-Coach. Prostřednictvím programů
psaných v jednoduchém programovacím jazyce a potřebných technických prostředků může
uživatel ovládat jednoduché roboty, krokové motorky, modely stavebnice LEGO aj.
Současně je možné používat vstupních kanálů a načítat signály z čidel. Vzniká tak
kompletní počítačem řízená aparatura, moderní fyzikální laboratoř "v malém".
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Obr. 3: Presun experimentálních hodnot při srovnávání experimentálních a modelových
výsledků (studium zvukových rázů)

Uživatelská prostředí zefektivňují použití systému v laboratoři i při demonstračních
pokusech Použití maltropřikaza výrazně zrychluje práci, uživatel si může vytvářet vlastni
experimenty obsahující nastavení všech potřebných parametru systému, datových souborů
a makropříkazu. Současně je možné zamezit ptiutupu k těm podprogramom, které pre
dané pokusy nt-jsou zapotřebí, což je vhodne zejména výuce práce se systémem n při
samostatné experimentální práci studentů.

Technické prostředky umožňují realizovat vlastni načítání dat a řízení experimentů.
Nejdůležitější j« interfejsová karta, ktorá se instaluje do počítače. Ke kartě se připojuje
měřicí nebo řídicí panel, jehož prostřednictvím jsou interíejsové kartě předávány signály
z čidel veličin.

Interfejsoľá karta obsahuje A-D převodník doplněný multiplexerem, paroieiní
programovatelné vstupní a výstupní porty (ITL), programovatelný čítetč, generátor hodin,
přepínače adres portů a úrovně přerušeni a samozřejmě také vstupní ochrany proti
přetížení

Široká škála čidel umožňuje měřit různé analógové veličiny (světelný tok, hladinu
akustického tlaku, teplotu, tlak, vzdálenost a polohu (kladky, sonary), napětí včetně velmi
malých (EKG), indukci magnetického pole, tok ionizujíc/ho zářeni, pH-íaktor) i digitálni
veličiny (časové závislosti počtu pulsů detekovaných optickou závorou, akustickým
snímačem, magnetickým spínačem aj.)

Při úpravě výstupního signálu čidel je možné použít zesilovače, panelů s
elektronickými filtry, hradly, komparátory, invertory aj.

Řídicí panel umožňuje prostřednictvím řídicího prostředí ovládat periferní zařízení
pracující při různých jmenovitých napětích (5V, 8V, 12V) s odběrem už do 2 A. Je tedy
možné vlastními uživatelskými programy napsanými v jednoduchém jazyce ovládat jak
měřicí přístroje, tak i roboty.

Programové i technické prostředky programu IP-Coach nabízejí ohromnou skálu
možností, stejně důležitá je také nabídka aplikací. Program IP-Coach je využíván v
mnohých evropských zemích (Nizozemí, Finsko, Francie, Polsko, Rumunsko, Česká i
Slovenská republika). V Nizozemí, kde byl program vyvinut, je ve školách využíváno na
600 instalací poslední verze IPC-3 a včetně nižších verzí dosahuje počet instalací cca
4.000. Základní materiály a programy jsou ve všech zemích lokalizovány. Uživatelských
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matenáiú je celá rada, jako přiklad uveďme časopis vydávaný nadací CMA f 1], sbírku
pokusů realizovaných pomoci systému IP-Coach [2] a úvodní uživatelskou příručku [3].

V faské rvpuhlictí }a systém využivin poměrné krátce, a ptcsiojii bytu vybudována
při fakultách vychovávajících učitele ' MFF UK Praha, PrF MU Brno, P.-cF VŠST Libore.-,
P«dF U.ÍF.P Ústí nad Labem) školiri střvJiska pro stávající i budoucí učitele. IP-Coarli
dáic využíva PřF O U v O.-.travé a VVŠPV ve Výškové. Obdobná Í it takových škulieídi
středisek je budována i \c Slove nrhé republice (MFF UK Bratislava, Vysoká škola
pedagogická N'itra. Přírodovědecká fakulta UPJS Košice). Vypisují se diplomové práce
zaměřeno na přípravu pokusu. Odborná veřejnost byla informována na konferencích a
seminářích [4, 5, 6, 7]. Pracoviště využívající program IP-Coach spolupracuji jak na
narudni, tak i mezinárodni úrovni (např. projekt TEMPUS MAPETT). Běžní uživatelé pak
mohou využívat, výsledků této mezinárodni spolupráce - např. metodicky ověřených
pokusů.

Jako přiklad středoškolského po-
kusu uvedeme studium»iiW:i /;;Ava r.a
kladce. Experimentální uspořádán:poku-
su je zřejmé z obr. č. 4. Na kladce je
upevněn závě» a na n<*;m těi«-so o hmot-
nosti m = 5 g. Zá^és ;•" na kladce navir.m
tak. že Léi-.-so je y>taženo do horní v-y-
chozí polohy s maximální po*,enriá!r,í
energií. Uvoínime-íi kíadku. íe'csc padá.
íávěs se odvíjí a kladka se roztáčí. Po
průchodu dolní úvrati st- záves začína
opět navíjet na kladku a télet-oje vytaho-
váno nahoru až do horní mozipolohv. ze
které opóí pad d dolů a celý p roce? se opa-
kuje tak dlouho, dokud se třením pohyb
tělesa a kladky nezastaví.

Program IP-Coach nabízí široké
možnosti pro měření a zpracování tohoto
pokusu. Vertikální pohyb tělesa roztáčejí-
cího kladku je snímán opticky tak. že svě-
telný paprsek prochází otvory po obvodu
kladky a při otáčení kladky je přerušován.
Každý světelný impuls tedy odpovídá po-
otočení kladky a odvinutí závěsu o stejnou
délku. Počet světelných pulsů je sčítán a
vynášen v závislosti na čase na osu y
okalibrovanou přímo v délkových jednot-
kách, viz obr. 5.

Obr. 4 Náčrt uspořádáni pokusu s pádem
tělesa a kladkou

Obr. 5 Dráha uražená tělesem, jehož závěs
se odvíjí a navíjí na kladku.

Při měření tak získáváme přímo
závislost uražené dráhy na čase. Při dalším zpracování se pro jednoduchost omezíme na
ten úsek dráhy, který odpovídá prvímu pádu shora dolů. Z naměřené závislosti pak
můžeme přímo počítat rychlost jako derivaci dráhy podle času. Proceduru Směrnice
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umožňující určit směrnici přímky v daném bodě použijeme k vizuálnímu ověření
rovnoměrnosti pohybu u ke stanoveni zrychlení.

IU.IW "f
i

( i t f <.,

Obr. 6 Stanovení zrychlení procedurou
směrnice

Obr. 7 Srovnání závislosti dráhy a
rychlosti na čase.

Ze změřeného zrychlení můžeme snadno určil moment f^trvačnusti kladky

* (.2 -
a

Naměřené velikosti dráhy a vypočtené hodnoty rychlosti nejprve převedeme na
základní jednotky a pak je použijeme k výpočtu kinetické energie Ek.„ a potenciální
energie Epjí (déika závěsu a tedy maximální výška tělesa činí 42 cm) v prostředí
Tabulkového kalkulátoru, viz obr. 8. Do grafů vyneseme závislosti v, Ekio, E | lo[ a součtu
kinetické a potenciální energie Ekm + E^, na uražené dráze, viz obr. 9.

riwc

:
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H t J • :t t.., (.,. r H J ^

Obr. 8 Výpočet kinetické a potenciální Obr. 9 Závislosti v, Ek, „ E ^ a Ekm+Eklol na
energie padajícího tělesa dráze

Z klesající závislosti Eklll + E,^ by se mohlo zdát, že se celková energie při pádu tě-
lesa nezachovává. Tato interpretace samozřejmě není správna, k celkové energii E,,,̂  je
třeba připočítat kinetickou energii samotné kladky Ekin*, kterou snadno vypočítáme z výše
stanoveného momentu setrvačnosti J = 2* 10 s kgm2, poloměru kladky r = 0,032 m a
rychlosti.

•"kin

145



Výpočet opět provedeme v prostředí Tabulkového kalkulátoru, viz obr. ]0 a naměřené
závislosti vyneseme do grafů s tím, že v posledním (čtvrtém) grafu je již závislost Eml> na
dráze, viz obr. l i .

lvi i

Obr. 10 Oprava vypočtu celkové energie

_
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Obr. 11 Závislosti v, Ek,r, E ^ a Eoe)ll na
dráze

Ze srovnání závislostí energie na uražené dráze podle obr. 9 a 11 jasně vyplývá
nutnost zahrnutí kinetické energie kladky do celkové energetické bilance; zkoumaného
procesu. Výše popsaný pokus je experimentáině jednoduchý a snadno reprodukovatelný.
V prostředí programu IP-Coach s využitím mcJiropfikazu netrvá jeho provedení včetně
zpracováni déle než 10 minut, zatímco se stávajícím běžným vybavením středoškolské
fyzikální laboratoře byl tento pokus ve výuce prakticky nerealizovatelný.

Zájemcům o další aplikace bychom rádi doporučili kontakt se školicími středisky,
jejichž adjeř.y jsou uvedeny mimo jiné v úvodní příručce "Exkurse programem IP-Coach"
[3J, která také poskytuje důkladnější všeobecné informace.

Literatura:

[1] Signaal.Neperiodicky časopis vydávaný nadací CMA, Nieuwe Achtegracht 170,
Amsterdam, Nizozemí

[2] Szydlowski H.: Mikrokomputer w doáwiadczeniach fizycznych, skriptum Univerzity
A. Mickiewicze, Poznaň 1993, Polsko

[3] CMA,: Exkurse programem IP-Coach, Pepeko Liberec 1993
[4] Zelenda S.: Nástroje pro počítačové modelování a studenti učitelství fyziky, referát

na semináři POŠKOLE '92, Knížecí rybník u Tábora
[5] Zelenda S.; Integrované počítačové systémy pro podporu výuky

fyziky a přírodních věd, referát na sem. POŠKOLE '93, Kníž. rybník u Tábora 1993
[6] Ellermeijer A.: Interface program IP-Coach, seminář ŠKOLA HROU, Liberec 1992
[7] Pešat P.: IP-Coach v Čechách a na Moravě, referát na semináři

POŠKOLE 93, Knížecí rybník u Tábora 1993
[8] Příspěvky v rámci mezinárodního semináře TEMPUS, MFF UK Praha, 1993.
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Abstrakty vyžiadaných prednášok:

PL 3
DVOJROZMERNÉ IONTOVÉ SYSTÉMY POD KLADINOU SUPRATEKUTÉHO He
LADISLAV SKRBEK

ryziká'ní jsíav AVČR. Laboratoř nízkych teplot, 250 68 Hež

Tesné pod hiadinou supratekutého hé'ia mohou být vytvořeny dvojrozmerná kladné a ľárxjrné iontové systé-
my. Pň snižováni teploty v mK oblasti v nich dochází k dvojrozmerné krystalizaci, kterou l;e experimentálně de-
tekovat. Jsou diskutovány mechanismy 2D krystalizace, teplotní závislosti poriyblivosti icn:ů, kolektivní rnidy
vznikající v dvojrozmernom plazmatu, jejich interakce s magnetickým polem a mezi nimi.

MAGNETICKÉ RELAXAČNÉ PROCESY V SUPRATEKUTOM HELIU-3B *
JAN NYÉKI
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Supratekuté 3He, vyskytujúce sa pri teplotách pod 2,5 mK, má unikátne postavenie medzi magneticky uspo-
riadanými látkami. Objav magnetickej supratekutosti v roku 1984 umožnil rozvinúť novů JMR metodiku pre štú-
dium magnetických vlastnost! 3He-B —metodu homogénne procesujíce] domény (HPD). Pomocou tejto
metódy boli skúmané procesy spinovej difúzie a objavená a teóriou nepredpovedaná, \zx. katastrofická re'axá-
C'2.

MIKROKONTAKTOVA SPEKTROSKOPIA -METÓDA NA SKÚMANIE ELEKTRÓN-
KVÁZIČASTICOVEJ INTERAKCIE *

MARIAN REIFFFERS
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Mikrokontaktová spektroskopia je metodika umožňujúca priame meranie energetickej závislosti funkcie inte-
rakcie vodivostných elektrónov s inými kvázičasticami pomocou merania derivácie voltampérových charakte-
ristík malých vodivých kontaktov. Pomocou tejto metodiky bola študovaná interakcia napr. s fonónmi,
magnónmi, magnetickými excitónmi a paramagnónmi.
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1. Sekcia:

CI subnukleárna fyzika
02 jadrová fyzika
03 fyzika plazmy

Abstrakty príspevkov:

1.01
ZRCADLOVÝ NEUTRONOVOD
JARMILA ČERVENÁ, JIŘÍ VACÍK, JIŘÍ KVÍTEK, JAROSLAV HONZÁTKO.KLEMENT KONEČNÝ,
IVOTOMANDL
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Aež

U reaktoru LVR—15,v Řeži byl instalován 6 m dlouhý neutronovod zrcadlového typu sestavený z 15 sekcí
s průřezem 4x150 mm*. Neutronovod byl zakřiven ve vertikálním směru s poloměrem zakřivení 825 m. Pň vý-
konu reaktoru 6 MW poskytu—je kolimovaný svazek termálních neutronů s hustotou toku »ih = 7x1 Oflnth cm" 2

s~1 a kadmiovým poměrem Red = 9x104.

1.05
STANOVENÍ LEHKÝCH PRVKŮ V MATERIÁLECH KOlNCIDENČNf METODOU
JARMILA ČERVENÁ. JIŘÍ VACÍK, VLADIMÍR HNATOWICZ.JIŘÍ KVÍTEK, VLADIMÍR HAVRÁNEK
Ústav jaderné fyziky AV Č.R, Rež

Byla vyvinuta metoda stanovení koncentračních profilů některých prvků (He, Li, B, N aj.) přítomnýcn v mate-
riálech. Využívá se koincidenčního měření produktů reakci typu (n,«) pomocí dvou detektorů umístěných po
obou stranách terčíku a dvoudimensionální zpracování dat. KoincidenČni metoda umožňuje zlepšit detekční
mez o několik řádů.

L 02
KONTROLA KVALITY OVZDUŠÍ JADERNÝMI ANALYTICKÝMI METODAMI
VLADIMÍR HAVRÁNEK. VLADIMÍR HNATOWICZ, JIŘÍ KVÍTEK, IVAN OBRUSNÍK
Ústav jaderné fyziky A V ČR, Řež u Prahy

Jaderné analytické metody, vzhledem ke své vysoké citlivosti, správnosti, nedestruktivnosti a jednoduchos-
ti analýz, nalezly stálé místo při sledování stavu životního prostředí. V ÚJF byla ověřena možnost rutinního vy-
užití metody PIXE pro stanovení koncentrací prvků v aerosolech zachycených na membránových filtrech a ve
vzorcích elektrárenských popílků. Použití metody PIGE pro stanovení fluoru a dalších lehkých prvků v obdob-
ných vzocích bylo také ověřeno.

1.04
SPEKTRÁLNE FUNKCIE V ROZVINUTEJ TURBULENCI! S NARUŠENOU REFLEXNOU SY-
METRIOU
MICHAL HNATIČ
ÚEF SAV, Košice

V rámci modelu turbulencie s narušenou reflexnou symetriou založenou na princípe maximálnej chaotičnosti
sú nájdené spektrá párneho korelátora pofa rýchlosti v inerčnom intervale s korekciami v oblasti malých
a velkých vlnových vektorov. Pre infračervenú oblasť vlnových vektorov sú odvodené integrodiferenciálne rov-
nice pre jednotlivé tenzorové zložky párneho korelátora poía rýchlosti.
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1.03
VÝPOČET KORELAČNÍ DIMENZE FLUKTUACÍ HUSTOTY PLAZMATUNA TOKAMAKU
CASTOR

J. HOLAKOVSKÝ, J. PETRŽILKA, J. 3TOCKEL
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha

Fluktuacím plazmatu je připisována klíčová role při anomálních ztrátách částic a energie z tokamakového
plazmatu, ale jejich podstata je dosud nejasná. Korelační dimenze související se stupni volnosti systému může

!t k jejich popisu. Byly studovány rů/né režimy práce lokamaku.

1.0Ô
RADIAČNÍ ZÁCHYT TEPELNÝCH NEUTRONŮ V 1 2 4 Te
JAROSLAV HONZÁTKO, KLEMENT KONEČNÝ. IVO TOMANDL, JAN DOBEŽ, (a). PETR ALEXA (b),
JIŘINA ŘÍKOVSKÁ (c)
ÚJF Rež (a), Universita Karlova Praha (b}. Oxfordská universita.GB (c)

Pomocí měření koincidenčních spekter zářeni gama bylo podstatné upřesněno rozpadové schema 125Te.
Byla stanovena dolní hodnota účinného průřezu pro populaci izomérního stavu 11/2~ i r » 1 b. Interpretace ex-
perimentálních výsledků se provádí v rámci modeio iBFM ?, modelu intermeriiárnf vazby.

1.07
PRŮRAZ VZDUCHU V SUPERPONOVANÝCH ELEKTRICKÝCH POLÍCH *
KAREL KAPOUN (a), MAíU AINTS, ANTSHAUAS'E (b)
Kaletíis fyziky JU, Čezkó Budějovice (a), Katixí'3 íyz>ky Univerzity v Tartu, Estonsko (b)

Ph působení silného eiektrickéhc pole na lecinopolové vf výboje dochází k průrazu a vznikají plazmoidy.
V príspevku jsou uvedeny metody a výsledky měřen' :>?drrínek vzniku průrazu a parametrů plazmatu včetně
oasových průbrhj.

I. 04
REFLEKTOMETRIE NA TOKAMAKU CASTOR
P.KLETEČKA
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha

Turbulentní fluktuace parametrů plazmatu jako je hustota a poloidální el. pole, způsobují značné zvýšení toku
částic a energie napříč udržovacím magnatickým polem. CASTOR se na tomto výzkumu rovněž podílí. V této
souvislosti nabývá zvláštního významu mikrovlnná reflektometrie. Tato metoda je totiž schopna měřit fluktuace
el. hustoty v téměř celém objemu plazmatu.

1.03
VLASTNOSTI IMPLOSE PLASMATU TYPU Z-PINČ
P. KUBEŠ. J. HAKR, J. KRAVÁRIK. P. KULHÁNEK, J. PÍCHAL
Katedra fyziky FEL ČVUT. Praha

Příspěvek se týká šlírové a interferomelrické diagnostiky silnoproudého výboje mezi dvěma konickými elektro-
dami při tlacích 2-60 kPa dusíku nebo argonu, Celková energie zdroje je 0.5 kJ, maximální proud 50 kA se roz-
vine během jedné mikrosekundy. Délka diagnostického laserového pulsu je 40 ns.

Plasma je urychlována Lorentzovou silou z oblasti výboje k osové části, kde se v důsledku nestejnorodého
axiálního pole vytváří dvě trysky formující v centrální oblasti strukturu s relativně dlouhou dobou života. Para-
metry a vlastnosti této struktury lze vysvětlit magnetohydrodynamickou turbulencí.
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1.01
TŘÍOSÝ NEUTRONOVÝ DIFRAKTOMETR PRO STUDIUM ZBYTKOVÝCH DEFORMACÍ
V POLYKRYSTALICKÝCH MATERIÁLECH
PETR LUKÁŠ, PAVEL MIKULA, MIROSLAV VRÁNA, JIŘÍ KULDA
Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež

By! uveden do provozu nový typ neutronového difraktometru pro nedestruktivní studům vnitřních pnuti v po-
lykrystalických materiálech.Fokusací neutronového svazku v reálném i reciprokém prostoru f.>omoc( elasticky
deformovaných monokrystalů bylo dosaženo o rád vyšší rozlišení ve srovnání se standardními práškovými di-
frakíometry.

1.02
PLASMATICKÝ URYCHLOVAČ JAKO LINEÁRNÍ ULTRARYCHLÝ POHON
JOSEF MALOCH. PETR KONÍČEK
Katedra fyziky FELČVUT, Praha

V plasmatickém kolejnicovém urychlovači je plasma, které před sebou tlačí urychlované téleso urychlováno
elektrodynamickou silou, vzniklou působením magnetického pole na plasma. V elektrotermálním urychlovači je
těleso urychlováno tlakovou silou, vzniklou expanzi horkého plasmatu vytvářeného elektrickým výbojem.
V článku jsou teoreticky a experimentálne popsány oba typy urychlovačů.

1.08
TOMOGRAFIE NA TOKAMAKU CASTOR
JAN MLYNÁR, JAN BADALEC
Ústav fyziky plazmatu ČAV, Praha

Algoritmy počítačové tomografie umožňují rekonstrukci prostorového rozložení signálu ze známého piúběhu
jeho projekcí. Na tokamaku CASTOR se začínáme zabývat tomografií viditelného záření čáry H-alfa detegova-
ného CCD kamerami. K rekonstrukci používáme upravený algoritmus zaiožený na metodě pixelú. Výchozí ex-
perimenty předpokládají axiální symetrii; algoritmus pak pianoví polohu sloupce plazmatu.

1.09
JADERNÉ ANALYTICKÉ METODY V ÚSTAVU JADERNÉ FYZIKY AV ČR
VRATISLAV PEŘINA, VLADIMÍR HNATOWICZ, JIŔÍ KVÍTEK, VLADIMÍR HAVRÁNEK, ROBERT DŽMURÁŇ,
VÁCLAV VOSEČEK, IVAN O8RUSNÍK (b)
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy.Česky hydrometerologický ústav, Praha (b)

lonty vystupující z lineárního urychlovače napájeného Van de Graaffovým generátorem jsou užity k prvkovým
analýzám metodami RBS (Rutherford backscattering spectromeíry), PIXE (particle induced X-ray emission)
a PIGE (particle induced gama-ray emission). RBS stanoví hloubkové rozložení prvků (do 10Mat/cm ), PIXE
obsahy prvků pro Z>13 (>1 ppm) a PIGE obsahy lehkých prvkii.

1.05
JADROVÉ INTERAKCIE IÓNOV 2 8 S I V EMULZII PR114.6 AGEV
JANAVRLÁKOVÁ(EMU01 KOLABORÁCIA)
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky PF UPJŠ, Košice

V danej práci boli študované nepružné interakcie relativistických jadier 28Si urýchlených v BNL (USA). Zme-
rané multiplicity a uhlové spektrá sekundárnych nabitých častíc, fragmentov zrážajúcich sa jadier a zrodených
častíc, boli detailne porovnané s dátami pri energii 3.7 AGeV a s modelovým výpočtom podía modifikovaného
Dubnenského kaskádneho kódu.
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1.06
FRAGMENTÁCIA JADIER 1 9 7 AU V EMULZI! PR110.7 GEV NA NUKLEÓN
JANAVRlÁKOyÁ(EMU01 KOLABORÁCIA)
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky PF UPJŠ, Košice

Fragmentácia jadier 1 i ) 7Au v emulzii bola meraná pri 10.7 GeV na nukleón, čo predstavuje prvé meranie pn
takejto vysokej primárnej eiiergi-. Zmeraný streaný počet alfa fragmentov N = 5.2 • 0.4 ukazuje na slabú ener-
getickú závislosť v oblasti energií 0.1 —11 GeV na k l ó

1.07
STUDIUM OKRAJOVÉHO PLAZMATU V TOKAMAKU CASTOR.
F.ŽÁCEK
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Piaha

Studiu anomálné zvýšeného transportu šástic a energie v tokamacích. pro který neexistuje dodnes uspokoji-
vé teoretické vysvetlení, je vénováno stále rostoucí úsilí. Tento příspěvek chce podat krátký přehled experi-
mentální aktivity vyvíjené v tomto směru na malém tokamaku CASTOR. Jedná se především o studium
turbulentních fluktuací okrajového plazmatu a jejich částečného potlačení, pozorovaného spolu se zvýšením
doby udržení částic při neinduksivní generaci el proudu dolnohybrydr,; víno:.;

L OB
RELAXACE PLAZMATU VE FLOWING AFTERGLOW PHí STŘEDNÍCH TLACÍCH
PAVEL ZAKOUAíL, JURAJ GLOSÍK.VLADIMÍR SKALSKÝ.VOJTĚCH HANZAL
Katedra elektroniky a vakuové fyziky. MFF UK Praha

Jo popsána nově zkonstruovaná „High Pressure Flowing Afterglow" aparatura pro studium relaxačních a ele-
mentárních procesů v plazmatu, vybavená hmotnostním spektrometrem a pohyblivou Langmuirovou sondou
Proudová trubice může pracovat v tlakovém rozsahu od několika do 20 torr. Prezentováno je studium relaxace
elektronové energetické rozdělovači funkce v He flowing afterglow s malou příměsí Ar.
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2. Sekcia:

04 fyzika kovov
08 nízke teploty

Abstrakty príspevkov:

2.01
JOSEPHSONOVE JAVY VO VYSOKOTEPLOTNÝCH SUPRAVODIČOCH *
Š.BEŇAČKA, Š.GAŽI. V^TRBÍK, M.OARULA. A.PLECENÍK, R.ADAM.Š.CHROMIK, P.TOMÁŠ, V.ŠMATKO
Elektrotechnický ústav SAV. Bratislava

Vysokoteplotné supravodiče (VTS) majú oproti konvenčným BCS supravodičom extrémne malú koherenčnú
dĺžku (hvp/2íi keTc), a naviac dvojdimenzionálna (2D) supravodivost", sústredená v CuCfe rovinách elementárnej
bunky, zavádza silnú anizotrópiu fyzikálnych vlastností. Je zložité pripraviť slaboviazané spoje s Josephsono-
vými vlastnosťami pomocou konvenčných technológií (SIS, SNS spoje), avšak lokálne potlačenie parametra u-
sporiadania bolo úspešne realizovane na nehomogenitách typu grain—boundary, step—edge a pod.. Malá
koherenčná dĺžka vyvoláva aj problémy korelácie supravodivých častí s dôsledkom .atomizácie" supravodiča
na systém striedajúcich sa supravodivých S a normálnych N oblasti. Významnú úlohu pre pochopenie interakcií
na malú vzdialenosť môžu zohrať intrinzické Josephsonove javy slaboviazaných CuO2 rovín. Špecifická inte-
rakcia 2D supravodiča s externým magnetickým poíom, dynamika vtrov, nízka hustota supravodivých párov
. atď. významne ovplyvňujú vlastnosti slaboviazaných spojov VTS.

11.01
ŠTÚDIUM RELAXAČNÝCH DEJOV V JEDNO-A DVOJVRSTVÝCH AMORFNÝCH PÁSKACH
KORNEL CSACH. VÁCLAV OCELÍK. JOZEF MIŠKUF, ALENA KASAROOVÁ. PAVOL DUHAJ (a)
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice (a), Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

V závislosti na podmienkach prípravy amorfného kovového skla boli dilatometricky hodnotené zmeny priebe-
hu štruktúrnej relaxácie. Zväčšovanie hrúbky pások, resp. ich vrstvenie vedie k rozdielom štruktúry v „as—
quenched stave".

II. 05
ŠTRUKTÚRNY PRECHOD V YBaCuO A BiSrCaCuO V OKOLÍ 200 K.
M.GRAJCAR, A.PLECENÍK (a). Š.BEŇAČKA (a), Y.REVENKO (b), V.M.SVISTUNOV (b)
KFTL MFF UK, Bratislava, Elektrotech. ústav SAV (a), Bratislava, Fyz.-Tech. ústav UAV, Doneck (b)

Štúdium teplotných závislostí časovej zmeny odporu kontaktu YBaCuO/kov a BiSrCaCuO/kov ako aj vypra-
covaný difúzny model naznačuje možnosť existencie štruktúrneho prechodu v ktorom kyslíkové vakancie ele-
mentárnej mriežky prechádzajú pomalou dilúziou z neusporiadaného do usporiadaného stavu. Bola zistená
teplota štruktúrneho prechodu v YBaCuO v okolí 220 K a v BiSrCaCuO v okoií 185 K.

11.06
ŠTÚDIUM SUPRAVODIVEJ MEDZERY V SUPRAVODIČOCH (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox.
M.HUDÁKOVÄ, D.MACKO, V.PLECHÁČEK(a), P.SZABÓ, K.FLACHBART, P.SAMUELY.M.REIFFERS,
V.VÍGLASSKÝ
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, Fyzikálni ústav ČAV, Praha 6 (a)

Je študovaná korelácia medzi prejavom supravodivej medzery pozorovanej pomocou infračervenej a tunelo-
vej spektroskopie u vysokoteplotných supravodičov (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox.
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ANALÝZARELAXAČNÝCH SPEKTIER ANELASTICKEJ ODOZVY KOVOVÝCH SKIEL
ALENA KASARDOVÁ. VÁCLAV OCELÍK, KORNEL CSACH, JOZEF MIŠKUF
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Metóda výpočtu spektra aktivačných energií využitím Fourierovskej analýzy bola úspešne aplikovaná pri štú-
diu anelastickej zložky deformácie pri skokovej zmene mechanického napätia na amorfnej zliatine Fe4oNUoB2o.
V získaných spektrách aktivačných energií boli detekované tri až štyri energeticky oddelené deformačné proce-
sy.

11.07
MIKROVLNNÉ VLASTNOSTÍ VYSOKOTEPLOTNÝCH SUPRAVODIČOV
MICHAL MAHEt (a), ŠTEFAN BEŇAČKA (b)
Katedra fyziky tuhých látok MFF UK, Bratislava (a), Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava (b)

Defektná štruktúra VTS a existencia slabých spojov oddeľujúcich silnoviazané supravodivé domény sa vý-
razne prejavujú nárastom mikrovlných strát už v slabých magnetických poliach, ako aj špecifickými hysterézny-
mi efektami, čo možno veľmi citlivo vyšetrovať metódou modulovanej mikrovlnej absorpcie. Vzorky Y8a2Cu3O)(
možno charakterizovať dvoj— hladinovým systémom zrná — medzizrnová sieť slabých spojov, zatiaľčo
BÍ2(PbSr)2Ca2Cu3Oy sa javí ako magneticky kompaktné, pravdepodobne v dôsledku efektívnych rozmerov zŕn
porovnateľných s magnetickou hĺbkou vniku.

11.03
SPRIEVODNÉ JAVY EXTRÉMNEJ LOKALIZÁCIE PLASTICKEJ DEFORMÁCIE
V AMORFNÝCH KOVOVÝCH MATERIÁLOCH
JOZEF MIŠKUF, KORNEL CSACH, VÁCLAV OCELÍK, VLADIMIR Z BENGUS (b), ELENA D. TABACHNIKO-
VA (b), ELENA B. KOROLKOVA (b)
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, FTINT UAN, Charkov (b)

V priebehu nehomogénnej plastickej deformácie kovových skiel dochádza k silnej lokalizácii deformácie do
úzkeho sklzového pásu. Vysoká hustota deformačnej energie môže v záverečnej etape porušenia viesť až k lo-
kálnemu nataveniu.

11.04
RELAXAČNÉ SPEKTRÁ V AMORFNÝCH KOVOVÝCH MATERIÁLOCH
VÁCLAV OCELÍK, KORNEL CSACH, JOZEF MIŠKUF, ALENA KASARDOVÁ
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Štúdium relaxačných dejov v amorfných kovových materiáloch pomocou modelu spektra aktivačných energií
(relaxačných časov) poskytuje nový typ informácie o relaxačných procesoch prebiehajúcich v amorfnej štruktú-
re. Výsledky dvoch metód výpočtu tohto spektra pri štruktúrnej relaxácii kovových skiel v izotermických pod-
mienkach sú porovnávané a diskutované pre merania rôznych fyzikálnych veličín.

11.08
VYŠETROVANIE VLASTNOSTÍ VYSOKOTEPLOTNÝCH SUPRAVODIČOV METÓDOU
TUNELOVEJ SPEKTROSKOPIE
ANDREJ PLECENÍK, MIROSLAV GRAJCAR (b), ŠTEFAN BEŇAČKA, MARIAN DARULA
Elektrotechnický Ústav SAV, Bratislava, Katedra tuhých látok MFF UK, Bratislava (b)

V príspevku sú prezentované výsledky získané na spojoch vysokoteplotný supravodič(VTS)/kov metódou t u -
nelovej spektroskopie. Ako VTS boli študované YBaaCuaOx (YBCO) a BÍ2Sr2CaCu2Oy (BSCCO) tenkovrstvové
materiály, s kovovou elektródou Au, resp. Pb. Zistili sme vysokú chemickú aktivitu oboch VTS, pričom povrcho-
vá degradácia BSCCO je na rozdiel od YBCO materiálu značne slabšia Namerané tunelové spektrá na YBCO
možno dobre fitovať krivkami vypočítanými podľa teórie platnej pre SIN, resp. SIS spoje. Tunelové spektrá na-
merané na BSCCO materiáloch najlepšie fitujú krivky vypočítané podľa modifikovanej BTK teórie s uvážením
rozptylových centier v pribarierovej oblasti. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo možne určiť základné pa-
rametre BSCCO: Fermiho rýchlosť V(F BSCCO) - 5,5.105m/s, koherenčnú dľžku X(0)*3,5.10~9m, energetickú
medzeru D(0)«30meV a pomer 2D/kT=8.
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2.02
TUNELOVÁ SPEKTROSKOPIA VYSOKOTEPLOTNÝCH SUPRAVODIČOV
Peter Samuely
Ústav experimentálnej fyziky SAV. Košice

So zlepšovaním kvality vzoriek vysokoteplotných supravodičov sa tunelové štúdie supravodivej hustoty sta-
vov stávajú konzistentnejšie. Prinajmenšom pre vybrané smery v reálnom, resp. hybnostnom priestore je ener-
getická medzera úplná. Hodnota redukovanej medzery pre oxidy medi je 6—7, čo poukazuje na silnú väzbu.
Oxidy bizmutu sú pravdepodobne BCS typu s fonónovým mechanizmom supravodivosti.

li. 09
TUNELOVÁ SPEKTROSKOPIA SUPRAVODIVÉHO Bai-«KxBiO3
Pavol Szabó, Peter Samuely
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Oxidy bizmutu sú okrem medených oxidov supravodiče s najvyššou kritickou teplotou, až 30 K. Na rozdiel od
medených oxidov sú to trojrozmerné (kubické) a nemagnetické materiály s perovskitovou štruktúrou. Zmeranú
tunelovú vodivosť moužno popísať supravodivou hustotou stavov 6CS typu s energetickou medzerou ako jedi-
ným parametrom. Nelinearity nad medzerou indikujú fonónový mechanizmus supravodivosti.

2.04
MIKROKONTAKTOVÁ SPEKTROSKOPIA INTERMETALICKEJ ZLÚČENINY YNi5
Pavol Szabó, Marián Reiffers, Karol Flachbart
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Boli zmerané mikrokontaktové (MK) spektrá intermetalickej zlúčeniny YNij v balistickom režime pre homok-
ontakty YNÍ5-YNÍ5 a heterokontakly Cu-YNis. Pozorované maximá a piky pri energiách 4, 8, 18 a 30 meV sú
lonónového pôvodu. Fononová časť MK spektier intermetalíckých zlúčenín REN15 (RE = La, Ce, Pr, Sm, Y) je
podobná, čo je v súhlase s malou rozdielnosťou mriežkových konštánt týchto materiálov.

11.20
„SELF-ORGANIZED-CRITICALITY" V SUPRAVODIČÍCH
ZDENEK JANU. MIROSLAV KOHL, RUDOLF TICHÝ, PETER KÚS. VLADIMÍR PLECHÁČEK
Fyzikální ústav AV ČR. Laboratoř nízkých teplôt, 250 68 Rez
MFF UKo, Bratislava

Vznik vázané struktury pohybujících se virů v supravodiči vede k „samo se uspořádajícimu kritickému stavu".
Tento jev, pozorovaný jak na tenkých vrstvách tak i v objemových vzorcích, dává nový pohled na kritický stav
v supravodičích. Zatím co kolektivní pohyb vázané struktury vírů vede k jejich tečení, pohyb jednotlivých virů je
dán delerministickým chaotickým pohybem - difúzí.

11.21
VLASTNOSTI TENKOVRSTVÝCH MIKROMŮSTKŮ YBaCuO
JAN KUZNÍK, VLAOIMÍR GREGOR. JARMILA PRACHAŘOVÁ, MARTIN VALKOUN
Fyzikální ústav AVČR, Laboratoř nízkých teplot. 250 68 Řež

Optickou litografií byly připraveny mikromůstky na epitaxních tenkých vrstvách YBaCuO o rozměrech 1 až 10
mikrometrů a proméfeny jejich transportní vlastnosti. V teplotním oboru 60 až 77 K byla pozorována centra fá-
zového skluzu. V mikrovlnných polích 2 až 18 GHz byl pozorován střídavý Josephsonův jev.

155



3. Sekcia:

19 teória a vlastnosti kondenzovaných systémov

Abstrakty príspevkov:

3.01
RELAXAČNÉ PROCESY V ŠTRUKTÚRE M - FULLERIT C6 0 - M
DRAHOSLAV BARANČOK (a), MIROSLAV HALUŠKA (b),
HANS KUZMANY (b), VOJTECH NADAŽDY (c)
(a) Katedra fyziky EF STU, 8ratislava,(b) University of Wien, Inst. for Solid-St. Physics. Wien, (c) FÚ SAV Brati-
slava

Na vyšetrovanie elektrických vlastností kryštálov fulleritu Ceo bola využitá nábojová prechodová spektrosko-
pia (QTS). Relaxačné procesy zodpovedné za QTS signál závisia od predchádzajúceho žíhama na vzduchu
a sú charakterizované distribúciou aktivačných energií.

3.10
POSUVY DIFRAKČNYCH LÍNIÍ V DÔSLEDKU ZMIEN KOHERENCIE PRIMÁRNEHO
RÔNTGENOVÉHO ŽIARENIA

MARIAN ČERŇANSKÝ
Fyzikálni ústav AV ČR, Praha

Zmeny čiastkovej koherencie primárneho rentgenového žiarenia, vyvolané napríklad použitím kryštálových
monochromátorov, môžu viesť nielen k zmenám šírok, ale i polôh čistých difrakčnych línií, prejavujúcich sa po-
suvom ich ťažísk, prípadne maxím.

III. 01
ABINITIO VÝPOČTY KRYSTALOVÉHO POLE VINTERMETALIKÁCH OBSAHUJÍCÍCH
VZÁCNÉ ZEMINY
MARTIN DIVIŠ (a), JAN KURIPLACH (b), PAVEL NOVÁK (c)
Katedra fyziky kovů. MFF UK, Praha (a). Katedra fyziky nízkých teplot, MFF UK, Praha (b) Fyzikálni Ústav
ČAV. Praha (c)

Elektronová struktura kovů vzácnych zemin, kubických sloučenin RX (R - vzácná zemina, Y; X - Mg, Cu, Zn,
Rh, Ag) a některých intermetalik RT5 (T = Co, Ni) se strukturou CaCus je vypočtena použitím metody FLAPW.
Parametry krystalového pole jsou potom získány z asférických komponent selfkonzistentního potenciálu. Dis-
kutovány jsou on-6ite a off-6ite príspevky ke krystalovému poli, vliv hybrídizace a také vliv výmenného -kore-
lačního potenciálu.
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111.17
RAST MONOKRYŠTÁLOV C6o Z PLYNNEJ FÁZY
M. HALUŠKA, H. KUZMANY
Institut fúr Festkórperphysik, Universtät Wienn, A —1090 Vienna, Austria

Monokrystaly (ullerénu C6o boli pripravené z plynnej fázy v zatavenej sklenenej tube umiestnenej v horizon-
tálnej trojzonálnej peci. Tieto molekulové kryštály sú viazané Van der Waalsovými medzimolekulovými silami
a vytvárajú plošne centrovanú kubickú mriežku s mriežkovým parametrom a»1,4 nm. Pri optimalizovaných
podmienkach dosiahnuté veíkosti kryštálov (až 4*3*1 mm3) umožňujú výskum základných morfologických a fy-
zikálnych vlastností tejto tretej molekulovej formy čistého uhlíka objaveného v roku 1985.

III. 02
VLIV ULTRAZVUKOVÉHO POLE NA KRYSTALIZACI
JAROSLAV HOFMANN, VLADIMÍR ROUBÍK
Ústav fyziky a merici techniky VŠCHT, Praha

V prúbéhu krystalizace síranu draselného z ochlazovaného vodného roztoku byla prováděna kontinuální
analýz3 počtu a velikosti krystalů. Ze získaných dat byly vyhodnoceny počátky nukleace, závislosti velikos-
ti a počtu krystalů na leploté roztoku a lineární rychlosí růstu. Byly sledovány zmény těchto parametrů při půso-
bení ultrazvukového pole. Vlivem tohoto pole se zvyšuje počet krystalů a lineární rychlost růstu.

III. 03
EPR V SILNE OŽIARENOM POLY ACETYLÉNE
OLGA HOLÁ
Katedra chemickej fyziky CHTF STU Bratislava

Vzorky polyacetylénu boli exponované gama žiarením s celkovou dávkou 1.5 MGy. Vyšetrovali sme vplyv
ožiarenia na paramagnetické vlastnosti polyacetylénu pomocou EPR spektroskopie. Boli stanovené relatívne
koncentrácie ako aj časový zánik paramagnetických centier. Naše výsledky potvrdili vysokú stabilitu polyacety-
lénu voči ožiareniu napriek vysokým radiačným dávkam.

111.16
DEPOZICE BIOKOMPATIBILNÍCH MATERIÁLŮ LASEREM
MIROSLAV JELÍNEK, VLADIMÍR OLŠAN, VÁCLAV STUDNIČKA Fyzikálni ústav AV ČR, Praha
VLADIMÍR HNATOWICZ. JIŘÍ KVÍTEK, ÚJV Řež
IVANJEBAVÝ, Epsilon s.r.o., Ubřice
TAŤJÁNA DOSTÁLOVÁ, VÚ stomatologický. Praha

Jsou prezentovány první zkušenosti z depozice TV biokompatibilních materiálů na bázi hydroxylapatitu
Caio(PO.i)6(OH)2 na Ti podložkách. TV HA byly deponovány KrF excimerovým laserem s hustotou výkonu na
terči 3 a 15 J/cm2, ve vakuu, v párách H2O a v argonu, při teplotách podložky 500 až 760 °C. Vlastnosti TV HA
byly studovány pomoci RBS, SEM, XRD a mikrotvrdostdle Knoopa.

111.13
K METODIKE MERANIA INTENZITY DIFRAKČNÝCH ČIAR PRE REGRESNÚ ANALÝZU
QUIDO JACKULIAK (a). PAVOL ŠUTTA (b)
KTF VŠDS Žilina (a), KF VVTŠ Liptovský Mikuláš (b)

Pre regresnú analýzu by sa mali používať hodnoty intenzit, ktoré sa čo najviac približujú k správnym hodno-
tám. Zistili sme, že stredná hodnota sa dostatočne približuje k správnej až pri dobe merania v jednom bode mi-
nimálne 50 s. Preto je výhodnejšie merať intenzitu v menšom počte bodov ale s väčšou presnosťou.aby exp.
hodnoty v minimalizačnej funkcii mali čo najmenšiu chybu.
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iir. 04
NÍZKOTEPLOTNÁ FÁZOVÁ ŠTRUKTÚRA DVOJROZMERNÉHO ANNNI MODELU
IVA KARASOVÁ
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Využitím metody nelineárneho mapovania bol Studovaný 2d Isingov model s axiálnymi konkurenčnými inte-
rakciami na štvorcovej mriežke. Hlavná pozornosť bola venovaná problematike Lifshitzovho bodu. Bolo ukáza-
né, že na rozdiel od alfa parametrizácie existuje pri nízkych teplotách v okolí bodu K=0.5, kde K je competing
parameter, stabilná paramagnetická fáza, ktorá navzájom oddeľuje nesúmeratelnú a feromagneticko fázu.

111.09
PŘÍSPĚVEK K DIFRAKČNÍMU VÝZKUMU KORUNDOVÉ KERAMIKY
IVO KRAUS, NIKOLAJ GANEV
Katedra inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze

Četné aplikace pokročilé keramiky jsou založeny na její vysoké tvrdosti, dobré chemické odolnosti, velkém
modulu pružnosli, nízké elektrické i tepelné vodivosti a malé hustotě. Nedostatečnou pevnost lze zvýšit napr.
vytvářenim vhodného tlakového předpétí. Jsou uvedeny výsledky rtg. tenzometrické difrakční analýzy brouše-
ných povrchů korundových substrátů pro mikrovlnné elektronické obvody.

3.02
ELEKTRÓNOVÁ ŠTRUKTÚRA KVÁZIKRYŠTÁLOV
DANIEL MACKO
Ústav experimentálnej fyziky 3AV, Košice

Elektrónová Štruktúra stabilných Al-Cj- f e a melastabilných Al-Mn ikosahedrálnych kvázikryštálov a ich ra-
cionálnych aproximaníov je ŠUJCÍCV\I'.:I por-oc.-y-j .r.fračervenej spektroskopie a meraní transportných vlastností.

III. 05
STUDIUM SULFIDU ŽELEZA V UHLÍ MÔSSBAUEROVOU SPEKTROSKOPIÍ
MIROSLAV MAŠLÁŇ, ROMAN KUBÍNEK, DAVID ŽÁK, ALENA KOŽUŠNÍKOVÁ. MARTA CHMIELOVÁ
Katedra experimentální fyziky PřF UP, Olomouc, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

V prouhelňovací fadé od raáelin až po antracit se setkáváme s sulfidy železa v různých mineralogických for-
mách. Metodou Mčssbauerovy spektroskopie bylo studováno zastoupení různých sulfidů železa a stanovena
koncentrace pyritické síry vs vzorcích černého uhlí homoslezké uhelné pánve.

3.03
MÓSSBAUEROVA SPEKTROSKOPIA V KVÁZIKRYŠTÁLOCH
MARCEL MIGLIERINI
Katedra jadrovej fyziky a techniky EF STU, Bratislava

Priebehy distribúcií hyperjemných parametrov sa dajú získaťdekonvolúciou Môssbauerovho spektra. Použi-
tie tejto metódy je demonštrované na príklade ikosahedrálnych kvázikryštálov typu AlCuFe a AiCuGeMnFe.
Hyperjemné interakcie sú študované v závislosti na čase mechanickej aktivácie v guľovom mlyne, resp. teplote.
Štruktúrne a magnetické transformácie sú znázornené trojrozmernými distribúciami hyperjemných polí.
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3.04
FÁZOVÁ ANALÝZA NANOKRYŠTÁLOV
JOZEF SÍTEK, MARCEL MIGLIERINI, IGNÁC TÓTH
Katedra jadrovej fyziky a techniky EF STU, Bratislava

Nanokryštalická vzorka bola pripravená z amorfnej kovovej zliatiny Fe73.5Cu1Nb3Sit3.5Bg. Môssbauerovou
spektroskopiou sme identifikovali kryštalickú a amorfnú zložku. Kryštalickú tvorí DO3-Fe(Si) štruktúra, v ktorej
sa železo nachádza v šiestich polohách. Amorfnú zložku reprezentuje jeden široký sextet s menšfm vnútorným
magnetickým poľom vzhíadom na pôvodnú vzorku.

111.06
FÁZOVÁ ANALÝZA METÓDOU MÔSSBAUEROVEJ SPEKTROSKOPIE
JOZEF SITEK
Katedra jadrovej fyziky a techniky EF STU, Bratislava

Pri využití Móssbauerovej spektroskopie vo fázovej analýze vychádzame z toho, že môssbauerovský nuklid
sa môže nachádzať vo vzorke v rôznych okoliach. To vedie k zložitému tvaru spektra, ktoré je superpozíciou
viacerých subspektier, z ktorých môžeme kvalitatívne a kvantitatívne identifikovať jednotlivé fázy.

111.14
FENOMENOLOGICKÁ TEORIE IDEÁLNÍ SMYKOVÉ PEVNOSTI *
PAVEL ŠANDERA, JAROSLAV POKLUDA
Katedra fyziky FS VUT Brno

Mackenzieho výpočet ideální smykové pevnosti Šni je sice dosud pokládán za přijatelnou universální teorii,
vypočtené hodnoty áa však velmi silně závisí na volbě koeficientů ve Fourierově Fadé. Byla provedena počíta-
čová simulace smyku v ideálním krystalu a původní model doplněn o energiové úvahy. Na základě těchto vý-
sledků byl korigován výpočet Šid stanovením fyzikálne relevantních mezí pro koeficienty.

III. 10
RÓNTGENOGRAFICKÉ ŠTÚDIUM TENKÝCH VRSTIEV ZnO
PAVOL ŠUTTA (a). QUIDO JACKULIAK (b), VLADIMÍR TVAROŽEK (c). IVAN NOVOTNÝ (c)
KF VVTŠ L.Mikulaš (a), KTF VŠDS Žilina (b), EF STU Bratislava (c)

Tenké vrstvy ZnO boli vyrobené reaktívnym magnetrónovým naprašovaním na (100) kremíkovú podložku.
Základné medzivrstvy boli SÍO2 (800nm) a AI (100nm). Skúmali sme vplyv ďalších medzivrstiev na štruktúru
vrstvy ZnO. U všetkých vzoriek sme zistili výraznú textúru v smere [001]. Druh a počet medzivrstiev ovplyvňuje
tak veíkosť rozorientácie kryštálikov v tenkej vrstve, ako aj veľkosť mikrodeformácií v nich.

111.15
TEPELNÉ VLASTNOSTI ZEMÍN PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH
JURAJ VESELSKÝ, IVAN BANÍK. JOZEF ZÁMEČNÍK, FRANTIŠEK ČULÍK
Katedra stavebnej fyziky SvF STU, Bratislava

Pulznou a diferenčnou metódou boli merané termofyzikálne veličiny rôznych druhov zemín v závislosti od
teploty a obsahu vody. Teplota sa menila v rozsahu od -196 °C do 20 °C a obsah vody od nuly až po stav nasý-
tenia. Tepelné vlastnosti meraných zemín sa v závislosti od teploty a vlhkosti výrazne menia. Pri interpretácii
výsledkov je použitý odporový a perkolačný model.

III. 07
MÔSSBAUERÚV SPEKTROMETR NA PC-AT
DAVID ŽÁK, MIROSLAV MAŠLÁŇ, VÁCLAV SNÁŠEL
ALEXANDER CHOLMECKU, VIKTOR EVDOKIMOV, OLEG MISEVIČ
Katedra experimentálni fyziky PfF UP, Olomouc
Fyzikálni fakulta Běloruská státní univerzita, Minsk

Na osobním počítači kompatibilním s IBM PC—AT je realizován Môssbauerúv spektrometr, který dovoluje
méřit v transmisní geometrii v režimu konstantní a proměnné rychlosti. Spektrometr používá scintilační detektor
s krystalem YAIO3(Ce), interval rychlostí je 70 mm/s, počet kanálů 128,256.512,1024,2048.
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4. Sekcia:

05 fyzika polovodičov
06 dielektriká
10 optika a kvantová elektronika

Abstrakty príspevkov:

IV. 01
DIAGNOSTIKA ICP POUŽÍVANÉHO VE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZE
ANTONÍN BRABLEC, VRATISLAV KAPIČKA
Katedra fyzikální elektroniky PfF MU.Bmo

U induktivně vázaného výboje použ. aného pro emisní spektrálni analýzu (ICP pro OES íy Philips-PU 7000)
bylo provedeno určení teploty (nabuzf - ií, neutrálních částic), koncentrace nabitých částic a nabuzených atomů
s pomocí spektrálních měření získaných tímto zařízením. Frekvence generátoru ICP byla 40,68 MHz, výkon
IkW. Měření bylo prováděno v Ar. Ar+H2O a Ar+H2O+Mg za normálního tlaku. Výsledky měření ukazují velmi
dobré zachování konstantních podmínek buzení ve výboji.

IV. 02
VLÁKNOVÝ INTERFERENČNÍ SENSOR *
PETR HLUBINA
Katedra fyziky VŠB, Ostrava —Poruba

Na základě analýzy komplexního stupně časové koherence světla vedeného dvouvidovým, slabě vedoucím,
vláknovým vlnovodem za podmínek buzení křížově spektrálně čistým, prostorově koherentním zdrojem s níz-
kou časovou koherencí, je ukázána možnost eliminace mezividového zpoždění v uspořádání Michelsonova in-
terferometru. Výsledek naznačuje přístup ke konstrukci nového typu interferenčního sensoru.

IV. 01
KOHERENCE SVĚTLA VE VLÁKNOVÝCH VLNOVODECH *
PETR HLUBINA
Katedra fyziky VŠB, Ostrava -Poruba

V příspěvku je provedena analýza koherence světla ve vláknových vlnovodech (VV) za podmínek buzení kří-
žově spektrálně čistým, prostorově koherentním a kvazimonochromatickym zdrojem světla; detailně je studo-
váno chování komplexního stupně jak prostorové tak časové koherence na výstupu dvouvidového, slabé
vedoucího VV s ohledem na podmínky buzení, mezívídbvou disperzí a časové koherenčnľ vfastností zdroje.

4.03
LASEROVÁ ABLACE A TENKÉ FEROELEKTRICKÉ VRSTVY
MIROSLAV JELÍNEK
Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Vytváření tenkých vrstev laserovou ablací je novou, univerzální metodou, umožňující deponovat tenké vrstvy
stechiometricky shodné s vícesložkovým materiálem terče. Pozornost je nyní věnována zejména tenkým vrst-
vám vysokoteplotních supravodičů, feroelektrik a feromagnetik, tvrdým uhlíkovým vrstvám, polymerům a mate-
riálům na bázi biokompatibilní keramiky.

V příspěvku je prezentován přehled o depozici tenkých vrstev feroelektrických materiálů, jejich vlastnostech
a aplikacích, a zkušenosti s depozicí vrstev a multistruktur na bázi PZT, PLZT a PMN ve Fyzikálním ústavu AV
ČR.
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4.02
REZONANČNÍ BRAGGOVSKÝ ROZPTYL NA ČASOVĚ PERIODICKÉM VNĚJŠÍM POLI
ANTONÍN KOPAL
Katedra fyziky Pedagogické fakulty VŠST, Liberec

Neporuchové řešení úlohy o rozptylu skalární částice vlastnf frekvence f na vnějším periodickém poli frek-
vence F, při alespoň přibližně splněné rezonanční Braggové podmínce f • F/2, je možno za jistých dalších pod-
mínek převést formálně na řešení rovnice Diracova typu. Diskutuje se efekt slabého narušení přesné periodicity
rozptylujícího vnějšího pole.

IV. 03
DIAGNOSTIKA PLAZMATU HOLOGRAFICKOU INTERFEROMETRŮ
LIBOR KOVÁň
Katedra fyziky FS VUT Brno

Holografická varianta Machova-Zehnderova interferometru byla použita k vytvoření interferogramů plazmatu
, elektrického oblouku, který hořel mezi dvěma uhlíkovými elektrodami. Proud obloukem se reguloval v intervalu

od3.5Ado11.5A.
K interpretaci interferogramů byl interferometr doplněn systémem pro automatizované vyhodnocování, který

umožňoval rychlý výpočet rozdělení teploty v plazmatu.

IV. 04
MIKROELEKTRONICKÉ ŠTRUKTÚRY S L-B FILMOM
MARIAN KREMPASKÝ. LUBOMÍR TUCHSCHER. JÁN KOLNÍK, HELENA POZSONYIOVÁ. JÚLIUS CIRÁK.
DRAHOSLAV BARANČOK, STANISLAV NEŠPUREK
Ústav fyzikálnej elektroniky SAV, Piešťany, Elektrotechnická fakulta STU, Bratislava, Ústav makromolekulárnej
chémie AV, Praha

Bola navrhnutá a realizovaná tranzistorová štruktúra s použitím ftalocyanínu (L—B vrstvy) ako hradlového
dielektrika. L-B vrstva bola tvarovaná pomocou hliníkového maskovania. Uvedené sú výsledky meraní niekto-
rých elektrických parametrov a technologický postup prípravy štruktúr.

IV. 05
VYTVRZOVÁNÍ EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC A DIELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
VOJTĚCH KŔESÁLEK, KAMILA BRETTSCHNEIDEROVÁ
Katedra fyziky a materiálového inženýrství, VUT, Fakulta technologická Zlín

Béhem chemického procesu vytvrzování dochází ke změnám elektrických parametrů materiálu, pomocí kte-
rých je možno určit okamžik, kdy takto vyráběný předmět již drží tvar a je možno jej například vyjmout z formy.
Jak se to dělá a základní charakteristiky tohoto procesu jsou ukázány na grafech.

IV. 06
DOMAIN FREEZING V KH2ASO4
PAVOL KUBINEC (a), ARMIN FUITH (b), HAINZ KABELKA (b)
Katedra fyziky, VŠDS Žilina, Slovensko (a), Inst. fůr Experimentalphysik, Universitát Wien, Osterreich (b)

Vyšetrovali sme dielektrickú permitivitu e3 vo feroelektrickej fáze KH2ASO4 vo frekvenčnom pásme 100 Hz —
10 MHz. Pozorovali sme zreteľný tzv. domain freezing, ktorý sa prejavil v náhlom poklese £3" pri Ti _
80K a mäknutí modulu pružnosti C66 nad T|. Pozorovaná disperzia relaxačného typu je v súlade s teóriou pre
domain freezing v KH2PO4.
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IV. 17
GRANULOMETRICKÁ ANALÝZA ČÁSTIC LASEROVÝM ANALYZÁTOREM PRO 7000
VILÉM MÁDR
Katedra fyziky VŠB, Ostrava

Nedílnou součásti práce tyzikílních a chemických laboratoří v metalurgickém a strojírenském průmyslu je
anylýza látek v pevném, kapalném a plynném stavu. Vlastnosti látek jsou především určovány složením jejich
povrchu. Složení povrchů meteriáki nevždy odpovídá složení vnitřní části sledovaného vzorku. K charakteristi-
ce vlastnosti materiálů je třeba použít moderních fyzikálních metod.

Ke stanovení granulometrické anylýzy částic v 16 bodech intervalu rozměrů částic od Odo 192 um (1, 1.5, 2,
3, 4. 6, 8. 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192) bylo použito zařízení NH Ostrava SK LASER MICRON SIZER
s 16 detektory a možností měření v atmosféře inertního nebo jiného plynu.

IV. 07
KVANTOVÁ STATISTIKA ČTYŘVLNOVÉHO SMĚŠOVÁNÍ NEKLASICKÉHO SVĚTLA
JAN PERINA (a), JAROMÍR KŘEPELKA (b)
Katedra optiky PřF UP, Olomouc (a). Společná laboratoř optiky UP a FzÚ ČAV, Olomouc (b)

Jsou určeny fotonová statistika a neklasické vlastnosti čtyřvlnového směšování za použití přiblížení malých
fluktuací kolem stacionárního bodu při započtení vazby modů, zeslabování čerpání, jevů nelineární dynamiky,
neklasického chování dopadajícího svétia, vnějších šumů a ztrát.

IV. 08
SVĚTLOVODNÝ EFEKT V POKOVENÝCH PLANÁRNÍCH STRUKTURÁCH.
JAROMÍR PIŠTORA, DALIBOR CIPRIAN
Katedra fyziky VŠB, Ostrava

Na základe maticové algebry 4 x 4 byla specifikována disperzní rovnice vedených vidů v pokovené planární
struktuře. Řešením této rovnice byly stanoveny disperzní křivky vedených vidů nejnižších řádů pro TE a TM po-
larizaci. Na základě dosažených výsledků jsou prezenlovány zmény ve vlnovodných efektech v případe volné-
ho vlnovodu a planárního vlnovodu s kovovým substrátem.

IV. 18
DX-CENTRUM V AIGaAsSb:Te
NIIKOLAJTERZIEV
Fyzikálny ústav AV ČR

Pomocí DLTS a C-V metod bylo studováno hluboké centrum Alo.33Gao67Aso.025Sbo.375 : Te s vlastnostmi
podobnými DX-centru v AlGaAs. Byla zjištěna aktivační energie tepelné emise Ee=0.3 eV, tepelně aktivovaný
záchytný průřez s aktivační energií EB=0.35 eV a sigmanekonecno= 1 x 10"14 cm2. Kapacitní tranzienty byly vý-
razné neexponenciální, průběh záchytu byl typický pro DX-centrum a při teplotách pod cca 100 K byla pozoro-
vána perzistentní fotokapacita. V teplotním intervalu 50 až 100 K, kde je tepelná emise zanedbatelná, byl
pozorován a bude diskutován nový mechanismus ionizace DX-centra a byla měřena jeho kinetika v závislos-
ti na závěrném napětí a na teplotě.

IV. 09
DVOJRIADKOVÝ OBRAZOVÝ SNÍMAČ TYPU CCD - DRS 2x128
LUBOMÍR TUCHSCHER, HELENA POZSONYIOVÁ, GABRIEL CZÓKOLY
Ústav fyzikálnej elektroniky SAV, Piešťany

V príspevku sa uvádza konštrukcia a schéma snímača, popis a rozmiestnenie vývodov puzdra, odporúčané
napäťové úrovne a časový priebeh riadiacich signálov, typické priebehy výstupných signálov, základné tech-
nické údaje a vlastnosti dvojriadkového obrazového snímača typu CCD -DRS 2x128. Uvedený monolitický in-
tegrovaný obvod bol navrhnutý na ÚFE SAV a vyrobený v spol' .práci s Teslou Piešťany, a.s.
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IV. 10
SKÚSENOSTI SO STRATÉGIOU NULOVEJ CHYBY PRI REALIZÁCII RIADKOVÝCH OBRAZO-
VÝCH SNÍMAČOV TYPU CCD -MA 110 C
LUBOMÍR TUCHSCHER
Ústav fyzikálnej elektroniky SAV, Piešťany

Cieľom príspevku je poskytnúť základné informácie a skúsenosti s monolitickým integrovaným obvodom —
riadkovým obrazovým snímacom typu CCD — MA110 C, ktoré sme získali na našom pracovisku. Určením tvr-
dých podmienok na predávané snímače sme dosiahli kvalitatívny index 100, t.j. 100 % našich dodávok bolo bez
reklamácií.

IV. 20
VIZUALIZÁCIA NEHOMOGENÍT VYSOKOODPOROVÝCH MATERIÁLOV POMOCOU ELEK-
TROLUMINISCENCIE *
IVAN TUREK
Katedra technickej fyziky VŠDS, Žilina

V príspevku je predložený návrh a rozbor metódy pre vizualizáciu nehomogenít vysokoodporových materiá-
lov. Podstata metódy spočíva v tom, že v sústave tvorenej elektródou, vzorkou, elektroluminiscenčnou vrstvou
a priehľadnou elektródou sa napätie privedené na sústavu rozdelí v závislosti od vodivosti, ktorú má vzorka
v oblasti priľahlej k uvažovanej častí iuminiscenčnej vrstvy. Vodivejšie časti vzoriek sa tak prejavia zvýšením lu-
miniscenčného jasu, čo možno cez priehľadnú elektródu bezprostredne pozorovať. Metóda je vhodná pre vzor-
ky hrúbky 0.3 až 3 mm s merným odporom 103až 106i2 m.

IV. 11
MOŽNOST SOUČASNÉHO MĚŘENÍ NĚKOLIKA VELIČIN JEDNÍM VLÁKNOVĚ OPTICKÝM
SENZOREM
VLADIMÍR VAŠINEK (a) .JAROSLAV VLČEK (b)
Katedra fyziky VŠB (a), katedra matematiky VSB (b)

Při měření pomocí intenzitních vláknově optických senzorů je důležité odlišit, popř. kompenzovat vliv několika
současné působících veličin pro jejich přesné měření. Jednou z možnosti je využití souboru ortogonálních
funkcí tvořících bázi lineárního prostoru. V příspěvku bude ukázána analýza senzorového systému za předpok-
ladu.že pro měřené veličiny platí lineární závislost ve tvaru lvyst= ct.f(vt) + C2.f(v2) + + Cn.f(vn), kde f(v,) jsou
funkční závislosti měřených veličin, q jsou koeficienty lineární závislosti.

IV. 12
PŘÍNOS METODY 5.HARMONICKÉ PRO STABILIZACI KMITOČTU He-Ne l 2 LASERŮ
MIROSLAV ZIEGLER. PEIR BALLING, JAN BAREŠ, JOSEF ŠMYDKE, JAN BLABLA
Český metrologický institut — LPM, Praha

Stabilizace kmitočtu He —Ne/l2 laserů signálem 5. harmonické místo běžné 3.h. umožňuje zvýšit dlouhodo-
bou stabilitu a zcela odstranit závislost na výkonové křivce laserové trubice. Nová koncepce elektronického
systému umožňuje zcela potlačit vliv vlastní elektroniky na posun laseru. Rozsáhlé programové vybavení pro
IBM umožňuje prostřednicvím speciálního řídícího jazyka a nových měřících metod provádět komplikované
měřící sekvence jako různé maticové závislosti, měření Lorentzovy šířky čáry, původní polohy středu čáry před
deformací nelíneárn ími procesy, úplný test celého sysíémt i . .

IV.21
CHARAKTERISTIKY NEUTRÓNMI OŽIARENÉHO KREMÍKA
JÁN MUDROŇ (a), PAVEL MACKO (b), PETER BALLO (b)
Katedra fyziky VVTŠ,Liptovský Mikuláš (a), Katedra fyziky EF STU.Bratislava (b)

Prezentované sú výsledky meraní vplyvu rýchlych neutrónov na rezistivitu kremíkových materiálov pre výrobu
usměrňovačích diód a na IU charakteristiky systémov týchto diód. Uvedené sú vzťahy pre kvalitatívne vyjadre-
nie prahovej zmeny rezistivity a pre kritickú hodnotu fluencie neutrónov, pri ktorej dochádza k degradácii us-
měrňovačích vlastností diód.
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5. Sekcia:

07 magnetizmus
12 tenké vrstvy
13 chemická fyzika, biofyzika

Abstrakty príspevkov:

V. 05
LASEROVÁ DEPOSICE TENKÝCH UHLÍKOVÝCH VRSTEV
JIŘÍ BULÍň, MIROSLAV JELÍNEK, DAGMAR CHVOSTOVÁ, VLADIMÍR VORLÍČEK
Fyzikálni ústav AV ČR, Praha

Pomoci laseru byly deponovány tenké diamantu podobné uhlíkové vrstvy na podložku z taveného křemene
a z Si. Byla sledována závislost depozičních parametrů na kvalitu uhlíkových vrstev. Měněny byly depoziční pa-
rametry —teplota podložky, vzdálenost podložky od terče, materiál terče a hustota energie na terči. Hodnocení
kvality vrstev bylo učiněno na základě měření elektrické rezistivity, indexu lomu, transmise a Ramanových
spekter.

5.03
ELEKTRICKÉ VLASTNOST! NEVODIVÝCH LB VRSTIEV
JÚLIUS CIRÁK, DRAHOSLAV BARANČOK, PAVOL TOMČÍK, JÁN VAJDA
Katedra fyziky EF STU, Bratislava

Medzi progresívne materiály s možnosťou uplatnenia v mikroelektronike a optoelektronike patria tenké orga-
nické filmy pripravené metódou Langmuira-Blodgettovej. Výsledky meranf js, stried, vodivosti a kapacity ftalo-
cyan[nových tenkých vrstiev v štruktúrach MIM poskytujú hodnoty ich základných elektrických parametrov
a umožňujú vytvoriť modelovú predstavu o preskokovom mechanizme el.transportu.

V. 19
FLUORESCENČNÍ TEPLOTNÍ KŘIVKA BĚHEM ZELENÁNÍ ROSTLIN
PETR ILÍK {a), JAN NAUŠ (a), ALICE BLATNÁ (a), DAN CIKÁNEK (a). RADEK NOVOTNÝ (b)
Katedra experimentální fyziky, PřF UP, Olomouc (a). Odd. mikroskopických metod, LF UP, Olomouc (b)

Byl sledován průběh fluorescence chlorofylu a během lineárního ohřevu (fluorescenční teplotní křivka —FTC)
listů ječmene v různé fázi zelenáni. Změny parametrů FTC korelují s tvorbou fotosystému a antén. Je diskuto-
vána interpretace těchto změn s ohledem světelné podmínky rostlin.

5.02
DYNAMOMETRICKÉ MERANIE MAGNETICKEJ POLARIZÁCIE A „EFEKTÍVNEJ" HUSTOTY
FEROMAGNETICKÝCH KVAPALÍN.
ŠTEFAN JAKABSKÝ.MICHAL LOVÁS.SLAVOMÍR HREDZÁK
Banícky ústav SAV, Košice

Sledovali sa fyzikálne vlastnosti ferokvapalín v gradientnom magnetickom poli pomocou elektromagnetického
dynamometra. Pre stabilizáciu a reguláciu hustoty ferokvapaliny bolo vyvinuté zariadenie pozostávajúce z ten-
zometrického snímača vztlakovej sily, stabilizátora a regulátora magnetizačného prúdu elektromagnetického
obvodu.
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V. 01
ŠTÚDIUM ZMIEN MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ AMORFNEJ ZLIATINY FeNiCrMoSiB PO
NEUTRÓNOVOM OŽIARENÍ POMOCOU FMR
KAMIL JAKAL, CYRIL HOSPODÁR. 'ANTON ZENTKO, "IVAN ŠKORVÁNEK
Katedra fyziky EF TU Košice. *ÚEF SAV Košice

Príspevok sa zaoberá vplyvom hustoty neutrónového toku (5.1017—I.IO^neutr.crrf2) na efektívnu magne-
tickú polarizáciu, g —faktor a Landau —Ufšicov relaxačný parameter amorfnej zliatiny FesoNi^-xCrxMoaSisBis.
Potvrdila sa existencia dvoch rôznych magnetických fáz pre vyšší obsah Cr a homogenizácia zliatiny pri vyso-
kých neutrónových tokoch.

V. 10
VPLYV IÓNOV MANGÁNU NA TEPELNÚ DENATURÁCIU DNA
OANIEL JANCURA, JANA TÓTHOVÁ, PAVOL JASEM
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky PF UPJŠ, Košice

Pomocou diferenciálneho adíabatického skanujúceho mikrokalorimetra-DASM 4 sa skúmal vplyv Mn2* na
parametre prechodu špirála-klbko DNA. Experimentálne boli získané koncentračné závislosti pre teplotu
a šírku intervalu prechodu DNA, ako aj termodynamické parametre prechodu. Z uvedených závislostí bol na-
vrhnutý mechanizmus vzájomnej interakcie DNA -Mn 2 *.

5.04
KOMPLEXY NUKLEOVÝCH KYSELÍN S DVOJMOCNÝMI IÓNMI.
PAVOLJASEM
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky PF UPJŠ, Košice

Záujem o komplexy nukleových kyselín (NK) je vyvolaný úlohou, ktorú dvojmocné ióny hrajú pri udržaní nor-
málneho fungovania NK alebo pri jeho narušení, či už v mutagenéze alebo kancerogenéze. V práci sú zhrnuté
súčasné poznatky molekulárnych mechanizmov interakcie NK s iónmi, termodynamické charakteristiky ich in-
terakcie, konformačné prechody a miesta koordinácie iónov s dusíkatými bázami NK.

5.01
FYZIKA MAGNETICKÝCH KVAPALÍN
PETER KOPČANSKÝ.MARTINA KONERACKÁ.VLASTA KELLNEROVÁ

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Magnetické kvapaliny (MK) sú koloidné disperzie magnetických častíc v kvapalinách. V príspevku budú zo-
sumarízované základné metódy prípravy MK, charakteristiky (magnetizácia, susceptibilita, ditribúcia častíc)
a experimentálne výsledky niektorých javov (magnetodielektrický, magnetooptický, efekty štrukturalizácie). Ja-
vy štrukturalizácie boli študované i v kompozitných systémoch (MK a vysokoteplotný supravodič).

V. 02
MAGNETICKÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH ORGANOKOVOVÝCH SÚSTAV.
J.KOVÁČ, M.ZENTKOVÄ. ÚEFSAV, Košice
A.HUDÁK. KFCH PF UPJŠ, Košice

Boli vyšetrované magnetické vlastnosti kovových solí niektorých chelátov (thiosemicarbazon-4zatín, salicyl—
aldoxín, oxímy). Ukázalo sa , že u vyšetrovaných látok dochádza k vzniku magneticky usporiadaného stavu
s kritickou teplotou Tc v intervale teplôt od 5,2 do 40 K (podľa typu použitého chelátotvomého činidla).
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5.05
TERMOSTIMULOVANÉ RELAXACE V DNA
JOSEF LAUDÁT
Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, Praha

Nízkofrekvenční dynamika molekuly NaDNa byla studována v pevných vzorcích, gelech a zmrzlých roztocích
metodami termální depolarízace. teimálnl polarizace a stejnosměrné vodivosti. Výsledkem jsou informace o lo-
kálních a makroskopických pohybech vody a nábojů (protonů) v hydratačním obalu molekuly. Bude diskutován
i vliv těchto pohybů na biologické chování makromolekuly.

V. 21
STUDIUM FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ RYBÍZU V PRŮBĚHU DOZRÁVÁNÍ
KVĚTA LEJČKOVÁ, JlAl BAREŠ, JOSEF PECEN
Katedra fyziky VŠZ, Praha

U tří odrůd rybízu byly sledovány mechanické a optické vlastnosti. Z průbéhu deformačních křivek při stlačo-
vání plodů mezi dvéma deskami byly vyhodnocovány mechanické vlastnosti. Dále byla prováděna spektrální
analýza barvy plodů a výpočet náhradní vlnové délky a sytosti barvy. Byly stanoveny průběhy změn sledova-
ných parametrů v závislosti na čase a dále metodou vzájemných korelací vztahy mezi barvou plodů a jejich me-
chanickými vlastnostmi.

V. 07
SLEDOVANIE FÁZOVÝCH PREMIEN MINERÁLOV MERANÍM ICH MAGNETICKÝCH
VLASTNOSTÍ.
MICHAL LOVÁS.SLAVOMÍR HREDZÄK.ŠTEFAN JAKABSKÝ
Banícky ústav SAV.Koáice

V dôsledku redukčno-oxidačných reakcií pri termickej predúprave Fe rúd dochádza k fázovým premenám
sulfidov a karbonátov, ktoré za určitých P-T podmienok vedú k tvorbe magnetických fáz. Vyvinula sa metóda
kontroly kvality praženca založená na nepriamom meraní magnetickej susceptibility pomocou kontinuálneho
sledovania objemovej magnetickej sily.

V. 13
VLIV NEHOMOGENIT NA ŠÍŘKU ČÁRY FMR
MIROSLAV MARYŠKO
Fyzikálni ústav ČA,Praha

Při měření FMR na tenkých granátových vrstvách je získané spektrum podstatně ovlivněno nehomogenita-
mi.V príspevku byly shrnuty známé mechanismy vedoucí ke konečné Sirce čáry a byl proveden systematický
rozbor těchto efektů z hlediska modelu nezávislých oblasK.Výsledky byly použity v diskusi úhlových závislos-
tí áířky čáry na systémech YIG.Co.Ge.Ca .YIG.Ca.

V. 06
MAGNETICKÉ A TRANSPORTNÉ VLASTNOSTI HEAVY-FERMIONOVÉHO SYSTÉMU
Ui-«CexRU2SÍ2

MARIÁN MIHAL/K, SLAVOMÍR MAŤAŠ
ÚEF SAV, Košice

Študovali sme vplyv substitúcie U do CeRu2SÍ2 a Ce do URuřSiž meraním magnetickej susceptibility, elek-
trického odporu a merného tepfa. Namerané výsledky sú diskutované v zmysle vzájomnej konkurencie RKKY
interakcie a Kondo mriežky.
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V. 20
ZKRESLENÍ FLUORESCENČNÍHO SPEKTRA ZELENÝCH LISTŮ
JAN NAUŠ, TOMÁŠ KLINKOVSKÝ, PETR ILÍK. MILOSLAVA MACHULKOVÁ. BOHDANA KORČÁKOVÁ
Katedra experimentální fyziky, PřF ÚP, Olomouc

Fluorescenční spektrum chlorofylu zeleného listu je zkresleno řadou spektrálně-optických efektů, v nichž do-
minuje reabsorpce fluorescence. Práce ukazuje pomocí modelových výpočtů a experimentů s vrstvou listových
částic na různém podkladu, že rozhodující pro efekt reabsorpce jsou světelné podmínky jednoho chloroplastu.

V. 08
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV
PETR NÉMEC
Katedra obecné fyziky PřF MU, Brno

Práce se zabývá problematikou určení mikrotvrdosti tenkých vrstev, které není možné určit přímým měřením.
Dále byly zkoumány závislosti mikrotvrdosti a adhezivity tenkých vrstev, které byly připravovaný plazmatickým
rozkladem uhlovodíků, na depozičních parametrech a závislost mikrotvrdosti na zatížení pro různé materiály.

V. 11
VPLYV IÓNOV VÁPNIKA NA TEPELNÚ DENATURÁCIU ONA
JANATÓTHOVÁ, DANIEL JANCURA, PAVOL JASEM
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky PF UPJŠ, Košice

Tepelná denaturácia DNA sa skúmala pomocou diferenciálnej skanujúcej kalorimetrie. Bolo zistené, že tep-
lota topenia DNA sa zvyšuje pri nízkom pomere Ca/P a veľmi málo klesá s rastúcim pomerom Ca/P. Získané
termodynamické parametre-entalpia, entropia, Gibssova vofná energia a van't Hoffova entalpia prechodu majú
analogický priebeh. Z výsledkov meraní bol navrhnutý mechanizmus vzájomnej interakcie DNA —Ca.

V. 09
DEPOZICE TENKÝCH FEROELEKTRICKÝCH VRSTEV PMN NA YBCO LASEREM
VÍTÉZSLAV TRTÍK, VÁCLAV STUDNIČKA, MIROSLAV JELÍNEK
Fyzikální ústav AV CR, Praha

Laserovou ablací byly deponovány tenké feroelektrické vrstvy PbMgi/3Nb2/3O3 (PMN) na podložce (110)
SrTiCb. Byla sledována závislost depozičních parametru na orientaci a kvalitu vzniklých vrstev.

Pro měření dielektrických vlastností PMN byla jako spodní elektroda použita tenká vrstva (50nm) vysokote-
plotního supravodiče YBa2Cu3O7-« (YBCO), deponovaná též laserem.
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6. Sekcia:

09 akustika
18 pedagogická fyzika
20 fyzika molekulárnych a makromofekufárnych sústav
21 dejiny fyziky
— iné

Abstrakty príspevkov:

VI. 18
MERANIE KOMPLEXNÉHO KOEFICIENTU ODRAZU ZVUKOPOHLCUJÚCICH MATERIÁLOV
INTENZITYMETRICKOU METÓDOU
SOFIA BEREZINA, JURAJ SLABEYCIUS, ONDREJ ČÍŽEK, PAVEL VÁŇA
Katedra fyziky VŠDS, Žilina

Metoda je založená na meraní amplitúdy a tlaku zvukového poľa na osi interferometra pomocou dvojmikrofó-
novej sondy. Sú uvedené vzťahy pre presný výpočet zvukového poľa aj v prfpade, keď vzdialenosť mikrofónov
je porovnatelná s vlnovou dĺžkou. Meranie je automatizované pomocou PC/XT použitím karty PCL-Í12PG. Sú
uvedené výsledky meraní pre dva materiály v rozsahu 25 —125 Hz.

VI. 17
AKUSTICKÁ DLTS HETEROŠTRUKTÚRY GaAs/AlGaAs
PETER BURY, IGOR JAMNICKÝ
Katedra fyziky VŠDS, Žilina

Využitím akustoelektrického efektu vznikajúceho na rozhraniach heteroštruktúr je vypracovaná nová metodi-
ka skúmania hlbokých hladín, ktorá je akustickou verziou pôvodnej Langovej DLTS metódy. Aplikovaním tejto
akustickej DLTS na heteroštruktúru GaAs/AlGaAs boli určené aktivačné energie a účinne prierezy hlbokých
hladín.
6.03
NĚKTERÉ SOUVISLOSTI POJMU ENTROPIE
JOSEFJELEN
Katedra fyziky FEL ČVUT, Praha

Entropie je podnetný pojem s dalekosáhlými souvislostmi: makroskopcké zřeknutí se korelací stavů na mik-
roskopické úrovni, asymetrie času, objektivní a subjektivní aspekty entropie, vytvářeni disipativních struktur
a biologická evoluce, nerovnováha v expandujícím vesmíru, transformace energie při zpracování informace, al-
goritmická složitost, entropie dynamických systémů, atd.

VI.05
MERANIE HLADINY PRCHAVÝCH LÁTOK POMOCOU POVRCHOVÝCH VĹN
PAVOL KOŠTIAL
Katedra technickej fyziky VŠDS, Žilina

Práca je zameraná na meranie hmotnostného úbytku spôsobeného vyparovaním prchavých látok na báze
prvkov H, C, O pomocou povrchových ultrazvukových vín (PUV). Zistili sme lineárnu zmenu útlmu PUV v závis-
losti od doby vyparovania (acetón, etylacetát, metylacetát.toluén). Lineárny priebeh mala i závislosť tangenty
(PUV verzus čas) od molekulovej hmotnosti, čo umožňuje z týchto meraní určovať molekulovú hmotnosť niek-
torých prchavých látok.
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VI.04
VPLYV NELINEÁRNEJ AKUSTICKEJ VLNY NA POSUN OPTICKEJ HRANY AMORFNÉHO Se.
M. KRKOŠKA.!. PAVLUS
Katedra technickej fyziky. Flektrotech. fakulta, VŠDS. Žilina

Práca pojednáva o interakcii nelineárnej akustickej viny a svetla v oblasti optickej absorbčnej hrany. Je popi -
saná technológia zhotovenia vzorky, metodika merania a vyhodnotenia výsleokov. Experimentálne výsledky
ukazujú na zmenu absorbcie svetla v dôsledku prechodu akustickej vlny cez vzorku amorfného selénu.

VI. 01
MERANIE RÝCHLOSTI ŠÍRENIA A ÚTLMU ULTRAZVUKU V BIAXIÁLNE ORIENTOVANÝCH
POLYPROPYLÉNOVÝCH FÓLIÁCH '
SVETOZÄR MALINARIČ
Katedrafyziky, Vysoká škola pedagogická v Nitre

Príspevok sa zaoberá návrhom netradičnej metódy merania rýchlosti šírenia a útlmu ultrazvuku v tenkých
polymérnych fóliách. Spracovanie nameraných údajov spočíva v porovnaní dvoch časových priebehov napätia
získaných pri dvoch rôznych vzdialenostiach meničov. Frekvenčné závislosti rýchlosti š.renia a útlmu ultrazvu-
ku sa získajú pomocou rýchlej Fourierovej transformácie ÍFFT;. Druhá časť práce sa zaoberá interpretáciou
nameraných výsledkov, čo predstavuje aplikáciu časovo -teplotnej superpozície, určenie aktivačnej energie
a modelový popis relaxačného chovania.

v;.02
ŠÍŘENÍ ZVUKU V KLADENSKÝCH PÍSKOVCÍCH
KAREL MALÍNSKÝ
Katedra fyziky FEL ČVUT, Praha

Popisuje se průchod akustických vln prostředím nadložnich sedimentů bezprostředné nad průmyslové téže-
nou uhelnou slojí. Existující teorie rozptylu podélných vln na soustavě kulových a rovinných rozptyinýcli center
se zde nedá bezprostředné použít vzhledem k neobyčejné rozmanitosti horniny. K závérům o stavu napjatos
li horniny se dochází porovnáním s dalšími měřeními geometrie mista nezávislými melodami.

VI. 15
POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA VLNOVÝCH PROCESOV V LINEÁRNYCH REŤAZCOCH
J.MA2ÚROVÁ, K.GRONDŽÁK, M.SVERDRUP
Katedra technickej fyziky. VŠDS, Žilina

Simulačně modelovanie priebehu vlnových dejov opierajúce sa o základné dynamické princípy umožňuje
študentovi na báze základných fyzikálnych a matematických znalostí sledovať vlnové procesy a fyzikálne javy
ktoré ich sprevádzajú, ako sú odraz, disperzia atď. Zároveň umožni študentovi získat „empirickú skúsenosť".
ktorú môže neskôr vhodne použiť pri teoretickom štúdiu vlnových procesov už na báze matematickej fyziky.

VI. 03
SLOŽENÝ SMĚROVÝ MĚNIČ PRO ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKU VE VOLNEM
PROSTORU
Jaroslav Plocek
Katedra fyziky FEL ČUT. Praha

V příspěvku je popsán směrový měnič, sestavený ze tří jednotlivých méničů, jehož úzká směrová charakte-
ristika je vytvořena na základě interferenčního principu. Jsou zmíněny otázky technické realisace v souvislos-
ti se stabilitou parametrů a potřebou dosaženi nízkého šumu soustavy. Jsou uvedena bloková schemata
potřebného elektronického vybavení soustavy.

VI.04
GENERÁCIA PÁV NA PERIODICKEJ ŠTRUKTÚRE INDUKOVANEJ SVETLOM
JÚLIUS ŠTELINA. JURAJ BRACINÍK
Katedra technickej fyziky VŠDS, Žilina

Práca sa týka generácie povrchovej akustickej vlny (PAV) vo vzorke GaAs:Cr priestorové periodicky osvetle-
nej za prítomnosti externého vysokofrekvenčného elektrického poľa (8 MHz) naloženého pozdĺž vzorky. Fyzi-
kálny mechanizmus generácie je založený na vytvorení nábojovej nehomogenity v mieste rozhrania svetlo-tieň
periodickej štruktúry a jej piezoelektrickej interakcie s prostredím fotovodivej polovodičovej vzorky. Takýto
adaptívny optoakustický menič môže byť užitočný pri štúdiu fotovodivých procesov a pri niektorých aplikáciách.
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VI. 07
ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY TUHÝCH POLYMÉROV METÓDOU POZfTRÓNOVEJ ANIHILÁCIE
JOZEF TIŇO (a), JOZEF KRIŠTIAK (b), ZUZANA HLOUŠKOVÁ (a)
Ústav polymérov SAV (a). Fyzikálny ústav SAV (b), Bratislava

Doba živoia o —Ps (S3) sa používa na štúdium štruktúry kompozitných materiálov popravených zmiešaním
polyetylénu a S1O2 s rôznym zastúpením S1O2. Zistilo sa, že (i) priebeh S3 ako funkcie teploty sa v jednotlivých
zmesiach veími nelíši. Ftozclieine sú intenzity I? a h. Z porovnania intenzít vyplýva, že v kompozitoch sú oblas-
ti lokálneho zhustenia, ktoré sa zväčšujú so vzrastajúcou koncentráciou S1O2. Súčasne Wesá zastúpenie oblas-
tí, v ktorých sa Ps môže stabilizovať.

VI. 08
ŠTÚDIUM MOLEKULOVEJ POHYBLIVOSTI V TUHÝCH POLYMÉROCH METÓDOU
MONTE CARLO
JOZEF TIŇO, JÁN URBAN, MARTA KLÍMOVÁ
Ústav polymérov SAV, Bratislava

Študuje sa yplyv pohybov submolekulových štruktúr polymérneho systému na migráciu radikálových centier
a na zánik vo'ných radikálov. Okrem elementárnych pohybov (crank, kink, crankshaft) sa uvažujú tiež pohyby
kooperativně, ktoré urýchíujú difúziu radikálových centier a tým aj zánik voíných radikálov. V praxi sa de-
monštruje možnosť metódy sledovať pohyb radikálového centra v systéme.

VI. 09
MATEMATICKÉ MODELOVANÍ PRENOSOVÉHO ÚTLUMU VRSTVENÝCH HMOT *
STANISLAV VAŠIJT, PETR PONÍŽIL, MILAN VOŘÍŠEK
Katedra fyziky a Ml, VUT Bmo, fakulta technologická, Zlín

Byl vypracován matematický model přenosového útlumu vibrací v kmitavé soustavé obsahující vrstvené
hmoty. K výpočtu útlumu bylo použito komplexních kaskádních matic spojitého lineárně viskoelastického pro-
středí charakterizovaného dynamickým komplexním modulem pružnosti a hustotou. Model byl ověřen pro v i-
broizolační soustavy polymemfeh obuvnických materiálů a pn/žové pružiny.

VI.10
KRITICKÉ PRESKÚMANIE ZÁKLADOV VO FYZIKE *
LUBOMÍR VLČEK
BAS a s , Bardejov

Zákon zotrvačnosti.zakon šírenia sa svetla (vín.intenzity), princíp relativity. Je odvodený asymetrický tvar in-
tenzity elektrického poľa pohybujúceho sa náboja porovnaný s experimentom a potvrdená teória nelineárneho
tvaru interferenčného poľa.Je načrtnutý spôsob odpútania sa od Zeme rotáciou. Určenie energií a rýchlostí
častíc, vzťahy pre energiu a výpočet polomeru silového dosahu pohybujúcich sa častíc.

VI. 11
NOVÉ SÚRADNICOVÉ SÚSTAVY VO FYZIKE A MAGICKÉ ČÍSLA *
LUBOMÍR VLČEK
BAS a.s., Bardejov

Práca predkladá dve nové súradnicové sústavy /s\ť\u\v*/
/s,t,u,v/ deliace priestor na štyri ekvivalentné časti. Obsahuje transformačně rovnice medzi nimi a kartézskou

sústavou /x,y,z/, pričom otáčanie okolo ich súradnicových osí tvorí grupu. Použitie pre sféricky symetrické jadrá
vedie k podšupkám 6,8,12,24,32,48,a 96 nukleónov. Ich kombináciou /vnorením/ dostávame „magické čísla".
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