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АНОТАЦІЯ 

ПРОКОПЧЕНКО Олексій. Деякі особливості структури та магнітних 

взаємодій в системі  (CuMgZnNiCo)O. 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та 

астрономія, освітня програма «Фізика наносистем». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра фізики металів. – Київ – 2022. 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор 

СЕМЕНЬКО Михайло Петрович, професор кафедри фізики металів. 

Задачею даної роботи було адекватний опис накопичених 

експериментальних результатів по дифракційних та магнітних досліджень 

ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O з метою встановлення фізичних причин 

варіацій параметрів, що використовуються для кількісної оцінки структурних 

та магнітних властивостей, шляхом пошуку можливого зв‘язку різних за 

походженням фізичних величин. Методом Рітвельдівського 

повнопрофільного аналізу описано дифракційні спектри ВЕО 

Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O. Залежність між температурою Кюрі та параметром 

комірки ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O пояснюється як наслідок сильної 

залежності параметрів надобмінної, непрямої обмінної взаємодії між 

катіонами, опосередковане аніонами кисню.  

Ключові слова: високоентропійні оксиди, ентропія, високоентропійні 

матеріали.  

SUMMARY 

 

PROKOPCHENKO Oleksii. Some features of the structure and magnetic 

interactions in the system (CuMgZnNiCo)О. 
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 The aim of this work was to adequately describe the accumulated results of 

diffraction and magnetic experiments of HEO Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O in order 

to establish the causes of variations in the parameters used to quantify structural 

and magnetic properties, by finding a possible connection between different in 

origin physical quantities. The diffraction spectra of HEO 

Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O are described by the Rietveld full-profile analysis 

method. The relationship between the Curie temperature and the lattice parameter 

of HEO Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O is  explained as a consequence of the strong 

dependence of the parameters of super exchange, indirect exchange interaction 

between cations mediated by the oxygen anions.  
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ВСТУП 

Розробка нових матеріалів – досить актуальна задача сучасних 

наукових досліджень. Роботи ведуться в різних напрямках: пошуку нових 

класів матеріалів, модифікація вже відомих матеріалів шляхом зміни 

структури, легування створення композицій з різних матеріалів та інші. 

Проте ніхто не думав, що ентропія може стати фактором, регулювання якої 

дасть ключ для створення зовсім нового класу матеріалів, класу так званих 

високоентропійних матеріалів. Ніхто не міг і передбачити, що ентропія, 

будучи мірою хаосу, при великій її величині, може стати фактором 

впорядкування, який при певних умовах та в певних композиційних системах 

призводить до  формування впорядкованих і досить простих кристалічних 

структур.  

Серед перших представників таких матеріалів виявились 

високоентропійні сплави (ВЕСи), що складаються, як правило, з п‘яти і 

більше компонентів, але на відміну від традиційних сплавів, вміст таких 

компонентів є близьким до еквіатомного. Багатокомпонентність означає 

високу конфігураційну ентропію. Вона, як було підтверджено 

експериментально, основна причина формування в такі складні системі 

досить простої однофазної структури твердого розчину.  

Дещо пізніше такий принцип було застосовано до оксидів, що призвело 

до створення так званого класу високо-ентропійні оксидів (ВЕО) – 

багатокомпонентні комплексні оксиди, що також, як вважається, за рахунок 

ентропійного внеску утворюють однофазний багатокомпонентний оксид з 

досить простою кристалічною структурою. Пізніше було розроблено і інші 

сполуки в яких регулюючим принципом є досягнення високоентропійного 

ефекту.  

Високе значення ентропії означає велика кількість рівноймовірносних 

конфігурацій, що в принципі може реалізуватися для нескінченно великих 

структур та при високих температурах. За природою високоентропійні 

матеріали при понижених температурах є метастабільними, тому навіть при 



кімнатній температурі принцип рівноймовірності конфігурації буде 

порушуватися, що призведе до змін, хоча і не значних, параметрів структури 

та фізичних властивостей. Такі невеликі варіації параметрів досить часто 

лише дещо перевищують експериментальні похибки і вони приписуються до 

різних умов синтезу, незначних варіацій складу тощо. Тому пов‘язати між 

собою зміну різних фізичних величин, параметрів структури та фізичних 

величин досить складно, оскільки досить часто простіше такі закономірні 

можливі зміни віднести до експериментальних похибок.    

Серед високоентропійних оксидів першим представником є оксид 

складу Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O, що утворює просту структуру кам‘яної солі. 

Синтез та дослідження цього оксиду на кафедрі фізики металів проводиться 

давно (більше ніж три роки), що призвело накопичення експериментальних 

даних по структурі різних за режимами синтезу, але однакових складів, 

зразків. Структурні дослідження проводилися також періодично на протязі 

зберігання матеріалів. Виявлялося, що навіть параметри комірки дещо 

відрізнялися не тільки при різних спробах синтезу даної сполуки, але 

показували відмінності для одного зразка в процесі його зберігання 

(старіння). Поряд з цим проводилися і магнітні дослідження, які також 

виявляли певні варіації магнітних параметрів.  

Тому задачею даної роботи було адекватний опис накопичених 

експериментальних результатів по дифракційних та магнітних досліджень 

ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O з метою встановлення фізичних причин 

варіацій параметрів, що використовуються для кількісної оцінки структурних 

та магнітних властивостей, шляхом пошуку можливого зв‘язку різних за 

походженням фізичних величин. 

  



І. Літературний огляд 

1.1. Ентропія 

 Можливість відбутися у певної реакції, залежить від того, чи 

зменшується або збільшується вільна енергія. При постійному тиску 

відповідною енергією є вільна енергія Гіббса 𝐺, а зміна вільної енергії 𝛥𝐺, 

що пов’язана з реакцією, визначається як:  

∆𝐺 =  ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆, 

де ∆𝐻 – зміна ентальпії, ∆𝑆 – зміна ентропії, а 𝑇 – температури реакції. 

Змішуючи елементи без домішку, зміна ентальпії, що враховується у 

рівнянні вище, залежить від певного шляху реакції: наприклад, якщо 

внаслідок реакції  утворюється твердий розчин, то це буде ентальпія 

змішування (∆𝐻𝑚𝑖𝑥),  якщо реакція утворює сполуку,  то це буде ентальпія 

утворення (∆𝐻𝑓). Відповідна зміна ентропії пояснюється збільшенням 

кількості способів розташування елементів на решітці (зміна конфігураційної 

ентропії ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓) або інших внесків (наприклад, магнітної та коливальної 

ентропії). ∆𝐻𝑚𝑖𝑥 може бути від’ємним (у твердих розчинах, що мають 

тенденцію то впорядкування), нульовим (у ідеальних твердих розчинах) або 

додатнім (у твердих розчинах з тенденцією до кластерування). На відміну від 

цього, ∆𝐻𝑓 завжди негативне, а ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 завжди позитивне. 

Серед кількох можливих реакцій найбільш термодинамічно 

сприятливою буде та з найбільш негативним значенням зміни вільної енергії. 

Таким чином, щоб оцінити, чи утворюється твердий розчин або 

інтерметалева сполука, коли бездомішкові елементи змішуються при певній 

температурі, потрібно знати відношення величин ∆𝐻𝑚𝑖𝑥, ∆𝐻𝑓та ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓. Для 

певних значень цих величин, ентропійний член буде ставати все більш 

важливим з підвищенням температури, що має тенденцію стабілізувати 

тверді розчини при високих температурах. 



Розглядаючи невпорядковані сплави з N числом компонентів можна 

застосувати формулу  

∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 = −𝑅 ∑ 𝑥𝑖𝑙𝑛𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 , 

де 𝑥𝑖 – концетрація і-того компоненту, R – універсальна газова стала. 

 Можна зазначити, що ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 зростає при підвищені кількості 

компонентів (рис. 1). ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 набуває максимальної величини при умові, що 

кожен компонент має однакову концентрацію, тобто є еквімолярними 

(𝑥𝑖 = 1
𝑁⁄  для кожного і). Тоді 

∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 = −𝑅𝑙𝑛𝑁 

 

Рис. 1. Залежність ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 від мольної частки N-го Компонента 

 

У еквімолярній п’ятикатіонній системі ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 може набути 

максимального значення 1,61R. За запропонованою класифікацією [15] 

матеріал вважається високоентропійним у випадку, коли його ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 ≥ 1,5𝑅. 

У своєму досліджені [1], Rost et al.змішали п’ять оксидів (MgO, CoO, 

CuO, NiO та ZnO) у еквімолярних пропорціях і нагріли суміш в діапазоні 

температур 850-900 °C та отримали однофазний високоентропійний оксид 

(ВЕО) (Cu0.2Mg0.2Zn0.2Ni0.2Co0.2.)O із структурою кам’яної солі (R-ВЕО), яка 



при більш низьких температурих розділяється на двофазну суміш. Фазова 

трансформація з однофазної в двофазну та навпаки є оборотною зі зміною 

температури, що свідчить про збільшення/зменшення внеску конфігураційної 

ентропії при високих/низьких температурах.  

Окремі компоненти ВЕО не досягають повної твердої розчинності один 

з одним. На додаток, вони мають різні кристалічні структури: MgO, NiO та 

CoO мають структуру кам’яної солі, CuO має структуру тенориту, а ZnO 

структуру вюртциту. Але в результаті змішування виходить однофазний 

твердий розчин, ентальпія конкуруючих фаз виявляється достатньо низькою, 

щоб її можна було подолати конфігураційною ентропією при підвищених 

температурах. 

1.2. Типи високоентропійних оксидів 

 

Загалом, досліджені ВЕО можна поділити на 8 груп основуючись на їх 

кристалічній стуктурі: ВЕО зі стуктурою кам’яної солі [1,2], флюориту [3,4], 

біксбіїту [5,6], пірохлору [7], магнітолюмбіту [8], шаруватого типу O3 [9], 

перовскіту [10,11] та шпінелі [12-14]. 

Піонерські дослідження ВЕО зосереджувалися на системах зі 

структурою кам'яної солі, що мають лише одну позицію Вайкоффа для 

катіонів. З часу їх знаходження, число структур, що виявляють 

високоентропійні ефекти через велику кількість компонентів дуже 

поширилося. До таких можна віднести ВЕО зі структурою флюориту (F-

ВЕО), що була отримана внаслідок включення п'яти (або більше) 

еквіатомічних катіонів, здебільшого рідкоземельних елементів. Однак як R-

ВЕО, так і F-ВЕО містять лише одну позицію Вайкоффа для катіонів. Тому 

утворення однофазного ВЕО на основі перовскіту та ВЕО на основі шпінелі 

було дуже важливим для демонстрації того, що ця концепція може бути 

поширена на структури з декількома катіонними ділянками. 



Вперше успішно синтезувати ВЕО зі структурою перовскіту (PE-ВЕО) 

вдалося у 2018 році [10]. У цьому дослідженні було отримано серію 

багатокомпонентних оксидів рідкісноземельних та перехідних металів з 

високою конфігураційною ентропією, а саме, багатокомпонентні еквіатомні 

оксиди перовскіту, використовуючи метод розпилювального піролізу. 

Як і в R-ВЕО, оборотний багато- до одно- фазовий перехід 

спостерігався також у дослідженнях над PE-ВЕО 

(Gd0.2La0.2Nd0.2Sm0.2Y0.2)MnO3, що вказує на ентропійно стабілізовану 

поведінку, а також інформація підтверджуюча, що 10-катіонна система 

(Gd0.2La0.2Nd0.2Sm0.2Y0.2)(Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)O3 також, швидше за все, 

ентропійно стабілізована розширюючи поняття ентропійної стабілізації на 

багатокомпонентні перовскіти [10]. Дослідження над п’ятикомпонентним 

флюоритом (Ce0.2Cr0.2Hf0.2Sn0.2Ti0.2)O2 також показали оборотний перехід з 

багатофазного стану в однофазний. 

Згодом, були реалізовані ВЕО з іншими структруами, включаючи: 

феримагнітний (CoCrFeMnNi)3O4, феромагнітні (CoCrFeMnZn)3O4 та 

(CoCrFeNiZn)3O4 шпінелеві сполуки (просторова група Fd3̅m); 

магнітолюмбіт BaFe6(TiCoInGaCr)6O19; біксбійт (GdTbDyHoEr)2O3 

(просторова група  Ia3̅); рідкоземельні силікати; кубічний пірофосфат металу 

(TiZrHf)P2O7; шестикатіонний пірохлор ({La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Y})2Zr2O7 

(просторова група Fd3̅m). 

 

1.3. Властивості R-ВЕО 

 

У своїй початковій роботі, Rost et al. [1] дійшли до висновку, що катіони 

дисперговані рівномірно та випадково. Щоб охарактеризувати розподіл 

катіонів, для аналізу структури та хімії в локальному масштабі 

використовувалися методи EXAFS та STEM EDS. Дані EXAFS показали, що 

відстані між катіонам та аніоном першого ближнього сусіда ідентичні,  а 



локальні структури для кожого елемента приблизно на сім сусідних 

відстаней подібні. Обидва спостереження узгоджуються лише з випадковим 

розподілом катіонів. Дані STEM EDS показують хімічно та структурно 

однорідний матеріал. Відзначається, також, подібність коливань EXAFS як за 

амплітудою, так і по позиції. Якби мало місце локальне упорядкування або 

кластеризація, то це було б втрачено.  

Подальші детальні дослідження EXAFS та теорія функціонала густоти 

(DFT) виявили локальні спотворення типу Яна-Теллера Cu2+, які 

встановлюються через некорельований безпорядок кисневої підрешітки 

[16,17]. Було, однак, продемонстровано, що спотворення можна зменшити 

або уникнути шляхом видалення Cu з композицій. 

Високоентропійні оксиди зі структурою кам’яної солі показують дуже 

хороші функціанальні характеристики у таких сферах як накопичення енергії 

[18,19], каталітична активність [20], низька теплопровідність [21], 

діелектричні властивості [22] та магнітні властивості.  

R-ВЕО являються дуже перспективними матеріалами для оборотного 

електрохімічного накопичення енергії. Зміна композиції оксидів дозволяє 

адаптувати зберігальні властивості Li активного матеріалу. Включення 

різних елементів у ВЕО дозволяє модульний підхід до систематичного 

проектування матеріалу електродів. Крім того R-ВЕО мають ємність 

утримання та демонструють поведінку де-/літіювання, яка різко відрізняється 

від класичних матеріалів. Цей ефект є наслідком стабілізації конфігураційної 

ентропії решітки, яка зберігає оригінальну структуру кам’яної солі, 

одначасно слугуючи матрицею для циклів перетворення [18]. R-ВЕО також 

має потенціал як альтернативні електродні матеріали для літій-іонних 

акумуляторів наступного покоління [19].  

ВЕО зі структурою кам’яної солі може діяти як і каталізатор окислення 

CO, так і як чудова підтримка для стабілізації високодисперсних і навіть 

окремих атомно-дисперсних видів платини навіть при температурах 900 °C. 

Викорисання Pt, Ni, Mg, Cu, Zn і Co дають не тільки можливість активним 



сайтам бути високо диспергованими для високої каталітичної активності при 

окисленні CO, але також призводить до надзвичайної термічної стабільності 

завдяки ентропійно стабілізованій поведінці всередині розчину оксиду 

металу, щоб вижити в суворих умовах [20]. 

Будучи електричним ізолятором з відносно великим розладом маси, R-

ВЕО повинен мати відносно невелику теплопровідність, в якій переважає 

фононний теплоперенос, що пітверджують дослідження, хоча були виявлена 

несподівана тенденція. Традиційна теорію теплопередачі припускає, що 

розсіювання маси має насититись шляхом додавання п’яти різних катіонів в 

еквімолярних концентраціях у високоентропійних оксидах. Проте 

експериментальні вимірювання вказують на те, що теплопровідність R-ВЕО 

додатково і суттєво зменшується додаванням шостого катіону – Sc, Sn, Cr або  

Ge – в еквімолярній пропорції. Моделювання молекулярної динаміки з 

використанням потенціалів Леннарда-Джонса показало, що безлад у 

міжатомних силах може пояснити подальше падіння теплопровідності в цих 

системах. 

 

1.4. Магнітні властивості 

 

На відміну від металевих систем, пряма магнітна взаємодія між 

катіонами металів в оксидах рідка, наприклад як у 𝐶𝑟𝑂2 та 𝑆𝑟𝑅𝑢𝑂3. Непряма 

обмінна взаємодія між катіонами, що відбувається через координуючий 

кисень (аніон), є більш поширенною.[24,25] Обмінна взаємодії залежать від 

перекриття експоненціально затухаючих орбітальних хвильових функцій, у 

3d-перехідних металах (ПМ) 3d орбіталі, найближчих сусідніх катіонів, які 

взаємодіють через заповнені 2p орбіталі сусіднього 𝑂2−. [24] Обмінну 

взаємодію між іонами, що беруть участь, можна описати у спрощеній формі 

гамільтоніаном Гейзенберга, ℋ: 

ℋ = −2ℐ𝑎𝑏𝑆𝑎𝑆𝑏 



де ℐ𝑎𝑏 – це обмінний параметр, поєднующий катіони a і b, спіни яких – 

𝑆𝑎 і 𝑆𝑏 відповідно. Знак обмінного параметра визначає характер магнітних 

взаємодій. ℐ𝑎𝑏 > 0 призводить до феромагнітної (ФМ) взаємодії, а ℐ𝑎𝑏 <  0  

— до антиферомагнітної (АФМ) взаємодії. Нижче наведено основні обмінні 

взаємодії в оксидах: 

Суперобмінна взаємодія 

Цей тип взаємодій є поширенним у ізоляційних оксидів металів і може 

бути як АФМ, так і ФМ. Взаємодія складається з двоетапного віртуального 

переносу електронів, де перший електрон збуджується з оболонки 𝑂2− 2𝑝6 

до сусіднього катіону, що призводить до віртуального стану 3𝑑𝑛+1 у випадку 

3d ПМ катіонів.[24] Тоді нескомпенсований спін кисню 2p бере участь у 

прямій  взаємодії з сусіднім катіоном. Тому спіни двох катіонів, 

координованих через 𝑂2−, з'єднані. Домінуючою суперобмінною взаємодією 

є АФМ (ℐ𝑎𝑏 <  0) за характером, оскільки антипаралельне розташування 

спінів катіонів дозволяє електрону на орбіталі 𝑂2− 2p поширюватися на 

незайняті орбіталі катіонів металу [26]. Залежно від кута зв’язку метал-

кисень–метал (M–O–M) або від зайнятості та орбітального виродження 

катіону металу, ℐ𝑎𝑏 також може бути більшими за 0, що приводить до ФМ-

взаємодії. 

 

Рис. 1.4. Суперобмінна взаємодія Mn-O-Mn 

 

Далі наведено напівемпіричний набір правил, запропонований 

Гуденафом і Канаморі, та переформульований Андерсоном, який значною 

мірою диктує тип і силу суперобмінних взаємодій [24]: 



1. Якщо пов’язані катіони мають окремо зайняті орбітальні частки 

(скажімо 3d), які спрямовані один на одного, що призводить до 

перекриття, то взаємодія являється сильною та АФМ за своєю 

природою (ℐ𝑎𝑏 < 0). Це характерно для M–O–M з кутами зв’язку між 

120°– 180°. 

2. Якщо пов’язані катіони мають прямий інтеграл перекриття між 

однократно зайнятими (3d) і 𝑂2− 2p  орбіталями, який за симетрією 

дорівнює нулю, ефективна непряма взаємодія стає ФМ (ℐ𝑎𝑏 > 0) і є 

відносно слабкою. Це, наприклад, є випадок для M–O–M з кутами 

зв’язку, близькими до 90°. 

3. Якщо пов’язані катіони мають непряме перекриття через 𝑂2− міст 

120°– 180° між однозайнятими (3d) орбіталями з порожньою або 

подвійно зайнятими орбіталями (3d) того ж типу, взаємодія також є 

слабко ФМ. 

 

Подвійна обмінна взаємодія 

 

Ці взаємодії також опосередковуються киснем, але вони призводять до 

металевої провідності, що супроводжується ФМ. Загалом, ця взаємодія 

виникає внаслідок кореляційного перенесення електрона катіону (скажімо, 

3d) на орбіталь 𝑂2− 2p p з одночасним переміщенням іншого електрона з 𝑂2− 

2p до сусіднього катіону. Крім того, Зенер помітив, що стрибки вільних 

електронів, що призводить до металічності, є енергетично сприятливими, 

коли електрони-провідники несуть свій власний спін незмінним і рухаються 

в оточенні спінів, спрямованих в тому ж напрямку, що призводить до 

ФМ.[27,28] Якщо спіни зв’язаних катіонів антипаралельні, то вільний 

стрибок електрона є енергетично затратним, що обмежує подвійну обмінну 

взаємодію.  Для подвійної обмінної взаємодії важливо, щоб з’єднані катіони 

мали як локалізовані, так і делокалізовані електрони, що зазвичай є випадком 

у змішаній валентній конфігурації катіонів. 



 

Антисиметричний обмін 

Ця взаємодія призводить до слабкого внутрішнього ФМ, де в інших 

випадках  можно було би спостережувати АФМ.[24,29,30] У багатьох АФМ 

упорядкованих системах, особливо в кристалічних системах з нижчою 

симетрією, з’являється незначний нахил/скошення спіна. Отже, система 

замість ідеальної АФМ демонструє слабкий загальний ФМ момент у певних 

напрямках. Взаємодія Дзялошинського–Морія диктується рівнянням: 

 

ℋ𝐷𝑀 = −𝐷𝑆𝑎𝑆𝑏, 

де D — вектор, який лежить уздовж осі симетрії, величиною якого в 

діапазоні 1% від ℐ𝑎𝑏, що робить це зв’язок відносно слабким.[24] Можна 

побачити, що кілька параметрів, крім кристалографічної структури, таких як 

ступінь окиснення катіонів, довжина метало-кисневого зв'язку та кут зв'язку 

мають значення для визначення стабільного магнетизму в оксидах. Крім 

того, слід також враховувати вплив кристалічного поля, тобто взаємодії поля 

ліганду 𝑂2−, особливо для катіонів 3d ПМ, де взаємодія кристалічного поля 

набагато сильніша, ніж взаємодія спін-орбіти. Таким чином, залежно від 

відношення сили взаємодій кристалічного поля та кореляцій електронно-

спінового обміну, можна легко знайти високі та низькі спінові переходи 

катіонів, викликані локальним спотворенням Яна-Теллера (Я-Т).  

Сихротронна дифракція рентегнівських променів (XRD) у поєднанні з 

порошковою нейтронографією (NPD) вказують на те, що 

(Cu0.2Mg0.2Zn0.2Ni0.2Co0.2.)O кристалізується у структурі фазової кам’яної солі 

(𝐹𝑚3̅𝑚, 225) [1,31-34]. Рентгенівська спектроскопія поглинання та 

фотоелектронна спектроскопія вказують на наявність усіх катіонів у 

відповідних двовалентних ступенях окислення, серед яких Co
2+

 (d
7
), Cu

2+
 (d

9
) 

та Ni
2+

 (d
8
) є магнітними іонами [2,33-36]. Наявність Я-Т активного Cu

2+
 

локально спричиняє незначне відхилення від ідеальної структури кам’яної 

солі, що спостерігається з отчки зору відносної невідповідності інтенсивності 



між (111) та (200) відбиттями на рентгенограмі. Докази локального 

структурного викривлення навколо Cu
2+

 також підтверджені EXAFS та 

теоретичними дослідженнями, заснованими на DFT симуляціях [16,17,37]. 

Тим не менш, NPD підтверджує відстутність структурного переходу в 

(Cu0.2Mg0.2Zn0.2Ni0.2Co0.2.)O, що виключає наявність кооперативних 

спотворень Я-Т. Дослідження EXAFS та атомно-зондової томографії (APT) 

підтвердили випадковий і однорідний розподіл катіонів у системі [16,38]. 

Цікаво, що не зважаючи на високий хімічний безпорядок із наявність 40% 

немагнітних іонів статистично роподілених по катіонній підрешітці, 

(Cu0.2Mg0.2Zn0.2Ni0.2Co0.2.)O все ще демонструє дальний АФМ порядок, 

подібно до багатьох складових бінарних оксидів кам’яної солі, таких як CoO 

або NiO. Експерементально визначена температура Нееля (𝑇N) за 

магнітометрією знаходиться в межах 113-200 К (рис 1.5). 

 

Рис. 1.5. Вимірювання залежної від температури намагніченості (𝜒 – магнітна 

сприйнятливість) (Cu0.2Mg0.2Zn0.2Ni0.2Co0.2.)O, що вказує на різкий перехід до 

АФМ нижче 113 К 

 

Кристалографічні неспівмірні відбиття в NPD, що виникають внаслідок 

дальнього АФМ упорядкування з вектором поширення хвилі 𝑘 = [
1

2

1

2

1

2
], 

з’являються нижче 120 К. Магнітний перехід у системі 



(Cu0.2Mg0.2Zn0.2Ni0.2Co0.2.)O є досить поступовим, оскільки 𝑇N не 

спостерігається ніяких різких аномалій теплоємності. Відповідно, номінальне 

відхилення від ідеальної лінійної відповідності Кюрі-Вейса зворотної 

сприйнятливості від температури є видним навіть вище 𝑇N. Це вказує на 

наявність магнітних кореляцій короткого діапазону вище 

𝑇N і, ймовірно, оскільки відомо, що багато складових магнітних іонів 

взаємодіють при температурах значно вище 120 К. Однак вище 150 К 

підтверджується відсутність дального магнітного упорядкування (рис. 1.6), 

оскліьки нейтронна дифрактограма може бути адекватно підібрана виключно 

за допомогою кристалографічної структури 𝐹𝑚3̅𝑚. Вважається, що причиа 

цього є прямим наслідком хімічного безпорядку, який пригнічує дальне 

впорядкування магнітних кореляцій у решітці R-ВЕО.  

 

Рис. 1.6. Еволюція магнітного відбиття [
1

2

1

2

1

2
]

𝑀
 в (Cu0.2Mg0.2Zn0.2Ni0.2Co0.2.)O, 

що випливає з АФМ, як функція температури 

 

Результати ретельного теоретичного дослідження, де константи 

решітки оцінюються за допомогою DFT, а магнітні взаємодії визначаються за 

допомогою методів перших принципів у поєднанні з симуляціями Монте-

Карло, добре узгоджуються з експериментально спостережуваним дальнім 

АФМ впорядкуванням [39].  



Теоретичний підхід вказує на те, що магнітні взаємодії, присутні в 

простих бінарних оксидах, можуть легко переноситись у фазу ВЕО, 

незважаючи на хімічний безпорядок і екстремальне немагітне розведення. У 

бінарних оксидах кам’яної солі (наприклад NiO або CoO) зв’язок ПМ-О-ПМ 

найближчого сусіда має 90°, що в ідеалі мож епризвести до суперобмінної 

ФМ взаємодії відповідно до правил Гуденафа і Канаморі, в той час як 

домінуючий ПМ-О-ПМ зв’язок другого ближчого сусіда близький до 180°, 

що в ідеалі призведе до суперобмінної АФМ взаємодії. Подібно до складових 

бінарних оксидів, передбачається, що суперобмінна АФМ другого ближчого 

сусіда є домінуючою магнітною взаємодією в R-ВЕО, де ФМ моменти 

розташовані в площинах (111), перпендикулярних до [111], зі спінами в 

сусідніх площинах, орієнтованими антимеромагнітно (рис. 1.7) [39]. Крім 

того, домінуюча суперобмінна АФМ взаємодія також узгоджена із 

ізоляційною природою R-ВЕО, який, як відомо, демонструє колосальну 

діелектричну проникність. 

 

Рис. 1.7. Схема магнітної структури R-ВЕО, «+» - спін вгору, «-» - спін вниз 

   

1.5 Метод Рітвельда 

 

 Метод Рітвельда був розроблений та опублікований у дослідженнях 

Рітвельда [40] в 1969 р., де він був використаний для уточнення структури за 

порошковими даними, отриманими за допомогою нейтронного 



випромінювання. Основний принцип методу полягає в тому, щоб 

використовувати незалежні вимірювання інтенсивності в кожній точці 

дифрактограми, описуючи профіль лінії з використанням аналітичних 

функцій замість використання інтегральної інтенсивності рефлексів. Метод 

Рітвельда використовує нелінійний метод найменших квадратів для 

уточнення параметрів функції, що включають структурні, приладові та інші 

параметри.  

 Базою даного методу є використання інтенсивності (𝐼𝑖) або кількості 

імпульсів у кожнй точці дифракціонної картини (2𝜃𝑖) як незалежний вимір 

натомість інтегральної інтенсивності рефлексу. Для опису профілю 

дифракціонної лінії вводяться аналітичні функції, що вирізняються 

декількома додатковими параметрами, які уточнюються разом із 

структурними параметрами. Відповідно, натомість невеликої кількості 

інтегральних інтенсивностей дифракційних ліній, кількість яких, зазвичай, не 

дає можливості уточнити стркутурні параметри усіх атомів методом 

найменших квадратів, у порошковій дифрактограмі використовуються 

велика кількість незалежних вимірювань. Це дозволяє отримати значно 

більше інформації щодо даних порошкового рентгендифракційного 

експеримента, а також уточнити параметри профілю лінії та фону, стркутурні 

параметри.  

  Для уточнення методом Рітвельда використовується цифрова 

рентгенограма, що містить значення інтенсивності дифракціонної картини 

залежно від кута 2𝜃 по точках. Для практичності користуються індексом 𝑖 

для позначення 𝑖-тої точки дифрактограми натомість кута  2𝜃. 

 

2𝜃𝑖 = 2𝜃0 + 𝑖 ∙ ∆2𝜃, 𝑖 ∈ [0, … , N − 1], 

де 2𝜃0 – початковий кут зйомки, ∆2𝜃 – крок, 𝑖 – номер даної точки 

дифрактограми,  N – повна кількість точок.  

 

В такому випадку в точці 𝑖 інтенсивність 𝑦 буде сумою пари доданків 



 

𝑦𝑖(експ. ) = 𝑦 𝑠𝑖  (експ. ) + 𝑦 𝑏𝑖  (експ. ), 

де 𝑦𝑖(експ. ) – спостерігована інтесивність у точці i, 𝑦 𝑠𝑖 – інтенсивність, 

визначена структурою в точці i, 𝑦 𝑏𝑖 – інтенсивність фона в точці i. 

 

Тоді N дискретних значень інтенсивності характеризуються деякою 

модельною функцією, де M – кількість параметрів (M << N). Знайти її можна 

із моделі кристалічної структури та прибора.  

 

𝑦𝑖(вич. ) = 𝑦𝑖(прибор + структура) 

 

 Складові даної модельної функції, які мають вклад в розраховувану 

інтенсивність 𝑦𝑐𝑖  в точці i дифрактограми, складають основне рівняння для 

уточнення структури методом Рітвельда: 

 

𝑦𝑐𝑖 = 𝑆 ∑ 𝐿𝑃(2𝜃ℎ𝑘𝑙)ℎ𝑘𝑙 𝑀ℎ𝑘𝑙|𝐹ℎ𝑘𝑙|2𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓(2𝜃𝑖 − 2𝜃ℎ𝑘𝑙)𝑃ℎ𝑘𝑙𝐴 + 𝑦𝑏𝑖, 

 

де 𝑆 – фактор шкали, 𝐿𝑃(2𝜃ℎ𝑘𝑙) – фактор Лоренца і поляризації в позиції 

рефлекса hkl, 𝑀ℎ𝑘𝑙 – фактор повторюваності площини hkl, 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓 – профільна 

функція рефлексу hkl в точці i, |𝐹ℎ𝑘𝑙|2 – структурний фактор рефлексу hkl,    

𝑃ℎ𝑘𝑙 – текстурний параметр плоскості hkl, A – фактор поглинання, 𝑦𝑏𝑖  – 

інтенсивність фона в точці i. 

 Різницю між розрахованою та експериментальною інтенсивністю 

мінімізуємо за допомогою нелінійного методу найменших квадратів задля 

задовільної збіжності: 

∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦𝑐𝑖)2 → 𝑚𝑖𝑛,  

де 𝑤𝑖 – ваговий фактор в точці i.  



𝑤𝑖 =
1

𝜎𝑖
2

=
1

𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠)
;          𝜎𝑖 =  √𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠) = √𝑍 ∙ 𝑡, 

 де Z – кількість імпульсів в секунду, t – час в точці i.  

Тут ми розраховуємо ваговий фактор 𝑤𝑖 як  зворотню дисперсію 

виміряної інтенсивності. Статистична помилка 𝑦𝑖  вважається 

підпорядкованою розподілу Пуассона.  

 Необхідно також загострити увагу на тому, що для вдалого уточнення 

структури треба мати чіткий поділ інтенсивонсті рефлексу та фону. Інколи, у 

певних випадках, таких як, коли фон не є властивістю речовини, над котрою 

проводиться дослід, розсіювання фону може бути проігнороване як небажана 

складова дифрактограми. Проте, зазвичай чіткий опис фону має дуже велике 

значення при характеристиці профілю.  

 Програма, використаній в даній роботі, FULLPROF застосовує 

поліпшений метод інтерполяції визначених вручну точок фону: 

𝑦𝑏𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝐴 ∙ 𝑦𝑏𝑖,𝑜𝑏𝑠 ∙ [(1 + 𝐶) ∙ 2𝜃 + 𝐷] + 𝐵, 

 де 𝑦𝑏𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐 – розрахована ітенсивніть фона в i; 𝑦𝑏𝑖,𝑜𝑏𝑠 – 

експериментальна інтенсивніть в i, визначена вручну; A,B,C,D – уточнювані 

параметри.  

Для апроксимації рентгенівськіх піків потрібні функції, що мають таку 

ж саму колоколоподібну форму. Функцію Гаусса та функцію Лоренца можна 

застосовувати як профільні функції 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘) для розрахунку 

модельної рентгенограми.  

 

Функція Гаусса: 

𝐺 =
√𝐶0

𝐻𝑘√𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

𝐶0

𝐻𝑘
2 (2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘)2] ;        𝐶0 = 4 ln 2 

 



Функція Лоренца: 

𝐿 =
2√𝐶0

𝜋𝐻𝑘

1

1 +
𝐶0

𝐻𝑘
2 (2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘)2

;    𝐶0 = 4 

 

 

Рис. 2. Профільні функції Гаусса та Лоренца 

 

Функція псведо-Войта є комбінацією двух зазначених вище функцій та 

навідвміну від них вдало апроксимує увесь рентгенівський профіль, в той час 

як функція Гаусса добре характеризує лише вершину рентгенівських піків, а 

функія Лоренца лише бокові частини.  

𝑝𝑉 = 𝜂𝐿 + (1 − 𝜂)𝐺 



 

Рис. 3. Профільна функція псевдо-Войта для різних 𝜂 

 Через цю властивісь при уточнені даних методом Рітвельда зазвичай 

застосовують саме функцію псевдо-Войта через її переваги.  

 В інтервалі дрібних кутів 2𝜃 часто зустрічаються функції, які можуть 

бути несеметричними відносно свого піку. Розрахувати форму піку дозволяє 

параметр асиметрії, котрий ми вводимо в формулу 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘). 

 Параметр асиметрії: 

𝑎 = 1 + [𝐴
2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘

𝐻𝑘𝑡𝑔𝜃𝑘
∙ 𝑒𝑥𝑝 [

−|2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘|

2𝐻𝑘
]] 

 де 𝐻𝑘 – ширина k-того піку на половині його висоти;  2𝜃𝑖 – поточний 

кут; 2𝜃𝑘 – кут в найвищій точці даного піку. 

  



ІІ. Методика експериментів та аналізу. 

2.1. Зразки для аналізу та досліджень. 

 Для аналізу та досліджень були відібрані два зразки ВЕО номінального 

складу Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O, що виготовлені з однакових прекурсорів 

(оксидів CuO, CoO, MgO, NiO та ZnO), але дещо за різних умов синтезу та 

різних часів старіння. Умовна назва таких зразків О1 та О24. 

 Зразок О1 – перший синтезований зразок ВЕО відміченого вище 

складу, був синтезований відпалами при різних температурах за вісім 

інтервалів з сумарним часом синтезу 45 годин. Перші 20 годин синтез 

проводився при температурі 920
о
С, наступні 8 годин - при температурі 985

о
С, 

і останні 17 годин - при температурі 1000
о
С. Зразок О24 був синтезований 

протягом 47 годин за чотири інтервали синтезу при температурі 1000
о
С. 

 Обидва типи зразків були зістарені в умовах оточуючого середовища в 

порошковому вигляді. Сумарний час старіння для зразка О1 складав 560 діб, 

а для зразка О24 – 310 діб. Після старіння обидва зразки знову були відпалені 

при 1000
о
С протягом 16 годин в два інтервали по 8 годин. 

 

  

В таблиці 2.1 наведено умовне позначення результатів дифракційних та 

магнітних досліджень обох типів синтезованих порошків. 

Таблиця 2.1. 

Умовне позначення результатів використаних для аналізу. 

№ Позначення Умови обробки Зауваження 

Зразок О1 

1 O1H9 Старіння 30 діб!!! Див. зауваження в тексті 

2 O1wwm Старіння 370 діб  

3 O1t Старіння 560 діб  

4 O1tH1 1-й Відпал після старіння 8 годин 1000
о
С  

5 O1tН2 2-й Відпал після старіння 8 годин 1000
о
С  

Зразок О24 

1 O24wm Старіння 120 діб  

2 O24t Старіння 310 діб  

3 O24tH1 1-й Відпал після старіння 8 годин 1000
о
С  

4 O24tH2 2-й Відпал після старіння 8 годин 1000
о
С  

5 O24tw12d 12 діб після відпалу  

 



 Хоча дифракційні дослідження проводилися на різних етапах синтезу 

та старіння, проте для аналізу було відібрано лише ті результати, що 

співпадали по часу з результатами магнітних досліджень. Зазвичай різниця 

між магнітними та дифракційними дослідженнями була 1-2 доби за винятком 

першого вимірювання магнітних параметрів зразка О1. При проведенні 

магнітних досліджень, дифракційні дослідження не проводилися. Для нього 

було вибрано дифракційні дослідження безпосередньо після синтезу (О1Н9). 

Тому різниця між дифракційними та магнітними дослідженням в часі була 

близько 30 діб. 

2.2. Одержання дифрактограм та їх аналіз з використанням 

методу Рітвельда.  

 Рентгенівські дослідження проводили з використанням мідного 

фільтрованого випромінювання на автоматизованому рентгенівському 

дифрактометрі ДРОН-4-07 (анодна напруга 30 кВ, сила струму 20 мА. 

Дифрактограми записували в дискретному режимі з кроком сканування 0.05 

в кутовому інтервалі 2=30-80
о
. Час експозиції у кожній точці складав 3-6 с. 

 Одержані дифрактограми обраховувалися з використанням методу 

Рітвельда, який описаний в розділі І. Для цього було використано 

програмний пакет FullProf для повнопрофільного аналізу методом Рітвельда 

результатів рентгенівської та нейтронної дифракції. Ця програма може бути 

встановлена на різних комп‘ютерних платвформах (Windows, Linux та 

MacOS / Intel) знаходиться у вільному доступі на сайті 

https://www.ill.eu/sites/fullprof/php/downloads.html. 

 Для уточнення було використано описовий файл (так званий cif-файл) 

для NiO, кристалічна структура якого така ж, як і у дослідженого ВЕО 

(структура кам‘яної солі з просторовою групою симетрії mFm3 ). Такий файл 

доступний для ряду структур у відкритій кристалографічній базі даних 

crystalography.net. Для обчислення параметрів цей файл було модифіковано 

шляхом заміни атому Ni групою металічних атомів, що входять у ВЕО 

https://www.ill.eu/sites/fullprof/php/downloads.html


Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O з факторами зайнятості, що були рівні 1/5 фактора 

зайнятості атома Ni для кожного елементу. 

 Уточнення здійснювалося з використанням лінійної апроксимації лінії 

фону, що визначався наближено по 12-15 точкам перед процедурою 

уточнення в окремому файлі.  

 В програмі передбачено цілу низку профільних функцій. Зазвичай 

використовують складні функції типу Фойгта, або псевдо-Фойгта. В 

проведеному аналізу для опису профілю було використано функцію Лоренца. 

Такий вибір значно зменшував кількість профільних параметрів для аналізу, 

і, як показали попередні результати, функція Лоренца досить добре описує 

профіль дифракційних максимумів досліджених ВЕО, особливо при великих 

кутах. Крім цього, використання інших профільних функцій суттєво не 

змінювало параметри, що визначаються структурою та точність результатів. 

 Уточнення проводили за параметрами, масштабний фактор, нульова 

точка, параметри комірки, три параметри профілю максимуму, параметри 

асиметрії профілю максимум, фактор Дебая-Валлера, профільні коефіцієнти. 

При уточненні притримувалися порядку уточнення кожного із параметрів, 

що рекомендовано в [42]. 

 Процедура закінчувалась, коли різницева похибка між 

експериментальним та обчисленим профілями була в абсолютному мінімумі 

при активованих всіх перелічених параметрах. 

2.3. Дослідження магнітних властивостей АМС методом 

Фарадея 

Температурні залежності магнітної сприйнятливості досліджувалися 

методом Фарадея. В цьому методі високочутливих ваг вимірюється сила, що 

діє на зразок, поміщений в неоднорідне магнітне поле. Блок-схему установки 

наведено на рисунку 2.1. 

Магнітну сприйнятливість розраховували за формулою: 

𝜒(𝑇) =  𝜒пит.еталона

𝐼(𝑇)

𝐼еталона

𝑚еталона

𝑚зразка
𝐴, 



де 

𝐼(𝑇) = (𝐼експ.(𝑇) − 𝐼підвісу(𝑇)), 

𝐴 – середня атомна маса, 𝐼еталона та 𝐼підвісу – сигнал від еталона та підвісу, 

𝑚еталона та 𝑚зразка – маса еталона та маса зразка.  

Описаний метод реалізований у експериментальній установці для 

вимірювання магнітної сприйнятливості за методом Фарадея в 

температурному інтервалі 300 – 900 К, основними складовими частинами 

якої є: 

 

Рис. 2.1 Блок-схема автоматизованого магнітометра. 

 



1) електромагніт ФЛ-1 зі спеціальними профільними 

наконечниками; 

2) вагова голівка АВГІ-5 г; 

3) вакуумна система з системою напуску інертного газу; 

4) система нагріву зразка; 

5) система реєстрації температури. 

 

В даній установці використовується стандартний електромагніт ФЛ1 

для створення неоднорідного магнітного поля зі змінною, що досягалося 

наконечниками спеціальної форми з регульованою відстанню. В процесі 

вимірювань ця відстань залишається незмінною.  

Для вимірювання сили, що діє на зразок у магнітному полі, 

використовується автоматична вагова голівка АВГІ-5 г. Система нагріву 

зразка та реєстрації температури дозволяє здійснювати вимірювання у 

температурному інтервалі 300  900 К. Для реєстрації температури 

використовується термопара (платина-платинородій (10% Rh)), робочий спай 

якої знаходиться всередині нагрівача поряд із зразком. Термо-ЕРС 

вимірювали за допомогою напівавтоматичного дворядного потенціометра Р-

363-2. Щоб запобігти окисленню зразка при підвищених температурах, 

вимірювання проводяться в атмосфері інертного газу (аргон). 

Максимальна похибка вимірювання температури на установці складає 

0,5 К, а точність вимірювання магнітної сприйнятливості  не гірше 1,5 

%. 

  



ІІІ. Результати та аналіз структурних та магнітних досліджень 

ВЕО. 

3.1.Результати аналізу дифракційних спектрів методом 

Рітвельда. 

 

 Експериментальні дифракційні спектри ВЕО (CoCuMgNiZn)O для обох 

зразків на всіх етапах досліджень зображені показані на рис.3.1 та 3.2 

зображені кружками. Розрахункові дифракційні спектри за параметрами,  

отриманими методом Рітвельда, зображені суцільними лініями на кожному з 

наведених дифракційних спектрів. При розрахунках приймалося, що 

зайнятість катіонних та аніонних положень однакова, а катіонні положення 

зайняті кожним елементом в рівних концентраціях.  

Нижче на кожному із рисунків зображено різницева інтенсивність 

Y=Yobs-Ycalc між експериментальною інтенсивністю Yobs для кута 2 та 

розрахованою інтенсивністю Ycalc для цього ж кута. На рис.3.1 та 3.2 

величина Y – це абсолютне значення різниці, що може як приймати як 

додатне, так і від‘ємне значення. На рисунках воно лише наближено 

відображає такі відмінності для кожної із дифракційних картин. Якщо 

провести розрахунки відносної величини =Y/Yobs, як це зроблено для 

деяких експериментальних результатів на рис.3.3, то  для деяких точок 

може сягати значення 20%. Оскільки такі відхилення  та Y є типовими 

для деяких експериментальних точок (див., наприклад, [31,41]), то результат 

Рітвельдівського уточнення для дифракційних спектрів можна вважати 

задовільним. Це підтверджують статистичні параметри, що використані для 

аналізу якості уточнення.  
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Рис.3.1. Результат уточнення методом 

Рітвельда (чорні суцільні лінії) 

експериментальних 

дифракційних спектрів (значки) 

для зразка О1: (а) - O1H9; (б) - 

O1wwm; (в) - O1t (г) - O1H1 (д) - 

O1H2. Зелена суцільна лінія – 

різниця інтенсивностей Y=Yе-Yc 

між експериментальною 

інтенсивністю Yе та 

розрахованою інтенсивністю Yc 

для кута 2. 
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Рис.3.2. Результат уточнення методом 

Рітвельда (чорні суцільні лінії) 

експериментальних дифракційних 

спектрів (значки) для зразка О24: (а) 

– O24wm; (б) – O24t; (в) – O24H1; (г) 

– O24H2; (д) - O24tw12d. Зелена 

суцільна лінія – різниця 

інтенсивностей Y=Yе-Yc між 

експериментальною інтенсивністю 

Yе та розрахованою інтенсивністю Yc 

для кута 2. 
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В таблиці 3.1, крім деяких параметрів уточнення Рітвельда (параметр 

комірки а, фактор Дебая-Валлера М), також приведено значення деяких з цих 

статистичних параметрів: 
2
 та RВ. Перший з них, так званий «ксі-квадрат», 

за визначенням повинен характеризувати якість  

 

 

 

а б 

 

Рис.3.3. Результат уточнення методом Рітвельда (чорні суцільні лінії) 

експериментальних дифракційних спектрів (значки) для зразка О1: (а) - O1H9 

та (б) - - O1t. Червона суцільна лінія – відносна різниця інтенсивностей =(Yе-

Yc)/Yе. 

 

уточнення всього дифракційного максимуму, а другий – «ер-параметр Брега» 

- якість уточнення дифракційного профілю (див. [42]). Отримані значення не 

значно відрізняються між собою і є близькими до значень цих або подібних 

параметрів, що отримані при обробці дифракційних спектрів ВЕО 

(CoCuMgNiZn)O, результати яких можна знайти в низці робіт [31,41]. 
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Інші параметри (три параметри, що характеризують ширину на 

половині висоті та два параметри, що характеризують асиметрію 

дифракційних максимумів) не аналізувалися. Зумовлено це тим, що крім 

стану зразків, їх значення визначається параметрами зйомки [42,43] та 

деякими особливостями приготування об‘єктів для проведення досліджень 

[42,44]. Провести їх адекватний аналіз можливо лише за певних умов, що в 

даних дослідженнях не передбачувалися. 

Аналіз параметрів з таблиці 3.1 (а та М) не виявляє якихось 

закономірних змін від результату до результату, і не може бути однозначно 

прив‘язаний до якихось причин (наприклад, незначних варіацій складу в 

зразках, часу старіння і т.д.). Їх значення є типовими до значень, що можна 

зустріти в літературі [31,41]. 

Ще одна з особливостей дифракційних спектрів ВЕО (CoCuMgNiZn)O, 

яка часто відмічається в роботах [31,41,45], це відмінність відносної 

інтенсивності I111/I200 дифракційних максимумів (111) та (200) від значення, 

яке слідувало б очікувати для структури кам‘яної солі. Зазвичай відмічається 

Таблиця 3.1. 

Апроксимаційні значення параметри комірки а, фактору Дебая-Валлера М, 

статистичні параметри узгодження 
2
 та RВ, розраховані та експериментальні 

значення відносних інтенсивностей дифракційних максимумів (I111/I200)с та 

(I111/I200)е у припущенні повної зайнятості катіонних та аніонних положень у 

структурі кам‘яної солі. 

 
№ Дані a, Å М 

2 RВ (I111/I200)с, 

% 

(I111/I200)е, 

% 

1 O1H9 4.2366(14) 0.35(21) 1.99 3.29 56,0 61,2 

2 O1wwm 4.2350(6) 1.05(14) 1.70 3.76 57,1 62,1 

3 O1t 4.2373(4) 2.07(17) 3.10 4.27 58,2 62,4 

4 O1tH1 4.2358(6) 1.23(13) 2.29 2.03 57,5 59,4 

5 O1tН2 4.2358(4) 1.82(12) 2.21 1.63 58,3 59,2 

1 O24wm 4.2364(4) 1.91(17) 3.34 5.98 58,0 65,7 

2 O24t 4.2364(5) 1.34(17) 4.19 6.87 57,4 67,5 

3 O24tH1 4.2374(4) 1.92(18) 3.83 5.24 58,1 66,1 

4 O24tH2 4.2377(4) 1.98(16) 2.97 4.87 58,2 63,6 

5 O24tw12 4.2365(5) 1.50(19) 3.90 6.68 57,5 67,7 

 

 



збільшена інтенсивність дифракційного максимуму (111), що й призводить 

до завищеного значення відносної інтенсивності.  

В таблиці 3.1 наведено значення I111/I200 для отриманих дифракційних 

спектрів, де ((I111/I200)с – розрахована відносна інтенсивність за параметрами 

уточнення Рітвельда, а (I111/I200)е – експериментальне значення відносної 

інтенсивності (відносна величина площі під піками). 

Обчислене значення (I111/I200)с відрізняється від зразка до зразка на не 

значну величину. Такі зміни обумовлені переважно різними значеннями 

фактору Дебая-Валлера для кожного з результатів. Про це свідчить 

монотонне зростання величини (I111/I200)с зі збільшенням М, побудоване  за 

даними із таблиці. Це цілком логічно, оскільки фактор Дебая-Валлера 

входить у вираз для інтенсивності у вигляді множника exp(-Msin), тому він 

більше буде ослабляти інтенсивність дифракційного максимуму (200), 

порівняно з інтенсивністю дифракційного максимуму (111) за рахунок того, 

що максимум (200) розміщений при більших кутах дифракції, ніж максимуму 

(111) (має більшу величину sin. Для перевірки цього, було проведено 

розрахунок теоретичного спектру для значення М=0. Такий розрахунковий 

спектр зображений на рис.3.4. Внаслідок проведеного розрахунку було 

отримано, що (I111/I200)с=58,8% при М=0, що є найбільшим із наведених 

значень. 

Хоча і фактор Дебая-Валлера і буде впливати на експериментальне 

відношення (I111/I200)е, але більше експериментальне значення, порівняно з 

 

Рис.3.4. Теоретично розрахований дифракційний спектр ВЕО складу 

Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O. 
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розрахованим є досить помітним і може досягти 10%, що й узгоджується з 

результатами опублікованими в інших роботах. Крім цього, кореляції М та 

(I111/I200)е не виявляється. Пояснюється цей факт по різним причинам, серед 

яких впливом умов синтезу, що обумовлює різну дефектність структури, 

варіації складу [   ]. Розглянемо цей факт з дещо іншої сторони. 

Структурний множник F(H,K,L) (H,K,L – індекси дифракції) для комірки 

NaCl буде рівним F(H,K,L)=4(fК+fО) для індексів H+K+L=2n, та 

F(H,K,L)=4(fКfО) при H+K+L=2n+1 (fК та fО – структурні фактори катіона та 

аніона (кисню), відповідно. Структурний фактор, що фігурує в рівнянні для 

інтегральної інтенсивності, буде рівним F(H,K,L)
2
. Таким чином, для 

дифракційного максимуму (111) буде визначатися різницею (fКfО), а для 

(200) – сумою (fК+fО). Тому відносна інтенсивність буде визначатися 

розсіювальними здатностями катіонів та аніонів, що є досить добре відомим 

фактом, призводячи навіть до нульового значення відносної інтенсивності, 

відомого як «псевдопогасання». Прикладом цього є структури NaCl та KCl [   

]. При статистично-рівномірно розподілених катіонів fК буде простим 

середнім атомних факторів, компонентів, що займають катіонні положення. 

Його зміни можуть бути викликані лише зміною концентрацій компонентів, 

що займають катіонні положення. Наприклад, вмісту Zn призведе до 

збільшення fК, оскільки Zn характризується найбільшим атомним фактором, 

як елемент з найбільшим порядковим номером. Наслідком цього і буде 

більша величина (fКfО), а, відповідно, і більша інтенсивність. Але ті можливі 

варіації у складі кожного із компонент не є достатніми, щоб призвести до 

спостережуваних змін відносної інтенсивності. Іншим фактором, що 

розглядається, є спотворення кубічної комірки NaCl, що особливо суттєве 

при збільшених концентраціях міді у складі ВЕО [1,46]. Це досить вагома 

причина розглядуваної відмінності, але її адекватний аналіз провести досить 

складно. 



Дефектність структури хоча і розглядалась причиною зазначеної 

відмінності відносних інтнсивностей, але який конкретно тип дефектів, як і 

настільки вони можуть впливати на відносно інтенсивність, практично не 

розглядається.  

Оскільки різниця (fКfО) буде залежати не тільки від значення fК, але і fО, то 

підвищене значення (I111/I200)е буде в тому випадку, коли зменшується fО. При 

відсутності інших домішкових аніонів це можливо при наявності дефектів 

(вакансій) на аніонних положень. Тобто, якщо для стохіометричного складу 

структури кам‘яної солі хімічна формула складатиме К1О1, де К є складним 

катіоном, то при наявності вакансій в аніонних положеннях хімічна формула 

в цьому випадку набуде вигляду К1Оу, де у<1. Якщо вважати, що вакансія не 

розсіює рентгенівських променів, то структурний фактор аніонного 

положення буде складати уfО<fО. В уточненні Рітвельда це враховується 

зайнятістю кожного із положень, яка для катіонних та аніонних положень 

однакова для бездефектної структури NaCl.  

Зваживши на це, було проведено розрахунки за методом Рітвельда 

отриманих дифракційних спектрів з використанням ще одного параметру 

наближення – зайнятості положення кисню. Параметри таких розрахунків 

Таблиця 3.2. 

Апроксимаційні значення параметри комірки а, фактору Дебая-Валлера М, 

статистичні параметри узгодження 
2
 та RВ, розраховані та експериментальні 

значення відносних інтенсивностей дифракційних максимумів (I111/I200)с та 

(I111/I200)е у припущенні наявності вакансій в аніонних положеннях у структурі 

кам‘яної солі КОу. 
№ Дані a, Å М 

2 RВ у (I111/I200)с, 

% 

(I111/I200)е, 

% 

1 O1H9 4.2361(14) 0,30(22) 1.93 3.16 0,96 61,4 65,0 

2 O1wwm 4.2356(9) 0,96(18) 1.51 1.61 0,94 66,0 67,1 

3 O1t 4.2374(5) 1,97(21) 2.89 3.69 0,96 66,2 64,8 

4 O1tH1 4.2358(7) 1,16(17) 2.21 2.29 0,98 60,7 59,8 

5 O1tН2 4.2357(6) 1,78(17) 2.20 1.70 0,98 60,2 59,7 

1 O24wm 4.2370(6) 1,74(21) 2.57 2.95 0,96 70,4 70,6 

2 O24t 4.2368(7) 1,16(20) 3.12 2.35 0,90 73,0 72,6 

3 O24tH1 4.2378(6) 1,77(21) 3.28 3.42 0,94 68,7 69,0 

4 O24tH2 4.2380(5) 1,89(20) 2.74 3.39 0,96 65,9 66,6 

5 O24tw12 4.2367(6) 1,37(21) 3.19 4.18 0,90 72,1 73,1 

 



наведено в таблиці 3.2. В цій же таблиці і міститься значення вмісту кисню у 

для композиційного рівняння К1Оу для структури NaCl. Як видно найкраще 

наближення отримується у випадку, коли існує кисневий дефіцит у такій 

структурі. Вміст кисню у в такому випадку варіюється від 0,90 до 0,98, що 

означає наявність від 2 до 10 % вакансій в кисневих положеннях. 

Оскільки графічно різницю між обчисленими при умові бездефектної 

структури NaCl та структури при наявності вакансій у кисневих положеннях 

показати досить складно, то відповідні експериментальні та обчислені за 

апроксимаційними параметрами графіки не наводяться. В таблиці ж 3.2 

наведено параметри узгодження 
2
 та RВ, порівняння яких з подібними 

параметрами з таблиці 3.1 дозволяє стверджувати, що припущення про 

наявність вакансій у кисневих положеннях дозволяє дещо покращити якість 

наближення обчислених та експериментальних значень. Для зручності 

порівняння, в таблиці 3.3 зроблено порівняння параметрів, одержаних за 

двома моделями.  

Свідченням кращого наближення до експериментальних результатів є 

також близькість розрахункових відношень (I111/I200)с з експериментальними 

величинами (I111/I200)е (див.таблицю 3.2). Потрібно відмітити, що 

експериментальні величини (I111/I200)е за даними з таблиць 3.1 та 3.2 дещо 

відрізняються. Обумовлено це тим, що ця величина буде суттєво визначатися 

Таблиця 3.3. 

Порівняння результатів апроксимації в моделі бездефектної структури кам‘яної 

солі (індекс (1)) та при наявності структури кам‘яної солі при наявності вакансій 

на кисневих положеннях (індекс 2) 
№ Дані a1, Å a2, Å M1 М2 1

2
 2

2 R1В
 

R2В у 

1 O1H9 4.2366(14) 4.2361(14) 0.35(21) 0,30(22) 1.99 1.93 3.29 3.16 0,96 

2 O1wwm 4.2350(6) 4.2356(9) 1.05(14) 0,96(18) 1.70 1.51 3.76 1.61 0,94 

3 O1t 4.2373(4) 4.2374(5) 2.07(17) 1,97(21) 3.10 2.89 4.27 3.69 0,96 

4 O1tH1 4.2358(6) 4.2358(7) 1.23(13) 1,16(17) 2.29 2.21 2.03 2.29 0,98 

5 O1tН2 4.2358(4) 4.2357(6) 1.82(12) 1,78(17) 2.21 2.20 1.63 1.70 0,98 

1 O24wm 4.2364(4) 4.2370(6) 1.91(17) 1,74(21) 3.34 2.57 5.98 2.95 0,96 

2 O24t 4.2364(5) 4.2368(7) 1.34(17) 1,16(20) 4.19 3.12 6.87 2.35 0,90 

3 O24tH1 4.2374(4) 4.2378(6) 1.92(18) 1,77(21) 3.83 3.28 5.24 3.42 0,94 

4 O24tH2 4.2377(4) 4.2380(5) 1.98(16) 1,89(20) 2.97 2.74 4.87 3.39 0,96 

5 O24tw12 4.2365(5) 4.2367(6) 1.50(19) 1,37(21) 3.90 3.19 6.68 4.18 0,90 

 



лінією фону. Остання ж виступає параметром (або містить навіть декілька 

параметрів), що уточнюється в методі Рітвельда. Наслідком цього і буде 

зміна відповідного експериментального значення (I111/I200)е. 

Отже, припущення, що в кисневих положеннях структури кам‘яної 

солі, що формує високоентропійний оксид Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O, 

призводить до більш кращого наближення експериментальних результатів 

методом Рітвельда. Але, оскільки за своєю суттю метод Рітвельда є фактично 

математична процедура мінімізації похибок певної фізичної моделі, то, 

відповідно, постає питання, настільки параметри отримані при мінімізації 

похибок будуть мати фізичний смисл. Розглянемо це по відношенню до 

моделі існування кисневих вакансій у такого роду структурі. 

Існування кисневого дефіциту, тобто виникнення вакансій у певних 

кисневих положеннях різних оксидних структур зустрічається досить часто. 

Приклади можна знайти в роботі [47]. Досить добре відома варіація кисню 

проявляється у так званих високотемператуних надпровідних кераміках, 

зокрема в кераміці YBa2Cu3O7-x, що призводить до зміни структури з 

орторомбічної до тетрагональної та знижує критичну температуру переходу в 

надпровідний стан [48]. Кисневий дефіцит виявляється і в простому оксиді 

ТіО2. Що стосується ВЕО, то відмічено наявність вакансій у кисневих 

положеннях для ВЕО зі структурою флюориту [49]. Щодо наявності 

кисневого дефіциту у сполуці Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O, то напряму такого 

припущення не звучало, хоча не одноразово відмічалась можлива роль 

дефектів у визначенні властивостей та деяких структурних особливостей 

такого оксиду [31,46]. Тому то, припущення наявність кисневих вакансій у 

сполуці ВЕО цілком виглядає фізично обгрунтованим.  

В такому випадку, слід шукати фактори, що дають пояснення 

наступного. Утворення кисневих вакансій призводить до порушення 

зарядової компенсації у оксиді Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O. Відновлення умови 

нейтральності заряду можливе в тому випадку, коли якийсь із катіонів, або 

група катіонів, може перейти з зарядового стану 2+ в зарядовий стан 1+. 



Серед наявних у сполуці можливих п‘яти катіонів, найбільш сприятливий у 

цьому відношенні є іон міді, який легко може утворювати не тільки оксид 

CuO, але і оксид Cu2O, в якому мідь знаходиться в стані окислення 1+. Інші ж 

катіони практично не утворюють оксидів типу К2О. Постає питання, як 

повинно відображатися на особливостях структури утворення оксидних 

вакансій та перехід катіонів із зарядового стану 2+ в стан 1+. Зазвичай це 

повинно супроводжуватися змінами локального оточення такого іону. 

Яскравий приклад цього – киснево-дефіцитні структури YBa2Cu3O7-x в яких 

зменшення кисню призводить до утворення вакансій в базисній площині, в 

якій практично квадратне кисневе оточення міді при х=7 змінюється на 

змішане оточення, одне з яких є звичайним октаедральним оточенням міді в 

стані окислення 2+. В такому випадку, як було відмічено, має місце зміна 

структури з орторомбічної до тетрагональної [48]. Як можливе 

підтвердження подібного явища у ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O може бути 

наявність спотворень різних типів, що припускається в [41,46], що особливо 

суттєві при збільшеному вмісті Cu в таких системах [46]. Крім цього, 

фактором часткового підтвердження може слугувати ефект Янна-Телора, що 

проявляється на іонах міді. Тобто, модель про наявність кисневих вакансій у 

ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O, концентрація яких може змінюватися в 

процесі синтезу, старіння, подальшої термічної обробки, цілком вірогідна, 

хоча і потребує подальшого аналізу, теоретичного обгрунтування та прямого 

експериментального підтвердження. 

 

3.2. Особливості термомагнітної поведінки та аналіз 

магнітних параметрів. 

 

Для обох зразків, О1 та О24, результати дифракційних досліджень яких 

розглянуті в попередньому розділі, було отримано температурні залежності 

магнітної сприйнятливості (Т), які по часу співпадали з отриманням 



дифракційних спектрів, що дає можливість проаналізувати можливі кореляції 

між особливостями магнітної та атомної структури. 

В температурному інтервалі, що визначається можливістю 

експериментальної методики (300-900К), всі температурні залежності були 

досить подібними за винятком певної різниці в початковій величині 

магнітної та послідуючими її чисельними значеннями при більш високих 

температурах. Тому на рис.3.5 наведено лише (Т) для зразка О1 в стані, що 

характеризується дифракційним даними O1wwm (див. табл.2.1). 

 

Рис.3.5. Температурні залежності магнітної сприйнятливості  та 

оберненої магнітної сприйнятливості 
-1

 зразка О1 в стані O1wwm. 

Світлі значки – нагрівання, темні – охолодження, лінії – 

апроксимаційні криві.  

 

З наведених (Т) видно, що гілка нагрівання співпадає з гілкою 

охолодження, тобто, в температурному інтервалі досліджень фазові та 

структурні перетворення не проявляються. Спадна нелінійна залежність дає 

можливість припускати Кюрі-Вейсівську поведінку такої залежності, що 

описується виразом: 
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𝜒(𝑇) =
𝐶

𝑇−𝑇𝑐
. 

де 𝑇𝑐 – температура Кюрі, а 𝐶 – постійна що визначається виразом:  

𝐶 =
𝑁𝜇𝑒𝑓𝑓

2

3𝑘
⁄ , 

де 𝜇𝑒𝑓𝑓 – ефективний магнітний момент, 𝑁 – кількість атомів, іонів на 

одиницю об’єму, або число Авогадро (якщо визначається молярна магнітна 

сприйнятливість), 𝑘 – постійна Больцмана. 

Зваживши на те, що з рівняння (3.1) слідує:  

𝜒−1(𝑇) = 𝑇
𝐶⁄ −

𝑇𝐶
𝐶⁄ , 

тобто, залежність 𝜒−1 від Т повинна бути лінійною, що добре виконується 

для отриманих результатів (рис.3.5), особливо при врахування 

експериментальних похибок (нанесені на залежностях 𝜒−1 від Т). Лінійна 

апроксимація, проведена для всіх точок гілок нагрівання та охолодження з 

ваговими коефіцієнтами, що визначаються експериментальними похибками, 

дозволила отримати її параметри за якими було визначено температуру Кюрі 

та ефективний магнітний момент на іон. Значення цих параметрів містяться в 

таблиці 3.4. В цій же таблиці наведено оцінку похибки визначення 

температури Кюрі, ∆𝑇𝐶. Значення похибки визначення eff не наведено, 

оскільки воно практично однакова для всіх результатів і складає приблизно 

∆𝜇𝑒𝑓𝑓=0,01 𝜇𝐵/іон.  



Таблиця 3.4. 

Температур Кюрі ТС, точність її визначення ТС, ефективний магнітний 

момент eff, магнітні сприйнятливості 300 та 900 при температурах 300 та 

900 К, відповідно, та їх відносна величина 300/900 досліджених об‘єктів. 

№ Дані ТС, 

К 

ТС, 

К 

eff, 

В/іон 

300, 

10
6
 см

3
/г 

900, 

10
6
 см

3
/г 

300/900 

1 O1H9 -238 7 2,04 27,36(38) 12,60(37) 2,17(9) 

2 O1wwm -189 6 1,95 27,33(35) 12,19(34) 2,24(9) 

3 O1t -263 7 2,04 26,79(35) 12,24(34) 2,19(9) 

4 O1tH1 -251 7 2,05 27,75(37) 13,00(36) 2,14(9) 

5 O1tН2 -213 6 2,01 27,93(36) 12,78(35) 2,18(9) 

1 O24wm -250 7 2,01 26,40(36) 12,18(35) 2,17(9) 

2 O24t -235 7 2,02 27,13(36) 12,55(35) 2,16(9) 

3 O24tH1 -253 8 2,01 26,24(36) 12,27(35) 2,14(9) 

4 O24tH2 -287 8 2,04 24,77(36) 11,88(35) 2,09(9) 

5 O24tw12 -234 7 2,00 26,46(36) 12,37(35) 2,14(9) 

 

 

Як видно з наведених даних ТС є від‘ємною, що узгоджується з 

антиферомагнітною природою магнітного впорядкування в таких сполуках, 

встановленою в [33,34] на основі як магнітних, так і нейтронографічних 

досліджень. Всі температури Кюрі відрізняються від температури Неєля ТN 

для даного матеріалу, що складає ~113-120 К [33,34]. Така відмінність цілком 

очікувана, і спостерігається в більшості магнітних матеріалів при переході з 

упорядкованого (феромагнітного або антиферомагнітного) до 

неупорядкованого (парамагнітного) стану [50]. Обумовлено це тим, що ТN 

(або також так звана феромагнітна температура Кюрі) є температурою, що 

відповідає втраті дальнього магнітного порядку, а ТС є певним 

термодинамічним параметром, що характеризує обмінні взаємодії. Подібна 



відмінність ТС відмічається і для ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O [34]. Так за 

даними [34] ТС=-245К. Як видно, наведені в Таблиці 3.4 значення ТС є як 

меншими так і більшими цього значення, що вказує на різний характер 

обмінних взаємодій, або різний характер типу ближнього порядку, що 

відмічено в [33]. Щодо ефективного магнітного моменту, eff, то відповідно 

даних [34] його значення на формульну одиницю складає eff=2.95В/f.u., що 

в перерахунку на іон рівне eff=, що дещо вище ніж максимальне значення 

eff=2.04-2.05 В/іон, які фігурують в таблиці 3.4. 

Не вдаючись в обговорення таких відмінностей, єдине можна 

стверджувати, як і у випадку параметрів структури, досить важко пояснити 

відмінності між ТС та eff як для для різних зразків, так і їх зміни в процесі 

старіння та послідуючих відпалів.  

 В таблиці 3.4 наведено і абсолютне значення магнітної 

сприйнятливості 300 та 900 при температурах 300 та 900 К, відповідно, а 

також їх відносна величина 300/900. 

 

3.3. Кореляції між структурними та магнітними 

параметрами. 

 

На перший погляд зміни структурних та магнітних параметрів від 

зразка до зразка та в процесі старіння можна розглядати як наслідок простих 

експериментальних методик. Проте проведений нами аналіз дозволяє 

виділити певні кореляційні особливості, що знаходять адекватне фізичне 

пояснення. Розглянемо перш за все встановлені кореляції для структурних та 

магнітних параметрів окремо. 

 На рис.3.6,а зображена залежність температурного фактору від 

параметру комірки Як видно, для обох зразків має місце зростання фактору 

Дебая-Валлера зі збільшенням параметру комірки. Такий фактор цілком 

логічний при врахуванні динамічних причин фактору Дебая-Валлера, тобто в 



припущенні, що М – в основному обумовлений температурними 

коливаннями (температурний фактор Дебая-Валлера). Цілком логічно, чим 

більший параметр комірки, тим більша амплітуда коливань іонів, що 

визначають М.  

 

 

а б 

 

Рис.3.6. Залежність фактору Дебая-Валлера від параметру комірки в 

моделі бездефектної структури (а) та залежність вмісту кисню від 

параметру комірки при врахування вакансій в кисневих положеннях 

(б). (Темні квадрати – дані для зразка О1, світлі квадрати – дані для 

зразка О24). 

 

Зображена на рис.3.6,а залежність М(а) відповідає моделі бездефектної 

структури. В моделі, яка враховує вакансії, залежність подібна, тому ми її не 

розглядаємо. Проте, на рис.3.6,б зображена залежність вмісту кисню у від 

параметру комірки а, для останньої моделі. З наведених даних досить важко 

обгрунтувати таку залежність, оскільки її можна розглядати двояко, як одну 

спадаючу зі збільшенням параметру комірки, яку досить складно 

обгрунтувати з точки зору зменшення кількості дефектів у структурі, так і 

дві, скоріш за все зростаючі залежності, якими характеризується кожен із 

зразків. Не великі варіаціїї складу, якими напевне може характеризуватися 

кожен із зразків, і можуть обумовити групування результатів, а зростання, 
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яке особливо чітко видно для даних зразка О24, є простим наслідком 

зменшення дефектності структури. 

Оскільки вакансійна модель потребує деякого пояснення та уточнення, 

то в подальшому будуть розглядатися лише параметри, що отримані для 

бездефектної моделі.  

 Існує певна розумна кореляція і між магнітними параметрами, яка 

знаходить певне фізичне обгрунтування. Так на рис.3.7 зображена залежність 

між температурою Кюрі та ефективним магнітним моментом досліджених 

об‘єктів. Як видно з рисунка має місце тенденція до зменшення магнітного 

моменту зі збільшенням температури Кюрі, або зі зменшенням її 

абсолютного значення. 

 

Рис.3.7. Залежність магнітного моменту від температури Кюрі 

досліджених об‘єктів ((Темні квадрати – дані для зразка О1, світлі 

квадрати – дані для зразка О24). 

 

Такий факт знаходить досить просте обгрунтування. Для цього 

використаємо просту теорію молекулярного поля Вейсса. Відповідно цієї 

теорії температура Кюрі: 

 

𝑇𝐶  ~ 𝐽𝑆(𝑆 + 1) 
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де J – обмінний інтеграл, S – деякий ефективний спін електрона. Оскільки J – 

обмінний інтеграл – від‘ємний для антиферомагнетиків, а спін пов‘язаний з 

деяким ефективним моментом рівнянням: 

 

𝜇2 = 𝑔2𝜇𝐵
2 𝑆(𝑆 + 1), 

то з урахуванням (3.4) та (3.5) слідує, що 

 

𝑇𝐶  ~ 𝐽𝜇2. 

 

Оскільки обмінний інтеграл J для антиферомагнетика є від‘ємним, то 

цілком очевидним буде тенденція змін ТС від , зображена на рис.3.7. Певне 

групування отриманих точок залежно від належності результатів до типу 

зразка, вочевидь, є наслідком певного впливу деяких варіацій складу та 

структури, якими характеризується кожен із зразків. 

 Цілком логічним тепер виступає питання про наявність кореляцій між 

параметрами, що визначають структуру зразків та параметри магнітних 

взаємодій. Аналіз результатів, поданих в таблицях 3.1-3.4 дозволив 

встановити наявність кореляційних співвідношень і в цьому випадку, що і 

слідує очікувати, зваживши на природу магнітних взаємодій. На рис.3.8, а 

зображена залежність температури Кюрі ТС від параметру комірки а, 

отриманого в результаті уточнення Рітвельда, а на рис.3.8 зображена подібна 

залежність ефективного магнітного моменту. Як видно, для ТС(а) характерна 

наявність спадної залежності, яка за виглядом хоча і може розглядатися як 

лінійна, але лінійність потребує більш детального теоретичного 

обгрунтування. Дані, отримані для обох зразків не групуються, а 

доповнюють один другого. Для залежності  від а характерним є лише 

тенденція до зростання  зі збільшенням параметру а. Групування ж даних 

слід розглядати як наслідок впливу на  не тільки а, а але й інших фізичних 

причин. Зокрема, при умові (3.5) відсутності спін-орбітальної взаємодії 

(заморожування орбітального моменту) g=2, тоді магнітний момент буде 



визначатися лише величиною спіну. Проте така картина досить рідко 

спостерігається навіть для монооксидних систем і зазвичай магнітний 

момент є більшим, ніж той, що передбачається з теоретичних розрахунків 

при умові заморожування орбітального магнітного моменту, що вважається є 

наслідком лише часткового заморожування орбітального моменту. Тому 

залежність  від а буде визначатися в першу чергу особливостями спін-

орбітальної взаємодії (значенням g), яка в свою чергу досить сильно 

визначається локальним, ближнім характером впорядкування, яким 

характеризується кожний із зразків. Останній, буде суттєво визначатися 

певними варіаціями складу та умовами синтезу, зберігання та старіння. 

 

 

Як відомо [50,51], величина обмінної взаємодії досить сильно залежить від 

відстані. Отже, будь-які, навіть незначні, зміни параметру комірки, а 

відповідно і відстані між атомами або іонами, можуть суттєво впливати на її 

величину. Зваживши на рівн. (3.4) або (3.6), що дають зв‘язок між 

температурою Кюрі та обмінною взаємодією, можна і очікувати зміни ТС 

внаслідок змін обмінної взаємодії J. Цілком зрозуміло, температура Кюрі 

буде визначатися і ефективним магнітним моментом, але, якщо обмінна 

взаємодія буде виявляти більш сильну залежність від а, то цілком зрозуміло, 

що зміни ТС будуть визначатися переважно J. Отже, хоча і існує певна 

залежність між  та а, яка для наших результатів зображена на рис.3.8,б, але 

вона буде подавлена залежністю J від а (рівн.3.6). Тому спостережувану 

залежність на рис.3.8,а пояснимо з точки зору змін обмінних взаємодій.  



 У випадку прямої між атомної 

взаємодії, зваживши на залежність 

обмінного інтегралу від відстані між 

сусідніми інтегралами [ ], слід було б 

очікувати зменшення міжатомної обмінної 

взаємодії зі збільшенням відстані у випадку 

антиферомагнітних взаємодій (J<0) (рис.3.9). 

Таким чином, слід було б очікувати 

зменшення абсолютного значення 

температури Кюрі. В той же час ми спостерігаємо протилежну ситуацію: 

абсолютне значення температури Кюрі зростає зі збільшенням міжатомної 

віддалі. Причина цього полягає в наступному. Зображена на рис.3.9 

залежність відноситься до прямих обмінних взаємодій, а у випадку цілої 

низки оксидів та ряду інших сполук, антиферомагнітне впорядкування 

виникає внаслідок не прямої взаємодій між сусідніми носіями спіну 

(катіонами), опосередкованою аніонами ( вданому випадку киснем). Подібна 

взаємодія визначає магнітне впорядкування в таких оксидах як NiO та СоО, 

які є складовими дослідженого ВЕО, та низки інших оксидних систем. Тому 

 

 

а б 

 

Рис.3.8. Залежність фактору Дебая-Валлера від параметру комірки в моделі 

бездефектної структури (а) та залежність вмісту кисню від параметру 

комірки при врахування вакансій в кисневих положеннях (б). (Темні 

квадрати – дані для зразка О1, світлі квадрати – дані для зразка О24). 
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Рис.3.9. Схематична 

залежність прямого 

обмінного інтегралу від 

відстані між атомами (взято 

із [ф]). 



спробуємо пояснити залежність ТС від а на рис.3.8,а з точки зору змін 

непрямої обмінної взаємодії. Для цього використаємо схему, описану в [51].  

На рис.3.10,а зображено класичну схему Крамерса-Андерсона для 

пояснення не прямої, або як часто говорять надобмінної, взаємодії для трьох-

центрової молекули М-О-М, де М – катіон, О – аніон (кисень) (взято із [51]). 

В основному стані на магнітних іонах М знаходиться по одному d-електрону, 

а на іоні О
2-

 два р-електрони. Оскільки спінова оболонка іона О
2-

 нейтральна 

(має два протилежно направлені спіни), то в основному стані ніякої кореляції 

(взаємодії) між орієнтаціями спінів М не буде. Крім такого чисто іонного 

стану може виникнути збуджений стан, при якому один з р електронів кисню 

переходить до одного з двох іонів М. Тоді, той р-електрон, що залишився на 

кисні тепер вже може приймати участь в "обмінних" взаємодіях з іншим 

своїм сусідом М, а отже виникає певний результуючий обмінний зв‘язок між 

спінами М.  

 Отже, необхідна умова для виникнення обмінного зв‘язку – існування 

збуджених станів проміжних іонів. Точна хвильова функція системи повинна 

бути суперпозицією хвильових функцій основного та збудженого станів. 

Енергія, що відповідає такому стану, може бути обчислена в третьому і більш 

високому наближенні теорії збуджень, і містить цілу низку добутків 

матричних елементів. Явно зі схеми, зображеної на рис.3.10,а не слідує, що 

зменшення віддалі між іонами повинно призводити до зменшення таких 

матричних елементів, навпаки, зазвичай матричні елементи будуть зростати, 

а ймовірність утворення збудженого стану за рахунок переходу р-електрону 

кисню в d-стан катіону М повинна зростати, що призведе до зростання 

обмінної взаємодії, що не узгоджується із залежністю на рис.3.8,а.  

Однак, для ВЕО встановлена досить дивна обставина впливу 

невпорядкованості на дифракційні спектри, що повинна виникати внаслідок 

відмінностей в розмірах катіонів. Такі відмінності повинні призводити до 

статичних зміщень іонів з їх положень рівноваги кристалічної гратки 

кам‘яної солі. Наслідок таких зміщень слід розглядати у вигляді статичного 



множника Дебая-Валлера. У високоентропійних сплавах за рахунок цього 

відбувається досить сильне зменшення інтенсивності дифракційних 

максимумів та збільшення їх ширини зі збільшенням кута дифракції. Різниця 

іонних радіусів ВЕО практично є такою ж, як і у високентропійних сплавах, 

проте уширення дифракційних максимумів та фактор Дебая-Валлера у них не 

значний, що підтверджують наведені дифракційні спектри та результати 

публікацій. Як вважають, що розмірні відмінності катіонної підгратки 

узгоджуються за рахунок іону кисню [46]. На рис.3.10,б запропонована одна 

із схем, що дозволяє не тільки узгодити різниці катіонних радіусів при умові, 

що радіус кисню є постійним, але й може пояснити зміни, що можуть 

відбуватися за рахунок зміни (зменшення) відстані між катіонами М при 

умові збереження їх ідеального положення в структурі кам‘яної солі. В 

такому випадку катіонна підгратка буде характеризуватися малими 

статичними зміщеннями, а оскільки катіони, як елементи з більшими 

атомними номерами, будуть переважно визначати розсіювання 

рентгенівських променів, то вплив структури на дифракційну картину по цій 

причині буде мінімальним. Але в такому випадку зміниться (зменшиться) 

перекриття хвильових функцій, наслідком чого і буде менша ймовірність 

утворення збуджених станів іонів. Результат цього – зменшення абсолютної 

величини температури Кюрі зі зменшенням а, що і спостерігається 

експериментально. 

Нажаль проведений аналіз не дозволяє однозначно встановити причини, 

що обумовлюють такі незначні зміни структури. Скоріш за все, такі зміни є 

наслідком метастабільності структури 
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Рис.3.10.Класична схема Крамерса-Андерсона, що пояснює не прямий 

обмін між двома катіонами М через аніон О [51] (а) та можлива її 

варіація при зменшенні відстані між катіонами при незмінному їх 

положенні (б). 

 

високо-ентропійних сполук при пониженні температури, що обумовлено 

зменшенням ентропійного ефекту за рахунок пониження температури. Так в 

[46] було встановлено, що при відпалі зразків ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O 

навіть при 300
о
С протягом 12 годин спостерігається зміна інтенсивності 

дифракційних максимумів, що може розглядатися наслідком початку розпаду 

структури ВЕО, оскільки ентропійний ефект при таких температурах ще не 

значний, а дифузійні процеси прискорюються. Тому цілком логічним є той 

факт, що при кімнатній температурі такі відбуватися досить повільно, 

призводячи до незначних структурних змін, які в неконтрольованих умовах 

оточуючого середовища можуть бути віднесені до експериментальних 

похибок. В нашому ж випадку, лише магнітні дослідження дають можливість 

встановити, що такі зміни відбуваються, і вони не є наслідком 

експериментальних похибок. Щодо конкретних механізмів, то в цьому 

випадку потрібно провести додаткові дослідження, зокрема в 

контрольованих умовах старіння.  

 

  



В И С Н О В К И 

1. Методом Рітвельдівського повнопрофільного аналізу описано 

дифракційні спектри ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O. На прикладі двох зразків 

такого складу, синтезованих не залежно при різних режимах, показано, що 

структурні параметри, отримані мінімізацією розбіжностей між 

експериментальними та розрахунковими дифрактограмами, змінюються як 

від зразка до зразка, з часом старіння та послідуючих відпалів. Наявність 

кореляцій між самими структурними параметрами (між а та М) та між 

структурними параметрами та магнітними характеристиками (між а та ТС, 

частково між а та ) свідчать, що такі зміни не є результатом 

експериментальних та розрахункових похибок, а виникають внаслідок не 

контрольованих умов старіння, відпалів та частково не великих варіацій 

складу. 

2. Запропоновано модель для пояснення не відповідності між 

експериментальними відносними інтенсивностями дифракційними 

максимумами та розрахунковими, що передбачає наявність невпорядкованих 

кисневих вакансій у ВЕО Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2Oу. Така модель призводить 

до кращих статистичних параметрів якості наближення, проте вона вимагає 

адекватного пояснення механізму зарядової компенсації при виникненні 

кисневих вакансій. 

3. Залежність між температурою Кюрі та параметром комірки ВЕО 

Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2O пояснюється як наслідок сильної залежності 

параметрів надобмінної, непрямої обмінної взаємодії між катіонами, 

опосередковане аніонами кисню. Така ж залежність між ефективним 

магнітним моментом та параметром комірки буде результатом зміни 

параметрів спін-орбітальної взаємодії, яка буде визначатися не тільки 

відстанню між атомами, але і локальними оточеннями. 
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