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ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ ПОДВІЙНОГО 
МОЛІБДАТУ СВИНЦЮ  

Пружні та діелектричні властивості кристалів Pb2Mo5 досліджені при кімнатній темпера-
турі. Визначено компоненти тензорів діелектричної проникності й пружних модулів цих крис-
талів. Показано, що в діапазоні температур від кімнатної до 550 K залежність εεεε(Т) і σ(Т) мають 
чітко виявлену анізотропію. Обговорюється взаємозв'язок анізотропії діелектричних і пружних 
властивостей кристалів Pb2Mo5 при кімнатній температурі. 

Вступ. Монокристали подвійного молібдату свинцю вважаються перспектив-
ним матеріалом для акустооптичних пристроїв, заснованих на анізотропній дифра-
кції. Такі пристрої знаходять широке застосування як у системах оптичного зв'язку 
й обробки інформації, так і для дослідження фізичних властивостей кристалів з ме-
тою пошуку найбільш перспективних матеріалів [1 – 3].  

Акустооптичні та акустичні властивості монокристаллів Pb2Mo5 вперше ви-
вчалися [4]. Показано, що ці кристали є перспективними для застосування в різних 
пристроях, завдяки високим значенням показників акустооптичної ефективності 
при відносно низьких акустичних втратах на високій частоті. 

Сполука Pb2Mo5 плавиться конгруентно при температурі 950º С [5; 6]. Особ-
ливості кристалізації цього матеріалу описані в [7]. Кристал належить до моноклін-
ної системи із просторовою групою симетрії P2/m ( 3

2hС ). Постійні гратки 
a=14,225Å, b (вісь симетрії другого порядку) = 5,789Å і с =7,336Å з β=114,0º [8]. 
Кристали Pb2Mo5 мають добре виражену площину спайності паралельну ( )012 . Дані 
по дослідженню діелектричних властивостей у наявній літературі виявити не вда-
лося. Попередні результати дослідження пружних властивостей цих кристалів 
представлені в [9]. У даній роботі наведені результати дослідження діелектричних і 
пружних властивостей кристалів Pb2Mo5. 

Методика експерименту. Кристали вирощені в лабораторії Дніпропетров-
ського національного університету методом Чохральского у повітряному середо-
вищі, за технологією, що описана в [9]. Зразки для діелектричних вимірів виготов-
ляли у вигляді пластинок, перпендикулярних головним осям кристалофізичної сис-
теми координат, прийнятої для моноклінних кристалів, а також з головною поверх-
нею перпендикулярною кристалографічному напрямку «а», і співпадаючої із пло-
щиною зколу ( )012 .  Пластинки мали товщину близько 1 мм і площу електродів 
близько 25 мм2. Електроди наносилися на поверхні пластинок методом впалювання 
провідної пасти. Зразки містилися у спеціальний тримач, що дозволяв змінювати 
температуру від кімнатної до 600 K. Температура вимірялася хромель-алюмелевою 
термопарою й стабілізувалася з точністю не гірше 0.05 K. Ємність і провідність 
зразків вимірялася мостовим методом на частоті 1 kHz з використанням Е8-2. 

Для визначення пружних постійних були приготовлені зразки п'яти орієнта-
цій у вигляді паралелепіпедів з довжиною сторін близько 10 мм. Зразки орієнтува-
лися на рентгенівському дифрактометрі з точністю не гірше 0.5°. Швидкості пруж-
них хвиль визначалися стандартним лун-імпульсним методом на частоті 10 МHz 
шляхом виміру часу їхнього поширення за допомогою каліброваної лінії затримки. 

Діелектричні властивості кристалів Pb2Mo5. Проведені виміри діелектрич-
них властивостей вищеописаних зразків при кімнатній температурі дозволили об-
числити компоненти тензора діелектричної проникності кристалів Pb2Mo5: 
ε11=19±0.5; ε22=29±0.5; ε33=16±0.5; ε13=4±1. При кімнатній температурі провідність 
на змінному струмі проявляє незначну анізотропію й має величину порядку 10-10 
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S/m. Температурні залежності ε11, ε22 і ε33 наведені на рис.1, а відповідні залежності 
для σ11, σ22 і σ33 – на рис.2. З рис.1 треба, що чим більше значення діелектричної 
проникності в даному напрямку при кімнатній температурі (εR), тим сильніше воно 
збільшується з ростом температури. Так для ε[010]=(ε550k-εR)/εR=42 %, ця ж величина 
для ε[100]=21 % і для ε[001]=6 %. Подібна тенденція спостерігається й для зміни з тем-
пературою σij. Разом з тим, анізотропія провідності з ростом температури збільшу-
ється сильніше, ніж діелектрична проникність. Так при Т=570 K, σ22 приблизно в 20 
разів більше, ніж σ33 при цій же температурі. 

 
Рис. 1. Залежності εεεε(Т) кристалів Pb2Mo5 на частоті 1kHz у напрямках: 

1 – [100], 2 – [001], 3 – [010] 
 

Пружні властивості. У кристалах Pb2Mo5 при кімнатній температурі проведені 
виміри швидкостей пружних хвиль при різних напрямках поширення й поляризації. 
Отримані результати наведені в таблиці. Середній розкид результатів вимірів становить 
3 – 5 % для поздовжніх хвиль і 5 – 10 % для здвигових хвиль. Виходячи із цього набору 
даних, розраховані значення всіх пружних постійних кристалів Pb2Mo5. 
Пружні постійні С22, С44 і С66 обчислювалися безпосередньо зі швидкостей ультразвуку 
для напрямків чистих мод. Система рівнянь Кристоффеля для С11,С33, С13, С55, С15 і С35 
доповнювалася правилами перетворення коефіцієнтів при повороті системи координат, 
умовами чистоти мод для напрямків[ ]012−  і [ ]120 , а також урахування зносу променя 
відносно хвильової нормалі. Значення обмірюваних швидкостей коректувалися з ураху-
ванням розрахункового косинуса кута між променем і нормаллю до хвильового фронту. 

Отримано наступні значення Сij, в одиницях 10
10 N/m2: 

С11= 6.9±0.3 С22=  7.4±0.1 С33=  5.9±0.3 С12= 3. ±0.3 
С23=  1.6±0.3 С35= -1.3±0.3 С13= 1.6±0.3 С25= -0.4±0.1 
С15= 0.1±0.05 С44= 1.0±0.1 С55=  1.8±0.3 С66=  2.1±0.1 
С46= 0.6±0.1 
Точність оцінювалася з результуючої суми квадратичних помилок при рішенні си-

стеми рівнянь методом ітерацій, пропорційно внеску, даного коефіцієнта до цієї суми. 
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Рис. 2. Залежності σ(Т) кристалів Pb2Mo5 на частоті 1kHz у напрямках: 
1 – [100], 2 – [001], 3 – [010] 

 

Таблиця 1 
Швидкості пружних хвиль для різних напрямків поширення та поляризації 

№ п. п Напрямок поширення Поляризація п’єзоперетворювача Швидкість, m/s 
1 1, 0, 0 3100 
2 0, 1, 0 1630 
3 

1, 0, 0 
0, 0, 1 1070 

4 0. 829, 0, 0.559 3090 
5 0, 1, 0 1950 
6 

0. 829, 0, 0.559 
– 0. 559, 0, 0.829 1100 

7 – 0. 559, 0, 0.829 2600 
8 0, 1, 0 1610 
9 

-0. 559, 0, 0.829 
0. 829, 0, 0.559 2000 

10 0.99, 0, 0.139 3280 
11 0, 1, 0 1260 
12 

0.99, 0, 0.139 
– 0. 139, 0, 0.99 1010 

13 – 0. 139, 0, 0.99 3010 
14 0, 1, 0 1520 
15 

-0. 139, 0, 0.99 
0.99, 0, 0.139 1000 

16 0, 0, 1 3000 
17 0, 1, 0 1170 
18 

0, 0, 1 
1, 0, 0 1520 

19 0, 1, 0 3230 
20 1, 0, 0 1700 
21 

0, 1, 0 
0, 0, 1 1050 

22 0. 707, 0.707, 0 3240 
23 – 0. 707, 0.707, 0 1910 
24 

0. 707, 0.707, 0 
0, 0, 1 1120 

25 0, 0.707, 0.707 0, 0.707, 0.707 2750 
*Поляризація хвилі, утвореної п’єзоелектричним перетворювачем 

Обговорення результатів. Отримані значення діелектричної проникності 
характерні для іонних кристалів. Представляють інтерес дослідження властивостей у 
площині, перпендикулярній осі другого порядку, де спостерігалася найбільш ефек-
тивна акустооптична взаємодія [4]. 

На рис. 3 наведений перетин розрахованої вказівної поверхні діелектричної 
проникності кристала Pb2Mo5 площиною (010). Максимальне значення діелектрич-
ної проникності відповідає куту близько 60º, відліченому від осі х3, мінімальне – 
кута близько 150º. Це узгоджується з даними по вимірюванню показників залом-
лення цих кристалів [10]. Рис. 4 відображає перетин вказівної поверхні величини, 
зворотної модулю Юнга площиною (010). 

Очевидна наявність кореляції між пружними й діелектричними характерис-
тиками кристала в розглянутій площині. Це може бути свідченням переваги проце-
сів поляризації іонного зміщення. Інтерпретувати такий зв'язок можна на підставі 
наступних міркувань. Якщо розглядати кристалічну гратку Pb2Mo5 як таку, що 
складається з підграток, що утворені позитивними іонами Pb і негативними 
комплексами МоО5, і взаємодіють за законом Кулона, тоді сила, з якою зовнішнє 
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поле Е діє на одну з підграток урівноважується пружною силою взаємодії між 
підрешітками. 

(Всі розрахунки відносяться до одиниці об'єму й одиниці площі.) 
Сила, з якої взаємодіють подрешетки в даному напрямку, пропорційна: 

 
    Y = Ke·r

-2,     (1) 
 
де Y – модуль Юнга; Ke – коеффициент пропорційності; r – відстань між зарядами. 

Сила пружності відповідає закону Гука, щоб одержати її, візьмемо 
диференціал від обох частин: 

 
dY = -2Ke· r

-3· dx = -2· Y/r· dr     (2) 
 

тоді рівноважне положення підграток під дією зовнішнього електричного поля 
визначається рівністю діючих сил  

q· E = 2· Y/r· dr,    (3) 
 

звідси знаходимо зміщення підграток  
 

dr = q· r· E/(2· Y),    (4) 
 

і вектор поляризації  
      Р = q· dr = q2· r· E/(2· Y),    (5) 

де q – електричний заряд. 
З (1) одержуємо  

r = ( Ke /Y)
-1/2,     (6) 

тоді  
   Р = [q2/2· ( Ke)

-1/2· Y-3/2]· E.    (7) 
З іншого боку, 

 Р = ε0· χ· E.     (8) 
Звідки діелектрична сприйнятливість χ  
 

     χ = (q2/2· ε0) ·(Ke)
-1/2· Y-3/2 .    (9). 

Діелектрична проникність, через досить велике значення, може вважатися 
рівній діелектричної сприйнятливості. Така оцінка дає підставу припустити, що 
діелектрична проникність іонних кристалів повинна бути обернено пропорційна 
модулю Юнга у ступені 3/2. 
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Рис. 3. Перетин вказівної поверхні εεεεij 
кристалів Pb2Mo5 площиною (010) 

Рис. 4. Кутова залежність модуля Юнга Y у ступені 

3/2 у площині (010) (в одиницях 1015 
3

2/3

m

N ) 

На рис.4 наведена кутова залежність лінійної стискальності кристала у 
ступені 3/2. З порівняння рис. 3 і 4 видно, що загальна тенденція залежностей 
однакова. Відношення максимальних і мінімальних значень на обох залежностях 
становить близько 1,5. Максимальне значення діелектричної проникності й 
гідростатичної стискальності перебуває поблизу нормалі до площини спайності, 
мінімальне - у перпендикулярному напрямку. 

Таким чином, отримані результати дозволяють обґрунтувати можливість за-
стосування спрощеної моделі будови розглянутого кристала у вигляді позитивної й 
негативної підрешіток при моделюванні ряду фізичних явищ у площині (010). 
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Исследованы упругие и диэлектрические свойства кристаллов Pb2Mo5 при комнатной 
температуре. Определены компоненты тензоров диэлектрической проницаемости и упругих 
модулей этих кристаллов. Показано, что в диапазоне температур от комнатной до 550 K зависи-
мость εεεε(Т) и σ(Т) обнаруживают отчетливую анизотропию. Обсуждается взаимосвязь анизотро-
пии диэлектрических и упругих свойств кристаллов Pb2MoO5 при комнатной температуре. 

The elastic and dielectric properties Pb2Mo5 crystals were researched at room temperature. The 
components of tensors dielectric permittivity and elastic modules these crystals were defined. In range 
from 20°°°°C till 550°°°°C dependence of εεεε(Т) and σ(Т) shows anisotropy. Interdependence of anisotropy 
dielectric and elastic properties Pb2Mo5 crystals at the room temperature has been considered. 
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