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aí tím kon. • e tvy CKTOHV muune [ t poťiíat na pf5t*cľ« )e«J«iie írm* Í , *SľjnC ft©T?»

k u l a t ě n o c í •bi a oeset . Q e v é l k r a l bycínoiru mujiM l 4 -»* 1 o* -t t imí«íoi * rus*

;e«iné í pŕeätcfozich feoofcrcncE č e s k o s l o v e n s k ý c h lyítť.fi

S r n o I 9 É 9 , B r a t i s l a v a 1971, Olomouc 1 9 7 } ; liberce H l i , t a s t e *

ľ*77, O s t r a v a ľ*7"f. P r a h a 1981, B r a t i s l a v a 198í., fa<nditut»icie [•?«?

Jo?, ovsa t ý prst /H.ieBená Brno 1990

(íyla !<> k o n l e r e n c e {ulillejnt, v mnohipín nava7u j íc i na ty im 1 imrni S ŕ, 4 mn«iií»»iéiii "sm

! 1 -i<t j H H i i í s konáni >sľ vrátllď tast, kde by I v pŕfírt * ice ne? nlvscetu lety poJoiíe-

?lk lad) traií(c«? p r a v i d e l n ý c h setkání naší prof««nt o b c e . 1st© t> oní e t trnce rtuvněi

u t a v ŕ c l a Ovírŕť truilť:t u o v é . ľ o p r v ŕ J3(se »oh!j

itraniíi .1 pŕivfť'it ty, kt«>ŕi nafte po/v4nj p ŕ l j a l t . S h o d n e *y>áa#einíi

val a p r o h l u b o v a t v /.i jiínoiŕ styky a k o n k r é t n i námety n» »p«»llMpr»ct « Uwflleiudrinioft 11

patri ly k vý./r>3ianýtn pf

Pfednluva ke sborníku ÍIPBIÚŽP opakovat publikovaná ti p ředil) í ha t

objektívni hodnoceni konference, už 7 toho důvodu, í«? hlavnfn ůíejero sborníku je

pŕedlo/eni „sebraných" materiálů. Stalo se jíž dobrým /vyken. >e se tak deje *e

forme dodané autory, kteří tak nesou odpovědnost za obsah a prezentace svých pří-

spěvků. Kromé plPnámícM přednášek a vystoupeni na symposiích sborník tentokrát

obsahuje 1 krátké anglické abstrakty původních sděleni' předložených formou

Ani tyto texty nebyly obsahově upravovány, pouze v několika případech

přepisu (pro nevyhovující formát dodaného textu) byly be? konsultace s autory od-

straněny zjevné překlepy.

Na sborník konferenčních materiálů lze pohlížet i jako na svého druhu eobovv

dokunent. Z toho důvodu byly zařazeny v Brně přijaté prograay činnosti fyzikálních

vědeckých sekcí obou republikových organizací a rovněž tak příslušná usneseni.

Přes několik návrhů na zařazení seznánu účastníků s plnýní adresami pracovisi

se editor sborníku rozhodl zařadit jen prostý seznam účastníků, autorů a/nebo spo-

luautorů příspěvků. Celkově sevřená forma sborníku, která byla diktována nutností

vydat všechny konferenční materiály v jednom svazku a minimalizovat tak náklady

snad nesníží jeho užitečnost a informační hodnotu v nejširším slova smyslu.

Závěrem je mojí milou povinností poděkovat pracovníkům Tiskového střediska

JČSMF v Praze za výbornou spolupráci. Za rychlou a kvalitní práci patří díky rov-

nbl pracovníkům tiskárny Polygrafia s.p. závod 6.

Editor
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ŕimiw5)*t t f WS JCSlHf n * islWMH&l lľJ"í(t»- II V*í

m* * «atm>ií» sftrmiwAífaritiia «•

í'i S' v nových paůmlnk&cltti omroim Jící *e ai«««*f*t jefcé <sp«inll e-ímnji'S.e a * í Si S msws/itiTie1 mís

traiOlce tvé vice nuei dvacetileté ittimn«si«tt gurcn í -̂  ̂  i »JUJ * JÍ'Í ofetHmiŕ marněte
clercsfca ŕikladna (vice net 1000 elendU, ffcwiíeiwsti * i»r(9*m3/*itjnií «trui*tmr« '(.me-

trarné skupiny, kolektívmi a zahraniční í iřtemo*irí pířatiujiřmijí f*S fe ef«*tiHMn)í*»Ľ
no**rt( iřínnoílí * rbir»icn tfHht\níC*\> «lt*clpl tnAcmi » p)ŕe*6«ni***mt pŕ«
je mení* oddŕloval 2«Uit* dn*s j* pro íVS dutirtité t>#t plsffffirmoiu pre (*rf»no**mí
polf«b a ««*rA fy/iky v budoucnosti bi U M i */O»J*Í»*J4Í * fc«st«*.it*«»é vytwaM«n# ««*
/or prosakoval u profesní c" oroanA i v c»l* «pol*ŕnosti. ŕVS »r»dt<«* P M M M Í
ŕtenúM prt uspokojovaní odbornýcn iá}mfi i potŕcb. no** p»* «• «st*/fe*c*
a pracovníc" ««í*l fVS ti misí udrivt dAUtitou roli *• **»»í politic*, v m
ní spolupráci, v činnosti •»p»rtn(, posuio**c(, progno*ticM. propagwfhnf «

Konkrétní rozpracováni • koordinovaní ttcMo wloh proved* «©*# výiner
jt vsak tř9t>a:

- vytvořit nazávislé fórum pro altarnativni diskusi fyziMlnfc* program*, pro-
jektů a rozdalovfní finančních prostŕedku

- nit k disposici a obwéňovat skupinu espcrtfl pro poradoí Činnost pro *l*t«f
orgány v oblasti fyzikálních i fyzikálni aplikačních disciplín

- vyuíit struktury Členské základny (fyzici z ČS*V i vysokých «kol) k nálezem*
optiaální kombinace výzkumných ústavu a vysokých skol a jejich vzájemné spelwprác*

- udržet a posilovat vztahy a kontakty s FVS J9MF
- ve spolupráci s EPS, zahraničními fyzikálními společnostmi, zahraničními Cle-

ny FVS navazovat užitečné mezinárodní kontakty (pro nahrazení zanikajícíc* »fe<minfcw
dohod), pomoci při vyuSívání mezinárodních bank nevyužitých prístroj* a literatur*

- zastřešovat a inspirovat odbornou prípravu a motivováni mladých fyzik*, mato-
vat o vydávání odborné fyzikální literatury původní i prekladové

- posilovat postavení fyziky a uplatněni fyziku v promyslu. 4zce smelwmrecewat
s kolektivními Cleny

- pořádat specializované mezinárodni konference, poskytovat pemec o«ratfetelem.
vést kalendár akcí

pokračovat v úspéiné popularizaci a fyzikální propagaci, aktívni plaa»it me
obecné povedomí o významu fyziky pro společnost e ekonomiku v nových medmfnJcécJh

- pravidelné sledovat hmotné podmínky a uplatňování fyzik*, petfévat o tem «r»-
kou Informaci, vytvofit burzu pracovních príležitostí a v pffpade motreky keeralime-
vat i rekvalifikační kursy

- spolupracovat na nových stanovách JCSMF

- zapojit do práce FVS podstatné více Clené, přenášet éclm* éfcely «• •$, ak-
tivizovat důvěrníky, podstatně rozšířit kontakty mezi Cleny a výtary

- podílet se na príprave 11. konference Cs. fyzik* na Slovenské v r. 1999
- hledat možnosti ekonomického oživeni hospodařeni FVS a poeporovat peefeifcetel-
einnost fyzikO a ve fyzice
- pésobit na obsazování všech vedoucích míst fyzikálního charskten
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« aCméltiidf Hltffímititédm Í4ľ5

(list*íigipiu|Icíihu »ýímoifuji nté*Muijie Í * irCtcDCiIMCXUI JMTÍÍIC2 * uimSťítin Ji* ÍII>
2 * 1 * * 1 * oceiftwije ahtivttiui vrítoori* (9® jisr* IW?„ nmptutMimí f Áru í»'/8*äi *
ť»*ľ a íJoorta.M wt iem«*c t pr* i t* » pontiff'jntt Í T 5 * JrtlMWMrĚ j«••<•*£wími(ititri fmtmi mi*

s p r e j e movemiui v^Dornii mtmtta m.(ľé-tn^ mio niiaflkcftií/ejiCcíitiií' íííS«-5««w

ro/pracowat. «»/n»iwu « nim iíC*ir»# a pír ** a ta* 0 " i * if»t&tm»*Bt e prac t
<>lM>rini#^ «fcwpiíTi a *p#n<]ii*iu

. a l # i ve řV5 n« p»#*«**#*>I pe«l»v#nií í »/ l*» a f y < i ^ *
nosí i i *e «*i(ti»*iNi konl**t«>. fc /<**-•*»«( m*j|#pA|cn stwmNMueiIli, /**•>»• fllo

í*f n t nebo zastavení dotaci FVS *• pro ŕlen*M přisp**** *«*mo*'iojff |#*t
Kts^ a fcaídy st dále mít It stanovit jeho výši podle tone. ja* eftee a mlt* pottporo*»t
fvs Výbor fvs wAte pŕizpAsobit vý4» pf<»p*»fcu podle menlcicm se paómim*. » timností
FVS a upravit jeho »ý*l pro studenty.

Vzhlede* k nebezpečí výr*znéno poklesu w odberu t* í as, fy*, (dtoporwíjujtew* na-
kladatelství zavést odlišne ceny pro instituce CvysokíI a individuu*Inf odběratele
(zvláště dlen- tvs). Ke sní jen | poklesu vyulít zahraň i tt*ict* zfciusetn«stf a <u*azo«at ;
o inzerci. Zdůraznit roli Čs. tas. fyz. jako Členského časopisu a vy*i«NN»t *•
pfípa«*né"Ki» láníku,

Usporádat fórum III béhem nejbližšího půlroku «* důrazem na vztsM
skol a ústavu Akademie a jejich vzájemn* spolupráce zvliite v oblasti
nfho vzd*14ván().



I1* i ! < í H í j ! Ľ 4 i ! V i t u i ' i ľ w t ľ, u ' ř ' J ' j J ' j ŕ

ľ s I! imp iit ],'«- 'im1 rfwj'UMŕľnrai iD'16'iiHS* S ,*. -t u <o> j * j ŕ L i i i inr-t í i. . i ť í . M J * ; * i,/. iiinut-.i- ; i * i _ Í ' * M - > M I :

-s-* 1141 RM , * f * jití flMjifr í « í irni5i»ié mwimaiit! t

iť" t (pirie"s#ii)ij*i)i*miO jMľUf í*1® * mlfiUí* jiitflo*' ii i ' i!** itll*i«>b>\<

iíi'ir 11 ioiirigi#«vitií#iŕiri*j * ÍWSIJÍWII I ÍCS-*-*]! • t t i w w i i D

A I « Í I W I H \ * Č I H * j í Dwflísi*í 8

(P'S o (WfSH)**iÄ»iOi**mí €tet*-«S"Kt j » eiOflie ji $«& IU n a u-y> Í B Í B I U I

\> 4 *imt's ďjicíiiJiií perspiefc!! j » tmwVff K ŕ * * 1 * jxsipii ; i iM'ii ieff#ji-j*j i

hutit postgraidiiuiAlnoc-ttw »̂cokr D A«'wim s« * S)SÍJ*<ÍW* j s-**^-*;;;«u-

so /aí»r»«nit«ifiin ffy/sfeAUmtíina spxs!B«i(tw«>«l*ii)S * íľ^E jwa
a

dopostal oswctfŕené afctiwttr FVS s O-Í**!!!**^*' e«ssmr». pr*c« tuMlc
a podporovat lid* najmi o telo itä«*nxo**

a

- podporoval «iŕa*l £!*no* f»S ma odbonnýcmi po*i».ja«i»cJ«i

t * zahraniti
- spolupracoval s íw/ífcwmi v »t»la*ti pri*wr*i«i
- podporoval einnosl odborných thtipim fWS pr i orpan)/**>••«f

Mmlnéroir a prední*©*

- v vpt sova Í súia>* • *tfb#»»v v»d*c*#c!t» a popeláři/aťiHt* prac 7
• propagovat a podporovat £ inmost Klimbu fv7lfco« a «1«*M «1»#*< * I

- «»*dal*J organ 170 vat fcomfvrffnci* sl««c«MhÝc*i !»•/»*»*

Mtdri osvcdtcin* afclivltv patria a j «potofn* fcemfcrcinci*
řv/in-ov, r fciorýcn na)bl»7*»i» - Jcdcnistu /oroani/uijww * rok*
Jť»W a VŠOS v Ž l l i n t .
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Vytvor t ! spoloŕný fono m» t im»inc«i>*»mti* te«' ifsinnnsii poxíí*

* i o / 4 i r i t s doplnil tfoteraiiii »pr«»oi* f*, f a *
nmformaŕíiÝ £»sopls ma úrovni tvrat**fitc* Mew*

ciacitt. tkolách. o »fcU*)te wo fy i ik* a pod. I

usneseni* to *»mo*tatné*K> /»*9dania FVS JSMF
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ú. absolutóriuM odstupujucaowi trfdonu

m, úprawy štatútu FVS JSMF

f /ápls o volbácfi

g, program Činnosti FVS JSMT na nasledujúc* obdobie
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Fyzika jako součást kultury
Libor Pátý

Ministerstvo školství,mládeže a telovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1

Fyzika jako jeden z vědních oboru je nesporně součástí kultury v je-
jí* širší* slova sayalu. Toto tvrzení je platné obecně ve vztahu k světová kultuře
a vědě i speciálně k naší národní kultuře a vědě. Nejde viak jen o to prokázat
platnost tohoto výroku, ale i o to poznávat proatěny postaveni fyziky v kultuře
běhen plynoucího času a chápat jejich příčiny. Pohlédneme-li do historie, najde**
v ní přesvědčivé důkazy pro naše tvrzení. Poznávání přírody bylo vidy úzce spjato
s projevy kultury a kultu. Už nejstarií technologické postupy-např. hmčířství-
odvozené od poznání přírody, byly spojeny s kulturní* projeven a archeologie Je
takto interpretuje. Další* důkaze* je i sepětí astronomických poznatků s nábožen-
ský* kulte*. Starověká přírodní filosofie zkousala podstatu přírody a veemíru,
hledala v ně* postaveni člověka a společně s tí* rozvíjela rozumové schopnosti.
Přírodovědné poznávání, vývoj kultury a řešení filosofických otázek byly proto
činnosti spolu propojené a vzájemně podmíněné. Nebudu unavovat výčte* skutečností
a přehledem etap vývoje přírodovědy, z nichž každá včetně té, kterou prožívám, to
potvrzuje. Zvlášt přesvědčivě dokládají spojení s kulturou přední osobnosti vidy
jako byl např. Aristoteles, da Vinci, Galilei a Einstein. Intelektuální potenciál
nejpřednějších vědců je často vedl k vstupů* do kultury a i na politickou scéna.
Propojení přírodovědy a z ní právě naieho oboru s českou národní kulturou lse do-
ložit odkaze* např. na dílo J.B. Purkyně, působení Augusta Seydlera i činnost Jed-
noty českých matematiků a fyziků. Spojení přírodovědy a fyziky jako její součástí
s kulturou není jen pouhým časovým souběhem jejich vývoje, ale má vzájemnou pří-
činnost. Tato příčinnost spočívá především v tom, jak významně fyzika přispívá
k pěstování lidského ducha a formováni racionálně uspořádaného myšlení. Nároky,
jež kl«-*e fyzika na způsob myšlení, definováni pojmů a veličin, hledáni jejich
souvislostí, rozvíjení pracovních metod, tvorbu hypotéz a jejich ověřování, ab-
straktní usuzování a konfrontaci jeho závěrů se světem konkrétních dějů, v níž
velkou roli hraje zpětná vazba, pojem i jev pro fyziku tak významný, vedou k sys-
tematické kultivaci rozumu. Stálo by za zvláitní zamyšlení porovnat tyto vlivy fy-
ziky na rozvoj myslení s vlivy ostatních vědních oborů, zejména matematiky. V natí
dneiní úvaze pro to však není místo. V každém případě zmíněná kultivace myšlení
fyzikou nachází pole uplatnění mimo samotnou fyziku. Není proto náhodné uplat*ění
fyziků v politické sféře, dobře známé i u nás zejména v poslední dobi. S tímto
uplatněním se však shledáváme i v zahraničí. Např. ve Španělsku podle sdělení pa-
na Higuela Rojo Alaminos, státního sekretáře pro školství a vědu, jenž je sám
fyzik z oboru fyziky pevných látek, je mezi současnými rektory španělských univer-
zit značný počet fyziků. Bylo by zajímavé hledat příčiny těchto skutečností. Do-
mnívám se,že mohou spočívat v rozvoji zkoumání složitých systémů fysikou včetně je-
jich vzájemných vazeb a též v tom, že mnohé technologie , mezi nimi zejména tech-
nologie přenosu a zpracováni informace, se vyvinuly z fyziky. Tento sled myšlenek
lze tedy uzavřít konstatováním, že fyzika a její metody zvláitě mohou velmi plod-
ně ovlivnit vzdělávání , vzdělanost a tím i kulturu národa.

Vše, co bylo dosud řečeno, nemusí být dostatečně přesvědčivé sej-
«éna pro nefyziky. Obávám se. dokonce, že mezi intelektuály s odborností v humanit-
ních vědách bychom našli mnoho těch, kteří by protestovali proti tvrzení o význa-
mu fyziky pre kulturu. Vzpomeňme, jak často se mnozí vzdělanci v humanitních vě-
dách téměř henosí tím, že nerozumějí matematice a fyzice. Jsou viak i jiné a vý-
znaaněfií příznaky zřetelných tendencí k separování fysiky od kultury. Pokusím ae
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v dalším dobrat se příčin této separace. Významnou je skutečnost, že technické vě-

dy se postupné vydělily od vědy jako celku, od té vědy, která má charakter univer-

zální učenosti. Proces oddělování technických věd probíhá od počátku minulého sto-

letí a stále pokračuje. Fyzika jako východisko techniky byla do tohoto procesu

vtažena a stala se jäto obětí.Rozvoj techniky a z něj odvozená technická civilizace

má velmi vážný vliv na kulturu. Tento vliv je v mnohém pro kulturu nepříznivý

a promítá se i do filosofie poslání člověka. Sem patří i vše prolínájící komercio-

nalizace a vznik tzv. konzumní společnosti. Tyto jevy jsou nespornými důsledky

technické civilizace, jež ve svém tempu předešla vývoj duchovní zralosti lidstva.

Další příčinu spatřuji v postupující specializaci vědních oborů.

Výhodě specializované vědecké práce, výhodě vedoucí k většímu poznávacímu efektu,

bylo obětováno mnoho. Fyzika se stala méně srozumitelnou a pochopitelnou. Musela

proto ustupovat z obecného vzdělání a tím i z kultury. Je-li zapotřebí toto dolo-

žit, uveďme jako příklad postupný vznik stále specializovanějších fakult: Filoso-

fická, přírodovědecká, matematicko-fyzikální. Jsou i hlasy o jejím dalším rozděle-

ní. Jednotlivé obory v rámci těchto specializovaných fakult se vzájemné odborně

vzdalují a je nutno vyvinovat velké úsilí k překonání propasti ve vzájemné sděl-

nost', těchto oborů.

Velmi vážnou příčinou byla jaderná fyzika a její úloha při vynále-

zu atomové bomby. Ta vedla až k vzniku názoru o odlidštění fyziky tradovanému

v širokých vrstvách i mezi odborníky samotnými. Důsledky toho pocitujeme dodnes ve

ztrátě prestiže fyziky a ztrátě atraktivnosti jejího studia pro dorost. Ve sféře

jaderné fyziky však nezůstalo na tomto efektu. Postupně se dostavilo i rozčarování

nad jadernou fyzikou pro tzv. mírové účely, tj. nad jadernou energetikou pro ne-

bezpečí jejích ekologických následků. Široká veřejnost proto často považuje fyziku

za vědu téměř infernální.

K vzdalování fyziky od kultury přispělo i zneužití fyziky k ideolo-

gickému boji v zemích, jež byly postiženy tím, že se v nich marxisticko-leninská

filosofie stala oficiální ideologií. Zde mám především na mysli ateistickou pro-

pagandu zaměřenou na vytváření tzv. materialistického světového názoru, jež ne-

oprávněně extrapolovala některé fyzikální závěry a nerespektovala a případně i za-

mlčovala závěry jiné.

Dovolte mi nyní, abych po všem, co jsem dosud vyslovil, položil

důraz na potřebu návratu fyziky do kultury v očích a v povědomí veřejnosti. Nyní,

kdy se snažíme o tvorbu nového uspořádání státu a společnosti, je i vzácná příle-

žitost k nastoupení cesty k tomuto cíli. K tomu je zapotřebí vědě celé vrátit je-

jí vlastní poslání, jež spočívá v její poznávací oblasti, v rozvoji vědeckých me-

tod a v oblasti kultivace lidského ducha. Má-li k tomu dojít, je nutno vědeckou

práci i hmotně zajistit v kontextu s takto vytčeným posláním. Z toho nezbytně ply-

ne, že musí být zajištěna ze společenských zdrojů -státních.veřejných i jednotli-

vých sponzorů - bez vazby na zdroje ekonomické, to jest na ty, které plynou z

případného využití výsledků vědy. To se netýká aplikované vědy, v níž je přiro-

zeně nutné financování provádět s využitím ekonomických vazeb. Ve sféře vědy jsou

přímé ekonomické vazby nemístné a jsou pro ni i nebezpečné, mohou snadno vědu při-

vádět na scestí. Ve sféře aplikované vědy jsou ekonomické vazby stimulátorem a ko-

rektivem. Snad stojí za poznámku, že i z této sféry často vstupuje výsledek vě-

decké práce do kultury - a pokud tomu tak je - oklikou přes konkrétní výrobek

/ televizní, reprodukční technika, elektronické hudební nástroje apod. /. Tímto

způsobem se stimuluje rozvoj nových cest v kultuře, které by byly bez této vazby

nemyslitelné.
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Význam vědy a vědecké pr*cp VP sféře vysokého školství pro jeho

odbornou a výchovnou úroveň je tak zřejmý, že snad není zapotřebí jej zdůrazňovat.

Je však nutné připomenout kulturní aspekt tohoto význasm. Stejné tak je nutno při-

pomenout i uplatnění vědy pro růst osobnosti a jejího vzdělání v průběhu celého

života, tj. v tzv. celoživotním vzdělávání. Do něj přirozeně patří i popularizace

vědy, problém na těchto konferencích Mnohokrát diskutovaný. Celá vzdělávací sou-

stava včetně celoživotního vzdělávání a popularizace M U S Í napravovat ikody v minu-

losti napáchané pokřiveným pohledem na vědu. Zde mám na mysli ponížení vědy do úlo-

hy službickování politickým cílům , napravování nedostatků ve výrobě a jejím smíše-

ním s pseudovědou.

To vše předpokládá kritické posouzení stavu naší vědy, v naiem pří-

padě fyziky,a hledáním východisek dalšího zdravého vývoje. Bude to vyžadovat pro-

myšlené vřazení vědy do vzdělávacího systému a vytvoření způsobu financování vidy,

který by ji stimuloval k co nejvyššímu tvořivému efektu. Bude to klást i vysoké ná-

roky na každého z nás, mimo jiné i to, abychom byli schopni širšího pohledu nejen

na fyziku samotnou, ale i na fyziku jako součást kultury.To vie by mohlo přiset

i tvorbě strategie zaměření fyziky na problémy celého lidstva.

Prosím, aby tato přednáška byla povazována nikoliv za ucelenou esej

v níž jsou zpracovány všechny stránky problému, ale za přehled přístupů k jeho ře-

šení, jehož hlavním úkolem je vzbudit pozornost a podnítit diskusi , jež by i na

této konferenci mohla najít své místo.



I O N T O V Á I M U l I t C E

Eail AntoneIk

Institut* of Physics, University of Aerhue, 8000 Arhus C. Oenaerk

Iontová iaplantace je aodernl, ponikud exkluzivní aetod^ která ná« uaoZfluje

změnit nikteré fyzikální připadni i cheaická vlastnosti pevných látek na jajich

povrchu tia, Ze do nich nestřílíae vhodní cizí etoay nabo aolekuly. Eikluzívnost

léto metody spoEIvá hlavni v toa, Za ja k toau zapotřebí urychlovače ionte, jeho!

cena i provozní nákledy jsou zneCni vysoká. V principu je aoZno nestřílet viechno

do vleho; to ovlea nezneaená. Za pokeZdé dostaneae leplí fyzikální vlastnosti, to

závisí na anoha okolnostech. V táto souvislosti bych rád upozornil na dva pře-

hledné Články o iontová iaplantaci publiksvaná v Cs. Časopise pro fyziku /I,2/ v

polovina ssdadecátých let. AEkoliv od jejich uveřejněni uplynulo téaiř patnáct

let, jsou stále aktuální a js v nich aoZno nalázt via potřebná k prvá orientaci.

Rozhodni ja v nich daleko víc naZ zde aohu říci já.

Podle toho, co znáae o vlivu naCistot na vlastnosti rožných .typS pevných lá-

tek, jsou přirozenými aeteriály, u nichZ lze oEekávet nej vitli pouliti iontová

iaplantace, polovodiEe e kovy e v aenlí aíře i keraaická aatoriály. Nasaírná ci-

tlivost polovodiče jiZ na velai aalá koncentrace vhodných naCistot nm jedná stra-

ní a planární technologie ne straní druhá Einí iaplantaCní aetodu jednía z nejpo-

uZivanSjSích procese při výrobě velai velikých integrovaných obvodB neboli Eip8.

V toato případě se předevlía jedná o zainu elektrických vlestnostl rožných polovo-

divých vrstev připadni o přípravu silicidových vrstev pro tvorbu kontaktB. U kovB

a jejich slitin jsou to přadaviia tvrdost a zalna koeficientu třeni povrchová

vrstvy, připadni i příprava nových slitin majících vhodná fyzikální pareaetry

(např. zvýšenou schopnost odolávat korozi apod.). Tekovýa typickýa připedea je

snííenl tření na povrchu loZisek, hřídele, kovové protézy kyEelního kloubu atd..

nebo zvýšeni tvrdosti obráběcích nástroje. Pro úplnost připomeňme. Ze se obvykle

jedná o povrchová vrstvy v síle od nlkolika daaetin do do nikolika aikronB.

První teorii iontové iaplantacs vypracoval Jana Lindhard z naieho ústavu v

Arhusu se dvlaa svými spolupracovníky /3/ a tato aetoda se obvykle v literatuře

nazývá LSS teorii /I,2/. Tato teorie byle nikolikráte zdokonalena a zejaéna s pří-

chode* poEiteEO se výpoEty znaEnl zrychlily a zpřesnily 1*1. Ones jsou bISni k

dostáni programy vycházející vesals z aetody Monte Carlo, které vypočítávají roz-

děleni (koncentraci) iaplantovaných ionte v povrchu dané látky v závislosti na

jejich energii, dále koncentreci vekenci apod. V této souvislosti je si třeba u-

vldoait jakou inforaaci nám tato a podobné aetody dávají; je to aakroskopicfcá

informace. To je sice velice uZiteEná ba i nutná informace, ele nás ve skutečnos-

ti zejiaá mnohem vlc. V připadl polovodiEfl chceme např. vidět, jekou roli budou

iaplentované ionty hrát, zda to budou donory nebo akceptory nebo záchytná centra

nebo nlco jiného, ele to nám tyto teorie nedávají. Kroal toho viae odjinud, le ne-

čistoty a defekty aají za rožných podaínak rOzná elektrická náboje, a jejich vzá-

jemné pBsobení aSZe ovlivňovat prObih dellich fyzikálních procesB. Potřebujeae

tedy nutní aikroskopickou infpraeci o osudu iaplantovaných iontO.

Podivejae se nejdříve, jek tento probláa vidi klesické uEebnice /5/: "Při za-

brzdlni iontu s velkou energií vytváří se v jeho okolí veliké anoZstvI vekenci.

Implantovaný atoa tedy anadno najde subatituCni polohu". Podle této představy by

vGtline iaplantovaných iontB v křeaíku tvořile bud donory nebo ekceptory e celfcea

by tedy nemilý být s iaplantaci Žádné potiZe. Tek torno ovlea v přeni vBbec není s



výjimkou atoaB Štvrté grupy Nandllajovjf tabulky /6/, ktaré otlt* nejsou fyzikální

vBbec zajímavé. Ukazuje se, Ie znaEná Část atomB páté grupy, ktaré by a>Cly v kf«-

míku tvořit donory. Je v nelíhaných vzorcích elektricky inaktlv»í a jaou mírni vy-

sunuty ze substltuCních poloh. Total platí o implantovaných ato#ech trati grupy,

ktaré by ally tvořit v křemíku akcaptory: nlktaré z nich dokonca vytvářejí donory.

ktaré jsou umlstlny v ínterstlcíálních polohách /6/. Je tady zrejmé. Ja citovaný

výrok neodpovídá skuteCnostl, zejména pak v připadl vysokých implantovaných 0á«*k.

kdy koncentrace defekte dosahuje takoví míry, Ie blíne krystalografické pojmy jako

aMIková konstanta, donor, vakance atd. přestávají mít smysl.

Za příznivých okolností experimentátoři a technologové tímto protlémSm nepři-

kládají velkou dBlelitost v nadlji, Ie líháni a vhodné zaklinači formula via na-

praví. Nikdy ano, nikdy na. Žíháni totil neznamená Janom aktivaci donorfl a ekcep-

torB a v aanli Ei vltlí míře odstranlnl radiaEnlho poSkozaní, ala i difusl Uválí-

me-li, la dneloí výroba CipB dosahuje submikronových velikostí komponent, stává se

difuse rozhodujícím Činitelem omezujícím dobu líhání. Ale i kdy? sa poulivá krát-

kých pulsB rychlého tepelného líhání ( rapid thermal annealing ) v trvání fádovt

nlkolika sekund ve snaze oaezit difusi na minimum, nelze ul spoléhat na náhodu,

ale je absolutní nutno znát detailní prBblh viech process nemá-)s se výroba CtpA

s touto hustotou komponent stát nemolnou nebo znaCnl neekonomickou.

Za těchto okolností je třeba najit jednoduchý ao4*l. kxerý tty us.a0k.03mC vy-

světlil zdánliví anomální chování některých implantovaných lontti v kremíku pri lí-

hání a kterého by pak bylo možno poulit 1 ve složité geometru řubmikronových kom-

ponent. Především je nutno zodpovědět otázku o chování implantovaných atom8 don-

t8) v krystalu. To je obecní velice sloíitý problém. Nicméně v pfípatíě »ř»«íki» je

aolno učinit nesledující předpoklad HI: Implantované atomy (lofty) se budou sn»-

íit zaujmout tikovou polohu v (neuspořádaném) krystalu, která odpovídá jejich pfj

rozené konfiguraci (tj. kdy poíet jejich nejbližších sousedB je dán podobní jako

u amorfních poJovodiíB výrazem Min(N.B-N). kde N--1 znaEi N-tou grupu v Mendílejoví

tabulce), ledaže sily dalekého dosahu je přinutí zaujmout substltuEni polohu.

Proběh Mhsciho pulsu pak meleme popsat v podstat? dvěma procesv: 1a poEátfcu

pulsu dojde nejprve k obnovení krystalové mřfjky křemíku, její? topologie odpoví-

dá přirozené (tetrahedrálni) koordinaci atorre křeiriku. Přito* si implantované ato-

my (ionty) uchovávají přirozei.ou koordinaci vytvářením ;>ár8 s v3kance»i. W CTuhé

fázi se tyto páry, jejich? nadměrná koncentrace je přímý* dSsledtem implantaEiíhe

procesu, účastní rBznych reakci směřujících k termodynamické rovnováze.

Abychom byli konkrétni, uvarujme např. donory z páté grupy. V tomto případě se

ukazuje /?/, ie pouze dvě konfigurace hrají výjna.tn*>* I rol:. Prvá odpovídá ooro-

rové konfiguraci sp1, zatímco druná, odpovidajírl (re 1amovmé) tr;gonální konfigu-

raci (s')p'. je elektricky iraktlvni a v dokonulé-n krjs: i U IFeaiku se vyskytuje

pouze ve spojení s vakancí. Podobní je Lomu u akceptorfi třft: arupy. iCy via* iiro-

ml konfigurace sp3 a (relanované) tngonálij tonfig-. rac ',;••" s«> ttj «dJř vyskyt-

nout nevazebná konfigurace s' v 1 ntet stí c lálni pnlo;f • r.nn jt- tieirr-ci, ?e ařive

zmíněné "anomální" chovaní prvka třetí a páté qr.ipy v .i.<s''č .-cela přirozené.

V principu je tedy moíno popsat proces Jíh.in;' svst<-»>tr a: f erenc láliic^ rovi;c

D,^i •FJ(c11..e,,T) i-i. .0

kde c (»,t,T) je koncentrařní profil i-tého defektu, inde> : zde pro jednoduchost

oznafuje 1 rBzné nábojové stavy tého? defektu - pokud ovSem existuji - a F zahr-

nuji kvaiichemicfce reakce, a mchí is.mc se u? jmínvli. U t i w w tYP^ckou r«»kt\ j«

napr. rozpad neutrálního páru vakance-akceptor na akccptor a vakanc::



IV At * • V . A

p i t »£ i »PO«Í

k I e r ŕ o B * y k i e < «j I í m«' : :

r C T* ̂  t i C t uj I 1 CJ . * *" r. •'-> •• t^ 1 >'

k j - i ' i - f j J K T

t » 6 »

' J1 •••* f « * » 't * «• :

Sa kfenrili.il

• >• r • j «: / p o ŕ ä l k . Í i> í ' ŕ . i • . - •

k U' s • -. í f l i •• . ' • f . . t t v i s t j C t . : * J f ? . • ' •

í r . i. •. * ' • • i !•'•:• K p , i f « j i g t a ' t t í _ : , , - • • ' . . . , . - ' - • •

. . ä ' . '• ' . ' ! ( P O l l e r u i » " » l . 1 : « » ! • • '

. •• • , . . • • • • • • • . ! . o d u j í . * d e - . i ~ t » - : i .»vo •>-

• •• - •< ., j.i'irt,: t j v f n j i!ního f t s v u . Z * < > * . J * ' Í J : •

• • ... .yvt / řcfenf rcv'M: typu (1) - je irnittt-t*^ • • %,

>:».n ;;Ovodn{ lonc»i:r»řn! profil páro před i iii-m-r ?•-« .

p o i / ľ £ v a n á » p r á c : / B / n e r o r l i i u j e a e r i e l e u r . c n . •>• \ -.. • ' i ••.

ru. oftr.l afeC&tavuje Časový pr8bth souítť ott,t. *!•-••••

he IT:.-ir f; i r; j c vlastní pffíioou neotivyk lŕ ">c r.ft."'"- !

. * JJ 2 ft ffi'í * ' (C 11 í UA!*.*-

' . ' , i Mlí (T f

JiCÍ * CTw-

Iff*: B.ISOkcV, IIK>M<MI'2

900%

0 09 1.0
OEPTH (fun)
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V pra«i se oviea setkiviae se sloIitijSfai pfipatfy. kdy sci-řes^é *8Je »roki-

hat více reakci rezného typu, a pak je výsledek pontkud méně přenlrúný. Zejménm

íaplantované polovodičové slouEeniny typu III-V ap'od., "ajici znaEný vý;na« r.apf.

pro optoelektroniku, představují slo7itý probléa, který stile jeľté řek* na defi-

nitivní řefení.

Velení pfátelé, pokusil jsea se v krátké" Ease, který ai byl vyrCfen, řici

nico o technice, kteří se Váa aoZn« nezdi být pfflii zivalni. NicaénC představuj*-

v dobi, kdy se fyzika pevných litek silni orientuje na přípravu a výztwa novýc*

•ateriáie pro nejrftznijll aplikace od elektroniky pFes optiku atd. a! k chirurqii.
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dOvod <> Kom pochybovat.Mo2n# ale je. ze via*irv>^t 1 nfzkoeneractickvcti e*s«lc

Udnott anebo velal Halon inforMci o kvantové <.nroaodyM*tce.

paradoxu znémr z fyziky pevných i«tek. která «a>» byt

kvantovou elektrodynamikou. Supravodivost ve nevysvětluje Mura

rovnicemi, ale vyplýva z krystali<~k# str«*tury kovo vznlk«. kdys st elektrony

vya^nujl ronony e t vibrace krystalu. Tato interakce j> zcela o d l i t M od »yiny

fotonu.

Predstavae s i . ze bycnoa znali kvantovou eiektrodynMiku a poaorovaii

vla»tnr>st 1 «upravcHlivas«.i. ale neznali bychoai krystalickou utr-ukturu kov*. To

je m t situace, jakou Mae v kvantoví ct» oandvnasť^e Znaaie Kvantovou

rhroafirtynaa 1 ku. pozortjjeae jak se slrf aesony a nukleony ve vakuu. *!«• VQM>C

nezstám* strukturu vakua. V teto v ltuan nemateme vyloudit. 2e <rf->Ktivtd

interakce «ezi kvarky nejsou založeny na sfmttiě cluona a Se nixkoenercetldcť

vlastnosti nadronO nedávají inforaaci o kvantové chroaodynaaiice.

To O V I I M nf rn—rn<. Ze studiua Jaderné naoty a ní aatoene r a* 11 <» v* i>

častíc by neaélo vyzratM. stwdluB vlastnosti pevny<n mtek tak* nent vaaano na

pil -



potvrzeni Maxwellovy rovnice. Znamenalo by to. «e 1 pro pochopení vlastnosti

jaderné Baterie budou nutne nové nápady a 2e nebude stačit Jen trochu vylep«it

výpočty na arí2i. Zajiaavost a přitažlivost našeho téaatu «e t»k nevyčerpav* a

je příslibe* do budoucna.
Chtei bych poděkovat Janu átofkovi a MiloCl Rotterovi «a pomoc s

prípravou rukopisu.
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FROM RESEARCH TO PRODUCTS IN PHYSICS

K.D. van der Mast
Development manager Philips Electron Microscopy
Professor of Physics, Delft University of Technology

Abstract
"How can we increase the likelihood of a good idea becoming a
product?" is the main issue discussed. Possible guidelines are
given.

If we talk about "from research to industry" - what would we call a success
story? I think we will all come up with the same pattern:

A physicist comes up with a new idea or method. He and his colleagues test
it and prove it, then an existing industry picks it up or a new industry is
created and uses it for a product which becomes a commercial success.
You probably know many examples:
The telephone, the light bulb, the pentode, the transistor, electric
shavers, TV, radio, TL lighting, CD players, audio cassette recorders, video
cassette recorders, the personal computer, the optical lens, the optical
microscope, the laser and last but not least I would like to mention the
electron microscope.
Many people know the history of these examples. Very few of these products
were one step inventions. Most of them were multi-step inventions, many
ideas of physicists lead to one product after another, every step bringing
new improvements.

The questions I want to discuss here are:
How can we improve the likelihood of such an event?
Which factors are important in this process?
How can we influence these factors?
And in particular I want to discuss the relation between the physisists and
the people in industry.

It is not only the new idea which determines the success. Other success
factors are:

Is the time ripe for it? (market, technology etc.)
Is the technical/industrial environment around the place where the
idea is born suitable?
The quality of the ph_. ;icist, but also his talents for
communic a t i on.
Are the necessary funds available?

But before I go into further detail I would like to say a few other things.

It is a privilege for me to be able to make a .small contribution to the
development of Czechoslovakia in these highly interesting times. One year
ago there was no sign of radical changes. Today the whole system is upside
down and the entire country has totally to reorient itself.
I discovered in my contacts in the last few years that, apart from the fact
that our countries (Holland and Czechoslovakia) have about the same
population, we also have a comparable mentality (Industrious, good traders,
direct in communication and a similar sense of humour). We can even
pronounce the city names correctly, like Brno.
So I hope that the way we do things in Holland could serve as an example for
you. But please - only use our good things - because we do Many things
wrong!
The vision on the subject presented here is a personal one, and is of course
closely related to my environment, background and experience.
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S o t o e n a b l e y o u t o tel., < <• : o t h e i n f o r m a t i o n a n d v i s i o n j',i"''n h<
s t a r t b y I n t r o d u c i n g m y r . l f .m<l m v b a c k g r o u n d . A m i l>v d<*inp. t i n t i
i n t r o d u c e s o m e part---, ot o u r D u t c h s c i e n t i f i c , c d u c a t i on.-i 1 "''
p r a c t I c i-s
í*., \ ' i ~ ' •••- ííi-iin- in Tvr.r-n-rrYi -was ^ n \^h^, \n I V I P TPS^af''^ r' 1

•'j •••> 'if Delft University of Technology. The f,r>

:'• ..;p.:;:ui l.i- Poole, who made a mnjor contribution to • !••

; nil if.f> K'cctron Microscope activity. Today he is second in tin- w<

r-.imlie.r of patents in the US in the field of electron mi<rosc<-|>v

The research group was very small (.about 5 scientists arid ? trclm;

was almost totally focussed around I.e Poole's ideas and invent inn

did not like organisational Issues, his interest var: prim.irilv ••< 'Iní íl

one. He loved to do applied instrument research and to discuss ľ In I his

style he educated his students.

Why could a good industrial activity emerge fioin his woik?

Several reasons can he mentioned:

1. Le Poole was (and is.i .in excellent, physicist.

7. The research projects (to build and use several types of electron

microscopes) have hern fli-fined and were supported by several industries

(Philips, Delft Yeisf .iri'l Slkkens Paint).

3. In the same labor.-:f ̂ r-.1 the Instruments developed were available for in

duStrial and rcsc-nd .ipjil ic.-it.ions, so Le Poole was directly confronted

with the needs ot t IK H••• -rs.

In his group the Dolfl .•••: nti nt a of Applied Physics did two years of practi-

cal research before t hoy g i .idn.it ed. The philosophy behind this is that we

not only want to expose the students to research, but also want them to

discover that a lot can already be done with their limited level of

knowledge.
Furt! "f it is felt to be important: that they have had the experience of
going through the process of solving a technical problem themselves at le.ist
once before they graduate.

In 1975, when I joined the Philips electron microscope activity. I <li':
covered that research and industrial activities are two totally diferent
worlds•
One difference I experienced for instance in going from applied research to
development is that instead of building an experimental setup to prove and
document new ideas, in the development department, a package of production
documentation (drawings, assembly and test documents etc.) is made based
only on known and tested ideas. A prototype is built mainly to test the
production documentation set according to which the prototype is
manufactured.

In 1983 I became, professor of physics in Delft, taking over the research
group t>f Le Poole, who retired Ľhat year.
My research areas were electron microscopy and lithography, both
instrument research. My working principle was: generate ideas - and attract
scientists with good ideas, acquire the means and the people and give the
scientist the maximum possible freedom and responsibility. In this period
about 17 graduated scientists worked on different subjects in my group. In
the sai«e period I was a member of the research policy council of the FOH
institute of atom and molecular physics in Amsterdam, founded by professor
Kistemaker, who was succeeded first by Professor l.os, later by Professor
Saris. This Institute was created in 1947 by the Dutch government just after
World War II to reduce the backlog of physical research In Holland compared
to the United States. One of the major contributions of this institute was
research on isotope separation.

In 1953 this institute was the only supplier of enriched isotopes outside
the USA and the UK. The facilities at Harwell and Oak Ridge were not
available to European countries because of the allied classifications of
that subject. This led in 1955 to the dec lass i f ication of stable isotopes
and their separation methods.
In 1955 the ultra centrifuge project was started, laying the basis for the
industrial isotope separation activity Kalkar.



Today about 80 scientists and an equal number of technicians work In that
institute.
In my opinion Kistemaker and his successors excelled because of their
quality as physicists combined with an excellent vision of how to Manage a
research institute. Kistemaker presented his vision in a very outspoken
•anner at a symposium in honour of his 65th entitled "Management of Scienc-
e", April 1982. I advise you to read these proceedings. You would like it.

In this period I was also a member of the so-called special committee of
applied physics, a committee to advise governmental institutes in granting
requests for research money. This committee was specialized in projects
leading to industrial activities.

This shows one of the ways in Holland for a university research group to
acquire research funds: Either direct from the university budget, (First
stream of money) or from one of the different governmental research funding
schemes or projects (Second stream of money) or direct from industry. (Third
stream).
In the first case a scientist is in competition with his colleagues in the
department, in the second case his proposals are judged and ranked by a
group of scientists, specialists and people from Industry, and in the last
case it is the industry which takes the decision.
In the first case it turns out that within one department, in most cases,
professors get an equal share, very much independent of their quality.
In the second case the money goes to the better projects. In the last case
the industry tends to select the best groups in their field for cooperation.

During my membership of the special committee for applied physics I saw
hundreds of good and bad proposals and realised that there is a huge gap
between people in research and industry, leading to wrong expectations which
can turn into frustrations later.

To acquire money for research today - a physicist must not only be a good
physicist, but must also be able to do good personal advertisement, have
good contacts with both research and industry - and must be able to write
and generate good research proposals.
In 1988 I went back to industry and became manager of the development
department of Philips electron microscopy and remained connected to the
Delft University part time.
Since then I have tried to improve the connection between the European
electron optical research activities with the Philips electron microscopy
activities. Research and industry cannot be regarded as a national issue, we
have to orient ourselves within Europe, or globally.

The relation between physicists and industry.

Now back to the success factors of research and industry.

I think one of the primary success factors is - "the technical and in-
dustrial environment" of a physicist with an idea. When the environment Is
as it should be - the relation between research and Industry plays an
important role.

In text books on marketing you can find the basic principles of how to
categorise any activity in its environment: by subdividing the environment
into different populations and listing material and Immaterial items
exchanged between the activity and its surrounding populations.

For a university-based research group and a connected industrial activity

this is shown in fig. 2. (The scheme is not be meant complete).
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In figure 3 an Incomplete liat of possible items which are exchanged between
a research group (RG) and a related industrial activity (1A).

y
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RG.3

In the relation between related industrial activities and research groups
there are a few interesting subjects related to our main subject:

1. Balance in quality of partners
2. Balance in value of exchanged iteas
3. Quality of contact & interaction
4. Interdependence

1. Balance in quality of partners

A aediocre IA is not an attractive partner for a good RI: good people will
not like to work there, their influence on governmental money streaan is
saw 11 and their prime need is not research results but catching up with the
competition by using globally available know how.
Above that it is important to understand also that competition in research
exists, not only nationally, but also internationally: Industries will seek
cooperation with good research institutes and avoid it with institutes of
lower caliber.
So for both, the highest priority must be their own quality.

2. Balance in value of exchanged item*

The appreciated value for different items can be very different aem from
both sides. For instance the cost for an industry to support a research
proposal with some (old?) parts, a decent amount of money, say SX of the
total project costs is rather saall. But for a research group this can make
the difference between getting the project funded or not, so its research
institute appreciated value is 20 times higher!
What is the value of a finished Ph.D. student leaving a research institute?
He has done his work - written his publications and hopefully contributed to
the glory of the institute - but as soon as he decides to leave he is almost
worthless for the RI. However one good technical scientist can make the
difference between life and death of an IA. In the history of Philips
electron microscopy you can point out a small number of influential techni-
cal people educated in research who made Philips electron microscopy
successful. So the presence of a RI generating this type of person. Is for
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an IA very Important. In many case* this is Industry's main Motivation to
support good RI's.

The creation of the applied physics department In Delft, In 1921 was
questioned by other faculties of physics, but very such supported by Philips
due to Its need for applied physlslsts: trained for Industry, and not merely
for teaching and fundamental research. The basic Motivation behind the
creation of this department was deliberately not the need for the research
done at that department.
Today the Delft Physics department is the largest In the Netherlands,
educating 2SX of all the physic* students in Holland.
Also the perceived value of an Idea or a patent is different on both sides.
Highly profitable paper clip or zip patents generally do not emerge from
RI's. High Tech Ideas still need a lot of Investment before they can be made
profitable and who can predict the future? The researchers, however,
generally overestimate the value of patents.

This difference in perceived value makes the relation between the RI and the
IA very complex, because a good long term relation (cooperation) can only
exist if both sides have the feeling that they have made a good deal.

3. Quality of contact

Research institutes live in a totally different world compared with
Industry. Research people in general have no Idea what the market demand*.
Mostly they see only the high-end part of It, and underestimate the neces-
sary investments to develop, manufacture and launch a new product. This
easily leads to frustration.
Questions as:
Why does industry not pick up this wonderful idea?
Or:
How could they be so stupid: they totally redesigned It and now it does not
work!
are often heard in those cases.
And from industry you often hear the following remarks:
It is a good idea - but impossible to manufacture and service. Only experts
can work with it.
Or:
The idea is fine • but the market is not ready for it. It will take several
more years.
Or: Nobody is waiting for this pruduct. Maybe one or two people only.

To overcome this - a good contact Is necessary - and above that a mutual
respect and confidence. Out of good and frequent communication a good
product can arise. Maybe not the first idea, maybe the second. I call the
maturity of the people - in the way they listen, accept en respect each
others visions - the quality of the contact.

4. Mutual Independence

Because the above mentioned misunderstanding often occurs, the industrial
activity sometimes tries to control the research activity.
They think that that would improve the situation, because they think you can
control researchers as you control development. In most cases this is not
correct. The best person according Klstemaker to determine his research task
is the researcher himself. (Provided he is good.) The second best Is his
manager. All other options are not worth discussing. Research committees or
managers of large research Institutes score quite badly!
So in fact the research direction should be totally determined by the
research institutes themselves.
How could we solve this problem? Because sometimes some *xtr* research is
required to generate a product.

How does Philips solve this problem?

- plB



They hav* subdivided their research activities Into two parts, one M r t free
research, controlled totally by the research laboratoty, and another part
division related research (subjects are agreed upon by the laboratory and
the divisions). The division related research can vary between free research
and predevelopment, the so called transfer projects. These transfer projects
are projects where both research is carried out to finalize the necessary
research for a certain product, while at the saae time the necessary
developments are starting. These projects are carried out by a Mixed teas of
research and development.
A transfer project can be defined when a product or a product technology is
selected by a product division for coasMrclallzation, and a comparable team
is allocated by both sides.
In the case of university or governmental laboratories you will find the
same principles, although not *o clearly defined and organized:

Transfer projects could be compared with contract research (paid by in-
dustry) or partially paid by Industry and governmental funding.
Division related research could be compared with governmental funded
specific research programs such as IC programs etc.

So in conclusion we can say:

A research institute or group must strive for:
1. High quality
2. Good relations with Industrial partners
3. Independence

The tasks of an Industrial activity are:
1. Select and support, and if necessary create high quality research

activities.
2. Maintain a good communication with research.

Some remarks about the quality of a research institute.

In many institutes one of the most irritating issues is the required amount
of paperwork. Klstemaker made the following statement about this: "Paperwork
must be kept to an absolute minimum."
Many excellent physicists agree with that statement. Many administrators and
managers not. The latter are wrong. Unnecessary paperwork (and apart from
writing short project proposals and publications all other paperwork is
unnecessary) only consumes energy and is not worth reading, let alone
writing.

The quality of a research institute is highly dependent on its leader
(director). Of course his research quality is an Important prerequisit, but
besides that, the director also needs the following qualities:
1. Capable of attracting the right people
2. Have a good vision on science policy
3. Able to manage scientific projects
4. Strong in external relations, both PR and scientific
5. Capable of dealing with administration

As an example I will quote some remarks from Kistemaker about these issues,
from the earlier symposium alreade mentioned "Management of Science", 1982.

About personnel policy:
Good personnel selection, sufficient mobility of people causing a mimlmwm
increase, in the mean age of the* Institute's population and a strong motive,-
tion are the basis of any good research Institute. These three factors ar«
mainly determined by two people. By the general director who should select
every academic coworker himself and by the chief engineer who should do th«
same with all technicians. Of course they have to ask the opinion of the
relevant group leader where an open position has to be filled, sometimes as



wall as that of those people who have to work with the person In question
But never can th« final daclslon b« made by anybody other than those two
mentioned here. They determine the colour of the Institute. Personnel
selection and appointment Is one of their aatn duties.
Advertisements should attract Interesting people: researchers, tough people.
Intellectuals, but avoid Job-hunters or traditionalists.
Good social contacts belong to the requirements.
General rules:

A privilege to work here.
People with capacities get a chance.
Nobility of personnel Is a dogma.

About science policy:
A line of research should be besed on:

Uniqueness,
Special knowledge in the Institute,
A fundamental challenge,
Posslbllly to switch fast (no data collection).

A specific research project should be stopped:
If It does not produce Interesting results within five years.
If it is so succesful that after 8 years big international conferences
deal with the subject.

About management of scientific projects:
The teams should be multidisciplinary and the mean age less than 30 years.
For work discussions the following rules:

every two weeks
on the subject, troubles and goals of the day (no smooth lectures)
presentations by scientists and technicians
speech and positive criticism should be free
coffee, cake and cigara are essential.

Money problems and prepared documents (paper) kill the spontaneous character
of work dlscueslons and inspired research and should be avoided.

About external relations:
• w r y research worker must visit other laboratories and International
conferences and give talks and contributions.
Contract work to a level of about IS percent of the annual budget of the
Institute. Keeps the people inside awake, and gives an extra degree of
freedom in scientific management (extra money, extra people)

About administration:
Any Innovation always has to be realised against:

the fear of failure of central administrators,
the absence of vision, usually characteristic of highly intellectual

people who have sharpest criticism,
the dislike of excellence typical for most democratic fooling people.

"What should he know, that we don't?"
It is against these forces that the leadera of a research team must fight
and usually loss. Normally the tactics of 'wise men* in central authorities
are to ask for better explanation, nore comments from external referees,
nore paper!!!! Any proposal which slips into this phase, and on which no
agreement has been obtained after two years of talking, producing 200 pages
of print or so. had better be stopped. Iks Vast decisions are tfcsoe wkicn
aro tafcsn by surprise, in one or two nsnths.

More than two years should not be acceptable for any director of a dynamic
modern research institute. Longer Is a waste of time and effort. Other
people in the world will have solved or seized the topic In the mean tine.

References:

Klstemaker: Management of science. Symposium booklet in honour of his 65th
birthday, aprll 23. 19S2, North Holland publishing company.
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Opilek* vlákna Jasu obvykl* zhotovován* s izotropních owt

torlálo (dopovaného kŕsasnnohB skla), pro néz váochny mlatky
kvadratické susceptibility jsou Identicky rovny nule, x*** - O i l - 41. a proto es
dlouho predpokladalo, z* naaohou vykazovat nelineárni
napríklad generaci druhé haraonlcké, součtové nebo rozdílové fr
volkýa prekvapenia, kdyt ss počátkea •©. lot objevily první zprávy o
hé haraonlcké a součtové frekvence v Izotropních optických vláknech f» - TJ.
tlvni ajsnsi aua druhé haraonioké e účinnosti mk % % byla
vláknech dopovaných ajaraénlea a fosforsa O. Oetaibsraaa a «. Warajullase IM a •-
H. Stolárna a N. W. K. Toaas (•]. Zatla nejvysél účinnosti ajsa
nlcké, 13 S. v dopovaných vláknech dosáhl M. C Parries {101. Kr
haraonlcké byla pozorována při průchodu základního Infračerveného zářeni o vl
délce 1064 na dopovanýal vlákny 1 aajiai aia élrukéhc vldltol
vykazujícího 15 diskrétních plků (•).

efektivní eeneraee druhé haraonlcké začne probíhat tepno po
ozařování dopovaného vlékna lntsnzlvnla zékladnia zářenla.
hodin ! • ) . Pripravené vlékna vsak vykazuji optickou paaéC. to
schopna (šněrovat zářeni druhé haraonické ofcaatite po ozářeni láfenle zéklammi
frekvence, a tuto schopnost si uchovávají po dobu několika týdnu 1 assies, riocjoo
prípravy lze podstatné zkrátit at na nékolik alnut, jostllts sniifaoné spolu s In-
tonzivnía zárenia základní frekvence zavedeš* do vlákna slabé stlsulujíci zéroni
druhé haraonlcké (91. Dopovaná optická vlékna lze připravit pro efektivní
druhé haraonlcké i tzv. pólovací technikou, kdy vlákno, dopované
uaistla* v sllnéa príčnéa elektrostatlcfcéa poli a eoučaané Je ozařujeae excltečnia
záfenla o vlnové déle* 4as na, Jet e* v* vlékne tlři v* dvou rušných aédsch s od-
llénýai propagačnia! konstantaai 111].

v eouvislostl s uvedenýal eaperiasnty vyvstávají prosovéím nesledující
otázkyi
- Jakýa aachanieasa Je generováno počáteční zářeni
přítomnosti slabého stlaulujlciho zářeni druhé haraonické?

- Jak Je splnéna podmínka synchronizace fézl v Izotropních vláknech?
- Které mikroskopické pro oasy zpomatou Ji kvaziperaansntni strukturní
vláknech, takte Jsou schopna vykazovat po volal dlouhou dobu
Mlliwární optické Jevy?

- Jaký nelineárni sechanisaue uaozftuj* eenerael élrokého spektra v
vláknech?

2édné z uvedených otázek nebyla dosud zeela uspokojivé
přednášce as pokokuéia podat kritický (a aotná i ponékud subjektivné aotlv*va»a>>
přehled existujících teorii a naznačit předpokládané trendy v daléla iijrt—a

ročátečni aanerace druhé haraonické bez přítomnosti stiaulujiciho zářeni
hé haraonické, byla pôvodné připisována kvadrupélové polarizaci
•jjj **' • Z <2 «•*»»•«*) i **— c^ad C^UZl. iflcazuje se
model nevyevétluje ani proces přípravy optického vlékna ani
nerovaného zářeni druhé haraonické. Zdá ee pravdepodobnéjéi,
druhé haraonlcké Je nelineární a efektea pátého řádu a k počáteční
v dôsledku kvantového éuau vakua I13). vzájaanou interakci vln zéklzaai a



popisuje pak InUrafetel fcaslltsmlé*

•svisl* na case a 0 J*

lelllty s**'v
rsktlflkaae t#e*

periodické, elektrostatice* pele «"(-w<*» vytvéŕi v
ti perlodlokou strukturu «'*'(*>, Ja* usstnujs efektívni kvscl

nou Interakci vln základni a druhé haj senické frikisssi í M ) . V
krátkych pulsft Je efektívni délka vlékna dsslnsntné Itelt

ritasi (141.
»1 feraovénl perlodlck* struktury »'*' v

ověřován V. Mlsrahis a kol. lit), kteří pripravovali optické vlékna pre efekt1 val
generaci druhé harsonlcké v •Unes pfIcnés elektrostatické* poli a esc pri tesnosti
vnéjélhe pole. 2édný podstatný vilv vnéjélho elektrického pole na MIMOSO prípravy
vlékna véak poaorován nabyl Je tedy sŕsjeé, žs zjednodušené pfodsloiia sptieky
indukovaného pŕieného periodického elektrostatického pels nssdpsv

v optických vláknech.

Mlxrahlho verifikačního •iiparisantu nelae pochopit bas
predstav o slkrostruktur* dopovaného vlékna a alkrearoeaoach v prtssna pflprsvy
vlékna.

2 elkroskopieksho hlsdiska Js foreevéni struktury
zpteôkano predevéle. excitací elektronů dopantnich
struktury pereansntnich elektrických dipóla.

•Jlcihe isfsnl. Volné elektrony ss
psntnlch stas*. nsboC kreaikové etruktura vU
barieru. řri toa sáés éprtiian bust* k

k zachyceni elektronu neutrélnia dopsntnisj
vlékna kladné a lépnm* nabité

g A j H ^ j r ^ ^ JLsMé>As»^^Bt ^éW«iaidMSk*>sktf^«skQBBnV) «ew r ^ n W w V OB^asVlwfBa>wn

díle, ale Jsou převainé orientovaný podél vlékna v
pantu a prooasu talent vlékna. Proces vytvářeni
tury * '* ' Je tedy nutno popisovat Jato nelineární

2 fenceanolasiekoho hlsdiska
rlcao* ve vlékne
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Indukované • i«fetro«t«t lcM pol* apAackuJ* Maawtvacl
ry v járt#w vlákna • proow ywwr ic i drufié haraoniefetf wŠA
l l fwérni kwtoick* p o l a r i M * *

Kfatrtlvnl Induiwwané kvadrátlek« •umaart.tki l l t* J *

(S)

• •• %J J^1*'1" ' i , * * - * ' 1 CT"<t* in *••"

V* stselonsrnte stavu (f —» • ) vsds tsnto popis k fc
struktury a 1 * ' . »1^<*> " - t i * ' ' * * / l« » - • €»»!. *•» /<<> J* psrloJIcsé alt
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<*s> sÉtos* asiati t prs adwať •faMlonl délky v l i t a t f * t
tslnysfc puls*, rro padalMÉry v i i f i r l w i t i * (• - »©) p l s t i . *s \*\ « K l •**•
Efektivní délft* vlákna. jja> Itál i i d—IwajHwé I U t f > é M fcs> > si sWfrs* aa>*twsr ittsai1 -
V dóslsdfcu iw pwwoaérnsho sasktralniho roadélanf av+la-ln* b»taw**ly v puJtsM Js 1»-
dukovana frsfcvanojis lavial* ksrrovska sssyncttron losos «!«>, co* vaoavéjsjs, as >««-
nolltw* vlnové délky Jsou komwtovány • r t n w «r«*nl«na«Li • r*»í U M t l i n j
détfeu vlAkn* «Atna pak d*rtnovsl jako dal ku. j a l oafrioi i« i a«-vnJjM wâ glaw pro
atradni av^tainou Intanzitu xáklmáni frmlnwrtam I . V n » H V l l v

•tajné j«vy •• uplaUkiJÍ t pH formovati mritky a ' * 1 , vychaxí «*w «<Mct.t«BÍ délku

Pro podsiftkyOstsrssrspvd Marauliaova sapsriasnU* (•>

'•#r M M . • °«* •' <e*P»»**«*f»t»»»»* •tsnswana hodnota js lmgg mm^ • O.4 s ( M .
predstavuj* vslsl dobrou shodu nassho tsorstlofcsho ssdslu

Osnsrael spojitého spsktra vytcazujlclho dlskrstnl plky (91 1 * *
parasstrlekou aansraci z kvantového éusu s Asrpacla zarsnte 2 * <r«.-—» r • r.

t
frskvsnonl konvsrci s dsroacia zársnía m <r • y —» r } na s«isU»llci

ni struktura »'*'» prlosa* výrazné jsou zsslloveny'pouas ty vln*** délky. Js*
v rsaonancl s arltkou «'*'(*).
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retr KMWk
rakvlta JUtrnk * fyslkáln* inženýrská. Bfenová 7, 11) 19 Praha 1

Zobrazováni laserea Indukovanými dynaalckýal arltlwi je salef-e** as srlaclpa
generaoe optických faxově konjufováných (PC) vln T nellseárnla prostred! / 1 / . Tyt*
vlny Jsou výsledkea dlfrkce laserového sáfeal as objeaové áítrmkimi mtruktmt*.
vznikající v nellneárnla prostredí v proběhu Interakce. Dlfrakení strmktwa
"•Mika indexu loau" md« vsalk* J*ko nalokálni od«sv« n*lto«4*iitJbo >fMtf»ál aa
roslotanl intensity lnt«rf*r«neniho pol« fř»da*tov* vlny • j«4»t ti ••kalíte
dall leh vln • pr«davtevou vlnou kob«r«ntnleb. Vltraktní mtruktur* jm
d y n a a l c k a , vmnlka • sanlka • •slstcnel la««rov*no •línala. »••• laf«r—•!
o fasov* vlnoploi* pf*d*«tov»ho avasku. J* v procesu Interakce n«J«n vytvareaa,
nýbrt prl Interakci souftaani "Btena" - vsnlká vlna PC k vln* a*««a4t«v*. 7Étw—
obrasu a Jeho rekonetrukoe probíhají settSaan*, f reálné* oase.

Pflapivek •• sabyva problesea sobrasovanl aetodou nelineárni optlek* fásove
konjufaee (ÄOPC) poaooi laaerea vytvifených dynamických arllek. Je »de rosebráaa
podstata optické fásové konjugace (OPC) a objasněn princip zobrasmi postoci PCI.
Jsou uvedeny astody reallsace NOPC. Metodou Jednosvazkové HOPC v* fotorefraktlvaia)
BaT103 Je reallsovano aonochroaatlcké a vícebarevné sobrašen1 a provedena dlakase
dosatených výsledků.

OPTICKÍ PiZOVl KONJUGACI

WJSJS rovinnou, llneárn« polarlsovanou vlnu l p ( r , t ) kaltoCtuw, s po— la as
•énici aaplltudou v prostoru 1 fiase. Rech{ tato vlna dopade, do transparentního
dielektrika (plyn, kapalina, pevná latka, p l a s u , . . . ) . Pásově konJutovanou vlna
definuješ* Jako vlnu B e (ř,t ) kaltoCtu , l i ř c i se proti vlně i p ( ř . t ) s fácovos
vlnoplochou v každé* bodě prostoru totoinou s faxovou vlnoplocbou vlny Í
Lee to vyjádřit vztahea:

(1) fc^ř).exp(líJt) « ».fl Cř).exp(lttt)

kde ^řp(ř), ^ c í ŕ ) Jsou koaplezni prostorově sávlslé aaplltudy dopadajíc! vlny
a rosptýlené vlny, a Je kosjplexnl konstanta. Dielektrické prostredí v neat se
fásove konjugovaná vlna vytváfi nasýváae "faxové konjucujicia xrcadlea" (Pbaae
Conjusate Nlrror /PCN/). Pokud Je lal* 1 aluviae o l d e á l n i a PCN
s koeflolentea odraxu 1.

Nějas prostred! s llneárniail aberaeeal, charakterlsované prostorově savlalo*
persjltlvitou 6(7). Prochási-li tlato prostredia lineárně polarisovaná rovinná vlaa
ďocháxi k proutorort aodulacl jeJi faxové vlnopiochy. Rechf tato vlna po praehoiv
prostredia interaguje s ldeálnia* PCN. Vsniklá fásove konjugovaná vlna liřici a*
proti saěru vlny dopadajíc! aá faxovou vlnoplochu. Jet Je B^esnou repliko*
vlnopiochy vlny dopadajioi (1) (lal«1). Tdto ideální faxově konja*ováná vlaa
proeháxi opět dlelektrickýa prostredia £(?), aviak v obrácenéa saěru, 6lat docnáxi
v průběhu s'iŕeni k inversní aodulacl faxe, tj. k postupná rekonstrakel faxové



vlnoplochy.

Předpokládejme, že prostředí E(ř) je bezeztrátové, PCM nezavadí žádné ztráty

ani zisk a je spolu s předmětovou rovinou dostatečně vzdálené od tohoto prostředí.

Vezmeme-li v úvahu mnohonásobný rozptyl mezi nehomogenním prostředím 6(r) a PCM,

pak za těchto podmínek dochází v procesu síření PC vlny k i d e á l n í

rekonstrukci porušené fázové vlnoplochy.

ZOBRAZOVANÍ POMOCÍ PCM

Principiální schéma zobrazení pomocí PCM je na obr.1. Transparentní test

v předmětové rovině je osvětlen rovnoběžným monochromatickým laserovým svazkem.

Vniklé ohybové obrazce prochází dělící kostkou a dopadají do nelineárního

prostředí (PCM). Zde dochází k vytvoření k nim fázově konjugovaných vln. Tyto vlny

se vrací po svých drahách (schematioky znázorněno paprsky) zpět do místa svého

vzniku. Parciální fiást intensity je dělící kostkou odražena do obrazové roviny,

stejně vzdálené od PCM jako Je rovina předmětová. Zde dochází k interferenci

a opětnému složení obrazu. Pokud je PCM svým charakterem blízké ideálnímu PCM je

kvalita zobrazeni určena pouze aperturou PCM a optickou kvalitou dělícího hranolu

a vlnovou délkou laserového zdroje. , .
-*••* N E U N E Á B H I

PRVEK

Obr.1

MECHANISMY NOPC

V současné době existuje celá řada fyzikálních procesů vedoucích k vytvářeni

dynamických difrakSních struktur v nelineárním prostředí /1/ a umožňujících

realisovat PCM. Jsou to stimulovaný Brlllouinuv rozptyl, stimulovaný Ramanův

rozptyl, stimulovaný teplotní rozptyl aj«, dále degenerovaná a nedegnerovana

čtyřvlnová interakce a Jednosvazková fázová konjugace. Z hlediska budoucích

aplikací Jsou v současné době nejvíce sledovaný: čtyřvlnová interakce

a jednosvazková fázová konjugace ve fotorefraktivnich materiálech / 2 / . Objasnime

si ve stručnosti jejich podstatu.

Do fotorefraktivniho prostředí dopadají dvě lineárně polarizované, vsajeme

koherentní vlny - informaci nesoucí předmětová (signálni) vlna 13(6*3)

a referenční vlna E 1 (^). Vzniklé interferenční pole vytváří v krystalu obecně

nelokální periodickou modulaci indexu lomu Sn - dynamickou mřížku. V případě



CJ1 = eo3 se jedná o stabilní dynamickou mřižku je-liCJ1 »• 03 Jde o pohybující »e

dynamickou mřížku. Na teto struktuře, za předpokladu ^ 3 ^ ^1 > dochází

k transformaci energie z referenční vlny E^ do vlny Ej, tj. k zesílení signální

vlny. V tomto případě mluvíme o systému vázaných vln neboli též o dvouvlnové

interakci.

Interaguje-li předmětová vlna Itjfaj) v tomto prostředí se dvěma • ní

koherentními, proti sobě jdoucími vlnami (tzv. Serpací vlny) Ě^ (c*j) a I g C ^ ) ' l* o u

výsledkem interakce dvě dynamické objemové mřížky.

V případě, Se CO-) = < >2 = <*>j =<*> mluvíme o degenerované čtyřvlnové interakci

( Degenerate Four-Wave Mixing - DFVM), v případě, že se kmitočty od sebe liií

o <fco<SCco, mluvíme o téměř degenerované Styřvlnové interakci (Nearly Degenerate

Four-Wave Mixing - NDFWM).

Fázově konjugovaná vlna l4.Cc>>) je výsledkem Braggovy difrakce Čerpacích vln

na těchto dynamických objemových mřížkách.

Nutnou podmínkou pro získání ideálního íhzově konjugujícího prvku v prooesu

BFWM je vytvořní vzájemně fázově konjugovaných Čerpacích vln E^ » E2 . Splnění

této podmínky vede při realizaci ideálního PCM ke komplikované geometrii

uspořádání.

V r.1982 objevil John Feinberg /3/ možnost NOPC blízké ideálni

v monokrystalu BaTlOj, jež ke generaci vlny PC k předmětové vlně nevyžaduje

externí čerpací svazky E.j a E2. Ty se vytvářejí uvnitř krystalu v procesu

interakce.

Vstupuje-li mimořádně polarisovaný laserový svazek Ě-j(o>) do vhodně

orientovaného monokrystalu BaTiOj, dochází v něm v důsledku indukované anicotropie

a dominujícího vnitřního rozptylu k "vějířovitému" vychýleni svazku ve směru

krystalografické osy c. Odrazem pole od vnitřních stěn krystalu dojde uvnitř

krystalu k postupnému vytvořeni laserovým svazkem čerpaného kruhového oscilátoru

se dvěma proti běžnými vlnami &• a Ě 2

 n a kmitočtech a^a+Sca, Ci^ců-Sa. Tyto

vlny v interakci s předmětovou vlnou vytvářejí mechanismem NDFWM vlnu PC

k předmětové A / .

PCM je kompaktní, relativně necitlivé k vibracím a plně samonastavitelně.

Vzhledem k tomu, že tato metoda nevyžaduje ke své funkci .zavedeni externích

čerpacích svazků dostala název "samočerpajíci se fázová konjugaoe" ( self-pump

phase conjugation) a nelineární prvek eamočerpajici se fázově konjugované zrcadlo

(SPPCM).

BEZABBRAflNÍ BAREVNĚ ZOBRAZENÍ

Jednou z významných aplikaci SPPCM je bezaberačni zobrazeni s vysokým

rozlišením. Umožňuje to vysoká numerická apertura, kterou lze u NOPCM dosáhnout.

Rozliieni je pak limitováno pouze vlnovou délkou použitého laserového zářeni.

Metodou SPPC v monokrystalu BaTiO3 b y l a „alisována dvou a třibartvná HOPC.

Experiment sestával ze tři CW laserů. Ar + laseru pracujícího na X- 514 mi, He-He

laseru s Ä - 633 nm a He-Cd, X- 422 nm. Ar+laser praooval v reiimu

je dno frekvenční generace a byl opticky isolován od PCN Faradajrovym rotátorem

s permanentním magnetem. Zbývajici lasery pracovaly v režimu TBMooq, bes optické

isolace od PCM. Speciálním dielektrickým zrcadlem a děličem svazku byl vytvořen

dvou resp. třifrekvenčni laserový svazek. Úhlová nepřesnost v souosostl takto

- 7 -



složenýoh svazku nepřesáhla hodnotu 10"^ rad. Takto vytvořený laserový svazek

dopadal do monokrystalu BaTiO3 o rozměrech 6 x 5 x 4 mm (řy. EXITECH Lim), Jenž

vykazoval úSinnou SPPC na nami zvolených vlnovýoh délkách.

Byla provedena měřeni vlastnosti takového PCN a na jejich základě realisováno

barevné zobrazeni. Složený, mimořádně polarisovaný laserový svazek dopadal na

speciální masku s mikronovým testem. Vznikla předmětová vlna vch&zela po průchodu

dělioim hranolem do nelineárního monokrystalu BaTiO^. Mechanismem SPPC vzniklá PC

vlna vytvořila obraz v obrazové rovině. Ten byl zaznamenán POLAROID kamerou na

film.

Postupně byly získaný obrazy testu v kombinaci dvou "barev" červené

a zelené, Barvené a modré a zelené a modré. Bylo dosaženo rozlišeni, na úrovni

20 jm ooz odpovídá numerioké apertuře zobrazovacího systému. Výsledky ukazuji na

vysokou kvalitu obrazu u vieoh barevných kombinaci. Nebyl pozorován žádný barevný

přesleoh, ani Jiná deformace obrazu.

Kombinaci tři svazků byla ukázána principiálni možnost plně barevného

(bílého) zobrazení. Oproti dvoubarevnému zobrazeni poklesla kvalita obrazu

i fiástefině rozlišeni. To se pohybovalo na hranici 40 ̂ um. Je možno pozorovat

aodulaoi, způsobenou patrné vzájemnou interakcí viech tŕí dlírnkčniah struktur.

Obraz vykazuje velkou citlivost na malé změny výkonu Jednotlivých složek

v dflsledeku nestejné závislosti změny reflexe Jednotlivých složek laserového

svazku na změně výkonu v ostatních složkáoh.

PCN je dlfřakCně limitovaná zobrazovací soustava. Splňuje přísné požadavky

kladené na moderní zobrazovací soustavu z hlediska Jejich zobrazovacích

charakteristik. Základním faktorem určujícím zobrazovací charakteristiky soustavy

nejsou aberaoe soustavy, ale pouze dlfrakSní jevy spojené s koneCným rozměrem

apertury soustavy.

Z tohoto hlediska lze pro minimálni rozměr bodu, který lze Jeltě zobrazit I,,!,,

a hloubku ostrosti á psát:

NA0
1min

2(NA O)
2

kde NA O Je numerická apertura PCN.

U PCN lze dosáhnout N A 0 ~ 1 , což vede k rozliini srovnatelnému s Ä , aviak malé

hloubce ostrosti A .

/^/ Fischer R.: Optical Phase Conjugation, Academic Press, New York 1983.

/2/ Elchler H.J., Gunter P., Pohl D.W.: Laser-induced dynamic gratings.

Springer-Verlag, 1986.

/3/ Peinberg J.: Opt. Lett. 7, 486 (1982).

/ft/ Gower N.C., Rribek P.: J. Opt. Soe. Am. B, Vol.5, 1750, C1988J.
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POLOVODIČOVÉ TECHNOLOGIE - POŽADAVKY NA PARAMETRY MONOKRYSTAL0. METODY A ZPŮSOBY

HODNOCENÍ JEJICH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ

Karel Vo itachovsky

p.p.TESLA Rožnov. 1.máje 1000. 756 61 Rožnov pod Radhostem

4B00I

Příprava polovodIrových monokrystalů o stále větších a větších průměrech

provází výrobu polovodičových součástek a Integrovaných obvodfll již více neS tři-

cet let. V současné dobé je zájem soustředěn převážné na monokrystaly křemíku

prn VLSI a ULSI obvody. Infračervené detektory, výkonové a vysokonapěťové spína-

cí prvky. GaAs substráty pro velmi rychlé digitální a mikrovlnné 10 a na monok-

rystaly CdTe jako základní složku pro přípravu HgCdTe Infračervených detektor*.

Proti vSem prognózám je situace v polovodičovém promyslu neustále výrazně

naklonená křemíku, kdy více ne* B0* spotřeby polovodičových materiálů tvoři SI.

Dle odhadů je v součas-

né dobé vyráběno více

ne* 10 tisíc tun polyk-

rystallckého křemíku

ročně. Rozloženi spot-

řeby na jednotlivá te-

ritoria uvádí obr.l.

Obr.1 časový vývoj

výroby poly-Sl v

jednotlivých teritori-

ích

Z hled Jska použitých

technologii pro prípra-

vu monokrystalu velkÝch

prtaěrft jsou nejčastěj i

používány :
l f«4 Rok ltefl

Â .. C?Qchr*J.skéhp_metqda - taženi monokrystale z taveniny v kelímku ( 80* veškeré

produkce mono-Sl )- obr.2. Technicky i technologicky je zvládnuta příprava mo-

nokrystalu až do průměru 300 mm ( převážná část produkce je v průměrech 100-200

mm ). Monokrystaly jsou charakteristické obsahem kyslíku 6-10 x lO^at.c*-*. uh-

líku 2-3 x lO^at.cm- 3. nehomogenitaml odporu 3 15* jak radiálně tak po délce

monokrystalu. Příprava probíhá ze vsádek 15-60 ka. Trend směřuje ke vsádklm

90-150 kq. Úkoly plynoucí z vysílen požadavku n* homogenitu rozloženi j«k kyslí-

ku tak i uhlíku 1 elektricky aktivních příměsí vyústily v práce vedoucí na mate-

matické a fyzikální modelovaní procesů při tažení a aplikace vnějSích poli.

ZnačnA část prací posledních lot byla soustředěna na použiti vnějších nwanetlr-

kých poli t.j. metodu W.Z. kdy za použití stacionárních neho proměnných ma<ri»etl<--

kých polí ( axiálních nebo radiálních ) je možno ovládat resp. stabilizovat

procesy v tavenine a na rozhraní krystal-t.avenlna. tavenlna-kellmek

9 -



/1/./2/. Stftjný cil mají práce využívající modulací* teplotních poli /3/. obr.3

uvádí výsledek modelováni proudění taveniny v kellmku/4/. Použitím magnetických

poí í byio dosaženo nízkého ob-

sahu kyslíku "2xl0l7at. tni-3

a podstatné vyssl homogenity

1 výtěžnosti procesu. Modulace

teplotních polí umožnila snížit

energetickou náročnost procesu

a zvýšit rychlosti tažení až

2x.Samostatnou kapitolu tvoři

experimentální práce zabývající

se procesem taženi za postupné-

ho doplňováni taveniny

Z5/./6/. kdy ie možno dosáhnout

38% zvýšeni výtěžnosti a mimo

řádné vysoké homogenity jak

specifického odporu tak i roz-

díleni obsahu kyslíku

a uhl1ku.Srovnánf dosažených

průměrů CZ monokrystalů ve

s.p.TESLA Rožnov a u přední

Obr. 2 Schénži přípravy oonokrystalů netodou
Czochralského (1- tavenina, 2- nonokrystal, 3-
podstavec, t- křcnenný kelinek, 5- stínění s
nahřívatel, 6- grafitový kelinek )

svetové firmy WACKER Chemie GmbH..SRN uvádí obr.4.

B.Metoda zonální tavby

- stěny kellmku v tomto

případě nahrazuje jednak

povrchové napětí taveni-

ny a jednak levltační

síly uvnitř cívky vyso-

kofrekvenčního lndukto-

ru. Schema procesu uvádí

obr.5. Tafcto připravené

monokryst.i ly jsou mnohem

ušlechtilejší obsahují

menší počet defektu a je

možno připravit I velmi

č1st* monokrystaly. Tak-

to připravený materiál má specielní určení pro vysokonapěťov* součástky, detek-

tory atd..S rostoucím průměrem monokrystalů se rely system stále více podobá

"uchu jehly". Přlsouvaný Ingot se taví. zmnešuje svůi průměr, protéká otvorem

cívky ( bez toho. že by se jí dotýkal ) a zatuhává na monokrystal o opět v*t#fm

průměru. Typickými parametry FZ monokrystalu je sperifický odpor až 10"Ohm.rn.

vysoká homogenita a nízký obsah kyslíku < 10»° at.cm-™. Rostoucí požadavky nu

homogenitu legováni vedly k zavedení metod neutronového leaovánf monokrystaIft.

Při ozařováni monokrystalů Si tepelnými neutrony probíhá tran.imut.ace
3 oSl(n.J) — m slf51 ---f^*'-» « p +/l- jejlmS výsledkem jsou homonenne rozložené

atomy fosforu, které slouží jako legujíc! příměsi /?/.Srovnátii produkce FZ mo-

Obr.3. Stokesova funkce - výsledek matematické'
simulace proudění taveniny v kelímku při procesu
taíení monokrystalu metodou CZ C41
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nokrystala Hr«n WACKER O "mhH. a rr. p. TEri! JI Rožnov uvádí obr.6.

Obr.A Srovnáni pro-

dukce CZ monokrystalu

f 1rmy WACKER ChewIe

GmbH..SRN

a s.p.TESLA Rožnov

piaqnojstické metody.,pro Jiodnpcenl_. monokrystal A křemíku. : vychází z pozadavkfl

maximálni c i t l i v o s t i a operativnosti. K základním parametra patfl m#fenl obsahu

kyslíku a uhlíku mr>tndaml lnfraCprven* spektroskopie, kdy je možno dosáhno<it

«rí«nl stupn* preclpltace resp. stano-

v i t místa uloženi atomtt kyslíku

atd-Prlklad rozkladu 16.spektra SI

s kyslíkem uvádí obr.7 /8/. Zásadní

vÝznam pro použiti monokrystalů jsou

tzv. testy ASTM. kdy na základě aa#ny

koncentrace kyslíku po teplotních t e s -

tech je možno vyjádřit vhodnost daného

monokrystalu pro určitou technoloqII

výroby IO /»/. Mezi nové metody, které

přešly z oblasti základního výzkumu do

aplikaci je nízkoteplotní fotoluminis-

cence, využívaná především ke stanoveni

obsahu B.P.o.C.Fe.N! atd.a nahrazujleť

měřeni teplotní z á v i s l o s t i Hal lávy

konstanty.Kopmlex diagnostických metod

obnáší úplnou strukturní rtg. analýzu

a samozdře.ime měřeni specifického odpo-

ru a jeho mikronehomotjenlt atd.PM de-

ta i ln ích studiích jsou využívány metody

a rastrovací elektronové mikroskopie ve spojeni s leptovými

Obr. 3 SchťSna přípravy mnokrystalů
metodou zonální tavby ( 1 - tyč
polykrystalu, 2- nonokrystal, 3-
tavenina držená elektraiagnetickýni
si lani, 4- vf cívka).

optické 1 tran?

technikami.
*lsnl

I I
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Fyzlfcitai proMéay pěstováni wmokrystalu Si v

RNDr. Jan Franců, esc., katedra matematiky strojní fakulty VUT Brno
prof. RNDr. Otto Lltzaan, CSc., katedra teoretické fyziky a astrofyziky

prírodovedecké fakulty MU Brno
RNDr. Jaromír Marek, Laboratoř diagnostiky křemíku, společné pracovlsté
TESLY Rožnov a MU Brno

czochralského pristroj Je vcelku Jednoduché technické zařízeni k pěstová-
ni monokrystalů a procesy v ném se řídí klasickými zákony hydrodynamiky, ter-
miky a difúze. Potíž Je v tom, že tento pristroj pracuje za extrémních podmí-
nek, např. proudění v tavenine Je charakterizováno bezrozměrnými kriterii Re -
2,7.10* , Gr « 2,0.10*. Přitom požadavky na výsledný monokrystal Jsou značné.
Zhruba můžeme pristroj rozdéllt na oblast taveniny, krystalu a styčnou oblast
mezi taveninou a krystalem. Mszl těmito oblastmi Je ovsem tésnér vazba, teplota
sten nádoby ovlivňuje napríklad nejen prouděni taveniny a difusl primesí do
krystalu, ale 1 průměr taženého krystalu.

Proudění v kelímku Je vynuceno rotaci krystalu a nádoby a gradientem
teplot, který vede uvnitř taveniny k rozdílu specifické hmotnosti taveniny
(Archimedova síla), a na povrchu k rozdílu povrchového napétí (Marangonlho
síla). Po výpočetní stránce Jde tedy o řešení klasických Navlerových - Stoke-
sových rovnic pro nestlačitelné viskózni tekutiny v magnetickém poli. Jde o
rovnice nelineární, u nichž není obecné teoreticky vyreéena ani Jednoznačnost,
ani zda existuje stacionární řešení při časové konstantních podmínkách.

Jsme proto odkázáni na numerické strojové výpočty. Ani podmínky pro kon-
vergenci numerických metod vsak nelze určit teoreticky. U Jednotlivých pripa-
dá, zejména u úloh odpovídajících reálným výrobním podmínkám, Je nutno Je
stanovovat experimentálne. Naše skupina provádéla tyto výpočty na stolním
počítači. Pro bezrozmérná kriteria Re - 5,0.10*, Gr - 9,2.1O* dosáhla velmi
dobré shody s výsledky publikovanými v časopisecké literature, /l/

Vzhledem k podmínkám pro transport kyslíku v křemíkové tavenine - velmi
silnému konvekčnimu přenosu a slabému vlivu difúze - Je numerické zvládnuti
matematického popisu transportu kyslíku, který se vymývá z kelímku a Je tave-
ninou zanášen do krystalu, podstatné obtížněji! než zvládnuti popisu prouděni.
Má-li totiž být matematická přesnost řešeni koncentrace srovnatelná s přes-
ností řešení Navierových- Stokesových rovnic, Je nutné podstatné prodloužit
dobu výpočtu. Rovnéž nároky n» operační pamét počítače leží Již téměř na hra-
nicích možností námi používaných počítačů.

Potíž Je vsak též v tom, že proudění Je značné nestabilní vůči perturba-
cím, ať Již vznikají Jakýmkoliv způsobem (například v důsledku kolísání teplo-
ty, nebo oscilacemi v důsledku Marangonlho sil). Tyto perturbace mají nepřlz-
nlvý vliv na homogenitu pestovaného vzorku. Technicky Je možno tyto perturbace
tlumit zavedením vnějšího magnetického pole. vzhledem k tomu, že magnetické
pole vznikající v důsledku pohybu taveniny Je možno vůči vnéjsímu mg. poli
zanedbat, nečiní zahrnutí vnéjéiho mg. pole do našich úvah žádné potíže, nao-
pak zlepšuje stabilitu numerických výpočtů.
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Průběh teploty v chladnoucía ingotu je ovlivňován především výměnou tepla
• okolia sálania. Vzhlsdea k složité geometriu okoli krystalu Jde o výpočet
dosti náročný, avšak zřejaé zvládnutelný znáaýal postupy /Z/. Ze známých tep-
lot Je pak aožno vypočítat napěti, a rovněž soudit na fyzikální procesy k nlaž
v chládnoucla ingotu dochází. Pro kvalitu výsledného aonokrystalu Je určující
zejaéna průběh dlfúznlch a preelpitačních dějů probíhajících v chládnoucla
aonokrystalu Si - v anohasložkověa systěau složeném z mřížkových atomů Si.
vakanel a intersticiálů Si, a ze dvou hlavních přiaěsl v CZ aonokrystalech -
interstlclálnich atoaů O a substitučních atoaů C.

Zatla Jsas povazovali rozhráni aezl lngotea a taveninou za rovinné a o
teplotě táni. ve skutečnosti toau tak vsak není. Rozhraní Je dáno lsoteraou
tuhnuti a Její poloha Je ovlivněna procesy Jak v tavenine, tak v krystalu. Při
toa nejde o obvyklý Stefanův probléa tuhnutí v klidné tekutině. Je zrejaé, ze
právě poaěry v oblasti této lsoteray (fluktuace) budou ovlivňovat kvalitu
krystalu. Poruchy krystalové arize a shluky přesyceného kyslíku. Jet vznikají
v dueleku nepravidelného růstu,Jsou zárodky příštích alkrodefektů v krystalu.
Inklůse kyslíku do krystalu Je ovlivněna tlouětkou difúzni vrstvy na povrchu
krystalu a tato tlouětka Je opět závislá na prouděni v okolí krystalu. Tento
probléa nebyl zatla dostatečně zvládnut.

Na probléasch shora uvedených pracuji v současné době četné skupiny vyba-
vené vynikajIcla způsobem Jak personálně, tak 1 výpočetní technikou.Bohužel
Jejich práce Jsou aálo syntetické. Specializuji se napr. na studiua difúze
kyslíku aeznl vrstvou do krystalu, aniž berou v úvahu skutečné hydrodynaalcké
poaěry, nebo na studiua aenisku taveniny na styku s krystalea Jen s ohledea na
tepelné probléay apod. Hodnoty fyzikálních konstant (napr. koeficient tepelné
roztaznostl, eaisivita taveniny kŕealku), Jež podstatně ovlivňuji výsledky
nuasrických výpočtu. Jsou znáay Jen s velkýal toleranceal. vliv tepelných a
hydrodynaalckých procesu pri pěstováni krystalů na Jejich kvalitu se často
odbývá obecnou poznámkou, že Je velmi důležitý.

Úkolem technologa Je vypěstovat v CZ prístroji krystal o daných vlastnos-
tech. Pritom sáa může ovlivnit Jen otáčky krystalu a teplotní a asgnetické
pole. To Je vzhledem k fyzikální složitosti celého procesu velal aálo. Při_tom
každý CZ prlstorj aá svoji "individualitu", danou Jeho konstrukci. Pohybujeme
se v mezních oblastech, které nejsou teoreticky dobre zvládnuty. Proto prak-
tický přínos přinášej! obvykle práce, berouc! v úvahu též experlaentMni výs-
ledky.

/l/ Franců, Litzaan, Marek. Hydrodynamika a aagnetohydrodynaalka taveniny v
Czochralského prístroji, výzkuaná zpráva, TESLA Rožnov I9a».

/Z/ Franců, Litzaan, Marek, Tepelné probléay Czochralského prístroje, výzkuaná
zpráva, TESLA Rožnov 1990.
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ÚLOHA STRUKTURNÍCH DEFEKTO SI VE VÝROBE INTECIOVAMfČH OtVOJH)

J. Kubín*

Prírodovedeckí fakulta Masarykovy university. Kotlářská 2 611 37 B r n o

1. Jaký vliv mají štruktúrni defekty na kvalitu tnvtegrovaných obvodů?

Strukturní defekty ležící v oblasti p-n pfeckodA ovlivflujl

elektrická parametry integrovaných obvodů. Fůsobi jako generační a rekomhiaa-

ční centra. tj. zvyiuj í úrovefl proudu v nepropustném směru, snižuji záviraé

napití a zvyiuj{ 'irověň elektrického sumu. Citlivejší na strukturní defekty

jsou analogové 10 než logické. U unipolárnich 10 ovlivňují strukturní defekty

předevlía prahová napétí otevření kanálu a u dynamických pamětí zvyiaji

obnovovací frekvenci /\/.

Strukturní defekty viak hraji i pomlttvní roli při výrobe 10.

2. Co se rozual pod pojmem struktura! defekt ve výrobe 10°

Ve výrobe 10 ae setkáváae s technologickými defekty (chybné seaazeai

aasek, nerovnomerné provedení technologické operace po ploie Si desky

apod.),které působí na elektrické parametry podobni jako strukturní defekty.

Těm rozumíme:
a) Dislokace - vznikají v Si při teplotách větších než 7OO*C v okoli hrám

zejména oxidových vrstev a v okoli koncetračních gradients strmých p-m

přechodů.

b) Vrstevné chyby - jsou prevážni intrinsíckého typu, dosahují velikosti

0.1 až 100 mikrometrů1 a vznikají na rozhraní Si-oxid kondensací přebytečných,

nezoxidovaných atomů Si a dále vznikají v objemu Si-desky jako součást procesu

precipitace intersticiálního kyslíku.

c) Precipitáty SlO» - vznikají v Si(Cz) při vysokoteplotních operacích

(TMOOO'C) tía, že tyto krystaly jsou přesyceny intersticiálním kyslikem (v

koncetraci asi 2.10 1" ci"*l. Precipitáty SiO» stlačují okolní krystalovou

arižku a generuji vlastní intersticiály Si. Proto vznikají v Si misto čistých

precipitátů spíše strukturní poruchy komplexního charakteru tj. shluk dislo-

kací, vrstevných chyb a precipitátu.

d) Bodové poruchy - Odpovídají převážné jednotlivým atomům rozptýleným v

ar lice Si. Z nich s> zvláštní pozornost si zaslouží atomy těžkých kovů, vodík

a vakance , protože jej ich koefeient difúze je až o 6 řádů vítsí než kyslíku a

jiných atomů tvořících s Si kovalentní vazbu. Pro představu uveďme, že jejich

difflzr! H*!ka za 1 hod. při 1000°C je řádově lia.

d) Radiační poruchy - vznikají v Si při implantaci iontů, tj. při

nastřelování iontů přesně definovaného druhu do povrchové vrstvy Si desky.

Jedná se převážné o shluky vakanci a vlastních interstíciálů.

3. V čeB spočívá kladná role strukturních defektů**

Strukturní defekty se vyznačuji tím, že atomy ležící na rozhraní porucha

- krystal nemají obsazeny všechny chemické vazby a mnohé z vazeb jsou

"napjaté". Na téchto volných vazbách se chemicky zachytí atomy bloudící v

okolí a tím vyčisti krystalouvou mřížku od nežádoucích rychle difundujicích

příměsí. Tomuto procesu se říká getrace.

4. Které getračni postupy se ve svět* ulívait?

Na getračních postupech se pracuje od roku 1980. Za tu dobu se jeví

nejefektivněji! getrace zadní stranou Si deskry, kde jsou zavedeny lefekty

napr. ozářením výkonnvým laserem /3/, nebo na níž je vytvořena polykrystalická

tenká vrstva Si. Pro HOS je významná intnnsički getrace, kdy strukturní



defekty lapaŕe nežádoucích přlaesí. vznikají pri so v objesu Si desky fizeeou

prtcipiticl kyslíku /4/. Proto se rozloženi kyslíku * jeho koaceatra<-> při

tažení sonokrystalA Si venuje taková pozornost.

5. Cesu se fiká inženýrství defektu^

Náplní práce tohoto oboru je vytvářet strukrurni defekty t u , kde se afiže

projevit jejich klidni role při výrob* 10. tj. navrhovat vhodné getraéa:

postupy, jejichi jedmýa cllea je zvýšit výtěžnost a zlepSst elekirick*

paraaetry. Podle literárních prášeni je kladný efekt (ttric* nesprorný. U

našich výrobca 10 nebyly pokusy se zavedenia getrace -úspešné. Výtéžncst

liBituji u nás v prvé řade nedokonalosti v provedeni jednotlivých technolo-

gických operaci a teprve v druhé fade strukturní defekty.

6. Objevilo se v posledních letech néco pozoruhodného kolea strukturních

defektu 10~>

Intensivně se studuje vliv vodíku na pas i vac i elektrické aktivity

strukturních poruch s nadéjnýai výsledky •*b,í. . Atoaárni vodík velu snadno

"protéká" krystalea křeaíku uí při teplotárh koles 400*C a -.beaicky oti«:aj»

většinu volných vazeb strukturních poruch. Intenzívne 3* ztuduje stabilita

takové pasivace. Jedná se v podstate o analogii efektu hydrogenace aaorfního

křeaíku.

7. S jakýsi fyzikálniai probléay se setkává studiua strukturních defektfl v Ci

Základní probléa spočívá ve vysoké citlivosti elektrických paraaetrá y n

prechodu na nepartné koncentrace nečistot, které odpovídají úrovni 0.01 ai I

ppa a jsou na hranicích cheaických analýz i soderníai aetodaai.

Na této kocentradní úrovni nečistot je křeaik snoho složkový teraodyna-

aický systéa, v němt hraje význaanou roli pfedeviía kinetika teraodynaaických

procesfl, protože sořné strukturní transformace jsou řízeny difflzí- Interpre-

tace difAzních experiaentd jen na základ* teorie dvousložkové difSze se vede k

zavádiní anoaálnlch difAzních jevd /7/.

Nevyjasnená zflstává dosud i otázka nukleace preopitátA a vrstevných chyb

v objesu Si desky při vytnáření denudované zóny a mtnnsické get raci.

8. Jaké nároky klade inženýrství defektu1 na výrobu sonorystalfl S P

Požaduje, aby aonokrystaly byly hoaogenní v rozložení kyslíku, uhlíku,

elektricky aktivních přisésí i v úrovní přecipitáce, která započala už béheaj

rflstu ve vlastni tažiíce. Tento požadavek, zdánlivé jednoduchý, vede na

složité fyzikální probléay studia proudéní taveniny Si <142O°C), vlivu

aagnetického pole na proudéní, vlivu teplotních gradientů v tavenine na

procesy na fazovéa rozhraní tavenina krystal, apod.

Zajísavé je, že technická praxe, jak se v oblasti fysiky pevných látek

často stává, i v případe pestovaní dokonalých sonokrystaU předbíhá fyzikální

poznání příslušných procesfl.

/I/ L. Jastrzebski: IEEE Transactions on El. Dev.,vol.29,No.4,t 19821 p.475

/2/ R. B. Svaroop: Solid State Technology/July, (1983) p.97

/3/ G. E. J. Eggersont et al.:SoIid State Techno logy.Hovesber. c 1383) p.171

/4/ J. G. Uilkes: J.of Crystal Growth, vol.65,(1983) p.J14

/5/ J. V. Corbett et al.: Sol. Cells (Suicerland).vol.24,No.1-2,(1988) p.127

/§/ C. G. Van de Halle et al.: Phys. Kev. B, vol.39.No.15 (1339) p.10791
/7/ U. Gosele et al.: Seaiconductor Silicon 81, p.766
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COMPARISON OF EUROPEAN AKO NORTH AMERICA* UNIVERSITIES.

Frederick Lobkowicz

University or Rochester, Rochester, H.Y. 14627, U.S.A.

When one tries to coapare European and North American university systeas,

one immediately realizes that there is no tuch entity as a "European systea".

This is true even if one limits oneself to the sciences, or even to a par-

ticular field, for example physics.

In the Italian systea one becomes a "Dottore" after four years of study,

while in Scandinavia a doctorate is nearly equivalent to a habilitation at a

university. The systems also vary widely in their exclusivity and the sa—

name in different countries M y denote institutions which arc quite different:

while the successful study at the Ecole Polytechnique in Paris nearly guaran-

tee a a distinguished career in politics, industry or academia, there are absol-

vents of the Ecoie Polytechnique in Lausanne who have to take on low paying

jobs in industry or elsewhere. In Great Britain a "Polytechnic" is a technical

school which usually does not grant any higher degree.

Nevertheless, for historical reasons most European universities share certain-

properties which distinguish them fro* those in the United states and Canada.

In Europe the first universities started out in the Middle Ages m* centers of

scholarship which from the beginning concentrated on theology, asdicine, the

study of law and "philosophy" encoapassing all other fields of knowledge.

Later on more specialized faculties were added in "natural sciences", "arts

and humanities" (theater, music) as well as applied fields like "pedagogy"

or "journalism". Other university-like "polytechnical schools" developed in

the last and this century which stressed technical subjects. Soae of these

also became very strong in the fundamental sciences like physics and chemistry.

But if you look e.g., at today's Czechoslovak universities (Charles, Comenius,

Masaryk, Palacky or Šafárik) they still very much reflect this historical

origin of European universities. Theology has split into several denominations,

medicine has several specialties, but the basic system is the same as it was

five or even six centuries ago. None of these universities has a separate

faculty of economics, engineering, or agriculture: these fields are reserved

to the technical schools where usually research in the basic sciences has to

yield to more applied topics. True, in western Europe the distinction between

technical and ordinary universities is slowly getting weaker: There are schools

of economic* at soae traditional universities. In Munich there is a university

and • Technical University, but in physics it would be difficult to say where

the two differ from each other.

In contrast, the "new world" - and particularly the United States - was

formed by Anglo-saxons who dominated and sometimes brutally suppressed not only

the indigenous Indian culture but also those European cultures (Spanish and

French) which had earlier established footholds on the continent. The first US

universities - in Virginia and Massachusetts - had the primary purpose to

provide as rapidly as possible an advanced education for the children of the

first immigrants. As the US (and Canada) expanded westwards, new "colleges"

were founded; these were realty a new type of school where teaching was much

more important than research. Only later on some of these new schools started

stressing research and scholarship and thus became more similar to the classic

continental university; many others stayed "4-year" or even "2-year" colleges

where research was at best a part-time occupation of those on the faculty who
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could not t lva without It.

The what* North American aducat tonal syne* w*t *l*v ctoan̂ eid s-y t*a

on It by the vast numbers of iw».t<jr»mt» whose mottoer tesnou* was 4i í feres', fr-am

English. In t ha US í row 1S00 on, but also In Canada art*r Mill, tJsis larg*

tr.flux of immigrants stressed the school syatte* whtcis bad to convert :M:t

children into 'real Americans', or 'real Canadians'. Let us c«ic»Bti»t* i»er* on

the United States, where this phenomenon was much more important, amd. *orn*-i -

one night even say deforced - the whole educational system.

The pristarý and secondary school systea had to serve as & malt-lag pot,

converting the children into citizens who understood and accep".*< ti.«r fcaei-r

tenets oř the state. The quality of education was cons t der«-"i important, tut tí*-

sain goal of the pri nary and secondary school system was - and still ;s - ',•-

teach the student to adapt. Thus being fluent in another language is c^mt'.<*•!TZ

a detriment in the first years of schooling - it identifies the new isaugramt

child which first has to abandon its original culture before it can beccnw

properly adapted. Foreign languages are taught in school only later, when the

children are 12-13 years old and in most cases no longer able to learn to

speak a foreign language without an accent.

The melting rot ideal also demands that all children be treated equally;

nobody is to be disadvsntaged because of poverty or parent illiteracy. Of

course, this is an ideal: children have different capabilities, nevertheless,

all children of a certain age from a community attend the same grade school,

then the same Junior High School and later High School, which they leave at the

age of 17. There is no such thing as the continental European gymnasiu* which

specifically prepares for the university. Students in the sane high school say

take somewhat different courses - some more demanding than others - but there

is no sharp separation between university-bound students and those who will not

go beyond a secondary education. A student can decide as late as in his or her

"senior" year - the last year in high school - whether he or she wants to go on

to higher education and which institution of higher learning to attend.

This system has the advantage that the poorly prepared child of new

immigrants - ox nearly illiterate parents - is given the maximum possible time

to catch up with his/her luckier and richer contemporaries. The disadvantage

is that the brighter students get an inferior education. Of course, there exist

private schools to which the parents can send their child; but these are expen-

sive, and frequently not that much better since they still reflect the general

attitude towards schools: adaptation is more important than excellence.

The university system, which some of the High School graduates will attend,

has to select the proper students: those who will profit from its courses.

Except for community colleges which usually accept anybody with a high school

diploma, one has to be accepted to a specific school, and acceptance depends

not only on how well one performed in High School, but also on two "Standard

Achievement Tests" or "SAT"-s which test verbal comprehension and elementary

mathematics and logic. There are also "Advanced Placement Testa" which in some

universities may allow you to skip some courses, or in other more prestigious

ones may decide whether you get accepted in the first place. Many universities

also expect the applicant to submit an essay on some topic, and any other infor-

mation which may make the student "more interesting". Being an athlete helps,

but so does being an excellent chess player or having spent a year in India.

Host students apply to several universities, hoping to be accepted into at

leMt one. Special high school "counselors" advise the prospective student to

which universities or colleges he has a chance to be accepted, and how to pro-



c««d to maximize the chance of acceptance. If accepted to several universit£•«.

the student c«n Chen decide wbicb to attend, and tbc selection will depend ©o

Academic quality as well as on the "quality of life" - location, beauty ot the

campus, and other options available to students. A major consideration will also

be cost, which can be very different depending on whether the institution is

"private" or "state" (public). There exist "State universities" supported by

one of the 52 states in the US, and similar universities in Canada supported by

the individual provinces. Each ot these public universities usually bas sway

different "colleges" or "campuses" which may be of widely differing quality and

selectiveness. As an example, the state of New York has one major university at

Stony Brook hich attempts to excel in all disciplines; it also has tore* more

"university campuses" where one can study up to a doctorate in at least some

subjects. In addition there are thirteen "colleges" in various cities where one

can get a bachelors degree, but usually no higher degree - although some will

allow study up to a masters degree in some fields.

Even in public universities the students have to pay a "tuition fee" of

a few thousand dollars each year. At most such institutions they are also

expected to "live on campus'1 in student housing. Depending on whether food is

included or not, such housing will cost 4-10 thousand dollars each year.

In "private" universities - and many famous universities in the OS such as

Princeton, Harvard, ox Stanford arm private - tuition will be more expensive:

nowadays in the range of 10-15,000$ each year. To evaluate these costs,

it is good to remember that the typical income of parents who send their

children to universities is 30-50 thousand $/year; a family which has two or

more children "in college" at the same time cannot survive without having pre-

viously saved a substantial sum of money - or without the prospective student

borrowing the money needed for attending the university. Indeed, this is fre-

quently done, and the government partially subsidizes these si ml—t loans

so that the effective interest rate is lower than normal. Nevertheless, there

are many students who after four years of study owe a bank twenty to forty

thousand dollars. Physicians, who spend a much longer time studying, frequently

owe 200,000 $ or more when they start out practicing medicine.

Students also work to earn money for college. During their High School years

they try to save money from whatever jobs they have. While in college, they

work during the summer, and many of them also have part-time jobs during the

academic year. The universities themselves employ students in the libraries, as

waiters in the cafeterias, or maybe a lucky student is paid for helping some

professor with his research work. Students of poor parents can also get outright

grants for which they have to perform no specific work; the typical middle

class student, however, works hard during his years in college, studying and

earning the money to study. Actually this is considered part of the educational

process - it prepares students for their later life. Occasionally some students

earn very large sums while still in college - usually because they have some

unique skill (such as computer programming, or knowledge of the stock market) or

because they were lucky to start some business which becomes very successful.

A student at a North American university will spend at least half of the

first two years acquiring a "liberal education". A prospective physicist will

study English literature, will také at least one course where he practices

writing, several philosophy, history or economics courses and will also take

courses in one or several foreign languages. Hork done in high school may

enable him to skip a course or two, but this liberal education is an essential

part of his university study. At many colleges mil a student gets is a
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liberal education, and any preparation for a career then starts only in

graduate school. Some universities also provide a wide range of possibilities.

The university of Rochester, to name an example/ has its own engineering,

business, and medical schools, as well as a school of music; an undergraduate

is allowed to take courses in any school if he is able to satisfy the course

prerequisites.

Again this system has advantages and disadvantages when compared with the

typical European system where study at a university mainly prepares for a

career. It is much easier for a US student to chose a combination of subject.';:

Physics and Music, or Physics and English (as a preparation for patent law),

or Physics and Economics are recent examples at Rochester. On the other hand,

there are students v.'ho even after four years of college do not know what they

want to do in life, "'he quality of the individual Colleges and Universities also

varies widely; a top student in a small regional college might be incapable

of reading the textbook used at a major university. But there is no sharp

limit anywhere between the best University and the smallest local community

college; for any college one will find one which is just a tiny bit better or a

tiny bit worse. Some students - who did poorly in High School - get accepted

only into a third class college, but by working very hard for two years may

acquire the knowledge required to transfer into a much better university.

Again the system attempts maximum flexibility - any lack of preparation or

effort in earlier years can be made up if the student can convince some

university that he or she is "good material". Of course, this flexibility also

demands that the students performance be constantly tested; in every course

there ar _• several examinations during the semester, with usually a larger

"midterm exam" halfway through the semester and a "final exam" at the end. These

examinations determine the grade in the course and a student who does not per-

form adequately will be put on probation and may be asked to leave if he does

not improve. As many as 20% of students may "drop out" of a university during

the four years of undergraduate studies because they cannot handle the load.

After four years a student obtains a "bachelors degree". Another year or two

is enough to achieve a "masters degree", while a "Ph.D." (Doctorate) can take

5-6 years of graduate study beyond the bachelors degree. Nearly all students

go to graduate school at a different university; it is considered good practice

to change schools (and teachers) at this intermediate stage. Graduate students

in physics/ chemistry and some other science and engineering fields are paid as

teaching or research assistants; in other fields - economics, medicine or philo-

sophy - the student not only gets no support, but has to pay substantial tuition

fees which are sometimes higher than undergraduate tuition. A graduate student

will take courses for 2-3 years, but after the first year probably will have a

thesis advisor who will both supervise his Ph.D. research as well as support the

student out of grant funds. Towards the end of the second year the student has

to pass a comprehensive examination on general physics and on his chosen field;

only after that is he considered a "Ph.D. candidate" and can completely con-

centrate on his thesis research. After the thesis work is finished and written

up, the thesis is defended just like in Europe. From then on the two continents

treat their young scientists pretty much in the same way: a physicist will

either start an academic career with a postdoctoral appointment, or may

choose industrial employment instead.
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PROFESIONÁLNÍ A ODBORNÁ SLOŽKA PŘÍPRAVY UČITELB FYZIKY

The Professional and Physical Components in the Pre-gradual Physics Teachers'

Training

Růžena Kolářová

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

1. Jaký má být absolvent studia učitelství fyziky? Měl by být pro žáky osob-

ností zapálenou pro fyziku, s dostatečně hlubokými znalostmi základních fyzikálních

oborů, které umí aplikovat na rozbor jevů z běžného života, technické praxe i pří-

rody. Současně má mít přehled o dalších oborech včetně hraničních (např. geofyzika,

meteorologie). Musí mít dobré experimentální dovednosti a dostatečnou technickou

zručnost. Všechny uvedené znalosti a dovednosti lze předpokládat i u absolventa

studia odborné fyziky. V čem tedy spočívá profesionální kompetence učitele fyziky,

kterou nemusí mít absolvent odborného studia?

2. Porovnejme hlavní etapy vysokoškolské přípravy odborného fyzika a učitele

fyziky. Odborný fyzik prochází dvěma hlavními fázemi.

1.fáze: Student nabývá celkový rozhled po fyzice formou úvodních fyzikálních kursů

jako teoretického východiska své budoucí badatelské práce.

2.fáze: Student je vychováván ke schopnosti samostatně vědecky pracovat ve fyzice.

Budoucí učitel prochází při studiu také dvěma hlavními fázemi. První je velmi

blízká přípravě odborných fyziků. Ovšem na rozdíl od odborných fyziků by už v této

fázi měla začít i příprava na budoucí profesi učitele fyziky a to v tom smyslu, že

vedle získávání fyzikálních poznatků by si student měl osvojovat způsoby transfor-

mace těchto poznatků do školské fyziky s ohledem na věk žáků. S tím souvisí také

výběr a elementarizace poznatků. Tyto skutečnosti jsou jedním z důvodů, aby úvodní

přednášky z fyziky byly zaměřeny specificky pro učitele. Měly by být také doprováze-

ny mnoha experimenty, které jsou pro studenty i inspirací pro jejich budoucí praxi

na škole. Oruhá fáze vysokoškolské přípravy učitele fyziky je již odlišná od přípra-

vy odborných fyziků. Učitel si v ní osvojuje základní znalosti a dovednosti z psy-

chologie a pedagogiky. Z oblasti didaktiky fyziky sem patří zejména osvojení růz-

ných výukových metod a jejich účelné užití vzhledem k různým fyzikálním poznatkům

i konkrétním žákům, metodika řešení úloh, různé diagnostické metody a především

smysluplné využívání demonstračních a žákovských pokusů. Nezastupitelnou úlohu má

i absolvování pedagogické praxe na školách.

3. Jaké jsou tedy možnosti řešení vztahu odborné a profesní složky přípravy

učitelů fyziky? Extrémní přístup spočívá v tom, že student nejprve absolvuje odbor-

né studium fyziky a pak se dodatečně připravuje na profesi učitele fyziky. Tento

přístup navrhujeme na MFF UK jako jednu z možných cest, ale ne pro většinu studentů.

Student tím získá kvalifikaci jen pro jeden obor. Při dvouoborovém studiu, které je

z hlediska praxe u nás výhodné a běžné, by takovýto přístup, například při studiu

kombinace M-F byl velice náročný pro studenta. Zahraniční zkušenosti, např. z NSR,

ukazují, že délka studia se v tomto případě prodlužuje průměrně na 7 + 2 roky říze-

né praxe za poloviční plat. Zkušení učitelé (např. z Gottingen) konstatují, že by

od samého začátku potřebovali jiné vzdělání než odborníci. Jedním z výsledků uvede-

ného extrémního řešení vztahu odborné a profesní přípravy učitele je např. kritický

nedostatek učitelů fyziky v západním Berlíně, Sasku a Bavorsku.



Z uvedených důvodů navrhujeme na MFF UK v Praze, aby příprava učitelů fyziky

byla pokud možno od začátku řízená jako specifická s tím, že první dva roky se ne-

liší v obsahu přednášek pro budoucí fyziky, ale pouze v jejich pojetí ve výše uve-

deném smyslu. Přitom se ponechává na volbě studenta, zda si zapíše přednášky speci-

álně určené pro učitele nebo přednášky pro odborné fyziky a také podle své volby

vykoná zkoušky. Je umožněna vzájemná prostupnost obou typů studia během prvního

dvouletí:

Fázi speciální profesní přípravy učitele fyziky navrhujeme začít až od třetí-

ho ročníku. Pedagogiku a psychologii si student dle svého uvážení může zapsat i

dříve, doporučuje se však, aby alespoň část absolvoval před první pedagogickou pra

xí v 6.semestru.

Navrhujeme, aby studium učitelů pro gymnázia a střední školy bylo pětileté,

po prvním dvouletí ukončené soubornou zkouškou z fyziky (a druhé aprobace, např.

matematiky). V průběhu studia by měl student složit soubornou zkoušku z pedagogiky

a psychologie. Profesní i odborná část přípravy by byla zakončena státní závěreč-

nou zkouškou z fyziky a didaktiky fyziky a obhajobou diplomové práce.

Pro učitele nižšího stupně střední školy, resp. druhého stupně základní školy

(6. až 9.ročník) navrhujeme čtyřleté studium ukončené státní závěrečnou zkouškou

z fyziky a didaktiky fyziky, popř. z psychologie a pedagogiky a obhajobou závěreč-

né práce. Na tomto typu studia nepočítáme se soubornou zkouškou z fyziky po 4.se-

mestru.

V příspěvku se nezabýváme otázkou dalšího vzdělávání učitelů fyziky včetně

možnosti doktorantského studia, které by mělo být realizováno také na vysokých ško-

lách
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VÝCHODISKA A TRENDY FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ

J. Kuběna, J. Musilová

Prírodovedecká fakulta MU, Kotlářská 2., 611 37 Brno

Reforma fyzikálního vzdelávaní na přírodovědecké fakultě Masarykovy uni-

versity v Brně je ovlivněna zejména těmito faktory:

1) Tradice fyzikálních obořil pěstovaných na fyzikálních katedrách

přírodovědecké fakulty, jako jsou optika, fyzika pevných látek, fyzika kovů,

fyzika plazmatu, astrofyzika.

2) Tradičně dobrá spolupráce při fyzikální výchově studentu s Ústavem

přístrojové techniky a s Ústavem fyzikální Metalurgie ČSAV.

3) Poměrně široké možnosti uplatnění absolventa mezioborově zašeřených

napr. v biofyzice, chemii plastických hmot, geofyzice, metalurgii, elekrotech-

nologii, v polovodiéovéii průmyslu, které je podmíněno heterogenní* zaměřením

výzkumných ústavu a průmyslu brněnského regionu.

Je morilní povinností Masarykovy university zajistit pro tento region

náležitě fyzikálně vzdělané nové pracovníky z řad mládeže. Jestliže inženýrské

fakulty mají koncepci výuky založenou na zvládnutí současných průmyslových

technologií, pak za cíl universitního vdělávání považujeme plné rozvinutí

osobních zájmu1 a nadání studenti!.

Po formální stránce je tento cil zajištěn zavedenia nové koncipovaného

učebního plánu, který umožňuje ukončeni studia a nástup do praxe přibližně po

3 letech získáním akademického titulu bakalář, připadne získání akademického

titulu magijtr dalším specialisovaným studiem, v němž si více než 50 X

předmětů student voli podle vlastního uvážení a podle nabídky, kterou mu dává

přírodovědecká fakulta i ostatní brněnské vysoké školy. Nový ráz dává tomuto

studiu i připravovaný studijní řád, který nepočítá s dosavadní ročníkovou

strukturou.

Obecnost a hloubka fyzikálního vzdělání absolventů bakalářského studia na

přírodovědecké fakultě Masarykovy university jim otevře možnost získat úplné

vysokoškolské vzděláni i na jiných vysokých školách, zejména technického

zaměřeni.

Tyto snahy o prohloubeni fyzikální vzdělanosti mají své konrétní

vyjádřeni v těchto třech směrech:

1) Zavedeni special isace inženýrská optika na strojní fakultě VUT Brno,

kde je významně posílena výuka fyziky, kterou zajišťují katedry fyziky Př.F.

MU (běží od 1.9.1990 ).

2) Vypracování několika variant alternativních učebních pláni pro stu-

denty VUT orientované například na moderní analysační metody užívané v

inženýrské praxi, na fyzikální stránku technologie polovodičů apod., jejichž

realicaci by zabezpečovaly katedry fyziky Př. F. MU.

3) Prohloubeni fyzikálni přípravy ve stávajících specializacích

přírodovědecké fakulty 4 zavedeni nových, z nichž nejnadějnější am jevi v

nejbližší dobé biofyzika a technická fyzika.

Tato nová'koncepce vysokoškolského fyzikálního vzdělávání bude přirozeně

završena postgraduálním studiem nejen v tradičních oborech pěstovaných v

brněnských laboratořích, ale i v oborech, kde část školení bude probihat v

zahraničí na školách a ústavech, • nimiž M j i brněnská pracoviště pracovní

kontakty.
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POSTAVEHÍ A STAV VÝUKY FYZIKY HA VYSOKÝCH SKOliCH TECHNICKÝCH
Vilém Iládr

Tysoká Škola bánská v Ostravě, Tř, 17. listopadu, Ostrava-Poruba, 706 &

Fyzika na vysoké škole technické je jedním z předmětů teoretického základu
rýuky. Její postavení na tomto typu školy vyplývá přímo z postavení fysiky jako
základní přírodní vědy a současně teoretického základu pro zvládnutí dalšího
studia všech technických oborů.

Jedním z předpokladů správně orientovaného fyzikálního vzdělávání budou-
cích inženýrů je těsná spolupráce pedagogů kateder fyziky s pedagogy navazují-
cích odborných kateder. Co tvoří hranici mezi fyzikou a odbornými předměty?
Zatímco aplikovaný předmět se orientuje na rozvinutí fyzikálního poznatku smě-
rem k technickým aplikacím, tj. zkoumá, jak a kčemu je možno poznatek využít,
úkolem fyziky je objasnit studentům způsoby, kterými se k poznatku došlo a vys-
větlit souvislosti poznatku s poznatky jinými, jakož i matematicky poznatky pop-
sat. Výchovným cílem fyziky by mělo být ukázat studentům vysoké školy způsoby
vědecké práce, spočívající v pozorování, experimentu, organizaci experimentu
a jeho vyhodnocování, analýze jevu, tvorbě a ověřování hypotéz apod. Aplikační
předměty vysokoškolského studia mají učit studenta inženýrskému způsobu práce.
Při té se v zásadě vychází ze známého fyzikálního jevu, určuje &e oblast jeho
možného využití a vytvářejí se konstrukce, které daný jev využívají. Obráceně
je možno k požadavku na konstrukci určitého zařízení hledat zpětně fyzikální
principy, na kterých by bylo možno konstrukci vybudovat.

Ti inženýři, kterým se dostalo Širokého fyzikálně-matematického vzdělávání
a kteří jsou schopni fyzikálně přemýšlet, jsou také schopni si osvojit nové tech-
nické směry, snadno přecházet od jednoho úkolu ke druhému a přitom používat ne-
tradiční cesty. Podcenění uvedených faktu a znich vyplývajících požadavků při
vytváření koncepce vzdělávání budoucích inženýrů vede k závažným nedostatkům
v profilu absolventů vysokých škol technických, absolventi jsou neadaptibilní
a neschopni se Nekvalifikovat. Neochota nebo i neschopnost části technických
pracovníků uplatňovat nové metody a nové principy, které na fakultě poznali, ve-
de k. nadarmo' setrvačnosti ve výrobě e k zaostávání za švitorou úrorni techniky.

Přestavba studia, uskutečněná před třinácti lety, měla za cíl vytvořit
absolventa se Širokým profilem a úpravy v roce 1986 měly tento profil zvýraznit.
Ve skutečnosti a« vsak teoretický základ zúžil a oborové studium se rozdrobilo
do mnoha předmětů. Stalo se tak i proto, že se při tvorbě pedagogické dokumen-
tace vycházelo z lokálních zájmů a že snahy o vytvoření předpokladů k personál-
nímu nárůstu kateder.

Neopomínejme však také návaznost vysokoškolského studia fysiky na středo-
školské studium, kde je třeba

- zvyšovat podíl studentů gymnázií s matematickým zaměřením , nebol v současné
době představují jen malé procento z potřeby VŠT, což je v rozporu se zahra-
ničními zkušenostmi

- vynikajícím absolventům středních odborných Skol a středních odborných učlliif
vytvořit podklady pro získání potřebných znalostí z fyziky v posledním ročníku
střední ikoly a v 1. semestru V§T individuálním studiem, který by byl ukončen
klasifikací na střední Škole a diferenční zkouškou na vysoké Škole

- pro ostatní studenty vytvořit speciální jednoroční kurzy jako nástavby při

gymnasiích, které by byly ukončeny zkouškou z matematiky a fyziky.
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NÉKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉMU STAVU FYZIKÁLNÍ PROPRAVY BUDOUCÍCH IN2ENYR0 NA
TECHNICKÝCH VYSOKÝCH 5KOLACH

Petr Wyslych
Vysoká Škola báňská Ostrava, 708 33 Ostrava 4, tř. 17. listopadu

Dosavadní fyzikálni průpravu budoucích inženýrů lze obecné charakterizovat
- podcenením všeobecné přípravy inženýra v celku a z toho vyplývající prehnanou

úzkou specializaci, malou adaptabilitou a pozdéjsi neschopnosti samostatné aktiv-
ní rekvalifikace;

- nedostatečné Širokým přírodovědným základem jako výchozí premisy pro efektivní
rozvoj technických disciplin;

- rozdílnosti výchozí připravenosti absolventů různých typů středních Skol;
- neodbornosti a nevedeckosti v pojetí fyziky jen jako "vybraných kapitol";
- nedostatečným technickým a perzonálnlm zabezpečením kateder fyziky, což vedlo

k odtrženosti od reálného experimentu a praxe;
- nekoncepínostl při príprave učebních osnov a učebních plánů;
- odstupem od aktivní práce k formám pasivního předáváni poznatků.
Výsledky rozboru současného stavu a shrnuti zkušenosti ukazuji, že před fyziky
na technických vysokých Školách stoji tyto stéžejni úkoly:

a) Stanoveni iasné koncepce fyzikální orftpravv budoucích inženýrů.
Na základě rozboru stávající situace, zkušenosti a diskusi s pracovníky odbor-
ných kateder byl předložen Bodel výuky fyziky v tomto tvaru:

1. Základní kurz fvzikv (v druhém a třetím semestru studia) prezentující fyziku
jako ucelenou vědní disciplinu zahrnující také základy nejnovějších fyzikál-
ních poznatků a realizovaný formou přednášky a seminárního cvičeni.

2. Fyzikální aéřenl jako samostatný předmět umožňující aktivní ověřeni základ-
ních fyzikálních zákonů a umožňující seznámeni s metodami experimentální fy-
ziky vedoucími k modernímu zpracováni získaných dat.

3. Specializovaný fyzikální kurz (v pátém a Šestém semestru studia) jako apliko-
vaná fyzika se speciálním zaměřením pro studenty určitého studijního oboru
v přímé vazbě s požadavky profilujících odborných kateder.

b) Hledání vvSSl orovnr efektivity fyzikálního vzděláváni jak z hlediska obsahu,
forem i metod práce, tak, aby byl zajištěn přechod od pasivního přijímáni po-
znatků k jejich aktivnímu pochopeni. Dosavadní poměr 1:1 by se měl změnit nej-
méně na poměr 2:1 ve prospěch aktivních forem a metod prace (tedy zvýšeni podílu
cvičeni a seminárních forem výuky).

c) Prohloubeni nzké spolupráce fyziků a techniků.
Zde již nevystačí individuální kontakty. Chce to soustředěné Qsill a práci týmů
odborníků na vSech fakultách technických vysokých Skol, zvláště při vytvářeni
osnov, učebních plánů a učebních textů, zvláStě v případe specializovaných fyzi-
kálních kurzů. Iniciativa v tomto směru musí vyjit od fyziko, od techniků pak je
je třeba vyžadovat odpovědnou reakci, diskusi a hlavně ochotu k této reformě

Závěrem: Nelze v tak krátkém textu hovořit o vSem, proto soustředěni jen na tyto
tři stěžejní úkoly. Je třeba na ně reagovat co nejdříve. Pracoviště, podílející se
na řešeni okolú VII-O2/O5 "Modernizace obsahu a metod výuky fyziky na technických
vysokých Školách ČSFR" mají výhodu, jejich výsledky vsak jsou k disposici vSem
(zprávy jsou na ČVUT Praha, VUT Brno, SVST Bratislava, Trnava, MFF UK Praha, VSDS
2ilma r W X s Kosice, VSLD Zvolen, UP Olomouc, VSB Ostrava). V této etapě, kdy se
rusí zaběhnuté byrokratické direktivy a konCl "báje o dokonalosti našeho Školství"
je nezbytně rychle zaClt.Důležité přitom bude motivovat obe interakční pole - "pole
fyziků" a "pole technika" ke vzájemné prospěšné interakci. Dnes již nemůže pla-
tit v na Si minulosti často opakované "kdo nic neděla, nic nepokazí", ale musíme si
otevřené přiznat a nikdy nezapomínat, že "kdo nic nedělá, ničeho se nedopracuje,
nezlepši". Přijměme tento závěr jako povinnost vůči svým Školám, svým studentům,
jako svůj dluh za to, co jsme zanedbali v minulosti.
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štúdium vysokoteplotných supravodičov a amorfných materiálov pozitronovou anhiláciou.

J. Krištiak

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta, 842 28 Bratislava.

V poslednom období sa podarilo vyvinut dva materiály s veľmi sľubnými perspektívami. Vysoko-

teplotně supravodiče (VTS) s kritickými teplotami v oblasti 90 K a amorfné kovové materiály (AMK)
s ich vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami.

V prípade VTS sa ich kryštalická štruktúra a stochiometria veľmi rýchlo určila avšak mecha-

nizmus supravodivostt^je stále neznámy.

Obdobná situácia bola v oblasti štúdia AKM, kde otvorenou otázkou ostáva ich stabilita a

usporiadanosť na krátku vzdialenosť či chemická alebo topologická.

V obidvoch prípadoch tieto vlastnosti súvisia s ich elektrónovou štruktúrou. Informácie o

nej môže, v princípe, poskytnut štúdium anhilácie požitrónov s elektrónmi týchto látok. Je to

dôsledkom toho, že charakteristiky anhilácie sú určené prekrytím vlnových funkcií pozitronu a

elektrónu.

Na štúdium anhilácie sa vybrali 2 metódy, a to meranie dôb života pozitronu a meranie

Oopplerovského rozšírenia anhilačnej čiary.

Prvá z nich dáva informáciu o hustote elektrónov prípadne záchytových centier (defektov).

Druhá potom o rozdelení hybnosti elektrónov v materiáli.

Vzorky VTS boli typu Y Ba~ Cu, 0-, . Pripravené boli štandardnou citrátovou metódou. Studo-

vali sa metódou Oopplerovského rozšírenia anhilačnej čiary (DRAC). Použil sa pritom detektor

superčistého Ge v objeme 114 cm a rozlíšení 1,5 keV pre čiaru o energii 661,6 keV.

Pri meraniach sa sledovala závislosť parametra S (relatívna hustota elektrónov s malou hyb-

nosťou) na teplote vzorky, ktorá bola umiestnená v kryostate. Teplota vzorky sa menila v oblasti

13 až 100 K s premenlivým teplotným krokom.

Parameter S sa menil v závislosti na teplote na rozdiel od pozorovaní v klasických supra-

vodičoch. Pritom v oblasti kritickej teploty T = 93 K bol pozorovaný pokles. Zmena má rezonanč-

ný charakter, po prekročení T c sa S vracia k pôvodnej hodnote.

Ďalší pokles S bol pozorovaný v oblasti 30 K. Tento pokles potom ta stabilizuje a vzniká

platean v hodnote S až do 15 K.

Možné vysvetlenie rezonančného chovania sa parametru S je štrukturálna zmena v oblasti T c.

Konštantná hodnota S v oblasti 20 K sa zatiaľ vysvetliť nedarí /I/.

Vzorky AKM sa študovali metódami ORAC i meraním doby života pozitronu

Vzorky typu F e 8 0 x Ni xB 2 Q (x=10,20,30,40) boli pripravené vo forme pások metódou liatia na

rotujúci válec.

štandardná aparatúra na meranie dôb života mala rozlíšenie v oblasti 270 ps. Rozlíšenie

superčistého Ge detektora bolo 1,2 keV na S14 keV.

Pre porovnanie so vzorkami AKM sa meral i i vzorky čistého kryštalického Fe, válcovaného Ni

it.j- vzorky s defektami) ako aj žíhané vzorky AKM (vzorky v kryštalickom stave).

Výsledky sa dajú zhrnúť do niekoľkých záverov. Doby života < \ AKM ležia v oblasti 140 ps.
Hodnota •-" pre kryštalické Fe bola (114*) Ps a pre Ni s defektami t =(175 *- 6) ps.

Žíhané vzorky AKM (pre x^ 10g40) mali doby života rozdielne, a to ^ =(176 - 8) ps pre

x = 10 a <* = (1J4 - 2) ps pre x = 40.
Meranie parametru S ukázalo, že S nezávisí na obsahu Ni vo vzorkách. Hodnoty S pre žíhané

(nekryštalizované) vzorky sú však podstatne vyššie.

Obidve metódy ukázali, že anhilačné charakteristiky nezávisia na koncentrácii Ni vo vzor-

kách avšak sú rôzne od hodnôt pre krystalické vzorky.
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Dáta tak ukazujú, že volný objem v systémoch Fe-Ni-B nezávisí na chemickom zložení. Tak
isto rozdelenie hybnosti elektrónov nezávisí na obsahu Ni v AKM na rozdiel od kryštalických

systémov, kde bola pozorovaná závislosť 5 na obsahu Ni 121.

V prípade týchto dvoch študovaných materiálov sa ukázalo, že metódy anhilácie požitrónov
mOžu daf dodatočnú informáciu o chovaní sa elektrónov v nich prípadne o niektorých štrukturálnych
zmenách.

Je treba pritom podotknúť, že použité experimentálne systémy patria k tým najjednoduchším.
Ich dokonalejšie verzie, ktoré sa začínajú používať vo svete (napr. dvojrozmerné Merania uhlových
korelácií, meranie korelácie DRAC - doba života) dávajú úplnejšie pripadne celkom nové informácie.

Literatúra

/I/ K. Krištiaková, 0. Sauša, J. Krištiak, Š. Jánoš,
Z. Phys. B 77(1989)197

Hl K. Krištiaková, G. Tumbev, J. Krištiak,
Phys. Stát. sol.(a)117(1990) K5
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Aplikácia Mossbauerovej spektroskopie v technickej praxi

Jozef Sitek, Jozef Lipka

Katedra jadrovej fyziky a techniky, Elektrotechnická fakulta SVŠT, Ilkovičova 3

Bratislava

1. Úvod

Zo všetkých objavov urobených v ostatných desaťročiach patrí medzi hodnotné

i objav Mossbauerovho javu (1958). Za viac ako 30 rokov našla Mossbauerova

spektroskopia aplikácie v takmer všetkých vedných oblastiach a v ostatných

rokoch prenikla i do technickej praxe. Dôkazom toho je i tá skutočnosť, že

z celého radu medzinárodných konferencií venovaných aplikáciám Mossbauero-

vej spektroskopie sa časom vyspecifikovali konferencie pod názvom "Industri-

al Application of Mossbauer Spectroscopy". /I/

I keď doteraz bol pozorovaný Mossbauerov jav na viac ako 40-tich prvkoch,

prakticky sa najviac využívajú Sn a Fe, pričom prevažná časť doteraz

publikovaných prác (viac ako 70 X) bola realizovaná na železe. Vyplýva to

z toho, že Mbssbauerov jav je na železe dobre pozorovatelný pri izbových

teplotách a teda aj skromnejších laboratórnych podmienkach bez kryogénnej

techniky. Preto aj väčšina prác využívajúcich Mossbauerovu spektroskopiu

v technickej praxi je robená na báze železa.

2. Aplikácie

Aplikácie Mossbauerovej spektroskopie z hladiska využitia v technickej praxi

možno rozdeliť do niekoľkých oblastí s pripomienkou, že niektoré sa navzájom

prekrývajú.

1. Ocele a zliatiny

Ide predovšetkým o kremíkové ocele, dalej s obsahom mangánu, hliníka,

poprípade daľJlmi prímesami. Možno tu zahrnut i korózne produkty rôznych

ocelí. Ďalej tu patria všetky magnetické i nemagnetické zliatiny s obsa-

hom železa.

2. Minerály a uhlie

Ide o rôzne minerály, rudy a horniny z hladiska obsahu oxidov železa a to

magnetických i nemagnetických vlastností. Pri uhlí ide najmä o sledovanie

jeho spracovania z hladiska obsahu a transformácie sírnikov železa.

3. Katalyzátory

V podstate ide o celý rad katalyzátorov prevažne s obsahom železa, ktoré

sa používajú v chemickej praxi.

4. Nekonvenčné aplikácie

Archeológia, biológia, popr. iné vedné odbory.

3. Charakteristika metódy

3.1. Použité meracie metódy

Najčastejšie používanou metódou je absorpčná metóda, ktorá sa využíva
na meranie práškových vzoriek a fólií. V prípade hrubých vzoriek sa

používa odrazová metóda. V ostatnom ease sa na Štúdiu povrchov často
používa metóda CEMS (Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy).

3.2. Fázová analýza

Mossbauerove spektrá zlúčenín, obsahujúcich skúmaný prvok, sú charaktt-



ristické pre jednotlivé fázy a obyčajne sa podstatne odlišujú od spek-
tier iných zložiek. Plochu Mbssbauerovho spektra danej fázy využívame
na určenie množstva železa v štrukturálne odlišných polohách jednot i
výr;h fáľ Pri fázovej analýze je jednou z dôležitých úloh prisúden -
jednotlivých čiar konkrétnym zložkám. Z uvedeného vyplýva, že Mossbaue
rova spektroskopie je nedeštruktívnou metódou pre kvalitatívnu a kvan-
titatívnu analýzu fáz prítomných vo vzorke.

4. Niektoré konkrétne aplikácie
4.1. Oceliarske úlety. Pri fázovej analýze železoobsahujucich úletov sa dajú

jednoznačne rozlíšiť magnetické a nemagnetické frakcie. Na základe para-
metrov Mbssbauerovho spektra a ich tvaru sa určuje tiež čistota jednot-
livých zlúčenín, resp. fáz. Magnetickú čast možno interpretovať ako sub-
stituovaný magnetit ( M

x

F e3_ x0 4), kde ako substitučný prvok vystupuje Zn,
pričom ide o nízky stupeň substitúcie. Nemagnetická čast zodpovedá vyso-
kosubstituovanému feritu.

4.2. Polymetalické koncentráty. Podobne ako v predošlom prípade, možno postu-
povať pri analýze oxidačných prazencov polymetalických koncentrátov.
Magnetická čast zodpovedá Á. ~ Fe-O, a nemagnetická časť vysokosubsti-
tuovanému feritu Z n

x

F e3_ x°4 a feritom C d x F e J x 0 4 resp. Cu xFe 3_ x0 4, kto-
rých parametre sú blízke a horšie rozlišitelné.

4.3. špeciálne ocele. Pri sledovaní vlastností ocelí, išlo o získanie údajov
o množstvách zbytkového austenitu. Pohybovali sa v rozsahu od 2% do 8%.

4.4. Korózne produkty v jadrových elektrárnách. Korózne produkty sú nerovno-
merne rozložené v okruhu. Analyzovali sme korózne produkty vytvorené
v kovových vrstvách počas prevádzky jadrovej elektrárne. Merali sme
reálne kompaktné vzorky (výrezy trubiek), ako aj mechanicky odobrané
povrchové korózne vrstvy v práškovej forme. Magnetickú zložku možno in-

_terpretovat ako substituovaný magnetit a substituovaný hematit, popr.
maghemit. Nemagnetická zložka zodpovedá lepidokrokitu {'ŕ'- FeOOH).

4.5. Magnetické pásky. V súčasnosti najčastejšie využívaným materiálom pre
magnetický záznam je maghemit {f- Fe 2O }). S cielom zvýšiť záznamovú
hustotu, sa pridáva do maghemitu malé množstvo kobaltu. Merania Mossbaue-
rových spektier umožnili v J*'- FejOj dotovanom kobaltom identifikovať
Co-ferit, ktorý sa vytvára na povrchu maghemitu. Jedným z dôležitých pa-
rametrov, ktorý určuje záznamové vlastnosti pásky je stupeň orientácie
častíc vzhľadom na rovinu pásky. Za mieru stupňa orientácie možno sta-
noviť uhol ^=90-9, kde 9 je uhol medzi smerom fotónov gama dopadajúcich
na absorbátor a vektorom výslednej magnetizácie vo vzorke. Z meraní vel-
kého počtu pások vyplynulo, že $ sa mení v rozsahu 19,0 až 24,0°.

4.6. Uhlie. Vo väčšine uhlia hlavnými železoobsahujúcimi minerálmi sú sírniky
železa. Najrozšírenejším je pyrit (FeS2), menej je zastúpený markazit
(ortorombická forma FeS 2). Pomocou Mossbauerovej spektroskopie je možné
obidve tieto modifikácie spolahlivo v zmesi identifikovať.

Literatúra:
/I/. Long G.J., Stevens 3.G.: Industrial Applications of the Mossbauer

Effect. Plenum Press, New York and London, 1986
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Prvková analýza velkoobjemových vzorku nerostného pavedu pomocí radiačního
záchytu a nepružného rozptylu neutronu

S.PospíSili Z.Janout,J.Koníček
České vysoké učení technické, Fakulta Jaderná a fyzikální inženýrská
115 19 Praha 1, Břehová 7
M.Vobecký
Československá akademie věd, Ostav nukleární biologie a radiecheaie

142 20 Praha 4, Vídeňská 1063

Referát je věnován analytická Metodě založené na spektrometrii okamžitého
vysokoenergetického záření gama z radiačního záchytu pomalých neutronů (reakce
(n.gama)) a z nepružného rozptylu rychlých neutronů (reakce (n,n'gama)). Díky
vysoké prenikavosti neutronu a záření gama je předurčena k analysám velkých
vzorků. Omezujícím faktorem v rozšířeni metody byla dosud Její převážná vasba na
jaderný reaktor. Současná dostupnost intenzivních přenosných radionuklidových
zdrojů umožňuje vedle laboratorního využití i rozmanité průmyslové a terénní
aplikace uvedené metody (řízení velkých zpracovatelských technologií, karotážní
měření ve vrtech v geologickém průzkumu). Z fyzikálních principů metody vyplýva-
jí její přednosti, které spočívají v tom /I/, že

- metoda je nedestruktivní a bezkontaktní,
- analytická informace může být získána bezprostředně v průběhu ozařování z re-
lativně velkého objemu materiálu vzorku MLOOkg), což významně zvyiuje analy-
tickou reprezentativnost vzorku,

- pro řadu prvku (Cr,Ni,Fe,mn,Ti,Hg,Co,V,H,Si,S) v nerostných surovinách se meto-
da vyznačuje vysokou selektivitou, dobrou analytickou citlivostí a dostatečně
nízkou detekční mezí stanovení.

Plné využití analytických možností metody umožňuje spektrometrie záření gama s
vysokým rozlišením. V referátu je popsáno experimentální uspořádání ozařovacího
zařízeni, spefctrometrickd aparatura, analytická metodika a jsou shrnuty výsledky
dosažené při rozpracovaní metody ke stanovování technologicky významných prvků
v uhlí (Fe,S,Si,3) ,'2/ s v niklových a chromových rudách (Ni,Cr,Fe,Si) /3,4/.

Použité experimentální uspořádání se blížilo k cylindrické geometrii. Za
standardní vzorek byl považován analyzovaný materiál nasypaný do čtyř polyethyle-
nových desetilitrových kanystrů o rozměrech 280x280x140mir.Kanystry pak byly se-
staveny kolem neutronového zdroje. Pro měření založená na radiačním záchytu po-
malých neutronů byl užit ' Cf zdroj s celkovou neutronovou emisí 2.5x10' s ,
který byl umístěn do moderátoru tvořeného těžkou vodou o tlouštce vrstvy 50mm,
nalité do hliníkové nádoby. Pro analýzy vycházející z nepružného rozptylu rych-
lých reutronů byl užit AmBe zdroj (celkové emise 2.4xl0's ) bez moderátoru.
Z vnřjší strany byl vzorek obklopen "reflektorem" neutronů tvořeným těžkou vodou
o tlouštce vrstvy 50mm. Voda byla nalita do hliníkových nádob. K detekci záření
gana byl užíván Se(Li) detektor o citlivém objemu 30cm^ a rozlišení 6.1 keV při
energii 7.6 UeV. Byly ověřovány rovněž možnosti užití scintilačního detektoru
BGO (e rozliSenlm 12% při energii 0.661 MeV a o rozměrech až do d 40mm x 40mm).
Jetektor byl umístřn v ose geometrie pod neutronovým zdrojem a od přímého záření
ze zdroje byl stíněn válcem z vizmutu. Celé ozařovací uspořádání bylo umístěno
r.a dřevěné konstrukci. Signál z detektoru byl zpracováván spektrometrickým sys-
témem Cicero MCA 8k (Silená, Itálie).

Za účelem kalibrace celého uspořádání jako laboratorního analyzátoru byly
pro jednotlivé typy uhlí a niklových rud připraveny standardní referenční vzorky

•
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o známých obsazích sledovaných prvků. V případ? uhlí bylo užito 7 typu hnřiébo »

íernčho uhlí původem z Českých pánví .PrCrnřmá váha vzorku byla 35kg. Výchoz-' z.s-

teriály nebyly speciálně upravovány, zrnení nepřevyšovalo 2 C B . líateriály byly ho-

mogenizovaný, aalé vzorky (*vlOOg) pro chemickou analýzu z nich byly odebírány

kvartací. Jako referenční vzorek prostý železa, síry a uhlíku byl 7voleri sklářs-

ký píeek.V případř niklových rud bylo k dispozici 5 typ-5 rul z různých sv?to--ý.:h

naleziSt a louženec(odpadní materiál po zpracování rudy). Výchozí materi-íl Vyl

jemní" rozemlet. Koncentrační kalibrace pro nikl a chrom tyl s prov.-ier.a metoiou

standardního přídavku. Průměrná váha vzorku byla 58kg. Na zaklal* z-iáp.ýeh •ptro-

metrů Ge(Li) detektoru, účinných průřezů pro procesy ín.pairi^ i ír., n V^spi ?

intensit jednotlivých linek záření gama tyly vytvořeny r stolky o^ek'vsj-^ch *x;.".--

ri«entálníeh analytických citlivostí pro moielový soubor prvk'": ots?z>n<"~v: v i-hM.

Tabulky slouží k interpretaci naměřených spekter, ke vz''r>mné po:.-':,-' ícrlíb -,:••

pro lalfí prvky s mohou také sloužit 'Í. odhndim ciMi.vostí při př»-hoiu k jirjýV;

typůo uhlí a k jiným detektorem. Jako hlavní analytick-f 1 '• nky "v^i' *>!"• si- iov-inŕ

prvky v případě uhlí vybrány následující spektrální linky záčer-.i gama:

Fe(7645 « 7631 keV),5(5421 keV),Si(4935 a Z'jZh k^V) z proces* {::.gama) :5i{177?

keV), C(4438 keV) z procesů (n .iťgams). V případ? niklových a ohreHiový^h rud jsou

to linky: NÍÍ8999 a 8533 keV), Cr(9720 a 6664 keV),Fe(9296,764v s 7431 keV),

Si(4935 a 3539 keV) z procpsrt (n,gama) .Expoziční ioVy byly voleny v rô .icê i 6OCe

až 2 hodiny.

Při analýzách uhlí s využití* procesu (r.,gajna) rylo urřeno, í" ietokřní sez

pro stanovení Fe je rovna 0.34$ obsahu Fe, pro S je 0.64% a pro Si je l.j-j.i<osa-

hované přesnosti stanovené na úrovni 2.5» obsahu sledovaného prvku (přesnosti ve

smyslu správnosti se zahrnutím i chyb kalibrace) jsou odhadnuty r.a 0.25* pro Fe,

0.40% pro S a 0.66* pro Si. Při využití procesu (r.,n'gajra) ťyly detekční meze

stanovení rovny 0.9% pro Si a 3-3% pro C. Přesnosti stanovení byly olhfid?-.i<ty

0.40% pro Si a 4.5% pro C na úrovni 40% obsahu C. V případř uhlíku byla analytic-

kou odezvou na obsah C exponenciální? se nasycující závislost. Při studiu 'iklových

a chromových rud se vycházelo z procesu (n,gama) a detekční meze stanovení tyly

určeny 0.20% pro Ni a C.25% pro Cr. Přesnosti stanovení byly olhřinwty pro Ni

0.2% na 1% úrovni obsahu Mi a pro Cr 0.3% na úrovni 2% obsahu Cr v rudP. Železo

a křemík, které patří k hlavní* prvkům obsaženým v niklových a chromových rudách,

jsou v t?chto rudách určovány s obdobnýni přesnostmi jako v uhlí.Uved^rK* výsledky

odpovídají míření s Ge(Li) detektorem.Podstatný příspřvek k velikosti přesnosti

stanovení dávají neurčitosti kalibrace, především neurčitosti chemických analýz a

rovněž vlivy proměnné hustoty a vlhkosti měřených materiál>'. Je naznačen postup

jak tyto vlivy čéstečnř korigovat.Bylo ověřeno, ž*» detektor T30 je vholný pro ur-

čování železa, niklu B chrómu na základ? spektrálních linek o energiích vřtálch

než 7.5 MeV. Určování křemíku, síry a uhlíku je komplikováno, kvůli podstttr.S

horši rozlišovací schopnosti BGO, náročnějším £. půts ob um i«?kor.voluce spekter.

/I/ E.C.Greenwood: Practical Applicstions of Neutron Capture C-P!TE?-Ba;r£, ve

sborníku "Neutron Capture Gamma-Ray Spectroscopy", eJ.R.E.Chrier. r. W.fi.«:.-;> ,

BNL, Upton, N.Y. 1978, s.441

/2/ S.Pospl5il,Z.Janout,J.Koníček,K.Vobecký,R.Drahoňovsky:Uhlí 37,10(1962)s.44£

,'3/ ll.Vofcecky^Z.Jpnout.S.Pospíšil.J.Dáňa: J.Radioanal. Nucl. Chem.,Articles 63

(1984) s.123

/4/ M.Vobecky.Z.Janout,J.Konlček.S.Pospižil: Využití radiačního záchytu neutroni

ke stanovováni obsahu chromú v nerostných surovinách, ve sborníku "Souhrny

referátů konference IAA 87", Rakovník, UISJP ČSKAB 1987, s.19



OVLIVNÉMI FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK NOVÝMI IECHMOLOGÍEHI

Ing.Vladimir Strakoš,CSc, Ing.Antonín Rozsypal, Ing.Radomír Lenhard
všichni Vývoj a výzkum lesla Rožnov, o.p.

Tradičním výrobním programem Tesly Rožnov s.p. byly bipolámí integrované obvody a v menší
míře též výkonové tranzistory. V současné době dochází k výraznému odklonu od tohoto trendu.
Dnes je hlavni pozornost zaméřena na vývoj a výrobu diskrétních prvků, čidel a na kombinované
struktury. Vyvíjeny jsou dvě moderní technologie: BICMOS a PACT.
Na obr. 1 je fez strukturou BICMOS určenou pro analogově-číslicové 10, která odpovídá možnoste*
technologických linek Tesly Rožnov

B I P O L A R P KFVMf%_ NKř»Mř%_

Obr.l. Řez strukturou BICMOS

Jedná se o N epitaxnl technologii s N utopenou oblastí, vstřícnými izolacemi a hlubokým N
kontaktem kolektoru. Báze je implantovaná a samoorientovaná vůči izolaci. CMOS část je s P jámou,
s N poly Si hradlem a implantovanými P*,N vrstvami pro source /drain. Implantace N je součas-
ně využívána jako emitor bipolárních tranzistorů . Struktura je planarizována vrstvou BPSG.
Nasleduje dvojúrovňová metalizace klasického typu. Uvedená technologie využívá 3 ,um návrhového
pravidla a vyžaduje 15 maskovaných úrovní. Dosažené parametry jsou v Tab.l.
Tab.l. Parametry struktury BICMOS /!/.

N MOS

P MOS

Leff
Tox
Vt
Vt

2-3
40
0,7

- 0,7

/um
nm
V
V

BIPOLAR hFE
BVCEC
BVCBO
BVEB

100
20 V
40 V
6,5 V

Uvedená struktura BICMOS umožňuje bezzavedení dalších masek vytvářet tranzistory PNP substrátové
i laterálnl. Pro realizaci odporů je možno zvolit kteroukoliv z vrstev : epitaxní, bázové, P*,N+

anebo polykřemíkové. Tato struktura sdružuje výhody CMOS techniky tj. velmi nízké spotřeby a vy-
soké hustoty funkčních prvků u číslicové části, zvláště při nižších frekvencích a současně výho-
dy analogových bipolárních obvodů vyznačujících se především exponenciální závislostí výstupního
proudu na řídícím vstupním napětí a nízkého saturačního napětí.

Jednodušší modifikari BICMOS je struktura IGBT. Jde o kombinaci vstupního řídícího MOS FET
tranzistoru s výstupním bipolárnim tranzistorem typu PNP-viz obr.2. Technologie je navržena pro
5 ,um návrhové pravidlo a 10 maskový pioossí Výkonové bloky s blokovacím napětím 1000 V, frekven-
cí 20 až 30 kHz jsou sestavovány z paralelně propojených čtvercových nebo šestiúhelníkových ele-



IGBT

Obr. 2 Řez strukturou IGBT

mentárnfch buněk monoliticky do Jediného Cipu pro proudy až do 400 A. Tesla Rožnov s.p. připravuje

IG8T tranzistor / 20 A 1000 V /, hybridní nadul půlmůstku obsahující 2 tranzistory / 50 A /

s 2 blokovacími diodami a celý třífázový můstek / 6x15 A, 1000 V, včetné 6 blok.díod/.

Základem technologie PACT je velmi rychlý bipolámí tranzistor typu MPN - viz obr. 3.

KOLEKTOR EMITOR

Obr. 3 (fez tranzistorovou strukturou "PACT"

K oddelení funkčních prvků slouží ve struktuře zákopové izolace (trench) . Ve struktuře PACT

se využívá vrstva P + polykřemíku ptc difúzi emitoru. Využití polykřemíku při realizaci aktivní
struktury umožňuje podstatné zmenšení vertikálních i horizontálních rozměrů tranzistoru. Prvky

na čipu jsou propojeny dvouúrovňovou metalizacl. Technologie PACT umožňuje vyrábět tranzistory

NPN (vertikální), PNP (laterální), polykřemíkové odpory (tři nezávislé typy), kondensátory

s velmi nízkým ssíiovým odporem (0,3 fF/yum2). Minimální návrhové pravidlo je l.S^um, plocha
minimálního tranzistoru je 120 yum2( min.plocha emitoru je 1x3 ^um2 ). Parametry struktury

jsou: hFE 100 UEB 5,8 V f T 12 GHz

UCEO 7,0 V t ^ 200 ps/1 mM

Prvou aplikací technologie PACT budou nlzkošumové mikrovlnné tranzistory KFR 90 (5 GHz) a KFR 110

(12 GHz) pro zpracování satelitního TV signálu. Následovat bude rychlá dftlicka 1:2 (fin 2 GHz)

a dvojstupňový UHF nízkošumový zesilovač.



Mezi kombinované struktury fihtří inteligentní tenzometrická čidla viz.obr.4.
,Jde o spojení citlivého tenzometric-

PIE20REZIBT0R NPN TRAN2. PNP THANZ. kého čidla s operačním zesilovačem

do jediného monolitického čipu.Tento
typ snímače by měl umožnit měření
tlaku v rozmezí 1 až 20 atp. tj.
cca 100 kPa až IMPa včetně zpracová-
ní měřeného signálu. Čidlo tvoří
Si membrána 20 ,um tlustá s implanto-
vaným odporovým můstkem. Obvod obsa-
huje vysoce stabilní dělič laserem
trimovaných silicid chromových od-
porů. Oosažení uvedených parametrů
je podmíněno dokonalostí a rovinností
vyleptané Si membrány a zvládnutím
technologie depo.ice a triroováni
silicid chromových odporů.

ČI P CELÉHO TENZOMETRU U POHLEDU

ČIDLO

iMEMBRÁNA

S MŮSTKEM)

OPERAČNÍ

ZESILOUflČ

Obr.4 Řez a pohled na strukturu inteligentního tenzometric-

kého čidla

Zvládnutí technologie Si-SiPt Schottkyhc diod v Tesle Rožnov pro účely číslicových 10 umož-

nilo jejich využití jako nízkobariérový aktivní optoelektronický prvek snímat infrazáření o vlnové

délce \ = 3 až 5 /um. Slučitelnost silicid platinových S-diod s technologii CCD umožňuje realizovat

monolitický čip infračerveného zobrazovače a to dokonce i pro pohyb-livé obrazy. Tesla Rožnov

se nyní uchází o vývoj a výrobu tohoto zobrazovače a dokonce i celé IČ TV kamery.

Princip činnosti je založen na tom.že světlo,které projde skrze Si desku je absorbováno v kovo-

vé vrstvě, kde excituje horké díry. Ty jsou emitorovány přes potenciální bariéru zpět do křemí-

ku, zatímco silicid zůstává nabitý záporně. V matrici zobrazovače lze náboj z každé buňky tj.

z každé S-diody přemístit nejprve do CCD posuvného registru a z registru do výstupního obvodu

pomocí přímé injekční metody.

Při ztenčeni PtSi vrstvy až k hranici 10 ,um a současně při nastavení diel. a reflexní vrstvy
nad S-diodou tak, aby představovaly pro prošlé záření přesně vzdálenost X/4 je struktura Ič
zobrazovače nastavena na maximální účinnost.Součástka pracuje na dusíkových teplotách.

Literatura: /I/ R.Lenhard, V.Strakoš, A. Rozsypal, E.Konvičná, S.Kaŕsifc Perspektivní technologie

pro období 1990-1994. Interní publikace Tesla Rožnov s.p.
/2/ M. Kímata a kol.: High-density Schottky-borrier infrared Image sensor

Sensors and Actuators, A 21-A 23 (1990), str.451-455.
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OBVODOVÉ PRINCIPY SLEDOVACÍHO R/D PŘEVODNÍKU

Ing. Jiří Dostál, CSc.
Výzkumný ústav matematických strojů, Loretánské nám. 3, Praha 1

R/D převodník (resolver-to-digital converter, RDC) je speciální druh analogově
číslicového převodníku, určený pro digitalizaci střídavých napětí z induktivních
polohových snímačů - resolveru a zprostředkovaně selsynu a induktosynu. Z používa-
ných obvodových technik R/D převodu (fázový článek, invertovaný resolver, harmonic-
ký oscilátor a funkční generátor) se pozornost zaměřuje na sledovací R/D převodník
s funkčním generátorem /l/, /2/.

Formát vstupních a výstupních dat

Vstupním signálem R/D převodníku jsou amplitudově modulovaná sdružená střídavá
napětí u , u ze statorových vinutí resolveru, která nesou informaci o úhlu otočeníx y
© rotoru resolveru podle této konvence :

Připojí-li se k rotorovému vinutí resolveru sinusové napětí

(la) u R = U R sin wt

s amplitudou U D, úhlovou frekvenci w a nulovou časovou fází, objeví se na statoro-

vých vývodech ideálního resolveru sdružená synchronní napětí

u = KU„ cos © sin wt ,
( l b ) u = -KUR sin © sin wt

s toutéž úhlovou frekvencí w a nulovou časovou fází, jejichž amplitudy Jsou modulo-

vány sinem a kosinem úhlu otočení © z nulové polohy. Rovnice (la, b) popisují re-

solverový formát vstupních dat převodníku. Konstanta K značí transformační poměr

resolveru z rotoru do statoru.

Výstupním signálem R/D převodníku je číslo D normované do intervalu 0 sí D < 1

jako číslicový obraz vstupního úhlu otočení © :

(2) D = 6/360° , resp. © « 360°. D

Způsot přiřazení číselné hodnoty D určité kombinaci B.B2..BN výstupního N-bito-

vého binárního slova na výstupu převodníku se nazývá číselný kód. R/D převodníky

určené pro vstupní Jednotky počítačů používají přiřazení v přirozeném binárním kó-

du, podle něhož je číselná hodnoda D rovna binárnímu číslu BJ^.-BJ^ dělenému 2 ,

tj. je rovna binárnímu zlomku se zlomkovou částí shodnou s binárním číslem B,B„..BN:

(3) D - O.BjBg-.Bjj

V rozepsaném tvaru Je
B1 B? B N

(4) D - -i + -f +••• + -jj
Převodní rovnice ideálního R/D převodníku má tedy podle (2) a (4) Implicitní

vyjádření
B B_ B v

(5) © * 360 (— + -§+""+ -S) - B..1800 • B_.9O +'"•+ B.
21 ? 2N X 2 ' *

Váha nejvyššího bitu Bl (MSB) Je 18O°, váha druhého bitu B2 Je 90° atd. až váha
nejnižšího bitu B N USB) Je 360Q/2N.

Z převodní rovnice (5) Je zřejmé, že např. první a druhý nejvyšší bit Bl a B2
udávají kvadrant, ve kterém leží úhel 0, podle tohoto přiřazen! :

Bl B2 Kvadrant Bl B2 Kvadrant
0 0 první 1 O třetí
0 1 druhý 1 1 čtvrtý
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odpovídá rozkladu
, + 0.00..00..1)

Zbývající bity B3 až BN zpřesňují polohu úhlu 6 uvnitř příslušného kvadrantu. Tomu-
to pohledu na zakódování úhlu 9 formálně odpovídá rozklad binárního čísla D na dvě
části, na oddělenou hlavni Sást O.B^g a na zbytek 0,00B3B4.,BN.

Analogicky by bylo možné oddělit z čísla D tříbitovou hlavní část O.B^gBg,
která udává polohu úhlu 6 v jednom z osmi oktantů s rozevřením 45°, nebo čtyřbito-
vou hlavní část O.B.B-BgB., která udává polohu úhlu 6 v jednom z šestnácti úhlových
segmentů s rozevřením 22,5°, atd. Obecně Je úhel 9 zakódován n-bitovou hlavní částí
do jednoho z 2 segmentů s rozevřením 360°/2n a s hranicemi Ä(dolní) & íl (horní).
Goniometrický rozklad
(6) 9 » Ä + A*
úhlu 9 na dolní uzlový úhel 0C a přímý zbytek 4J9 odpovídá rozkladu
(7) D - O . B ^ g . ^ + O,OO..OBn+1..BN

binárního čísla D na dolní hlavní část O,B1B2..Bn a přímý zbytek 0,00..0Bn+1..BN.
Goniometrický rozklad

(8) 9 - fi - 2fo
úhlu 9 na horní uzlový úhel fi a doplňkový zbytek -Í
(9) D - O,B1B2..Bn + O.OO..1 - (0,00. .0B n + 1

binárního čísla D na horní hlavni část O,B.B2>.B + 0,00..1 a doplňkový zbytek
-(0,00..0ffn+1..5N + 0.00..00..1).

Rozklady úhlu 9 a binárního čísla D » 9/360° podle vztahů (6) až (9) mají znač-
ný praktický význam pro konstrukci R/D převodníku a jsou využity dále.

R/D převodník • funkčním generátorem

Obr. 1 znázorňuje principiální zapojeni R/D převodníku s funkčním generátorem.
Vstupní signálová napětí postupuji přes analogový procesor (v podstatě dvojitý oddě-

lovací sledovač) do funkč-
( M" niho generátoru tvořeného

dvěma funkčními analogově
číslicovými násobičkami
(funkčními násobícími D/A
převodníky). Do číslico-
vých vstupů obou násobiček
vstupuje z řídicí logiky
číslo D, které Je číslico-
vým obrazem Jistého vnitř-
ního úhlu 0 ,

-.0 tx

MJNMCNI

(10) 360vMM LM

Obr. 1 R/D převodník s funkční* generátorem

•rov. (2). Do analogového vstupu-první násobičky vstupuje napětí U R cos 9 sin wt, do
analogového vstupu druhé násobičky vstupuje napětí -UR sin 9 sin wt. Obě násobičky
Jsou llMárni vzhledem ke svým analogovým vstupům a Jsou nelineární (funkční) vzhle-
dem ke svým číslicovým vstupům : první násobička násobí sinem svého číslicového
vstupu a druhá násobička násobí kosinem svého číslicového vstupu. Výstupní napětí
první násobičky Je U R cos 9 sin 0 sin wt a výstupní napětí druhé násobičky Je
-Up sin 0 cos 0 sin wt. Obi napětí Jsou sloučena v součtovém uzlu do chybového napití

(11) e - U„ cos 9 sin 0 sin wt - U R sin 9 cos 0 sin wt - U R sln(0 - 9) sin wt

na vstupu chybového procesoru, který vykonává funkci nulového indikátoru. Chybový
procesor uzavírá zápornou zpětnovazební smyčku přes řídicí logiku do číslicových
vstupů obou funkčních násobiček. Podle informace poskytnuté chybovým procesorem na-
stavuje řídicí logika postupně vnitřní úhel 0 (číslo D) tak, ř« chybové napiti •
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směřuje k nule : e-»0. Po ukončení převodu je ideálně

(12) e = U R sin(0 - 9) sin wt s 0

bez ohledu na t, resp.

(13) 0 = 6

Po ukončení převodu Je velikost vnitřního úhlu 0 zakódovaného číslem D podle (10)

shodná s velikostí úhlu otočení Q. Jinak řečeno, po ukončení převodu Je výstupní

Síslo D zakódovaným obrazem vstupního úhlu otočeni 6.

Sledovací R/D převodník

Obr. 2 znázorňuje blokové schéma moderního sledovacího R/D převodníku JaKo

Jedné z možných realizaci převodníku s funkčním generátorem podle obr. 1. Chybový

JJLCOSt 1 % C O S < » - * M >

MDWMCM

mam*

fi L,
p*J ISTMOVt tUOtCf M - .

J " j — . . . j1 |

Obr. 2 Blokové schém* sledovacího R/D převodníku

procesor sledovacího R/D převodníku je tvořen synchronní* detektore* (demoduláto-
resi), který odstraňuje z chybového napiti e « UR sln(0 - 0) sin wt nosnou frekven-
ci w, frekvenční* tvarovače* (v podstate integrátore* jako citlivý* nulový* indi-
kátore*) a blpolárni* napilově frekvenční* (V/F) převodníke* jako zdroje* hodino-
vých pulsů pro řfdlcí logiku. Xidlci logika Je tvořena vratný* čítače*, který po-
stupně (v ryt*u hodinových pulsů z V/F převodníku) dostavuje Síslo D pro splněni
podaínky (12).

Funkční generátor z obr. 1 Je na obr. 2 rozveden do dvou bloků označených seg-
mentový přepínač a nelineární interpolator. Detailní pozornost je věnována právě
tě*to dvěaa bloků*.

Segmentový prepínač

Činnost sledovacího R/D prevodníku Je podle předchozího založena na l*pllclt-
ni* reiení trigonometrické rovnice
(14) UR cos 0 sin # - UR sin 6 cos # - 0

vzhledem k číslicově zakódovanému úhlu 0. Obtiinost návrhu přesná sinová a kosinová
analogově Číslicová násobičky se vel*i zmírní,Jestliže se podarí zú£lt rozsah úhlu
0 z 360° na meněl segment, tj. Jestliže se podaří přenést reiení trigonometrické
rovnice (14) z Intervalu <0°, 360°) do uziiho intervalu <0°, 360°/2n).

Přeneseni řeienl rovnice (14) do uziiho Intervalu je podle předchozího ekviva-



lentní rozkladu úhlu © např. na dolní uzlový úhel 0Ĺ a přímý zbytek do a současnému

rozkladu binárního čísla D Jako číslicového obrazu úhlu 0 na n-bitovou hlavní část

O,B 1B 2..B n a přímý zbytek 0,00..OBn+1..BN, viz (6), (7).

Na obr. 2 je n-bltová hlavni část čísla D (n nejvyšších bitú Bj až B n) odděle-

na a zavedena do bloku označeného segmentový přepínač; úhlový ekvivalent této hlavní

části Je 0 M. Zbytek čísla D (N-n nižších bitů B n + 1 až B N ) , Jehož úhlový ekvivalent

Je 0 L, Je zaveden do bloku označeného nelineární interpolator.

Řešení trigonometrické rovnice (14), resp.

+ 0 L na řešení ekvivalentní trigono-

= 0

vzhledem

metrické

resp.

(15)

U R sin(0 -

k úhlu 0 je

rovnice

U R sin[(0M

u R cos(e -

8) = 0
převedeno

+ 0 L) - 8]

0„) sin 0.

rozkladem 0 = 0 M

= UR SÍn[«»L "

- U R sín(8 - 0 M)

+ «L

(8 -

1 COS

vzhledem k úhlu 0^. Rovnice (15) má stejnou stavbu jako rov. (14) a k jejímu řešení

v servoelektronické smyčce R/D převodníku jsou použitelné tytéž funkční analogově

číslicové násobičky jako na obr. 1, Jestliže se na jejich analogové vstupy přivedou

transformovaná napěti U_ cos(6 - 0,,) a -U_ sin(9 - 0„) místo vstupních napětí

U R cos 6 a -U R sin 0. Pro konstrukci těchto funkčních násobiček je však velmi vý-

znamné, že rozsah Jejich číslicových vstupů Je provedeným rozkladem omezen na pouhé

méně významné bity B R + 1 až B N-

Úlohu transformace vstupních napětí U R cos 8, -U R sin 8 na vnitřní napětí

U R cos(6 - #M)t -U R sin(8 - 0 H) zastává segmentový přepínač, řízený nejvyššími bity

B 1 až Bn« Z r*z»lsu

cos(* - f M) « -sin 0 M sin 8 + cos 0 M cos 8 ,

sin(# - •„) - cos 0 M sin 8 - sin 0 M cos 8

Je zřejmé, že tato transformace má charakter lineární kombinace vstupních napětí

U R cos 8 a -UR sin 8 pomoci kombinačních koeficientů ±sln 0 M a ±cos 0 M pro konkrét-

ní 0„ odpovídající uzlovým úhlům. Tyto kombinační koeficienty mají velikost 0 a ±1

při rozkladu do čtyř kvadrantů (n « 2), resp. 0, ±V2/2 a ±1 při rozkladu do osmi

okantů (n » 3), resp. 0, ±\fe - fS 12, ±\f2/2, ±Í2 * l/j" 12 a ±1 při rozkladu do šest-

nácti segmentů (n « 4). Smíšeným rozkladem vzhledem k dolnímu i hornímu uzlovému

úhlu se počet potřebných kombinačních koeficientů zmenil na ti (n - 2), resp. 0 a

ti (n » 3), resp. 0, ±\fT/2 a ti (n - 4 ) . Při rozkladu vzhledem k hornímu uzlovému

úhlu Je nutné invertovat méné významné bity B n + 1 až B N a přičíst nejnižší bit B N «=

- 1 podle (9).

Popsaná činnost segmentového přepínače se realizuje sadou operačních invertorů,

odporových děličů a polovodičových multiplexorů ovládaných nejvyššími bity Bl až Bn.

Nelineárni interpolator

Segmentový přepínač transformuje řeiení rov. (14) do prvního (základního) seg-

mentu úhlu 0 v intervalu <0°, 360°/2 n). Pro formální zjednodušení úvah předpoklá-

dáme, Se samotný úhel 9 leží v základním segmentu, tj. předpokládáme #„ • 0 a 0, - 0.

Nelineární operace s číslicově zakódovaným úhlem 0 v rov. (14) Jsou realizova-

telné trojím způsobem : pomocí nelineárních násobících D/A převodníků, pomoci line-

árních násobících D/A převodníků s předřazenou funkční tabulkou v paměti RON a po-

mocí lineárních násobících D/A převodníků zapojených do speciální operační síti.

Za současného stavu technologie se dává přednost třetímu způsobu. Cílová neli-

neární číslicově analogová funkční závislost se aproximuje (nelineárně Interpoluje)

převodní charakteristikou složené operační sítě, která obsahuje Jeden nebo více li-

neárních násobičích D/A převodníků ve zpětnovazebním uspořádání. Aproximující pře-

- 40 -



vodní charakteristika se obvykle fituje ve třech nebo v pěti bodech.

Cílové funkční závislosti se nemusí nutně shodovat s funkcemi sin 0 a cos 0,

jak by naznačovala stavba rovnice (14). Stejné řešení 0 = Q, jaké poskytuje rovnice

U„ cos 6 sin 0 - Up sin 6 cos 0 = 0 ,

poskytuje i modifikovaná rovnice

U o cos 9 F(0) sin 0 - U„ sin 6 F(0) cos 0 = 0
H rí

která vznikne z předcházející rovnice násobením jistou funkcí F(0). S formálním

označením

S(0) = F(0) sin 0
( 1 6 ) C(0) = F(0) cos 0

má modifikovaná rovnice tvar

(17) U R cos Q S(0) - U R sin 6 C(0) = 0

Cílové funkce S(0) a C(0) jsou celkem libovolné, avšak svázané tak, že jejich poměr
je roven tg 0,

(18) §{*} = t g0 .
jak plyne z rov. (16).

Prakticky výhodné jsou takové cílové funkce, které jsou přesně aproximovatelné
Jinými - interpolačními funkcemi S x(0), Cx(0) s Jednoduchou obvodovou realizací.
Kritériem kvality aproximace je stupeň přiblížení poměru interpolačních funkcí
Tx(0) * Sx(0)/Cx(0) k ideálnímu poměru tg 0 podle (18). Chyba aproximace £ se sta-

noví ze vzorce

(19) £ - arctg Tx(0) - 0

Pro ilustraci Jsou uvedeny dva praktické příklady aproximace. První způsob je
vhodný pro R/D převodník s rozlišením 12 bitů, druhý Je vhodný pro R/D převodník s
rozlišením až 16 bitů. První způsob vede k úsporné konstrukci segmentového přepína-
če, protože vystačí s rozkladen do čtyř kvadrantů, druhý je náročnější, protože
předpokládá rozklad alespoň do osmi oktantů.

Interpolační funkce S x(0), Cx(0) podle prvního příkladu Jsou lineární lomené
funkce

Sx(0)

(20)
K • 0/90°

C X ( 0 )

K + 1 - #/90°

na intervalu <0°, 90°). Funkce Sx(0) vzdáleně připomíná sin 0 (na udaném intervalu
roste od 0 do 1/(K+1), funkce Cx(0) vzdáleně připomíná cos 0 (na udaném Intervalu
klesá od 1/(K+1) do 0). Nastaví-11 se

„ 3 1 - tg 22.S° . a i n „ .
* 3 tg 22,5- 1

Je poměr Tx(0) fltován k tg 0 v péti bodech 0 - 0°, 22,5°, 45°, 67,5° a 90°. Chyba
aproximace

£ . » r c t g g0
(K • #/90°)(l - 0/90°)

nabývá největší hodnoty asi ±2,5 are min při 0 • 8° a 82°, což představuj* asi
to,47 LSB při rozlišení 12 bitu.

Cílové funkce S(0) a C(#) podle druhého přikladu Jsou
S(#) - tg # ,
C(0) . l

na intervalu <0°, 22,5°). Z porovnáni • obr. 1 Je zřejmé, ze první (sinová) náso-
bička se zde realizuje tangentovou násobičkou a druhá (kosinová) násobička se nahra-
zuje přímým spojem s konstantním zesílením +1 , nezávislým na #. Výhody této volby

- 41



jsou zřejmé : nelineární závislost se vytváří pouze v Jedné větvi a je na udaném

intervalu poměrně přímá.

Za interpolační funkci S x(0) se volí např. racionální lomená funkce

(22) S*(0) = 6 tg 11,25°. 0/22,5°

3 - 4 tg2ll,25O.[(0/22,5°)2- 1/4]

na intervalu ^0°, 22,5°). Zřejmě Jde o přímku, která Je korigována vyšší hype-ne

lou do podoby připomínající tangentu. Poměr T x(0) = S x(0) / 1 je fitován k 'g t v.

třech bodech 0 « 0°, 11,25° a 22,5°. Chyba aproximace

c . 6 tg 11,25°. 0/22.5° Q

3 - 4 tg2ll,25°.[(0/22,5°)2- 1/4]

nabývá největii hodnoty asi -1,9 are sec a +4,8 are sec při 0 = 6° a 18°, což před-

stavuje asi -0,10 LSB a +0,25 LSB při rozlišení 16 bitů.

Realizace

Sledovací R/D převodníky s rozlišením 12 a 14 bitů, realizované podle předchá-

zejících obvodových principů, jsou zaváděny do výroby v s. p. TESLA Lanškroun Jako

hybridní integrované obvody WSH512 a WSH514.
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What i s a minimum anargy diss ipatad par one stap of l o g i c operation ? R.Landauar
at al [1-3] contributed essentially to the solution of this problem. Using the
model from Ref. [3] we found the relation between dissipatad energy, duration of
operation and reliability [4].

Cited works considered the computers based on the principals of irreversible
logic where energy is consumed by erasing the information. H.C.Bannet [5] has
shown, that computers can also use reversible logic that does not require
information erasing. According to Bennet no energy is consumed in the limit of
infinite slow process. In contrary, in the case of irreversible logic, the
dissipated energy, Ed, is given as [2, 3]:

(1) % - k T In 2

in the limit of infinite slow processes [2].
In our discussion we return to the device working on principles of irreversible

logic and we raise a question if (1) is valid also in the quantum mechanical case,
e.g. for T •* 0. In the model [3] the expression (l) comes out from the production
of entropy that accompanies the process after removing the wall dividing the two
identical spaces.

As the first example, we discuss capacitor the charged and discharged state of
which represents the state 1 and 0, respectively. Before beginning the new logic
cycle it is necessary to discharge ell capacitors. Energy, which is dissipated, is
related to the irreversible process of Fermi gas flow from the volume V, to volume
V,, the diaeipated energy can be calculated according to the relation d ^ - T , daj,
where d» M is the charge of entropy at constant internal energy and T is the
temperature at tne begining of the operation.

Let If is the equilibrium number of electone in one nonoharged electrode and «*n
is number of electrons in the negative charge electrod. Me auppoaa that the both
electode have seme volume V. Using the well known expression for internal energy
of degenerate Fermi gas [«] and the condition of constant energy during the
ooneidereted process, we obtain for the final temperature

(2) T,1 - T,1 +(5/9)(e/> )t*n(n/»)*

(3) a -((3 O T)/X0)l^ ( >»a) , % -(f /3)*W/fc* , c - W/V ,

(Ik is the reduced Flanek*s constant, k -Bolttmann's constant, m - the mass of
electron*

In the following consideration we assume n/W to be very •mall, or Mylne;
precisly, the ssoomd t e n in (2) is much smaller then the first:

(4) n/> « (9/5) "* c'"1!,



The dissipated energy Ed is given by

(5) Ed=26T,
2c 2 / 3(n/N) 2 +B(Tj,-T,)Nc2/5T,

Using (2) , (4) and (5) we obtain

(6) Ed=a (5/9) n*/( 2T,C
1/3V)

It can be seen that the dissipated energy depends on the volume of the electrod

in the quantum case. We remark that using (6) we must choose merely T,n,V values

satisfying (4).

The dissipation energy for T=1K, c=10 a ,n=l is about 4 10"*1

J for macroscopic dimension of volume, V= 10'6 m3 , and Ed= 4 10 'i? J for
mesoscopic volume V=1O"20 m3 .

As the second example we study the model, in which the logical states are
represented by atom s i t t i n g in the two poss ib le minima of a p o t e n t i a l double
barrier. During the process of information erasing , the double barrier i s changes
into a single barrier by a fast process. We obtain Ed = (V 2 ) ( U2 " ui) where u2> «
characterized the form of this minima (harmonic approximation).

We have seen tha t very o f ten c i t e d r e l a t i o n (1) i s not t r u e for quantum
mechanical model.
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ELECTRICAL TRANSPORT AND OPTICAL PROPERTIES OF GRANULAR METALS

B. Ábeles
Exxon Research & Engineering Co., Annandale, NJ 08801

1. INTRODUCTION

By granular metals we generally understand composite materials consisting of a fine

dispersion of immiscible metals and insulators. The history of granular metals goes back to the

beginning of this century. Maxwell-Garnett /I/ in 1904 used an effective medium theory to

explain the ruby color- of gold colloidal suspensions in silica, incidentally, a glass invented

in Bohemia /If in 1690. Swann /3/ in 1914 observed phenomena in the electrical conductivity of

discontinuous metal films that in today's language would be referred to as percolation and

hopping conductivity. However, it was not until the late 60's that granular metals became a

focused area of research. Major contributions at that time came from the group at RCA

laboratories in Princeton, NJ. In spite of the intrinsic fascination of the material and the

large amount of work done to clarify their properties, granular metals were not in general a

"respectable" field of research at that time due to its "dirty" nature. However, the mid to

late 70's witnessed a transformation in the status of granular research as the interest in

disordered materials picked up. In particular, the use of granular metals for percolation,

localization, superconductivity, ferromagnetism, and optical studies essentially integrated this

once peripheral area Cif inquiry into the main stream of condensed matter and materiais research.

The first ETOPIM /4/ (Electrical Transport and Optical Properties of Inhomogeneous Media)

conference of 1977 signaled this transition. This was followed by /5/ ETOPIM 2 in 1988 and most

recently by the Materials Research Society Symposium on Physical Phenomena in Granular Materials

/6/ in San Francisco 1990. In this paper are reviewed some of the characteristic electrical

transport, optical anq superconducting properties of granular metals and how they are influenced

by morphology.

2. ELECTRICAL CONDUCTIVITY

In the metallic region of granular metals the electrical conductivity is determined by

electron scattering dMe to phonons, impurities, and grain boundaries formed by the metal con-

tinuum meandering around the insulator inclusions. At high temperatures the resistivity behaves

metal-like in that it decreases with decreasing temperature. However at sufficiently low

temperatures, when phonon scattering is frozen, out coherent elastic scattering can result in

electron localization du<> to quantum mechanical interference effects end the resistivity goes

through a minimum. Granular metals constitute one of the few material systems where the resis-

tance is actually observed to decrease upon the application of a magnetic field. This

anomalous effect, associated with the electron localization, has been shown by Zhang et al. /6/

to be the consequence of quenching of quantum mechanical interference by the applied magnetic

field.

As the volume fraction of the metal x is reduced, the metal continuum breaks up into

clusters of grains which progressively break up into even smaller clusters until the metal

grains are fully dispersed and isolated in the insulator continuum. The critical volume frac-

tion of metal xc when this transition takes place depends on details of the microstructure. In

the case of metals such as Au, Ag, Al, Ni and W dispersed in SiO? or AI2O3, the shapes of the

metal and insulator grains are asymmetric in that the insulator tends to coat the. metal grains.

The values of xc in this case /7/ are close to *. On the other hand the system /8/ Al-Ge forms

a random mixture of Al and Ge crystalline grains with similar shapes and the value of xc « 0.16,

which is close to the value xc « 0.15 calculated for a 3D random continuum /9/.

Accompanying this structural transformation is a transition from metallic to insulating

behavior in the resistivity. The nature of this metal-Insulator transition depends on the

details of the morphology. In the case when the metal grains are coated by thin insulator

layers through which electrons can tunnel, the metal-nonmetal transition results from electron

localization on individual grains due to the electrostatic charging energy of the metal grains.



In the case of a 20 array of metal grains on a square lattice or a three dimensional array on a
simple cubic lattice the maximum metallic resistance Rn and resistivity pn are given by

Rm - ̂  20 (D

Pn • ^ P 30 (2)
e

where the lattice parameter of the array has been approximated by the diameter of the grain <i
(Ábeles and Sheng /4/). Equation (1) yields R* - 3 x 10* ohms/square In good agreement with the
maximum metallic resistance observed in the ultra thin films. In the case of 3-0 granular
metals with d - 30A, Eq.(2) yields fim - 1-5 x 10-2 ohm cm, again in reasonably good agreement
with many granular metals. He note that Eq.(2) is similar to Nott's maximum metallic
resistivity when d is replaced by the Interatomic distance /10/.

On the other hand when the Insulator between the metal grains is sufficiently thick to be
impenetrable to electron tunneling then the metal-nonmetal transition is due to a classical
percolation threshold and the conductivity o above the percolation threshold has the form

o « (x-Xc)P. (3)

In the case of K-AI2O3, we found that /ll/ x c - 0.47 and p - 1.9 ± .2. In comparison in
the Al-Ge system Oeutscher et al. /8/ reported x c - 0.16 and p - 2.3 ± .3 It is noteworthy that
while x c depends on the morphology of the system, the values of the critical exponent p are
fairly close for both systems to the theoretical value p - 1.7 for random 30 resistor networks
(Straley/4/).

In the dielectric region the metal grains are dispersed In the Insulator continuum and
transport Is due to tunneling of electrons and holes from charged grains to neutral grains. The
charge carriers are thermally activated with an energy E c - e2/kd, where E c Is the electrostatic
charging energy of the grain and k is an effective dielectric constant. If all grains possessed
the same activation energy then the temperature dependence of the conductivity would be given by

logo«-T-n (4)

with n-1. However In most granular systems the conductivity can be characterized over a range
of several orders of magnitude by n-fc. Sheng et al. /12/ were able to explain the n>fc behavior
on the basis of a variable range hopping model, assuming a distribution of grain sizes and hence
charging energies, where the product sd (s is the tunnel barrier thickness) remains constant.
However, It was later concluded that the condition sd-const may be too restrictive In general
/13/. Moreover field effect measurements /14/ on discontinuous metal films indicated that
superimposed on the charging energy there Is a disorder potential. The consequence of the
disorder potential is that the Fermi levels of the neutral grains do not line up but have a
random distribution In energy. By Including the disorder potential and assuming a log normal
distribution of charging energies, with a random distribution of tunnel barrier thicknesses and
only nearest neighbor hopping, Chen et al. /6/ were able to demonstrate the n-* behavior without
the restrictive assumption ds - const, and with the inclusion of only nearest neighbor hopping.
3. OPTICAL PROPERTIES

The most useful and widely used models of the dielectric constant of granular metals are
the effective medium theory (EMT's) of Bruggeman /IS/ (BRT) and Maxwell-Carnett /I/ (MGT). In
the BRT the two components A and B of the composite material are treated in completely
equivalent manner, grains of A and B with dielectric constants ta. and eg. are embedded in an
effective medium whose dielectric constant c is the same as that of the composite medium. The
polarizations of grafns A and B in the effective medium average to zero, so that
the theory is self-consistent. In the case of spherical grains the effective medium dielectric
constant c is given by

f.-ť ÍB-Í

0 (5)



In the NGT, grains of one component are always coated with material from the other
component. Self-consistency condition for the coated particles in the effective medium yields,
for spherical particles, /I/

The NGT gives reasonable agreement with experiment in both the metallic and dielectric
regimes /16/ provided Its basic assumption, one component dispersed as Isolated grains in a
continuum of the other component, is fulfilled. It explains the dielectric anomaly (i.e. f—)
in Au and Ag granular metals however it does not yield a percolation threshold. On the other
hand the BGT which does have a percolation threshold at x c - 1/3, yields no dielectric anomaly.
To overcome these difficulties Sheng /I7/ generalized the NGT by using a distribution of both
grains A coated with B, as well as grains B coated with A. This model displays all the
characteristics features of granular metals-the dielectric anomaly in the optical region, the
transition from metallic to dielectric behavior in the IR and the correct dependence of the dc
conductivity on composition, with a percolation threshold at Xc - k-

Yagil et al. /6/ have argued that the ENT breaks down close to the percolation threshold
when the size of the clusters exceeds the wavelength of the probing light. To model large
spatial fluctuations in the conductance near x c for the case of a two dimensional system, the
authors used a random resistor network derived from percolation scaling theory. We note however
that the basic assumption of this model, that the intercluster capacitive impedance be much
larger than that of the metallic path, may not be satisfied at optical frequencies. If that is
the case then at optical frequencies the ENT is expected to be still valid at x c /18/.
4. GRANULAR SUPERCONDUCTORS

Granular superconductors can be modeled as an array of superconducting grains coupled by
Josephson junctions. As long as the Josephson coupling between the grains is sufficiently
strong, granular superconductor exhibits global superconductivity and behave as dirty type II
superconductors. The coherence length f(T) in 3-0 system in that case is given by

f(T) - 0.85 ll(0 leff Tc/(TC-T)]* (7)

where T c is the superconducting transition temperature fo is the Pippared coherence length and
leff is the effective electron mean free path which is related to the normal resistivity fin

/19/. As the volume fraction of the metal is reduced the superconducting grains become
progressively Coated with more insulator, the Josephson coupling between the grains becomes
weaker and the coherence length { becomes smaller. When the coherence length becomes of the
order of the scale of inhomogeneity of the granular metal e.g. grain size, global supercon-
ductivity is quenched. For instance in the case of Al, superconductivity is quenched when /20/
p„ =• 10-2 ohm-cm and d - 30A. From Eq.(7), the relation /19/ pn <eff - 1-2 * l ° " n ohm-cm? and
io - 1-6 x 10-4 cm we calculate {(o) - 37A which is of the order of the grain size.

We note that the above value p n-10"
z ohm-cm is close to the maximum metallic resistivity

and so clearly electrostatic charging effects must be taken into account. It has been shown
theoretically that for two dimensional granular systems when Ej/Ec « 1 , where Ej is the
Josephson coupling energy, global superconductivity is quenched when the normal state sheet
resistance Rn « h / 4 e 2 - 6.5 kQ. This universal value of Rn is observed experimentally in a wide
variety of two dimensional ultra-thin superconducting films /21/. Correspondingly for 3-D
superconductors we would expect Pn " (e2/4h)d. We note that the above expressions for Rn and fin
do not depend on the superconducting parameters (i.e. ťo) and are close to the maximum metallic
resistance given by Eqs. (1) and (2). Thus quenching of global superconductivity is closely
associated with the onset of the metal-nonmetai transition.

When global superconductivity is quenched the Individual grains can still remain supercon-
ducting provided they are Targe enough to contain m m than one Cooper pair. This condition
translates Into /22/



(8)

where N(0) is the density of states at the Fermi level. Typical metals in a free electron
approximation with T c - IK have 1(N(O) kTc) - 30A.

The great interest generated by granular superconductors in the late sixties stemmed from
the large enhancement in their critical temperature /23/, e.g. 2.7*K in granular Al compared to
the value of 1.18'K in bulk Al. It was shown that this enhancement is a function of the surface
to volume ratio of the grains and the maximum enhancement in a given system is reached near the
metal insulator transition /20/. The origin of the T c enhancement in granular superconductors
was never clarified definitively. The prevailing view became that it was due to phonon
softening caused by increased disorder at the grain surfaces /24/. However Deutcher and his
coworkers /25/ found evidence for other, possibly electronic, mechanisms for the T c enhancement,
which left open the door for prospectively much higher enhancement in T c of granular
superconductors.

Granular effects can play an Important role in the high T c oxide superconductors. This was
noted already in the original paper by Bednorz and Miiller /26/ on the Ba-La-Cu-0 system. The
superconducting transition was found to be percolative in nature and the maximum in T c occurred
near the metal-insulator transition with pn in the range 0.02-0.06 ohm-cm., indicating grain
sizes of -100A. While these granular effects are on a macroscopic scale the tantalizing
question remains if there is a funaamentaľ connection between Tc enhancement in conventionař
granular superconductors and the T c of the oxides. At least a historical connection can be made
between the two superconductors in that Huller's introduction *o superconductivity was through
his research on granular Al /27/.

There are many other interesting phenomena in granular metals not mentioned in this review.
They include magnetoresistance in the percolation regime, the anomalous IR behavior of metal
particles, magnetic and thermodynamic and mechanical properties and numerous technological
applications. The most recent developments in the field are captured in the papers of ref. 6.

I wish to thank Ping Sheng for helpful and stimulating discussions.
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AHORPNŕ HYDROGENIZOVAN/ KR~E!iŕK, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY (VYBRANÉ POZNÁMKY)

J-KoCka

Fyzikálni ústav ČSAV, Na Slovance 2. 180 40 Praha 8

Amorfní hydrogenizovany křemík (a-Si:H) je v současnosti nejstudovanější

amorfní polovodič, a to jednak proto, že má široké praktické použití /1/ (obrat

průmyslových aplikací na bázi a-Si:H byl v roce 1988 cca 500 -mil-USS). jednak

proto, že má radu vlastností, odlišných od krystalických polovodičů, zajímavých

pro základní výzkum /Z/.

Jednfm z aktuálních problémů je stabilita vlastnosti a-Si:H, která je v sou-

časnosti problémem zejména pro fotovoltaické (FV) Články na bázi a-Si:H- Presto

vsak dlouhodobě stabilní účinnost a-Si:H FV Článků systematicky narůstá (v sou-

časnosti î 9ft pro FV Články o plose

ITO

Mirror— | |

Write
Beam

Glass

k llL

Read
Beam

Glass

a-Si:H ^Liquid
Crystal

Stabilitu součástek n» bázi

a-Si:H lze dosáhnout hlubším

pochopením a zmenšením změn, ke kterým

v a-Si:H dochází (k Čemuž bylo využito

rady specielních technik Ci

technologií, viz napr. /3,4,5/) nebo

vhodným návrhem struktury součástky -

Degradaci FV Článků lze nápr-

sní žit zmenšením tloušťky FV Článku

(tj- zvýšením vnitrního elektrického

pole), elegantním řešením nestability

a-Si:H polních tranzistorů je depozice

dodatečné, kompenzované vrstvy a-Si:H,

která automaticky vyrovnává zmeny

vyvolané injekcí nositelů /6/.

Kromě dnes běžných aplikací

a-Si:H se objevují zcela nové- Byla

demonstrována programovatelná, trvalá

("non-volat ilo") paméC na bázi a-Si:H

a podrobně objasněna její funkce /7/,

intenzivně se pracuje na nových typech

detektorů Částic a Rentgenová záření

/8/, pro které existuje obrovsky trh v

lékařství (využitím těchto detektorů

lze snížit potrebné dávky záření

superurychlovaCů-

Zcela novou součástkou, kterou lze využít napr- pro optické paralelní vypoC-

ty, je tzv. "plosny světelný modulátor" (viz obrí). S jeho pomocí lz« provádět

změnu vlnové délky Ci intenzity světla resp- převádět světlo koherentní na

nekoherentnl a naopak /1/ .

V oblasti základního výzkumu a-Si:H je stále nerozresenou otázkou

jednoznačná identifikace lokalizovaných stavů v tzv- "pohyblivostnl mezeře" Ci

charakter transportu v okolí pohyblivostni hrany-

ZnaCně zajímavou a souCasně rozporuplnou je otázka rekomblnace nadbytečných

Obr-1 Principielní schema plošného
světelného modulátoru na bázi
a-Si:H, vyvinutého firmou GEC
Funkce modulátoru je popsána
v ref- /1/-

cca 7 krát) a při stavbě nových
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nositelů, ale zejména hodnota a

teplotní závislost driftové

pohyblivosti /9/ pro teploty T<100 K

Cvi z obr. 2).

Studium transportu v silných

elektrických polích resp. při nízkych

teplotách múze výrazně přispat k po-

chopení základních vlastností a-Si:H a

tím i k dalšímu praktickému využití.

Lze očekávat, ze vzhledem k uni-

kátním vlastnostem a-Si:H (jako velmi

dobré optické a mechanické vlastnosti,

snadná příprava a-Si:H na velkoplošné

(i tvarované) substráty z různfch

nateriála éi energeticky nenáročná

depozice pfi nízké teplot*) bude jak

základní, tak aplikovaný výzkum a-si:H

v nejbližších letech pokračovat. 2 6 10 14 18 22 26
1O3/T (K"1)

Obr.2 Teplotní závislost driftové
pohyblivosti elektronů v a-Si:H-
Čárkovaní kfivk*. viz H.Spear v
ref./2/, plná křivka viz ref./io/, plné
křivky označené čísly - viz ref./9/
(rostoucí číslo odpovídá rostoucímu
el.poli od 5x10 4do 4.5x105 V/cm).

/ i /

nt

/10/

P-G.LeConber, J-of Non-Cryst -Sol. 1_J_£, 1 <i969)

Amorphous Silicon and Related Materials, ed. H.Pritzsche. Horld Scientific,
S i njapore (1989)

L.Kazmerski, ProceedinCs of the 9th pv SEC, Freiburg, (1989), FRG

H.VaneCek - tato konference (poster)

H.Nishikuíii et al, J.of Hon-Crys*-. Sol . 114r 101 (1989)

H.Hack, KB.Jackson and R.Lujan, Proceedings of the MRS Meeting 1990, to be
published

J.HaJto, H.J.Ro«e. P.G.LeComber. A.E.Owen and A.J.Snell, Proceedings of the

MRS Meeting 1990, to be published

I.PuJi#d« et •!.. J.of Hon-Cryst.Sol. H5., 174 (1989)

JKock# et al., Proceedings of the 2Oth ICPS, Thessaloniki, Greece, August
1990, to be published

H.FritZSChe, J-of Non-Cryst.Sol- H 4 r 1 (1989)
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ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ PROBLÉMY DEPOZICE TVRDÍCH VRSTEV

J.Vyskočil, J.Musil

Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 160 40 Prahu 8

Pojmem tvrdé vrstvy se obvykle označí Je skupina vrstev nitridů a karbidů

přechodových kovů (Ti, Zr, Hf, Mo, V, W, Ta), některých dalších nitridů (BN,

5 i 3 N 4 ) , oxidů (A1 2O 3) a dále některých boridil (TiB2, WgB^ apod.). Obecně se tyto

materiály vyznačují vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru a chemickou stálostí.

Široké aplikace nalézají především ve strojírenství, automobilovém a leteckém

průmyslu (nástroje, části vystavené otěru, erozi, korozi).

Pro povl^kování byla vyvinuta řada-metod, které lze rozdělit do dvou základ-

ních skupin: CVĽ (Chemical Vapour Deposition) a PVD (Physical Vapour Deposition)

/I,2/. U metod CVD dochází k vytváření vrstvy na povrchu substrátu při vyšších

teplotách cca 1000°C heterogenní chemickou reakcí kondenzace z plynné fáze. Meto-

dy PVD jsou založeny nn vypařování nebo rozprašování materiálů za nízkého tlaku

a následné kondenzaci kovových par na relativně studených substrátech (cca 20-

500°0). Kondenzace kovových par může probíhat za přítomnosti reaktivního plynu,

čímž dochází k depozici vrstev sloučenin (oxidů, nitridů, karbidů apod).

Proces depozice vrstev musí pro d-mý substrát zajistit vysokou adhezi, poža-

dovanou -nikrostrukturu, chemické a fázové složení, homogenitu vrstev a reproduko-

v itelnort.

Při dopadu iontu n-» povrch pevné látky probíhá řada procesů: ohřev, desorpce

čártic, rozpracování, implmtíiee. Dominantní proces je závislý na energii dopady-

jícího iontu. Pro přípravu povrchu substrátu před depozici se především využívá

rozprašování povrchu ionty s energií do několika ke*/. Pro rozprašování lse využít

dyn dt"ihy i^ntů: ionty plyn" (inertního, reaktivního), ionty kovu.

Při energii iortfl plynu větší než pr-ihová energie rozpn&ování (cca 10-50eV)

dochází k roznr;1.šování povrchu. Sočnsně tn'<é probíhá i čisteCná implantace těch-

to iont1* do hloibky cca 1-1 Ona a difúze áo ímteriálu substrátu (využití v iontové

nitridaci, cm^nt «ii ipoci.). Při rozprašování také dochází k změně mor'fologie a

topogr-jfie povrchu způsobené závislostí koeficientu rozpracování na úhlu dopadu

(orientaci krystalitů) • rozdílným koeľicientem rozprašování u víc^komponentních

m teriálů.

Pfi dopadá iontů kov; probíh-í souC ̂ sně kondenzace kovu ;. proces rozprašová-

ní. Fři nízké encigii ionť'i převládá procer kondenzace, P rostoucí energií roste

rychlost roapr-.řování, která je při ji«té en»?"gii £,, rovn.) rychlosti kondenzace

a při E> E„ převládá rozpr fcvání. Výslednou rychlost koncienzaer (i^>0) nebo

rozprafování (• r,< 0) lze přibližně popsat vztiaeia:

>J - ̂ t K A ? a

r l ''"^ '."'.^n' +*i "a (V Ei>

k5e N. je Avog.idrovo 5ířl;, i.. .. f^ je molekulov--' unotnoBt ;. hustot; kovu, ŕ

j<» tok 5'ííitic kovu, oi . jf- sťipeň ionis r kovu, K n -i i.̂  jp energif nrutrálních

a ionizov'ných částic kovu, !T. ;Ľ) ô* ko-'ioient Kondf-nz ;ce C-ífjtí.- ic.-ivu phi ener-

5i'. L, Y'Ki) je koeficient rozpr • ?ování při energii iontu E^.

Při rozpriřování ionty >ovu iocháaí souč>sni k impl intÍCÍ ňo m<leriálu sub-

rtrátu i Vr V3í.;emn^ difú/i. Ti.-. :c. ijrí • /y.vof-ení ro;'..ii\iní ř postupnou změnou

koncpntr.Hir kovu. 5íř< > ruzh:-iní p'i >,•••.: ionti" Ti r rnTgií kolř>a 2 k*V na

ocelo«-ý ribr.trát do-s .hujr nč•;••>!.-: ' '••'.• nr.i. r*>to vytvařín<? rosiinní mlže zé-

F dním způpoben zv;řit iJ.--.ezi -/rr.tvy.

Vl:i<?tnor-ti /i-t«>v vytvářen;.'c-1; -a»t-i: r'< PTu i •-/J ztvirí n. ivo > souborech
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faktorů: 1. substrát - depoziční teplota, chemické složení, topografie

2. tok dopadajících částic - druh částic a koncentrace, kinetické ener-

gie, ionizace, disocijcc, úhel dopadu

V současné době se výzkum zaměřuje na modifikaci vlastností vrstev dopadea

energetických částic. Přitom dochází k zvýšení povrchové a objemové pohyblivosti

kondenzujících částic a k výrazným změnám mikrostruktury, chemického :i .fázového

složení, hustoty, textury vrstev a tím i jejich užitných vlastností. Významným

parametrem, který rozhoduje o mikrostruktuře vrstev je energie uvolnění v několi-

ka (cca dvou) vrcnních monovrstvách rostoucí vrstvy při dopadu energetic'-ých čás-

tic. Jako příklad je na obr. uvedena závislost depoziřnť rychlosti i» výkonové

hustoty q dopadající ni povrch, hustoty vrstvy ý , mikrotvrdosti HV, texturních

koeficientu I, . - a šířky difrakčnl čáry FWHÍn' vrstev TiN vytvářených obloukovým
HKÍ. . .,+

naparováním na urychlovacím napětí (dopadající ionty převážně Ti^ ^. PjrevnRní

technologií nwgnetronového n-.při go ván í •< obloukového n-pérování jk^z^lo '3/, ž r

mikrostruktur-j. r- textura vrstev TiN má podobnou závislost n" energii 3op iči-ijí-

cích iontů (resp. n.! energii uvolněné ve vrchních monovr=tvách) přopto, že se liří

druh dopadajících i^ntů (Ar ionty p r o -n-gn^tron, Ti ionty pře oblonk).

H II
-I, [M]

Vytváření tvrdých povl-ilců nu různých materiálech předsťtvujp komplexní p r o -
bléa. Jeho vyřeSení vyžnduje studium a modelování nákladních procesu:

i) eaise částic ze zdroje (rozpracováni, vypařování)

ii) generování plajsuntu a srážkových procesů v plazmatu

iii) interakce plazmatu (částic) s povrchem pevné látky

iv) kondenzace vrstvy v silně nerovnovážných podmínkách

V současné době je studiu těchto procesů věnováno značné úsilí, neboí před-

stavuji nejen zajímavý fyzikální problém, ale jejich zvládnutí přinese i význam-

ný pokrok v nových techr -logiích.
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PLASMA POLYMERIZATION AND IT5 APPLICATIONS

H. Biederman

Faculty of Mathematics and Physics Charles University, Prague

The first reports of films found on the surfaces adjacent to a glow discharge

operated in organic gas, which we recognize now as plasma polymers, have appeared

jn the second half of the last century. Several studies were published in 30-ties

and 50-ties, but an intensive research in the field of plasma polymerization

started since 1960 with the intention to apply the obtained films as dielectrics.

After 1970 the number of studies even further expanded with some monographs and

comprehensive reviews appearing .

Deposition systems and basic parameters of plasma polymerization processes

are concisely presented and the most popular models Of these processes are discu-

ssed. Compositionand structure of a typical plasma polymer is shown and the diffe-

rence from a conventional polymer is pointed out.

Recent development of plasma polymerization seens to be carried out in the

two directions: 1) plasma polymers resembling classical analogues, 2) new material

(usually hard) films. In the first gruup methods using low substrate temperature

and low power discharge have been proposed. In the second group one should

include films such as soft and hard plasma polymers aproching a - C:H or

a - Si:C:H films and composite metal/polymer and metal/a - C:H films .

Plasma polymers can be applied in electronics, optics, as protective coatings,

in membranes and are considered for biomedical uses.
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APLIKACE LASERU NA POVRCHOVOU ÚPRAVO KOvť?

Niva Zárubová, Jan Čermák

Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

Nejčastějším způsobem jak ovládat fyzikální vlastnosti kovů je jejich tepel-

né nebo chemicko-tepelné zpracování. Důležitou roli v technických aplikacích při-

tom hraje úprava povrchu, nebot právě povrch často rozhoduje o použitelnosti da-

ného materiálu pro požadované účely (např. odolnost proti otěru nebo korozi). Spe-

ciální metodu tepelného a chemicko-tepelného zpracování povrchů poskytují v posled-

ních letech lasery, zejména kontinuální laser CO 2 s vlnovou délkou 10,6 <um /1-3/.

Princip tepelného zpracování kovů laserem (obr.l) spočívá v tom, že se po-

vrch materiálu laserovým svazkem lokálně velmi rychle ohřeje a po skončení účin-

ku laserového záření prudce ochladí odvodem tepla do nitra materiálu - samokale-

ním. Rozhodující je přitom především hustota výkonu ve svazku a doba, po kterou

záření působí, nebot tyto veličiny určují maximální teplotu, jíž se na povrchu

daného materiálu dosáhne. V závislosti na

hustotě pohlceného výkonu A interakční do-

bě se mohou v povrchové vrstvě odehrát

různé procesy /I/. V režimu bez natavení

se povrchová vrstva pouze vyžíhá, popřípa-

dě transformačně zpevní (např. v železných

materiálech transformací perlit-rauste-

nit-»martensit). Pokud se povrch nataví,

pozoruje se obvykle zjemnění zrna, někdy

i amorfizace, a je možné provést mikro-

legování, zpevnit po/rch dispersními části-

cemi nebo jej opatřit tvrdým povlakem. Při

působení krátkých pulsů s vysokou husto-

tou energie může dojít ke zpevnění šokem

spočívajícím v tlakovém účinku vypařeného plynného media nad povrchem kovu.

Proces povrchové úpravy kovů pomocí laseru lze zjednodušeně popsat sekvencí:

interakce laserového svazku s materiálem —•generace časově a prostorově proměnné-

ho teplotního pole — » vznik povrchové zóny, která se svou strukturou a vlastnostmi

liší od tepelně neovlivněného materiálu. Nezávislými proměnnými, které do procesu

vstupují, je průměr svazku, hustota výkonu a rozložení energie ve svazku, rychlost

posuvu svazku vůči vzorku (případně délka pulsu), absorptivita povrchu a termofy-

zikální vlastnosti materiálu (tepelná a teplotní vodivost, latentní teplo tání).

Pro teplotní pole, které pohlcením zářivé energie ve vzorku vznikne, jsou charak-

teristické velké gradienty teploty (až 10 K/cm) a extrémně vysoké rychlosti ohře-

vu a ochlazování (až 10 K/s). Pokud se povrch nataví, může být rozložení teplo-

ty silnš ovlivněno prouděním v tavenine. Modifikovaná oblast má podle volby ne-

závislých parametrů určitý tvar (v příčném řezu může být laserová stopa mělká

a široká, polokrohová nebo hluboká a úzká), hloubku (běžně 0,1 až 1 smi) a speci-

fickou mikrostrukturu, pro kterou je typický výskyt metastabilních fází. K poža-

dovaným vlastnostem ozářené vrstvy patří především vzrůst mikrotvrdosti a odolnos-

ti proti opotřebení a korozi.

Efektivní postup při povrchové úpravě kovů laserem předpokládá porozumět to-

mu, jak probíhají fázové přechody a krystalizace při extrémně rychlém ohřevu a

ochlazování. To vyžaduje matematický popis teplotního cyklu a detailní analýzu

Obr. 1: Schema tavení laserem.



vzniklé mikrostruktury. Přitom znalost mikrostruktury sehrává dvojí úlohu. Na jed-

né straně určuje konečné, tedy aplikační vlastnosti modifikované vrstvy. Na druhé

straně může poskytnout cenné informace o veličinách, které nelze v současné době

měřit přímo, např. o ochlazovací rychlosti, rychlosti krystalizace nebo o poloze

některých transformačních teplot (solidu, likvidu, teplot fázových přechodů v pev-

ném stavu), a pomocí takto zjištěných veličin je možné ověřit oprávněnost použité-

ho matematického modelu. O výpočtu teplotního pole bylo pojednáno v práci /4/, kde

jsou uvedeny příklady isoterem a isočar stejných ochlazovacích rychlostí získané

z jednoduchého modelu bodového zdroje. V úplnosti jsou výsledky těchto výpočtů

shrnuty ve zprávě /5/.

V tomto referátu uvedeme některé výsledky zkoumání geometrie, mikrostruktury

a vlastností ozářených stop. Uvedeme je na příkladu šedé litiny (složení v hm.%:

3,35 C; 2,0 Si; 0,4 Mn) a rychlořezné oceli (0,85 C; 4,2 Cr; 6,25 W : 1,85 V;

5,# Ho). Vzorky rozměrů 10x20x40 mm v broušeném stavu byly ozařovány v režimu na-

tavení laserem CO, o výkonu 500 W. Průměr

svazku v ohnisku byl zhruba 0,2 mm. Vzorky

umístěné v definovaných vzdálenostech f od

ohniska byly vůči svazku posouvány rychlos-

tí v=0,5 až 100 cm/s. Podmínky ozařování řez-

ných elementů jsou uvedeny dále.

U obou materiálů je na příčném řezu o-

zářenou stopou (obr.2) dobře patrná natave-

ná oblast (1) a austenitizovaná oblast (2),

ve které během teplotního cyklu proběhla v

pevné* stavu transformace Fe^—rFe^-^Fe^'

(martensit). Na obr.3 je pro vzorky šedé
Obr.2: Příčný řex osářeneu stepeu , ._. . ̂_ , . . .

(sedá litinaiv-lcm/s»f«2,5mm> litiny umisténe v ohnisku vynesena závis-

lost plochy A natavené a austenitizované oblasti na rychlosti posuvu vzorku v. Pro

srovnání jsou v témie obrázku uvedeny teoretické křivky vypočtené pro příslušné

tepelné konstanty a výkon 350 H (70% absorptivita) z jednoduchého trojrozměrného

modelu pohybujícího se bodového zdroje /5/, ve kterém se zanedbává jak proudění

v tavenine, tak teplotní závislosti viech "konstant". Je patrné, že pro nepříliS

velké rychlosti posuvu po-

pisuje tents jednoduchý mo-

del velikost modifikované

oblasti celkem dobře. Při

krátkých interakčních časech

(velkých v) klesá velikost

stopy rychleji než předpoví-

dá model. To zcela zřejmi

souvisí s tím, ze při vel-

kých rychlostech posuvu se

materiál před celém svazku

nestačí dostatečné předehří-

vat (viz /6/).část interakč-

ní doby se spotřebuje na

ohřátí povrchu k bodu tání,

A
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Obr.3i Závislost velikosti stopy na rychlostí
posuvu (sedá litina> f-0).

kde se absorptivita prudce

zvyšuje s 10 na í0-70%, a

čas, po který dochází k účin-



nemu tavení, se tak zkrátí.

Struktura austeňitizované i natavené oblasti byla zkoumána pomocí optické a

rastrovací elektronové mikroskopie. Pro šedou litinu jsou výsledky schematicky

znázorněny na obr.4 /7/. Výchozí strukturu šedé litiny tvořil perlit (ferit /Fe^/

+ cementit /Fe,C/) a lupínkový grafit. Austenitizovaná zóna je na vnější straně

ohraničena austenitizační teplotou T. (obr.4a), při níž za daných podmínek proběhla

během ohřevu transformace perlitu na austenit /Fe^/. Při ochlazování transformoval

austenit na martensit, takže základní strukturu austeňitizované zóny tvoří marten-

martensit

tepelně neovlivniný materiál

?
L,

i -/-primární austenit
1/ ledeburit

marten si t

fent

—

u

7
/

f 
gr

af
ií

•

500

—»—r-

\

1000 HV

i.
a)příčný ŕtz stopou b) strukturní složky c ) mikrotvrdost

Obr.4: Schema ozářené stopy pro iedou litinu. Na obr. 4b osa y udává maximální
teplotu v dané hloubce stopy; i í řka jednotlivých polí měřená na ose x
schematicky naznačuje, zda dané strukturní složky přibývá nebo ubývá.

sít, zbytkový austenit a nerozpuštěné grafitové lupínky (viz obr.4b).

Ze strukturních detailů pozorovaných v austenizované zóně, zejména nedokonale roz-

puštěných cementitových lamel, lze usuzovat na mechanismus a kinetiku fázové pře-

měny perlit — * austenit při velkých rychlostech ohřevu. Za našich podmínek byla

zřejmě překročena jistá mezní rychlost ohřevu v^ oddělující od sebe dva různé me-

chanismy přeměny etn^í při rychlostech ohřevu menších než V^ probíhá transformace

mezi teplotami ACj a Ac } klasickým mechanismem Fe^ • PejC -+**j> , který vyžaduje

dostatečně intensivní difusní tok uhlíku. Je-li rychlost ohřevu větší než V , pro-

běhne transformace ai při teplotě Ac } přímou přeměnou Pe^ (+Fe3O-+Fe«, (+Fe 3O bez

účasti cementitu, který se rozpouští dodatečně.

Přechod mezi austenitizovanou a netavenou oblastí je komplikovaný, protože

bod tání austenitu závisí na obsahu uhlíku, a tudíž na vzdálenosti od grafitových

lamel. Nejnižší (eutaktická) teplota tání se pozoruje přímo na rozhraní austenit/

grafit (teplota Lj na obr.4b). S rostoucí vzdáleností od grafitových lupínků bod

tání roste. K úplnému natavení včetně grafitových lamel dochází až pří teplotě L_.

Po ztuhnutí se v natavené zóně objevují dendrity primárního austenitu s ojedině-

lými jehlicemi martensitu a ledeburit (eutektikum austenlt+cementit). Vzdálenost

sekundárních dendritických větví D se obvykle užívá ke stanovení ochlazovací rych-

losti r na základě empirického vztahu D.r* - c /•/, kde a,c jsou materiálové kon-

stanty. Naše měření ukazují, že rychlost ochlazování roste zhruba lineárně s rych-

lostí posuvu vzorku. Ve středu natavené oblasti se měnila od r-10* K/s pro v-1 cm/s

do r-io' K/S pro v-32 cm/s. Tyto hodnoty souhlasí dobře s ochlazovacíml rychlostmi

vypočtenými pro bodový zdroj. Detailní měřeni D však ukazují, že s rostoucí hloub-

kou ve stopě ochlazovací rychlost roste, zatímco podle modelu by měla klesat. DA-
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vodem nesouhlasu je zřejmě proudění v tavenine, které model zanedbává.

Změny mikrotvrdosti, pozorované v šedé litině po ozáření laserem (obr.4c),

odpovídají velmi dobře strukturním změnám. V důsledku přítomnosti ledeburitu

stoupla tvrdost z původních 250 na 1000 HV. Z hlediska technických aplikací je

vzrůst tvrdosti nejdůležitějším efektem. Šedá litina je však při natavování náchyl-

ná k tvorbě trhlin a pórů a při volbě režimu ozařování je třeba najít kompromis me-

zi tvrdostí, hloubkou natavené vrstvy a její kvalitou.

Podobně jaké šedá litina byla zkoumána i rychlořezná ocel, která ve výchozím

stavu sestávala z martensitu, zbytkového austenitu a ledeburitických karbidů a mě-

la tvrdost 1000 HV. Při defokusovaném svazku byly stopy zhruba půlkruhové, u vzor-

ků umístěných v ohnisku se často pozoroval hloubkový profil (key-hole). Maximální

hloubka stopy byla <^l,5 mm. Detailní rozbor struktury ve stopě umožnil sledovat

postupaustenitizace i tavení. V austenitizované oblasti se po ochlazení pozoruje

opět aartensit, zbytkový austenit a nerozpuštěné karbidy, velikost zrna je však

podstatně Menší. Tvrdost zůstala na 1000 HV. Struktura natavené oblasti je dendri-

tická (primární austenit částečně transformovaný na martensit). Oblasti mezi den-

drity ztuhly eutekticky. Tvrdost natavené oblasti klesla na 900 - 950 HV.

Cíle* laserového přetavování tohoto typu rychlořezné oceli bylo zlepšení je-

jích řezných vlastností. Řezné elementy 10x10x5 um byly umístěny 1 mm pod ohnis-

ko 2,5* čočky a natavovány v paralelních, překrývajících se stopách při posuvu

svazku 17,8 cm/%. Další parametry ozařování a výsledky zkoušek řezivosti jsou shr-

nuty v následující tabulce:

vzorek

1

2

3

4

+) vzhled** k neozářenému Materiálu

Z uvedených výsledků je zřejné, že i když se u zkoumaného typu rychlořezné oceli

nepozoroval po přetavení vzrůst tvrdosti, je možné laserovým natavením její řezi-

vost podstatní zlepiit.
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výkon laseru
/*/

250

250

125

125

rozteč mezi
stopami /mm/

0,087

0,052

0,058

0,035

koeficient
překryvu stop

0,5

0,7

0,5
0,7

relativní + .
doba života

1,62

4,16

1,22

2,78



Využiti výaladicil atudia rékrystallsaoe auatenitioké oceli
při řešení výrobních problémů

J. Kasl, D. Jandová, P. Jandoš

tfvztf, s.p. Skoda Plzeň, Tylova 46, 316 00 Plzeň

Příspěvek ae věnuje souhrnnému popisu výaledků atudia odpevňovacíoh procesů
v korozivzdorné auatenitická CrHi oceli stabilizované titanem - ČSN 41 7247*
Auatenitické korozivzdorné oceli na bázi Cr a Hi nacházejí široké technické
uplatnění, neboí splňují náročné požadavky na mechanické a technologické vlast-
nosti (zaručené pevnostní charakteristiky, svařitelnoat a odolnost proti mesl-
krystalové korozi). Uvedený materiál, jehož zahraniční ekvivalenty jsou americ-
ká ocel AISI 321 a sovětská O80h18B*1Ol, se mj. používá pro komponenty jaderných
reaktoru /1/. V poslední době byl Intenzivně studován na řadě pracovišť v ÍSřR
s cílem sískat informace, ješ by pomohly řešit některé problémy se zrnitostí
tvářených polotovarů a současně technologii tváření racionalizovat.

Přísné ultrazvukové zkoušky zavedené u výrobků s největií provozní spolehli-
vostí odhalily následující materiálový problém. T povrchových vrstvách volni ko-
vaných výkovků byla zjištěna lokální hrubozznnost, která výrazněji neovlivňuje
mechanické vlastnosti, ale znemožňuje ultrazvukové zkoušení pomocí úhlové son-
dy /2/. Vyskytovala se u výkovků s relativně malým stupněm prokování po rozpouš-
těcím a případně 1 precipitačnía žíhání. Hrubozmné oblasti o rozměru několika
cm byly zákonitě uspořádány a zasahovaly do hloubek až 35 mm pod povrch výkov-
ků. Velikost zrna dosahovala několika tisíc um narozdíl od okolí, kde střední
velikost zrna byla okolo 30 pm. Z makrostruktumího hlediska bylo možné hrubo-
zmné oblasti rozdělit do tří skupin. V hrubých zrnech se většinou nalézala zvý-
šená koncentrace disperzního precipitátu Ti(C,ft~)f který dekoroval hranice pů-
vodních útvar* - dvojčat, hrubých zm, případně licích subzrn. V zrnech ke vy*
skytovala subzma ve dvou velikostních úrovních. Vzájemní dizorientaoe subsrn
byly značně vysoké 0-15°.

fro vysvětlení jevu povrchové hrubozmnosti byly původa* navrhovány dvě al-

ternativy /3/ : - hrabozrnná oblast vzniká v důsledku tváření v oblasti kritic-

kých teplot a deformací,

- hrubá zrna vznikají sekundární rekrystallzaoí po rozpouitě-

cím žíhání.

Důkladný rozbor struktury hrubých srn a výsledky provedených experimentů viak
vedly k závěru, ie hrabá srna nevznikají, ale naopak přetrvávají /4,5/. Perzis-
tence hrubá sekundárni a dokonee 1 primární l io í struktury přes celý proces
tváření a tepelného spracovaní ae stala základem pro objasnění teoretiakýoh 1
technologických příčin lokální hrubozmnosti a pro návrh účinných technologic-
kých opatření ve výrobě.

Přetrvávání hrubých zrn je způsobeno obtížnou rekrystalisaeí hruboemné ooe-
11 a zvýšenou rekrystallsační teplotoa povrchových vrstev výkovku. Tyto vrstvy
se nalézají při volnem kování v zásadně odlišných termomeohaniokých poemínkáoh



než pod povrchem hlouběji ležící vrstvy.

Silná závislost rychlosti rekrystalizace na velikosti zrna je všeobecně zná-
ma a byla ověřena 1 u austenitických ocelí (např./6/). Rovněž naše měření pře-
vedená na vzorcích jak v tvářeném tak litém stavu tuto závislost potvrdila. Pro
litý stav byly sestaveny rekrystalizační diagramy - závislost velikosti zrna na
teplotě a velikosti deformace /7/. Bylo zjištěno, že při aplikovaném postupu
tváření (£»0,15. 6-10~2s~ , T«800-1100°C) může docházet v průběhu kování k roz-
bití primární struktury jen při teplotách nad asi 1080°C. Při lokálním zachování
primární struktury až do poslední kovářské operace, při níž je počáteční tvářecí
teplota jen '>050°C, nelze hrubozranost spolehlivě odstranit, jestliže se nedo-
sáhne velikosti deformace kolem 40%.

Také byla sledována statická rekrystalizace tvářených vzorku s různou výcho-
zí velikostí zrna v oblasti deformací a žíhacích teplot (700-1100°C), jež lo-
kálně přicházejí do úvahy při technologii volného kování. Rekrystalizace probí-
hala deformačně indukovanou migrací hranic zrn při teplotách 700-800°C s patr-
nou směnou velikosti srna pouze při nejnižší z aplikovaných teplot. Za vyšších
teplot probíhá rekrystalizace obtížněji nebo neprobíhá vůbec vlivem retardační-
ho účinku částic disperzního preclpitátu Ti(C,W) /&/.

Hlavní technologickou příčinou povrchové hrubozrnnosti je ochlazení povrchu
předkovku během Jednotlivých kovářských operací pod teplotu, při které může ješ-
tě ca daných podmínek probíhat relcrystalizace a aplikace takového následného

ohřevu (pro dalií kovářskou operaci), při němž vznikne hrubé zrno cestou static-
ká rekrystalizace (nad asi 1200°C) nebo při němž statická rekrystalizace vůbec
neprobíhá (pod teplotou asi 1080°C).

la vzniku hrubosmnoati se dále mohou podílet metalurgické faktory - vedle
primární struktury (velikost zrn) zejména tavbové složení a segregace. Z para-
metrů řídících rozsah odpevnění ovlivní chemické složení zejména hodnotu ener-
gie vrstevných chyb. Austenitické oceli patří mezi materiály s nízkou energií
vrstsvnýcb chyb. Sledováním geometrie rozšířených dislokačních uzlů TEM byla
pro daný materiál stanovena její hodnota O3aJa~2) a ověřen zvyšující vliv uhlí-
ku a snižující vliv dusíku a niklu na její velikost /9/.

/•\/ Koutský.J, t Slitinové oceli pro energetické strojírenství, S1ÍTL, Praha 1981
/2/ Jandoš,ř.-Mazanec,K. t Hutnické listy 5.8, 1906, s.551
/3/ Šedivec,J.-Koptík,V. : sb. Vlastnosti a výroba výkovků pro energetiku,

Plzeň, ZP CSVTS tfŤztf k. p. Skoda 1982, s.162
/4/ Jando'í,P.-lÍazaaec,K.-Kasl,J.-Kuneš,J. : Czech. J. Phys. B, 1938, p.392
/5/ Jandoš.P. t Hutnické listy 5.6, 1987, s.392

/6/ llaki,T.-Akasaka,K.-Okuno,K.-Tamura,I. : Transaction ISLJ, 1982, p.253
/7/ Jandoš,r.-^azanec,K. t Strojírenství, 1986, s.707
/&/ Jandoi,ř.-Polková,E.-Kasl.J. : Statioká rekrystalizace oceli 17247, sb.

konŕ. "Deformácia a lom kovových sústav", Zlatá Zdka, 1969
/9/ Jandová,D. t TZVtf 0323, tfvzrf s. p. Skoda, Plzeň 1990



SPEKTRÁLNÍ ANALÝ2A S BUDÍCÍM ZDROJEM VYUŽÍVAJÍCÍM DOUTNAVÉHO VÝBOJE

Zdeněk Weiss

Ústřední výzkumný ústav ŠKODA

316 00 Plzeň

Optická emisní spektroskopie doutnavého výboje, metoda známá pod zkratkou

GDOS (glow discharge optical emŕ.rsion spectroscopy), se používá k analýze

chemického složeni kovových materiálů a k analýze hloubkových koncentračních

profilů tenkovrstvých struktur v rozmezí hloubek od několika desítek nano-

metrů do několika desítek mikrometrů. Spektrální zdroj - Grimmova lampa -

je schematicky znázorněn na obr. 1. Plochý, elektricky vodivý vzorek se po-

loží na katodu, vnitřní prostor lampy se vyčerpá a napustí argonem na tlak

kolem 100 Pa. Přivedením napětí několika set voltů mezi anodu a katodu vznikne

doutnavý výboj, který je omezen na kruhovou oblast na vzorku o průměru rovném

průměru dutiny anody - typicky 4-8 mm. Omezení výboje na tuto oblast je do-

saženo díky velmi malé vzdálenosti mezi vzorkem a stěnou anody (typicky 0.2 mm)

a díky velkému gradientu tlaku v této mezeře (vývěva 2). Využívá se režimu

anomálního doutnavého výboje, jehož katodový spád je dostatečně velký na to,

aby argonové ionty vznikající ve výboji byly urychleny na energii, při které

dochází k odpraSovánl povrchu vzorku. OdpráSené atomy difundují do zářící

oblasti výboje ("negative glow"), kde jsou excitovány a při deexcitaci vysílají

charakteristické záření, které se vede do optického spektrometru a využije
k analýze.

Optické emisní spektrum produkované doutnavým výbojem se liií od spekter

průzor

anoda

vakuum 1

katoda

argon

r vakuum 2

teflon

chlazení

vzorek

obr. 1: Grimmova lampa

buzených elektrotermicky. Snížený tlak, nízká teplota plynu ve výboji • za-
nedbatelná absorpce rezonančního záření, daná nízkou koncentrací atomů vzorku
v plazmatu, vedou jednak k malé šířce spektrálních čar a tím i ke sníiení
pravděpodobnosti koincidence blízkých car různých prvků, jednak k lineární
závislosti intenzity spektrální čáry na koncentraci príslušného prvku ve vzor-
ku. Významný je i způsob uvolňování atomů analyzovaného vzorku do doutnavého
výboje. Při odprašovaní povrchu argonovými ionty nedochází k lokálnímu tavení,
selektivnímu odpařování jednotlivých prvků, ani k jiným efektům, které by
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vedly k vzájemnému ovlivňování signálů různých prvků. Eroze vzorku do hloubky
je pritom dobře reprodukovatelný proces, takže z časové závislosti signálu
jednotlivých prvků lze získat jejich hloubkové koncentrační profily. Rychlost
eroze je pro různé matrice různá; typická hodnota je 3 um min" . Význai-ner
nevýhodou metody GDOS při analýze hloubkových koncentračních profilů je ? 7.7: :

hloubková rozlišovací schopnost ve srovnání s metodami povrchové analýzy
(elektronové spektroskopie, SIIC5, SNIÍS). Důvodem je laterální nehomogenits
odprašovaní vzorku, vedoucí k tzv. kráterovému efektu (současné odprašoval,í
materiálu pocházejícího z různých hloubek). Při vhodné volbě pracovního re-
žimu výboje a s využitím různých korekčních algoritmů pro zpracování dat lze
dosáhnout dobrých výsledků i u hloubkových koncentračních profilů. Příklad
hloubkového koncentračního profilu GDOS je na obr.2. Jde o vzorek se 100 nm
silnou vrstvou niklu na křemíkové podložce, žíhaný 11 minut při teplotě 570 K.
Hloubkový profil byl změřen na našem pracovišti na spektrometru SPECTRUMAT 750
(LEČO Instrumente GmbH.) v režimu' stabilizace napětí (708 V, 18 mA,.tlak
argonu 82 Pa) s Grimmovou lampou o průměru k mm. Z hloubkového profilu lze
jasně potvrdit existenci mezivrstvy silicidu vzniklé na rozhraní mezi substrá-
tem a niklovou vrstvou.

obr-. 2: Hloubkový.koncentrační profil
struktury Ni/silicid Ni/Si

Metodu GDOS lze doporučit tam, kde se uplatní některá z jejích předností:
- možnost provádět na jednom zařízení jak analýzu hloubkových profilů tak
i analýzu objemového složení

- velká dosažitelná celková hloubka profilu, analýza lehkých prvků (C,N,0,J3)
- malá pracnost a nízká cena jednotlivých analýz.

Literatura:

J.A.C. Broekaert: J. Anal. Atom. Spectro«. 2, 537 (1987)

A. Btngtson: SpectrochU. Acta B 40, 631 (1985)
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Anharaonlcké oscilátory a řetězové zlomky.

Miloslav Znojil

Ostav Jaderné fyziky, 250 68 Rez, CR

Je dobře, když se nám podaří popsat, řekneme, nlzkolezlcl spektru* excitací

molekuly nebo systému nukleonů pomocí presne řešitelného modelu, t.J.,

většinou, harmonického oscilátoru, roxud se nám to nepodán, můžeme pořád

jeste zkusit použít poruchovou teorii: typickým <a v matematických Úvahách az

naduzlvanym) příkladem Je anharmonicky oscilátor

(1) V<x) = x 2 + g x 4

a. řekneme, Rayleighova - Schroedingerova poruchová rada pro energie

(2) E = E o + g Ej + g 2 E 2 + . . .

kde jednotlivé korekce jsou definovány dobre známymi formulemi, napr.

<3> E l

E 2

= <oi x

= i 1
m*0

4 .o>

(<OI x 4
x 2 IO> - <al x 2 l«>2> -... .

PTi vetSích hodnotách vazbové konstanty g seize i poruchová teorie.

Blizsí zkousáni dokonce ukáže, ze řada (2) diverguje pro Jakoukoli <byť i

libovolné malou) hodnotu vazbové konstanty g I To je vážná vec: spousta

výsledků v kvantové teorii stoji na poruchových Úvahách, a přitom ani v

jednoduchém přikladu (1) není jejich uplatnení bez problémů.

Známy Je borelovsky způsob nahrazeni divergentní řady (2) jejím

alternativním vyjádřením (které dává totéž v konvergentních případech). Jeho

hlavní nevýhoda spočívá v přlliS vysokých požadavcích na přesnost Jednotlivých

korekcí, dostupnou v příkladech našeho typu, ale stezf dosažitelnou ve

složitějších systémech. Mnohem výhodnejší Je proto v praxi technika Padé

aproximantů - mocninnou Taylorovu řadu mažeme (s libovolnou chybou O(g ))

nahradit podílem polynomů {libovolných stupňů M c l t a M. v takových ze

M. + M .___-„ = M) . a dosáhnout v principu i M -» «> konvergence pro
Cil, JBtrnOY

některá nenulová g. speciálním případem tohoto přístupu jsou pak i formule

ve forme nekonečných analytických řetězových zlomků.

(4) E -

1 + g

1 + g

1 + . .

kdo výrazy pro c% lze snadno odvodit z <3>.
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v mnoha aplikacích nepomáhá ani presCítání (4) a rada (2) bývá nahrazena

obecnej Sí sumou

(5) E = Efl + A E± + A 2 E 2 + . . .

se zcela novým "malým" parametrem A (* 8) /I/. V dnešním přehledu chci

připomenout zavedení takových nových poruchových rozvojů typu <5>, které

používají řetězových zlomků způsobem zcela odlišným od predpisu (4).

Detaily lze najít v pracích ^Z/ - /6s. Hlavní myšlenka vychází z

predstavy, 2e príčinou divergencí v (2) Je faktická nezanedbatelnost Citatelo

v (3), a 2e nejjednodušší cestu k zlepšeni konvergence lze proste vidět v

(alespoň částečném) presunutí maticových elementů: poruchy do Jmenovatele. V

tomto smyslu můžeme nacházet téz tesnou souvislost mezi naSi metodou a

některými technikami úplného nebo Částečného sescltáni poruchové rady

(Bruecknerova teorie. Kuův propagátor v reakční natici atd).

Na rozdíl od prostého prescftáni (4) se budou řetězové zlomky objevovat

přímo v definicích jednotlivých korekci E^ v (5) (viz opět citované práce).

Pedagogicky se zde zdá byt nejvhodnější ilustrovat cely postup na Gaiiasove

"double-well" príkladu /7V

f x 2

(6) V(x) = x 2 + . i = - 4 g - 6 g 2

2
i + g x

s asymptoticky potlačenou annarnonicitou, proto2e jeho maticová formulace

s tridiagonálními maticemi H a s umožňuje /8/

(a) nalézt presné ŕeseni y ve forme Nti - komponentního reseni

konecnerozmerné rovnice

(7) H(g 0) V() = E o S<g 0) Wo . g 0 - « 0<N)

(b) polozí t A = e. « 0(N)

(c) definovat neporušeny propagator jako nekonečnou natiui s elementy

vyjádřenými jednoduše pomoci určitých velmi jednoduchých relezovyoh zlonkQ. a

<d» v ka2dém r<4du O(A ) vyjádřit Korekci E (a. sanozreinr, <̂ ) pomoci
K k

zmíněné resolventy a řetězových zlomkQ. t.j., jakt. standai tni ,

nenumencké reseni príslušných lineárních algebraických rovnu..

C. M. Bender el al. Phvs, Rev. D 37. 1472 ď<88).

M. Znojll. Phys. Lett. A 120, 317 (1987) a Phys. Rev. A 35. ^448 (1V87).

SSS M. Znojll, Phys. Lett. A lZb, 443 (1987) a J. Math. Phys. 2VI, 139 (1988>.

K. F. Bishop, M. F. Flynn a M. Znojll, Phys. Rev. A 39, 5336 (1989).

M. Znojll, J. Math. Phys. 29, 2611 (1989) a Cz. J. Phys. B (V tisku).

M. Znoju, zpráva ES-89-726, SÚJV Dubna. 1989.

J. A. C. Gal las, J. Phys. A 21, 3393 (1988), a

G. vanden Berghe a H. De Meyer, ibid.. A 22. 1705 (1989).

sss B. B. KíiJteňead et J»J, J. Phys. A 15, 1217 Í1982J, a

M. Znojll. lbld.. A 16, Z93 (1983).



DYNAMIKA SOLITuNOV V PRÍTOMNOSTT OISIPÄCIE A VONKAJŠÍCH SÍL.

Eva Majerníková
Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta, 842 28 Bratislava

Solitóny a solitárne vlny sú přijaté ako koncepcia elementárnych excitácií
v nízkorozmerných zložitých systémoch s interakciami /I/. Nelineárne členy majú
svoj pôvod obvykle v interakcii s podsystémami, ktoré je možné zo sústavy vylúčiť
napr. adiabatickou aproximáciou. Mnohé abstraktné nelineárne rovnice kvantovej i
klasickej teórie poľa nachádzajú svoju realizáciu v modeloch pevných látok.

Mnohé rovnice typu

s vhodne vybraným U(«O majú Lorentzovsky invariantně solitónové, resp. kinkové
riešenia tí I (x-vt-xQ) f \ , 3"=(l-v

2)~1//2, kde v je ľubovoľná konštantná rýchlosť
|v|<l.

h

Z význačných nelineárnych rovnic v pevných látkach si všimnime len "é " rov-
nicu s bistabilným potenciálom
(2) U(|O= £ ((á2- jj- )2,
a sínus-Goroonovu rovnicu s multistabilným potenciálom

(3) U(«í)= A(l-cos tf),

ktorá reprezentuje univerzálnu triedu modelov s SU(2) symetriou v príslušnej re-

prezentácii .

Tieto modely niekedy nie sú dosť realistické, napr. v prípade interakcie
systému s rezervoárom a pôsobenia konštatnej vonkajšej sily pribudnú v rovnici (1)
na pravej strane členy -fd.+F. Tieto členy môžu spôsobiť, že rovnica CD prestáva
byť integrabilnou (3). Avšak aj v prípade, keď existuje exaktné riešenie (2), do-
chádza k novým javom. Podmienka rovnováhy disipácie a pôsobenia vonkajšej sily
vedie k zachovaniu kinku. Dynamika jeho pohybu má počiatočnú fázu, počas ktorej
sa kink pohybuje nerovnomerne s rýchlosťou, ktorá je daná transcendentnou rovnicou
121
(4) |sin v í v c cos v| = exp [ívcv - T (l+v

2)(t-tQ)/, kde

(5) vc = Í3F/
2 ľ q ) 1 ' 2 .

P r e | v | < |v| -'< 1 , r o v n i c a ( 4 ) d á v a

[ ^ 2 J [ i 2 ^ J 1(é) v(t)= [v^ o J [ c o^J
Tvar kinku je ^

(7) eí^au'I [t +6, tanhíq s)] , kde - + A +( A2sl/2
K o i ,^ •• "n"~ V/7' *t =-v 1- 7— >

& JV ° i/Z X 6

>'3 je riešením rovnice V 3-v >+f=O, V̂ -.' V 3 £ V'2 , f=Fu1/2a"3 ,

Šírka kinku narastá s časom

ku svojejasymptotickej hodnote j[ e ~ -

keď Ú2(t)^V2

c
Počiatočná fáza kinku (doménovej steny) je analogická brzdeniu častice vo

viskóznej kvapaline. Uváženie vlastnej dynamiky fonónov vedie k vnútornej štruk-
túre (excitovaným stavom) solitónov (kinkov), ktoré adiabatická aproximácia za-
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nedbáva. V případe klasických kinkov tieto stavy možno vzbudiť vonkajšími poru-

chami, ktoré však nenarušujú ich stabilitu. V případe kinku syroetrirkej bisiabil-

ne j "<p " rovnice (1),(2) existuje jeden viazaný dvojnásobne degenerovaný stav

(n = l) a dvojnásobne degenerovaný nulový mod. Vplyvom poruch C , F sa stav n=l,roz-,
2. _2 3 _i-

štiepi, ale sa zachová pre malé polia F í F ^ F ^ ^ . F c = 3 5.13 2 F

m a x ,
 F

m a x
 = 2:5 2 a u 2'

Lineárne mody n=Q,l

(9) P (x,t) =Ä^lfn(x-/i(t))exp(ian(t))

vykazujú zovšeobecnenú (superexponenciálnu) relaxáciu:

a) Zotrvačný nulový mód (u=0) relaxuje podľa

iQol-Hi)) - ̂ Mrtankvr t- £"i !4ľta,i'í •','.'t-1 '•.:-.. : / J — L
^'- (k t)!M)!

čo pre v ,< v « 1 dáva

(11) exp(iQ Q)-^ v(t) exp (i v 2(t)), kde v je dané (é).

Translačný nulový mód [)„-, zostáva nezmenený, Q„.=U.

Stav n=l relaxuje podľa
(12) iQ.(t) .- /-' * ^/-v;.-:/. £.'_,;'/•/Y - ̂  i*ŕ(-rtj:

pre v c< v<'.'l, f 2< 4f (1 ) , f(l)= |a 2: ] --3 V2 ' .

P r e ; z > 4 f ( l ) r e ž i m t l m e n ý c h O M C I I . Í L I I : ] "l" n i - f : c h . - J d z a v t l m e n ý r e ž i m , f ' r e

c h o d m e d z i n i m i n a s t á v a p r e F F a O n ) " ľ ' I - - 1 - - ' ' ' ' < F , .

' j i n u s - G n r d o n o v a r o j n i c a r; r e a l i s t i c k ý m i c l f i n m i ľ - ' e í . s a s t á v a n e i n t o < j i ; j b i 1 •

n o u . P r e m a l é p o l i a F j e m o / n é n á j s ť p r i h i i / n é r i f í š f i m e ; t e j i s t e j ŕ. L r u k t i i ; v u k o

v p r (í d c In á d z a j ú c o m p r í p a d e / i / ;

( 1 3 ) e S ( f ) = Í 4 a r t h ( e \ p ^ ^ ) + a r - j i n F . ^ , = ' - \ - x o ( t ) , f i ] - x 2 : t ) ) " l / 2 .

R ý c h l o s ť k i n k u v - x o ( t ) s a u r č u j e z r o v n o s t i e n e r g i e d i s i p á c i e u p r á c e v y k o n a n e j

vonkajšou s i l o u IM
or,

(14) J dx ( r ( ( t t - F ^ t ) = 0 , ktorá dáva

" " f i < / f ) 2 ^ V ^ )"7 T n ( J!')2
 ) ; ^

2

T á t o úvaha p l a t í p r e F " 1 , t . j . v *" 1 . A k s a v - i . i k i > i : h ! n s ť v p n U J í / i k l i m i t n e j

h o d n o t e V A / 1 , p r e j d e m e d o i n é h o r e ž i m u , v k t o r o m r i e š e n i e h ľ a d á m e v t v a r e

V ( x - v Q t ) , ( v Q ŕ 1 ) .

E x a k t n ý m r i e š e n í m r o v n i c e f v V, A s i n V - í " . f < A i e o p ä ť r i e š e n i e v t v a r e k i n k u ,

T o t o r i e š e n i e n i e j e s t a b i l n é , p r e t o / e

t . j . v y ž a r u j e e n e r g i u l i n e á r n e s č a s o m .

S y s t e m a t i c k á p o r u c h o v á m e t o d a š t ú d i a s o l i t o n o v t a k m e r i n t e g r o v a t e ľ n ý c h n e l i -

n e á r n y c h r o v n í c v y u ž í v a í t e r a č n é p o s t u p y v m e t ó d e s p a t n é h o r o z p t y l u / 6 / .

/ I / S o l i t o n s a n d c o n d e n s e d m a t t e r p h y s i c s . B i s h o p A . R . , S c h n e i d e r T. ( E d s . i . l i e r l i n , H e i d e l b e r g ,

New York: Springer 1978.

I l l Majerníková E., Z. Physik B78, 507 (1990).

ľif Pedersen N.F., Samuelsen M.R., Welner D., Phys. Rev. 630, 4057 (J9S4).

/ 4 / McLaughlwD.W., Phys. Rev. A18, 1652 (1978).

/ 5 / Majerníková E., Markoš P., Phys. L e t t . A123, 352 (1987).

/ 6 / Kivshar .'.S., Malotned B.A., Rev. Mod. Phys. 6 1 , 763 (1989).
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PROBLÉM SILNE KORELOVANÝCH FERMIONOV A VYSOKOTEPLOTNÍ SUPRAVODIVOST

0. Hudák

l)EF SAV Košice, Solovjevova 47

Fázový diagram u materiálov vykazujúcich vysokoteplotnú supravodivost

( C-ai_xSrx^2 CuO4,...) je komplexný. V T-<f rovine (T je teplota, 1-(Tje hustota

elektrónov valenčného pásu) sa pozoruje čiara štrukturálnych fázových prechodov

(tetragonálna-ortorombická fázy), čiara prechodov kov-nekov, čiara magnetických

fázových prechodov (antiferomagnetická-paramagnetická fázy) a čiara prechodov

medzi normálnym a supravodivým stavom.

Teoretické chápanie každého z týchto prechodov o sebe je nedokonalé, tým

menej sú pochopené ich vzájomné súvislosti. Je tomu tak aj napriek veľkému množ-

stvu relevantných experimentálnych údajov. To čo bráni nájsť adekvátny teoretický

opis diagramu, to je v skutočnosti niekolkodesaťročný problém teórie kondenzova-

ných sústav: nedostatok teoretických vedomostí o systémoch fermiónov so silnou

koreláciou a s väzbou na äalšie stupne voľnosti (mriežka,...).

Plyn a kvapalina fermiónov vykazujú korelácie jednak vdaka vz-ťahu spin-šta-

tistika: Pauliho princíp je podstatný pre pásovú elektrónovú štruktúru materiálov.

Ďalšie korelácie pochádzajú z interakcií fermionov. Koherentný pohyb elektrónov

po p-,d-,..., orbitálach CuD„ rovín vysokoteplotných supravodičov je podstatne

ovplyvnený silnou lokálnou odpudivou interakciou U. Táto je väčšia než ich kine-

tická energia t, U > t.

K najjednoduchším modelom opisujúcim túto situáciu patria Hubbardov model,

periodicky Andersonov model a t-J model. Anderson nedávno hutne vyjadril /I/, pre-

čo rozbor týchto modelov je dôležitý pre pochopenie supravodivosti.

Silná korelácia vylučuje dvojnásobnú obsadenosť uzla mriežky. Pohyb elektrónu

je ďalej ovplyvnený najmä výmennou interakciou ** t /U. V nízkornzmerných systémoch

dochádza k oddeleniu spinových a nábojových stupňov voľnosti. Tieto sú prenášané

kolektívnymi excitáciami a nie kvázičasticami (Z=0). Pritom ale existuje Fermiho

povrch. Táto (Luttingerova) kvapalina fermiónov vykazuje fázový diagram podobný

pozorovanému. Ovšem väzba fermiónov na kalibračné polia s Chern-Simonsovým inter-

akčným členom môže viesť aj k novým nezvyčajným stavom (narušenie P-,T-symetrie,

anyonová supravodivost). Svedčia o tom aj nedávne variačné výpočty v U » t limi-

te 121. Je nejasné, ako spontánna generácia týchto polí v s.q.mriežke vysvetlí

pozorované 3-rozmerné supravodivé javy.

Ostáva dúfať, že získanie lepšieho opisu silne korelovaných systémov fer-

miónov je blízkou budúcnosťou. VÔaka značnému prekryvu s problémami v iných

oblastiach fyziky (QCD, metaloorganické a organické materiály, katalýza, dielek-

triká Mott-Hubbardovho typu, kvázikryštály,...) by bol pokrok Širšieho významu

pre fyziku.

l\l P.W.Anderson, Cargése lectures, 1990

111 H.Hudák, Fermions coupled to gauge fields: Hubbard model on s.q. lattice at

large U=<x> limit, 1990
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HISTORIE ZÁKLADNÍCH EXPERIMENTS S OIFRAKCf A INTERFERENCÍ ČÁSTIC

History of basic experiments with diffraction and interference of particles

0. Komrska

Ústav přístrojové techniky ČSAV, Královopolská 147, 612 64 Brno

Jednou z vůdčích myšlenek při vzniku vlnové mechaniky byla analogie mezi me-

chanikou a optikou. Tato analogie byla založena na Hamiltonově principu a úmyslem

bylo vybudovat vlnovou mechaniku jako analogii fyzikální optiky. Tento záměr je

zřejmý již z jednoho z krátkých článků L. de Broglieho v Comptes Rendus /I/, které

předcházely jeho slavné disertaci: "Nová dynamika volné hmotné částice se má ke

staré dynamice (včetně Einsteinovy dynamiky), jako se má vlnová optika ke geome-

trické optice." V témž článku také předpovídá difrakčni jevy částic: "Proud elek-

tronů procházející dostatečně malým otvorem by měl vykazovat difrakčni jevy."

Tato vlnová časticová optika však dlouho nevznikala. Když totiž byla vlnová

mechanika Schrodingerovými pracemi definitivně vybudována, byla úspěšně aplikována

na problémy atomové a molekulární fyziky. Difrakce elektronů na krystalech (Davis-

scn a Germer, Thomson a Reid) se považovala za definitivní potvrzení vlnové mecha-

niky. Za této situace ušlo pozornosti, že se upustilo od původního- záměru vybudovat

analogii k fyzikálni optice. Dokonce ani na jednoduché avšak fundamentální experi-

menty, analogické těm, jimiž Young a Fresnel založili vlnovou opti'cu, se v té době

nepomýšlelo.

Po experimentální stránce se problém vyvíjel dvěma směry: Byli experimentáto-

ři, kteří se snažili pozorovat difrakci stále složitějších objektů (např. vodíku,

helia, a dokonce neonu a argonu) na mřížkách povrchů krystalů. Na druhé straně zase

byli experimentátoři, kteří byli zklamáni už tím, že vlnová mechanika vůbec existu-

je. Ernst Ruska, vynálezce elektronového mikroskopu, byl zklamán, že vlnová povaha

elektronů s sebou opět nese omezení rozlišovací schopnosti elektronového mikrosko-

pu. Upokojil se teprve, když si vypočetl, že vlnová délka elektronů je o pět řádů

menší než vlnová délka světla. Není tedy divu, že vlnová časticová optika dlouho

nevznikala; s jistou rezervou lze snad říci, že vzniká a aplikacemi se poměrně

intenzívně rozvíjí teprve v posledních deseti až dvaceti letech, zejména v souvis-

losti s aplikacemi elektronové a neutronové interferometrie /2/.

Naším tématem však je historie základních pokusů s difrakci a interferencí

částic. Toto téma bylo již vícekrát zpracováno /3/, a proto se omezíme na výčet

těchto experimentů. Pouze u třech z nich uvedeme dokumentaci.

Elektronová mikroskopie umožnila provádět ony fundamentální difrakčni experi-

menty s elektrony. Významnou osobnosti přitom byl Hans Boersch (1. 6. 1909 - 9. 6.

1986). Tvůrci elektronové mikroskopie považovali za nutné v počátcích tohoto oboru

ověřovat, zda elektronová čočka má všechny zobrazovací vlastnosti jako čočky ve

světelné optice. A tak už v r. 1933 zjistili B. v. Borries a E. Ruska, že pro zo-

brazení elektronovou čočkou platí Abbeova teorie. Konkrétně že v rovině obrazu

zdroje existuje tzv. primární obraz. Ones bychom řekli, že v rovině obrazu zdroje

existuje Fraunhoferův difrakčni obrazec na aperturním otvoru, resp. na preparátu.

H. Boersch tento primární obraz podrobně studoval v r. 1936 a připadl na myšlenku

využít ho ke strukturní analýze elektronovou aifrakcí /4/. Tím učinil první krok

k objevu selekční elektronové difrakce v elektronovém mikroskopu (Le Poole 1947),

což, jak známo, je mimořádně důležitá metoda při studiu krystalických objektů.

Koncem třicátých let se Boersch zabýval stínovou (projekční) elektronovou mi-

kroskopii. To mu - přesně před padesáti lety - umožnilo pozorovat Fresnelovy di-
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Obr. 1. První snímek Fresnelovy difrakce elek-

tronů na nepropustné polorovině publikovaný H.

Buerschem v r. 1940 ľJl. Polorovina byla z

amorfního Al„0,. Vzdálenost zdroje elektronů

od poloroviny a = 0,35 mm; vzdálenost roviny

pozorováni od poloroviny 1 = 313 mm; vlnová

délka elektronů A = 6,6 pm (34 keV), průměr

zdroje elektronů 14 nm.

frakční jevy, jimiž, a zejména základním z

nich - Fresnelovou difrakcí elektronů na ne-

propustné polorovině /5/ (obr. 1) - se H.

Boersch zapsal do učebnic fyziky a historie

fyziky. (V té době se totiž diskutovalo o tom,

že Fraunhoferovy difrakční jevy by bylo přece

jen možné vysvětlit v rámci korpuskulárni teo-

rie, kdežto Fresnelovy nikoli Id/). Z hlediska

kvality difrakčního obrazce jsou podmínky při

Boerschově stínové mikroskopii extrémně nevý-

hodné (a/l = 10" ) a vyžadují velmi jemný

zdroj elektronů. Takový zdroj vytvořil Boersch

dvoustupňovým zmenšením křižiště elektronové

trysky. Získal tím velmi koherentní osvětlení

a kvalitní difrakční obrazce lil.

Fresnelovy difrakčni jevy se běžně por.o-

rujl v rozostřených obrazech v prozarovacím

elektronovém mikroskopu a používá se jich ke

korekci astigmatismu a k posouzení provozních

vlastností elektronového mikroskopu. Osou však poněkud překryty vadami objektivu,

a tak řada prominentních fyziků je dlouho za Fresnelovy difrakční jevy nepovažova-

la. Např. D. Gabor až do r. 1947.

Při budování vlnové teorie světla sehrála důležitou roli Fresnelova zonální

konstrukce. Všechny experimenty z ní vyplývající byly s částicemi rovněž provedeny

ľil. Difrakci elektronů na kruhových otvorech propouštějících celistvý počet zón

publikovali 3. Faget a Ch. Fert (1956), difrakci elektronů na kruhových překážkách

V. Drahoš (1968), Soretovy mřížky se používá k fokusaci neutronů.

Základním experimentem vlnové teorie je ovšem Youngův experiment, tj. Fresne-

lova difrakce na dvou otvorech, resp. na dvou štěrbinách. S elektrony byl vícekrát

proveden jako difrakce na dvou kruhových otvorech. Nedávno A. Zeilinger et al. /8/

studovali difrakci neutronů na dvou štěrbinách. Náhoda způsobila, že Můžeme obdivo-

vat pozoruhodný souhlas moderního experimentálního uspořádání s klasickým Youngovým

19/. Jak je patrné z horní části obr. 2, Young vyrobil dvojštěrbinu tak, že do

štěrbiny vložil vlákno. Podobně Zeilinger et al. vyrobili z absorbujícího skla

geometr.
Sctufon- p>
grtnzt A

štěrbinu o šířce 147,9,um a vložili do ní drát z bóru o průměru 104,1,um. Tím

vznikly dvě štěrbiny o šířce 21,5/um a 22,3/um. Vlnová délka neutronů byla 1,845

nm a výsledné rozložení intenzity (měřené body) porovnané s teoretickým výpočte*

(spojitá křivka) je v dolní části obr. 2. Rozložení intenzity není přesně syme-

trické, což je způsobeno různou šířkou štěrbin. Souhlas experimentu a výpočtu je

dokonalý. Doba potřebná k získání tohoto obrazce byla 210 hodin. (Expoziční doba

pro obdobný pokus se světlem nebo elektrony by byla nejvýSe v desítkách sekund).
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Z interferometrů s dělenou amplitu-

dou se v optice částic používá analogie

Machova-Zehnderova interferometru v pro-

vedení se třemi nebo čtyřmi krystaly.

S elektrony používal tohoto interfero-

metru již Marton (1951), avšak v elek-

tronové optice nenašel tento typ inter-

ferometru aplikace. Zato v neutronové

optice má četné aplikace (napf. vlivy

gravitačního, elektrického a magnetické-

ho pole na fázi neutronů) a jejich počet

stále roste 12/.

Z interferometrů s dělenou vlnoplo-

chou je v elektronové optice dominantní

Mollenstedtův-Diikerův elektrostatický

dvojhranol. Zvláší aktuální jsou aplika-

ce tohoto dvojhranolu pro elektronovou

holografii. V pracích H. Lichteho /10/

drchází k uskutečnění původního Gaborova

záměru z r. 1948, totiž k rekonstrukci

amplitudy i fáze elektronové vlny a k

překonání rozlišovací schopnosti elek-

tronového mikroskopu omezené aberacemi

čoček.

Na závěr uvedeme sérii snímků elek-

tronových interferencí /li/ získaných

elektrostatickým dvojhranolem, která je

pěknou ilustrací standardní interpretace

kvantové mechaniky. Jde o střední část

interferenčního obrazce, jež je tvořena

10 (a), 100 (b), 3 000 (c), 20 000 (d) a

70 000 (e) elektrony.

ni
lil

Comptes Rendus 177Broglie L. de:
(1923), 548.
Badurek G., Rauch H., Zeilinger A.
(editors): Matter Wave Interfero-
metry. Physica B+C 151 (1988), Nos.
1 Ir 2.

/3/ Komrska J.: Čs. čas. fyz. A25_
(1975), 1; PMFA 22 (1982), 24, 61,
149.

/4/ Boersch H.: Ann. Phys. 5. Folge 26_
(1936), 633; 22 (1936), 75.

/5/ Boersch H..- Naturwiss. 28 (1940),
709.

/6/ Epstein P. S., Ehrenfest P.: Proc.
Nat. Acad. Sci. 10 (1924), 133; 12
(1927), 400.
Boersch H.: Physikalische Zeitsch-
rift 44 (1943), 202.
Zeilinger A. et al.: Rev. Mod.
Phys. 6p_ (1988), 1067.
Young T.: A Course of Lectures on
Natural Philosophy—. Taylor and
Walton, London 1845.
Lichte H.: 111. str. 214: Ultra-
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ANAHMOWV-IOMBJV JEV s EurmoNY.

Ulehal Lene
Ústav prístrojové techniky ČSAV. Královopolská 147. aaM Irno

Hametické pol* aaze ovlivnit pohyb *l*ktroaé l lékař. *xlst«Je-ll v
oblastech s libovolné salon pravdepodobnosti výskytu elektron*. IMo veta
vlastné Jan popisuje obrázek va Fajwanové acebalcl [ l ] C otr.l >. ala Ja
docala dobroa daflnlel Javu. Afcaroaov a Boha (3) vsak nasrali svéj eiaaet
Vyznán *laktroaamatlek»cn potenciál* v kvantové taorll - and aada ta* vkole
•aestlon crystal claar ". U l Tanto Feynaanftv názor vsak naai l l i atalafca
vélcaal. a nic na ton mastní ani dalakoséklé zobecněni, ktaré provádíl Mi a
Yaae 13], ani téaéř praktické apllkac* analeala Jaw a alafttrony v
iétkach.

lty v

V naaan pflaatvta ae onszla* na popis novajélch vysltdk* zlekaaycb
rlaantálnla uspofadaaia padla obr.l, které bylo poprvé dli

m a Sldayaa 14]. Pro anlCkové alaktronové optická pracovitú
nepředstavuje tato problanatlka poaze akadeaicky problan. ala Ja valal
spojena s rozvojea elektronové holoarafl* [ 5 ] . Bani proto vftbac

aiawrlnanUlnl výsledky byly zlákány na Pyslkálnla éstava ttaU
a v Laboratoři pokroclléao bádáni flray Mtacbl v Tokio..

Pozor anoda! dokonaly Ja NollanatadtAv eiawrlaeat [ « ] . který alao Jiné
reaaaje na náaltky vráéané v kritické prací [ 7 ] . Blektroaovy lntsrfsrsnatr
poztotává z dlvaraantnlno •laktrostatlckého Presnalova dvojnranola. ktary
vytvéfi dva oddelené elektronové svazky v rovlné solenoids vzdálené ad eebe

; tyto svazky Jsoa pak pflvsdaay k latarferencl v rovlné praeraváni
el aaanetlcké Cofiky a konvaraantnlno dvojnranola. Mrojan elektron* Ja

m l aT BvJ^LsnbHnH K nTn^ssfViBB ^Eza\^^TAH^5VaL9^nf v^aTBsl^BnKafl^nl nTtBininVHvaHV^bE! K s s l w ^H^E^LB^ESn^bCBvJnHnnn^b Bv^T^n^Eza^Bisl^ a^n^n^vV BV^^^P^^^^B^W Ŵ F̂ H ^ ^ B̂̂ ^W ^HÎ V̂ H êT̂ * ~&^^^^^^^^^^ ^B^^F^^^^FV ^V^M^P^B B̂P•• ̂ B^H^FB B̂r̂ B̂̂ B'̂ r̂ B̂ BIB̂ B' B̂P̂ r̂ BFBBBBt̂ BBB ^^••B^

ae vylovena aoznoat proalknatl elektron* k solenolda. Ja celý aolanaid o
avps uzavřen va aklenéné pozlacené trablcce o aifclia « | B . Celé tata
keapllkované uspořádáni vsak vytváfi eiawrlaantélnl panllnky. Mat*

Jaoa velal blízké acbaaata na obr.l. Poevv lnterferenCnlcn piuaJk*. nary Ja v
P^né abode a teorii. Ja pro roetoucl radu buzeni solenoidu znézoman M obr.t.
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Jediný* nedostatke* tohoto «>>«>er l*entu Je koneCná délka solenoidu < asi
10a* }, která vede k nenulovým hodnot** Magnetické indukce vné solenoidu C Roy
[8] ). Vektorový potenciál solenoidu s nekonečné salýM prtoérea. ale konečné
délky 2L Je žt-<A -0. A . Az"0). kde

a F Je aagnellcký tok solenoide*. V rovine sy*etrle z»O je indukce
rozptylového pole B *0. Bz=-tF/&ůlXL**(r>-"*. Experlaentalné byl zj 1st ován
vliv tohoto pole tak. ie oba Interferující svazky obcházely solenoid po stejné
strane. Ani pil zaěné buzeni solenoidu o hodnotu, klirá predstavuje posun 40
proužků f TO Aharonovův-Bohaův jev. nedocházelo k pozorovatelný* posunů*
proužků C obr. 3 ).

Obr. 2. Posuv
Interference l ch
proužků při
postupné*
zvyšováni toku
solenoide*.

Teoreticky Je aožné cele uzavri t Magnetický tok v tóro Idu. Tonoaura [9]
pripravil Miniaturní torold z feromagnetického aaterlálu a jesté j«j odstínil
tenkou niobovou vrstvou, která je při teplotách nlžslch jak 9.1K supravodivá.
Průaér strední kružnice tóro Idu je 5j«, průřez tóro Idu je Zim. V elektronové*
•lkroskopu pak zaznaaenal z*énu holograaů pfi ( kvantované > s é n é
Magnetického toku supravodiče*. Posuv lnterrerenCnlch proužků ve vnitrní a
vnějsl oblasti nezastlněné torolde* pak dobre souhlasí s teoretickou
hodnotou. Po*ér Indukce rozptylového pole a pole uvnitř tóroIdu je v
TonoMurové experlaentu ÍCT*. poaér indukce rozptylového pole a pol* mmtŕ
solenoidu v Hollenstedtov* eMperlaentu je 10"*. Hodnotu rozptylového pole v
Hollenstedtové eisteriaentu by bylo *ožno ještě podstatné snizit «zavf*nl*
solenoidu do Magnetického obvodu.

Jde tedy při téchto e*>erlMentech o Aharonovův-Boh«ův jev 7 Vélai
přijatelný se zdá závěr diskuse v [101: Nůžeae sa*ozřej*ě a t — entovat tla. ze
rozptylová pole Jsou v těchto pokusech stále pŕltoana. a ledy se nejedná o
Aharonovův-Bohaův Jev v* ssyslu pozorovatelného vlivu neprlstapnýcli poli ne
pohyb elektronů. Protož* vsak se vlnové funkce elektronů bližl pfi snižováni
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vlivu vnějších poll ( nezlvisle na způsobu, který* toho dosarfjjeae > vlnový*
funkcia popisujíc la Aharonovův-Bohaův jev. ausiae pak tak* pripustil. že
inf inllesiaälné aalé príčiny ( pro elektrony prístupná pole ) způsobuji
konečné velké jevy ( posuny Interferenčních proužků ). Takové potíte
saaozfejae nenastanou, považujeae-l 1 za pr learnt veliŕinu vektorový potenciál,
vyjadrený poaocl kalibračně Invariantní a kvantové aechsnlcky aer H e l ne
odchylky eagnetlckého loku od celočíselného násobku h/».

a)

b) Obr. 3. a) So léno Idea
neproléká proud.

b) Solenoide*
protéká proud ZZmh.
Posuv interferenčních
proužků není znatelný.

'.'i

Obr. 4. Holovraa CaOfc orlanlac* <110> .a/líkový para
Vxdalanost lnterferanCnlch proužků Je 0. (

•tr



Zaéna relativní ráze dvou interferujících elektronových svazku pfl zaérsé
aagnel 1 ckého toku plochou ohraničenou lea l to svazky C pfl interferenčních
experimentech jsou vždy v e l i c e dobre splnený podalnky kvaslklasické aproximace
kvantové aechanlky ) není v elektronové holografii vždy vítaný* jevea. zejména
pokud se jedna o rasové zmény toku vnéjélch rušivých polt. O lom. jak vlastné
vůbec Karton aohl pozoroval poBocl svého interferometru proužky se vedou
spory. J po dlouhou dobu byl uspésný výsledek vysvéllován jako potvrzeni
Aharonova-Bohaova jevu. Zatla rekordního výsledku pfl potlačeni nežádoucích
fázových zaén bylo dosaženo v Tubingen [ 1 1 ] , kde jsou zaznamenávaný holoera*y
se vzdálenosti proužků Ak=(O. 032na)"'. prvni lakový holograa je na obr.4.
Tento holograa ledy uaožnuje získal po korekci vad roz l i šen i lep i l 1A. a to je
opravdu v e l i c e dobrý důvod pro dals l exper íaenlalni 1 teoretickou práci v
oblast i elektronové holografie a interferoaelrte.

Literatura

[I] Feynaan R. P.. Lelghlon R. B.. Sands H.: The Feynaan Lectures on Physics.

Addlson-fesley, Reading. Ms. C1966}, 15-8; 15-14. The vector

potential and quantua aachanics.

[2] Aharonovy., Boha D.: Phys. Rev. 115 (1959). 485-491. Significance of

Electromagnetic Potentials in the Quantua Theory.

[3] Wu T.T., Yang C.N.: Phys. Rev. D12 (1975), 3*45-3857. Concept of

nonintegrable phase factors and global foraulation of gauge fields.

[4] anrenberg W., Siday R.E.: Proc. Phys. Soc.62B (1949), t-21. The

refractive Index in Electron Optics ai.d the Principles of Oynaaics.

[5] Mulvey T.: Optik 77 (1987), 39-45. The Mollenstedt electron bi-prisa and

electron holography.

(6) Mollenstedt G., Schaid H.. Lichte H.: Electron Microscopy (19«2>,

Proc. 10th Int. Conf.. Haaburg. 433-434. Measurement of the Phaae

Shift Between Electron Haves Due to a Magnetic Flux Enclosed

in a Metallic Cylinder.

[7] Bocchieri P., Loinger A.. Siraguaa G.: Muovo Ciaento47A (1979). 1-17.

Monexist«nce of the Aharovov-Boh> Effect.

[•] Roy S.M.: Phys. Rev. Lett. 44 (1980). 111-114. Condition for Monc-xistence

of Aharonov-Boha Effact.

(9) Tonoaura A.: Electron Microscopy (1986), Proc. 11th Int. Conf. Kyoto.

9-14. Electron Holography.

(10] Barry M.V., Chaabers R.G., Large M.D., Upstill C . Walaaley J.C.: Bur. J.

Phys. 1 (1980) 154-162. Wavefront dialocations in the Aharonov-Boha

affact and its water wava analogue.

(II) Volkl E.. Lichte H.: Electron Microscopy (.1990). Proc. 12th Int. Conf.

Seattle. 236-287. Point resolution below 1Á by aeans of electron

holography ?

7ft



FUNKCIONÁL ELEKTRONOVÉ HUSTOTY: AB INITIO VÝPOČTY

KRYSTALOVÉ STRUKTURY, STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH

VLASTNOSTÍ PEVNÝCH LÁTEK

Karel Kunc
Laboratoire de Physique des Solides associé au C.N.R.S., Universitě P. et M. Curie,
Tour 13, 4 pl. Jussieu, 75230 Paris, Francie

Teorie funkcionálu elektronové hustoty umožňuje vyčíslit celkovou
energii nehomogenních systémů elektronů. Z té lze určit vnitřní en-
ergii pevných látek a předpovědět atomovou strukturu, fázové dia-
gramy, kohesní energii, statické, dynamické a dielektrické vlastnosti
krystalů. Metoda je ilustrována konkrétními aplikacemi.

1. Úvod
Výpočet volné energie (F = E - TS) systému iontů + elektronů je jedním ze zásadních

problémů fyziky pevných látek už od jejích počátků. Volná energie je totiž klíčem k pochopení
krystalové struktury: jestliže např. křemík dává přednost diamantové struktu"> před hexa-
ganálním těsným uspořádáním, je tomu proto že má v diamantové struktuře nižší energii; volná
energie tedy rozhodla o tom že křemík není kov (kterým by byl v hexagonální struktuře) nýbrž
polovodič. Rovněž dynamické vlastnosti pevných látek, t.j. kmity a pružnost, jsou určovány
volnou energií: přírůstek energie způsobený malými výchylkami atomů rozhoduje o frekvencích
fononů a o elastických vlastnostech materiálů.

Při T = 0 se volná energie pevných látek skládá z energie interakcí iont-iont, elektron-iont
a elektron-elektron. Prvé dva příspěvky dokáže klasická elektrostatika vyčíslit pro libovolnou
konfiguraci iontů i elektronů. Vlastní problém je v tom jak určit energii interakcí elektron-
f-lektron, t.j. celkovou energii nehomogenního systému elektronu v elektrickém poli iontu. Hlavní

komplikace není ve velkém počtu částic (~ 1023) nýbrž v jejich kvantovém charakteru. Klasická
elektrostatika opět dokáže bez větších potíží vyjádřit energii spojitě rozděleného náboje, ale ta
je jen částí celkové energie elektronů: druhý příspěvek je výměnná a korelačníenergie: ETC (x =
excha.ige:; c = 'correlation'). Výměnná energie, se kterou se většina čtenářů setkala v kontextu

Hartreeho-Fockovy metody, odráží nelokální povahu elektronů; korelací se pak rozumí vše co
jde za jednoelektronovou aproximaci. Hartreeho-Fockova metoda vede na výrazy pro výměnný
potenciál a výměnnou energii které jsou sice přesné (v rámci jednoelektronové aproximace), ale
príliš komplikované k numerickému řešení Schródingerovy rovnice.

2. Funkcionál elektronové hustoty.
V tomto kontextu znamená teorie Funkcionálu Elektronové Hustoty (FEH) přelom v úsilí

o řešení problému výměnné a korelační energie. Hohenberg a Kohn předložili v r. 1964 formální
důkaz [1] že celková energie systému elektronu v základním stavu je funkcionálem elektronové
hustoty:

E = Ev[n(f)); (1)

předpokládá se že systém se nachází v potenciálovém poli v(r) (např. v potenciálu iontů) a
teorém tvrdí že funkcionál je jediný a universální: tentýž pro všechny elektronové systémy.

Přestože explicitní forma funkcionálu není známa, teorie FEH představuje podstatný po-
krok protože volí nový přístup k celému problému: 1) Omezuje se na základní stav elektronového
systému (stav s nejnižší energií) - neuvažuje tedy např. excitované stavy. 2) Popis je značně
zjednodušen: místo detailní informace obsažené ve vlnové funkci •, nebo v jednoelektronových
funkcích {V^řL teorie se spokojuje s elektronovou hustotou. 3) Tento popis je postačující, n(r)
určuje jednoznačně všechny charakteristiky základního stavu. Výměnná a korelační energie je
tedy rovněž funkcionálem elektronové hustoty: Exc = Ezc[n(r)\. 4) Protože celková energie
základního stavu je minimální, funkcionál Ev v (1) je stacionární, 6Ev[n(r)] = 0: Mezi víemi
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myslitelnými rozděleními n(ŕ) daného počtu N elektronů, realizuje se právě ta hustota n(r)
která minimizuje celkovou energii. Lze ukázat [1] že variační podmínka je ekvivalentní systému
integro-diferenciámích rovnic

[-4V2 + t,(r) + J ^f^L
kde

(2)

(3)

a sumace v (3) se rozumí přes všechny obsazené stavy j . Protože obecná forma funkcionálu
E*c[n] není známa, všeobecně se přijímá lokálni aproximace

(4)

kde €xc je výměnná-korelační energie (na 1 elektron) homogenního systému elektronů; aproxi-
mace vyjadřuje předpoklad že hustota x-c v daném bodě je funkcí hustoty elektronů v témže
bodě a nezávisí na rozdělení elektronů v okolí. Jednoelektronové rovnice (2), běžně nazývané
Kohn-Shamovy rovnice, jsou formálně ekvivalentm problému neinteragujicich elektronů pohy-
bujících se v efektivním potenciálu vnějšího pole v(f) stíněného ostatnúni elektrony (třetí a
čtvrtý člen v rovnici (2)).

Rovnice (2,3) je nutno rozřešit iterací, t.j. výsledný efektivní potenciál v (2) musí vést
právě k té hustotě n(ř) (3) na které sám závisí. Ze selfkonsistentního řešení lze pak vyčíslit
celkovou energii systému elektronů jako

(5)

Celková energie (vnitřní energie) krystalu je (5) + energie interakcí iont-iont, kterou vypočteme
Ewaldovou sumací. Pro etc a vxe byly navršeny různé explicitní výrazy, nejjednodušším z nich je
Slaterova "výměna Xor" - potenciál v s c úměrný n(r) 1 ' 3; přesnější, a v současné době nejčastěji
používaný, je výraz navržený Ceperleym a Alderem [2]. Algoritmus selfkonsistentního řešení

I 9 U

100

so

0

\

\NIAf

_ C » C I

GaAs

Rtcksjlt

ne blcntfe

" ^

41 il Si
LATTICE CONST«NT(*>

O.C 0.7 0.1 0.9
V*I Hit

1.0

Obr. 1: Nalezení statické rovnováhy: Mřížkovou konstantu a«, modul tuhosti Bf> a jeho derivaci
podle tlaku B'o obdržíme jako minimum celkové energie £*"(<>) (horní křivka) a z její druhé a
třetí derivace. Tytéí údaje lze téi hledat (dolní křivky) jako kořen, prvou a druhou derivaci
tlaku p(a).

Obr. 2: Výpočet energie jako funkce objemu pro razné (předpokládané) struktury GaAs
umožňuje srovant energie různých krystalových modifikací. Takto získané faxové diagramy
předpovíchjí uspořádání které bude stabilní za vysokého tlaku; v případě GaAs je tostruk-
tura 0 - Sn. (Z práce [4].)
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soustavy (2) lze podstatně usnadnit tím že se za "vnější" potenciál použije pseuJopotenciál
V ton(r) [3] - systém se pak skládá pouze z valenčních elektronů a z iontů.

3. Stabilita krystalů: struktura a statické vlastnosti.
Stejně jako v experimentálních studiích, určení krystalové struktury je prvým úkolem každého

výpočtu užívajícího FEH: určení minima funkce Etot(va,x(«),....) vzhledem ke krystalogra-
fickým parametr am odpovídá nalezení statické rovnováhy. Obr. 1 ilustruje výpočet pro GaAs
(struktura ZnS): Celková energie Etot(a), vyčíslená pro několik hodnot mřížkové konstanty a,
je interpolovaná stavovou rovnicí E(V) - v tomto případě bylo použito Murnaghanovy rovnice.
Minimum funkce Etot(a) určuje mřížkovou konstantu ao, druhá derivace je úměrná modulu
tuhosti Bo, třetí derivace vede na B'u (prvou derivaci Bo podle tlaku), atd. Typická přesnost
takových výpočtu1 je < 1% pro ao, < 10% pro Bo-

Tytéž kroky lze opakovat pro GaAs v jiné, předpokládané struktuře (Obr. 2). Obdržíme
tak relativní energie rfizných fází téže sloučeniny; stabilní modifikace je ta která má nejnižší
energii. Současně nalezneme velikost tlaku zpftsobujíciho přechod a kohesní energii. Tímto
způsobem byly určeny celé fázové diagramy rfizných sloučenin a nové struktury, stabilní teprve
za vysokých tlaků, byly předpovězeny teoreticky - a později též potvrzeny experimentem.

4. Elektronová hustota a chemická vazba.
Selfkonsistentní rozdělení elektronové hustoty je v teorii FEC ústředním pojmem: n(ř)

obsahuje informaci o celkové energii, silách, složkách napětí, atd. Rozdělení elektronů je však
zajímavé též samo o sobě protože nabízí "pohled" na chemické vazby. Hustota n(r) umožňuje
kvalitativně posoudit typ meziatomových interakcí, odhadnout možné intersticiální polohy, spe-
kulovat o účinku tlaku, výchylek atomů, elektrického pole, atd.

Uveďme jako příklad nákres dvou vrstev polytypu 7-InSe (obr. 3), který lze vhodně
doplnit selfkonsistentním rozdělením elektronů vypočteným z rovnic (2) a vyneseným na obr. 4.
V (2) bylo za v(r) použito pseudopotenáálů takže výsledná hustota představuje pouze valenční
elektrony. Z obr. 4 je ihned patrné že vazba In-In je ideální kovalentní vazba, s elektrony
soustředěnými uprostřed mezi oběma atomy ('bond-charge'). Naproti tomu In-Se se blíží typické
iontové vazbě, kde většina elektronů je přenesena z In na Se.

Obr. 3: Perspektivní zobrazení dvou vrstev 7-InSe. Atomy india (černé body) a selenu
(kroužky) v téže vrstvě jsou vázány kovalentními a iontovými silami. Slabé vazby mezi vrstvami
(viz např. čárkovaná svislá linka In....Se) připouštějí různá uspořádání vrstev a jsou príčinou
polytypismu. (Z práce [5].)
Obr. 4: Hustota valenčních elektronu n(f) v 7-InSe, vypočtená z (2) a vynesená v jedné
"svislé" rovině obrázku 3. (Z práce [5].)



Obr. 5: Frekvence vlastních kmitu
lze vypočíst z energie "zamrzlých
fononu": krystalových struktur
s atomy vychýlenými stejně jako
v přítomnosti zvoleného fononu.
Přírůstek energie systému určuje
energii fononu.

Tab. 1: Frekvence nejdůležitějších fononu v GaP a hod-
noty Gruneisenových parametru 7̂  = -(dui/du)/(dV/V)
vypočtené ab initio, metodou "zamrzlých kmitů" (rovnice
(6)). Všechny frekvence v THz. (Z práce [7].)

TO(r) LO(X) LA(X) TO(X) TA(X)

v(teor.)
"(exp)
rozdíl
7(teor.)
7(exp.)

11.12
10.98
+1.2 %
1.16
1.09

11.26
11.0
-2.4 %
1.11

7.72
7.5
-2.9%
0.94
1.0

10.71
10.65
-0.65 %
1.46
1.3

3.30
3.13
-5.43 %
-0.59
-0.72, -0.60

5. Kmity krystalové mřížky. Dynamické vlastnosti.

Základním pojmem při studiu dynamických vlastností pomocí metody FEC je představa
"zamrzlých kmitů" ('frozen phonons': zamrzlé fonony [6]). Pro každý zvolený vlastní kmit
krystalové mřížky si představujeme že oscilace jsou na okamžik zastaveny (obr. 5). Krystal s
vychýlenými atomy pak uvažujeme jako novou krystalovou strukturu, bez jakéhokoliv vztahu k
předchozí, rovnovážné struktuře. Rozdíl celkových energií obou systémů je energie fononu:

= Eto\u ji 0) - = 0); (6)

implicitně jsme zde použili adiabatické aproximace. Několik takto vypočtených vlastních frek-
vencí je uvedeno v Tab. 1. Ve výrazu (6) hledáme velmi malou hodnotu («0,01 eV) jako rozdíl
dvou velkých veličin («100 eV) - celková energie tedy musí být určena s přesností nejméně 0,01
%. Výpočty provedené na celé řadě krystalů skupin IV a III-V ukazují že frekvence nalezené
tímto způsobem souhlasí s experimentem s přesností 3 - 5 %. Zamrzlé fonony lze studovat při
libovolné mřížkové konstantě a získat tak informaci o závislosti vlastních frekvencí na tlaku.
Podobně lze obdržet i anharmonické koeficienty zvolených vlastních kmitů.

Dodejme, bez daliího vysvětlení, že metodou FEC lze studovat nejen frekvence vybraných
fononu, ale celou dispersi u(fc) (obr. 6); zde s výhodou použijeme $U pusobicich na jednot-
livé atomy které nalezneme pomocí HeUmannova-Feynmanova teorému. V polárních krystalech
(např GaAs) obdržíme dokonce i detailní informaci o mikroskopických a makroskopických elek-
trických polích uvnitř materiálů, a odtud hodnoty efektivních nábojů ej,e$. a statické dielek-
trické konstanty «o

Obr. 6: Disperse fononu u(k) vypočtená bet nastavitelných parametra', s užitím HeUmamnova-
Feynmanova teorému. (Z práce (8].)

- 80



6. Závěr.
Navzdory omezení na základní stav systému elektronů, teorie FEC se stala skvělým nástrojem

ke studiu širokého spektra vlastností pevných látek. Původně navržená jako metoda výpočtu
celkové energie, FEC je nyní s to poskytnout spolehlivé údaje o silách, složkách napětí, tlacích
a o dielektrických vlastnostech. Nejtypičtějšími aplikacemi této teorie ve fyzice pevných látek
jsou předpovědi krystalové struktury, elasticita, fonony a dynamické vlastnosti.

Autor děkuje Dr. B. Šestákoví za četné připomínky během přípravy tohoto rukopisu. Část
výsledků zde citovaných byla dosažena s podporou NATO. Strojový čas na počítačích Cray 1 a
Cray 2 byl poskytnut vědeckým výborem CCVR (Centre de Calcul Vectoriel pour la Recherche),
Palaiseau, Francie.
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Simulation of Liquid and Amorphous Semiconductors by ab-initio Molecular Dynamics
I. Štich *

international School for Advanced Studies, Strada Coitiera 11, I-S4OI4 Trieste, Italy

Abstract An application of a recently developed first-principles molem1 '.mies (MD) method to sim-
ulate properties of noncrystalline semiconductors is discussed. In particular, n structural, dynamical,
and electronic properties of I- and a-Si.

Liquid and amorphous semiconductors are an important class of noncrystalline materials which has received
much attention in the last decades both theoretically and experimentally /I/. Theoretically, one would like to
understand how the atomistic short-range order (SRO) is incorporated in the structure, how the SRO varies
from one disordered form to another, and how the properties depend on the above. For instance, the SRO of
tetrahedrally coordinated semiconducting a-Si is mainly determined by covalent banding, while in 1-Si which is
metallic the tetrahedral network largely collapses. Yet, covalent bonds play a role in SRO and properties of 1—Si.

Until recently, most theoretical studies relied on phenomcnologicat approaches by postulating either a
certain kind of disorder or empirical interatomic potentials /2/ to build structural models before studying
the effect of disorder on physical properties. These limitations have been overcome by introduction of an ab-
initio molecular dynamics (AIMD) method /3/ in which the interatomic potential is explicitly derived from
the electronic ground-state treated within density functional techniques /4/ in local-density approximation /4/.
AIMD is free of fitting parameters, is accurate and enables to study atomic structure, dynamics, and electronic
and thermodynamic properties. The method has been successfully applied to 1- and a- Si /5,6/, C /7/, As /8/,
and G a As /9/. In this paper I focus on Si.

AIMD introduced three important new ideas: (i) solution of one-particle Schródinger equation by a global
minimization via 'dynamical simulated annealing' based on MD, (ii) use of a mixed real and reciprocal space
representation which avoids explicit diagonalization and leads to a very efficient scaling of computational ef-
ford, (iii) simultaneous approaching of the self-consistency for both atomic coordinates {.ft/} and single-particle
orbitals {V>«}. Here I focus on point (iii). More technical details can be found elsewhere /5,6,10/. In AIMD
the ionic forces are derived from the many-body Born-Oppenheimer (BO) potential energy surface • K^f }j

obtained by minimizing the density funcional E \{Ři}-,{4'i}\ with respect to occupied electronic states {V1,}

(1) #[{«,}]= min

subject to othonormality constraints (/drV,*(O0j(O = <ij)- If eq- (1) is satisfied, {0,-} coincide with the
Kohn-Sham /ll/ orbital*. In principle, the minimization in eq. (1) can be carried out in different ways but here
I follow the generalized Lagrangean formulation in which * [{#/}] is optimized dynamically /3/. The resulting
system dynamic* m governed by the following eqs. of motion

(2-) ,*(*,>

(2*) Mt'i,= ™.

Here the dots indicate time derivatives, Mi denote atomic masses, n is an adjustable parameter setting the time
scale for the fictitious electronic dynamics and OC are the orthonormality constraints. In semiconductors and
insulator* an appropriate choice of u and initial conditions for {0,} and {^,} can guarantee that {il>,} acquire
only a very email classical kinetic energy to follow adiabatically the ions and the system stays a long time in a
mclastable state in which electrons and ions are not in mutual thermal equilibrium, with electronic temperature
being much lea* than that of the ions. Under these conditions ionic trajectories initially lying on the BO surface
deviate from it very slowly; thus very few or no separate electronic minimizations are necessary to keep the
system on the BO surface during a MD run. After some modifications AIMD can also be used to simulate
metals /S/. Extentioas to constant temperature ana/or constant pressure MD are possible.

All the simulations described below were based on a simple cubic MD box containing 64 Si atoms and on
plane-wave pseudopotential technique for the electronic part of the calculation. I-Si was simulated by letting
the system evolve at T = 1B00K, close to the experimental melting point ot T ~ 1680/ŕ /12/, for a time of
~ l.Sjwee. This time is sufficiently larger than typical system relaxation times. An a-Si structure was generated
b;' cooling the liquid to a final temperature of T = 300K at a rate ~ IQ'*K/* and subsequently letting the
structure to go through an annealing cycle. Averages on amorphous system were taken over a time of ~ 3ptc.

H2



The only experimental input in this calculation were the experimental densities of both 1- and a-phate. More
details on the simulation can be found elsewhere /5,6/.
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Fig.l: Pair correlation function g[r) of 1-Si. Full line: MD simulation, dashed line: neutron scattering data /13/,
dotted line: X-ray diffraction data /12/.
Fig.2: Calculated vibrational density of states Z(ui) of 1-Si.

As an example I report a few typical results on atomic structure, dynamics, and electronic structure of 1-
and a-Si. Fig.l depicts the pair correlation function g(r) of 1-Si. The egreement between theory and experiment
is excellent. The coordination number obtained by integrating g(r) up to the first minimum rm is ~ 6.5 in close
agreement with the experimental value of ~ 6.4 /12.13/. The calculated vibrational density of states of 1-Si is
shown in fig.2. Besides low frequency diffusive modes we can distinguish also high frequency vibratory modes
reflected in the shoulder of 2(u) at a frequency of ~ AOmeV which is close to the optical phonon frequency
of c-Si just below melting point. This feature is entirely due to the formation of covalent bonds in the melt.
More details on the structure of I-Si can be obtained from the bond angle distribution function §»(t,r) shown
in fig.3. For r — rm the distribution is broad with no particular weight around the tetrahedral angle § ~ 100*.
However, a study of the valence electronic charge density has shown that eovale** bonds are very likely to form
between atoms separated by less than re ~ 4.7*.*. /5/. This corresponds to ~ 30% of covalent bonds in the
melt. The corresponding yj(#, re) in fig.3 is peaked around an angle close to tetrahedral. Despite the persistence
of covalent bonding effects, I-Si shows a metallic character, as demonstrated by electronic density of states
N[E) in fig.4. AIMD allows also to compute thermodynamie properties. From internal energy U we compute

c = Ui[T = 1800/r) - UC(T = OK) = lOBfikJ/mot. Comparison with the corresponding experimental
enthalpy A/T"? = WAkJ/mol /14/ shows a very good agreement.

6O 12O 18O - 1 O . O 1O.OO.O
0 E (eV)

řig.3: Bond angle distribution function t*(t,r) of J-Si with cutoff r = rm (dashed line), of 1-Si with cutoff r = re

(dotted line), of a-Si (full line). The arrow indicaUs the position of tetrahedral angle.
Fig.4: electronic density of stat«s N(E) of I-Si (upper panel) and of a-Si (lower panel). The Fermi level m at
E = 0.

In fig.5 I report the • (r) of a-Si. The agreement between theory and experiment is again impressive. The
average coordination is very close to 4, characteristic of a tetrahedral structure. The bond angle distribution in
flg.3 is strongly peaked around the tetrahedral angle and indicates the recovering of the tetrahedral network.
The anfutar variance p$ ~ 15.5* is somewhat larger than the experimental values o» ~ 9.0° H- 11.0* /IS/
indicating a higher degree of disorder due to. defects quenched in the simulated a-Si structure. This is probably
a consequence of the relatively Cut cooling procedure adopted and the small sice of the MD box which adds
strain into the structure. The sintMilatiosi reproduces well also dynamic properties. The calculated vibrationat
densitu of states is compared with experimental data /I©/ in fig.S. The eietranic density of states N(E) of a-Si
in fig.4 shows that recovering of the tetrahedral network is accompaned by opening of a gap at the Fermi levwl.
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Fig.5: j(r) of a-Si. FUll line: MD simulation, dotted line: experiment /15/.
Fig.6: Vibrational density of states Z(w) of a-Si. Full line: MD .imulation, dotted line: experiment /16/.

In conclusion, I have shown that the ab-initio MD method makes possible to study a number of properties
of noncrystalline materials from first-principles. The example of Si shows that the access to real systems at
microscopic lerel not only leads to a very good agreement with experimental data when they are available but
enables also predictions where experiment* are difficult.

'fretent mtUress: fHtt-Bkier-Institute <fcr MPG,
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SELFKONSISTENTNÍ VÝPOČTY ELEKTRONOVÉ STRUKTURY POVRCHU A DEFEKTŮ HA POVRŠÍCH

František Maca a Jan Koukal

Fyzikální ústav ČSAV, Praha

Hlavním Okolom prvoprincipienlnlcn výpočtu ve fyzice povrchů je na základě

nejobecnéjílch zákonů porozumět vazbě atomu nacházejícího se na povrchu pevné

latky, teoreticky předpovídat vlastnosti a způsob přípravy nových systému. K

tomuto vznesenému cíli se teorie po krůčcích približuje a předmětem této

přednášky je presentovat dneSnl stav a naSe skromné možnosti aktivního podílu.

Základní schéma, popsané podrobněji v předcházejících prednáškach v

aplikaci na objemové systémy, lze shrnout následovně. Pro jisté modelové

uspořádáni atomů spočteme elektronovou strukturu, z ni pak totální energii.

Z minima totální energie lze pak získat rovnovážnou strukturu a odvodit

odpovídajíc! charakter vazby mezi atomy a interakční potenciály. MaBlm cilem

není rozebírat současný stav ve vSech krocích schématu. Je vsak důležité

poznamenat, že vycházíme z platnosti teorie funkcionálu hustoty i když některé

veličiny, jako j« Sirka zakázaného pásu u polovodičů, nejsou v této aproximaci

uspokojivě popsány. Rovněž relativistická formulace úlohy v rámci řešeni

Diracovy rovnice neni doposud zcela zvládnuta. Významné omezeni na chemické

složeni (malý počet různých atomů v systému) pochází z omezených možnosti

stávající výpočetní techniky. Lze říci, že boj mezi nároky na exaktnost teorie

na jedné straně a limitujícími možnostmi numerického zpracováni na straně druhé

3i vynucuje řadu kompromisů v každém prvoprincipielnim výpočtu.

Co je specifické pro povrch? Ve srovnáni s objemem máme pouze jiné okrajové

podmínky. Ve smíru povrchové normály není systém translačné symetrický. Při

výpočtu elektronové struktury existuji dva základní přístupy. Prvni vychází

z úvahy, že povrch je pro většinu integrálních veličin lokální poruchou.

Vytvořlme-li modelový systém tak. že je tvořen periodickým opakováním několika

atomových rovin ( 5-13) doplněných několika "rovinami" vakua, získáme z

formálního hlediska opět objemovou úlohu. Hraniční oblast mezi atomovými

a prázdnými rovinami simuluje povrch. Počet vrstev musí být dostotečný, aby

nedocházelo k vzájemné interakci mezi sousedními "povrchy". Počet atomu v

elementární "supet-cele" takovéhoto systému (napr. až 30) je vSak tak veliký, že

při výpočtu je třeba využit řady zjednodušujících aproximaci. Druhý přistup

vychází z modelu polonekonečného krystalu a představuje zcela novou úlohu.

Většinou využívá formalismu Greenových funkci, kde základní pohybovou rovnici je

Dysonova rovnice a lokálním poruchovým potenciálem (viz přiklad defektu).

Základní srovnáni uvedených dvou postupu vychází z posouzeni lokálnosti

základních charakteristik systému, který studujeme. Veličiny, jako prostorové

rozloženi nábojová hustoty či potenciálu nebo povrchová energie, nabudou přilit

modifikovány existenci umělé periodicity modelu. Prvoprincipiálnl výpočty

výstupní práce obyčejně konverguji dobře i při nevelkém poctu atomových rovin

zahrnutých do výpočtu. Sumace přes obsazené stavy, které při výpočtech metodou

supercely provádíme, jsou mnohem méně citlivé k okrajovým podmínkám, t.j.

k existenci dalších povrchů, než vlnové funkce jednotlivých stavu. Též

elektrostatické odstíněni povrchového potenciálu (zejména u kovů) potlačuje

vzájemnou interakci sousedních povrchu.

Vlnové funkce získané metodou supercely nejsou správně, což se projevuje

nezdary zejména v pokusech interpretovat experimentální výsledky různých



spaktroakopickÝch Mtod určujících kvantová čísla. Například pri výpočtu

intenzit elektronů emitovaných v* fotoemisnl spektroskopii, kde dochází k

interakci elektromagnetického pole s pevnou látkou, vystupuji maticové elementy

operátoru interakce mezi dvěma vlnovými funkcemi popisujícími počáteCnl a

koncové stavy systému. Chyby pfi jejich výpočtu zcela znehodnotí získaný

výsledek. U systémů, jejichž povrchové stavy nejsou silné lokalizovány v oblasti

povrchu, vykazuji výsledky výpočtů používajících techniky supercely artefakt

rozštěpeni povrchového stavu. Napríklad pro povrch AI(100) činí toto rozštěpeni

M l eV. Model polonekonecného krystalu, který je bližsl reálné situaci, je vsak

početně mnohem náročnější než technika supercely a to způsobuje že oba prístupy

v současnosti existuji vedle sebe.

V následujícím bychom chtěli na konkrétních případech dokumentovat možnosti

obou prístupu. Prvním příkladem je uspofádaná slitina Cuspd v modelu supercely.

Dalšími vybranými systémy jsou čistý povrch IrdOO! a povrch AI(100) s jedním

adsorbované atomem Na. Oba poslední příklady jsou řešeny v modelu označeném zde

jako model polonekonecného krystalu.

Povrch CusPd(OOl)

Krystalová struktura je typu fcc. atomy Pd jsou umístěny v rozleh plošné

centrované krychlové bunky, atomy Cu se nacházejí v polohách ploině centro-

vaných. Superce!u vytvoříme přidáním dalsl krychle ve směru (001) a zrcadlením

tohoto Útvaru podle nejnižší roviny (001). Dvě vnitřní krychle supercely jsou

zaplněny atomy Cu a Pd jako je to v objemové cele, zbylé polohy jsou obsazeny

vakancemi. Tato struktura je nej jednodušším modelem dovolujícím v rámci

supercely studovat v přiblíženi nejbližších sousedů zmeny elektronové hustoty

při přechodu z "objemu" k povrchu.

Počet atomů v elementárni cele

takovéto struktury vzrostl z pů-

vodních čtyř (krystal) na dvacet.

Nároky na paměť i čas rostou

rychleji než třetí mocnina počtu

atomů v 3upercele. Výpočet pro

daný systém je tedy komplikova-

nější než výpočet objemové

elektronové struktury "klasické-

ho" supravodiče YBa BCu 307.

CuiPd sup«rceU. SCF LMTO Band Structure

Obr. 1 n R



Cu3Pd supercelli SCF LMTO calculation
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Na obrázku 1 je pásová struktura získaná metodou LHTO. Velký počet atomů v

elementární cele způsobuje vznik velkého poctu pásů a to interpretaci výsledků

značné komplikuje. K vyhodnoceni pásové struktury se ;>ak uzlvá dalších pomocných

kritérii Například, ze pásy povrchových stavů jsoi ty, jejichž odpovídajíc!

vlnová funkce jsou silně (70*) lokalizovány v povrchové vrstvě apod. Názornější

veličinou pro srovnáni povrchové a objemové elektronové struktury je lokální

elektronová hustota stavů vy integrovaná přes atomové sféry jednotlivých atomů

zobrazená na obrázku 2 .kde sPd (bPd) označuje povrchový (objemový) atom Pd. Ze

dvou typů vakancl je presentována pouze lokální hustota těsné nad povrchem, kam

diky selfkonsistentnl redistribuci náboje vytekla část elektronů.

Zhruba lze říci. ze

atomy Pd jsou daleko méně

citlivé k existenci po-

vrchu než atomy Cu. Za-

tímco na povrchových a

objemových atomech Cu a

Pd je přibližné zachována

poloha mědi indukovaných

d-pásů nacházejících se

mezi oblastmi pásů odvo-

zených od atomových hla-

din Pd, podpovrchová Cu

má výraznou hustotu v ce-

lém intervalu energii.

Tésně pod Fermiho energii

lze na lokálních husto-

tách u obou povrchových

atomů (sPd a 3Cu) pozoro-

vat náznak existence po-

vrchového stavu. Podrob-

nejší diskuse výsledků je

v článku /!/.

Obr. 2 ľr*r«,v

Povrch Ir(100)
Mapy rozloženi náboje pro povrch Ir(100) byly počítány v rámci modelu

polonekonecného krystalu metodou "zapuštěni" (embedding) /2/ využívajícího

formalismu Greenových funkci (GF). Celý prostor je rozdělen do tri oblasti:

objem krystalu, povrchová bariéra a několik povrchových vrstev, oblast vaku*.

Předpokládá se znalost ŕeäenl v objemu a ve vakuu, tato řešeni definuji okrajové

podmínky selfkonsistentnl Úlohy. Povrchová oblast je do tohoto systému vložena •

selfkonslatentni cyklus probíhá pouze v ni. 6F polonekonecného objemu ae

připraví standardním způsobem metodou LKKR (dvojdimenzionální varianta metody

KKR). Hledáme GF v povrchové oblasti. Selfkonsistentnl výpočet je prováděn

metodou LAPW se započtením senirelativistických Clenu a se všemi elektrony,

výsledná nábojová hustota na obrázku 3 ukazuje lokalizovanost vazby, omezující

se na nejbližší sousedy. Mezi druhými sousedy je hustota elektronů milo odlišně

od oblasti vně krystalu. Vrstevnice nebojové hustoty u povrchových atomft sladuji

jednotlivé uzlové polohy atomů. Důkladnější rozbor je presentován v préci /3/.

B7



Obr. 3

Defekt na povrchu
Sel fkonsistentní metoda Greenovy funkce je jedním z postupA umožňujících

řeflenl Kohn-Shamových rovnic a minimalizaci totálni energie systému povrchu s

defektem. Využívá příznivé vlastnosti silného stíněni náboje indukovaného

defektem. Odstíněni dalekodosahové elektrostatické interakce umožňuje omezit se

při vypočtu na prostorové nevelké okolí defektu v němž dochází k redistribuci

hustoty náboje f(r) a tedy i ke zmene s nim spojeného jednoelektronového

efektivního potenciálu V(r); <AV - V(r) - V„(r). kde V o(r) predstavuj* potenciál

neporušeného polonekoneeného krystalu, r je polohový vektor). Známe-li pro danou

energii E Greenovu funkci (GF) Or.r(E) neporušeného systému, pak pro nalezeni GF

G(E) systému 8 defektem je treba nalézt sel fkonsistentní řešeni Dysonovy

rovnice, jež má v operátorové formé tvar

6(E) - Gr.r(E)

Lokalizace potenciálu poruchy .AVtfl ( vyznačena funkcionální závislost na

hustoté náboje), je využita při volbě baze ve formě lokalizovaných Gaussových

funkci centrovaných obvykle v místě defektu a v geometrických polohách prvních a

prípadné í dalilch jeho souseda. Při takovéto formulaci problému pak vystačíme s

relativně malým poetem funkci (« 150). Sel fkonsistence je dosažena . když

elektronová hustota »(r) určující A V ( » ) je identická s hustotou fM.tr). kterou

obdržíme z formule

»««.(r) - - Im J dE 0(r.r;E)

kde integrál probíhá pres energie obsazených stavo na reálné ose energie at po

Fermiho mez tr- Při praktickém výpočtu vlak využíváme analytických vlastnosti 6F

a integrujeme podél dráhy ležld v horní polorovině komplexních energii.

Nenulová imaginární část energie (tlumeni) zposobuje. že se funkCnl hodnoty GF

podél integrační dráhy mění jen pozvolna a k výpočtu dráhového integrálu jich

postačuje pouze malý počet hodnot (30-30). Obr. 4 zobrazuje schematicky self-
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konsistentní cyklua.
Počet nutných

iteraci zavial na
kvalité připravý
startovních veličin
(zda byl referenční
neporušený system
řeěen též selfkon-
sistentné Ci zda je
popsán pouze neself-
konsistentnl apro-
ximaci, jak kvalitn*
je provedena projekce
referenční OF do nové
baze 1okaI i zovaných
orbitálů aj.) i na
správné strategii
sel fkonsistentního
cyklu.

Okr. 4

Problém je silné nelineární, komplikace způsobuje zejména změna výmenného a
korelačního potenciálu *v «_» » > , .

v» «»« AV.»„(r) - V.M.lfn.w] - V.«.l#.,«]. Nová hustota náboje
f(r) je proto pripravovaná z hustoty použité v předchozí iteraci #o l«(r)
přidáním pouze několika procent nového řešeni » n. w ( r) (5-30%). K takto opravené
elektronové hustotě se pak řešením Poissonovy rovnice (např. v reciproké*
prostoru s využitím rychlé Fourierovy transformace) nalezne elektrostatická Část
potenciálu (Hartree) a zkonstruuje výměnný a korelaftnl potenciál v aproximaci
funkcionalu lokální hustoty (Ceperley-Alder).

Po dosazeni uspokojivé sel fkonsistence (mírou jsou relativní velikosti
oprav hustoty náboje, potenciálu, dipólového momentu apod.) mažeme počítat dalti
fyzikální veličiny. Jednou z nejdůležitějších z nich je totální energie systému
a její gradient vzhledem k polohám atomů. který maze být určen z
Hellmann-Feynmanova teorému. Výpočet sil působících na jednotlivé atomy pri
daném geometrickém uspořádáni umožňuje relaxovat prostorové uspořádáni atoisn v
okolí defektu az do dosaženi rovnováhy. Takovýto "dvojnásobně" selfkonsietentnl
cyklus (v elektronové í v geomotrické struktuře) umožňuje pak jak popis
realistického systému a výpočet jeho charakteristik, tak i velmi realistickou
simulaci dnes experimentálně nedostupných situací, které jsou pro pochopeni
dynamických procesů na povrchu nezbytné.

Na/Al(100)

Obr. 5 ukazuje změnu nábojové huatoty při adsorbci sodíkového
povrch AI(100). Atom se nachází v děrové poloze (v geometrii určené

atomu ne.
E analtcy
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LEED). Obrázek představuje řez atomem kolmo k povrchu (kroužky vyznačují

atomů). Hustým Šrafovaním je zvýrazněna oblast nárůstu nábojové hustoty.

Šrafovaním její úbytek [4].

Iont chemisorbovaný na

povrchu kovu vyvolává re-

distribuci nábojového

rozděleni ve svrchní

vrstvě substrátu. Induko-

vaný náboj se snaží

defekt odstínit. Iont

spolu se at lnicím nábojem

vytvářejí elektrický di-

pól orientovaný kolmo k

povrchu. Dipólové momenty

adsorbovaných Částic způ-

sobuji změnu výstupní

práce. Měřeni závislosti

výstupní práce na stupni

pokryti povrchu adsorbu-

jícími atomy je standard-

ním experimentem.

Obr. 5

polohy

ŕidaln

Adsorbce atomu Na na povrch kovu je spojena s přenosem náboje. Vlivem

interakce adatom-substrát dochází k posunu valenční atomové energetické hladiny

směrem k vyssim energiím a k jejímu rozšířeni (možnost tunelování valenčnlho

elektronu do kovu). Atomová hladina bude obsazena pouze po Fermiho mez. což

odpovídá přenosu části valenčnlho náboje k substrátu. Teoretický výpočet pro

systém Na/AI(100) tuto představu potvrzuje /4/.

Výše uvedený postup vychází z předpokladu, ze potenciál poruchy je silně

lokalizován a že defekt je zcela odstíněn vně poměrně male prostorové oblasti.

Na površích polovodičů není vsak stíněni tak dokonalé a i v kovech klesají

Friedelovy oscilace hustoty náboje pouze lineárně se vzdálenosti od defektu.

Dosavadní dobré výaledky výpočtů geometrie defektů i jejich aktivačních energií

v kovech i polovodičích /5.6/ dokazuji, že uvedený postup je realistickým

kompromisem mezi nároí-y na analytickou přesnost a numerickej zvládnutelnost.
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ME2SONY V LEHČÍCH JÁDRECH

J.Adam. Jr.

OJK CSAV, Řez u Prahy , P5O 68

Příspěvek je pokušen o velni stručný souhrn současného stavu teorie

nezonovych výmenných proudQ v elektromagnetických a slabých reakcích na

lehkých jádrech v oblasti internedláIních energii s ohledea na výsledky

získané v OTJF ÚJF v ftezi (J.Adam, Jr. a E.Truhlík ) ve spolupráci s radou

spoluautora z Dubny, Wroclavi. Hannoveru a Mainzu. Soustředíme se na

nejdOlezitejsí východiska teorie a upozorníne na některé nefesené problémy

(pro aalSí informaci citujeme několik přehledných prací).

základni notivacl pro studiu* elektroslabych reakcí na lehkých jádrech Je

nadeje na zodpovězeni důležité otázky: které stupne volnosti jsou relevantní

pro popis jader v uvazované oblasti excitačních energií a Jakou dynamikou se

řídí? Intenzivní studium elektroslabych reakci v oblasti intermediálních

předaných impulse (k< l GeV) ukázalo /l-5/. ze všechny experimentální data lze

uspokojivé popsat v rámci dynamické teorie formulované v pojmech nukleonovych

a mezonovych proměnných. veškerá jaderná informace Je pritom obsa2ena v

amplitudách:

kde fi. Jsou jaderné vlnové funkce a J,_..<i?> operátory jaderných vektorových

(axiálních) proudQ. Mezonová pole vystupují explicitne v efektivním hadronovém

lacranzlánu. ze kterého se odvozuji operátory Jaderných proudO a Jaderny

hamiltonián. určující vlnové funkce y. . Mezonové stupne volnosti Jsou pak v

těchto operátorech započteny poruchové v podob* príspevko , závisejících na

proměnných dvou (nebo 1 více) nukleonQ (Jmenovité potenciálu v ham11tománu a

tzv. mezonovych výmenných proudO v J,_.,<**) ) • Spolehlivost predpovedí
C 9 JA

takového modelu je urCena úrovní našich znalostí o efektivních hadronovych

interakcích: Je treba rozhodnout o tom. které sezónové výmeny je nutné

zahrnout, ureit strukturu vrcholkO v lacranzlánu. vCetne velikosti vazbových

konstant a tvaru rormfaktoro. Protože zatím neumíme hmdronové interakce s

dostatečnou presností odvodit z fundamentální teorie (QCD). zastává hlavním

vodítkem studiu* nukleon-nukieonového potenciálu a elektroslabych vlastnosti

soustav několika hadronO. zejména dvou- a tri- nukleonovych systeao.

Nejpokročilejšími potenciály, odvozenými z mezonovych vymen, jsou dn*s

bonnsky /*>/ a parížsky /r/ potenciál. Oba obsahuji príspevky, spojene s

výmenami jednoho n-, p- a w-mezonO. Jejichž dloha v efektívni hadronove

dynamice se zdá byt prokázaná. Potenciál /7/ kromé toho obsahuje výmeny dvou

plono. tezkého Aj-mezonu a fenomenolocicky odpuzující potenciál, posoblcí na
velmi krátkych vzdálenostech. Z podrobné analýzy vícemezonovych vymen

vyplývá, ze tyto príspevky lze s dobrou presností aproximovat potenciálem

jednobozonovych vymen s *-. p-, w-. «-. 6- a »>-mezony. Modely NN-potencialu

fixují hmotnosti mezonft. velikosti vazbových konstant a tvar formfaktorO pro

vrcholky mezon-nukleonové interakce.

•oztlfenl hadronov*ho lacranzlánu na elektroslabe interakce vychází z

dobre známych fenomenolocickych symetrii /+/• chlrální SU<2>xSU<z> symetrie,

prmcipo zachováni vektorového a Částečného zachovaní axiálního proudu a
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vektorové dominance. Izospinová cast SU(2)xSU(2> symetrie se realizuje

lineárne: nadrony lze uspořádat do pozorovaných Multipleto a platí známé

vztahy mezi amplitudami prechodu se stejný* poetem ha<lrona. ChirAini cast

SU(2)xSU(2> symetrie Je presná v limite nulové hmotnosti Plonu. nejcastéji se

uvazuje JeJi nelineární realizace (s následným spontannla narušením), která

vede na nizkoenergetlcké teorémy pro zrození nebo pohlcení plono. Princip

vektorové dominance interakce hadronO s eiektroslabya polem se vyjadruje

rozšírením globální SU(2)xSU(2> symetrie na lokální, co2 má za dOsledek

podstatné omezení poctu nezávislých vazbových konstant. Minimální

fenomenologicky lagranzian sv.tos. zahrnující uvedené dynamické symetrie,

obsahuje pole nukleonu a #-. p-. A1-mezona (lze jej snadno doplnit o w-mezon a

4-lzobáru>. Neobsahuje žádné volné parametry, které by nebyly známy z

experimentu.

Analýza elektroslabych reakcí na málonukleonovych soustavách (napr.

elektrodesintecrace deuteronu /'li/, 11-záchytu na deuteronu s\zs, j?-rozpadu H

/13/ a dalších /a-e/ > ukazuje, ze extrakci smysluplné informace. Která by

dovolovala podstatné omezit třídu možných teorií nadronovych interakci,

zabraňují nekonzistence ve výpočtech amplitud (1) spojené zejména s:

1) nedôsledným započtením relativistických efekto a prodloužením operátoru vné

hmotnostní nadplochy /14/.

2) fenomenologickým zavedením silných a elektromagnetických rormfaktorQ (mocné

východisko nabízí Skyrmeno teorie / • * / ) .

3) neprítomnosti některých tez«ích mezona ier.ó.n* v minimálním lagranzlánu.

4> modelovou závislosti tzv. nepotenciálovych proudo /2.3.1O.11/'.

v mjbliz*! budoucnosti »e pripravuje uvedeni do provozu několika

experimentálních zařízeni 'IS', která umožní podstatné zpřesnit a rozšířit

sttfvající experimentální data a získat některé charakteristiky dosud neměřené

(zejména s polarizovanými elektrony) • Z toho vyplýva i rychle rostoucí zajem

o tuto oblast Jaéern* fyziky intermediálních energií, který nepochybné povede

k mnoha zajímavým pokusom o fefteni problému, nastíněných v našem príspevku.

CIT*

/I/ HMont in Nuclei. Vol. l-Il l . eds. M.Rho and D.Wilkinson. North-Holland.

New York <197»>
/Z/ j.r.Mithiot. Pnys.Kep. «7S <ivm9)63

M.Totmr, Pnys.mep. «9B (I9«7)i»3
D.o.mska. Phys.Nep. «m« (i«m«>2O7

P.U.mauer. Progres* in Part, and Nucl. Phys. ie(i9*6>3e

R.Machleidt. K.Hollnoe. Ch.Elster. Pnys.Kep.<4*<%9mi)i

srs M.Lacombe et al.. Phys.Rev.<3t<l««O>mei

/%s de Airaro et al.. Currents in Hadron Physics.. North-Hoiland. New York

(1973)

/*x C.Ivanov, e.Truhlík. Nucl.Phys. *»i»(l»7v>437

/to/ J . M H , Jr.. E.Truhlík, esech.J.Phys. *4B(l««4)ti»7

/l1/ E.Truhlík. J.Adam. Jr.. Nucl.Phys. **»3<l«mv)62v

J.Adam. Jr. et al. Nucl.Phys. amor<l**O)*75

J.Admm. Jr. et al.. to appear in Nucl.Phys.

S\AS J.AOam. Jr., E.Truhlík. D.Adamova. NiHi.Ptiyv. A4e2(iv«v>5S«

Particle and Nuclear Physics v . M <Th^ Nature or Madrons and N»KÍ«-Í t.y

Electron Scattering). ed.A.Faessler. Pergaaon Press, oxford, lyvo.

- 92 -



SPIN-SPIN EFFECTS AND STATIC NUCLEAR DEFOBMATION

VHniado

Depvinaa o/ittpsici mi 5c*—hne* Retmxk Cadre
if ike W*wk,mmi,

POWMt.USe,
S—thAJnc*

Sfim SprnPtttmtitk
On general groosds, one expects that there is a spia-tpi* tenn in the optical potential for the

scattering of nncleou (or non-aao-tpin heavy ions) from noa-sero-cpu nuclei. The simplest fonn which
such a spin-spin interaction, satisfying rotational and panty invariance, can take is of a spherical type

U s ( r ) « V ( r ) I - i (1)
or a tensor type,

W f - V ^ r ) l ( I . ř X i - Í ) - J l - n ] (2)

Here I and s are the projectile and target spins, respectively, and i is a nait vector. The spherical
spin-spin interaction transfers o-° nnit of spin angnlar aeoaeeaUat between the projectile and target,
withoet changing the augcitmdes of the nadear spins. When s - i/s, it sisaply lips the a-projaction of s,
while I is reorientated appropriately. The tensor spin-epin interaction (2) involves, in addition to the spin
transfer of 1 a, an orbital angnlar momsntani transfer of át« 2. This can be aasa SMSt easily by writing
the tensor spin operator as a scalar product of ipharical tensors:

(3)

The spherical harnvwics Y, transfers A/ - 2, while the rank-1 tensor operators of the nndear spins
transfer angnlar saoaaenU As • Aj - 1 to the projectile and target.

Observation of spin-spin dependence in andear TUtt**-! Kt* 1 *! *• <
both the projectile and target nnda to be polariesd In sVwMe scatterag SKiarisaents, on the other hud,
one needs only either the beam or the tacgat to be polarised to deteneáne a spin spin dependence. Both
kinds of eiperieatnts have been eanployed. To the fn t kind belong to sasMaraenents of the so ceaVd
jnn—svtn tttsl cresw MCISSIIS. These ate deftn>ed in tones of the difference between total cms sections for
U K N Q M a T WBfmm DSKm PBeTtreW I B S MBHBHKelBB I H B W W SGCVBMSxi HaV W C V O K •QHJDHBHOBBF OK M C BHJB1IBO

target being paralel and antipnraHsl):

Total cross sections can of coatee be •sasarsa1 in principle for aoatral partidee only, tad so these
etperinwntt involve mieiaiemeali of the lnaiealeeina of polarised iwea>»»bsaaes throagh pdariesd tar»M
The doable scattering i



the depolarization or, for s = 1/2, equivalently the so-called spin flip of the elastically scattered projectile, is
measured in a second scattering on a target of a known analyzing power. For a given state of polarization of
the beam and target, a spin-spin total cross-section measurement yields a single quantity, whereas a
spin—flip/depolarization measurement experiment can measure a whole angular distribution of the
depolarization parameter.

Effective Spin- Spin Interactions
A necessary condition for the occurrence of nuclear spin-spin effects is the existence of an interactior.

which couples the projectile and target spins together in the scattering process. Apart from an explicit
spin-spin term in the optical potential, arising directly from the spin-spin dependence of the underlying
nucleon-nucleon force, there might arise an interaction mechanism which couples the two spins indirectly.
A nucleus with spin I > 1/2 can have a non-zero static quadrupole moment, and thus it can absorb angular
momentum Ař = 2 from the relative motion without being itself excited, this process is often called the
nuclear reorientation. And if both the colliding nuclei have non vanishing quadrupole moments, they can
both be reorientated in elastic scattering, either sequentially, or in a one-step, mutual, reorientation. Such
quadrupole quadrupole interactions can couple the two spins together in the scattering.

Neutrons, howeve* are spin—1/2 particles; they thus cannot have any static quadrupole mement, and
therefore cannot participate in such a reorientation coupling. But the spin of a spin-i/2 particle can be
coupled to the orbital motion by the standard vector spin-orbit interaction I • s, which is diagonal in the
magnitudes of both the spin and orbital angular momenta, but which transfers a unit of angular momentum
from the spin to the orbital motion (this can be pictured as a reorientation of the spin vector, accompanied
by a tilting of the orbital plane so that the projection of the angular momentum j = J + f on the
quantization axis remains constant). In addition, when the spin I > 1/2 of the target nucleus is coupled to
the orbital motion via its static quadrupole moment in the nuclear reorientation effect, an effective
interaction can be generated that depends on the relative orientation of the two nuclear spins. Spin-spin
dependent phenomena can be thus produced through the target nadear reorientation aad the projectile
spia-orbit force ia elastic scattering, without any explicit spin-spin terms in the optical poteatial. la fact,
already qaite some time ago, Blair et *L [1] showed that the observed aoa-sero spin-flip probabilities in
elastic fcatteriac of protest from aadei with static qaadrapole moments could be accounted for when the
coatribwtioa of the avdear qaadraaole momeat to the elastic scatteriag was iadaded with the usual
spin-orbit iateractioa ia the cakalatJoa, aad withoat aay explicit spin-spin potentials.

Blair's so-called qaadrapole spin-flip effect invalidated spia-flip/depolarisatioa measareraeats that
iavolve aadei witk I > 1/2 M reliable laeaa* for the determiaatioa of a direct spia-fpia Badeoa-aadeas
force. Bat the spia-spia UUl crotf section measuremeats have been thought aot to be affected by a
Boa-aero qaadrapole awmeat of the target; it feems that it was believed that any qaadrapole apia-flip
effect was ntegrated oat ia the total cross section ia a similar fashioa at aay left-right atyautetry
generated by a epia-orbit iateractioa. Thas Goald et al [2] ated their experimeatal raníte of e for a 4
"Al to dedace the magaitadf of the aadeoMadeas spia-«piB iateraetioa wiU w coafideratioa of aay
e&ctedae to the static oaadrapoletBomeat of "Al

gifraffÉMf »/aW Mgatk »/thekar flrjanwiwia — Sam^am Or— Suäams
Would a realistic valae of the static defocmatioa of "Al lead to aay significant spia-spin effects? To

answer tktt qaettioa, coasted chattels calculations of the spin-spin cross sectiou for a + "Al were made,
ia which the qaadrapofe momeat of the target was explicitly iadaded, together with the fpia-orbit
iateractioa of the projectile [3]. Using a valae of 30 e fm» for the qaadrapole momeat aad a staadard optical
poteatial witk a fpia-orbit term, bat witk ao explicit tpia-spia iateractioa, the overall magaitede of the
experimeatal spia-spin total crots sectioas of Goald et al was reproduced (tee Figure 1). By calcalatiag
alto spia-tpia total cross tectioa for ioagitudiaally orieatated polarizations, tkeae calcalatioat deaMMftrated
tkat spin-spin iateractioas of botk spherical and tensor kinds are generated by the aadear reorieatatior. aad

'i1-,



the spin-orbit force. However, the magnitude of these spin-spin cross sections is directly proportional to
the nuclear quadrupole moment, and the value of the quadrupole moment used has been criticised as too
large by a factor of about 2 [4].

Very little is known about nuclear spin-spin effects in heaiy-ion scattering, because there are still no
experimental data available on any spin-spin scattering observable* for heavy ions. Simple kinematic
considerations lead to a general expectation that the nuclear spin-spin dependence of the heavy-ion optical
potential is relatively very weak and would not lead to significant observable effects. The possibility of
spin-spin effects that are generated by the static quadrupole moments of two strongly deformed nuclei has
been investigated recently [5]. The spin-spin total reaction cross sections generated by the effects of
sequential and mutual reorientation in the elastic scattering of Iď + "B at energies in the range
E^CLi) = 3 0 - 3 8 MeV were found to be relatively very small (see Figure 2). These calculations
employed realistic values of the quadrupole moments, and included all the possible sequential and mutual
reorientation couplings to the two nuclei in the elastic channel.

Figure 1: Spin-spin cross sections <r„ Sot
transversely vector-polarised
n + "Al. The solid aid dashed
lines are the calculation of <r„ for
total and total reaction cross
section, respectively.
The experimental pouts are the
measurements of Gould ettL [2] of
<r„ for total cross sections.
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Figure 2: SpM-cpw total reaction cross

section o ^ for the system
1i + "B. The symbols ** and a^
demote spia— spia cross section
for longitudinal and tranvene
polariiatioB geometries, res-
pectively, while the labels (seq.),
(mutual), and (seq. + mutual)
denote spin-spin cross section
calculated with both sequential
reorieatatioa couplings, all three
mutual reorieatation coupttngs,
and all the five ' possible
reorieatatkw couplings, res-
pectively.



Effective ipin-tpin intetactioni, of both spherical and tentoi kind;, ate generated by the quadrupole

nn<*Jetr reorientation together with the tpin-otbit force in the daitic scattering of nudeons from oudei with

static deformation. ThcK effect! can contribute significantly to the obierved tpin-tpin crou lectioni when

nuda with large static deformation are involved. On the other hand, calculations of spin-spin (fleets

produced by qmadnpole-qmadnipole interactions in the scattering of deformed heavy ions indicate that

these effect* are not important even when large ••clear deformations are involved.
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NUCLEAR PHYSICS WITH POLARISED HEAVY IONS

O.Kaibui

School of physics and space research. University of Birmingham, Birmingham BIS 2TT, U.K.

First experiments involving interaction of polarised heavy ions were re|ipned m ihehiennax over a decade ago. The results

accumulated during the past years revealed a number of interesting, often unexpected features of analysing powers in

scattering and reactkm processes. For example, the observed large effects were inconsistent with the standard spin-orbit

interaction predicted by folding models for \ i and «Li nuclei. Therefore, in the earner attempts to understand qualkaiively

the experimental data, classical or semi-classical pictures were employed. As the new results somwlated considerable

theoretical iaterest, more rigorous models were developed, such the Tidal symmetry, folding models and Adi quantum-

mechaBicaltreannci i tTheirappteatkMfT^

projectiles and dynmics of the iMeiaction l e v e a K ^

After the pioneering work in Hambarg * e polarised i>\i and » N a soanxs were devetoped in Heidelberg and later in

Daresbary. Polarised lithiwn sowces are also oaeratioaal in Madiso* and TaUaaaaee a»d recently a «Li soanx was

installed at Satarae. Below a brief SMamary h gřvea of some recent experiwatt perfornKd m D K C S O M ^ and Heidelberg.

At the Daresbia? tandem teoa-tafgetbea»iaaaB«es were a a ^
fatMstttlta* f f Y I

TtematafeiMraofpolaiifatmefftsasmdaa^

explained tma«claaaKat trajectories, p m a ^ ^

spectroacopic yadrapole ntontets and spin iligamrai mam aho aligaaatnt of the matter distribution. With the spin

symnic^ axis prr»fndkiilar»tte s c a t t y

ry is larger with a polarised beaai ihM anfolariaad, tkarefare Opd < Oa^ei and me transverse analystag

power TTjo - ( a ^ • am^) I omf* n negative, in agreement wá* I I K exiMMeat la the case of 23Na which has a

prolate saafg, * i t awdd awdk n puaJti^Ttac vahaa. Ascanae seen in fig.l,aaraaaiiaaiaii pi i f i w w l with " N a beam
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How well these relations u e satisfied for the 2 3 Na + 2 0 8Pb scattering is shown in fig. 1, where the solid lines for T20 and

T21 were calculated from (1) using a smooth line drawn through the TT2o points.

3. The Tidal Syppiyiry mvlri

The above features of the tensor analysing powers can be understood introducing the concept of tidal symmetry /4/: if the

forces between the two nuclei are central (tidal forces) then the total potential energy of interaction is invariant under

rotation about the line joining their centres (direction r). The operator ( I T ) generating such rotations, called the tidal spin

operator has eigenvalues K (tidal spin) which are conserved during the interaction. However, the kinetic energy operator is

not diagonal and to overcome this problem, the so-called iso-centrifugal approximation is introduced, replacing L by an

average value L = (L+ĽV2. By choosing the z-axis along r the scattering problem can be solved with a system of de-

coupled equations and the relations (1) follow directly as a consequence of the tidal symmetry of the Hamiltonian.

Moreover, all odd-rank analysing powers must vanish, as confirmed by the iTi ] data in fig. 1. The same conclusion is valid

for inelastic scattering providing momentum-dependent forces, such as spin-orbit or Tp interaction are neglected.

This model is not limited to the Fresnel scattering, therefore it was tested in an experiment involving the 7Li + ̂ Fe system

at 70 MeV where the iso-centrifugal approximation is still justified. It was found that relations (1) are indeed satisfied for

the elastic scattering and 3*Fe excitation data, but not for the 7Li excitation results. The quantitative analysis was performed

using the rigorous coupled-channels approach and the results are compared with the data in fig.2. All the main features of

the 15 observables are reproduced, although the calculations predict stronger oscillations. It seems that more complex

coupling schemes have to be investigated in further analysis.

A Thg transfer

Information on polarisation effects in nucleon transfer reactions with heavy ions is so far rather limited. Data for neutron

transfer with 44 MeV 7Li incident on ^Mg and 1 2 0Sn were reported in ref 15/ but. unlike in the case of light projectiles, no

striking j-dependence of analysing powers was observed. In order to interpret the data, complex CCBA calculations were

necessary involving re-orientation and coupling to the 0.48 MeV 7Li state in the entrance channel together with a non-local

transfer from both stales, represented by a coherent mixture of the lpi/2 and lp3/2 transition amplitudes.

Some of the latest dau obtained from the 54<7Li,6Li)55Fe reaction are shown in fig? Large effects were observed for both

iTi 1 and TT;>o analysing powers. At this energy, the latter exhibits a clear j-dependence. values for the j = 1/2' transition are

on average 50% larger than those for the j = 3/2' transition. On the other hand, the remaining analysing powers are

approximately the same for both transitions. The curves in the fig.3 represent CCBA calculations described above using the

code /67 FRESCO, giving good fit 10 all obfervables. This rather complicated treatment os the reaction process seems to be

essential: for example, when the lpi/2 transfer amplitude is neglected (dashed lines) the fit to the TT2o dau is lost.

However, some tern-classical models for transfer reactions were developed ill which satisfactorily explain the 0-value

dependence of anal vstng powers.

The T20 analysing power in fusion of polarised 7Li and 2 3 Na was measured at energies near the Coulomb barrier in

Heidelberg /8.9/ on several target nuclei. At energies close to the threshold. T20 reaches large negative values for 7Li and

large positive values for 2 3Na (»ee fig.4). Again a simple qualitative picture based on opposite deformation signs of the two

projectiles can explain this effect A more qualitative approach given »• -ef /10/ provides a semi-classical formula for the

fusion cross section of projectiles in pare spin substates m which correctly describes the energy dependence of T20-

llowever. 10 account for all details and the crow section behaviour, quantum-mechanical coupled-channels calculations

awe to be penomad wim optical noacnuls Rflecung me threshold anomaly.

la conclusion, k kat bam demonst-ated mat studies of nucleus-nucleus collisions with polarised projectiles provide

important weight into dania of me interaction and reveal new infc«inMion on the reaction dynamics Most of the dau can

be qualitatively explained using semi-classical models which are invaluable tools in undemanding the basic physical

9fl



processes taking place without involving time-consuming quantum-mechanical calculations. On the other hand, the latter

approach is necessary to overcome limitations of simple models and often indicates ways of improving them.

There is still a large field open for future studies like breakup of polarised projectiles, sodium-induced transfer reactions,

clustering, to name a few. Extensions to heavier species and higher energies may be also expected in the future.
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PREOROVNOVÄŽNA o EMISIA
Pavel Obložinský
Fyzikálny ústav SAV, 842 28 Bratislava

Cieľom prednášky je ukázať na úspechy a problémy predrovnovážnej ju emisie v jadrových reak-
ciách. Urobíme tak vysvetlením fyzikálnych koncepcií bez prílišného formalizmu a poukážeme na
širšie súvislosti, ktoré môžu, ako dúfame zaujaf aj auditórium bez vyslovených špecialistov.

Predrovnovážny rozpad má dnes pevné miesto v systéme jadrových reakcií. Zjednodušene poveda-
né, ide o oblasť procesov, ktoré v časovej Skále ležia medzi priamymi reakciami a zloženým jadrom.
Životaschopnost Griffinovej fenomenologickéj predrovnovážnej koncepcie /I/ je nesporná. Jej pôvod-
ná jednoduchosť niektorých mocne priťahovala, iných naopak odpudzovala: nebolo totiž ľahké akcep-
tovať, že most medzi M B A a Statistickým modelom možno postaviť takými prostými prostriedkami aké
ponúkal predrovnovážny model. Ones však už máme, a to hneď niekoľko, kvantovo-mechanických formu-
lácií od takých autorít ako Feshbach 121. Tamura ľil či Weidenmuller /4/. Zdalo by sa, že je teda
všetko v poriadku. Problém väak spočíva v tom, že tieto vSeobec »• rurim.Yvané predrovnovážne mode-
ly nie je vonkoncom jednoduché previesť do výpočtových schém. A .-úniv ; M ľd rovno vážny expert
Ettore GAOIOLI z Milána k tomu pridáva: a ani jednoznačné. Nech už sa veci majú akokoľvek, isté
je, že postupný vývoj dynamických systémov pred dosiahnutím rovnováhy, teda predrovnovážna postup-
nosť stavov, je nanajvýš užitočná predstava, ktorá ďaleko presahuje rámec jadrovej fyziky /V.
V rámci teórie predrovnovážnych jadrových reakcií máme teda vedľa seba stále populárne modely
fenomenologické (excitónový a hybridný) a modely kvantovomechanické. Tieto druhé sa zvyknú deliť
na multistep compound a multistep direct, pričom ďalšie členenie je vecou rozdielnych štatistík
/2-4/ a samotnou témou pre špecialistov.

V uvedenom kontexte sa o predrovnovážnu u emisiu roky vcelku nikto nezaujímal. Pravdou tiež
je, že nebolo príliš jasné ako na to. Ak totiž vyjdeme z toho, že popis predrovnovážnej postup-
nosti stavov systému terčové jadro + projektil je zvládnutý, stále je potrebná fyzikálna predstava

0 tom ako v rámci tohto systému excitovaných nukleónov a ich vakancií pod Fermiho hladinou vyjadriť
pravdepodobnosť emisie U . Inými slovami, otázka znie aký je radiačný mechanizmus v terminológii
častíc a dier. Prvý pokus tohto druhu bol evidentným i keď užitočným lapsusom, ktorý bol takmer
okamžite nahradený dodnes cenenou prácou čs. autorov /6/. Ani tá si však neporadila presvedčivo
s princípom detailnej rovnováhy a veci stáli na mŕtvom bode až do roku 1983, kedy holandská dvoji-
ca Akkermans a Gruppelaar 111 tento problém vyriešila. Číselne celý efekt voči práci Idl síce
nepresiahol faktor 2, ale padla posledná vážna námietka a celá koncepcia konečne dostala zmyslu-
plný fyzikálny obsah.

Potom už nasledoval celý seriál prác, ktorý neustále úspešne pokračuje. Dnes môžeme podávať
1 zhrňujúce pohľady, čo sa prvýkrát, a rozhodne nie naposledy, stalo na medzinárodnej konferencii
v Semmeringu pri Viedni pred dvomi rokmi. Rozlišujeme dva predrovnovážne radiačné mechanizmy:
jednočasticový na popis u spektier v oblasti gigantických rezonancií (asi 10 MeV - 25 MeV) a dvoj-
casticový na popis b spektier v tzv. tvrdej oblasti (hard photons), ktorá ide až k X mezónovému
prahu, teda asi do 140 MeV.

Jednočasticový mechanizmus je dôsledkom elektromagnetickej interakcie jedného nukleónu so
zvyškom jadra. Vďaka efektívnemu náboju len málo záleží na tom, či ide o neutrón alebo protón.
Problém bol zvládnutý v modeli excitónovom H,BI, hybridnom 19-121 a taktiež v modeli multistep
compound Iľil, chýba však multistep direct model. Po určitej diskusii sa vyjasnilo použitie prin-
cípu detailnej rovnováhy v hybridnom modeli a taktiež zanedbateľná úloha parity /10,12/. Všetky
práce savšak zatiaľ obmedzujú na nekoherentný súčet príspevkov z jednotlivých predrovnovážnych
stavov. Neustále problémy a otázky vyvoláva skutočnosť, že dominantný príspevok je z prvého pred-
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loviiovážneho stavu, teda Že Kle vld-ítnt; o 'Statistický popis priameho jjioceso. Užitočné je, že «ja

/.ir.inajú ubjatuvať i systematické piio;, ako rujpríkidd /acfiytivé u •-íaíktrá pre reakcie s ne<ji«<.«--

mi 14 MeV ,'U' .

flebýval> záujem o tvrdé fotony prameni / fieočafcávdnýcn po/oruvani tjkýctitj fMtónov ^ Í eakt. ] ácti

a ťažkými íofimi a teoretických pokusov o ich interpretáciu, /dá sa takmer lité, že tieto fotony

sú emitované v prvých fá/arh interakcii;, pričum povud majú i nekoherentných procesoch rnea/t Meu-

trunom a prutonum. V rámci predrovnovážnych koncepcií sa úspešne skúialo br/dné žíarenii- pri

vmitrojadrovvnh urážkach protnnu a neutrónu /ľ>,\ň/. Úspešne tiež dopadla myšlienka o inteivnu*

procese ku kv.i/ideuteronovfttnu rnechani/mu fotoabsorbcie, ktorá v kontexte predrovnováž'ieho hybrid-

ného modelu dala pre reakcie s protónmi prekvapujúco dobré výr.ledky /17/.

Záujem d predrovriovážnu t. emisiu nijako neklesá. Vo WeidenmUl lerovej skupine v Heidelbeiju

sa pracuje na multistep compound a multistep direct formulácii, / Bologne a Milana máme správy o

snahevyvinúť formuláciu vhodnú pre ťažké ióny, v D«fnrde sa studuje kvazideuteronový mechaníziius.

Nâ sií vlastné ambície sií úmerné naším doterajším výsledkom, takže hádam ani neprekvapuje úmysel

v odstúpenej ceste pokračovať >1H/.
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Neklasické vlastnosti nových kvantových stavo svitla

P.Kral

Fyzikální Ostav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

Cílem teto přednášky )<? poskytnout čtenáři nový náhled na svetlo. Chcené při-

tom používat kvantovou toorii Kvantová optika leží na pode nerelativistické

kvantoví teorie /1-J/. Svými experimenty se dotýká základů kvantové Mechaniky a

má mnoho potenciálních aplikaci lAl.

1. Ovod

Neklasickými vlastnostmi budeme rozumět takové, které nemůže vykazovat elek-

tromagnetické pole popsané Maxwellovýml rovnicemi. Nejprve si uvedomme, ze kvan-

tový systém nemusí mlt nékdy ostro hodnoty jistých fyzikálních veličin (E, B,

T.. .) /5/. Kvantové veličiny vznikly nahrazením klasických veličin operátory.

5tředni hodnota operátoru <£>=<f|ÄľY> v daném stavu |Y> udává méřítelnou fy-

zikální hodnotu veličiny A. Méřenlm se stav systému obvykle zménl na (podstatne)

;iný. Pokud by pro veličinu A platilo ž/=> <Xn> = <X>n pro všechna n, pak říkáme Jte

veličina % má ostrou hodnotu v tomto stavu. V kvantové teorii vsak existuji ta-

kové X, "B které nemohou být zároveň ostré v žádném kvantovém stavu systému. Tato

vlastnost nastane práve tehdy když [A/B]=AB-)3Ä*0, kde závorce fikáme komutátor. V

praxi to znamená ze nemůžeme současné naměřit ostrou hodnotu A a B. Alespoň jedna

z nich bude vykazovat při opakovaném měřeni fluktuace kolem své střední hodnoty.

Typickými jsou operátory impulsu p a souřadnice q kvantové částice.

2. Pole

Vyjdeme z harmonického oscilátoru, jehož pohyb lze popsat pomoci souřadnice

qCt) a impulsu p(t). Klasický stav je reprezentován nejakým rozdelením pro q(t) a

P(t) v Liouvillové prostoru. Představme si nyni rovinnou monochromatickou vlnu

jako stav jednoho (optického) módu. Tento mód je vlastné také harmonickým oscilá-

torem. Co je zde zobecnenou souřadnici a impulsem? Co když budeme mlt nekonečnou

superpozici takových rovinných vln (klasické pole)? V obou případech budeme zo-

becnenou souřadnici rozumět vektorový potenciál X(r\t) /6/. Jejím kanonicky sdru-

ženým impulsem pak bude násobek elektrické intensity P(ř,t)=-£jÉ(ř,t). Vidíme, ze

zobecnená souřadnice a impuls pro pole jsou parametricky závislé na prostorové

souřadnici r* (a na čase t). V Coulombovské kalibraci je možné vektorový potenciál

zapsat jako superpozici člena od různých modn (harmonických oscilátorů)

p j t p k p X p > ] . (1)

Zde se 3Čitá se přes různé vlnové vektory í a polarizace p. VeliCiny a. , a*,

jsou amplitudy vybuzeni módu kp. Zobecnený impuls dostaneme z definice P(f,t)=

--EjE(r\ t ) = ř,»»'(f, t )/at. Pokud bude pole tvořeno jen jednou monochromatické rovinou

vlnou s vlnovým vektorem Jí a polarizaci p, budou nenulové jen tyto dvé »•._» « *_•

Jak to vypadá v kvantové teorii? Kvantový přepis (1) spočívá v tom,ze nahradí-
- e akp' a*kp ° P e r a t o r y a k p, a

+

X p , které splňuji [ a k p , a
+

k p ] = S

X p X p • Ti« dostávaje

kvantové pole jako soubor kvantových harmonických oscilátorů. Stfednl hodnoty

operátorů^ se spočtou obvyklým způsobem <Ä Í> = < T | Ä Í I T > . kde |Y> je nejaký stav

kvantového pole.
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3. Stavy kvantového pole

Zabývejme se nyní jedni* kvantový* harmonickým oscilátore*. Základní je takový

stav, ve které* aá kvantová Částice nejnižší *o2nou energii (není excitovaná).

Nazýváme ho vakue* a značlae |0>. Pfestoíe Částice není excitována zůstává ve va-

kuu kvantový SUB. Jak vlae q a $ nemohou být obe ostré ani ve vakuu. Opravdu aajl

obě nenulové vySSl *o*enty (n>1) <qn>, <pn>, coz je projev Su*u v q a $. Vlnová

funkce vakua *á Gaussovský tvar

^ (2)

Opakovaný* působeni* kreačního operátoru a + na vakuu* dostaneme excitované

stavy |n> (Fokovy stavy). Anihilacni* operátorem á se vraciae zpět k vakuu

S+|n>-/ň+T|n+1> , a|n> = fiT|n-1> , S|0>=0. (3)

Ve Fokových stavech *á Částice ostrou energii. Vlnové funkce pro né vypadají jako

hřeben s různý* počten zubů a s čase* se nemení.

Pôsobenia klasické sily na vakuum (cvrnknutlm do částice) dostaneme koherentní

stavy |OÍ> /5/. (Podobný efekt by vznikl posunutím částice z rovnovážné polohy).

loo-expí-1^1 )IZ^-Tln>. (4)

Počáteční vlnová funkce pro koherentní stav je raná součinem vlnové funkce vakua

<q|0> a rovinné vlny exp(-ikq), kde stfednl impuls na počátku je p=hk. Ve vySSlch

časech kvantová částice (kvadrát modulu vlnové funkce) kýve okolo počátku jako

klasická částice v harmonickém oscilátoru. Rozdíl je v tom, že není ostrá, ale

Gaussovský rozmazaná. Částici je možné na počátku nejen postrčit, ale také různé

"stlačit" nebo "natáhnout" její Gaussovský profil. Ona se pak stále sama dvakrát

za periodu natahuje a stlačuje. Takovému stavu částice fikáme stlačený stav.

Podívejme se jak bychom si mohli představit předchozí stavy v případe kvan-

tového harmonického oscilátoru pro jeden optický mód. Zobecnenou souřadnici je

nyní vektorový potenciál A(f, t). Budeme fikat, ze stav (pole) obsahuje pravé n

(totožných) rotonů, je-li v n-tém Fokove stavu |n>. Kreační operátor a* tedy

Přidává, anihilacni operátor a ubírá po jednom fotonu. Je vidét, ze pojem částice

v předchozí verzi je néco docela jiného neř nyní. Předtím jsme měli jednu různě

rozhoupanou "kuličku", nyní může být částic (fotonů) libovolný počet.

Jak to vypadá s koherentními stavy? Koherentní stav je kvantovou analogii ro-

viné monochromatické vlny. Takové stavy jsou vytvářeny anténami vysilačů nebo

třeba laserem. SpoCteme-li stfednl hodnotu intenzity ?(?,t) v tomto stavu K ) dle

pravidel (3) a vztahu ä|<*>=«*K>> dostaneme opravdu rovinnou vlnu

]*,. (5)

Kvantový Sum se zde projevuje v tom, ze intenzita neaá ostrou hodnotu, a to ani

. . f £>£<£>. Neostrost intenzity je možné si předsta-

vit zesílenou sinusoidou na Obr.1a HI. Velai silnému světlu flkáae seaiklasické.

Pro něj je možné tlouSCku čáry zanedbat, neboť amplituda kvantové Sumu je pevná.

Přesněji řečeno má kvantový Sum pevnou vystfedovanou hodnotu amplitudy přes

všechny fáze. Kvantový Sum múze ale "fázové přetékat*. Tak je tomu u stlačeného

stavu na Obr.1b. Světelnému poli se pak říká stlačené světlo /8/.

- 104 -



Obr.1a Obr.1b

Podívejme se na to, kolik je v předchozích stavech fotonů. Stfednl poCet se

zpoCte z ň=<tln|^>, kde n-S+a je operátor poCtu Částic. Koherentní stav |*> nemá

ostrý počet fotonů a tudíž nás zajíma s jakou pravdepodobnosti v nem nalezneme •

fotonů. Ta je rovna |<a|«o|' (pfi výpočtu lze využit ortogonality stavů

<m|n>=ff ). Výsledkem je Poissonovské rozdelení stŕedovane okolo H na Obr.2a

(vzadu).

p(n>

0-3

0 2

0 1

p(n)
0-1

0 3

02

Ol

AJvu

10 20 30 40 SO CO 70 Obr.2a Obr.2b

Poissonovské rozdelení pro koherentní stav se postupne na předních křivkách stla-

čuje a vzniká sub-Poissonovské rozděleni pro stlačené svetlo. Fotonové rozděleni

se zostřuje Čili SUB jakoby aizl. Bohužel se na Okor ostfejfil amplitudy rozmazává

fáze (viz Obr.1b). Cases se zaCalo fikat všem stavů* majícím takto snížený tua v

amplitud* ve srovnáni s koherentním stave* maklaslcké svetlo. Na Obr.2b máme

totéí jako na Obr.2a, ovsa* koherentní a stlačené stavy se nebuduji z vakua |O>,

ale z druhého Fokova stavu |2> /9/.

Jak je to se zobecnénrai souřadniceai q*tlT.t) a impulsy p--£/(ř,t) pro tyto

stavy. Představme si rozdelení pro klasickou Částici v Liouvillov* prostoru. Ana-

logické rozdělaní lze sestrojit pro jeden kvantový mod. Nazývá se antlaonalaJ.

rozděleni IAl a je definováno Jako stfednl hodnota operátoru |«><*| v dania sta-

vu. V rovine parametra « vypadá pro koherentní stav Jako posunutá Gaussovská ho-

ra, stlačením v libovolném sméru vznikne rozdelení pro stlačené svetlo.

Necháme-li koherentní stav lnteraoovat s Kerrovfm médiem, které je nelineární,

pak se rozdelení m*nl postupne v srpkovlté Obr.3a /10/. PootoClme-li Jej vhodne,

dostaneme rozděleni které Je ostřeJ*l v amplitud* net koherentní stav. V

pozdějších Časech pokračuje vývoj z Obr.3a komplikovane. Občas se vsak objeví

mnohonásobná ozltl povodního koherentního stavu Obr.3b /11/.
Im a • p

Be a • «

Obr.3a Obr.3b
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Vezmene-li za nové proměnné obé osy souřadnic získáme pravé rozdelení pro zo-

becnenou souřadnici q a impuls p. Stlačováním se pak múze souřadnice q pole zost-

řovat pouze na úkor rozostřeni impulsu p nebo naopak. Kvantový Sum se tedy
A

přelévá mezi q a p. Z fázové symetrie na Obr.3b je zřejmé, ze střední hodnota iri

tensity (zobecneného impulsu p) je nulová pro toto pole <?(?,t )>=0. Koherentní

f o

(r,O)>rO. Během vývoje se tedy ménl "fázová symetrie" intenzity.

Podobne Jako nejsou zároveň ostré q a p nejsou zároveň ostré ani n a "fáze po-

le". Je to možno pozorovat na Obr.3a. Gaussovské rozděleni maze být nejakou in-

terakci "nataženo" na kružnici se střede* v počátku. Rozdelení bude pak sice alt

velmi ostrý počet Část.c n, ale zato bude rozmazané po všech fázích. Jde to udě-

lat i naopak. Operátor fáze není exaktné zaveden. Přesto se ale podívejme na

"fázové rozdelení" pole z Obr.3b na Obr.4b /11/.

o.

Obr.4* Obr. 4b

Pro dřivéjsi Cat je rozdelení na Obr.4a. Porovnejme hradbu z Obr.3b s jednou kup-

kou pro koherentní stav. Je to jako bychom spojili více sinusovek s různou fázi a

prohlásili to za vlče-fázovou rovinnou vlnu. Je to dalSi stav s neklasickými

vlastnostmi (tentokrát fázovými). Amplitudový turn je v nem stejný jako v kohe-

rentním stavu. Takové pole pochopitelné nelze v rámci. Maxwellovy teorie vytvořit.

Zajímavou je otázka fázové koherence na Obr.3b. Přestože se jednotlivé hromád-

ky téatř nepřekrývají, po Case se spoji v jednu, tu výchozí. Je tedy mezi nimi

oplná koherence, která by se mohla zhoršit jen tlumením (interakci s velmi mnoha

mody s raznými frekvencemi). Po delslm Case bychom pak dostali jednu plochou horu

uprostřed, reprezentujíc! zašumené vakuum s Gibsovým rozdelením. Tento stav,

vznikajíc! například při hořeni »vleky, je dán nekoherentnl superpozic! Fokových

stavo

-5Zexp(-ln)|n><nl.
n

(6)

Pokud máme jen několik interaqujlclch móda, pak nedochází k iejich tlumeni,

ale k složité a obvykle nelineární evoluci. Na Obr.5a vidíme jak přetékají kvan-

tové Sumy mezi několika takto spolu mteragujlcimi aody mi

• • , •

I

0.25

0

-0.25

3.

i!—\>,.\
i \.'i

1 ! '•

' : . i i

Obr.5a 1 Obr 5b
0 I 2 3 t ' • : - t

Obrázek 5b ukazuje časový vývoj vySSlch (faktorlálnich) momenta (2-4) fotonových

rozdělen! pro Jeden z módo a Jiné počáteční parametry.
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Jeste bychom se měli podívat jaké múze být rozdelení souřadnice q. Jedno

rozdelení, Xde •kulička• je rozmazaná do nékolika hromádek Je na Obr.6a /11/.

p(t).

A

Obr.6b

Rozděleni pro kvantovou zobecnenou soufadnlcl q (vektorový potenciál í(?,t)) Je

nejen neostré, ale s Case* múze různé oscilovat. Uvédoaae si, ze pro jeden aod

neaéla proměna r v q=A(r,t) (p=-í.ř(?,t)) žádný význam. Vlastné jsme aéli psát

AíiT, t). kde í* je iapuls fotonu v tomto aodu. Pro vice modn vsak auslae udělat

Fourierovskou transforaaci pfes k a tli dostaneme opravdu prostorové rozdelení

pro jfíf, t), ?(?, t).

Vraťme se tedy do bézného prostoru okolo nás a podívejme se jak to vypadá s

viceaôdový* polem. Zavedeni prostorových ballkn (klubek) je zde nevyhnutné spoje-

no s pojaea koherentní (Miky. Je to zhruba vzdálenost aezi okraji klubka. Klubko

mate vzniknout jen superpozici nekonečné moha aonochroaatických vln a vždy se s

Casern rozplývá. Není to ale foton, ale prosté nejaký fotonový shluk. Mo£e se ale

stát, le tento balík vyzáfil atoa. Potoa je jeho spektrální tífka velice úzká a

budeae-li pfes ni integrovat kvantum energii pro daný add, dostaneae pfiblizi.ě

energii rovnající se jednoau kvantu středního modu v rozděleni. Takto lokalizo-

vanému objektu se opravdu také fiká foton (i kdyt ne zcela správné). Ten vsak

nemá pŕll]S rozdílné vlastnosti od balíku, který by obsahoval vlče téchto kvant

(ti jejich necelý počet). Néco nového vsak vznikne bude-U kvant s touto energii

v balíku velal anoho »1O6. Toho lze dosáhnout Jen tla, ze Jednotlivé Body budou

excitovány do koherentních stava s mnoha fotony. Takový puls mate vytvořit napr.

XasPE. Jeho spektrum bývá obvykle extrémne ozké a tedy koherentní délka obrovská

U 2 kilometry)

4. vznik a aplikace neklasických poli

Vznik nových stavo s neklasickými vlastnostai je podstatné spojen s nejakou

nelinearitou Zmíněnou nelinearltou maze být atoa, který není schopen vyzářit

více energie nez ji rvse Ukazuje se ze poaocl izolovaných atoao v dutine je v

principu možné připravit pole ve Fokové stavu /13/. Jde o metodu Rydbergových

atoma proletujlrich dutinou Svazek le tak fldký, ze Je stále Jen jeden atoa v

duMné Elektron provádí v atoau Babino oscilace aezl dvtaa hladinaai. Ty vzni-

kají při pôsobení vnéjSlho excitujícího pole /14/. Na Obr.6b jsou vldét tyto os-

cilace elektronu pfi interakci M stlacenýa svétlea /15/. Statistické rozdelení

svétla není zobrazeno, ale v Case se ménl slolltýa zpQsobea. Atoay tde InteraguJi

se svétlea dvoufotonovou Interakci. Je vldét Jak neostrost v intenzit* svétla

zpflsobuje ozlvanl a vymíráni oscilaci (kolapsy). Spodní kflvky navíc zahrnuji

utlum, vazbou na rezervoár s anoha aody. Dalfi nellnearlty se aohou uplatňovat

pfl interakci svétla s pevnou látkou /14/. Taa jsou vtak Často neklasické vlast-
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nosti světla Maskovaný sumea. Zatímco stlačené svetlo se ve svete připravuje,

stavy z Obr.4 zatla pozorovaný nebyly.

Neklasické svétlo aá rfizné aplikace. PfedevSla slouží jako vhodný testovací
prostředek pro studium předpovědi kvantové teorie. Excitované atoay a aolekuly
zijl déle v dutiné se špeciálne stlačeny* světle* (stlačeny* vakuea) nel ve va-
kuu. To umožňuje studovat jejich spektra s rozlišitelnosti vétSl nel je přirozená
Sirka Cary daná poločase* rozpadu. V promyslu se uvazuje zejména o aplikacích v
telekomunikaci. Zde by stlačené svetlo mohlo zanášet méné sumu do systémů. Uvazu-
je se o kvantovém nedemolicnlm méřenl. Biologie by patrné take mohla využit stla-
čené svétlo.
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INTERFERENCE FOTONU A KVANTOVÝ SUM SVĚTLA

Zdenek HradiJ
Laboratoř kvanto*« optiky
Katedra optiky MHF University Pi
VtdeAafca IS , 77* 4 * Oloatouc

Optika beusporu patri k askolika Málo klasldcya rysikalaia oborta.
Jejich* dftjiay lse počítat na staletí. Svetlo pŕlaési v t U i M i iaToraaci o svět*
v aea* žijeae, a proto Jeho povaha a vlastaosti vidy vabuaovaly sájss. Hodarai
optika je silne ovlivnovaaá ostataiai rvzikálaiaU tifTt
teori í , t e o r i i pevných látek aebo t e o r i i relativity, a proto
klasickou optiku devateaactaho stoleti. To Je i prípad
které má —ph»e bl i ie ke kvaatove awraa»i«r aei aapŕiklad

a i l - kvaatovou
Jeu aálo pflpoaíaé

kvaatové optiky,
k t e o r i i optických

prístroja. Spolecaya rysea vsak i
prostŕedaictvia svetla, coi lam vetai
vývoji optiky ve vstabu k aeŕeaí. Prvaí
paprsková optika - vysvětlovala pouas sŕavocar*
prost* poaorováaí aaaejvýi s poatitte
Dosalitelaé presaost aebyla sice velká, ala
aberaceaii od ideálaího akoricovaaske stavu.
vsak ukásaly •eudriitelaost teto >daoáuBh« pfedstayy o
aejprv* skalárai a poaawji klasická elektrodyi
ruadaaeatelai oaeseaí a*feaí souŕadaice rádové aa
poušitaho xáŕeaí. Nejssaalo s* vsak o
vylepseaí i n t e r f w o — t r a a tímam^M* t — kvalita optických
émiši *vyšová*i presaosti a i aa slssky vlaov* délky
procesu aefeai pŕlaesla pnCatkas. dvarslsan století kvaatové
s* v tosto sodalu chová Jako proud hypotetických částic •
Neiseabei covych relací arurcltostl malar vsechay veliciay saľit
Usovolaou presaosti. fokud hvchsa sledovali polohu mladhn
aaotaosti a , Is* ma aJiÉMsslaJirlrti pŕ>dpokl**i Midst pro
opakovaaeho po case T v ýs to day

k<fc * i» PLsackova
lierit* (SOL) pro ser*iti
10a ks * r m 10'* s
aepfedstjvuje
dosaiitalaou

V K . caarakteristlck*
ŕédo»« o ^'i-ileauKl. 10 "*s .

>*<lt*-i Me poust o
" i > awoBllsMji awsi

y •



perturbace vyvoláni aeřenín jedné z kanonických komponent. aOse při následujícía
aeření spetne ovlivnit aěřenou veličinu. Kvantová aechanika ale připouští i
nedeamlMnl aaer*ni. kdy vazba aesi kanonicky sdruzenýai koaponentaai v procesu
aíření Je taková, ze zvýšené fluktuace w r ř e n r komponenty neaohou ovlivnit
•eřenou veličinu / 3 ^ . Hlavní snahou sowga—• kvantové optiky Je proto kvantový
popi* neurčitosti - susA - projevujících «e při optických šeřeních a Jejich
vrjaant koapensace. Podle aasli h teoretických znalosti Je svét popisován
nejvěrněji kvantovou teori í pole. Pro naše účely Je vsak nepodstatná, protože
polai efekty Jako aapř. kreace elektron - pozitronového páru by se projevily až
p ř i lokalizaci častice s přesaostí Coaptoaovy vlnové délky * c - «/tac. V případe
výše uteuaajih člsetoých hodnot toau řádové odpovídá vzdálenost iO~**a, coi o
25 fast překračuje aoaga—a tschaické aoéaosti leticí práv* v oblasti bliské

Praktická vyuiití princip* asit—nnfníhn aeření se aabiBi v oblasti
přeaoau iafoiaací a aaaaipfasaá optická aeření by aCla potvrdit existenci
T arit aflnlrh vln předpove—aých obecaou teori í relativity . Jejich detekce Je

na reciatraci vaájaaaeho vychýleni dvou haotných bodl wmfstených v
rovlae koto* ke a a l f alrsai cravitaCní vlny. AapUtuda procháaejicí vlny Je
ffímo Éaliaá Jejlca relativa! separaci, t j . veličin*

(Z) « "

M e ém Je mmtimátoá VBáJeaaé vycaýlaai a 1 vdál«anst aemi obiaa haotaýai body.
Tento •Takt Je ale tak slabý. Se výbacn SMp«rau>> v natí ralaxii s odhadovanou
četností >dealrrst M t ř i c e t tot by vyvolal relativní separaci 1«"*# . Při
citl ivosti recistraceáno p ř t o t r o > 1»"** by aoalo být »•»•—latnc uš několik
události so ašslce. Čaafcualuiw—k f l—rn»y toterrereneni aeřicl systéa LUIS Je
přitoa caarakfrtoov—ý arssasstí wnwliěnmi řádové sloakt vlnové délky na
vzdálenosti éaaitefc a e t r l , coi odpovídá poeJm ó m 10"** - 1«~". V
doM Je nejpřasaejlto saftoeato iaterfereaetr na Caltecnw, M.S. A. •
as - 3 i ť * * • M —rťll—nrrr*1 1 - •• m m hodnotou * • i t ~ " . Ve výstavbe Je
systéa I—rnvýra toterf«foastrtckýdi cravitačních observatoři • délkow rmtmi
dk několik kiloawtr*. Jsi by aely uaolnit reelstrael p-«vl( et agaim vln Jiš
koncea tohoto t t o i d l e t i

Kvantová optika M M B Í éalM casty ke •vysováai
prodluftování raněn iaterferoastru. Při eu»?e»a#uh avřidch
dnsáannm rirltaaaí aa árevni Mí. m» fystkatoi přijatetoéea
dojde ke vhodné B M P M S K Í swat s vyvtitto

Je přitoa
for—Jnv—é Diraoaa pro přtoad Ysusfova iaterferencnlho expert
foto* toterfemje powse sea se seba*. Interference aesi dvtoa laxnftnl

nikdy nenastává." /%s. Kvantový popis respefctHjr tuto interpretaci.
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interferující fotony se chovají Jako nerozlišitelné částice elektromagnetického

pole vytvořeného oběma zdroji. Všechny experimenty potvrzuji naše predstavy o

interferenci. První z nich byl proveden už v roce 1909 s použitia extrémní

slabého světla s expozičním časem až t ř i měsíce aniž byla pozorovaná odchylka

od bežného interferenčního obrazu. Podobné experimenty s přesnéJi

kontrolovanými podmínkami pak proběhly se stejným výsledkem Ještě vícekrát.

Vždy však bylo použito zeslabené zářeni klasických zdroju, které z hlediska

kvantové optiky nevylučuje- možný výskyt více fotonu v elektromagnetickém poli.

První opravdu jednofotonový experiment byl uskutečněn až v roce 1986 a jeho

závěry potvrdily platnost kvantové mechaniky. Podrobnější informace o uvedených

experimentech lze nalézt v přehledových článcích /6S,

Byly navrženy a provedeny i další experimenty, při nichž se projevuj* s

klasického hlediska paradoxní chování fotonu. Jedním z nich Je •xperimwnt

zpoidéného výkéru. Je založen na dvou možnyi.h verzích měření na interferometru.

Buď registrujeme drátvi fotonu aniž dojde k interferenci nebo připustíme siření

fotonu v obou r-imenech a pozorujeme interferenční obras. V této souvislosti

položili von Veizsacker a Hfceeler otázku, jak by se výsledek experimentu

změnil, kdybychom rozhodovali, kterou z obou možností budeme měřit a* v

okamžiku, kdy se foton "nachází" někde uvnitř aparatury. Paradox klasického

chápáni spočívá v tom. ze poté co «•• foton vydal na cestu, rozhodujeme, zda se

má š í ř i t .ledním či oběma rameny. Jinv experiment. jVSož závěry Jsou v rozporu s

klasickou představou o světle. Je korelační mtěi-mni provedené v poli záření dvou

excitovaných atom*. Jedná se o uspořádání, kdy oproti běžné interferometru

používáme dva nezávislé detektory a Jako výsledný signál registrujeme

koincidence současného výskytu fotont. Klasický výsledek zmíněného experimentu

předpovídá v disledku rozptýlení energie formou vlny visy nenulově koincidence

výskytu fotonu. Naopak kvantový rosBor připouští i takové vzájemné polony obou

detektor*, kdy je výskvt koincidenci vyloučen. Z klasického hlediska Je zde

opět zdánlivý rozpor v tom. že oba atomy vyzařují acela nekorelovaně, ale

přesto existují zakázané Mměry. kam nemWe být song—ně vyzářen foton ssptinř

provedený experiment d^I za pravdu kvantové t e o r i i v okou případech. Paradox

KpočíV'j v 'MIIÍAHOKM kl.-.irjt*- a kvantové logiky, řečeno Vfceelerovými slovy:"

?..uUi\ .-I. »M-i.f ..riii děj in m elementárním dějem, mokwi to není registrovaný

«fc\l. (x.kibl I H m •<.'«• <!•• ii-*m- sr>nvislo«ti s ireverzibilním dějem sešila*!,

j*k.. M ii.if>i X' • i imu xrn «»mulze bromidu stříbrného Mrbo činnost

f OI....I. ť'k«.-I •! " 'V'-

k tUI<.im t .H«I.*» iii.ilmai >.t.-tr.k4m. .*•*. rt>*í kvantová optika. patři i

ťnl.H ii.i s iixivli.- é ' «-iľ <>%••»».. (>>|>i<.u t.vt'i.1*. >..j otásk-K. do Jaké miry

1..t.>n . In.v.it. «•« . K W >•».•• vln^ i Ó J M i<-»- ExserimeM. byl n»>il»n v

i.«r. 196a •• W I I Z I \ • iif-iicm-.li.-Mt m» i> iti f' iz» -V^n-i vsak nevyl realizován /f/".

T.-.>IIO |>i •••l|M>\i<i.. »iiiM .«.«.,k-.i < 1-^ «>.MI xávi«l»»l. mezi "htm* gptsofey chováni.

k<lv jedno pi.<i.t i< kv VVIIKMJV- ótuti |k< »•• >f•• • •• I• MouCasného sájmu se l.afc dostává
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teš otáoka šeření fame a s t ia spojený probles operátoru faze, který Je starý

Jako kvantová —rh—<lra sasa. Ukasuje se, že neexistence operátoru fate *

kanonicky sdruženého k operátoru počtu fotonfi ve — y l u koautátorove relace

(3) I n, i 1 » i

neaá podstatný vliv na nosné zp&soby aěření face. Za vhodný operátor lze

povaiovat kafdý takový, který nekoautuje s operátore* počtu částic. Mnohé

aspekty procesu aeŕeai fáae vsak doposud nejsou vyjasněny.

Pro další rozvoj kvantové optiky Je dUesitá aofaost generace a registrace

stavfl svitla bes klasické analogie • 9 ' , ' 1 0 ' . Přikladeš Mohou být právě stlačen*

stavy svetla, které v si urnami dobe uaosauji pracovat na hranici kvantových

SUBA. Dá se proto očekávat, še kvantová optika v dohledné budoucnosti výrasnS

ovlivní naše technické aosaosti.
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SIMULATION OF LASER-MATTER INTERACTION
IN SUBPICOSECOND RANGE USING COMPUTER

ALGEBRA FOR NUMERICAL CODE DEVELOPMENT

L. Drška, J. Limpouch, R. Liška
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Břehová 7, 115 19 Prague, Czechoslovakia

A b s t r a c t
The interaction of ultrashort laser pulses with plasma is studied by means of numerical simulation. V*r describe
heie briefly our package FIDE that is used for semiautomatical development and analysis of the simulation code.
Th* physical model and the results of simulation of interaction of 1 ps laser pulse with Al plasma are presented.
The processes of laser absorption and heat flux limitation are discussed.

1 Introduction
Symbolic and algebraic computation has been emerging as an important branch of computational physics. Nowadays
it provides excellent tools for solving maay difficult problems in physics. This paper will present the application
of computer algebra to the solution of a non-trivial and hot problem: absorption of ultrashort laser pulses in solid
targets.

2 FIDE package for automation of PDES solving
The advent of high-power picosecond aid femtosecond laser systems has introduced a new dimension for the study
of interaction of intense optical radiation with matter. Inadiance levels in the range of IOM - 10l»rV/em» offer the

Fif.l Scheme of the package FIDE Tab. 1 Description of FIDE subroutines

PDSS

•IDÚCI

I M R

r4 DIFFttSMCI
scams

CHARPOL

HURVP

OJjmAM

APraox

LINIAND

I F O R T R A N I

EXPRES

transforms PDES into any orthogonal coordinate
system

IIMET

discretizes PDES by integro-interpoiation method

APPROX

determiaes the order of approximation of difference
schemes

CHARPOL

calculates the amplifcatioa matrix and characteristic
polynomial of difference schemes, which are needed in

the Fourier stability analysis

HURWP

locates polynomial roots necessary in verifying the
von Neuman* stability condition

LINBAND

generates the block of FORTRAN code, which solves
a system of linear algebraic equation* with band

matrix appearing frequently w difference schemes

- 113 -



chance of studying a completely new and very complex regime of laser plasma generation [l],[2].
Computer simulation, the traditional method for later-mailer interaction studies, needs in such, previously

unexplored conditions a very flexible approach, allowing to generate program modules from a natural description
of a physical model extremely effectively.

Mathematical formulation of this model (and models in almost all branches of science) includes a complicated
system of partial differential equations, which can be solved only numerically. This is generally a tedious and
time consuming task involving a lot of routine, but very extensive, analytical calculations. They include namely
transformation of differential equations into different coordinate systems, discretization of differential equations,
analysis of difference schemes, and generation of numerical programs

The rapid development of computer and software tools allows to formulate a very attractive goal: to produce
simulation codes for complex physical systems automatically [3] Other approach, more realistic and allowing the
solution of real physical problems using relatively modest hardware, is a semiautomatic technology: development
of a package of programs for computer accomplishment of most mechanical calculations during the development
process.

Our package FIDE (Finite difference method for solving partial Differential Equations) for the semiautomatic
approach to the solution of partial differential equations systems is implemented in computer algebra system RE-
DUCE [4],[5] and uses FORTRAN as the target language. The structure of the system is shown in the Fig 1 The
present version of the FIDE package consists of six fundamental modules. The function of individual modules is
explained in Tab 1. Detailed description of the package can be found elsewhere [6], the code and complete docu-
mentation iias been included in the REDUCE program library (managed by A C Hearn, The RAND Corp , Santa
Monica).

3 Physics model of laser-target interaction
When tii* interaction of a subpicosecond laser pulse with matter is considered, almost all gas dynamics may be
neglected. The dominating processes are laser absorption, transport of thermal energy and material iomzation. The
first two processes ate included in this study while full lonization of plasma is assumed.

We describe the electrons by the Vlasov-Fokker-Planck kinetic equation (VFPE), which includes both the self-
induced electrostatic field and the Fokker-Planck collision operators for electron-ion and electron-electron collisions,
while the ions remain steady and cold. An s-polarized plane laser ware is assumed to be incident on an unmagnetized
plane target. Light absorption by inverse bremsstrahlung is treated in a self-consistent manner. We have restricted
ourselves to moderate laser intensities where the relativistic and electrostrictive effects may be neglected.

We use the diffusion approximation in which the distribution function is written

f{t,:,v)mf,(t,z,v)+l f ,(t ,«) , (1)

where r is axis along the density gradient, v is vector of velocity v. This approximation is justified both by the
experience with rodes [7] which include more complete information about the distribution function and by analytic
solution of special esses [i). The distribution function A may be divided into two parts. Its stationary put f\ is
oriented along the density gradient, while the part along the laser electric field is oscillating with laser frequency u/
The oscillatory part may be expressed analytically through /» and appears in the operator of inverse brenisstrahlung.

VFPE is thus transformed to following equations for / . aad / t p],[10)

where

«• - ?(;£*<•>•"•••T*<•»•<•)•&£)'!

V y 3 + 1

and e, m„ «,, Z, a, are elementary charge, electron mass, the permittivity of vacuum, ion charge aad density,
respectively. The electron density is n, m Z n, m 4* £ " **/• ' « Coulomb logarithms In A„, In AH for electron-ion
aad electroa-electroa collisions are calculated accordiag (11]. The last term in Ä", represents inverse bremsstraalung.
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The symbol £0 denotes the amplitude of the electric field of the laser wave, while E is the self-induced electrostatic
field, induced along the plasma density gradient to ensure the quasineutrahty It is obtained fmm the condition of
zero electron flux that is proportional to Ĵ ° ti3/i dv = 0.

At the boundaries the mirror-like reflection of electrons is supposed Alternatively, the Maxwell's distribution
may be supposed to be incident fiom the urerdense plasma and zero election flux on the nght boundary is required
Here we have assumed slow temporal variation of }x compared with electron-ion collision frequency The electron-
election collisions are included in the equation (3) in approximation that is strictly valid only for Z > 1

The electric field of the laser wave is treated in a stationary approximation as the time of propagation of laser
ladiatiou through plasma is typically short compared with laser pulse duration The wave equal ion for Eo is then

! § £('•-s*1*.) E.-0 (4)

where 0o is the angle of incidence of the laser radiation and the dielectric constant of plasma ŕ = f/f0 = in + if/ is
calculated selfrnnsistently. as follows

h = i - ' r

(6)

! ii' sysi>in of equations ('_')-(4) is solved numerically. The wave equation is solved simply by using standard RKF
. "(tin'- to solve ordinary differential equation* and the linear interpolation of dielectric constant between grid points
I he VFPE have been discretized by the IIMET module by using the altering direction implicit method (ADIM)

(l<)j In the first step of ADIM from the time layer n to n + 1 the spatial derivatives are taken on the implicit layer
n + 1 and the velocity derivatives on the explicit layer n. In the second step of ADIM from the layer n + 1 to n + 2
the spatial derivatives are taken in explicit and the velocity derivatives in implicit way By discretizing equal ions
(2).(3) also on all boundaries and boundary crossing!, we obtain 18 difference schemes for both steps of ADIM

The scheme has b»en analyzed on interior points. The APPROX module determines the oidei of its approx-
ini.'ilinri Oih' + (h')'2 + (A')3) in both steps of ADIM. For verifying the stability conditions the CHARPOL and
Hl'RWP modules have generated the block of FORTRAN code which should be included in the numerical program
solving the scheme

A ft ••: reordering, all the 18 difference schemes make up several systems of linear algebraic equations with band
matrices For then solution, blocks of FORTRAN code have been generated by the LINBAND module Also some
••ilh'-r parts of the numerical code, as e.g. integral evaluation, have been generated by GENTRAN

4 Results of the simulation
The applicability of the described model is limited by several factors The laser pulse duration rf his I" exceed the
Ucf streaming lime 'if electrons even in the unď-rdense plasma, i e ľ,,/'3 TP > 1 Th* hydro.lynannc motion of
plasma lias been neglected and thus the density length of the plasma profile has to be gieater than the expansion
length during the laser pulse This condition may be written us I. > r,rf. where c, is the ion sour") velocity The
iishiimpliori of negligible rlei-trostudive force limits the maximum laset intensity so that the el'-ctroh ijuivei velocity
'o = «-r.'i)/"i,<ii in the laser eiectnc field is small compared with electron thermal velocity

Here we present the results of simulation of Gaussian lps FVVHM pulse of laser radiation ,wth wavelength
A = n [fi&fim (fourth harmonics of Nd-la»er, also typical wavelength for excimer lasers) and maximum intensity
10'*H'/inJ at time 1 414 ps The laser wave is assumed to be incident noimally on a plane fully ionized Al (Z = 13)
target The exponential density profile is plotted in Fig2a Its density length L = \ and also the initial electron
temperature T, = KXťľ are relevant to a certain extent of preheating by laser prepulse The decree of lonization
is strongly overestimated at least at the beginning of laser pulse.

The laser absorption drops from the initial value of S5 % to about 14 91 at the maximum cmona temperature
and then grows moderately, overall absorption efficiency is about 21 %. The laser absorption is proportional to
imaginary part of dielectric constant of plasma, that is shown in Fig 2a In agreement with [12] it is lower than the
classical value by 14 - 4(i 9f due to the flattening of electron distribution function at low velocities The interesting
eflei-t of significant modulation of dielectric constant is due to strong modulations of \ľo\* in the standing laser
svave. depicted in Fig 2b along with the profile of the self-induced electrostatic field E

Fig.2c demonstrates strong limitation of heat conduction both in the overdense and underdense plasma Far
behind the critical sutface the thermal flux exceeds the Spiizer value due to relative)? fast electrons reaching this
region The heat flux may have the opposite sign than the thermal gradient in certain areas of absorption region,
as the heat flux doesn't follow the temperature modulations. The thermal flux is oriented here strongly outward at
the rise of laser pulse Later the heat flux is not calculated accurately in the rarified plasma due to a problem with
very low collision frequency of most energetic electrons.



' m ( e ) ('"""lotion)
lm(e) (clossicol)

— - N./Ne

Fig.S Spatial profiles of (a) density and imaginary part of
dielectric constant, (b) electrostatic E and laser £o field,
(r) electron temperature and heat flux in time T = 1.4 ps

Fig.3 Space-time eTolution of electron temperature

The overall space-time evolution of the electron tem-
perature is plotted in Fig.3, where one can see that the
modulations of electron temperature due to the mod-
ulation of absorption in the standing laser wave are
smoothed by the heat conduction only partially

5 Discussion and conclusions
The developed package FIDE for a semiautomatkal con-
struction and analysis of simulation code* has proved to
be a useful tool for this difficult physical task. Certain
aspects of short pulse laser interaction with matter have
been studied and the effects of modification of the laser
absorption and of the heat flux due to kinetic effects
hare been proved. However, the simulation of such sys-
tems is still at the beginning. For shorter laser pulses the
delay in response of the asymmetric part of the electron
distribution function cannot be neglected. A descrip-
tion of the process of ionization in a kinetic model is an
important, but very difficult challenge for future studies.
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Výpočet radiačních maticových elementů mezi kontinuálními elektronovými stavy
Calculation of the radiative transition matrix elements between continuum
electronic statas

J. Vackáŕ
Fyzikálni Ustav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 0

Pri řešeni nékterých problému spojených s elektronovým rozptylem v pevných
látkách je výpočPt maticových elem*ntů mezi vlnovými funkcemi elektronových stavů
patřících ke spojité části energetického spektra nevyhnutelný. Tento problém byl
předmětem řady publikaci, napr. 110), kde lze najit dalsl reference. Zde
představujeme numericky bezpečnou a rychlou metodu, vytvořenou pro výpočet
radiačních maticových elementů v problémech se sféricky symetrickým potenciálem
konečného dosahu pomoci mul tipólového rozvoje. Je použita numerická integrace
uvnitř nějaké konečné oblasti a analytická integrace vné, přičemž i analytická
integrace je prováděna počítačovým programem. Zvláštní pozornost je věnována
numerické stabilitě s ohledem na vysokou energii dopadajících elektronů (více než
5 keV) popsaných rychle oscilujícími funkcemi. Metoda umožňuje počítat i členy
vyšších řádů v mu 11 ipó1ovém rozvoji.

Se zmíněným problémem jsme se setkali při studiu rozptylového procesu v
izochromatové spektroskopii (BIS - Bremsstrahlung Isochromat Spetroscopy). Rychlý
dopadající elektron je zbržděn na coulombickém poli rozptylujícího atomu při
současném vyzářeni fotonu, měřeného izochromátovým detektorem. V [4,5] byl
rozptylový procesces v BIS diskutován detailně, zde se fyzikálních aspektů v rámci
jednoelektronové aproximace (LDA - local density approximation) dotkneme pouze co
nejstručněji. Tento příspěvek je věnován téměř izolovanému matemetickému problému
integrace zmíněných maticových elementů.

Za určitých předpokladů lze interakci zbrzdeného elektronu s okolními atomy
v blízkosti rozptylového centra zkoumat oddělené a pro účely výpočtu maticových
elementů uvažovat obě vlnové funkce ». i »f - dopadajícího i zbrzdeného elektronu
- ve tvaru . - . ..

*g --!— £ i* (2/+1) e±ló( RM(r) P^cos 0) (1)
2k t*0

představujícím řešení Lippman-Schiringerovy rovnice ve sféricky symetrickém
potenciálu. Funkce P, jsou Legendreovy polynomy argumentu cos 0 « K.f/(kr).
Radiální vlnová funkce Äjj/( r) odpovídající energii £#« l\zkz/(2m) je přesné řešeni
radiální Schrodingerovy rovnice. Pro muffin-tinovy potenciál (obecné pro jakýkoli
potenciál konečného dosahu) může být toto řešeni vné muffin-tinové koule vyjádřeno
jako lineární kombinace sférické Besselovy a Neumannovy funkce a navázané na
řešeni uvnitř pomoci fázových posunuti 6^:

Äjj.í r) • * [ cos 6# j .(Ar) - sin 6^ n^( kr) J (2)

pro r > # M T, t.j. vné muffin-tinové koule (v oblasti plochého potenciálu).

V nerelativistické aproximaci, za předpokladu slabého elektromagnetického
pole, mtiže být v radiačním poruchovém hamiltoniánu uvažován pouze člen nejnižšího
řádu v a (kostatnta jemné struktury). Maticový element takového poruchového
hamiltoniánu / i e-i<J.ř g fl I • ) (3)

kde polarizace a vlnový vektor emitovaného fotonu jsou označeny i a 4> může být
upraven oddělením radiální a úhlové části, odvozením výběrových pravidel a
provedením multipólového rozvoje. Tím je úloha výpočtu maticových elementů
zredukovaná na nalezení radiálni vlnové funkce Äj^(r) pro počáteční i koncový
elektronový stav a na výpočet jednodimenzionálních (radiálních) integrálů v
jednotlivých členech mul tipólového rozvoje, které jsou typu

kde * souvisí s řádem členu a t je svázáno s ť prostřednictvím výberových
pravidel: napr. X»l a <»•£'* 1 pro dipólový člen.

Tyto integrály rozdělíme na dvě části:

o
/V. • f ... . V *MT ( 5>

c
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První integral je počítán numericky, druhý pomoci počítačového programu pro
symbolické manipulace, který byl vytvořen speciálně pro tento účel. Nezávislost
konečného výsledku na hodnotě i?c je hlavním a nejspolehlivéjšlm kritériem pro
přesnost výpočtu.

Nejprve se budeme zabývat výpočtem prvního integrálu

Při energiích dopadajícího elektronu kolem 5 keV musíme očekávat, že radiální
vlnová funkce Bt,(r) popisující dopadající vlnu bude velmi rychle oscilující. To
znamená, že výsledná hodnota integrálu (6) bude relativně malé číslo, které
vznikne jako výsledek sumace velkého množství relativné velkých položek se
střídavými znaménky. Tomu musí být přizpůsobena numerická integrační metoda a všem
krokům výpočtu musí být věnována maximální péče.

Prvním krokem je vyřešeni radiální Schrodingerovy rovnice (v atomových
jednotkách)

r 3 r 2 I ** J I *• -" r 2 J fcť
Aby hustota integrační slté mohla být optimálně přizpůsobena prostorové frekvenci
řešeni, je obvykle prováděna substituce r - r(C), kde C je lineární funkce indexu
sítě. Obvykle užívaná exponenciální (Loucksova) síť neposkytuje dostatečné
možnosti přizpůsobeni rychle oscilujícímu řešení pro svou nízkou hustotu ve
vzdálenějších oblastech od centra. Požadujeme jinou substituci zachovávající
jednoduchý tvar Schrodingerovy rovnice (7), t.j. zachovávající tvar sférické části
Laplaceova operátoru v (7)

r dzz I J C a cz L J I a c ;

Jako optimálně přizpůsibitelnou jsme zvolili hyperbolickou substituci

r(C) » a C / U - C ) . C = i/m, i » 1,2, . . n < m, (9)

kde a, n, m jsou nastavitelné parametry a i je síťový index. Hodnoty téchto
parametrů, které byly v našem výpočtu použity, jsou a=6.0, n=50000 a m*60000.
Další zhušťování slté nezvyšuje přesnost řešení, naopak způsobuje kumulaci
zaokrouhlovacích chyb.

V této síti byla numerickétintegrace rovnice (7) provedena Numerovovou Metodou
pro vlnovou funkci počátečního i koncového stavu - Rkf i J?t,,, . Normalizace pro
obě funkce je provedena tak, aby vztah (2) platil pro r > R^j- Fázová posunutí 6.
a 6^, Mohou být určena z logaritmické derivace radiální vlnové funkce
xktSr) * rfi/c-f^r' v b o d ě r

0

 > BHT Abychom se vyhnuli riziku dělení malým číslem,
ve výpočtu jsme použili numericky bezpečnější výrazy pro 5» :

sin Sf « , cos 6^ - (10)

V Az+ Bi V Az+ B£
kde

A
B " ::..: " . -.: : . < i n

Druhým krokem je numerická integrace (6). Ukázalo se, že pro uvedené energie
dopadající vlny nelze použít Simpsonovy aproximace ani aproximací vyšších řádů,
protože v daných podmínkách neposkytují výsledky s vyhovující přesností. T Í M máme
na mysli, že konečný výsledek se mění při zrněné Rc o více než 100%, takže vlastní
výsledek vůbec nemůže být určen. Důvodem tohoto jevu je specifická vlastnost
tohoto typu aproximaci, totiž že jejich přesnost klesá se zvyšující se hodnotou
derivací vyšších řádů integrované funkce. Nakonec jsme užili aproximaci druhého
řádu aplikovanou na symetrické okolí každého bodu síté, t.j. jistou symetrickou
obdobu Simpaonova pravidla, čímž byla odstraněna příčina hromadení systematických
numerických chyb a byly obdrženy přijatelné výsledky.

Nyní obrátíme pozornost k druhému integrálu

(12)
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kde radiálni vlnové funkce Ä jsou typu (2) v důsledku plochého potenciálu v
oblasti r > Jfyj.. Sférické Besselovy a Neumannovy funkce vystupující v (2) j»ou
definovaný vztahy

j.(«)«(-i)V í
z dz z

l

(13)
d U cos z
z áz '

Obé funkce, j. i n,, jsou tedy tvořeny £+1 členy typu

" " z nebo c o s, z , j - 1, ..<+!, z - *r.

Z t o h o p í y n e , ž e i n t e g r á l ( 1 2 ) s e s t á v á z < t ( / + l ) ( / ' + 1 ) č l e n ů t y p u
1 s i ní*r> siní*'7-l
sin ( 6 j

 s i n ( o ) co« cos 1* r>

 r\ rzár

"c
Jak bude ukázáno dále, každý z takový integrálů nuže být vypočten analyticky ve
foraě konečné řady 2 f Ij*j'-X-2l + l] členů, z nichž každý obsahuje jednu konvenčni
eleaentání transcendentní funkci a příslušný koeficient. Tedy integrál (12) se
rozátépl na . ,,

8 Z Z (">J'-*-2l*l)

takových členů. To je důvod, proč byl pro analytickou integraci vytvářen speciální
počítačový prograa.

V první radé suti být představen přijatelný algoritaus generující sférické
Besselovy a Neuaannovy funkce. Poaocí součtových foraull pro goniometrické funkce
a rekurentních relaci pro Besselovy funkce je aožno dokázat následující
vztah: t

i A z) cos 6 - n^(z) sin f> * T

< 0 pro j sudé

c sin lz * 6 * (u/z) <XJ)]

Qij) • (
^ pro j liché

a koeficienty c^ . tvoři trojúhelníkovou aatici ve které jsou prvky řádku po řáde*
určeny vztahy

y (2Í-3) Ctj . j m 1,2
ci*l.j m \ ( 2 i " 3 ) cij - ci-l,j-2 ' J • 3' •• * < 1 5 b>

N ~ci-l.j-2 . J * i*l

Ve spojeni s (2). výraz (15a) a6ze být dosazen do integrálu (12). Utijeae-li
důsledků součtových forauli, dostán

r"*i.«.(r) r» MMin

C f
m _i_lilt- T T r

2 * * Ĺ L Cl+l,
jmO jmO

o. ((*•*' )r*6^6(.*^-i<KJ)*QiJ')l) r*-*-*'*>-'' dr

Zbyva vypočist uvedené dva integrály. Tyto Integrály typu

r"eo«(Jfr*á) r" ér (17)

je třeb« vyšetřovat oddelene ve dvo« případech, pro » * 0 á n < 0. V Brva la
případe, n i 0, integrál (17) neemistuje. Av«ak, «vátae te

H a f e " t r co»(«rr»A) r* ár • ľ cos(*r*A) r* ár

pro konečné t v dtsledku •tejaoaérae spojitosti integrované funkce na «vatov«a«a
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intervalu. Vezaeae tedy integrál

*e~ e r cos{Kr+A) r" dr (16)

aísto (17). Poaocí integrace per partes, po zdlouhavých ale priaočarých úpravách,
dostaneae následující vztahy:

lia r"e~er cos(XrfA) r"dr -
e-o Ir n (19)

. S±. V Si (JCÄ)(|1-i> cos í KR + A + (i-D-5-}
Jť̂ * (n-i) * Z J

pro n i 0, a
%os(*Tr+A) r" dr « (20)r

[ -n-1
V {-«-!-*)'• («?)<"*') cos í *Ä+ A + (i-D-5.)
,-tfi (-n-i)! l 2 J

cos [A • (-n-1) K/2] Ci(juř) _ «in ÍA + (-n-1)
(-n-1)! (-n-1)!

pro n < 0. S U M pres i není prováděna pro n «-l. Syaboly' ci a si označuji
integrální sinus a cosinus:

ciU) .J" c o» ' dc . si(z) - -J" » i n ' dc (21)

(viz napr. (7)).

Integrál typu (12) tedy aftte být vypočten poaocí vztahu (16) ve spojeni s
(19),(20) poaocl substituci

* " *c
K%m k - k' Kf k + *'
B £ € Z í * * a ?

H • A m'%, ̂át* • / ^ j*

kde index i resp. t odkazuje na první resp. druhý integrál na pravé strané (16).

Posouvánia pološeru #c bylo zjistéao, te přesnost v uvazované* rozsahu energii
počátečního a koacového stavu (do S.SkeV resp. 20 - 400 eV) je pro dipólový Clen
lepá í mmt 71. Pro cleny vysilch řad* je absolutní přesnost stejná, tedy napr.
Jest lite hodnota členu vyššího radu tvoři 2* hodnoty dipólového členu, relativní
odchylka a*te být at 100X. Bovnét byly porovnávány výsledky prvního řádu (dipólové
členy) s Mticovýai eleaenty operátoru IV (gradient potenciálu), a byl zjistán
souhlas v raaci uvedené 2X přesnsti.

Počítačový progres je k disposici. Zdrojový kód je ve FOBTBAMu 77 a 64-bitové
representace je poutita pro proaéaaé typu real. Na počítači, jehot rychlost je asi
1 Mlops (Sieswas 7336), trvá auaerická integrace Jednoho Maticového eleaentu (v
šiti 30.000 bode) asf 40 s CPU. Bavíc, auaerick* řeteni Bchrodingerovy rovnice (ve
stejaé sitl) trvá asi 30 s CPU pro katdou vlnovou funkci, ces potřebný pro výpočet
analytického integrálu Je zanedbatelný.
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TAJEMK MEGAFLOPS*

I. Sklenař
Fyttk41.nl ast&v CSkV, Cukrovarnícka 10, 162 00 Praha 6

Abatrakt: Pred realizaci vědeckotechnických vypoctú je potreba znát výkonnost
počítače, na neat aajl byt výpočty realizovány, v toato príspevku Jsou objasnány
základní po J ay tykající se výkonnosti pocltacfi. Prudký narost výkonnosti pocltacn
všech kategorii ztážuje orientaci v těchto probleaech u uživatelů 1 provozovatelů
poeltaco.

fÍTOMn _ T^t*0 # ^ r C h 1 YatfatlaXal DiaC eLt^aCfl

v toato textu budou používaný nesledující poJay:
irr*i t-mit*-Vrm iMĵ  j ^ « je funkční specifikace hirdwre poCitace. Architektura aá
obvykle charakter pravidel, která popisuji funkci prograau ve strojovea kódu. ar-
chitektura Je tedy rákiartnfa rozhrania aezl softMexaa a harrtwarea.
Tfhw.ini.il «nf«»«^« xde aysllae souhrn technických prostředku, x nlchl Je poeltac
vyroben (integrován* obvody, daeky tl*tenych apo)*, konektory, —chanlefce kon-
strukční prvky apod)

tACC rozualae lapleaantacl architektury na dene technologii.

ftychiy technologicky pokrok prudce aáal vátáiau užitných parametra pocltaca.

Naproti toau architekturu se saatl vátálna výrobca stabilizovat, aby byla zachová-

na v co aejvátála rozsahu pfeaosltelaoet

výkonnost rtsnffrr počítačového syst—w ovllvauje tacaaologle. oraanliare. ar-
chitektura a software. TáHadala aerltkaa »y>oaauill aa arovnl tecaaologle bfvé
Cas potřebný ke tmémé stava hradla, lakiaawlao prvka tacaaologle. Taato cas Ja
—drny velikosti hradla. Hala hradla aajl aavlc alikf stratový vykoa a aaocaujl
tak vysoký stup— integrace.

Okolea nraaalfsrs Je aradavtla éosatawl co nejkratšího tatíadalan cyklu a co
nejaenilho poetu iMHataich cykl* putřabafO k raallucl laatrakcl. Mika
základního cyklu a* edvocuje t caaa sotřsbaaho ke saaaa atavu hradla, pocta hra-
del, kteryal ausl slgaaly baaaa cyklu projit a délky spojovacích vodice aacl hrad-
ly (souvisí se stupaaa lataerace).

První systeaatlcky aevrteaou architekturou byla tacátkaa CO. lat archltaktura
I M 5/3*0, která ja (In(ani rocvljeaa pro strediskové počítače, tawciaa lnatrakcl
teto architektury obsahuje rada valal sloCltych laatrakcl. architektury
typu byly dále navraovaay pradavsla tak. aby uaotaovaly aávrh koapllátorá
rujlclch kod blízky optlaálalaa hada (kapr. architektury vas-11, HC-eaOOO,
M32O32). Architektury tohoto typu Jsou daas aaiyvaay CX0C (Caaplsa Xnatnetioa
set Coaputers). Koaplasaost laatrakcl aaotauje efektlval provadaal fuakcl. ktard
tyto instrukce pflao realizuji (kapr. prasaa sole zaaka llbovolaá dálky), áváak m

druhá strana silná koaplikuje iaalaaanurl architektury, tj. orgaalzafl haráaara.
Pfltoa »• ukazuje, trn koaplasal lastrukce Jsou v raálaách prograaach relativná
vzácná, naproti toau daleko aejcaetájál Jsou Jidaatachi lastrukce typu UMD-tTOK
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(přesuny mezi pamäti a registry), aritmetické instrukce a skokové instrukce. Ost-
atní instrukce se vyskytuji jen velmi vzácné, pfip. je kompilátory vůbec
nepou£lvajl. Tento poznatek vedl začátkem 80. let k formulováni alterr --ivnlch
zásad pro návrh počítačových architektur, označovaných jako RISC (Reduced - • • •>••
tion Set Computers). Množiny instrukci RISC neobsanuji zádně komplexní n.
naopak intrukce jsou co nejjednodušší, omezen je počet formátů instrukci, •.< . •.••
počet instrukci Je co nejmenší. S paměti pracuji Jen instrukce typu LOA" .~; .;
aritmetické instrukce se provádějí Jen s operandy v registrech, kterých zato -,y•.-;\
vyssl počet. Instrukce obvykle bývají vykonávaný béhem jediného základního cyklu s
prípadnou výjimkou instrukci typu LOAD-STORE.

Takto jednoduchou architekturu lze implementovat na dané technologii s pod-
statné kratším cyklem Instrukce ve srovnaní s architekturou CICS. K realizaci
funkci, které CICS architektury zvládají Jedinou komplexní instrukci, je tfeba u
architektur RISC fad* instrukci, avšak tyto případy jsou málo Četné. Existuji ov-
sem značné rozdíly, kupf. olohy ASft používají řadu komplexních instrukci, proto
architektury RISC Jsou pro né méné efektivní, naopak vědeckotechnické olohy patfl
mezi ty, pro které jsou architektury RISC vysoce efektivní. Proto v současné dobé
výrobci pracovních stanic všeobecné přecházejí z CISC architektur (MC66X0, VAX-11)
na RISC architektury (R3000, MIPS, H88OOO). Nastup architektur RISC také pfiznive
ovlivnilo všeobecné přijeti operačního systému UNIX, který je na nové architektury
snadno přenositelný.

Výkonnost centrálních Jednotek počítačů (dale CPU) Je udávána celou řadou
ukazatelů. Nyní si všimneme ukazatela, které Jsou nezávislé na zpracovávaných
úlohách. Ukazatel NXPS <M - Mega, IPS - Instruction Per Second) se obvykle vztahu-
je k nejkratším inštrukcia. Ukazatel RTLOPS (M > Mega, FLOPS - FLoating Operations
Per Secími) udává —Klmálnl výkon části CPU provádějící operace s čísly v po-
hyblivé Čárce. Pokud sčítáni a násobeni vyžaduje razný čas. poulívá se průměrného
výkonu pro o M operace. Z předchozího Je zřejmé, ze odaj MIPS pro počítače s
raznou architekturou nemal být srovnatelný a ze málo vypovídá o výkonu počítače
při zpracováni konkrétních oloh.

Architektury vektorových procesorů se od balných architektur (tzv. sek-
venčních architektur) lisí pouze v jednom saéru - mají v souboru instrukci in-
strukce, které nepracuji nad jednotlivými operandy, ale nad Jejich vektory, tj.
instrukce typu sečti dva vektory nebo vypočítej skalární součin. Takové operace
Jsou typické pro vědeckotechnické výpočty, zvlásté pro ty úlohy, které jsou zalo-
ženy na lineární aleebre. vektorové instrukci odpovídá u sekvenčních architektur
cyklus, obsahující radu instrukci. Poutiti vektorových instrukci je mnohem cfek-
tlvnájsi, net poutiti cyklu se skalárními Instrukcemi, protože instrukce je dekó-
dována pouze jednou a hardware múze optimalizovat prenosy dat aezl parnátl a arit-
metickými Jednotkami, v zasedá je třeba Mel, ze výkonnost vektorových procesorů
Je vlče závislá na výkonnosti paméCového systému net na rychlosti aritmetických
jednotek.

K prekladu prosr— pro vektorové procesory se pouti vá vektorlzujlclch kom-

pilátorů. Okolsa vektorlzujlclho kompilátoru jé. kromá překladu zdrojového proara-

- 12? -



nu do instrukci strojového kódu, vyhledat ve zdrojové* programu příkazy, které lze
přeložit pomoci vektorových instrukci. Vhodnými kandidáty pro překlad vektorovými
instrukcemi jsou cykly typu

DO 100 1-1,M
100 A(I)-B(I)*C(I) ,

avSak Často lze transformovat zdrojový program tak, ze lze vektorovými Instrukcemi
přeložit i podstatné složitéJsi cykly. Automatické vyhledáni takových transformaci
Je klíčovým okolem vektorlzujlclch kompilátorů. Hékteré cykly ovsem vektorizovat z
principiálních důvodů nelze. Jsou to cykly obsahující kupř. nelineární rekuizi,
netriviální podmlnéné příkazy nebo voláni funkci a podprogramů. Části programu,
které nelze realizovat vektorovými instrukcemi, musí být přeloženy béznými in-
strukcemi pro skalární operace. Je zřejmé, ze pokud kupř. 20% programu (z hlediska
Časové náročnosti) není vektorizovatelných, pak zrychleni programu za použiti vek-
torizace oproti programu bez použiti vektorizace múze být nejvýše 5x bez ohledu na
výkon vektorových instrukci (tzv. amdahlúv zákon).

Krone cyklů, které nelze vektorizovat ze zásadních důvodů, zůstanou některé
cykly nevektorlzovány, protože vektorlzujld kompilátor možnost vektorizace cyklu
nepozná. Vektorizace Je pak notné dosáhnout vhodnou rucnl úpravou ve zdrojovém
textu. V řade případů také efektivnost zpracováni dané úlohy na vektorovém proce-
soru závisí na volba vhodného algoritmu.

Všeobecné lze fid, ze vektorové procesory se osvědčily pro aplikace, jejichž

Jádrem Je řešeni úloh lineární algebry.

Výkonostnl decharakteristlka vektorových procesor* není obecné snadni. Výkon
udávaný výrobcem v HFOPSech znacl obvykle maximální technicky doeatltelnou
hodnotu, výkony na reálných aplikacích bývají podstatné, často o řád. nlzsl. Aby
bylo možno získat určitý obraz o výkonnosti vektorych procesorů, byly vytvorený
soubory typických úloh (tzv. jader), kupř. Llvermorská jádra [4], jádra lineami
algebry LIHPAC [1], nebo rozsáhlý soubor Perfect Benchmark Club (2).

Paralelní procesory obsahuji vice net Jednu CPU. Počet CPU mate být 2-4
(střediskové počítače) nebo 1 nakolik desítek tlslc (kupř. CH-2 firmy Thinking Ma-
chines) . Koncepčné se déll do dvou skupin. První skupinu tvoři paralelní proceso-
ry, u nlc*t CPO sdlll společnou pamet. • tohoto typu si mohou Jsamotlivé CffO snad-
no předávat data, avšak počet CPO je ometen výkonem pesetového systému (obvyVle
nejvýše 10 CPU). a paralelních procesor* matricích do druhé skupiny J M U CPO vyba-
veny nezávislými psmétml. data si mezi sahou vyměňuji pomoci komunikační alte. To-
pologie komunikační slté bývá pravidelná (Čtvercová alt, hyparkostka). Počet CPO v
tomto případ* l w snadno zvyšovat (prakticky nesneseme), valmi přiuUvy je tet
pomér výkon/cena. Otázkou je omet predavšia proaraaovenl. Zikladnf profclaaaa Je
rozdelení úlohy mezi jednotlivé CPB. hocdelenl aual být navrtáno tak, aby M alnl-
mallzovaly predevtlm nároky na komunikace mezi jednotlivými CPO. Ačkoliv na para-
lelních procesorech byla zvládnuta rada praktických úloh (3], chybí zatla nástroje
odpovídající vektorlzujlcla kompilátorům. Pokusy provialml v tomto smeru satia
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nejsou pflll.fi nadějné. Avtak s jiz existujícími knihovnami základních numerických
metod (opét především z oblasti lineární algebry) •onou b?t paralelní procesory
cenové velmi atraktivní alternativou sekvecnlch i vektorových procesoru.

Zivér

Výkonnost počítače typicky nelze charakterizovat hodnotou Jediného parametru.
Výkonnost počítače charakterizovaná dobou zpracovaní určité aplikace je silné
závislá na konkrétní aplikaci, dokonce i na způsobu jejího naprogramovaní. To se
tyká velkou serou především vektorových a paralelních architektur. Efektivní vyu-
žiti těchto architektur proto vyžaduje podstatně vétsl asill při programovaní ve
srovnáni s programovania na sekvenčních architekturách.

IM Oongara. J.J., Performance of Various Computers Using Standard linear Equa-
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141 Sklenár I., Paralelní architektury pro numerické výpočty a jejich progra-
sovánl, v Platil F., Stawdek J., Bocenka výpočetní techniky 1, Infomatlka,
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FYZIKA STANDARDNÍHO MODELU ELEKTROSLABÝCH INTERAKCÍ

Jiří Hořejší

Nukleární centrum

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

V Holešovickách 2, 1B0 00 Praha B

Glashou-Salam-Weinbergův (GSW) standardní model (SM) elektroslabých interakcí

je teorie sjednocující slabé a elektromagnetické interakce na základě principů

neabelovské kalibrační invariance a Higgsova mechanismu (který dává kalibračním

polím nenulovou hmotu). Takto formulovaná teorie je renormalizovatelná, tj. umožňu-

je v zásadě stejně detailní výpočty jako kvantová elektrodynamika.

SM je v dobré shodě se vSemi známými experimentálními daty a dosud provedené

experimenty potvrdily předpovězené vlastnosti interakcí intermediálních vektorových

bosonů (IVB), tj. kvant hmotných kalibračních polí, s fermiony (leptony a kvarky).

Důležitým experimentálním mezníkem bylo odhalení existence a struktury neutrálních

fermionových proudů, jež fakticky vedlo k uznání G5H teorie jako realistického (tj.

standardního) modelu elektroslabých interakcí jeítě před objevem IVB. Vlastní objev

IV6 K— a Z° s předpovězenými parametry v r.1983 byl skutečným triumfem GSW teorie.

Zcela nedávné experimenty dále vymezily obsah modelu vyloučením možnosti čtvrtého

lehkého neutrina, což zřejmě potvrzuje existenci právě 3 generací fermionú v rámci

SM. Jediným chybějícím článkem v sektoru IVB a fermionú je t (top) -kvark, tj. nej-

těžší kvark 3.generace, pro jehož existenci jsou zatím jen nepřímé, nicméně pádné

důvody. GSW teorie rovněž předpovídá dalií dosud nepozorovanou částici - Higgsův

boson (H). H je elementární skalární elektricky neutrální objákt, který je automa-

tickým důsledkem zvoleného způsobu realizace Higgsova mechanismu. Sektory SM popisu-

jící samointerakce IVB a H, resp. interakce H s IVB a fermiony jsou zatím nedostup-

né pro přímé experimentální testy, ačkoli teorie předpovídá jejich vlastnosti dosti

podrobně.

Zřejmě nejpozoruhodněji! dosud ověřenou předpovědí SM jsou foimule pro hmoty

IVB, plynoucí z předpokládané specifické ("minimální") varianty Higgsova mechanismu.

Současná přesnost měření paraaetrů zejména neutrálního Z° umožňuje testovat i pří-

padné efekty korekcí vyiiího řádu ("radiačních korekcí"), které lze v rámci CSW

teorie spočítat obvyklými metodami renormalizacc. Relevance radiačních korekcí pro

srovnání teoretických předpovědí SM a experimentálních výsledků je zcela evidentní.

Ignorujeme-li tyto korekce, SM předpovídá pro hmotu 1° hodnotu (nadále vie v jed-

notkách GeV/c2) •£°)= B7.60 *. 0.74, zatímco s jejich započtením se dostane » z *

91.51 • 1.10 ; současná experimentální hodnota je přitom m^* K p )= 91.15 * 0.0) .

Pro nabité lvi předpovídá SM hodnoty ^ '* 75.77 *_ 0.9*. m^ = 80.U •. l " . přičemž

M<:exp)s 8 0 4 , ^ 0 í 7 Z t f c j t n a m i % t é následující komentář: Formule SM pro hmoty

IVB se započtením radiačních korekcí se obvykle plií ve tvaru

kde Gp je Farmiho konstanta známá z rozpadu mionu, M je elektromagnetická kon-

stanta jemné struktury a tfcinbergův úhel Jy (původně parametrízující mining
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neutrálních kalibračních polí) se nyní ve většině literatury definuje druhým ze

vztahů (1). Veličina £r je příslušná korekce, která dosti komplikovaným způsobem

závisí na fyzikálních parametrech SM. Poznamenejme jen, že její numerická hodnota

je £ r = 0.07, pokud » t £ « w a " H £ 300 GeV/c ; pro velké m^ se velikost AT

znační redukuje (kvadratická závislost), zatímco velké m H ji mírně z *:šuje (loga-

ritmická závislost). Vzhledem k tomu, že Gp a « jsou známy s vysokou přesností, je

hlavním zdrojem neurčitosti v číselné teoretické předpovědi hmot IVB nepřesnost

hodnoty 'VLI : Analýza neutrinových experimentů dává sin v u = 0.242 + 0.006 při za-

nedbání příslušných radiačních korekcí a sin T ^ - 0.233 ± 0.008 po jejich započte-

ní. Tato nepřesnost zatím nedovoluje podrobnější test typických elektroslabých pří-

spěvků k ár (napr. efektů virtuálních IVB nebo H),které jsou malé ve srovnání s

příspěvky čistě elektromagnetického původu. Dá se říci, že např. vynikající souhlas

předpovědi m z a m l e x p lze vysvětlit pouze na základě efektů polarizace vakua

kvantové elektrodynamiky.

V blízké budoucnosti bude pro fyziku elektroslabých interakcí důležitý očekáva-

ný přímý experimentální důkaz existence t-kvarku; současná dolní experimentální mez

je m. i 77 GeV/c a analýza radiačních korekcí v SH vede k omezení shora m. á, 200
2 2 á

GeV/c . Oále lze v dohledné době očekávat zlepšení přesnosti určení sin v^ na úro-

veň alespoň 0.003 (na základě měření polarizačních asymetrií v e~e* srážkách na

současných zařízeních LEP a SLC) a rovněž určení m H s přesností zhruba 100 MeV/c

(na základě produkce H na pp collideru Tevatron). Každá z těchto alternativ tak

umožní experimentální určení veličiny jr ve formuli (1) s přesností 0.01, což dá

skutečné přesný test SM na úrovni typických elektroslabých radiačních korekcí.

Poněkud později (zhruba v polovině 90.let), pokud bude uvedeno do pro.ozu zařízení

LEP II v CERN, bude možné přímé studium interakcí IVB typu WWZ a elektromagnetické

interakce MNy na základě produkce párů W~W* ve srážkách e'e* pri energii zhruba

200 GeV v těžislové* systému. Tyto experimenty by měly potvrdit přímo, že IVB sku-

tečně odpovídají kalibračním polím a navíc umožní nezávislé přesné měření m„.

Nejzajímavější a zatím zcela otevřená je otázka existence a eventuelních vlast-

ností Higgsova bosonu. Na rozdíl od IVB, standardní model nedává žádnou předpověď

pro m H a z nedávných experimentů plyne jen omezení m H 2 32 GeV/c . Vyjasnění pod-

staty Higgsova mechanismu má prvořadou důležitost v současné fyzice elementárních

částic a relevantní experimentální odpovědi lze očekávat během nejbližších 10 let.

Je třeba zdůraznit, že pres svou jednoduchost a fenomenologickou úspěšnost

obsahuje standardní model řadu volných parametrů a předpokladů zavedených ad hoc

a nemůže být zřejmě považován z» uspokojivou teorii elektroslabých interakcí.

Současná éra velmi presných experimentálních testů slibuje v blízké budoucnosti i

možnost odhalení eventuelních odchylek od předpovědí standardního modelu, což by

mohlo poskytnout teoretiku* tolik potrebné vodítko pro konstrukci hlubší jednotné

teorie základních interakcí.

L i t e r a t u r a (některé nedávné přehledné práce):

l\l R.O.Peccei, Radiative Effects and Flavor Mixing in the Standard Model,

DESr 88-180 (1988).

Ill R.O.Peccel, The Physics of the Standard Model, OESV 89-040 (1989).

/ ) / M.E.Peskin, Theory of Precision Electroweak Measurements, SLAC-PUB-5210 (1990).

/•/ J.F.Gunion et al., Higgs Hunter's Guide, preprint University of California
Oavls, UC0-B9-a (1989).

ľ>l M.L.Swartz, Precision Experiments in Electroiteak Interactions, SLAC-PU8-5219

(1990).

- 126 -



VLASTNOSTI A HĽADANIE GLUÓNIÍ

Jozef Lánik

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava

Hoci na možnosť existencie gluónií ako viazaných stavov gluónov g sa poukázalo

/I/ už na úsvite éry kvantovej chromodynamiky (QCO), nemáme ich existenciu doteraz

experimentálne dokázanú. Experimentálny dôkaz existencie gluóniovej zložky v hadró-

novom spektre by predstavoval silnú a pravdepodobne rozhodujúcu podporu pre správ-

nosť QCD ako predpokladanej fundamentálnej teórie silných interakcií.

Serióznu teoretickú podporu pre existenciu gluonií dávajú modely vriec. Tieto

modely (/2/ a odvolávky tam) pre hmotnosti gluónií s J P C=0 + +,0~ +,2 + + a 2"* predpo-

vedajú nasledovnú hierarchiu:

MQ++ < Mn- + < M2++ < M2-+ ,

pričom hmotnost Mg++ čistého skalárneho gluónia gg leží niekde v intervale 0.7-1.4

GeV. Tieto výsledky spolu so vzájomne konzistentnými výsledkami, získanými v rámci

OCO la mriežke (pre prehľad viď /3/), vedú k predpovedi, že MQ++ a- 1.3 GeV.

Ukazuje sa /4-6/, že niektoré z nasledovných naivne očakávaných znakov gluó-

nií /7,8/, t.j. že (i) zanedbatelné sa miešajú so stavmi qq nonetov, (ii) majú

potlačené rozpady do obyčajných qq mezónov a sú úzkymi stavmi a (iii) slabo sa

viažu k fotónom, nemusia byt všeobecne hodnoverné. Naopak, fyzikálne gluóniá môžu

obsahovať okrem gg aj nezanedbateľný komponent qq, můžu byť širokými a ťažko pozo-

rovateľnými stavmi a mat bohaté rozpady na dva fotóny. Na príklade skalárnych

stavov je vidiet /4-6/, že ľahké 0** gluónium získava takéto prekvapivé vlastnosti

konzistentne s tým, že dominuje nízkoenergetické teorémy pre anomálnu stopu tenzo-

ra energie - hybnosti (viď /9/).

Tak v rámci efektívnych lagranžiinov sa ukazuje /6/, že je pravdepodobne

veľká zmiešavanie medzi čistým 0** gluóniom í ~ gg í skalárnym SU(J) f singletným

qq stavom Sg~( l//j")(uú+dď*sš), kde uhol tohto zmiešavaní* 9* -45°. Fyzikálne ska-

lárně gluónium £ , vzniknuté ako výsledok takéhoto zmiešavania, mi predpovedanú

hmotnost M,* 920 HeV, zatiaľ čo jeho ortogonálny partner G, hrajúci úlohu fyzikál-

neho SU(3) f singletného skalárneho kvarkonia má predpovedanú hmotnost M c*1590 MeV

/6/.

V dôsledku svojej dominantnosti nízkoenergetických teorém QCO (viď ľ)ľ) pred-

povedané 0** gluónium £(920) je širokým stavom so šírkou T( £(920)+ K% )ar360 MeV

/(,/ a bolo možno nedávno pozorované /10/. A naopak, predpovedaný líl skalárny stav

G(1590) nedominuje vyššie spomenuté nízkoenergetické teorémy QCO (viď /9/) a má

silne potlačené rozpady do XX, KR a YT- 2 tohto Môžeme usúdiť, že ak dané gluónium

(alebo stav s bohatou zložkou gg) nedominuje nízkoenergetické teorémy QCO typu z

ref. /9/ (napr. preto, že neexistujú alebo preto, že ich dominuje ľahšie fyzikálne

kvarkonium), potom také gluóniuw (napr. pseudoskalárne alebo tenzorové) môže byt

v súhlase s naivným očakávaním úzkym stavem a mat potlačenú väzbu s fotónmi. Okrem

toho sa očakáva, že (iv) vazby gluónií k obyčajný* qq melónom sú približne SU(3) f

symetrické 74.11/ a že (v) gluóniá sú dominantne produkované v radiačných rozpadoch

častice J/p (viď napr. '12/ a odvolávky tam).

Pre možné rozlíšenie gluónií medzi stavmi Y s tými istými kvantový*! číslami

J P C bolo navrhnuté /13/ zisfovaf » navzájom porovnávať prislúchajúcu i* veličinu

Sy, definovanú nasledovne:

(j/y • r Y ) Ps (Y -»yy ) ,
sv (Y • r r ) PS
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kde PS sú fázové priestory. Veličina S„ je pravdepodobne rozumnou kvantitativnou
mierou gluóniového obsahu stavov Y s J =0~+ alebo 2**: Najväčšiu šancu byt gluó-

PCniom má spomedzi stavov Y s daným J ten stav, ktorý má najväčšie Sy.

Ustanovený pseudoskalárny mezón *£ (1440) IBI (predtým 1(1440)) a pravdepodob-
ne tenzorový mezón f2(1720) IBI (predtým 8(1690)), vykazujú /14/ niektoré z očaká-
vaných (a vySSie uvedených) znakov gluónií (napr. 5,,^^) :S^, :S^ =( >60):(x4):l,
viď / U / ) , a teda mezóny-ij(U40) a Í2(172O) sú kandidátmi na gluóniá. Pri inter-
pretácií týchto stavov ako gluónií však čiastočne znepokojuje skutočnosť, že ich
rozpady /!•/ nie sú v súhlase s očakávaní* /Íl/ plynúcim napr. z približnej SU(J)f

symetrie ich väzieb k pseudoskalárnym mezonom. Tiež doteraz nie sú tieto stavy
dostatočne presne preskúmané experimentálne /8,14,15/. Je experimentálny náznak
/IS/, že v intervale 1380-1500 MeV, obsahujúcom Štruktúru J£(1440) sa pravdepodob-
ne nachádzajú aspoň dve pseudoskalárne rezonancie (jedna v okolí 1460 MeV a druhá
nižSie v okolí 1420 MeV), čo je žiadúce potvrdiť, ak "iota efekt" má byť prejavom
existencie pseudoskalárneho gluónia. ESte má zmysel poznamenať, že okrem mezónu
f2(1720) ďalslm kandidátom na tenzorové gluónium môže byť niektorý zo stavov
f2(2010), f2(2300) a ^(2340) IBI, avSak tu je problém v tom, že tieto stavy neboli
doteraz pozorované v radiačnom rozpade častice J/y /14/, t.j. v "Štandardnej
fabrike" na gluóniá. Poznamenávame vSak, že hmotnosti týchto stavov sú rozumne kon-
zistentné s teoretickými predpoveďami pre hmotnosť tenzorového gluónia /2,3/. Na
druhej strane, tieto teoretické predpovede hmotnosti 2** gluónia majú tendenciu byť
v nesúhlase s hmotnosťou mezónu f2(1720). Okrem toho treba mat na pamäti, že do
teraz nie je tiež definitívne ustanovený spin mezónu Í~(172O) /B/.

V skalárnom sektore okrem experimentálneho náznaku /10/ pre existenciu predpo-
vedaného Hl Širokého 0** gluóniá £(920) je potvrdená IBI existencia mezónu

f.(1590), ktorý bol pAvodne objavený v roku 1983 na spektrometre GAMS v Serpuchove

/1*7 a ktorý tvojimi vlastnosťami /16/ Je pravdepodobne konzistentný • predpove-
daným Hl akalárnym stavom G(1590) obsahujúcim v sebe približne až SOt-ntí akalárnu
gg zložku. Teda mezón fo(1590) pravdepodobne predstavuje dobrii experimentálnu pod-
poru pre existenciu akalárneho gluónia gg v hadrónovom spektre. Pre definitívne zá-
very viek bude treba äalSie presnejšie experimentálne údaje.
/I/ H. Fritzach et al.: Phys. Lett. 478, 365 (1973).
Ill M. Chanowitz and S. Sharpe: Nucl. Phys. 8222, 211 (1983).
dl A. S. Kronfeld: Fermi-lab, preprint FERMILA0-CONF-09/232-T, 1989.
Hl J. Ellis and 3. Lánlk: Phys. Lett. 1508, 209 (1985).
/5/ 3. Ellis and J. Lánik: Phys. Lett. 1758, 83 (198í).
Ill 3. Lánik: Z. Phys. C39, 143 (1988).
Hl 0. Robson: Nucl. Phys. 8130, 328 (1977).

HI Particle Data Group: Phys. Lett. 1708, 1 (1984); ibid 2048, 1 (1988).
ni V. A. Movikov et al.: Nucl. Phys. 8191, 301 (1981).
1101 K. L. Au ct al.: Phys. Rev. 035, U33 (1987).
llll H. Lipkin: Ph-». Lett. 1068, 114 (1901).
/12/ J. Lánik and K. Šafařík: Czech. 3. Phys. 839, 631 (1969).
/13/ M. S. ChenoHitz: LBL Berkeley preprint LBL-18701 (1984).
/14/ K. Kôpke and N. Mene*: Phys. Rep. 174, 67 (1989).
/15/ G. Sklarz: Preprint LAL 89-61 (1989).
/16/ F. Binon et al.: Nuovo Cimento 70A, 313 (1903); ibid 80A, 363 (1904).
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Provirky ataadardaíh© aodola T axparlaoatoob a* uryohlavael HBU

Toata of tho Standard Modol at RBU

Jaroalav Cvaob
Pyslkálaí úatav OSA? Praha, >a Slavaaoa 2, 160 40 Praha

Koněm r. 1990 budo dokoaSoaa atavba nojvitiíbo uryoblovaea vatříonyeh
avaaků oloktroaů • protoaa Badroa-llokUaa »la«-Anlaga HBU T DESÍ Haahark.
VryoklovaS budou vyailvat d m obří apaktroaatry • aáavy HI • 0 0 8 naeháaojíeí
•o as protlloklyek atiaaáuh dvaa aoaatřodaybh nryefalovaoíoh trnblo o dáloa 6,51m.
• trubloíoh obíhají protlbiia* araaok oloktroaů a anargil 30 OaT a avaaok proto-
vá a omarslí 820 0oT. Kaldýeh 96 aaak aa atfataon abláSky 5<atto iqpraatřad apak-
troawtrA, ktoré* saroclatmjí pvodnkty Jojlob. aráiok. 8 ohlodoa aa to, io aa 8áa-
tloo pohybojí proti aoei, daaaaaw — tiiliWvtf aBarglo 314 Qéf. T klaalokoa napo-
fádájní by atajaf tělliloW aaargla bylo daaaaoao alaktroaavya avaskaa o anarsll
52 000 GaT dopadající* M protonový tarC, eol o tři řády přavyioja Miaoatl roál-
ayek aařímaaí.

•lavaía oílaa atadla loptoa aairoanTyab. aráiok jo Tyakua valtřaí atrnktury
nulrlaaafl. Loptou jo ldoálaí aoadoa proalkajíeí da aloilttf atruktury protoa* rj-
trořaaáho sa Tsajonrf latarapijfiiftb kvarfcA a gtumů. Díky rolW tiitilavé asar-
(11 aráiky bodá ifalraaa laforaaea o proatorovyoh roasorook ~10" 1 7 OB - o řád aaa-
iíoh aoi m doawd provodaayok o i w t i w U . r H roaptylm aa aalé úhly aa oloktroa.
okorá podobal Jako fotom. Vrata T taakto axporlaoataok badá aouBaani ifalraaa
ffni—aa o fatapraaalMl aa pxoioaaok. Při doaalaaa* tiiiilová aaavsll jaoa á81«-
aá prařoay pro vaalk tMkyak kvarka o a b doatato5a« volka, ool aaoKaí atadovat
••i l—t—la Taalka odparidajíoíak tHkyok aaaoaá. ?ři roaptylu aa Tolká Ably
(Q2d 10 000 GaV 2) mt atávají alaba* proooay oila*Jií aoi alaktraaaaaatieka prooo-
ey. To dovolí toatovat přadporal aadala Salaaa WalaboraB v aová klnaaatloko
oblaatl. T Bopoaloáaí řadě aa badoa klaaat tav. asatloká proeoay - roakoo vybo&a-
jíoí aa ráaoo aŤaaáariafkn aodolu. Jojlek případaá aaloaoaí Ja podaiaoao pogoiua
aaaí TÍOB paoooaoa obaaiaaiaV TO ataadaidafa aadala. Proto lao vyalodky o axotle-
kyok proooaook oSokavat ai • paadijií fáal aspavlaaavta. Pyalkálaí prosraa výcka-
aá aa uryokloraSl BBftA byl fugaaHváa T řad* praeí /I/.

&aakoalOToaití fyalol s TtŮ B8AT a IC MPP WC v řraao a ta SáT Kolioo m» tf-
eaataí oxporlaaatA aa apafctiaawlia II. JoJlok aatarlálaí příapoVak tvářilo 13 000
volkoploiaybh Ctaafek oloktrod (plooka 0,25-1,00 a 2) pro kalorlsotr vyroboayok
aa básl doaok pro tlitoatf apoja jak v praapala tak aa praoovlfetíeh aaíaaayoh ln-
atituoí /2/. To aaraSuja aaila íyslkaa) příatap k datéa po oolou dobu trváaí aa-
pcrlaoata, ktorá m* odhadmjo aa aáalodajíoíek iaat lot.

1. Tyakaa valtřaí atraktary
Základaía ákoloa axparlaaata ataaajíoí roaptyl laptoaá a badroay ja aiřaaí

klubokáko aapraaaebo roaptyla. Z dlforaaolálaíko aaiaaiao prtřaaa, aávlaajíaíko
kroai aaarsla aráiky jaltS aa dvaa aaliíok kiaaaatiakyak proaoaayak - aapř. z,
q2, laa ataaovlt atraktaraí faabaa aaklMan. Ooaaatrla apaktraaatru a laalaoalva
aryoklovaia L - 1.J.1031 oa"2a"1 oaaaají Maaaatiakoa oblaat aiřaaí aa
Q 2« (10,5.103) OoT2 a »>1(T*. OUaat sC dO^.IO" 2) ja rolal Mjíaavá aojoaoa
proto, io v ní daaad aoozlatajl Iaaa4 airaaí, ala 1 taorotloká přadpovSdl aajaaa
•dalaka jadaôaaaeatf. Taklodoa k taaa, la dalií goaoraoo avyaklavaoo U K a SIC
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posun* dolní .hranici měřeného Intervalu proměnné z opět níž*, Jsou výsl*dky HBKY
důležité pro návrh detektorů pro tyto nové urychlovač*. J* to z*jména proto, š*
obia*t malých x j* domonantním příspěvkem k osikovému účinnému průřasu. Proto
první výsledky experimentů v r. 1991 1«* oč*kávat právě E této oblasti.

Díky v*lké těšiilové energii *p srážek bud* poprvé v l*pton hedronových
interakcích dosaženo stavu, kdj lntsrakcs sprostredkované nabitými a neutrálními
proudy budou atejnš silné (Q 2~5 000 GeV 2). Kombinací dat z *~p a *+p rosptylu
bud* možné z Jednoho *zp*rlm*ntu stanovit strukturní funkce kvarků rušných vůní.
Strukturní funkc* budou stanovaný v intervalu proměnné lnQ2 dvojnásobné velkém
než v dosud provedanýoh experimentech, což je důležité pro testování předpově-
dí QCD.

2. Produkce tiských kvarků

Hlavní informace o produkci částic s odkrytým kvantovým číslem půvab a krá-
sa ("těžké vůní") máme z hadronových vstřícných svasků, kd* sic* tyto proc*sy
mají velké účinné průřasy ale rovněž silné pozadí. V oblasti energií HERY jsou
účinné průřezy pro vznik těchto částic dostatečné velké /3/ a posadí relativné
nlžií než v případe hadronových vstřícných svazků. Dominantním procesem pro vznik
částic a těžkými vůněmi Q - c,b Je mechanizmus boson gluonové fůze (BFO):
g + g-+Q + Q . Z toho vyplývá, že částice a odkrytými těžkými vůněmi se rodí pře-
devším v párech. Celkové účinné pr&řesy pro lnklusivní vsnik c (b) kvarků v nej-
nižším řádu poruchové teorie jsou 10 (85.10^) pbarn. Měřené účinné průřezy budou
n*jméně o řád nlžií kvůli úniku sekundárních částic zpět do urychlovací trubice,
ale i tak, při očekávané roční luminositě 100 pbarn" , lze zaregistrovat několik
desítsk tisíc interakcí s "krásnými1* mezony ročně.

Jaké fyzikální problémy zde budou zajímavé?

(a) Příspěvek od dalšího řádu poruchového rosvoje QCD. Nedávno provedené výpočty
ukazují, ž* příspěvek od následujícího řádu poruchového rozvoj* dosahuj* až
50? základního řádu při značných t*or*tlckých neurčitostech. Změření účinné-
ho průřezu s přesností 10-20f dovolí precizovat metodu výpočtu.

(b) Protože dominantní příspěvek pro vznik těžkých kvarků pochází od interakce
fotonu a gluonem, lze data využít ke atanovení gluonové strukturní funkce.
Perspektivní v tomto směru je proces ^ + g -* J/psi + g, diky jasné identifi-
kaci signálu J/psi.

(c) Velký účinný průřez procesu gg-»QO, spočítaný a zmeraný v hadron-hadronových
srážkách, dovoluj* stanovit gluonovou strukturní funkci fotonu v *p inter-
akcích na HEŘE. Výpočty ukasují, že příspěvek hadronové složky fotonu do cel-
kového účinného průřezu ^g-»Q$ může dosáhnout až 309*.

Zvláštním problémem je hledání top kvarků. Inkluzivní účinný průřez pro vznik
top kvarků s hmotou 60 GeV je 0,05 pbarn (kolem 5 případů ročně) o tato hmota
se jeví i praktickou horní hranicí dosažitelnou na HEftE.

/1/ Proceedings of the HERA workshop, Hsmburg Oct. 12-14, 19F7, ed. by R.D.P*cc*i
vydáno v DESY Hamburg v r. 19?6;
7. Els*l*t Proc**ding* of th* topical meeting on small-x behaviour of DIS
functions, DBSY Hamburg, vmj H-16, 199O»
M. Klein, Proceedings of the topieal seminar on Experimental apparatus for
HIP and astrophysics, San Mlniato, Italy, Kay 26-30, 1990.

12/ J. Antoš etal., manufacture of ROB for LAr calorimeter, preprint DISY 90-76.
/3/ R.A.lichl*r, Z.Kunsst, Nuclear Physics B308 (t966) 791 j

P .Mason, S.Damon, R.K.lllis, Vuolssr Physics B327 (1989) 49i
CA.Schuler, Exact and approximate formula* for heavy flavour production...,
preprint DBSY 90-55, May 1990.



RESULTS AND PLANS FROM HADRON COLLIDERS - SEARCH FOR THE HIGGS

Frederick Lobkowics

University of Rochester, Rochester, N.Y. 14627, USA

Within a short report it ia impossible to give an exhaustive discussion of all the physics results

achieved with hadron or other colliders. We will therefore restrict our discussion to one specific sequence

of examples - the finding of the Z and W and the search for the Higga particle. The standard model starts

out with particles - quarks, gluons, photons, Z-s and W-s - which initially are manlraa The Z, the W+

and the W~ acquire in the standard model a mass by absorbing their gauge Goldatone bosons. One is

then left over with one additional neutral particle - classically the "radial oscillation" of the gauge field -

which haa an unknown mass, no chaige and couples to other particles proportionaly to their mass. This

ia the "standard model neutral Higga particle".

Whether we search for the Z, the W or the Higgs particle - we are looking for a particle with

a well-defined mass, but which is moving with an unknown velocity. "Elementary-particles" such aa

protons, antiprotons or pious are according to our understanding everything but elementary: they can be

considered a stream of partone, that ia quarks and gluona. Thus when one considers for ««npl» W+

production in proton-antiproton interactions, one really ia

looking at the reaction shown on right. Here the u-quark haa

part of the momentum of the proton, and the d-quark haa

part of the momentum of the antiproton. The W+ haa a

•momentum which ia the vector sum of the two quark momenta.

But the simple picture above ia only a small part of what happens. These an many other partons

inside the proton or antiproton, and these also interact in many possible ways and ao the final reaction haa

dosens of particles coming out apart from the W+. The W+ itself decays into a positron and a neutrino,

and the experimenters task is to ind thaw two partidss aaaong many others, and make sun that they

indeed came from a W. The situation is made even man complicated by the fact that the neutrino cannot

be found - its interaction crass section is so small that it almost surely will escape detection.

So let us instead fint look at the Z, which at least sometimes decays into an electron and a positron,

or into a moon pair. If one can find those among all the particles coming from the interaction, and can

determine their laboratory momente, than one can reconstruct the Z mass

(1) U\=1EiE*\\-<*»*[

when B\ and Ej a n the election or positron ansigiss in the laboratory and i is the laboratory angle

between their momentum vectors. Sines one do— not know baforshsart the direction of the two Uptons,

the detector must cover aa much of the total aoldangk as possible. All huge collider detectors an "4w"

detectors. We show in Figura 1 one quadrant of such a detector, the proposed solenoid detector/I/at

the Texas Supercollider (SSC). Tne interaction region, when a left-going and a right-going proton beam

collide, U in the lower left of the picture. This region is sunonndsd by tracking chambers inside a 2 Tssla

magnetic field, measuring momenta of charged particles. Then comas a calorimeter, a device which absorbs
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the energy of electrons, photons and hadrons and measures their energy. It has in front an electromagnetic

(EM) section which completely absorbs electrons while having only 2-3 hadronic interaction lengths. Only

muons and neutrinos but no hadrons or electrons pass through the calorimeter with no or only minimal

energy loss. The muons are detected in magnetised sted layers outside the calorimeter; in the forward

direction, where the muoo energy tends to be very large, the momentum analysis is helped by special

toroid magnets. Note the sise: the outer-most radius is over 18 meters and the whole device is about 38

meters long.

Figure 1: The proposed

Solenoid detector

far the Texas SSC. A

quarter-view of the whole

detector is shown.

This general arrangement of [charged particle tracking - EM and hadronic calorimetry - muon de-

tection] is common to most existing or planned hadron collider detectors. In Figures 2 and 3 we show the

actualpcrlonnaMwofasiiiňlardeiector-thcCDFfaciHfyattheFermilabTevatron. The Z decays into a

mooa pair or aa electron pair aad so once one idratiti unambiguously the two decay particles /2/, mass

reconstruction is trivial using Eq. (1). life is harder when one wants to detect the W, since it decays

into a nmoa (or electron) aad a neutrino which cannot be seen. If one could determine the momenta of

all the particles leaving the interaction, one could determine from momentum conservation the "minim

turn" aad identify this as the momentum of the undetected neutrino. However, ia realty mtay

particles leave the interaction region ia nearly exactly the beam directions; they never leave the beam pips

aad thus are not detected. So oae can oar/ measure the "overal traasvenc momeatum" - the sum of the

momentum rnennnaaati of all particles ia the plane p—T~'""'f to the beam direction. Oae caa then

deftae the transverse maw* of the W as the maw obtained from Eq^l) using only the traasvenc com-

rninisti nf thi lifina (mini, nr ilirirna) mmaintiin n i l Ihi "laiisias. Inn mini am" nhiii uni

ilsli iiiánss using lanansataw uiasstTstina in ths pleas iisipsaiai alar tn the lisams This traasvenemass

distribution/3/u of course aot a sharp peak, becauee the W caa decay waaydirectioa. Nsvarthslsss,

evenfromthefsweveaissaowaains^MSoaecaadeterBánetheWmaMtoaboutSK.

N<m let us discues a partick which has as yet not besa found-the Hisjs* particle. Notaiag is kaowa

about its maw; but if it ia law thaa the maw of the Z (t2 GeV/c*), then the Z should decay, among other

things, into a Hisjp aad aaelectroapav, a muoa pair, or a neutrino pair. Siacc Z-s are copiously produced

at rest at LEP iaCERN.it should be then sooaer or later detected there. With the daU avaOahle so far,

it would most psebahly have bean seen if its maw was lower thaa M GeV/e» /4/5/. With aa increase ia

measuring time, this Kmit caa probably be raised up to 30-50 GeV/e».
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SOUČASNÉ TRENDY VE FYZICE KAPALNÝCH KRYSTALŮ

Lubor Lejčak
Fyzikální ústav ČSAV, M* Slovane* 2, 1S0 40 Praha 8

1) Úvod
V období 1st 1tM až 1977 byly stufcwény kapalni krystalická tém tvořaná pEotábljad •aUku-

lsjrf.. Stnfttura a fyzikální vlastnosti t i d * » kapalni krystalidejch fází byly shrnuty v Zádi
•onognrií i. prahlsdnyoi iaacf# aapr. /I #2/*

U kapalných krystalA s protibljÉĹ Tilalaila^ m xosliioMly tř i rfklaiií Qřpy fázi: M a t i c -
ká (N), «*4y^iwf MMtidcá (N*, tsr . ihi1a«>i l i t i ) a ••ktirki £áa* (obr. 1). **tický(*i fásí
bylo popsáno víoa typA / 3 , 4 / asi sstessrjs obr. 1, oasssjíc£ ss pouss na aasktidnu A (*m)> sask—
tictaou C (»c) a ddxální iri i i l i f i i C « c » ) fási / 1 , 2 / .

Výskyt kapalni kijfl ai i< tiftto &MÍ, jajicli stzaktsta a fyzikální vlastnosti 3SOD V
tacysfcalidMt £ána

•olakuly kapalaaao krystalu, aapř. BBBÍBBB dálky taaéao j a t a aoLakoly k dales

(ailaá polarita,krystalů, kaa «c£Ltá vlastnost
aoaU ao*y<* íáaí

y, Cáss
UoMsEfea vrstvy loi í aasi
tady dp»ol«jí
La* vytHBfit i

Í É kritioaf Jsvy.
s ^ A^JaV tĵ Baaäaatiĵ BB^ aaa-faml V j i t /



4) Kapalně krystalická fiat* tvar aplafcul
V xooe 1977 byly připraveny kapalné krystaly s SDlekulam diskovitého tvaru /14/. Fřitcsi

•é (kĺzalo. že krose aná^ch fází (N, M*) jsou diaraJcteriaované bohatství* tzv. sloupcových (stý-
lickýeh) fází (oena&vaných jako D) /IS, 16/ (obr. If), které nabyly dotud poaorovány u kapalných
krystalů * protáhlý** mt1'*"''—* Proto se v W. letech soustředil zájaa na syntézu aolakul,
jejichž tvsr by tvořil přechod a n i protáhlý* tvare* (s válcovou syastrií) a diskovitý* t w n a .
napr. pcotáhlá -"1tfr"i» s* třesa, roevetvsnýai řstfaci /17/ na jadnoa okraji vytváří tzv. taiaxiálnf
n—íl ii.lu.iii fázi s^, ktsrá j s opticky dvojosá.

Protáhlé aaLakuly, tvoiane taiiýa jádra* a 2 - 3 pcuznýai. řatisci M kaidé stráni (obr.
3) /18/, snhou vytváří tnfl 1—lánif fáss (asnaeowMné jsko + L ) , které jaou podobné uspořádání
S A fáse kapalných krystalů s protáhlýsd -~i**"i—< osbo sloupcové fáz* s hswjnnálnfti uspořádání*
sloopcá ( á h ) , jejichž předpokládaní straktan s i zoačni kosplasní charakter (obr. 4). Xajíssvý
je teplotné xávislý irsitirid aszi ^L a 4L> který je tersotropní analogií podobnáho přechodu, posoro-
vsnáho u lyotropních kapalných krystalů.

HaLakuly sáskovitate £i miasiiiáiiiflii / 19 / tweru (obr. 5) sobou podobni jako diskovité
SDlskuly vytvárst • a O fáss. Dipólový arsane solskuly je w»uubiiný s Její rotační osou. Ve
sloupcových fázích jaou tedy dipólové aossaty iwpnrártáiy rovsdasaaé s assM sloupců a lse je

j s ss t i* *-*!*—~ faroslsktrickýcb nsbo sntifecoelektrických sloupcových fází.

5) Kapalni krvatalicaé noli—ty
Stevehaůst jaaaothaat kasalai krystalických polyasru jr^f asaosasy, jejichi

vytvořit rvasé tepy M I I I J T Í kal s liasamfal ci aosUa—fa* řetisci (car. «) /W. waUnstrlry
jriK> u avalapdi krystali i kapalni krystalické pnijaary vytváří avořAsasi fáae aspf. tepu N, •*
asso *h, %c (okr. 7) ci

aryataUohé s n l y r y aají aMcasw aatfji při postiti v

aiasál. V •_• Cési jat o vatek aad

F.O.I « M fayaUa «C HamU CkyabUs ( 1*74).

J A , Uslls T A i MM. CkMt. Ua. Cryat. IM (HMI 175.
S.t OaaWV. •*•. » (C) (HM) S37.

r., ' i Mir AJt. MMaiMLT., N p a l 0.1 J. Owate Mys. « I1M9) S»,
J., aBHis *.i 4. Oaasa faMi. W (1) (WMI •§.

Ckyat., W — l a p i l l M, M <HM>, limfli / * tat,
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DNJEXÁ DřRAČHWaá SPEXTRQ6B3PIE NEUSPCŔMÄNKH KRYSTřifl

J. Petze l t

Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 18040 Praha 8

Abstrakt

Neuspořádané krystaly vykazují v daleké infračervené a milimetrové oblasti spektra absorpci

navíc k obvyklým jedno- a mnohofononový* procesů*. Tento efekt je rkoumán jednak na nefercelektric-

kých systémech vykazujících fázový přachod uspořádávacího typu (KSOJ, NH^Br), jednak na slabě ne-

uspořádaných a nodulovaných nevlastních a pseudovlastních feroelektrikách ((řH.),SO., (m.t-BeF.,

Rb^ZnCl^, Rb^CcCl^, Rb^ZnBr^). Dále, v posuvných vlastních feroelektrikách se tato absorpce proje-

vuje jako centrální mód navíc k měkkému módu v okolí fázových přwAodů (ilustrováno na příkladech

Gd 2(NoO 4) 3 a TSOC). V dipolárních sklech ( R b ^ ť m ^ K ^ ) a feroelektrikách s difúzni* přechode*

(PLZT, PSN) se též objevuje dodatečná dielektrická disperae typu centrálního módu, jež odpovídá za

pohyb mikroklastrů v těchto materiálech. Konečně ve feroelektrických polymerech je nadbytečná ab-

sorpce spojena s mikroskopickými piezoelektrickými rezonancemi v lamelárních krystalitech.

1. Úvod

Kromě eventuálních piezoelektrických resonancí v necentrosymetrických třídách nevykazují dob-
ře uspořádané kvazihamonické dielektrické krystaly pod oblastí silných jednofononových reionancí v
daleké infračervené oblasti již žádnou dielektrickou disperzi či absorpci. Např. v keramikách pro
mikrovlnné účely klesají dielektrické ztráty £ (v) úaŕuŕ poklesu vlnočtu v v široké oblasti 10 -10 Hi,
jak lze očekávat z jednoduchého modelu t IIIII. 'I I klasických oscilátorů popisujících jednofononovou
absorpci /I/. Sama pentitivita je v této oblasti prakticky konstantní. I když v jiných materiálech
nebo při nízkých teplotách může být spsktrálni průběh ztrát složitější, nepředpokládá ae existence
silnějších absorpčních macharii —'i vedoucích k pozorovatelné diaparzi paxmitivity.

Toto však přestává obecně platit v siLně anharmonických či dokonce částečně neuspořádaným-.
krystalech, jejichž různé třídy zde chonae stručně aaínit.

2. Latky s uspořádávcími fáaovýaú y

Existuje rada krystalů, které při vyšších teplotách projevují dynamický nepořádak alsapcň v

jedné podMŤížce. Ionty neuspořádané podmřížky přeskakují mezi dvěma či více polohami vadálanýsá ty-

picky o nepříliš malý zloaak meziatxBBTwé vadálsnosti. Tanto pohyb lze v rámci tzv. paeudoapinováho

modelu /2/ popsat jadneu či několika Oabyaovýsa. rclaaaosmi přidanými ke spektru oscilátoru:

' "
Zde eD(v) je kompLawií dielektrická funkoe laumpořádansho krystalu, v . j-t i rclamační frskvanoa o
s í l e f., v 1 vlastní frskvsnc« i-táho oscilátoru o s í l e S i a tltawní y^ tm ýe příspevak vymomofrak-
vančnXch elektronových proossO. ^iadevhsm pro dobrou jplihowatelnost paeudospinovéno modelu j«,
aby bariéra při přeskocích maži potenciálovými aóxiisy byla aaonsm vyisí než tepelná snerai* kT trn-
bo, ekvivalentně, aby doba •asiliiÉn pfssmoku (rádov* 1/V) byla sncha* kratší než doba setrvání
v jadnam z mini* ( - 1/2 w.). Typicky v i > to 1 2 Hz. sstisao v r $ W11 m takše při platnosti
spinovsho modelu jsou obé disparamí oblasti oi ssh* dobře né11sn>.

v připsal, ím přssmaky m*o» spoony ss SSSMM mimplguéw masmatu, jato u mtmtmUktriOkftk
uapořádévscíeh pŕscteOu, usní ariti<*» rvlaaaoa ai«l«ktrleky aktivní (f. - 0) a ja JLHMJH,
zjadnodusaná rovniot (1) spréwil aaaiaMja aialaktrichow otavra v sasmHsssi norf oMaati v «
Zkoiswli jaai tanto prcs>laa paaxrí t r s—i—f sasktroasopte pro ařípat aalalnilstiilow krystalů i
/V a m f* /*/. Ukauja sa, i* v aassUlatirws oMasti ja un»«á rtMunui v n n y Hfcní fai l a*.
kolikrát vyiií naž pfaspmrias Usfliomý cmdíátetaff matmi p s a c í panastr* amtitawwŕaH m rmtVmmí
spaktra v oblasti s i ln i jasWnmnamd aasoraos (v* 10t <•"'). Tato aiapnaorac slot Uasé s klasa-



j ící teplotou, ale zůstává zřetelná i ptačme hluboko pod uspořádáme! teplotou. Proto jato příči-
nu zvýiané absorpce je třeba uvažovat alespoň dva sechaniav/:
(a) nepořádkem indukovaná abaorpoe TMĚXDÁ jednofononové hustotě stavu způsobená porušenie výbero-
vého pravidla zachování kvaziiapulzu vinou sesut í tzanslační sysetrie krystalu. "Panto •achaní—m
je dobře znáa v případe asorfních skel /5,6/.
(b) Zvýianá vícefononová abaocpoe, která trvá i po satmaci parasetru uspořádání, kdy •achaní—M
(a) vyMzí. Analýz* teplotních závislostí /3/ ukazuji, ie převládají tří a víoafononcvč prooasy.
Látky tohoto typu jsou tedy si lni anhaxaonická až do teplot cca 100 K.

3. Slabi neuspořádané krystaly
V látkách z sinalého odstavca lze naujfátah určité podaříiky "uvidět" při strukturní analý-

ze, z níž lze získat prostorovou sápu pravdepodobnosti výskytu určitých částic. U řady krystalů
viak strukturní analysa naukále zřetelně nikolik poloh jednoho typu částic, ale pouse velkou ampli-
tudu jejich tepelných kmtů. v takových případech lat předpokládat, ie potenciálová bariéra aezi
•inisy je srovnatelná i H t tudíž doba setrvání částice v jedna* siniau se zkrátí, relaxační fisak-
vence v aodelu (1) se přibližují oblasti janwnfnnonnwr absorpce a pastrtospi nový sedel pžastává platit.

Nejlépe ptuisji.il—nwi skupí nrei látek s takovýai vlastnostsá je třída AJBKJ- Studovali jaae
dalsMn ič. odezvu ( a a ^ ) ^ /7/, <« 4 > 2 ssř 4 /•/, *>jUCLK /9.W. rk^ceO.^ a " ^ M ^ /10.11/.
Vischny tyto krystaly vykazují (kroaí saaha rasových přechodu) slabý n-r"**!^ ve vysokoteplotní
fázi týkající se rotačního puhyhii sK.. W* všech těchto příferteiii jsaa poaorovali rvýienou absorpci
v nízkofrefcvančnÍM chvostu jsrtanfnananvá oblasti korelující aa stupnea nepořádku (pan—tr— uspo-
{eCdsfiaaX). KEDflft aaarikattiaaaas1 ^álŠmW&k V •álaULÉB DMBBflCaflla trn* *A* ' ÍBIK> MjWMaTlf flslaBWn&lf •aV£aafliÍJaaUal

jeví přwá absorpce vysosjoavplitMaovyfli aalty sjstav̂ ocaaMs podaríacy, t j . v nassa př^ade bndlnou
rotací akta** K 4 .

se v okolí kritických teplot fáaových přechodo Tc cho-
kriticky rostoecí v okolí Tc,

fecoelektrikáoB sikký foaoaový sod neadatMje a roli
i. V čistých poswiwreti feraelektrikách, v* kterých a—datuje ne-

aid odpovídá m dielektrickou a n á l i i Caria Mai— iw typu. Hanini
čistá muří l í i.f feeoelsktrika existují (MD^, H H V ( ) , čiatá posuvši fero-

eleMrtke v sfíses* aj»)—i. nnsrsnfai blízko Tc se totiž vidy pod -|-»*-*1-<r DÍMBI

oscilitced/iyi daleko ad sfnaaiai aid s vyiií f t á n — cf popisuje koly alkký aid • tspLotni «ávie-
IOH řsaw—BÍ vs - fAťwytv naci pUtností ennataan* střwfcíku pole), I I—ai ía Yg • aatwMostí
e s

2 aséd s a í i i í taplotai aasárísirw f i a w u f Holý osarrálaf aid, který bývá •pravidla pfsti—«q'
fiaiwalii o a a i i — r l «e) a s ail n—i aaa«aastí. nato aadal vad* k dielektrická CMnkci

e . 2

(2) € (¥) -€ . • — > > *
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posuvných feroelektrik (Sb6I, Pt^GejO,,, S h j P ^ , L^fley^g, TSOC) /12/. Nejpodrobněji byla tato
disperze analyzována pro nevlastní feroelektrikua Gdj(Mo04)3 /13/ a peeudovlastní fercelektrikua
TSOC /14.15/. V připne GdjťHoO ĵ bylo ukázáno, že wbová konstanta S vzrůstá u T,, což svid&í o
přechodu k nepořádku v blízkosti T., nebot slabé anharscnické teorie /2/ vyžadují ze s y s U i e po-
kles í k nule (aikký sód naní nad T c aktivní). V případě TSOC byly v blízkosti T, posorovány kriti-
cké odchylky od chování středního pole, a t o jak v teplotní závislosti pos i t i v i ty , tak i v teplot-
ní závislosti pat—trt centrálního sádu /15/. Tento byl tudíž připsán kritický* fluktuácia - pohy-
bu sten kritických klastri. T90C se zdá být unikátní* případe* feroelektrika se širokou kritickou
oblastí (- 10 K) způsobenou slabou rolí dipolárních s i l (pseudovlastní feroelaktxikua) pmvámaau
výskytea centrálního sádu. ttímo kritickou oblast je viek co do chování sikkáho sódu učebnicoví*
príklad— posuvného fameisktrika.

V lifiTii ŽITI f i ~h

pickycb obLevoadi* lyto ŝ BtoBBy se nejlépe vsalisuji ve ssssflQpdi kcysbalech uepondsnMcino
elektrika a antiferoelaktrika, kde v crfiLtÉB fcust—LieřiUsi oboru dochází k frustraci
farnfrti <tipmn v jsdBotlivýcb eleaawtácBÍch lirtstlt a látka neví, zda se sa ueporádst feroalektri—

fázi se tyto látky ob-jkle

sloiitejií. v fiistýoa látkách pod Te kritickáokolo 11«, je si

eeaV^s^sff^ssvBi^Bt ^^SSSJWA a^ai^Bst^p^ ^^s^^^^^ep J*^*^s^sjigjgB9 BSIMSBBBBV

AáVt klesá, její
a setse se sosnxeja pn ooa 19 K

- tf" 4 * /TV. z káyi kwwtitatiwípo* wMitumt

M e «jisteao /»/, f* v jeiiaa
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nissus absorpce are jně liší cd předchozích případů, přesto je experimentální projev ve všech pří-

padech analogický - nadbytečná absorpce v submĽLimetrové oblasti.

7. Závěr

Z uvedeného výčtu je vidět, že daleká infračervená spektroskopie je užitečným nástrojem ke

studování nepořátflai různého typu v krystalech. Nicaeně většina něření i teorií má zatím pouze kva-

litativní charakter. Proto lze v této oblasti výzkum očekávat ještě bohatý vývoj.

Podekovaru.

Tento přehled je převážně zkráceným překladen pozvané přednášky autora na 7. tfexinárodní kon-

ferenci o feroelt&třině (SaarbrUcken 1989) /23/. Autor děkuje svý» kolegu* V. železnésu a S. Robo-

vi stejně jako A,A. Volkovovi, G.V. Kozlovovi a S.P. Lebeděvovi z IOPMi SSSR, »bskva, za provedeni

většiny experimentů a cenné diskuse.
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JAHN-TELLER EFFECT IN EMISSION SPECTRA OF HEAVY METAL IMPURITY CENTRES.

K. Polák, Institute of Physics

Prague 6, Cukrovarnícka 10, Czechoslovakia.

Ionic crystals doped with ns 2 ions belong to candidates for tunable solid

state laser materials. The published results show the possibility to use these ma-

terials for lasing in near infrared region (between 1-3 /tun) /1,2/. The generation

take place on the rather special combinations of impurity ions and basic defect

centres. The problem of the finding of suitable solid material for blue and near

ultraviolet region is still open. However, the principle radiative transitions of

ns 2 ions lie in this region therefore the effort to find lasing transitions between

them is logical.

The exact understanding of energy level structure including the fine details

of the first excited state splitting due to the electron-phonon interaction is the

basic demand for the serious analyze of applicability of particular system. The

most Important interactions for the absorption and the emission of ns 2 ions are

spin-ozbital interaction, singlet-triplet mixing and Jahn-Teller effect. The exact

order of magnitudes of thes* interaction* is significant for the position and sha-

pe of the adiabatic potential surfaces of the first excited term.

The very powerful method to find small energy splittings (the order of meV)

is the time resolved luminescence spectroscopy. This is capable now to follow very

low emission intensity using time correlated one-photon counting method. The last

experiments carry out in our laboratory indicated that the phenomena of alkali-ha-

lide ns 2 phosphor emission is more complicated than the published results showed

up to now /3-5/. we performed systematic measurements of real decay curves for the

group of potassium halides crystals doped with low concentration of Pb2* ions. All

samples were quenched from 700 X to n just prior to making the measurements. The

rig. 1. Tim*

If mímmi

SAMPLE KCl:Pb> SAMPLE K«t-:PW

ChnlnumwMr
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coaunon features for these crystals can be summarized as follows:
1) The only single emission band is observed under A-band excitation.
2) All emission bands have two components-fast and slow one-with the differen-

ce about five order in lifetimes.

3) Going from chlorine to iodine the ratio of the fast and slow components in-
tensity markedly changes favoring the fast one (Table 1).

4) The deviation of slow component decay curve from exponential increases si-
multaneously (Fig. 1 ) .

5) The experimental value ť , for KBr:Pb 2* and KI:Pb 2 + at LHeT are not deter-
mined by the dipóle matrix element between the metastable and ground level.

Table 1. Temperature dependence of intensity ratio R«I f/I,

KCl:Pb 2 + KBr:Pb 2*

T/K/

4.8

20
4O
8O

12O
16O

180
240

270

R(meas.)

O.546

O.6OO

0.570
O.47O

0.330

0.206
O.1O5

0.075

R(calc)

O.452

0.459
0.468
O.48O
O.485

0.469
O.428
0.402

R(meas.)

14.6

16.75
16.5
15.25

14.0

22.5

8.0

R(calc)

0.288

0.289
O.289
0.288

0.275

0.249

0.184

The experimental temperature dependence of tne slow component intensity for
KsrrPb2* /6/ and iteas 3)-5) given above snow that an additional non-radiative
channel Mist exist which depopulates lower tr,mp level. To explain the real shape
of decay for KSrtPb2* and KT:Pb2* it is necessary to assume that its efficiency
(or its rate parameter) is time dependent. That could means that the very slow re-
laxation of the first excited state of Pb2* centres occurs in these crystals.
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GENERATOR FOKUSOVANÉ RÁZOVÉ VLNY PRO NEINVAZIVNÍ LITHOTRIPSII

P. Šunka, V. Babický, M. Člupek, K. Koláček, 3. Beneš+, Č. Štuka"

Ústav fyziky plazmatu ČSAV, Pod vodárenskou věží č. 4, Praha 8

* I. interní klinika FVL UK, U nemocnice 2, Praha 2

1. Úvod

Neinvazivni lithotripsie je nová léčebná metoda sloužící k mechanickému rozru-

šování konkrementů v těle pacienta účinkem fokusovaných rázových vln. Její princip

spočívá v tom, že mimo tělo pacienta je generován tlakový impuls dostatečně velké

amplitudy a jeho energie je vhodnou fokusačnl soustavou soustředěna do místa výs-

kytu kamene. K dosažení účinného vstupu akustické energie do těla pacienta je rázo-

vá vlna generována ve vodě, která zároveň slouží jako přenosové medium. Vzhledem

k blízkosti akustických impedancí vody a měkkých tkáni, probíhá přenos energie tla-

kového impulsu od místa jeho vzniku až ke kameni s malými ztrátami.

Mechanismus drcení kamene není dosud detailně znám. Jednou z příčin rozrušová-

ní kamene jsou zřejmě mechanické napětí vznikající vlivem částečného odrazu vlny

od rozhraní kámen-okolí. U povrchu kamene může zároveň dojít ke vzniku kavitací,

což vede k postupné erozi kamene.V reálných případech se zřejmé uplatňují oba me-

chanismy současné.

K vytváření primárních tlakových impulsů je možno využít obdobných principů

jako u ultrazvukových zářičů pro vysoké frekvence. V závislosti na typu primární

tlakové vlny (rovinní, cylindrická, sférická) je potom nutno volit odpovídající fo-

kusační soustavu. Vzhledem k velkým amplitudám tlakových impulsů je k fokusaci

energie výhodnější použít akustických reflektorů než aukustických čoček.

2. Generátor fokusované rázové vlny a vodní* jiskřitta*

Ve vývoji generátoru fokusované vlny jsme se orientovali na systém s vodním

jiskřiStěm a reflektorem ve tvaru dutiny rotačního elipsoidu (obr. 1). Tento sys-

tém byl zvolen proto, že jsme mohli využít dřívějších zkušeností získaných při výz-

kumu generátorů velkých impulsních elektrických výkonů a silnoproudých elektrono-

vých urychlovačů. Rázová vlna je zde vytvořena intenzivní elektrickou jiskrou pře-

skakující mezí hrotovými elektrodami vodního jiskřiště při výboji kondenzátoru.

Průchodem proudu je výbojové plazma ohříváno na vysoké teploty, čímž vzniká ve vý-

bojovém kanálu vysoký tlak, který se přenáší do okolní vody. Elektrická jiskra

představuje prakticky bodový zdroj (mezielektrodová vzdálenost je kolem 1 mm při

pracovním napětí 10 - 13 kv) z něhož se tlakový impuls Síří vSemi směry ve formě

divergentní kulové vlny. K opětnému soustředění energie dochází vlivem odrazu tla-

kové vlny od stěn kovového reflektoru ve tvaru dutiny rotačního elipsoidu v jehož

jednom oh.úsku je umístěn jiskrový výboj. Aby se vytvořilo místo pro pacienta, je

použita pouze část elipsoidu. V procesu Síření vlny a její fokusace se uplatňuje

závislost rychlosti Síření vlny na její amplitude, která je primární příčinou vzni-

ku rázové vlny, tj. velmi rychlena, v ideálním případě nespojitého, nárůstu tlaku

na čele vlny.

časový vývoj parametrů systému při vzniku elektrické jiskry je možno získat

řešením hydrodynamických rovnic spolu s rovnicí elektrického obvodu, jak to bylo

provedeno pro'některé speciální případy v pracech /1-J/. Výsledky této analýzy ja
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možno shrnout následovně. Po vytvoření slabě vodivé dráhy v předvýbojovém stadiu

dochází nejprve k rychlému exponenciálnímu poklesu elektrického odporu jiskry v dů-

sledku růstu teploty výbojového plazmatu. S růstem vodivosti plazmatu klesá účin-
-1 -2

nost jeho Jouleova ohřevu a po dosažení odporu jiskry 10 - 10 ohmu se růst te-

ploty, a tedy i tlaku v kanálu, prakticky zastavuje. Většina energie tedy ve výboji

disipuje právě během přechodové fáze rychlého snižování odporu jiskry, někdy též

nazývané rezistivní fází výboje /5/. Jedná se tedy o tlumený oscilační obvod a ča-

sově proměnným odporem jiskry.

Za předpokladu konstantní rychlosti rozšířeni kanálu je v práci /4/ uváděn
pro amplitudu tlaku výraz

(1) p, = 3 3 . ( M A ) 0 ' 4 6 /Pa, M.s"1, •/

kde N' je hodnota časové derivace výkonu disipovaného v kanálu v počáteční fázi vý-

boje a 1 je délka jiskry. Pro výbojové obvody s účinností 20 - 40 \ je možno od-

hadnout počáteční nárůst výkonu z výrazu

(2) H" = (0,15 - 0,20).U2/L /W.s"1, V, H/

kde U je počáteční napětí na kondenzátoru a L je celková indukčnost výbojového ob-
vodu. Účinnost výbojového obvodu můžeme odhadnout z výrazu /3/

, A
= 2TZ -y—

Z

(3) I y
EZ.T

kde A je tzv. jiskrová charakteristika, E je počáteční střední intenzita elektric-
kého pole ve výbojové Mezeře a T je perioda výbojového proudu. Bylo ukázáno, že
jiskrová charakteristika A zůstává téMěř konstantní v Širokém rozsahu parametrů
výbojového obvodu a pro výboje iniciované elektrický* průrazem ve vodě má hodnotu
v rozsahu A = (0,8 - 1,5).1O5. Z výrazů (1) - (3) je patrné, že k dosažení dobré
elektroakustické účinnosti (dostatečně vysokých tlaků ve výbojovém kanálu) je při
daném napětí na kondenzátoru nutné minimalizovat indukčnost výbojového obvodu. Pro-
to jsme volili uspořádání výbojového obvodu podle schématu na obr. 2 . Vodní jis-
křiátě je přímo připojeno k nlzkoinduktinímu impulsnímu kondenzátoru C a pracuje
v režimu samoprůrazu. Kompaktní konstrukcí a koaxiálním uspořádáním se podařilo
snížit parazitní indukčnost celého výbojového obvodu na hodnotu kolem 100 nH. Funk-
ční kondenzátor C je impulsně nabíjen z pomocného kondenzátoru C přes nabíjecí in-
dukčnost L Q a výkonový tyratron Ty. Velikost indukčnosti L je volena tak, aby půl-
perioda nabíjecího proudu tj sériového rezonančního obvodu C , L , C byla podstat-
ně kratší než časová konstanta t ? vybíjení funkčního kondenzátoru C přes svodový
odpor vody RQ, který je řádu 1 kiloohmu. Časový průběh napětí při nabíjení konden-
zátoru C je dán vvrazem

(4) U = U exp ( t ) . ( 1 -cos O t)

p r
kde U/ = < c

n-
L

0>"
1 / 2 a C n = — 2 . M okamžike, kdy napětí U dosáhne maxima

c o + c



(nabíjecí proud prochází nulou) tyratron T samočinně vypne a kondenzátor C se vy-
bíjí s časovou konstantou t, = R . C. V klinické praxi je tyratron spouštěn v ne-
citlivé fázi srdečního cyklu.

3. Experimentální výsledky

Generace fokusované rázové vlny byla ověřena na několika variantách výbojové-
ho obvodu. Kapacita funkčního kondenzátoru se pohybovala v rozmezí 0,1 - 1,0 uF,
parazitní indukčnosti byly od 67 nH do 170 nH. Ve všech případech bylo použito ref-
lektoru s poloosami a - 138 MM, b - 76 mm. Na obr. 3 je zobrazen časový průběh vý-
bojového proudu při C = 0,18 uF a L = 95 nH. Pracovní napětí bylo U = 11 kV (plni
čára). Proud byl zaznamenáván pomocí digitálního osciloskopu a dále zpracováván na
počítači. Čárkovaná čára odpovídá průběhu proudu v danéa obvodu při konstantním
odporu. Byla získána z průběhu proudu v pozdějších fázích výboje (na obr. 3 není
zobrazeno), kdy se již proměnný odpor jiskry neuplatňuje. fteSením rovnice pro osci-
lační obvod s proměnným odpore* byla potom určena časová závislost odporu jiskry,
zobrazená na obr. 4. Je vidět, že průběh odporu jiskry odpovídá výše zmíněné závis-
losti. Na obr. 5 je zobrazen průběh výkonu disipovaného v jiskře. Je patrné, že
doba trvání primárního tlakového impulsu bude krátil než doba trvání impulsu výkonu.

Mapování tlakových polí fokusovaná rázové vlny v okolí ohnisku je velmi obtíž-
ným problémem. Potřebné tlakové čidlo, které musí byt dostatečné širokopásmové
(do 100 MHz) a které vydrží Mechanické namáhání rázovou vlnou, nebylo k dispozici.
Pro orientační zjittěni tvaru tlakového pole byla proto vyvinuta modifikovaná schlie-
rová metoda /7/, využívající závislosti optického indexu lomu vody na tlaku. Sva-
zek rovnoběžného světla He-Mc laseru o průměru 40 mm prochází oblastí sekundárního
ohniska elipsoidu kolmo k jeho hlavni ose. Po průchodu vodou je svazek fokusován
a v rovině ohniska je umístěna clonfca, která při neporušovaném prostředí brání
vstupu světla do objektivu registračního fotoaparátu. Při průchodu svitla rázovou
vlnou dochází na gradientech tlaku k ohybu světelných paprsků, které se vyhnou clon-
cc a jsou registrovány fotoaparátem. Zmenou rozmeru clonky jsou pak registrovány
oblasti s různé velkými grandienty tlaku. Doba expozice byla kolem 1 us. fro inter-
pretaci fotografií byla tlaková oblast rozdělena na řadu koaxiálních válců a v kaž*
dé mezivrstvě byl uvažován konstantní gradient tlaku. Na obr. i je znázornená ra-
diální závislost tlaku v ohnisku získaná z uvedeného modelu. Přesto, že určování
amplitudy tlaku touto metodou je zatíženo značnou chybou, je z obr. 6 vidět, 2c
minimální rozměr ohniska na poloviční amplitudě tlaku je kolem 10 mm, což Je pro
klinickou praxi vyhovující.

tylo ověřeno, že vyvinutý generátor je schopen rozdrtit lideké žlučové a led-
vinové kameny na fragmenty mentí než 2 mm. Při přoéfcj.inických zkouekách na pokus-
ných zvířatech nmbyly zjištěny žádné vedlejší účinky rázové vlny na měkké nevzdus-
né tkané. Vyvinutý generátor fokuseváné rázové vlny byl použit v prvních modelech
č>. lithotriptorů s ultrazvukový* a rentgenovým systémem lokalizace kamene v těle
pacienta. Na těchto modelech bylo provedena kolom 250 usméftných lithotrlpsií žlučo-
vých a ledvinových kamenů.
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A£ ob* typy zlaaá aonou vznikat prlaou lntarakci Ionizujících caatic • aalakulanl
Otu, •miria»ittáln» zJlátáni catnoatl K n»)z» n* toato základ* objasnit.
Podstatná v*t*lna Jiáwcáui-wyrh 1 dvojných zloafi nutná vzniká oclnkaa radikála,
ktaré a» po dopadu záraai vytvářejí v* vodná* proatradi. OB anfcow kýt vytvorany

dtái radlkálovpnl aklaky, ktar* vznikají • v*táí dvinaatl při
rte I a IX (viz odat. z).

ováan aonopny avá poikaBani apravlt. Jinak
praktloky v4oa%ny zlasy JadnadHoná. Oiploianl kaňka opraví zpravidla 1

••paraénl acnapaaat zavlál Jak na typu kviky, tak i na dalálch
». v nlonffa* iidMfi naidzát v pf ipadf nwatd lamlz«Jlc<np zdráni (I) Ja

ívá, natli praéla da aá
ja* pajaanans law m i a n ip

práci />/.

Při

C W . m • • tad « (dd>rl

aaana* ad ^ A^kj á^a^ •n^n^Éza^zdv ^h zn\ ^zdz^zt a^a^a\ asaza^ Aa^Jkdnn^Jznsa* zndndinssnnVJM Én^ň^dnznVBzadh azaa av zn^náW ava^an Ézl
^P^~ ^ v k^ a^^z* ^^zv PiajnaavVd^^BajBi 9a* ^a^^zn^^i^paalP' z^^^^^^^ ^^s^V^^wasnas' BB ẑnzsnKB^̂ p^BT a w ajnjnin^^vaj ^av ^F ^ ^Bn^Bini ĵ Baj var aa?
z» fJkft Én«a«4a« dzdftan, <m ̂  m ^ M ^ z B a v a M á d z a * * d k A d B ^ n ^ n z z w jfaznfidkBzňW j d j ^ a j t ä ä ň ánV áňaVnfáWl AéaWvdft ^ dlJfc djf ««n%*AzT
v nfV B P W PVV J m 9 • • p W M V fMnV̂ RSzafafS «•*•••• ffJaWnfaV V p n P U B V 9 W V WWft
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BIOMECHANIKA VYŠŠÍCH ROSTLIN A ORGÁNOVÝCH STRUKTUR SSAVCB

Jifí Blahovec

Vysokí škola zeeedélská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

Téla rostlin a živočichů jsou na aikroskopické úrovni tvořena buňkasi uspořáda-

nými do různých pletiv a tkáni. Vlastnosti buněk saaotných jsou velai variabilní a

to jak svýa tvarea, tak uspořádáni*, velikosti, složenla a pod. Buňky iivých orga-

nisaú obsahují obvykle značné »nožstvl vody. bílkoviny a dalií polyaery a dalti lát-

ky. Zalněná variabilita je zorojea variability eechanických vlastností různých ple-

tiv a tkání a I Í M jiné i rozdílů eezi aechanickýai vlastnostai pletiv rostlin a tká-

ni 2ivoCichů.

Tato práce využívá jednoduchýe způsobea definované veličiny z oblasti Mteriálo-

vých věd a prostrednictvla nich ukazuje na souvislosti a rozdíly v aechanických vlast-

nostech aateriálú rostlinného a živočišného původu.

Experimentální aetodv a definice veličin

Z celého souboru aechenicfcých vlastností *e v této práci oaeziae pouze na veli-

činy získané v tahových, poef. tlakových testech. Způsob testováni různých arwhA

aateriálů a získáváni příslušných veličin je ilustrován na eeforaeci tehee v ebr.l.

Oer.l

lestevání eeteriálw v ta-
hevé zkewsce • definice
vvheena-avawých vel ičin

I testevenéhe eeteriálw je ptiereve* prlsluený vzerek e eelce 1 ^ e prtfezw $ B ; tento
je nstaheván stálew rvcnleetí eefereece (eevvkle fáeevl •.•! - 1 a a . s ' 1 ) . Ze /lekané
/ávislesti *11» (f) nm pre*lew*e*i (AI) lze eevedit zplaabee neznecenýe v ebr.l eev-
nest eeteriálw v tehw Cm e aealetflnj p a t r u * eretfleeteMi t , Význeanýe eefítkeat tw-
hostl testevenéhe eeteriálw Je ea*r*ice eefereecni křiv**, kterew aeřeew chápat jeke

ee«wl erwfneeti. f e t e ea*r»ice Mek ebecoě. e w •ieleeicfcých eeteriélC cej-
kenatentnl Jeke teew >eMieeélnfhe vlaeticfcehe tělesa, e/necenéhe C i a l i c í

t v e b r . l , w nehet Je tete eeěrnice erneceváne Jefce tewwffl» eeewl C. w větáiny tech-
niekých eeterlálA Je eetmé * e f i * e * a t ne «eferaecní fcflvce eleeeeň wrcltew eecáUcni
ebleat í < lp (ernecene ciaJlcí t « e e * . i ) , v n|ř I r e eefinevet Teune6v e««wl.
Znacny peCet blelefických a e t e r i á l * ee ««ek vr'netwje tťárea eeferaecních křivek



oznaCených v obr.1 číslicí 3. U těchto křivek není dobře definována lineární část
a velai často pod nodule* pružnosti je označována saernice počáteční části deformační
k'ivky, tj. E = iůQMO ^^ Q. V této práci budeae důsledné používat pro Youngův *odul
v touto případe saérnici tečny k deforaační křivce v aísté porušení vzorku, tj.

F = (dC/dt), jak je to vyznačeno v obr.l.

Vztah — zi pevností a nodule* pružnosti

V předchozí práci byl nalezen poaérné těsný aocninný vztah aezi pevnstí a aodu-
le* pružnosti rostlinných pletiv a částí (obr.2). Tento vztah:

r3/4(1) C. = 2 (Pa)

se vsak ukazuje být i dobrý* vztahea aezi pevností a aodulea pružnosti částí lidské-
ho tela (lze to ukázat interpretací capirických dat, napr. z práce/2/) a obecne
orgánů a orgánových struktur ssavců.

Obr. 2
Vztah aezi pevností
a aodulca pružností
rostlin /I/. Je uve-
den vztah aezi naae-
fenýai hodnota*i
a pro srovnání údaje
pro ocel a suché
dřevo.

fradaakladejac, ře defaraceni krivka aá tvar 3 i obr.l. Tak jej aůzaac hruoé
*****t mmcninným vztah**:

* némt a a n j»au aaraaetry. Nadul aružnasti je a*k dán •ýraza*:

,«-i

•• ú*ravé

(•)

(>•) trn I v ftut i ravnic* (1>, akdržla* vztah:

•m • trn ' " M / V T
ř, mÁtmtmmr fa 1 ' ' a n**ývá tiedwaty

t i , 7 are def•**•**»I krl i*r t*#* 1 (*»t. l ) . *r* n*t lze aawfft vxtah (?) • «•#•

tická cévti d*í*r**£Mf Mtl«kp w krlvah tr*w i »*d*w k rAatw hadwat •rvtatfweti *

Odchylky mwtmtmmtmí kfi««y ad vztahu (1) aatim »*»t jak ke ivýftaní Hedwaty f (are



Průtažnost biologických *ateriálů

VétSina rostlinných pletiv a některé orgánové struktury Člověka (kosti, srdeč-

ní chlopné) se vyznačují hodnota*! průtažnosti koles 11,7. Znaaené to, že tyto *a-

teriály lze považovat za Materiály vysoce elastické s *alý* podíle* ostatních složek

deforaace. Vysokou průtažnost vykazují naopak některé orgánové struktury človeka,

jako jsou chrupavky, cévy, orgány trávicího ústrojí, kůže, vlasy a pod. Průtažnost

těchto orgánových struktur silně závisí na stáfí jedince u něhož byly vzorky odebrá-

ny. Může být Měřítko* stupně opotřebení organisau. Tento stav ilustruje obr.),

v ně*ž průtažnost tlustého stfeva, aorty a žebernl chrupavky silně klesají s rostou-

cí* stáří* jedince tak jak zároveň klesá deforaovatelnost jednotlivých orgánů.

Srovnání prúběho poklesu hodnot průtažnosti orgánů Člověka v proběhu jeho stárnutí

(obr.3) s průběhea) změn Mechanických vlastností těchto orgánů prostřednictví* Jejich

pevnosti (viz napr. v /2/) světci ve prospěch větil výraznosti a ilustrativnosti

použité průtažnosti.

r.3

Frětažnest sraénevých

struktur Člověka « zá-

vislosti ne Jeho steří

(posile /*/)

t - p**él»#

strove

Pavsat s satfw) protasstl »l*l**i*fc*cl» attarláli spolu MSJMM* souvisí pes-
•tfs«itctvts otUtm (1). ristl f pre aptsriálr Je* rsstltunám. Ufc tlvaCtl

prětaiMset Jafe* • M
M<*M (11.7 f a 1 7 ' ) • »r»t<
• er*á*s»*st stre*t#r—t •

»piils«*s k pr*<l*wte«i «t
rsatfll* awti rě»»*M

procese »t*rM«tl •rfs*i

/ti MLCIffs. 3 • •»!.<
tel. W, 19M. H t ť f t f f .

l. •*««• Iff*.



HEVMR BVSIAlJ

Jaroslav Pokluda, Pavel
VUT-PS, katedra fyziky, Isehnlaka 2, •!» 6O Irno

Ovod

Horní lial tu sschanics* pevnosti psvných lata* sa určitých

nazývaš* ideálni pevnosti (IP). Pŕltos a* •rsdpnlrlsaa. a* XP ndpnvfná stavu látky

a aaxisalní matnou iMpnŕidswsti struktury - u krystalicfcýen lata* to J* Ideálni

bezporuchový krystal pri nulová absolútni toplots. isoretlcks eetody výpočtu XP

lae nesdělit de tri zaklaateidi katSMsrii /t/-.

(I) vyjadrení IP poaoci jiných. M»» ssŕltslnýeh fyzikálních charaktorletlk,

(II) utlti ssslrlcfcýcft csstralslc* — I st s»n»cs sstoaclalt v

(lll)Mtlti «l«*lt«j»lcli »s«— clált

KiaslekA

V istili Biflllal

^ ^BBÄdi ^ S » ^SSJ a>S>S>^B l

B* fl A % BBBBBBBBi B* ^ A BI Vi

% *«V# I ^ B W P * % s>«V*#
BBS)

Ms • J»
si HSjsltMis4



( 2 ) a<«-
(1 • II) • / 3CB-1))1

kda U Ja kohaxni anarcia, K aodul objaaova pružnosti.(U i K Jaou dostatečné prašné
aaŕltalna) a a Ja paraaatr Mpraaho aproxiaaoa. Hodnoty IKr apoetané padla (2) pro
atandardni Mnraaho potanciál (a - 2) Jaou pro nektare kryataly prvka uvadany v
tafe. 2. ronavadz hodnoty a**- odpovídají trojoa* napjatoati a laa Ja stanovit pro
vaathny kryataly prvka a f . c . c , b.e.c, h.c.p. a dlaaantovou atrukturou. Ja vhod-
né vyuzlt pravá taohto hodnot ka srovnaní kryatalo z hladlaka lnharantnl krahkoatl

tvárnoatl.

a V
Klaalcka kaaeaaaa Kallylto, lyaona a Cottralla Ja ••loaaw na pradpokladu, aa XK Ja
ttMiutmi dŕlwftjéla éeaaAaaia xp v takú ( M M I nat ZF v* avtai ( T ^ na told trh-
llay v artoáaM raatawdlia aaaaaáasl kryatalw. PoajavaM laa ooakÉvat akluz pouaa va
aklMaaijia ^a*4sja* aaaraXarlatlaa^aa pf daaý tya aŕltky. Ja z kryaCalagrafloky
afcvlvaJawtalca> aysMa* aatm vyarat a y t t o a najvatala aa^kavto napätia T . ^ ,
ii Jil itoa k wvatovaajé aalaaa ravlay trallay a Jajlao tola. To vato to krltariu ln-
aaraatal kraaaaatl va tvará Ckritarlssi KTS)

í»i •

kto a-« Ja aaj««t«l alawajl krltarla



- obecné rázná hlavni napěti odpovídající v anizotropni* krystalu uvedené pnrt*lnoe
rovinné deforaae* v okolí ipies trhliny .

Pro různé vzéjssné konfigurace trhliny a afcluzového wymiámu lz» na zaklad* téohto
predpokladu stanovit složky napěti v* aaáru skluzu a noraály v* skluzové* syotsau
v poseru k nsjvětělsu hlavniau napěti <r«. Prltea piati T - T oA. a • S ©«, kds
koeficienty S a T závisí nejen na orientacích, ale 1 na hodnotách elastických ao-
dulo krystalu. Pak hodnotu hlavního napěti at, nutnou k dosazeni Ir ve osyku, lae
vyjádřit Jako ata • 0+4 / (TeVeV*** • s). Je-li alnlaálni z takto
hodnot ata ssněl na* Ideální kehsanl ps»wse* ***. a M e dojit v krystalu ke
véau poruěsnl a látku povazuj*** za inherent ni tvárnou. Kriteriu* lnhsrsntni krah-
kostl aá tesy tvar (sodirikevsné kriteriu* rtC)

(6) *10 '•"** " « > " * * 1

Aplikace kriteria CM Ji*
Pro krystaly s wajnusaýal typy aŕlzi Jsew v ta*. 1

s/stáey. polohy trhliny a vztahy pro 'lýpaist prialwaaýoh
IP ve aayku /SV. Tab. 2 obeahuje <>yslsdfcj apll
Hodnoty elastických sadali SMII **»l*n**á k tsplete absslwtni sály byly
publikace /iz/. Krystaly prvka Jas* ssraassy padl* haawety
K"mwv- •*• crojaě, a* awwlaa**! krystaly C, Si a

- 1*7 -
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X-RAY STUDY OF SLIGHTLY DEFORMED Fe-6AT%Si BICRYSTAL

J. Gemperlova, M. Polearová, J. Brádler

Institute of Physics, Czech. Acad. Scl., Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

To appreciate the effect of grain boundaries on mechanical properties of

materials the bicrystals with well defined boundaries are studied. The symmetrical

Fe-6at%Si bicrystal described by the mutual rotations or grains A and B by an

angle 70.5° about the (110] direction with 'oading axis lying in the grain

boundary plan.,- (112) * (ll2) was treated to avoid compatibility stresses due to

clastic anisotropy. The bicrystal was slightly deforced so that only one slip

system was operating and stopped at the grain boundary. The X-ray diffraction

topographic techniques /I/ were used as they are very sensitive to distortion and

snail lattice rotations. The lattice distortion due to the head of the slip band

was measured by double crystal topography (DC) and studied by modified Schultz

technique (ST). The results obtained by both methods were compared.

To explain qualitatively the obtained experimental information the knowledge

of elastic displacement u of observed defect is necessary. As X-ray diffraction

topography images the sample surface and the sub—surface region, the surface

relaxation must be included into calculation of u.

From a large distance the head of slip band can be approximated by a

macrodislocation. Its Burgers vector Is supposed to be tens to hundreds of unit

Burgers vectors and will be determined by comparing calculated and observed

patterns. For the displacement of a dislocation meeting the surface obliquely the

corrected formulas given by Yoffe /2/ were used.

In DC' topographs crystal defects become visible mainly through orientation

contrast. It is sensitive to the elastic strain in the crystal and is given by

^| - K 6(A») - K (l/lCl> (tan • »/dx'+ d/dz) (u.«).

where K is the slope of the rocking curve /Bonse, 1962/, g is the diffraction

vector (diffraction vectors cf"IŽTT) and g2>ll21l were used), x' is parallel to g,

z' is parallel to ř • ř , C and t being the wave vectors or incident and
« « o t

difl'racted beams respectively. At the points of a free surface *<•) can be written

in the polar coordinates r, 4 with origin at the macrodielocation. we obtain 6(Aw)

• b/4« 1/r F(#). This expression was used for the evaluation of the Burgers vector

of a met rodUlocatIon. If the effect or uniformly distributed dislocations in the

slip bam! a» well as the effect or adjacent slip Itend art* considered /3/, the

difference in obtained results Is unimportant.

The image obtained by modified ST is slightly enlarged in horizontal and

veil leal directions and suffers s small misorientattun with respect to diffracted

beams. The image point K in the topograph* have ouort
x " ".* * í k-1 3•« » - V co. • • {£ I
V - k,v • j 3j í u.« > • kři sin • • ^ I ř

where k( «• y - sln(w**.. k 2 • I. 1 Is the distance from the sample to the

photographic plate. As long as F((^J and F^tf) are not simultaneously equal to

zero, thv Interpretation of the fequetlon* Is the following: for small r I.e. for

|H>lntb iH««r th" m-átrodlKlocal Ion In tht' sample tne distortion is large, >hw mmcanii

tvrmv In e^untlotu» predumlnate and the Image* appear rwr ľrom the origin X • V *

O. This result «er>^s with the ekfwrriment K: near the exit of the macrodtslocat Ion

an area is observed where no dlfrracted beam Is registered. A sharp Interface

between zero and high density regions appears In the topograph <ľlg. I). The whan*



of the image is the same for all macrodlslocations observed, its size depends on

the value of the Burgers vector and on the distance 1. The shape of the Interface

is in fact represented by an envelope of set of curve (1).

It was supposed that near the macrodlslocation the lattice distortion is

great enough so that the kinematical theory of diffraction can be used. The

Intensity registered by the photographic plate on the area RdRdt Is Inversely

proportional to RdRdw/rdrd+ if rd+/dr > 1 Is assumed.The sample surface was

divided into small elements of constant area r Ar A* (r A* » Ar> with

coordinates r, +. The coordinates R, • of the image of each element were

computed and marks were drawn. All coordinates are taken In the units ra • | jy >

i.e. they are dlaenslonless and independent of the Burgers vector and the distance

1. As the distortion varies with the depth below the surface the contribution of

deeper layers to the image can be considerable if the penetration of the radiation

Into Fe Is not negligible e.g. CoKat. The superposition of four Images computed for

the four depths chosen so that the sum of these contributions Is 72ft of the total

Intensity Is presented on Fig.2. The Burgers vectors of the macrodlslocations were

found by comparing ths sizes of the experimental and simulated Images. The mean

value of all measurements Is shown in Table. The probable error of the Measured

aean value was sstlaatad to * 10ft .

/I/ M. Polcarova. J. Prádler: J.Appl.Cryst.(1998) 21. 169-176
/2/ E. H. Yoffe: Phil.Nag.(1991) £. 1147-1166
/»/ J. Ciapirlova. M. Polcarova. J. Bradler: to be published

Table:

Burgers vectors of several
aacrodlslocatlons determined from the
Schultz topographs and corresponding
numbers of accumulated single dlslocatl
(b - 0.2479 M M ) , by anďBj are medium
values of Measurements on A and • grains
using diffractions"% and g. respectively
T> Is ths final asdlua value. In the last
column ths values determined from double
crystal topographs are shown far

si.
1*
1
2

11
12
1»

E
In.]

n32
33
•C
33
33
42
24
74
32
99

6
[nil
M
32
30
71
31
29
37
23
•4
as73

6
Inal
72
32
32
7s
32
31
39
23
•9
29
79

6/b
•

292
129
127
316
129
129
169
94
279
119
209

b
fftlt"
79
2
3
70
31
34
94
17
79
29
99

a b
a) The awpartwrw fresj ths g
e<a9) Is plottaa for a wlslocatlan
parallel to 19911 41rsctlan. s • 0
tfrss surfaea.plans (HO)t - full Una,
s • - 0.1 -washed lias, s • (non
ralawtf alsl.) - awttw* 11ns;
w> DC topograph. • grain -slip sjrstss
fraa train.

afhs talcs* ay ths 9T,
r T . • grmim (slip

frse); b) Slswlataw laaas tme <H0)
t

eirrractlsn vswtsr
vsstor la I111 I

direction, swpsrposltlsn at tour
ealcwlatsd far ths depths */r «-0.

-0.229, -O.407. -0.977.
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FAZOVA ANALÝZA METODOU MOSSBAUEROVY SPEKTROSKOPIE

T. Zemčík

Ústav fyzikálni metalurgie ČSAV, Žižkova 22, 616 62 Brno

PHASE ANALYSIS BY MÓSSBAUER SPECTROSCOPY
O f"

The Mossbauer effect - mostly on *h« 5 7Fe nuclei - proves to be a powerful tool for
the phase analysis of allots and other, e.g. mineral systems. The possibilities of
both qualitative and quantitative Mossbauer phase analysis are demonstrated on
examples of steels and soft magnetic alloys and briefly compared with other methods

1. Úvod

Mossbauerův jev poskytuje podrobná data o hyperjemných interakcích atomových jader,

nejčastěji 5 7Fe, s lokálni elektronovou hustotou a s elektrickými i magnetickými

poli v pevných látkách, časově středovanými přes dobu života excitovaného stavu

jádra - proto efektivními. Vysoká energetická rozlišovací schopnost Môssbauerovy

spektroskopie umožňuje vzájemné odlišeni príspevku různých fází, ba i mřížkových

poloh. Hlavním úkolem kvalitativní mossbauerovské fázové analýzy je identifikace

fází podle parametrů jejich hyperjemné struktury, kvantitativní fázová analýza

potom kvantifikuje vztah mezi intenzitou složek spektra a obsahem příslušné fáze.

2. Kvalitativní fázová analýza

Hlavními parametry hyperjemné struktury mossbauerovských spekter jsou izomerni

posuv Ei, kvadrupólové Eq a magnetické štěpení E., úmérné (s-(elektronové hustotě,

gradientu elektrického a indukci magnetického pole B«f»E» na jádře. Zejména

u magneticky uspořádaných fází stačí většinou tyto parametry k jejich jednoznačné

identifikaci fází, nékdy i k získání dalSích informaci o nich, napr. o složení

anebo uspořádáni. Parametry hyperjemné struktury vybraných fází jsou v tab.l.

3. Kvantitativní fázová analýza

Pravděpodobnost mossbauerovského, tj. bezfononového procesu je dána Lambovým-

-Môssbauerovým f-faktorem obdobným Debyeovu-WaD.erovu faktoru v rentgenografii. Pro

většinu praktických aplikací lze za předpokladu tenkých vzorků a malých překryvů

čar počítat s úměrnosti intenzity složky, tj. její plochy Ai, plošné koncentraci

železa a s aditivností příspěvků složek spektra. V rámci této lineární aproximace

platí pro poměrný obsah i-té fáze

CÍ = [ A* / (sidi ) ] / S [ A, / (sidi ) ] ,

kde SÍ je stechiometrický a dí korekční faktor (tab.l.). Jak hyperjemné parametry,

tak plochy složek jsou běžnými výstupy programů pro fitování spekter.

4. Příklady

Typickým objektem mossbauerovské fázové analýzy jsou oceli. Dobré rozlišení všech

hlavních metalografických fází (tab. 1) garantuje citlivost a spolehlivost analýzy.

Jako příklad je na obr. 1 spektrum nizkouhlíkove Ní-Mo-V oceli obsahující martenzit

(se dvěma satelitními sextety celkem 94,5 X a-fáze), cementi t Fe3C (2,8 X),

nemagnetické karbidy (0,5 X) a austenit y-Fe (2,2 X). Přesné a citlivé stanoveni

paramagnetického zbytkového austenitu ve feromagnetické matrici a-Fe je základem

mossbauerovské austenitometrie. 'Jiným aktuálním příkladem je analýza produktů

krystalizace amorfních slitin; spektrum magneticky extrémně měkké nanokrystalické

slitiny s rozlišenými Fe3Si (59,0 X), amorfními hranicemi zrn (33,3 X) a

asi i Fe.iB (7,6 X) je na obr. 2. I u nemagnetických systémů lze s výhodou využit

izomerniho poáuvu a kvadrupólového štěpeni např. pro mineralogickou analýzu hornin.
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5. Srovnání s jinýrai metodami

Hlavním handicapem Mossbauerovy spektroskopie je jeji omezení na železo, popř.

několik málo dalších prvků. To je však bohatě kompenzováno kosmochemickým a

technologickým významem železa i některými přednostmi rabssbauerovské fázové analýzy

jako necitlivostí na disperznost oproti rentgenografii, nezávislostí na standardech

na rozdíl od magnetometrie a objemovým charakterem ve srovnáni se stereologií.

Tab.

Fáze

1 . Hlavní môssbauerovské parametry

Ei [mra/s] Eq

některých

|mm/s ]

kovových

B.f | T |

a intermetal

d

ických fází

Poznámka

F e r i t a-Fe
a-Feo,95N10 . 05

a-Feo,9 5Mno . 0 5

Uspořádané FesAl

Martenzit a'-Feo.95 Co,o 5

Austenit jr-Fe

Cementit Fe3C

( Feo . sMno . i )}C

Nitr id Fe<N
Borid t-FeaB

0
0
0,010
0
0,016
0

-0,08
0

-0,03
-0,10
-0,15

0,18
0 , 2 3
0 , 0 7
0 , 1 3
0,28
0,06
0,03
0,11

0
0
0
0
0
0
0,21
0
0,21
0
0,32
0,01
0,2-1
0,27
0
0
0,0-1
0,09

-0.06

33,0
33,3
33,9
33,2
30,8
3 2 , 8
26,5
34,8
26,9

0
0

20,9
9
0

24,4
21 ,5
28,8
26,5
22,6

1
1

1

0,86

1 ,05

0,94

s t a n d a r d Ej

satelit

satelit
poloh* I (A)

IKBI
s t r . hodnota
B.f = 3 3 , 4 T

satelit

satelit

při 78 K
stř.hodnota
poloha 1

2
3
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U2ITÍ ANALYTICKÉHO PROZAROVACíHO MIKROSKOPU JEM 2000 FX KE STUDIU IMPLANTOVANÝCH
VRSTEV Mo - Si

M.Bucki (a), F.Cerný (b)

(a) Fyzikálni ústav ČSAV , Praha 8, Na Slovance 2

(b) SVDOM , Praha 9, Běchovice

ÚVOD

Iontová implantaee, ať již přímá nebo nepřímá , Je moderní technologie, která

umožňuje výrazné měnit nebo ovlivňovat radu vlastností pevných látek, Jež jsou dá-

ny stavem velmi tenké (od nékolika nm do ~ lpn silné ) povrchové vrstvy. V prípade

implantaee do kovových systémů, bývá obvykle cílem zvýšit buď otéruvzdornost,

tvrdost, nebo zlepšit odolnost proti korozi. Pro zlepšení odolnosti proti oxydaci

Mo za vyšších teplot byly v minulosti využívány různé metody např. difúzni křemí-

kování /I/. Problémy nastávají s přilnavostí silicidových vrstev. Definovanější

způsob přípravy vrstvy na bázi silicidů je možné získat pomocí nepřímé iontové

implantaee. Pro diagnostiku takto připravených vrstev bylo třeba rozpracovat meto-

diku pozorování pomocí TEM včetně nikroanalýz.

EXPERIMENTÁLNÍ METODIKA

Podkladní terčíky pro nanášení vrstev Si ( 10 nm, 20 nm a 100 nm ) byly o prú-

méru 2.8 mm a připravené z monokrystalů Mo s orientací (110). Tloušťka terčů byla

od 0.15 do 0.18 mm. Příprava preparátů pro elektronovou mikroskopii byla použita

podobná jako v práci /2/. Před zhotovením tenkých folií byla z Jedné strany na vy-

leštěný povrch naprášena vrstva Si a ihned bezprostředné zabombardována do matrice

Mo různými dávkami lontů Ar s energií 95 keV, víe na implantátoru TECVAC. Pro po-

zorování TEM byl užit analytický mikroskop JEM 2000 FX s různými urychlovacími na-

pětími od 40 do 200 kV v režimech TEM, STEM, SEM a s energiové dlspersním analyzá-

torem rtg. záření LINK AN 10000 s RTS-2/FLS. Pro polokvantitativní měřeni obsahu

Si a Mo byly užity standardy čistý Mo, Si, S a slitina MoSig.

EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY A DISKUSE

Tabulka č.l shrnuje získané výsledky z mikroanalýz. V obou případech tenkých

vrstev Si a všech užitých dávkách se pozorovala amorfní vrstva tvořená atomy Si a

Mo. Tloušťka amorfní vrstvy byla odhadnuta na 30 - 50 nm. Nemůže být tedy vyvolána

jenom naprášením vrstvy SI na Mo, ale Je výsledkem bombardování ionty Ar, i když
1 ft 4- —5*

v této vrstvě byl detekován Ar jen ojediněle. Od dávky 4.10 Ar cm byly pozoro-
vány malé bublinky argonu v krystalové matrici Mo. Poměr složení Si/Mo v amorfní
vrstvě se značné mění - v případě 10 nm Si vrstvy pravdepodobné vlivem nerovnoměr-
nosti počáteční Si vrstvy vzorek ( č.117 ), v případě 20 nm Si vrstvy ( vzorek
č.133 ) nízkou užitou dávkou. V některých případech Je v amorfní vrstvě 1 vyšší
obsah Si, než je ve sloučenině MoSig.
Pomocí selektivní difrakce byly vedle reflexí Mo detekovány v menší míře též ref-
lexe příslušející p-Mo„C. Použitím techniky tmavého pole bylo ukázáno, že se Jedná
o velmi drobné karbidy nahodile rozložené v tenkých okrajích folií. Jejich
přítomnost lze vysvětlit působením kontaminace ze zbytků uhlovodíkových par a
podstatné vyé&í afinitou uhlíku k molybdenu než má křemík. Podobný efekt byl Již
pozorován v případe implantaee dusíku do Mo /2,3/.

ZÁVÉRY: •
1) Energiové dlspersní analýza rtg. záření aplikovaná na folie Je dostatečně clt-
livá metoda pro stanovení SI i Ar v No od tlouétěk SI 10 nu a dávek 10 Ar cn
a Je vhodná pro diagnostiku v uvedeném případě.

nepřímou impJintací se myslí " ion beam mixing ".
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2) Argon se pozoruje převážně v molybdenový matrici, od dávek 4.10 'Ar cm .již

v prokazatelných bublinách.

3) Nebyly pozorovány přímo žádné známé fáze systému Mo - S i , i když v amorfní

vrstvě v některých případech obsah křemíku převyšoval stechiometrické složeni

MoSi2.

4) Z difrakcí byla dokázána i přítomnost menšího množství p-Mo„C. Jeho přítomnost

lze vysvětlit z kontaminace uhlovodíků jako v /2,3/.

5) Vrstva Si tloušťky 10 nm vytvořená naprášením není dostatečně homogenní.

LITERATURA:

/I/ P.Hrbek, B.Krotil, VI.Masaŕík; Koroze a ochrana materiálu,3,1965 , 52-56

/2/ M.Bucki, A.Gemperle, F.Černý, G.S.Burchánov, E.V.0ttenberg; phys. stát. sol.

(a) U 2 , 1989, 335-338

/3/ M.Bucki, F.Černý, K.Kult, L. Král, G.S.Burchanov, E.V.Ottenberg; Zborník

prednášok VI.metalografické sympozium, Vysoké Tatry 1986, část 1, 156-160

Tabulka č.1:Charakteristika vzorků a shrnuti analýz

č. vzorku

117

122

133

137

141

161

charakteristika

10nmSi+2.1016Ar

10nmSi+4.10lbAr

20nmSi+l.1016Ar

20nmSi+4.1016Ar

20nmSi+8.l016Ar

lOOnmSi, bez Ar

poznámka

amorfní vrstva Mo,Si, nerovnomerné obsah Si,již stopy

Ar

amorfní vrstva Mo.Si, již možnost pozorovat Ar v

bublinkách

amorfní vrstva Mo.Si, obsah Si od 20at% do 83at% Si

amorfní vrstva Mo.Si, detekce Ar

amorfní vrstva Mo, kolem 67at%Si, výrazná detekce Ar,

v krystalické části 5at% Si

velmi spatná přilnavost vrstvy Si k podkladnímu Mo,

Si nebyl prakticky detekován, pravděpodobné došlo

k rozpuštění Si vrstvy v elektrolytu obsahujícím

H2SO4.
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OPTIKA KVANTOVÝCH JAM A SUPERMŔÍŽEK

J. Humlíček
Katedra fyziky pevné l&ze, přírodovědecká fakulta MU

Kotlářská 2, 61137 Brno

Úvodem
V možnostech současné technologie přípravy vrstevnatých struktur je dosažení téměř atomárně rovných rozhraní

mezi ultratenkými (řádově 1 nm) vrstvami různých materiálů. Tyto dvoudimenzíonální (2D) systémy mají řadu
pozoruhodných vlastností, spojených s kvantováním ve směru kolmém na rovinu vrstev. Za výchozí impuls ke studiu
2D systémů je většinou považována dvacet let stará práce Esakiho a Tsu [1], předpovídající transportní vlastnosti
periodické 2D struktury; někdy je tento pionýrský krok připisován Keldyšovi [2].

Podstatnou roli v chápaní vlastností 2D struktur hraje optická spektroskopie. První přímou demonstrací kvan-
tování elektronových stavů v kvantových jamách z GaAs oddělených bariérami ze slitiny GaAlAs byla absorpční
spektra [3]. Vzorky pro tuto práci byly připraveny v předchůdkyni dnešních dokonalých aparatur pro epitaxi
z molekulárních svazků (MBE). Pokroky v technologii, komerční dostupnost technologických zařízení, očekávání
mikroelektronických a optoelektronických aplikací, v neposlední řadě pak extrémně zajímavá fyzika, to vše vedlo k
explozi zájmu o (zejména polovodičové) 2D struktury. S malou nadsázkou je možné tvrdit, že objem publikací z této
oblasti je dnes skoro tak velký jako ve všech ostatních oborech fyziky polovodičů dohromady.

Cílem tohoto krátkého přehledu je poskytnout výběr informací, které by měly být užitečné při vstupu do prob-
lematiky optické odezvy 2D struktur. Bohužel, ztráta kontaktu se světovým vývojem v oblasti technologie vedla u
nás k situaci, která neodpovídá tradici optiky pevných látek. Nejdříve tedy upozornění na relevantní literaturu; z
hlediska širších souvislostí jsou užitečné např. učebnice [4] a monografie [5,6j. Řada obsáhlých referativních článků s
úvodem L. Esakiho je ve zvláštním čísle časopisu IEEE J. QE [7], Sturge a Meynadier redigovali sérii přehledových
článků s těžištěm v optické spektroskopii (8). Diskusi techniky MBE pro nejběžnější systémy GaAs/AlAs použitelné
v injekčních laserech lze najít v referativní práci [9], rozsáhlé pojednání o supermřížkách s napjatými vrstvami v
[10]. Průřez současnou aktivitou, posunutou už směrem ke kvantovým drátům (ID) a kvantovým bodům (OD),
podá sborník z konference ICSM90 v Berlíně (bude publikováno v časopise Superlatticts and Microstructures. Výběr
dalších referativních článků doprovází následující výklad, který opíráme o vlastní zkušenosti s heterostrukturami
GaAs/AIAs.

Terminologie
Pro nejběžnější 2D struktury se ustálilo následující značení: izolovaná tenká vrstva s elektronovými nebo děrovými

stavy kvantovanými ve směru růstu je kvantová jáma (quantum well, QW). Struktura s velkým počtem QW oddělených
širokými bariérami tak, že se vlnové funkce stavů lokalizovaných v různých QW prakticky nepřekrývají, je vícenásobná
kvantová jáma (multiple quantum well, MQW). Označení supermřížka (superlattice, SL) se používá pro soustavu kvan-
tových jam s nezanedbatelným překryvem lokalizovaných stavů, daným šířkou a výškou oddělujících bariér. Označení
SL jako 2D struktury nemusí být vhodné; možnost volby šířek jam a bariér umožňuje sledovat přechod od 2D k 3D
struktuře [li].

Jednotlivé ultratenké vrstvy v 2D systému mohou být tvořeny různými materiály (kompoziční nebo heterostruk-
tury), různou úrovní dopingu (dopované struktury), nebo kombinací obou možností. Přechody mezi vrstvami mohou
být strmé nebo s (volitelným) profilem složení. Ustálené je označení pro dva základní druhy SL: typ I znamená, že
elektrony a díry jsou lokalizovány v téže vrstvě (jámé); v typu II jsou oba druhy kvazičástic lokalizovány v různých
vrstvách (jáma pro elektrony je bariérou pro díry a naopak).

Elektronová struktura
V obrázku 1 je schematicky nakresleno uspořádání dna vodivostního a vrcholu valenčního pásu typu I v kvantové

jámě GaAs (šířka zakázaného pásu ~ 1.5 eV) mezi bariérami AlAs (~ 3 eV ve středu Brillouinovy zóny ľ). V objemu
GaAs jsou pásy těžkých (hh) a lehkých (lh) děr degenerované; lokalizační energie pro lh je větší než pro hh vzhledem
k menší efektivní hmotnosti, proto se oba pásy odštěpí. Lokalizované stavy jsou označeny vodorovnými úsečkami,
pro elektrony (e) je kromě nejnižšího stavu naznačena ještě další lokalizovaná hladina. V ploše vrstvy dojde díky
lokalizaci k významné změně disperze energiových hladin, zejména lh pásu [5]. Hustota stavu má stupňové změny
charakteristické pro 2D systém.

Pozoruhodným faktem je úspěch nejjednodušší předpovědi polohy energiových hladin QW a SL z řešení jed-
norozměrné Schrôdingerovy rovnice pro pravoiíhlou potenciálovou jámu a schodový Kronigův-Penneyův potenciál.
K dosažení výsledků, které se mnohdy neliší více než několik meV od pozorovaných dat, stačí použít realistických
hodnot hloubky potenciálové jámy a efektivních hmot kvazičástic objemových materiálu. V pozadí úspěchu těchto
(donedávna knižních) modelů z elementárních kursů kvantové mechaniky a fyziky pevných* látek stojí ovšem netriviální
kvazičásticové schema kp aproximace. Na aproximaci efektivních hmot je založen složitější model obálkových funkci,
který byl rozpracován do značné šířky [5].

- 16S -



hh-e lh-e

AlAs GaAs
•»—-hh

Obr. 1. Schéma kvantové jámy GaAs mezi bariérami
AlAs. Čárkovaně je nakreslena hustota stavů ob-
jemového GaAs. Šipky označují dovolené přímé
přechody z oblažených hladin hh a Ik ve valenčním
páiu do volných stavů e ve vodivostním pásu.

hustota stavu

Elektronovou itrukturu SL je v dneíení dob* »uperpočítačů moino počítat z "prvních principů". Konfrontaci
tohoto ph'itupu a modely podloženými empirickými znaloitmi objemových materiálů je věnován přehledný článek

Excitony
Důsledkem lokalizace elektronů a děr v kvantových jamách typu I je silný vliv excitonové interakce na optickou

odezvu. Exciton (vázaný stav páru elektron-díra) v objemu GaAs je poněkud "křehký" objekt s vazební energií
asi 4 meV a Bohrovým poloměrem asi 14 nm, který snadno disociuje interakcí s kmity mříže. Proto je nejlépe
pozorovatelný při velmi nízké teplotě. Uvnitř QW s šířkou menší než asi 28 nm se ale vlnové funkce musí vejít do
vymezeného prostoru a přitažlivá interakce elektronu a díry je silnější. Projevuje se to vzrůstem vazební energie a
zvětšenou odolností proti rozpadu vázaného páru. V optické odezvě jsou excitonové efekty snadno pozorovatelné
i při pokojové teplotě. V absorpci jsou nejnižší spektrální strukturou dva úzké pásy dané přechody do vázaných
excitonových stavů; k jejich realizaci je třeba energie rovná rozdílu hladin naznačenému v obr. 1, zmenšenému o
vazební energii excitonu. Ve fotoluminiscenčním experimentu naopak excitované páry elektron-díra tercnaliiují do
nejnižšího vázaného excitonového stavu; v zářivé rekombinaci při nízké teplotě dominují fotony s energií excitonu hh-
e, v signálu pozorovatelném i při pokojové teplotě a nad ní jsou pak příspěvky hh-e i lh-e. Excitony v 2D strukturách
jsou odolné i proti ionizaci v elektrickém poli; o možnosti využití této skutečnosti se zmíníme v posledním odstavci.

Efektivní prostředí, interferenční efekty
Při studiu optických vlastností je zájem pochopitelně soustředěn na nejnižší mezipásové přechody, které jsou

nejvíce ovlivněny kvantovými rozměrovými efekty. Do celkové optické odezvy (dielektrické funkce e = e : + te2,
komplexního indexu lomu n+ik = y/i) ovšem podstatně přispívají také vyšší mezipásové přechody s velkou sdruženou
hustotou stavů. Vliv rozměrových efektů je pro ně mnohem slabší. Proto je pro pochopení vlastností 2D struktur
užitečný model efektivního prostředí. Předpokládáme, že odezva jednotlivých vrstev je táž jako v objemu příslušného
materiálu a započteme pouze polarizaci danou stínícími náboji na rozhraních. V limitě nekonečného počtu vrstev
infinitesimálně malých tloušték je pak tato soustava ekvivalentní jednoosému materiálu, viz např. přehledovou práci
[13]. Pro řádný paprsek (elektrický vektor v ploše vrstev) dostaneme dielektrickou funkci e0 —< e >, pro mimořádný
paprsek (elektrický vektor kolmo k ploše vrstev) et = 1/ < 1/e >. Středování vyznačené lomenými závorkami
zahrnuje opakující se motiv v 2D struktuře. Pro indexy lomu MQW nebo SL při vlnové délce 633 nm struktury s
50% GaAs (na.A. = 3.84) a 5 0 % AlAs (nMA. = 3.15) vychází n„ = 3.51, ne = 3.43.

Sumární tlouštka vzorků MQW a SL je obvykle v rozmezí několika desetin až jednotek pm. Také izolo-
vané QW bývají umístěny uvnitř složitější soustavy tenkých vrstev. Světlo, kterým zkoumáme odezvu vzorku,
prochází mnohonásobnými odrazy na všech rozhraních, ke kterým dospěje než je absorbováno nebo opustí vzorek.

0.6 •

0.5

0.4

0.3

Obr. 2. Reflexní spektra při kolmém dopadu světla,
pokojová teplota. Odrazivost odpovídající
polonekonečným vzorkům GaAs a AlAs byla
spočtena z elipsometrických dat. Plná čára
znázorňuje výsledek měření na SL tvořené 120-
násobným opakováním motivu (15 monovrstev
GaAs, 9 monovrstev AlAi).
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I v nejjednodušším pŕípadŕ homogenní vrstvy SL na Bubstrátu pozorujeme v reflexi pod absorpční hranou SL a
bezprostředně nad ní silnou interferenci - viz obr. 2. Interferenční zvlnéní zmizí až pro energie nad ~ 2.5 eV, kdy už
světlo na rozhr&ní substrát-SL nepronikne a reflexe odpovídá zhruba modelu efektivního prostředí pro odpovídajíd
objemový podíl GaAs a AlAs. V detailu tohoto spektra, na obr. 3 jsme vyznačili jipkami polohu excitonového

0.32

0 3

0. 2S

0.26

/ \ -hh-e

1 / \ : lh-e

1 1 1 1 I --L

V

G Q A S 1 5 A I A S 9 '

300 K
i i i i

0.28

0 26

0.24

1.3 1. 7
E(eV)

1.9 1.54 1.62

Obr. 3. Detail spektra SL z obr. 2 kolem excitonového Obr. 4. Reflexní spektra vzorku MQW GaAs/AlAs s
dubletu. Křížky jsou naměřené body, plné šířkou jámy asi 30 monovrstev, při nízké teplotě.
čáry znamenají modelová spektra pro jednoduché
polynomiální závislosti komplexního indexu lomu
vrstvy SL na energii fotonu.

dubletu. Interference v nízkoenergiové části intervalu je dobře vystižena modelovou závislostí s neabsorbující vrstvou
3 indexem lomu ve shodě s předpovědí efektivního prostředí. Absorpční kontinuum nad excitonovou hranou zmenšuje
amplitudu interferenčních oscilací. Velikost extinkce vypočtená z proložení jednoduchého modelu v oblasti 1.75-2 eV
je ale menší než předpovídá efektivní prostředí, evidentně kvůli lokalizačnímu posunu energiových stavů GaAs.

Souhra interference ve vrstevnatém systému a absorpce ve studované struktuře ovlivňuje tvar pozorovaných
spektrálních závislostí. Excitonový dublet na obr. 4 měřený při nízkých teplotách se projevil výrazným vzrůstem
odrazivosti, zatímco v obr. 3 je zřetelný pokles. Při respektování zákonitostí šíření světla v soustavách tenkých
vrstev můžeme právě takové chování vysvětlit a předpovědět. Vliv interferenčních efektů je zpravidla významný i
ve výsledcích modulačních technik, kterých se v optice 2D systémů často využívá [14].

Aplikace
Vlastnosti 2D struktur nabízejí řadu příležitostí k aplikacím. Především jsou to zdroje světla (lasery), modulátory

a detektory. Výhledově může jít nejen o elementy pro elektronickou komunikaci využívající světelných signálů, ale
i o přímé optické zpracování informace [15,16]. Uvedeme pouze dva výsledky základního fyzikálního výzkumu se
zřetelnými aplikačními vazbami. V obou případech jsou podstatné význačné vlastnosti vázaných 2D excitonových
stavů.

5000

3000

1000

1 . 4 3 5 1 . 4 * 5 1 . 4 S 5 1 . 4 6 5 1 4 7 5

Obr. 5. Absorpční spektra MQW GaAs/GaAlAs v
elektrickém poli kolmém na plochu vrstev. Po-
dle článku D.S. Chémia, Helv. Phys. Acta 58, 607
(1983).
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Obr. 6. Absorpční spektra MQW GaAs/A)As, měřená
při různých intenzitách dopadajícího světla. Podle
článku 116].
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Excitonová rezonance v absorpčních spektrech z obr. 5 je zachována i ve velmi silném elektrickém poli. Přitom
dochází k rudému posuvu absorpčních pásů (analogie Stárkova jevu v atomech). Fundamentální omezení rychlosti
odezvy optického modulátoru založeného na tomto efektu je odhadováno na několik pikosekund.

Saturace excitonové absorpce reprodukovaná v obr. 6 znamená silnou nelinearitu optické odezvy. Nelineární
chováni nastupuje při intenzitě světla mnohem menší než v objemu GaAs nebo v absorpčním kontinuu samotné
struktury MQW. V přehledové práci [16] najdeme předpovědi napsané v budoucím čase, bez kondicionálů. Podle
nich vzniknou na základě těchto efektů součástky optických počítačů a přepínacích systémů. Na druhé straně se
můžeme setkat s názorem, že 2D struktury zůstanou navždy technologií budoucnosti, stejně jako celá technologie
GaAs. Splní se spíše optimistické předpovědi, které převládají? Jisté je, že aktivita v tomto směru je obrovská.
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OPTICKÉ SIUDIUM KVANTOVÝCH JAM A SUPERMŘÍZtK GaAs/AlAs

František Lukeš

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Brno

Z širokého spektra fyzikálních parametrů, které lze určit využitím optických

metod, se omezíme na ty, které lze stanovit pomocí studia odrazivosti, absorpce,

elipsometrie, modulačních metod (především fotoreflexe), luminiscence a excitační

luminiscenční spektroskopie.

Je třeba uvědomit si rozdíl mezi jednoduchou kvantovou jamou (QW), mnohonásob-

nými kvantovými jamami (MQW) a supermřížkou (SL) l\l. Vzájemná interakce sousedních

kvantových jam při dostatečně tenké bariéře podminuje rozdíl mezi pásovou struktu-

rou QW a SL (případně MQW), což se odráží i v odlišnosti optických vlastností těch-

to soustav.

Optické metody jsou využívány především pro stanovení energií přechodu mezi

lokalizovanými stavy a jejich závislosti na teplotě, tlaku, intenzitě magnetického

pole, přesném složení QW, MQW a SL, případně parametrů charakterizujících SL (úhr-

nou tloušlku, tloušíky jednotlivých vrstev, homogenitu).

Vzhledem k malému rozdílu mezi mřížkovými parametry GaAs a AlAs jsou vnitřní

pnutí v SL GaAs/AlAs velmi malá a je proto možné vytvořit strukturně velmi dokonalé

SLS (supermřižky) tohoto typu.Protože se jedná o relativně jednoduché látky (dvou-

složkové), bývá i dokonalost - pokud jde o chemické složení - těchto systémů lepší

než např. u soustavy GaAs/Ga, AI As, která je dosud nejvíce studována.

U SLS (GaAs) /(AlAs) (m:n jsou počty monovrstev) je důležitý charakter nej-

nižšího přechodu mezi lokalizovanými stavy (hh-e, lh-e). Ten může být buď nepřímý

(typ II), to je z maxima v P bodě GaAs do minima v bodě X AlAs nebo přímý (typ I),

tedy přechod v P bodě GaAs. Po počátečních nejasnostech jak v oblasti teorie, tak

i v oblsti experimentu bylo prokázáno, že oba typy přechodů lze za jistých okolnos-

ti u SLS (GaAs)m/(AlAs)n pozorovat. Zpravidla se přitom studují systémy a) m = n;

b) m - proměnné, n - pevné. Pásová struktura SLS je velmi složitá, hlavně podstatně

bohatší - v důsledku "skládání" Brillouinovy zóny (BZ) - než je tomu u elementár-

ních polovodičů nebo u sloučenin III-V.

Fujimoto et. al. Ill ukázali, že u systému (GaAs)ffl/(AlAs)5dochází ke změně od

přechodu II. typu k I. typu pro m = 7, tedy pro m < 7 je nejnižší přechod nepřímý

(II), pro m > 7 je přímý (I). K experimentálnímu potvrzení teoretických výsledků

využili rozdílu mezi fotoreflexními spektry, která poskytují jen hodnoty energií

charakterizující přímé přechody a luminiscenčními spektry, která dovolují určit

hodnotu energie nejnižšího přechodu nezávisle na tom, zda se jedná o přechod přímý

nebo nepřímý. Subpikosekundová obsorpční i fotoluminiscenční spektroskopie umožnila

určit i relaxační dobu přechodu elektronu z P stavu v GaAs do X stavu v AlAs l~il.

Cingolani et al. /4/ studovali systém (GaAs)m/(AlAs)m (m = 2-15) pomocí foto-

akustické saturační spektroskopie (PAS), excitační fotoluminiscence s nízkou (LEI-

PL) a vysokou excitační intenzitou (HEI-PL) a ukázali, že ke změně od přechodů typu

II (X) k typu I ( D dochází pro m = 12. Studium závislosti luminiscenčních spekter

získaných při nízké excitační energii na tlaku jim umožnilo spolehlivě rozlišit

mezi X a P přechody s ohledem na výrazně odlišnou závislost energie přechodů hh-e,

resp. lh-e na hydrostatickém tlaku, která se liší nejen velikostí, ale i znaménkem.

Obojí výsledky pro m = 5 dobře souhlasí a obě autorské skupiny poukazují na velmi

dobrý souhlas mezi teorií a experimentem. Z uvedených výsledků vyplývá, že pásová
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struktura SLS (GaAs) /(AlAs) a tedy i energie přechodů mezi loká 11 zovanýrr.i stavy

závisejí znatelné na hodnotách m i n, což skýtá velké možnosti výběru při využiti

téchto a podobných systémů v praxi.

Studium reflexních a fotoref1exních spekter v závislosti na teplote ľ> I umož-

ňuje určit velmi pfesně teplotní závislost energie přechodů mezi lokalizovaným

stavy (hh-e, lh-e). Tato závislost poskytla nejen možnost ověřit přesnost výpočtu

energie přechodu mezi zmíněnými lokalizovanými stavy opřeného o Kronig-Penneyúv no-

del , který se výborně osvědčil, ale podařilo se jej zpřesnit tím, že do výpočtu by-

la zahrnuta i teplotní závislost efektivní hmotnosti elektronu.

Na rozdíl od fotoluminiscenčních spekter, které zpravidla dovolují určit jen

energie přechodů s jednou či dvěma nejnižšími hodnotami, fotoreflexní či reflexní

spektra dovoluji určit i energie přechodů s vyššími energiemi.

Anizotropie optických konstant QW a SLS je dobře známa v oblastí absorpční

hrany. Optické konstanty se výrazně liSÍ pro světlo polarizované v rovině vrstev a

kolmo k této rovině a to proto, že BZ QW a SLS má zpravidla nižší symetrii než BZ

monokrystalu. Ukázalo se však, že lze pozorovat optickou anizotropii í pro svétlo

polarizované v rovině vrstev ve dvou vzájemně kolmých, vhodně zvvolených směrech.

Úvahy opřené o pásovou strukturu GaAs, resp. SL GaAs/AlAs vedly k závěru, že musí

existovat anizotropie optických konstant (dielektrické funkce) pro přechody reali-

zující se mimo střed BZ.

Všimněme si přechodů /\^ 5"* A^ ^\> a h\-*h\ (Ei *&•>') v GaAs. Odpovídají-

cí kritické body leží ve směru os [lil]* v bodě (0.5,0.5,0.5). Efektivní hmotnost

elektronů je zde výrazně anizotropní. Lze ukázat, že pro určité orientace substrátu

tedy čistého GaAs na němž SI vyrůstá, jmenovitě pro plochy (100) a (111) jsou

všechna minima vodivostního pásu ležící ve směrech fill] fyzikálně ekvivalentní.

Z toho také plyne izotropie optických konstant. Pro jiné orientace substrátu to

obecně neplatí, např. pro (110) a (120). Průmět jednotlivých složek efektivní hmot-

nosti do těchto rovin je různý pro různé směry ze souboru os [lil] . Z toho rovněž

plyne i anizotropie pravděpodobnosti přechodu elektronu z valenčního pásu do vodi-

vostního a tedy i anizotropie optických konstant. Orientace lineárně polarizované

světelné vlny se volí zpravidla rovnoběžná s význačnými osami substrátu, napf.

[100] a [011].
Optických metod lze výhodně využít i při diagnostice QW, MQW a SLS. Vhodnou

kombinací reflexních, elipsometrických a luminiscenčních měření /(,/ lze získat

informace o úhrne tlouštce SI, o tloušíce jednotlivých vrstev, t.j. GaAs a AlAs

(známe-li počet period) i o lokálních odchylkách tlouštěk jednotlivých vrstev od

střední hodnoty, pokud elipsometrické nebo luminiscenční měření můžeme realizovat

na dostatečně malé plošce, o hodnotách středních velikostí optických konstant v

oblasti nízké absorpce, případně i o povrchové vrstvě (kysličníkové + adsorbované),

která se vždy na SL v normální atmosféře nachází.

/I/ Humlíček 3.: tento sborník

lil Fujimoto H. et al.: Surface Sci. £2B (1990), 206

l~il Feldmann Z. et al.: Surface Sci.229 (1990), 452

/*/ Cingolani R., Holtz M., Muralidharan R., Ploog K., Reimann K., and Syassen K.:

Surface Sci. £2£ (1990), 217

/5/ Humlíček 3., Lukeš F., and Ploog K.: Phys. Rev. B42 (1990)

/(,/ Humlíček Z., Lukeš F., Navrátil K., Garriga M. , and Ploog K.: Appl. Phys.

A 49 (1989), 407
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RAMAN SPECTROSCOPY IN SUPĽRLATTICES

Ivan Gregora, Vladimír Vorlíček

Institute of Physics ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8, Czechoslovakia

The possibility of combining and manipulating materials to obtain new struc-

tures with unique physical properties has stimulated considerable interest in su-

perlattices, prepared by carefully controlled periodic or quasi-periodic deposi-

tion of alternating layers. Although a large variety of materials (metallic, insu-

lating, magnetic, etc.) have been used to grow superlattices semiconductors pre-

sent a case of particular interest in view of prospective applications in

microelectronics for one thing, and of the coexistence of fascinating physical

phenomena for another.

Light scattering (Raman) spectroscopy, being capable of giving information

on both electronic and vibrational states has become an indispensable tool in the

investigation of these novel structures. It is also well adopted geometrically, as

its typical sampling depth (0.2-i.^m) in semiconductors corresponds to a conve-

nient superlattice thickness, the lateral resolution in Raman microprobes rea-

ching almost the same values. The symmetry lowering introduced by a superlattice

leads to a controlled lifting of the otherwise stringent selection rules and

allows Raman scattering not only to probe the "true" superlattice effects but

also to obtain in some cases valuable information on the properties of bulk cons-

tituents, inaccessible by other means. Leaving aside purely electronic effects

like scattering by quantized electron states or by 2D plasmas we shall focus our

attention on vibrational properties of simple semiconductor superlattices

and try to review most of the salient features, as studied by Raman scattering.

An extremely useful example is undoubtedly the GaAs/AlAs superlattice (grown in

£001J direction) which is virtually stress free because of negligible lattice mis-

match of the constituent materials.

Perhaps the most prominent superlattice effect is the so-called zone folding

a concept fruitful namely for acoustic phonons propagating parallel to the

superlattice axis. The speed of sound being not much different in both constitu-

ents, the acoustic bands largely overlap. The properly averaged dispersion curves,

however, have to be treated in the folded Brillouin zone scheme, as a consequence

of superperiodicity. In this way, new phonon modes appear in the folded Brillouin

zone ("minizone") and are optically (i.e. Raman and infrared) active. Their dis-

persion curves can be derived by folding the "average" LA or TA phonon dispersion

curve onto the minizone. Since, however, the periodic perturbation is not

purely geometric, narrow gaps (minigaps) open in the folded dispersion relations

at the centre and edges of the minizone. The picture is similar to the nearly-

-free electron model. Where there was no activity in the bulk crystal, Raman

spectra reveal a series of nearly equally spaced sharp doublets corresponding to

the dispersion relation of the "average" acoustic phonon branches. The frequency

separation between consecutive doublets thus reflects the superlattice period.

The information obtained is complementary to X-ray diffraction and pertains also

to the superlattice quality and uniformity.

A different picture applies to optical phonons since the flat dispersion

branches of the bulk materials are often well separated, rendering the ideal of

an average dispersion curve meaningless. The vibrations are in this case confined

to one material like in a quantum well, being unable to propagate in the other

(and vice versa), and decay rapidly beyond the interfaces. In the folded zone
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scheme, LO and TO dispersion curves of each mate-rial split into several flat c-it-

bands, reminiscent of normal modes of discrete strings with cla."-pr-~ ends.

In the frequency ranges of the optical modes of both constituents Haaar. spectra

show several peak3 corresponding to scattering by individual confined optical

aod«s. Provided the superlattices period is not extrccely short, the dispersion

of the optical phonon branches of both bulk constituents can be reconstructed via

the assignment of "effective" wavevectors. The spacing of the confined codes is

sensitive to boundary conditions and the Raman spectra can be used to probe the

abruptness of the interface. If the bulk optical phonon branches partially over-

lap (like in the case of e.g. InAs/GaSb superlattices or for a general growth di-

rection), the picture becomes more complex, as tjropagating modes coexist with

confined ones.

So far we discussed vibrations whose wavevectors were parallel to the super-

lattice axis. Another type of optical modes in a superlattice are the interface

modes, propagating along the interface and decaying into either layer; their fre-

quencies usually fall between the bulk TO and LO frequencies. Interface modes

also show up in Raman spectra, often dramatically, although the scattering is

forbidden in conventional geometries. They are as a rule observed near a reso-

nance, owing to a breakdown of strict selection rules. Their large scattering

cross section is probably also connected with impurity induced scattering mecha-

nisms at the imperfect interfaces. The origin of the interface modes can be under-

stood within the classical electrostatic theory of stratified polar dielectric

media.

Special attention deserve resonant phenomena, i.e. the case where the energy

of the incoming or outcoming photon approaches an electronic transition. Anoma-

lous enhancement of Raman cross section and a breakdown of selection rules is

observed in bulk materials, too. The resonances are, however, rather spectacular

in superlattices, owing to the existence of quantized electronic states /sub-

bands/ in the quantum wells. Resonant Raman spectroscopy can provide valuable in-

formation on electronic transition and on electron-phonon interaction. Close to

a resonance, strong higher-order Raman spectra involving interface modes as well

as some zone-boundary modes were observed in short-period superlattices.

All fundamental featur"s of the phonon spectra of superlattices, i.e. acous-

tic mode folding, optic mode confinement and interface modes, are well reproduced

by microscopic lattice dynamical calculations based on more or less sophisticated

models, which allow to obtain a deeper insight into the actual displacement

patterns. These calculations e.g. confirm that the simple concept of confinement

works well even down to short-period superlattices and provide a natural des-

cription of the interface modes.

Extensive literature on Raman scattering reflects the power of this tech-

nique to investigate the subtle phenomena met in increasingly perfect and complex

superlattices available nowadays.

For a representative review see e.g.: Light Scattering in Solids (eds.

M. Cardona and G. Giintherodt), Topics in Applied Physics, Vol. 66, Springer,

1989.
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LUMINISCENCE KVANTOVÝCH JAM A SUPERMŘÍŽEK NA BÁZI GaAs/GaAlAs.

J. Oswald, J. Pastrňák,

Fyzikální ústav ČSAV, Cukrovarnícka 10, 162 00 Praha 6.

Luminiscence je využívána jako osvědčená nedestruktivní metoda pro studium

vlastností kvantových jam a supermřížek a kontrole technologie jejich přípravy.

Nejstudovanějšími materiály jsou binární polovodiče, které skýtají možnost změnou

složení měnit v širokých mezích i parametry pásové struktury a kryštálové

mříže, dále se studují i struktury na bázi Si a Ge, kde lze modifikovat pásovou

strukturu pomocí pnutí vyvolaného mřížkovým nesouladem. Rozsáhlou, samostatnou,

rychle se rozvíjející oblast tvoří kvantové jámy a supermřížky vytvořené prosto-

rově kontrolovaným - legováním a modulovaným legováním.

Pro jednoduchou dvoudimenzionální pravoúhlou kvantovou jámu tvořenou

dvěma heteropřechody platí pro energii elektronu (a díry) kvantovanou ve směru

kolmém k heteropřechodům

2 f f lz
- 0 . 1, 2,

Pro GaAs, kde m = 0,067 m dostáváme pro d = 10 run E = 5 0 (ť+1) me V. Tato
Z C r i/

energie výrazně převyšuje Coulombickou vazebnou energii mezi elektronem a
dírou v excitonu (~ 6 meV pro GaAs v 3D případě) a je proto rozhodující pro popis
energetických hladin v kvantových jamách a supermřížkách s periodou menší než po-
loměr excitonu. V emisních spektrech jsou pozorovány hlavně přechody z nejnižších
vzbuzených stavů v důsledku rychlé relaxace do těchto hladin. Proto vhodnou meto-
dou studia energetických hladin je měření excitačních spekter luminiscence, kde
lze vidět i přechody do vyšších vzbuzených stavů.

Ze štěpení pásů odpovídajících přechodům do jednotlivých hladin lze určit
kvalitu rozhraní (změny d) £ O i štěpení orto a paraexcitonů, pozorované v obje-
mových krystalech pouze ve vysokých magnetických polích f2l .

Luminiscence slouží i ke studiu příměsí v kvantových jámách. Zde je situace
komplikovaná tím, že překryv vlnové funkce elektronu (díry) uzavřeného v kvantové
jámě s atomem příměsi, na který je elektron vázán, závisí na poloze příměsi
v kvantové jámě. Charakteristickým rysem je také to, že intenzita vlastní
luminiscence je mnohonásobně zvýšena ve srovnání s příměsovou na rozdíl od 3D
případu.

Další nové jevy i aplikační možnosti se odkrývají při spojení jednotlivých
kvantových jam do supermřížky. Pro velmi tlusté neb velmi vysoké bariéry celý
systém se chová jako soubor izolovaných kvantových jam. Pro tenké bariéry přejdou
diskrétní energetické úrovně díky vzájemné interakci v minipásy, jejichž paramet-
ry mohou být předem zadány. Vzdálenost mezi pásy závisí na šířce jam a výšce bari-
éry, šířka jednotlivých minipásů na šířce a výšce bariér.

Velkou variabilitu vlastností umožňují legováním připravené supermřížky. Pře-
chody mezi úrovněmi z krajů pásů jsou u nich vždy nepřímé v reálném prostoru. To
vede ke snížení překryvu vlnových funkcí elektronů a děr a zvýSení životní doby
nerovnovážných nositelů. Volbou parametrů supermřížky lze tuto dobu v širokých me-
zích ovlivňovat stejně jako energie přechodů. Můžeme je ovlivňovat i úrovní
excitace, případně elektrickým polem. Efektivní šířka oasu E* f je funkcí koncent-
race v n a p vrstvách a periody supermřížky a závisí i na úrovni excitace.

Vrstevnaté struktury a supermřížky jsou využívány při zlepšování parametrů
laserových diod. Pro konstrukci optoelektronických součástek a využití* kvanto-
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vých jam a supermřížek je důležité především to, že změnou parametrů supermřížek

můžeme jednak v daných mezích ladit vyzařovanou vlnovou délku laserových diod

a také ji posunout mimo oblast vysoké absorpce použitých polovodičových materiá-

lů. Dochází ke snížení ztrát a tím ke snížení prahové proudové hustoty. Snadná

možnost vytváření periodických struktur epitaxními technologiemi umožnila

hojnější využívání Braggových zrcadel a rozprostřené zpětné vazby, případně pe-

riodického zisku a podmínila tak vznik zcela nových úsporných konstrukčních řeše-

ní těchto součástek s vynikajími parametry. Vrstevnatých struktur je používáno

k vymezení oblasti rekombinace a světlovodné oblasti i u laserových diod s kla-

sickou geometrií s emisí z boční hrany Q 3 J . Použití vrstevnatých struktur k

vytvoření Braggových zrcadel umožnilo zvýšení kvality optické dutiny i při

její malé délce a tím konstrukci z povrchu emitujících laserových diod - SEL

(surface-emitting laser) jež mají menší divergenci vystupujícího svazku a

umožňují snadnou integraci a přípravu matic diod. U této struktury bylo dosazeno

kontinuálního provozu při pokojové teplotě při prahovém proudu 0,2 mA a rozměrech

vystupujícího svazku 100 x 100 pn [_4J .

Dalším je povrchově emitující laser s periodickým ziskem (VC SEL RPG -

- vertical cavity surface emitting laser with resonant periodic gain), u kterého

maxima optického pole v rezonanční dutině splývají s kvantovými jámami, kde pro-

bíhá rekombinace injektovaných nosičů. Tlouštky a vzdálenosti těchto vrstev v re-

zonanční dutině musí být dodrženy s přesností lepší než půl procenta. Ke snížení

ztrát, reflexí jsou zde opět využity vrstevnaté struktury pro Braggovu reflexi

L5^ . Tato struktura byla testována při optickém buzení a bylo dosaženo kvantové

účinnosti 45 procent při kontinuálním buzení barvivovým laserem o vlnové délce

739 nm.

Na závěr shrneme hlavní oblasti současného využití a perspektivy luminiscenč-

ní spektroskopie supermřížek a kvantových jam. V těsné návaznosti na technologii

je charakterizace těchto struktur pomocí luminiscence. Zjištuje se čistota, pří-

padně i složení připravovaných vrstev a jejich kvalita (z polohy emisních čar

a jejich pološířky) a v případech, kdy je to možné, zda struktura má požadované

parametry. Ze štěpuní pásů a jejich pološířky testujeme kvalitu rozhraní'.

Dále je luminiscence využíváno ke studiu zcela nových fyzikálních vlastností

těchto struktur. Pomocí excitačních spekter zjištujeme jejich energetické

spektru* a vlivy prostorového omezení vlnových funkcí elektronů a děr na pravděpo-

dobnosti přechodů a vzájemnou interakci excitonů a jejich relaxaci.
Rozšiřuje se oblast zkoumaných materiálů a struktur, začínají se studovat ne-

symetrické kvantové jámy a jámy s jiným než obdélníkovým profilem, jámy legované

s definovanou geometrií, dále supermřížky se složitější periodicitou. Se zvládnu-

tím nanometrové litografie přibývá také prací věnovaných studiu luminiscence 1D

a OD systémů.
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THFORY Of MAGNETIC MULTILAYERS

J. Mat hon

Department of Mathematics, City University, London EC1V OHB, UK

Abstract

A general method for calculating the temperature dependence of the local magnetisation M(T) in the

spin wave regime For an arbitrary ferromagnetic multilayer is described. The application of the

method to magnetic overlayers that have been studied with spin-polarised electrons is discussed.

It is shown that M(T) can be used as a sensitive prób e of local exchange interactions in any

magnetic multilayer.

1. Introduction

Magnetic multilayers are now in the forefront of research in magnetism. One of the reasons why

the multilayers attract so much attention is that they hold the promise of applications in

perpendicular recording /!/ and also as magnetic sensors /2,V.

There are three main factors that govern the magnetic properties of any multilayer:

(i) layer-by layer magnetic moment in the ground state;

(ii) layer-by-layer exchange interactions;

(iii) layer-by-layer anisotropy.

The ground state moment can be now calculated for s^me simple structures from first principles

/U/ but it is not easy to verify such theoretical predictions since it is very difficult to measure

the absolute value of the local moment M£0). On the other hand, the relative change of the local

moment, i.e. its temperatuie dependence M(T)/M(0) can be determined very accurately by several

methods such as photoemission, SPLEED, spin-polarised cascade electrons, SMOKE, EC (see, e.ij. /Vj.

It appears, therefore, more promising to concentrate on the temperature dependence of the

magnetisation rather than on the ground state. In particular, since M(T; in bulk ferromagnets is

a direct measure of exchange interactions, it is natural to ask whether we can explo^. the high

spatial resolution (on atomic scale) of modern experimental methods to determine from the measured

M(T) the strength of local exchange interactions in magnetic multilayers.

2. Temperature dependence of the nagnetisation as a probe of local exchange interactions

One way we can gain access to local exchange is via spin waves using the following strategy.

First, a model exchange Hamiltonian H for a layer structure is assumed. Ihe exchange integrals

J. which couple spins S , 5. in the Hamiltonian H are treated as adjustable parameters. Next

the density of spin-wave states N.(E) in any at. plane of the structure is determined from the

local spin-wave Green function G = (E-H) . Since spin waves are bosons, the temperature-induced

reduction of the local magnetisation in any at. plane í is given by

(1) M.(0) - M.(T) = í 2uDN.(E)[exp(E/l<I)-l]"
1dE

i i } a i

.where p„ is the Bohr magneton.

Finally, the exchange parameters in the trial Hamiltonian H arp deducPd from the bpst fit

of Eg.(1) to the observed M.(I).

There are three crucial steps in this programme, first it has to be demonstrafpd that

variation of exchange over an interatomir distance « a leads to MřT) that varies on thp samp

microscopic scaje. It is far from obvious that this is the case since Mŕf) is determined by spin

waves with wavelengths longer than a. One also needs an accurate thpory that can givp thp local
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spin-wave Green Function in every at. plane of an arbitrary multilayer. Finally, an experimental

probe with a spatial resolution » a is required. The two theoretical problems formulated above

will be addressed in Sees.3 and 4. The present status of "magnetometry" with spin-polarised

electrons for magnetic layer structures has been reviewed by Siegmann and coworkers /6/.

3. The Method of adlayers

To calculate the local spin-wave Green function we have developed a method which can be viewed as

the theoretical equivalent of a molecular beam epitaxy machine /7,8/.

We start with a homogeneous semi-infinite ferromagnetic substrate with exchange J and spin S

whose surface spin-wave Green function (density of states) is known from the classical spin wave

theory /9,10/. The next step is to "deposit" one-by-one all the at. planes of the structuie we

wish to study. With every new adlayer the surface Green function is updated using the Dyson

equation. At every stage of the deposition process we have, therefore, the exact surface Green

function G expressed in terms of the known substrate Green function G . When the layer structure

is complete we stop the deposition process and evaluate the local Green function in every at. plane

from the exact Gs (see /B/).

We have demonstrated elswhere /7,B/ that the method is so fast and accurate that the local

spin-wave Green function for magnetic multilayers of 10-10 at. planes can be calculated exactly.

It follows that one can determine from Eq.(1) the local temperature dependence M.(T) for any

magnetic multilayer with an arbitrary distribution of exchange integrals and with an arbitrary

distribution of local spin. The method we have described is valid for any lattice structure, any

orientation of the multilayer and any range of exchange. This is because an arbitrary magnetic

layer structure can be always reduced to a simple stack of principal layers coupled by nearest-

neighbour exchange /11/.

4. Ferro— gnttic overlayer

Our hypothesis that a variation of local exchange on an Etomic scale is reflected in the local M(T)

can be tested for a ferromagnetic' overlayer.

Consider first a perfect surface with no changes to the surface exchange and spin. Classical

spin wave theory /9,10/ predicts that the surface magnetisation M (T) obeys a Bloch law

(2) M (T)/M (0) = 1 - kCT3/2

3 S

with K = 2 (C is the bulk prefactor), i.e. the surface magnetisation should decrease twice as fast

as in the bulk. Measurements of Ha(T) for ferromagnetic metals using SPLEEO /12/, Moasbauer

spectroscopy /13/ and cascade electrons /14/ confirm that Ms obeys a Bloch law but with a prefactor

which is different for different surfaces and can be as large as k = 5.4 /14/.

It is natural to assume that a faster decrease of H is due to a softening of surface

exchange. Such a softening can be clearly modelled by an overlayer with a suitable distribution

of exchange deposited on a homogeneous ferromagnetic substrate.

The method of adlayers /7/ gives the exact initial surface density of spin wave states (DOS)

for an overlayer consisting of N at. layers with arbitrary (ferromagnetic) exchange interactions

within and between the layers and with an arbitrary local spin S. in each layer

(3) • Ns(E) = (SN/SN_1)...(S1/S)2NB(E) = (SN/S)2NB(E) + 0(E
V 2)

where NB(E)a£
1/2 is the bulk DOS and SN is the surface spin.

The most remarkable feature of the DOS in Eq.(3) is that it is quite independent of the

exchange in the overlayer. Moreover, normalisation to Ma(0) in Eq.(2) means that the surface spin

is cancelled and we recover from Eqs.(i) and (3) the classical result K s 2. The spin wave theory,

therefore, predicts that the surface magnetisation should initially always decrease twice as fast
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as in the bulk irrespective of the surface exchange and spin. Not only this exact result

contradicts the experiment but it also seems to indicate that no information about local exchange

can be gained from the Bloch law for M g(T).

Fortunately, quite a different picture emerges when the surface DOS is computed over a wider

energy range. This is illustrated in Fig.1a for an overlayer consisting of a single atomic layer

which is coupled to the substrate by a weaker exchange J±/J = 1.0, 0.6,' 0.3, 0.1 (J is the bulk

exchange).

E/KT,

1.0 0.98 0.96 O94 0.92 0.90 0 8 8

Hb(T)/Mb{0)

o - SFLOD rasults for r**lB glass

• - coapotad results for Jj/J • 0.3

Fig.1. Surface density of spin wave states (a) and the plots of Mg(T) against the bulk MR(T) (b)

for an overlayer with a weaker surface to bulk exchange Jj_/J = 1.0, 0.6, 0.3, 0.1.

It can be seen that the classical result (3) breaks down at energies as low as 0.01krc. The

surface DOS at experimentally relevant energies is determined entirely by the surface to bulk

exchange Jx and it increases rapidly as the exchange Jj_weakens. We expect, therefore, that Hg(T)

should decrease more rapidly with increasing temperature. This is illustrated in Fig.1b, where

M (T) calculated from Cq.d) is plotted against the bulk magnetisation Mb(T) for the same range of

values of Jj_/J as in Fig.Ja.

The results shown in Fig.1b allow us to make two firm theoretical predictions:

(i) M (T) for a ferromagnetic surface with a weaker surface to bulk exchange should always
8 V ?

obey a good ^"L law;

(ii) the prefactor k in this "second" T law should increase with decreasing 3±.

These predictions of the spin-wave theory were tested thoroughly by Mauri et al. /15/ using

cascade electrons for a permalloy surface separated by a variable weak exchange link (a thin T»

interlayer) from the bulk. Their results are reproduced in Fig.O. , where the curves a, b, c

correspond to a progressively weaker exchange link (thicker Ta interlayer; 0.5, 1.0 and 1.5 at.

layers) and the curve 0 is for clean permalloy surface. The curves a-c demonstrate clearly that

M (T) decreases faster with decreasing Jj_*following in all cases a good T law with

prefactors k = 2.5, 4.1, and 5.7.
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Fiq.2. Experimental results of f\b/ Tor the temperature dependence of the surface magnetisation in

overlayers.

6. Conclusions

WP have shown that spin wave theory can account very well for the observed temperature dependence

uf the maqnetisation in ferromaqnetic surfaces and overlayers. Combination of our theory with

pxperiment qives us, therefore, unique opportunity to determine from M(D the strenqth of local

pxchanqe in maqnetir surfaces and overlayers. The theory also predicts that the same should be

possible for any other ferromaqnetIC multilayer.
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RARE EARTHS RELATED PHENOMENA IN HIGH-Tc SUPERCONDUCTORS

V. Nekvasil

Institute of Physics, Czechosl. Acad. Sci., Na Slovance 2,

180 40 Praha 8, Czechoslovakia

Many compounds belonging to the new class of the perovskite-like copper

oxides contain magnetic rare earth (RE) ions. The study of the crystal field

(CF), which splits the energy levels of 4f electrons of these ions and thus

partially "quenches" their magnetic moments, is believed to help to monitor

charge redistributions in the CuO2 planes and thus to elucidate the nature of

the high-Tc superconductivity in these materials. In the following we shall

focus our attention on the CF in REBa2Cu,O7 (REBaCuO) /1/ and the

Nd2Cu04-type compounds 121, where the charge carriers are holes and electrons,

respectively. Particular attention will be paid to the relation between the CF

and superconductivity.

The RE ions in the ReBaCuO compounds are located in between the supercon-

ducting CuO2 planes; their coordination polyhedra are formed by eight oxygens

situated at the corners of slightly distorted cubes. The hamiltonian of the CF

at RE site can be written in the form of expansion in one-electron irreducible

tensor operators C n
m(i) :

X (1)

600

500

-r,

There are nine nonzero CF parameters Bnj| in the equation (1) for the or-

thorhombic symmetry sites (n=2,4.6; m=2,4,6; m n), five for tetragonal sites

(m=2,6 terms are absent). In the early stages of the CF study we have exploi-

ted the similarity of the coordination dodecahedra in REBaCuO and RE garnets.

The superposition model of the crystal field

with model parameters determined in garnets

allowed us to predict the CF spectra and

ground state magnetic properties for all

trivalent ions of the RE series in REBaCuO

/3,4/. Later experimental CF spectra deduced

by the ETH Zurich group from their inelastic

neutron scattering data on Nd-, Dy-/ Ho-,

Er-compounds confirmed the general validity

of the superposition model approach /4/.As

an example, the model calculations are com-

pared with experimental spectra in Ho- /5/

and E^- /6/ compounds in Fig. 1.

Similarly to REBaCuO, the RE ions in

the RE2cu04 (RE=Pr,Nd,Sm,Eu), the parent

compounds of the electron superconductors

RE2-x*xCuO4-y < A = C e- T n> >2I < f o r further re-

ferences see /7/) are surrounded by eight

oxygen ligands. Only four of them lie in the

CuO2 plane in this case. Starting from the

superposition model estimate followed by the Fig.

best-fit treatment of the available inela-

I 400

100

experiment theory

by

Walter «t al

1. The CF levels in REBaCuO

(RE-Ho, Er) /4/.



3tic neutron soattering data we

have deternlned the CF parame-

ters in Nd2cu04, the parent 20
PrjCuO*

experiment

Hundley et >l.

200 T(K) 300

Fig. 2. The magnetic susceptibility >. vs. T

of P:

compound of the new class of

electron-doped superconductors.

Besides the energy levels and

susceptibility data in this

compound these parameters allow

to account for the main featu-

res of the anisotropic suscep-

tibility observed in neighbou-

ring Pr- and Sm-compounds. As

an illustration, the calculated

and measured susceptibilities

in Pr-compound are compared in

Fig. 2. It is seen that the CF

is the dominant source of the strong anisotropy of susceptibility in this com-

pound .

From the above mentioned examples it follows that the main features of

the CF phenomena (magnitude of the level splittings, quenching of the magnetic

moment, etc.) in high-T

oxide. Furthermore,

(SO and nonsuperconducting (NSC) samples of both REBaCuO and Nd2cu04-type

compounds were found to be rather similar. The latter observation becomes less

suprising in the light of the fact that the main difference between the CF in

SC and NSC samples is essentially given by the difference in the hole (elec-

tron) concentrations in p-orbitajs of oxygens lying in the CuO2 planes. The

concentration is rather low, in the case of REBaCuO it is ~ 0.1 hole per 6 p

electrons.

The CF spectra in SC and NSC samples of REBaCuO and Nd2Cu04-type com-

pounds are similar but not identical. The difference is interpreted by Al-

lenspach et al. /6,8/ as the manifestation of the charge redistribution in the

CuO2 planes. This is a potentially important result as it suggest that the RE

ions might serve as probes of microscopic mechanisms related to superconducti-

vity. It is to be noted, however, that it is rather difficult to distinguish

the impact of the charge transfer from that of structural changes or different

degrees of screening of more distant charges HI•

c cuprates are essentially those expected in any other

the CF splittings of the RE spectra in superconducting

IM R.J. Cava et al., Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 1676.

121 t. ToXura et al.. Nature 337 (1989) 345.

/3/ V. Nekvasil, Solid State Commun. 65 (1988) 1103.

/4/ V. Nekvasil et al., J. Phys.(Paris), Colloque C8, Suppl. au N°12,

49 (1988) 955.

151 A. Furrer and P. Allenspach, J. Phys.: Condens. Matter 1 (1989) 3715.

/6/ P. Allenspach et al., Physica C 161 (1989) 671.

11/ V. Nekvasil, Physica C (in print)

161 P. Allenspach et al., Physica C (in print).
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MAGNETIC PROPERTIES OF NANOCRYSTALLINE MATERIALS

Karel Zaveta

Institute of Physics, Czechoslovak Acad.Sci.,18040 Praha 8,CSFF

Introduction

During the last few years experimental methods have been reinvestigated, that

bridge the gap between amorphous and crystalline materials from the point of view

of their preparation [1]. Compacting and/or sintering of ultrafine particles, con-

trolled crystallization of special amorphous alloys [2] may give rise to nanocry-

stalline materials characterized by a high fraction of crystals, whose atomic orde-

ring extends up to -ionm on one hand and of relatively large volume of inter-grain,

amorphous, disordered phase on the other hand. Differences in mechanical and ther-

mophysical properties [3,4] of crystalline and the nanocrystalllne materials may be

astounding, e.g. diffusion rates are 10 times higher in the latter ones.

Essentially new and interesting effects are expected to appear, when some cha-

racteristic length becomes comparable to the size of the crystal. This may be the

case of interference of any kind of radiation with suitable wavelength, mean free

path for transport properties and the extent of magnetic interaction for magnetic

Phenomena. We will be particularly interested how the nanocrystalline state in-

fluences the magnetic properties and shall also present some of our own results in

this field.

Controlled crystallization of metallic glass - Finemet

Recently a Japanese research group from Hitachi metals reported on the techno-

logy and basic magnetic properties of a nanocrystalline material produced by con-

trolled crystallization of an amorphous ribbon of suitable composition [2]. They

coined for this material the term "Finemet*. In a very detailed patent application

[5] it is shown in particular that alloying iron-rich metallic glass of the

Fe e o(B,Si) 2 O type with about 1 % Cu and 3 * Nb makes it possible to obtain nanocry-

stalline system by annealing; the average crystal size being of the order of 10nm.

The presence of insoluble Cu takes care of a sufficient number of crystallization

centres and Nb controls the crystallization temperature - as a result the conti-

nuing growth of the FeSi(B) crystals is supposed to be inhibited by segregation of

a Cu-rich phase at the grain surface. The authors also report dramatic improvement

of soft magnetic properties on annealing: e.g. for Fe-3 5Cu 1Nb 3Si 1 3 5B 9 the maximum

permeability of the amorphous ribbon is increased from 500 to 100200 in the na-

nocrystalline state and at the same time the iron losses drop from 4000 to

22OmW/an3. Herzer [6] suggested an explanation of this change based on the idea

that the effective anisotropy is averaged out in this case of randomly oriented

grains and becomes proportional to D 6 (D-crystal diameter). For reasonable values

of anisotropy constant K1 and exchange stiffness A pertinent to a-FeSi, the formu-

la for effective anisotropy

4<K> = K r D
6 / A 3

gives very small values for D below .15 nm. Both the coercive field and permeabili-

ty which are directly and inversely proportional to the constant <K> were shown to

obey this rule [7J.
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Magnetic properties

Frew the temperature dependence of Magnetization [6,8] it. clearly follows that
the material consists of two Magnetic phases with different Curie temperatures and
it was possible to estimate the average thickness of the amorphous inter-grain pha-
se to 1-1.5 nm [6].

The rather sharp reversible Increase of the coercive field around the Curie

temperature of the amorphous phase is explained by the magnetic decoupling [6,8].

Fig.1 taken from the work of Zemclk et al.[8] presents the transmission Nôssbauer

spectra of Fe for both the amorphous and nanocrystalline states. The hyperflne

field distribution derived from these spectra showed the build up of crystalline

FeSl phase, whereas the amorphous one was partly preserved.

Flg.1 Transmission Nôssbauer spectra of the as-quenched (top) and annealed (bottom)
-B£ samples (left) and the corresponding hyperfine Induction
5 o7 3 j ^ ^ 5 6

distributions (right) [8].

The effect of crystallization annealing on magnetic permeability is illustra-

ted in Fig.2 [9]. The increase of maximum permeability by a factor of 20 is accom-

panied by the shift of the corresponding field to lower values. Fig.3 shows the be-

haviour of the disaccommodation of permeability - the relative decrease of perme-

ability between 2 and 200 s after demagnetization dropped irom the -25 X for the

amorphous state to less than 1 *. for the nanocrystalline material. It is worth no-

ting that disaccommodation maximum lies at fields an order of magnitude smaller

than is the field of maximum in permeability.
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The results of the observations of Magnetic domain structures by SEM [9] con-

firmed the increase of Mobility of domain walls with Magnetic field; the domains,

however, became wider in the unstrained state. The existence and behaviour of the

fine stripe domains was sensitive to the actual local strains; with respect to the

expected low Magnetostriction this indicates vonishingly small reaidual anisotropy.

130 _

OAI2.200)
•L.

10

0.5

WmArcm)

WmA/cm)

Fig.2. Field dependence of permeability for

amorphous (x) and nanocrystalline (o)

Fe ? 3 5Cu1Nb3Si1fi 5Bfi. Note different

scales) [9].

Fig.3. Field dependence of peraea-

lity disaccommodatlon In

amorphous (x) and crystalline

(o) states. The fields cor-

responding to their maxima

are denoted by arrows in

figure 2.[9].
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CZECHOSLOVAK HBTROLOQT

JaroalaT SYslC

Offloe for Standards and Meaaureatnts, Táolaraké naa. 19, FHAflA

The oonteaporary task of Cseohoslorak astrology deals wlta asi

ranos of full proteotlon of aeasurlag instruaents and asasureasnt la

all dost Ins of national eoonoay, espsolally In the fields of: solsa-

oe and researoh, produetlon, state security, ssrrlcss, eto.

Froa the point of new of future de»lopaent of national eoonoay

the following oonorete tasks of CseohosloTak astrology oonnsotsd with

the glren probleas are to be solred:

a/ The oreatlon of the basis for oontlnous Increasing of quality

of aaohlnsry and eleotroteohnloal Industrial products.

b/ Assuranoe of oorreot balanoe of fuel and energr oonsuaptlon and

ths oonsuiaptlon of raw aatsrlals.

0/ Assuranoe of lire envlronaent, labour safety and health of poop-

Is.

d/ Assuranoe of ssrrloss /f.sx. repairs of aotor rehloles sad diag-

nostics/, ooaaeroe /f.ex. paoked goods, wslghlng and aeasurlag

of roluae In retail/, eto*

For the fulfilling of the pressntsd probleas the oonoeptlon of

Cseohoslorak astrology was elaborated. The oonoeptlon deals with

ths following points:

1. Coordinating, asthodlcal, oontrollng and lnforaatlrs work la ast-

rology doaaln

2. Legal aspects of metrology

3. Uetrologloal researoh of quantities, units and standards

4. Applied aetrologloal researoh /aetbsds, systsas, auxiliary asana/

5. Prlaary standards /conserration, rerifloatlon and transfsr of u-

nlts/

6. Ssoondary standards /oonssrratlon, ivrlfioatlon and taaefer of u—

nits/

7. Typs approTal of aeasurlng lnstruasnts

6. Verlfloation of aeasnrlng lnstruasnts

9. Calibration of asaaurlag lnstruaants

10. astrological certification

11. Uetrologloal control

12. Derelopaent and production of aeasurtng lnstruasnts

13. Repairs of aeasurlng lnstruasnts

14. Elaboration of technical doouaents

1?. ApproTal of produotion and laport of aeasurlng Instruaents
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16. Education and training of astrological staff

17. International collaboration.

From the point of view of organization, metrology in CS'Choslovakla

la divided into:

- state Metrology /state tedanioal polioy in metrology domain/

- branoh /lnduatrial/ metrology /aaauranoe of traoeabllity of working

••aeuring lmatrumenta/.

State astrology la assured in Czeoheslovakla by:

- Feéeral Offloe for Standards and Measurements, Prague /central co-

ordinating office/

- CM«ho«loTak Institute of Metrology, Bratislava /basis researoh and

legal metrology organisation/

- Enterprises of industry authorised for the verification of measu-

ring Instruments /State rerlfioation oenters/

- Calibration laboratories accredited for the calibration of measu-

ring Instruments /Centers of calibration aerrtoea/.

Aa fo^ the legal documents for metrological assurance of Czecho-

slovak national economy the following could be presentea:

- Law on metrology servloe N. 35/1962, amended under th% H. 57/1975

/publication of the new law la expected in 1991/

- Prescription of Federal Offloe for Standards m d Measurements, N. 61/

1963, amended under N. 102/1967, Assurance of acouraoy of measure-

ment and measuring instruments

- Prescription of Federal Offloe for Standards and Measurements, N. 93/

1988, tegal measuring Instruments

- Methodical prescriptions of metrology /H. 1 - 12/ ei&omted by Offl-

oe for Standards and Measurements and by Czechoslovak Instî tute of

Metrology.
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NOVF RLt'Rl /ÍHlAľ.t VOLIU A OHMU

Kare) Sefŕík

československý metrologický ústav

Bratislava, Ír. L. Novomeského IV/487

Pojem "reprezentace" (angl.represent a t ion) se ve slovním spojení s méŕící jed-

notkou začal používat teprve nedávno. V širším smyslu slova je to synonymum pro vý-

razy "praktická jednotka", "legální jednotka", "pracovní jednotka", "uchovávaná je-

dnotka", "národní jednotka" atp. Reprezentace určité jednotky tedy v daném místě a

čase reprezentuje nebo-li zastupuje ideální jednotku samotnou, která je přesné de-

finovaná SI soustavou jednotek. Táto ideální jednotka se pak označuje jako "abso-

lutní jednotka" anebo "SI jednotka".

Dosud byl v metrologických institucích ohm reprezentován odporem stabilního

drátového rezistaru, který byl okalibrován v některé z laboratoří, kde je realizo-

ván absolutní ohm. Protože materiál rezistoru stárnutím mění svoji hodnotu a kali-

braci nelze dělat příliš často, neboť realizace absolutrího ohmu je velmi nákladná

procedura, přicházelo se při mezinárodních porovnáváních těchto reprezentací k vel-

kým rozdílům - až 3,5 ppm.

Volt byl dříve reprezentován napětím Westonova článku, který musel být analogi-

cky jako v předcházejícím případě okalibrován. Mezinárodní porovnávací měření těch-

to národních reprezentací vnltu ukazovala na ještě větší rozdíly - až 6 ppm.

Vznikal nepříznivý dojem, že existuje několik různých voltů a ohmů, protože vý-

sledky velmi přesných měření se uváděly ve voltech resp. ohmech s indexem země ane-

bo instituce, kde byl příslušný přístroj kalibrovaný. Nové reprezentace těchto jed-

notek, založené na Josephsonově a kvantovém Hallově jevu zaručuji, že maximální od-

chylky těchto národních reprezentací budou v řádě setin ppm, čímž pro všechny apli-

kace (snad s výjimkou některých metrologických) odpadá nutnost indexování.

V užším smyslu slova znamená "reprezentace" jednotky odlišnou definici této

jednotky od její definice v SI soustavě. Nemyslí SF tím změna definice vzniklá po-

užitím známých fyzikálních zákonů, ale kvalitativně jiná definice, která je s SI

definicí do určité míry ekvivalentní.

Důvod zavádění reprezentace jednotky v tomto smyslu do metrologické praxe je

prostý: Její realizace je zatížena podstatně menší nejistotou než její přímá reali-

zace podle definice v SI soustavě. Rovněž je to i ekonomicky výhodné. Protože okol-

nosti zatím ještě nedospěly k nutnosti měnit soustavu SI, je reprezentace pouze po-

mocný prostředek k realizaci jednotek.

V případe voltu je pro jeho reprezentaci využit Josephsonův jev v tomto smyslu:

Působením elektromagnetického záření o frekvenci f na Josephsonův spoj vzniknou na

jeho voltampérové charakteristice schody, přičemž napětí U(n) n-tého schodu má pře-

snou hodnotu U(n)nf/K,, kde K, je konstanta nezávislá na f, n, materiálu supravo-

diče, teplotě (až do jisté hodnoty), místě a ostatních experi men tá 1 nich okolnostech.

Novou reprezentaci se definuje přesná hodnota této konstanty.

V případě ohmu je pro jeho reprezentaci využit kvantový Hallův jev v tomto smy-

slu: Při podmínkách kvantového Hallova jevu má Hallův odpor R,.(n) na n-tém plato

přesnou hodnotu R.,(n) = R„/n, kde konstanta R K je nezávislá na n, materiálu a typu

vzorku, místě a v jistých mezích i ostatních experimentálních okolnostech. Novou

reprezentací se definuje přesná hodnota této konstanty.

Bylo navrženo, aby se konstanty ^ a ^ nazývaly .losephrionuva konstanta a vnn
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Klitzingova konstanta.

Realizace absolutního voltu a ohmu

Z elektrických jednotek pouze ampér, jako jednotka elektrického proudu, patří
mezi základní jednotky. Jeho vaeobecně známá definice je založena na silových účin-
cích elektromagnetického pole. Ovšem i ostatní (odvozené) elektrické jednotky jsou
voleny tak, aby netvořily nějakou oddělenou soustavu, ale aby jednotky síly, výkonu
a energie v elektromagnetických systémech byly totožné s odpovídajícími jednotkami
v mechanických systémech. Tento princip, spíše než pouhé SI definice, je základem
realizací absoltutnlho voltu a ohmu. Takto je dnes v špičkových institucích reali-
zován absolutní volt s nejistotou (vyjádřenou rel. střední kvadratickou odchylkou)
0,08 až 1 ppm |2| a absolutní ohm s nejistotou 0,02 až 0,6 ppm |2|.

Stanovení hodnoty Joseghsonovy a von Klitzingovy konstanty

Mezinárodní výbor pro váhy a míry při BIPM v Paříži vyzval všechny metrologic-
ké instituce na stanovení hodnot konstant Kj a RK v absolutních jednotkách. V tzv.
přímých měřeních šlo o porovnání napětí na Josephsonových schodech s absolutním
voltem a o porovnání odporu Hallových plato s absolutním ohmem. Oo úvahy se vzaly
pouze měření z těch institucí, které byly schopny tyto absolutní jednotky realizo-
vat. Zohlednila se ovšem i některá tzv. nepřímá měření založená na měřeních základ-
ních fyzikálních konstant, neboť z teorie Josephsonova jevu vyplývá, že K, = 2e/h

2a z teorie kvantového H. jevu R^ = h/e (zde e je náboj elektronu a h Planckova
konstanta). Nejistota nepřímých měření je přibližně stejná, ale v některých přípa-
dech i výrazné menší, než přímých měření.

Na podzim r. 1988 bylo v BIPM k dispozici asi 10 výsledků měření každé konstan-
ty, které byly statisticky zpracovány. Konečné výsledky se označují indexem -90

U,2|:
K J 9 Q = 483 597,9 GHz/V s nejistotou 0,4 ppm (stř. kvádr, odchylka)
RK-90 = 2 5 8 1 2 > 8 0 7 ft s nejistotou 0,2 ppm (stř. kvádr, odchylka)

BIPM doporučil |l|, aby s platností od 1.1.1990 byly uvedené hodnoty K. 9 Q

a RK-90 považovány za konvenční hodnoty konstant Kj a R^ pro účely měření napěti
a odporu založeném na Josephsonově a kvantovém Hallově jevu. Měření založená na ji
ných principech mají být dána do souladu s těmito měřeními.

Je nutno upozornit, že v případě Josephsonovy konstanty je nová konvenční hod-
nota větší o 8,06 ppm než hodnota z r. 1972 (dřívější hodnota však nebyla přijata
v USA, SSSR a Francii - tam používali své vlastní hodnoty). Reprezentace voltu je
tedy od letošního roku asi o 8,uV větší než v minulém období.

U von Klitzingovy konstanty se jedná o její první konvenční hodnotu. V ČSFR
byla reprezentace ohmu odvozená od <rtgjpM. V souladu s předcházejícím se zvětšuje
o 1,9/uQ .

Literatura

|1| T.J.Quinn, Metrológia 2£ (1989), 69-74.
|2| B.N.Taylor, T.J.Witt, Metrológia 2£ (1989), 47-62.
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OPTICKÉ ETALONY KMITOČTU

J.Blabla

Československý metrologický iSstav, pracoviště Praha, odd. kvantové metrologie
150 72 Praha5, V botanice 4

Kmitočet je nejpřesněji měřená veličina. Primární etalon kmitočtu /ceslové ho-

diny/ vykazují relativní přesnost řádu 10 1 . Příčiny,které vedou k tak extrémní

přesnosti spočívají bezesporu v tom, že kmitočet je určován pomocí velmi úzké, 3o-

konale stabilní a s časem neproměnné spektrální čáry atomu Cs. činitel jakosti

spektrální čáry / Q^-if/Oif/ v praxi používaných či předpokládaných atomárních, ion-

tových či molekulárních kmitočtových referencí ie závislý na metodě detekce čáry.

U některých přechodů přirozená šířka čáry odpovídá hodnotě Q=1O .Základním po-

žadavkem k dosažení extrémní přesnosti je získat pro kmitočtovou referenci čáru

volné,interakcemi nezatížené částice, která se nachází v relativním klidu.Metody,

které to umožňují,dovolují pozorovat izolovanou částici po dlouhou dobu a na zákla-

dě Heisenbergova principu měřit potřebné vlastnosti s extrémní přesností.

Jednou ze základních vlastností důležitých pro využití kmitočtových etalonu ve

funkci "atomových hodin" je dokonalá dlouhodobá kmitočtová stabilita.Rozhodujícím

faktorem pro její posouzení je součin 0„. S/N, kde S/N je poměr sianál/šum dete-

kované referenční spektrální čáry. Stabilita kmitočtového zdroje se zjiStuje dvou-

vzorkovou variací /Allanova variace/1/ / poirocí čítání kmitočtu vzorku. Z posloup-

nosti řady dvou po sobe následujících kmitočtových vzorkfi s minimální mrtvou dobou lze

zjistit v závislosti na době trvání měřeného vzorku hodnotu variace GýQ-X)

V Allanovo diagramu kmitočtových stabilit je charakteristická závislost v oblasti

krátkodobých stabilit, kde se uplatňuje bílý kmitočtový a fázový Sum /směrnice ů-

n>ěrná l/l/W nebo \/V/, a dlouhodobých stabilit, které jsou ovlivnény výstřelovým

kmitočtovým Surer, omezujícím dalží snižování hodnoty fc^2,9^/tz v. mez stability /.

Tak z porovnání charakteristik kmitočtových stabilit dnes již klasických etalonu

kiritočtu - primárního ceslového etalonu a vodíkové maseru - vyplývá, že cesium ne-

dosahuje v tomto směru parametru vodíkového maseru. Předností cesia zůstává větší

přesnost, kterou zaručuje fyzikální princip založený n? využití atomárního svazku

spektroskopicky analyzovaného dvěma Ramseyovými rezonátory, zatímco u vodíku jsou

hlavním zdrojeir kmitočtových neurčitostí kmitočtové posuvy v rezonanční dutině.Přes

vSechny tyto nepříznivé vlastnosti má vodíkový maser díky vynikající dlouhodobé

stabilitě nesmírnou důležitost v radioastronomii a příbuzných oborech. Nejnovější

výzkumy nasvědčují tomu, že i tyto již klasické etalony rohou zlepšit přesnost i

stabilitu. Výsledky z irěření opticky čerpaného jesia /atomární svazek je čerpán

jednou nebo dvěma laserovými diodami o vlnové délce 852 nir a tak odpadají velmi kri-

tická magnetická pole/ nasvědčují tomu, že kmitočtová stabilita muže dosáhnout až

půldruhého řádu vyšších hodnot /2/. Rovněž výzkumy na vodíkovém maseru vykázaly

podstatné zlepšení přesnosti a stability. Metodou rychlého adiabatického průchodu

se předpokládá dosažení stability řádu 1O /3/ a pomocí chlazení pod teplotu 1.' K

až řádu 10 8/4/.

Atomy, lonty a molekuly

Všechny metody, které se dnes využívají pro generaci extrémně přesných kmi-

točtů, využívají radlofrekvenční nebo mikrovlnné přechody v základním stavu čističe

nebo optické přechody.Z podrobnější analysy vyplývá, íe vyšří n^ lze získat na op-

tických přechodech. Zvláštní skupinu zde tvoří molekuly s necelým nukleárním spi-

neir, které vykazují strukturu úzkých hyperjemných komponent detekovatelnou pomocí

nelineární saturované absorpce v laserovém poli. Lasery stabilizované na tomto
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principu se dnes hojne využívají jako primární etalonv délky. Zvláštní skupinu tvo-

ří přechody kvasi-alkalických iontů. Využívá se dvourezonančních přechori* - optic-

kého buzení na rezonančním optickém přechodu a absorpce nezi Zeemanovými liladinami

základního stavu. Úzké Zeemanovy komponenty se detekují porocí zmény fluorescence

na optickérr přechodu. Tento mechanisnus je značnp účinný, např. u iontu Mq každý

mikrovlnný absorbovaný fotón způsobí zněnu ař 10 rozptýlených optických fotonů.
9 +Perspektivní z této kategorie prvk" ie např. Be / realizovaný kmitočtový etalon

dosahuje přesnosti rádu 10 /, Hg s nejvyšňím kmitočtem mikrovlnného přechodu

40 507 374 996,9 Hz a ion 1 7 1 Y b + s činitelem jakosti čáry 3,8xio n.

V optickí oblasti spektra lze vyuřít velri výhodného přechodu na ionu , Hq,

kde optické čerpání /chlazení/ je na vlnové délce 194,2 nm a kmitočtový etalon

se realizuje na 281, <i nm. Sirka řáry optického přechodu je 1,8 Hz. Snad nejužší

čáru nabízí ion AI , kde na >i.»267 nr je šířka čáry 10 uHziNa optických přechodech

lze obdržet takto úzké spektrální čáry jiř při velmi krátké interakční době / řádu

ms / . Z neutrálních částic přicházejí v úvahu atomy Ag, Ca a Mg s přechody vesměs

ve viditelné oblasti spektra opticky chlazené pomocí uv laseru. Pro tento chladící

mechanismus postačí velmi nízké výkony / několik «w / a vvsledný efekt odpovídá tep-

lotě pod mK.

Přesnou metrologickou informaci o kmitočtu přechodu získáre jen v tor případě,

kdy částice není ovlivňována svýp1 okolím a je v klidu. Nežádoucí perturbační jevy

způsobují jedn .,. rozšíření spektrálních čar, jednak kmi to." tov5 posuvy. Nejzávažněj-
r

ší procesy jako srážkový jev / O„*wio" nro viditelnou ollast spektra/ Í> lineární

Dopplerův jev / Q. Ä c/v JWlO / lze prakticky vř-emi nouíívanvmi metodami eliminovat.

Kvadratický /relativistický/ Dopplerův jev, rozštěpení hlacMn vlivem zr̂ '-tného fo-

tónového nárazu, vlivy elektromagnetických poli" popi. gravitačních pol f a r'al'.í je-

vy tvoří dnes strukturu prohlérnj omezujících přesnost kmitočtových cenerítnr;'.

Atomární svazky

Metoda atomárních svazků -jako zdroj' částic pro realizaci etalon", kmitočtu je

jednou z nejstarších. Na tomto principu pracují jak pasivní etalony / patří mezi

ne primární cesiový etalon kmitočtu nebo v opticko oblasti kalciový etalon/, taV.

aktivní generátory / vodíkoví maser a dalří /. Atomární svazek je zdrojem částic

o vysokém stupni selektivity rychlosti, nepatrné divorerenci a z toho vyplývajícího

potlačení vzájemných srážek. Průchodem atorárního svazku Pa.'iseyovou rezonanční

struktůrou/5/ buzenou vf. poleir na rezonančním kmitočtu c*Jn se potlačí rozšíimí

líneárnín' Dopplerovým jevem a v závislosti na změn.' kmitočtu pole lze detekovat

Ramseyovo spektrum, kde střední čára dosahuje šířky okolo několika desítrk Hz.Tak

např. pro atomy pohybující se rychlostí 100 rr/s v rezonanční struktuře d]ouh<- 1 m

je na základě Heísenbergova principu šířka čáry 1OO Hz. V dlouhých laboratorních

cesiových etalonech / délka až 4 m / se dosahuie čáry okolo 3O Hz. Podobného prin-

cipu se využívá u vodíkového raseru, kde svazek atomů vodíku prochází maonetickýr

selektorem kvantových stavů a je nasměrován do záchytné baňky umístěné v rezonáto-

ru; zde dochází k inverzní populací a ke rpneracl na kmitočtu blízkém 1,4 GHz.

Ramseyova metoda je iísp<">Sně využita i v optické oblasti spektra. Pozřířeni"

spektrální čáry průletovou dobou lze redukovat pomocí separovaných optických polí.

Interkombinační přechod P} - SQ atoru Ca na vlnové délce 657,4 nm má přiroze-

nou Cířku čáry 42O liz / Q^M,2xlO 1 2 /, nevykazuje hyperjemnou strukturu / 1*0/

a je nepatrní- závislý na elektrických / J Hz/iV/cr) / a magnetických / 10 8 Hz/T2 /

polích, strukturu namseyových rezonancí lze detekovat pomocí fluorescence a její

střední čára, jejíž Šířka je úměrná poměru axiální rychlosti částic k separaci
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mezi zónami optického pole /4ú)«v /4D /, vykazuje od atomové rezonance kmitočtový

posuv způsobený především dvěma efekty : sekundárním /relativistickým/ Dopplerovým

jevem /Al^( v /2c )<&»/ a zpětným fotonovým nárazem, který rozštěpí centrální čáru

na dvě komponenty vzdálené o44f^S± )i49/mc , kda m je hmotnost částice.Sekundár-

ní Dopplerův jev způsobuje rovněž rozšíření čáry vyplývající z rychlostní distri-

buce atomárního svazku. Odhadnutá kmitočtová neurčitost kalciového etalonu kmitoč-

tu /6/ je 2,3xio"12. Odpovídá přibližně desetině šířky centrální Ramseyovy kompo-

nenty. Kmitočtová stabilita se odhaduje na<£(2 ,t)» 6xlO~13/-

Nabízí se několik postupu, které mohou zlepšit metrologické parametry systé-

mů s atomárními svazky. Velmi perspektivním se jeví zbrzdení atomů pomocí lasero-

vého záření. Laserový svazek o vlnové délce rezonančního přechodu atomu / obvykle

na rozhraní nebo v uv oblasti spektra/ nasměrovaný proti pohybu atomů zbrzdí pře-

daným momentem VLU/C rychlost. Moment není vykompenzován nárazem reemitovaných

fotonů, které se rozptýlí do všech směrů. Pro zbrzdení atomů Ca o rychlosti

700 m/s postačí výkonová hustota záření 4 mW/mm na vlnové délce 422,7 nm. Obdob-

né postupy lze očekávat u dalších vhodných kandidátů pro realizaci optického eta-

lonu kmitočtu / např. atomy Ag a Mg, kde šířka čáry dosahuje jen 0,5 Hz/ a u cesi-

ového primárního etalonu.

Další mechanismus nabízí zesílení slabého fluorescentního Ramseyova signálu

pomocí dalšího vhodného kvantového přechodu v atomu. Návrh byl vypracován pro Ca,

kdy lze využít výše položený přechod 3P. - 3S. o vlnové délce 612,2 nm. Tento pos-

tup však vyžaduje výkonejěí laser / až 20 mW / a očekává se zvýšení S/N o faktor

5 až 10 /7/.

Kmitočtově stabilizované lasery

Tato kategorie optických etalonů kmitočtu se opírá o velmi tízké spektrální

čáry vznikající v důsledku saturační absorpce při působení laserového pole na mole-

kulu. Používaný princip se v experimentální oblasti omezuje na několik molekul,

především na molekulu I 2, CH^, C0 2 a SF g. U jodu se využívá hyperjemné struktury

čar, kterou lze získat z rotačně-vibračního spektra. Šířka čar při tenzi par

17,3 Pa / teplota 15°C / je okolo 8 ťfíz. S použitím stabilizačního principu tzv.

třetí harmonické /8/ lze za současného stavu odhadnout reprodukovatelnost optic-

kého knitočtu laseru stabilizovaného joder / t<5r>čř všechny typy laseru ve viditel-

né oblasti spektra- zejména helio-neonový a argonový/ na 2x10 . Největší podíl na

neurčitosti kmitočtu mají posuvy hyperjemné struktury jednotlivých kyvet naplněných

jodem způsobené technologickými postupy pří přípravě a plnční kyvet.U dobrých tech-

nologií lze tyto posuvy odhadnout na ± 1O kHz /9/.UŽŠÍ spektrální čáry v zelené

oblasti spektra dávají větší šanci argonovému laseru 514 nm, kde lze dosáhnout

reprodukovatelnosti o řád vyšší.

Vážným kandidátem na optický extrémně přesný etalon kmitočtu je hello-neo-

novv laser stabilizovaný molekulou Cli.. Rotačně-vibrační přechod označený P{7) ,V,

jc v dokonslé koincidcnci s vlnovou délkou 3,39 p a při dosažené saturaci je korponen-

ta F l2^široká pod 1OO kHz. Poněvadž srážkový jev se podílí na rozSířenf spektrál-

ní čáry hodnotou 2O-3O MKz/torr, 1e zapotřebí pro vyříí přesnost pracovat s tlaky

v kyvetě naplněné CH 4 pod 10~ torr. Pro tento postup má uvedený He-Ne laser 3,39

un> mimořádné přednosti zejr^na p co to, ře zisk na t«*to vlnové délce je extréjrnř

volky / 4O dB/;r / a rolekula CH. pro přísluřnou M r u má značný abíiomční koeficient

/ 0,18 cr torr /. Vedle srážkového jevu je třeba potlačit vliv průletové doby.

Tonuto požadavku lze vyhovět tzv. teleskopickým uspořádáním . Laser o délce 5 p

a absorpční kyvetč dlouhé 1O m • rozřířenýr průměrem laserového svazku na 14O mm

je schopen rozliSit spektrální čáry o šířce 1 kHz /1O/. Takový sy»ť*r je zapojen
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do kmitočtového řetězce, který vytváří koherentní kmitočtovou návaznost mezi mikro-

vlnnou a optickou oblastí spektra a definuje na bázi optického přechodu časovou

škálu. Velmi iízká spektrální čára laseru / o,l Hz /, extrémně dobrá krátkodobá sta-

bilita převyšující stabilitu maseru 4 velmi dobrý poměr S/N - 3O dB a dlouhodobá

stabilita a reprodukovatelnost kmitočtu stejného řádu staví tento typ laseru do

přímé konkurence s cesiovým. etalonem a vodíkovým masereir. Jak z provídaných měření

vyplynulo, poskytuje tento typ laseru lepií přesnost a stabilitu než mikrovlnný

rubidiový sekundární etalon, který, byl použit jako základní etalon v mikrovlnné

oblasti.

Pasti

Pod tímto pojmem rozumíme systém, který pomocí elektromagnetických nebo op-

tických polí je schopen zadržet částici, izolovat ji od interakcí s okolím a pod-

statně redukovat její kinetickou energii. Takový systém se hojně využívá k zadrže-

ní iontu / iontová past/ a vytváří jej radiálně symetrický hyperboloidický prstenec

a dva rotačně symetrické hyperboloidické kloboučky. Zapojením ss a vf napětí rezi

prstenec a kloboučky "vtáhne" nehomogenní pole ionty do středu pasti a stabilizu-

je jejich dráhu. Pohyb iontů v pasti ve směru r a z lze popsat jako harmonic-

ký makropohyb, jehož amplituda je modulována mikropohybem vyvolaným radlofrekven-

čním polem. Některé typy pastí používají místo vf. pole magnetické ss pole ve smě-

ru osy z / Pennlngova past/.

Iontová past jako zařízení pro generaci přesného kmitočtu má, některé podstat

né výhody. Udrží Izolovanou částici po extrémně dlouhou dobu / až měsíce/ a lze

proto pozorovat extrémně úzké čáry. Např. v radlofrekvenční oblasti spektra u ion-

tu 2 5 M g + na kmitočtu 292 MHz lze detekovat čáru o tířce 0,01 Hz coí koresponduje

situaci dosažitelné cesiovým etalonem o délce 1O km!Zachycené ionty opticky chla-

zené laserovým svazkem pod 1K garantují potlačení relativistického Dopplerova je-

vu pod 10 .Při optickém chlazení je vlnová délka laseru poněkud pod rezonančním

přechodem, přičemž energetický rozdíl hradí částice ze svého kinetického po-

hybu a tak se brzdí. Minimální dosažitelná teplota je určena vztahem T ^ ^ J/2MJ^k,

kde Jtje rychlost spadu z příslušné hladiny. PřlJ^'108 s lze docílit T . = 0,3PmK.

Koncentrace iontu v radlofrsfcvenční a Mikrovlnné pasti je malá / okolo 10 /cm /

a tudíž i špatný poměr S/N. Pro dosažení extrémní přesnosti se tak vyžaduje dlou-

há integrační doba.Penningova past v Boulderu /NBS/ s lonty Be na kmitočtu

291 MHz byla chlazena laserem 313 nm o výkonu 2O uW pod 2K /li/. Velmi perspektiv-

ní past s lonty Hg na mikrovlnném kmitočtu 40,5 GHs byla provozována s optic-

kým čerpáním pomocí Hg* výbojky díky izotoplckému posuvu, který náhodnč fcoincl-
199 +

duje s přechodem Hg . Optické chlazení tohoto systému na vlnové délce 194 nm

pomocí laseru je velmi náročné, pro dosažení vyíSích přesností však potřebné: zís-

kává se ze součtové frekvence na krystalu KB5 vytvořené barvivovým laserem /797 nm/

a druhou harmonickou argonového laseru 514 nm /12/.

Pro potlačení lineárního Dopplerova rozšíření v optické oblasti spektra je

nezbytné u jednofotónových přechode splnit Lamb-Dlckovo kriterium: prostorové roz-

měry objektu musí být menší než vlnová délka. Tato podmínka odpadá u dvoufotonových

přechodu. Dehmelt proto navrhl zachytit v pasti pouze jeden ion /£ /. Velmi per-

spektivní se pro tento ličel jeví ionty skupiny IIIA a některé další, kde metasta-

bilní stavy pro přechody v uv oblasti nabízejí iířku čáry od několika «z / TI* -

202,2 nm,3,2 HZ » 1 9 8 H g + - 281,6 nm, 1,8 Hz / až po /tňz / AI* - 267 nm, lO^pHz/.

Vnitřní zesilovací mechanismus v kvantové struktuře iontu umořňuje zesílit fluo-

rescenci a optické chlazení dosáhnout teploty ař 1,7 mK.Spektrální čára iontu
1 M H g + mezi hladinami elektrického kvadrupóiovŕho přechodu 6 2S ,,- fi 2l> s / 2 o |íř-
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ce 30 kHz/je ovlivněna předevšíir Šířkou čáry laseru/ dává potenciální irožnost ur-

čit střed čáry přechodu s neurčitostí menší než lo" . Snížením šířky čáry řerpa-
18

čího laseru pod 10 Hz lze očekávat přesnost v řádu 10 /13/.

Optické pasti pro neutrální částice jsou schopny zachytit větří koncentra-

ce částic za extrércně nízkých teplot. Pomocí tří vzájemně ortooonálních laserových

polí / v obou sirěrech / soustředěných na prostor o průměru pod 1O m» se na zákla-

dě působení dipólové síly rezonančního zářivého tlaku atomy zbrzdí a vytvoří se

past s gradiente*- intenzity.Vlnové dálky třchto polí jsou identické a jsou posunu-

ty o polovinu šířky čáry pod rezonanční přechod atomu. Atomy vytvoří jakési "syru-

povité" viskózni prostředí / optické molasy/ jehož teplota je zlomek mK. Asi 10

atomů sodíku, který je častým mediem pro podobné experimenty, lze zachytit do

prostoru "molasy" / asi 0,5 cm /a ochladit je na teplotu 240 yK. Další zfokusova-

ný svazek laseru o výkonu 200 «iW * strhne" asi 500 atomu do prostoru o rozměru

asi 2 jar, tj. na hustotu o 6 řádu vy&ší než je v molase/14/.

Závěr

Optické etalony kmitočtu jsou v současné době vážným konkurentem mikrovln-

ných etalonfl. K pokroku tohoto směru přispívá značně laserová technika, nové me-

tody rychlostní selekce atorárních svazku, vf a optické pasti a řada dalších fyzi-

kálních a technolooických metodik. Vznikají projekty, kde se kombinují rAzné p<e-

tody.Tak např. využití "fontánového" zbrzdení atomárního svazku pomocí reflektují-

cího laserového pole dává možnost získat chladící teploty až v nK /15/. Lze očeká-

vat , že tato měřící technika se přiblíží možnostem prověřit základní principy

elektrodynamiky.
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INTERAKCE DOLNĚ HYBRIDNÍ VLNY S TERMONUKLEÁRNÍMI ČÁSTICEMI ALFA V TOKAMAKU-REAKTORU

L. Krlín, P. Pavlo, R. Klíma

Ústav fyziky plazmatu ČSAV, Pod vodárenskou věží 4, 182 11 Praha 8

Oolně hybridní vlny jsou jedním z typů vln, které se šíří v magnetoaktivním

plazmatu. V tokamacích se budí soustavami vlnovodů s cílem generovat toroidální

elektrický proud a dosáhnout tak kontinuálního provozu tokamaku, popř. zlepšené

stability plazmatu. Zmíněná generace proudu vzniká landauovskou absorpcí hybnosti

směrovaných vln na rychlých elektronech; byla důkladně ověřena na řadě tokamaku

s vodíkovým a deuteriovým plazmatem.

V tokamaku-reaktoru se předpokládá slučování jader tritia a deuteria za vzni-

ku částic alfa s energií 3.5 MeV. Poloměr cyklotronového pohybu těchto částic

•/ magnetickém poli tokamaku (•» 5 T) je mnohem větší než vlnová délka dolně hybrid-

ní vlny, což umožňuje absorpci této vlny na rezonanci s vysokými harmonickými

cyklotronového pohybu, cu - nW f r ( OJ je frekvence vlny,CcJ& je cyklotronová frekven-

ce částic alfa, n » 1). Tato absorpce je ovšem nežádoucí, neboí odebírá energii

vln určenou pro elektrony vytvářející toroidální elektrický proud. Cílem prací,

o nichž zde referujeme, bylo kvantitativní zhodnocení zmíněného jevu zejména pro

případ tokamaku ITER, což je mezinárodní projekt tokamaku-reaktoru.

Z teorie šíření dolně hybridních vln plyne, že jejich absorpce částicemi alfa

prudce klesá při zvýšení jejich frekvence nad jistou kritickou hodnotu CJ/21Í- t^.

Frekvence f. závisí na hustotě plazmatu, intenzitě magnetického pole a energii

částic alfa. V práci /I/ jsme podstatně zpřesnili dotud publikované údaje zahra-

ničních autorů o velikosti frekvence f. . K selfkonsistentnímu popisu vlivu částic

alfa na generaci proudu dolně hybridními vlnami jsme vypracovali počítačový model

/2, 3, •/, který obsahuje:

1. šíření vln dovnitř plazmatu (cylindrický a toroidální model v přiblížení

geometrické optiky)

2. Výpočet lokální absorpce vln na elektronech (a generace proudu) pomocí 1-0

kvazilineární kinetické rovnice se srážkovým členem

J. Výpočet lokální absorpce vln na částicích alfa pomocí 2-D kvazilineární kine-

tické rovnice se srážkovým a zdrojovým členem.

Jak bylo očekáváno, vliv částic alfa je oslaben tím, že dolně hybridní vlny

nepronikají do horkého jádra plazmatu, které je hlavním zdrojem částic alfa.

Rovněž se potvrdil náš dřívější výsledek /5/ o snížení absorpce na částicích alfa

s energií é. 3.5 MeV vlivem kvazilineární deformace jejich rozdělovači funkce.

Zcela novým fyzikálním výsledkem je zjištění urychlených částic alfa s ener-

gií přesahující 10 MeV, které se rozhodujícím způsobem podílejí na nežádoucí absor-

pci vln. Pro samotný projekt ITER je rovněž podstatné určení podílu výkonů absor-

bovaných na částicích alfa a na elektronech. Pro frekvenci 4 GHz je tento podíl

přibližné 10 \, kdežto pro frekvence i 5 GH? je zcela zanedbatelný.

Pro ilustraci interakce dolně hybridních vln s částicemi alfa uvádíme na Obr.l
ŕ 2 2 1/2

vrstevnice rozdělovači funkce částic a l f a ^ ( v , ^ ) ; v = (v„ + vA ) , /t, - v„/v

(f = J GHz (a); f = 4.5 GHz (b)). V nepřítomnosti vln by vrstevnice představovaly

přímky rovnoběžné s osou J*>*f«o =*J(O(-v)l/> l/v • Vlivem vln dochází ke zmírňování

sklonu rozdělovači funkce podél rezonančních pásů JH- ( U) - ntJc)/(k„v)(což vede

ke snižování absorpce výkonu), současně jsou však částice urychlovány nad svou
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počáteční rychlost, což naopak vede ke zvyšováni absorpce. Výsledný útlum dolně

hybridních vln se ustavuje v soutěži těchto dvou kvazilineárních efektů. Radiální

profily výkonu absorbovaného elektrony (p g) a částicemi alfa (p^) jsou znázorněny

na obr. 2 (pro f = 3, 4 a 4.5 GHz po fadě tečkovanou, čárkovanou a plnou čarou).

Redukce generovaného proudu vlivem absorpce na částicích alfa je patrná z obr. 3

(f = 3 GHz). Čárkovaně je znázorněn profil proudu požadovaný pro ITER, křivka (1)

ukazuje radiální profil generovaného proudu bez uvážení a křivka (2) s uvážením

vlivu částic alfa.
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Contribution to ITER, Rep. IL-PH-6-9-S-9 (1989)

Krlín L., Tlučhoř Z.: ibid., Rep. IL-PH-6-9-S-23 (1989)

ibid., Rep. IL-PH-6-9-S-7 (19B9)

ibid., Rep. IL-PH-6-9-S-8 (1989)

/5/ Krlin L., Pavlo P., Tlučhoř I.: Proc. 12th Eur. Conf. on Controlled Fusion

and Plasma Phys., Budapest 1985
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PLAZMATICKÉ EXPERIMENTY NA JÓDOVÉM LASEROVÉM SYSTÉMU PERUN

M. Chvojka, B. Králikova, J. Krása, L. Láska, K. MBäek, K. Rohlena.B. Rus,

J. Skála, 0. Stirand, E. Krouský, 0. Renner, L. Píne

Fyzikálni ústav ČSAV, Praha 8, Na Slovance 2

Katedra fyzikálni elektroniky CVÚT, Praha 8, Povltavská 1

Jódový fotodisociačnl laserový systém PERUN IM byl doveden do stádia, kdy

bylo možno zahájit prvé experimenty s generací laserového plazmatu. Do laserového

řetězce byl zařazen Faradayův rotátor a laserový svazek byl zaveden do vakuové

interakční komory (mezní tlak 1,6 x 10" Pa při použití turbomolekulárni pumpy).

V těchto experimentech byly využity jen prvé tři zesilovače systému. Svazek o vl-

nové délce 1,31$ /lim, průměru 42 mm, divergenci (měřené metodou multispot)

2 x 10 rad a energii od 2 do 8 J byl zfokusován asférickou Čočkou (f = 13 cm,

•é 60 mm) na rovinný aluminiový terCík do ohniskové skvrnky o průměru menším než

100 /um. Doba trvání laserového pulsu se pohybovala od 300 do 600 ps a kontrast

byl lepší než 10 . Hustota výkonu na terci by měla tedy přesáhnout hodnoty
13 2

10 W/cm , která je dostatečná pro vznik horkého laserového plazmatu. Při experi-

mentech byly použity tři druhy rovinných aluminiových terčíků: folie o tlouštce 8

a 30 ,um a masivní terčík. Poloha ohniska byla určena metodou Hartmannovy destič-

ky s přesností lepší než 30 .um a též zkusmo opakováním výstřelů při snížené

energii pulsu.

Vlastnosti vzniklého plazmatu umožňují zpětně usuzovat na vlastnosti samotné-

ho laserového svazku, zejména na jeho fokusovatelnost a přítomnost předpulsu (kon-

trast). Nejvýznačnější vlastností horkého laserového plazmatu je jeho schopnost

emitovat měkké rentgenovské záření v oboru 0,1 - 10 nm. Interakční komora byla te-

dy vybavena především rentgenovskou diagnostikou. K přímému zobrazení vzniklého

plazmatického obláčku sloužila dvojice dlrkových komor se zobrazovací dírkou 7 ,um

zastíněnou berylliovou folii proti světlu ve viditelném oboru a zvětaenlm 8 x.

K spektrální analyze vznikajícího rtg záření (zejména v oboru čárového spektra)

sloužila dvojice krystalových spektrometrů: spektrometr s ohnutým krystalem slídy-

muskovitu Hamosova typu pro oborů- 8 S s registrací na film a menäl spektrometr s

rovinným křemenným krystalem naladěným do oboru heliu-podobné resonanční čáry AI

XII a alternativní registrací bud opět na film nebo elektronicky arrayed Si PIN

diod nastaveným takovým způsobem, že vždy resonanční, satelitní a interkombinačnl

čára dopadala na trojici sousedních diod. Časová konstanta PIN diod je, bohužel,

dosti dlouhá /v 1,5 ns, takže neumožňnovala měření časového průběhu čárové emise v

rtg oboru. Oba spektrometry hleděly na plazma vznikající na mírně skloněném terčí-

ku ( *^ 7 ) vzhledem k ose dopadajícího svazku prakticky z kolmého směru. K měření

teploty příslušné spojité části spektra sloužila dvojice 8e folií o tlouštce 2$ a

200 ,um, působících jako filtry a vybavená pro registraci rovněž dvojicí Si PIN

diod. Časový průběh emise bylo možno sledovat jen v viditelném oboru pomocí strea-

kové kamery Hamamatsu, na jejíž katodu bylo plazma zobrazeno čočkou přes monochro-

mátor SPM 2 vybírající pásmo vlnových délek v okolí druhé harmonické laserové

frekvencemi 657,5 nm křemenným hranolem. Kamera je schopná v principu registrovat

časové průběhy spekter v okolí druhé harmonické, ale zde byla využita jen k měření

časového průběhu en>iae v okolí středu linie 2<j»bez možnosti prostorového rozlišení.

Foliový detektor i kamera Hamamatsu sledovaly plazma zepředu asi pod úhlem 30°

vzhledem k ose svazku. Ostatní metody, které jsou běžné v diagnostice laserového

plazmatu, jako je kalorimetrie a časticová diagnostika, nebyly v našich experi-
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mentech dosud využity.

Jak Čárové tak spojité spektrum umožňuje vyčíslit základní parametr plazmatu,

kterým je jeho teplota. Čárové spektrum se zpracovává na základě jednoduchého koro-

nového modelu, který kromě teploty dává i hustotu plazmatu, dvoufoliová metoda

předpokládá, ze hlavním mechanismem vzniku kontinua je brzdné záření elektronů a

dává tedy "teplotu" příslušnou aplSe tvrdší Části spektra. Obéma způsoby měřená

teplota se pohybovala v závislosti na dopadající energii v rozmezí 250 - 400 eV,
20 - 3elektronová hustota v rozmezí 0,4 - 1,6 x 10 cm , což identifikuje jako zdroj

rtg zářeni oblast před kritickou plochou v plazmatické koroně (kritická elektrono-

vá hustota pro jódový laser je 6 x 10 cm" ).

Existenci kritické plochy v plazmatické koroně lze identifikovat i měřením

emise na druhé harmonické základní laserové frekvence. V okolí kritické plochy do-

chází již při menších hustotách výkonu ke zdvojeni frekvence (neprahový jev) • to-

mu odpovídá v našem případě i signál registrovaný streakovou kamerou. Při větších

energiích dopadajícího pulsu signál v podstatě kopíruje laserový puls. Složitěji!

je tvar signálu pro menil energie dopadajícího pulsu. Signál je pak Časově poněkud

sirsl a má několik maxim. PřICina tohoto chováni je nám zatím nejasná, není vSak

vylouCeno, že takový tvar souvisí s prostoročasovou strukturou dopadajícího pulsu,

kdy Časové zpožděni, s kterým puls na terClk dopadá, může záviset na vzdálenosti od

osy svazku. V této sérii experimentů jsme vsak prostoročasovou strukturu dopadají-

cího pulsu nemonitorovali.

Hustotu výkonu na terčíku lze měnit nejen změnou energie dopadajícího pulsu,

ale i změnou polohy terClku, kdy se terClk posouvá mimo polohu "ideálního" fokusu

a ohnisková skvrnka se zvětšuje. V závislosti na poloze terClku byla tedy měřena

intenzita spektrálních Car a emisivita ve spojité Části rtg spektra foliovým de-

tektorem. Výsledkem jsou zdánlivě paradoxní průběhy, které mají minima pobili

"ideálního" ohniska a na obě strany od něj rostou, a teprve ve značné vzdálenosti

od fokusu znovu klesají. Přitom v ohnisku je největší hustota dopadajícího výkonu

a tudíž by bylo i přirozené očekávat nejvySál teplotu plazmatu. Podobné závislosti

na rozfokusovinl svazku jsou vSak popsány v literatuře a to zejména pro lasery s

Časově poměrně krátkým pulsem, /2,3/, což je právě případ jódového laseru. Pro

krátký puls nestaCl vznikající plazma expandovat do stran a její objem je v podsta-

tě dán plochou ohniskové skvrnky. Pozorovaná závislost emise by tedy měla být vý-

sledkem konkurence mezi teplotním a objemovým efektem, /3/. Není bez zajímavosti,

že teplota vyClslená na základě výše popsaných modelů (které objemové efekty nebe-

rou v úvahu) vykazuje sice mělčí, ale přece jen znatelné minimum v okolí předpo-

kládaného ohniska. Rigorosní modelování a definitivní potvrzení uvedené interpre-

tace takovéto anomální závislosti rtg emise na stupni fokusace by však zřejmě vy-

žadovalo dvourozměrný hydrodynamický výpoCet, jež není zatím s pro nás dostupnou

výpočetní technikou prakticky možný.

IM Chvojka H., Hermoch V., Králikova B.,Krása J., Láska L., Hašek K., Musil J.,
Polák S., Rohlena K., Schmiedberger J., Skála J., Sulek J.: Cz. J. Phys.B38
(1988) 1337.

/2/ Phillion D. W., Hailey C. J.:Phys. Rev. AT4 (1986) 4886;Lee P. H. V.,
Tirsell K. G.: LLNL Laser Program An.Rep. 1980, V.2, p.7, UCRL-50021-80;
Bridges J. M..Crommer C. L., Hcllrath T. .1.:Appl.Opt.25 (1986) 2208; Floux F.,
Cognard 0., Saleres A., Redon D.: Phys. Lett. 4SA (1977) 483.

/3/ Tallents G. J., Luther-Davies B., Horsburgh H. A.: Aust. J. Phys. 39 (19B6)
253; —
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PHYSICAL ASPECTS OF PLASMA ETCHING

V.MartiSovils, J.Trnovec

Faculty of Mathematics and Physics, Comenius University,

Mlynská dolina F2, 8*2 15 Bratislava

I. Plasma etching of layers

Plasma etching is a reactive interaction of the plasma with the surface of

the layer to be etched that results in a volatile reaction products. The etching

reaction is either spontaneous or initiated by electrons and ions. Etch capable

radicals are produced in r.f. discharge at frequencies from 20kHz into GHz range.

Anisotropic plasma etching techniques are suitable tool for VLSI circuits fabrica-

tion. The etching of the masked layers is characterized by edge profiles, etch ra-

te, uniformity and selectivity. These characteristics are dependent on the physi-

cal parameters of the etch process,i.e., on the temperature of the layer surface,

rJ.power density, self-bias potential, pressure, composition and flow rate of etch

mixture, and on the geometrical factors. A general survey on the plasma etching

was presented in /I/. Several problems connected with etching in planar reactor we

have studied in previous tim*.

II. Some physical problems at plasma etching

1. Heating of wafer by discharge plasma

The central question in tha modelling of the etch mechanism is the description

ot the etch rate dependence on layer temperature. Its direct measurement is pos-

sible only in the laboratory equipments. In /'if the temperature of the surface of

the Si wafer was measured by using thermocouple simultaneously with heat flow to

the Si wafer covered electrode (Fig.l). The coefficient of the heat transfer from

the wafer to the electrode did not depend on the type of working gas (He,CCl4,N2,

02)^and the obtained value is 30 W/m
2deg. The calculated temperature difference is

170 C at r.f. power density 0.5 W/cm2, which is currently used in the etch experi-

ments. Toohlch temperature of the etcned layer leads to the photoresist mask de-

gradation and also to the changes in the etch mechanisms. The cooling of the wafer

is achieve by blowing of helium to the wafer-electrode spacing and by the mechani-

cal pressing of wafer to the electrode.

Fig. 1. To the plasma-wafer-electrode
interaction
1 - bottom electrode
2 - anodized oxide
3 - wafer-electrode spacing
• - Si wafer
5 - plasma
6 - upper electrode

?jn7?} F*~!Tff77\

2. Attractive force acting on the wafer in r.f. discharge

The bottom powered electrode combined with a focus ring in a single wafer

plasma etcher has influence on interaction between wafer and the electrode fit.

Plasma cannot interact with the electrode and as result no electrode bias appears.

On other hand, the wafer due to a contact with plasma, is negatively biased and a

potential difference Ub is generated between the wafer and the electrode. The r.f.

current I to be delivered into the plasma must flow across the wafer electrode

spacing where a r.f. voltage U appears. Then potential difference between wafer

and the electrode can be written as a superposition of d.c. bias and the r.f.vol-
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tage, and It generates a force acting on the wafer. The pressure acting on the

wafer can be written as ľil

F 1 /CU h\
2 1 ! I x 2

(1)
S 2f Q\ S

Here S is wafer surface, C is capacity corresponding to the wafer-electrode spa-

cing, I is the peak value of the r.f. current. The force acting on 3" wafer is

presented in Table 1. (C=2.4 nF, Ub=200 V, 1=1 A):

Table 1. force £ N J
r.f. frequency net from r.f.

400 kHz 4.7 1.2

13.••6 MHz 3.6 0.001

The force acting on the wafer is about two orders higher than force of gravity

(0.054 N).

3. Optical study of r.f. discharge plasma in etch reactor

The emission spectroscopy is used often to the characterization of discharge

plasma in etch reactor. Especially, the actinometric method is the most frequently

tool to the study of the plasma kinetics. In this method, the relative concentra-

tions of the particles nx are determined from the ratio of two measured intensities

( n _ ~ I / I . I is intensity of the actinometer). But, the principal problems exist
X X a 3

at the interpretation of the emission spectra. The measurements carried out at va-

rious r.f. excitation frequencies shown, that the dissociative excitation is domi-

nant in low frequency«1 MHz) discharge plasma /4,5/. The time and spatial beha-

viour differ for various spectrally resolved emission 161. The processes on the

surface of electrodes and etching of the layers influence on the measured spectra.

A fast interaction of the excited particles with molecules of etching products per-

forms during the intensive etching 111. From these remarks follows, that the assum-

ptions of the actinometric method on the excitation and deexcitation mechanisms-

must not be fulfilled generally (61.

4. The pressure differences caused by the etching of aluminium

Because of the constant ionization and dissociation degree in the bulk, the

total pressure in the reactor chamber is mainly influenced by the processes on the

etched surface. The pressure difference rise during etching is caused by the dif-

ference between the number of particles coming into etch reaction and number of

particles going out. The relation on pressure difference &p without and with et-

ching versus etch rate R is ľil: ^ p /vu R, where u is the particle decrease per

one etch reaction. This relation was experimentally verified at etching of Al layer

in SÍCI* plasma with various admixtures Cl, and N„. From measured value of the slo-

pe of A P ( R ) is determined of the most probable etch reaction . In HI is analy-

zed the behaviour of A P ( P ) for various etch mechanisms.
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NANÄSENl TENKÝCH VRSTEV NA PEVNÉ SUBSTRATX V PLAZMATU ELEKTRICKÝCH VÝBOJU

Deposition of this films on solid substrates in the plasma of electrical

discharges

Jan Janča

Katedra fyzikálni elektroniky prírodovedecké fakulty Masarykovy univerzity,

611 37 Brno, Kotlářská 2

Během předcházejících dvaceti let vznikla v oboru fyziky nízkoteplotního

plazmatu celá řada nových poznatků zejména v oblasti studia elementárních procesů

a v oblasti interakce plazmatu s povrchem pevných látek. Tyto poznatky byly bez-

prostředně aplikovány zejména v nových technologiích vytváření tenkých vrstev

různého složení na povrchu pevných látek.

Tenké vrstvy využívané dříve zpravidla jen v optickém průmyslu našly široké

uplatněni i ve strojírenství, elektrotechnice, mikroelektronice a chemii. V sou-

časné době si již prakticky neuvědomujeme, že bouřlivý rozvoj nových technologií

je podmíněn základním výzkumem. Krátký přehled nových depozičních metod umožní

základní orientaci a informaci o současných experimentálních technikách a směrech

současného výzkumu.

Magnetronové napr»áováni umožňuje depozici téměř všech kovových materiálů na pevné

substráty. Proces probíhá při tlacích 0,5 - 10 Pa s použitím stejnosměrného výbo-

je buzeného v magnetickém poli vhodné konfigurace. Elektrony jsou donuceny vyko-

návat pohyb po dlouhých helikoidálnlch drahách; dávají při srážkách vznik mnoha

iontům, které s velkou energií dopadají na katodu, které je rozprašována. Na sub-

strát je možno přikládat stejnosměrné napětí umožňující optimalizaci depozičního

procesu. Při vhodné složení pracovních plynů často i s použitím kombinovaných

terčů, lze dosáhnout reaktivního naprašovánl ti,21.

Vysokofrekvenční n>pr«šovánl je univerzálním procesem umožňujícím naprašování prak-

ticky libovolného typu materiálu. Vlastní proces probíhá zpravidla v inertní

atmosféře s těžkými ionty a při tlaku 0,2 - 2 Pa. Na elektrody které jsou tvořeny

rozprašovaným terčem a elektrodou se substrátem, se přivádí vf. napětí o frek-

venci 1 - 5 4 MHz, přičemž napájení vf. energií a geometrie elektrod musí být řeše-

ny tak, aby ny terči vzniklo stejné stejnosměrné záporné napětí (sslf bias) něko-

lika set až tisíců voltů. Velkou výhodou těchto zařízení je, že během jednoho

pracovního cyklu lze postupně provést následující operace: očištění terče, odlep-

táni svrchních vrstev na povrchu substrátu, upravení vhodných předpětí na terči i

substrátu a vlastni depozice vrstvy požadovaného složeni [1,311.

Plazmové urychlovače umožňuji "vystřelení" plazmatu vhodného složeni směrem k povr-

chu substrátu. Rychlosti vystřelených plazmových zhustků dosahuji rychlosti až

10 m s . Homogenita takto vytvářených vrstev je nedostačující a lze tedy touto

metodou pracovat jen se substráty malých rozměrů C1].

Chemické depozice z plynné féie aktivované v plaim«tu(PE CVP, PA CVD) byla poprvé apliko-

vána již v roce 1930, ale k technologickému uplatnění této metody ve velkém roz-

sahu došlo až v posledních dvaceti letech. Oproti klasické CVD lze pracovat při

nízkých teplotách (do 400°C) . Vrstvy takto připravené mají horší stechiometrii
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a často obsahují zbytkové koncentrace atomů plynů použitých v průběhu procesu.

Kvalita depozitů závisí na celé řadě parametr'* a i v současné době jsou studovány

a rozvíjeny zcela nové postupy a zařízení C53.

Mikrovlnné aparatury, surfatrony a zařízeni B plazmatem buzeným pri cyklotronové rezonanci

elektronů (ECR) nalézají využití zejména v posledním desetiletí a v současné době

představují progresivní vývojové trendy. Mikrovlnné výboje se budí v rezonátorech
2 4

při tlaku 10 - 10 Pa, nejčastěji na frekvenci 2,4 GHz. Teplota neutrálního plynu

dosahuje i několika tisíc °C, plazma se vyznačuje vysokou koncentrací nabitých
18 **3části (až 10 m ). Zařízení využívající elektronové cyklotronové rezonance při

nízkém tlaku (10~ Pa), hustoty generovaných iontů zúčastněných na plazmochemic-

kém procesu jsou enormě vysoké. V současné době jsou aparatury tohoto typu zdoko-

nalovány zejména pro účely depozice supertvrdých vrstev uhlíku diamantového typu

C6,7D.

Plazmové polymerace umožňuje vytváření tenkých vrstev polymerů odvozených od klasic-

kých monomerů nebo i od monomerů které nelze klasickými metodami zpolymerovat.

Polymerace probíhá zpravidla ve vf. výbojovém plazmatu při tlaku 1 - 500 Pa v pa-

rách čistého monomeru nebo ve směri monomeru a inertního plynu. Výsledný polymer

je vysoce zesítěný a jeho vlastnosti lze ovlivnit jeho dalším tepelným zpracová-

ním nebo iontovým bombardováním. Poměrně snadno lze připravit různé kopolymery.

Velmi perspektivní jsou vrstvy polymerů se zabudovanými atomy nebo shluky atomů

kovů C8,9D.

Príprava vrstev vysokoteplotních supravodičů vyžaduje nanesení tenké vrstvy komplikova-

ného složení. Jedná se zpravidla o složité systémy na bázi Y, Ba, La, Cu, O, F

apod., které je nutno "smísit" v určitých poměrech a často dále i tepelně zpraco-

vat. Metody vysokofrekvenčního a magnetronového naprašování umožňují efektivní

nanášení tenkých vrstev požadovaného složení [103. V posledním obdobi je zkou-

šena celá řada kombinovaných technik pro nanášení vrstev perspektivních vysoko-

teplotních supravodičů, počet publikovaných prací z tohoto oboru vykázal za po-

slední tři roky exponenciální růst.

Plazmové stříkáni a povlakovéni využívá k přípravě vrstev o tlouštkách až několika

milimetrů vlastností izotermického plazmatu buzeného při atmosférickém tlaku

v plazmatronech stabilizovaných plynem nebo vodou. Vysoká teplota (až 30 000 K ) ,

vysoké rychlosti výtoku plazmatu a možnost práce při atmosférickém tlaku umožňují

přípravu vrstev z těžkotavitelných materiálů, keramik, oxidů a karbidů.
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Pozorováni* anal0(1• Josaiilsunmwhn Java

na spisovna loká v •*.

Vl*ra Makroczyová, Ústav *xp*rls*ntáln*J fysiky SAV SolovJ*vova 47,

043 93 Kosic*

M*dzl Javy, kolalctívn* nazývané Jos*phsonov*, M zaradujú aj Javy

súvisiac* s hsot.aost.nyai toksi v B* lil. Ich spoločnou črtou J*, ze

supratekutý tok cez slabý spoj J* spôsobený rozdielos fáz

prekrývajúcich sa vlnových funkcií a vztah tok-fáza J*

Jedno-Jednoznačný. Na základ* teoi-etických C2,3J a experisentálnych

výsledkov [4,3] sa dalo předpokládat, z* Jos*phsonov Jav aftze nastal aj

na spinových supratekutých tokoch v supratekutos B*, k*dz* cooperovská

pary tu sajú nenulový Bacnstlcký •oiint.

Skupina prof. Bunková pozorovala C4,S1 Javy, spojeue so splnovýa

supravodlvýs tokos, prenásajúclsl sacn*tizaciu v Be—B na Makroskopické

vzdialenosti. Priestorová orientácia saca^tlcaci* N Je v podsienkacb

týchto experisentov pevne zvlazaaá s orientáciou vektora s,

popisujúceho splnovú 2ast parasetra usporiadania v Ke--B. K Javos

spojený* so supravodivýs tokos patrí hosofenne pracesujúca dosen• <im»

v nehonofennos atafnetlckos poli 14J

usiestená v nehosocennos stacionámoa

kolsos na podstavu valca a

rovnobeznos s osou z (obr.l>. Pri

skúšaní 3He setodou priečne.' JMI

sa po rf pulze sacnetisácia M

vychýli e rovnovázsej polohy t. J.

zo saeru • o uhol ft a preceswje

okolo neho s uhloa precesie a. Po

rozfázovaní pohybu M a vzniku

gradientu fázy 7a v ss«j • • Je

takáto situácia ssercetlcky

nevýhodná a vzniká* supravodivý

spinový tok JpoVa, ktorý pr»ás«

pozdíZnu sacsetlzáciu ř^-Hcos/í z

oblasti vyWích polí do niisích.

V llSlna P-CH-Ns> sa pritos

zachováva a Zeesanovská energia

bola

Obr. i. Cics*ris»sUl»» kosArtta mm

X fcudli— cievky Jttt,

2,3-prJísecle cievky
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sústavy sa zníži.

Tok tečie dovtedy,

pokiaf sa M v

komôrke nerozde1í

do dvoch dotrén s

hranicou v polohe

z Q. V oblasti

•Miniích polí

Cz<zo> je

a b c
Obr. 2. Vr nik domény.

a. Rozfázovanie splnov po rf pulze
b. Prtnos M v dôsledku gradientu a.

c. Vzniknuté rozdelenie na dve domény

megenne precesuje,

v eblasti vyšších

pel í |*-0. JMt

frekvencia sa

zvýši pri raste p nad 104*. Takýto frekvenčný posuv umožňuje

kompenzovať, gradient Larmorovských frekvencií VU,<K> a HPD sa formuje

aj v nehomogénnom poli. Existencia HPD sa prejaví tým, že v prijímacích

cievkach JMI spektrometra sa indukuje signál trvajúci o 1-2 rády dlhšie

než by mal pri danej nehomogenlte poía Cobr.1,2} £41. Pomocou spojitého

rf po.fa možno 'pumpovať energiu do HPD a zabránit Jej relaxácii

prostredníctvom splnovej difúzie cez doménovú stenu. Frekvencia HPD

bude potom rovná frekvencii rf pofa upf>. Skutečnost, že doménu možno

udržat fubovofne dlho, viedla k myšlienke použit HPD na štúdium

supratekutých splnových tokov.

Rotujúce domény v dvoch komôrkach spojených kanálom CS1 možno

považovat za dve objemmé elektródy - podobne ako v experimentoch so

supravodivým slabým spojom. Splnový supravodivý tok tečie kanálom,

(kanál Je kolmý na •> ak existuje Va. Ten vznikne, ak rf polia, budiace

rotujúce domény budú voči sebe frekvenčné posunuté o Aw . Tok veličiny

P, ktorý začne tiect cez kanál Je spojený s tokom ZeemanovskeJ energie

JE"-JpH. To znamená, že v Jednej komôrke <1 na obr. 3} H rastie a ft

klesá a v druhej (2 na obr.4> M^ klesá a ft rastie. Aby sa udržali

podmienky rezonancie, v komôrke 2 sa absorbuje menej rf energie ako v

1. Rozdiel v signáloch absorbele svedčí o toku v kanáll a závisí len od

ba. Keď Va dosiahne kritickú hodnotu, supratekutý tok sa v oblasti

maximálnej hodnoty gradientu deštruuje. Oradlent fázy sa zníži tak, že

- 204 -



rozdiel äa skokos poklesne o násobok 2ľl a tok začne znovu rast.

Proces sa periodicky opakuje [51. Tento Jav skokov vo ráze Je

analogický Javu, pozorovanému v supravodivých drôtoch, alebo

hmotnoetnemu toku cez otvor ti]. Kritická hodnota Je úmerná

CVa > - <o „.<» -o> >c rf rf c
J - va C3J

kde u je Larmorovská frekvencia kanili. Kritický spinový tok J Q Je

úmerný 1/?, [31, f tu hrá úlohu analogickú koberencnej dĺžke v

LandauoveJ teórii (61

S2S f»c I« -,<o>_-ca > ] ~ 1 ' / 2 f81,
X Pf c
j. rf rf c

c Je rýchosť. spinových vín v kolmom smere.

Pr 1 experimente,

ktorý mal za ciel

pozorovať Jossphsonov

Jav na spinových

tokoch, pouZlla

moskovská skupina í81

podobná usporiadanie

ako v íSI pri Štúdiu

spinováho toku cez

kanál. V strede kanála

díZky 4.3mm a priemeru

1. 2ms bolo vytvorená

zúženie s priemwom

0.48mm Cobr31.

Frekvencia rotácie KTO

bola určení frekvenciou budiaceho rf poía « r f , poloha dománovej steny

z bola riadená lineárnym (radientom pol* VB, pod f*, podmienky
o

t. J. <•> ̂ '—f- "o vytvorení

Obr.3- Experimental** usporiadanie pri

Stádiu Josephsonovho Javu:

1,2 experisetttalne kosfirky, 3 kanál,

4, S JMt cievky, 6,7 sedeite tienenie.

>•» .. Kanál sa nachádcal v oblasti
o Pi

precesujúcich doaen sa v čase t-O frekvencie bwdlaclcb polí posunuli

voči sebe o 0.01Hz. Od tohoto okamihu začal na koscoch kanála rás*

rázový rozdiel bambu^ib.X.. Posla [21 ak Vo

PO

J p hosnotu

2 a
c g •< i -eo»

X

P" r

V kanál1 rástol spinový tok J /*' eovteey, poklaí Va

nedosiahol kritickú hodnotu S\S m potom skokos poklesol. Vefkosť po/a B

sa menila tak, ahy sa hodnota w£ približovala ku u ^ . Vefkost f pri tom
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podia S2./ rástla až dosiahla rozMru zúženia v kanili, v dôsledku čoho

n závislost prúdu na rozdiell ráz stala Jedno-Jednoznačnou a

pozorovali sse Josephsonov Jav na spiaovoa supratekutoa toku <obr.4>.

Vaísina experiewntov sa robila

J,
arb.
unita

v poliach 71 ,142 a 284 Oe,

tlakoch O a 20bar a prl

teplotách od 0.3T . NajSirSÍ

interval poll, v ktoros sa Jav

pozoroval bol pri H"70 Oe a

tlaku P-0 bar. Polohu

daaánovej steny prl pozorovaní

Josephsonovho Javu saw určili

zo saernice lineárnej časti

závislosti toku na rozdleli

ráz Cobr.4>. Z r&S plynie, im

swrnlca by aala byt teaer

konštantná, ak Je doaána v

kanál1 a klesá, ak kanálos

prechádza doaánová stena. Z

obr. 4 vyplýva, Se Josephsonov Jav sa pozoroval vtedy, ke<f sa doaánová

stena nachádzala v kanáli. Pozorovaní závislost Jp-fCAa> neaá sinusový

charakter. Podobný aodel sa popisuje v teórii K.Llchareva 193 pre

supravodiče. Markelov v 1103 ukázal, Se táto teória nie Je vhodná pre

splnová toky sedzi doatánasl. Spinový tok v*»k v naios prípade tiekol

skôr cez stenu, preto teóriu HOJ neaoíno pouzlt. Kkvalitatívne sa

závislost splňováno toku na ťéz* bliil sk&r k Llcharevovsu aodelu a pre

0 » AIP 2r
Obr.4. Pozorovaná závislosti splňováno

toku na rozdiel1 ráz precesie Aa

•edzl dvoail dosánasl.

ku Markeiovwi lu <4.krivka,obr3>-

ti 3 Avenel O, Varoquax E., Phys.Kev.Lett.99 <19«3> pp 27O4

t23 FoBln I.A., ŽETF, m <19«S> str.2039

131 Posin I.A, Plasa v ŽETF, 49 C19tt> str 106

[41 Borovlk-Koawnov A.S., sunkov Vu.M., Daitrlev V.V, MukharskiJ Yu.M.

Flachbart C., ŽETF, •• <19»S> str.1199

133 ftorovik-Koawnov A.S. , Btinkov Vu. H. , Daitrlev V. V.Hukharskl J Yu.M.

řlHM v ŽETF,4S (19*7) str.2S6

16) Markelov A.V. , ZTTF,** <19e«> str.93

I7J Fosln I,A.,ŽETF, »4 C19«7> str.20O2

t«3 Porovlk-ltoaumov A. S. , Sunkov Vu.M. , Vaard A., Daltrlev V. V. ,

Makroczyová V. ,HukharsklJ Vu. H. ,Ser*;atskov 0. A. , Plssa v

ŽETF,47 <19M> str.4O4O

C9J Llkharev K. C Kev. Hod. Phys. ,91 <1979> pp. 1O1

I1O3 Markelov A. V.,ŽETF ,»4 <19M> str 1S6
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JOSEPHSONOVY JEVY A KVANTOVÁ INTERFERENCE VE VYSOKOTEPLOTNÍCH SUPRAVODIČÍCH

J. Kuznik, M. Kohl, V. Petříček, R. Tichý

Fyzikálni ústav ČSAV, 250 68 ftež

Řada experimentů prokázala, že pro vysokoteplotní supravodiče platí Ginzburg-

Landaova teorie. Koherenční dél)a £ je vsak podstatné tratil než u klasických

supravodičů. Jedná se o hodnoty řádové desetiny na, tedy o hodnoty srovnatelné s

mřížkovými paraaetry. To vede k tomu, že plošné poruchy v krystalech jako jsou

například hranice zrn nebo hranice domén tvoří překážku pro supravodivý proud. Jak

polykrystalické keramické vzorky, tak dokonce i monokrystaly se proto nechovají

jako homogenní material, ale jako soustava supravodivých granulí vzájemné vázaných

slabými Josephsonovskými spoji. Viz obr. 1. Jasné to ilustruje výsledek měření

kritického proudu monokrystalu YBa2Cu307 na obr. 2. Induktivé méřený proud uvnitř

granulí je řádové vyí51 a podstatné méné závislý' na mg. poli, než transportní

proud tekoucí přes slabé spoje.

Uvnitř granule existuje fázové koherentní supravodivý stav charakterizovaný

komplexním parametrem pořádku # s fází 8. Fáze v jednotlivých granulích se mohou

lišit. Pro energii soustavy E platí.

kde If je kritický proud Josephaonova spoje mezi i-tou a j-tou granulí a X je

vektorový potenciál magnetického pole ve vzorku. Pokud energie E podstatné převy-

šuje energii tepelnou, pak je koherentní a tedy i supravodivý celý vzorek, v opač-

ném případe jsou jednotlivé granule nezávislé a supravodivé transportní proudy

netečou, vnější magnetické pole rovněž snadno narušuje vzájemnou vazbu.

Užitečnou metodou pro studium Josephsonovského prostředí je měření magneti-

začnich křivek v slabém magnetickém poli skvidovým magnetometrem. Viz obr. 3. Je

možno rozlišit "malou" hysterezni smyčku odpovídající vnikáni pole do intergranu-

lárnlch oblastí v podobé Josephsonovýcb virů a vétií hysterezni smyčku odpovídají-

cí vzniku Abrikosových virů uvnitř granulí. Menil sklon "velké" smyčky souvisí s

tím, že granule zaujímají pouze část objemu supravodivé keramiky.

Pozorování jednotlivých Josephsonovych spojů uvnitř keramiky je možné na hro-

tových kontaktech. Většinou získáme kontakty • V-A charakteristikami podle obr. 4,

které odpovídají superpozici několika Josephsonovych spojů. V příznivém případe

vsak můžeme pozorovat kontakty tvořené pouze jedním slabým spojem. Viz obr. 5. Po

ozáření mikrovlnami se na V-A charakteristikách objevuji Shapirovy schody. Z polo-

hy téchto schodů na napétové ose vyplývá, že i ve vysokoteplotních supravodičích

dochází k párováni nosičů proudu do Cooperových párů. V opačném případe by byl

jejich rozestup dvojnásobný.

Přirozených slabých spojů v supravodivé keramice n» 2Cu 30 ? se podařilo využit

ke konstrukci skvidu. Viz obr. 6. Supravodivá smyčka je tvořená otvorem vyvrtaným

v keramice a Josephsonův přechod se nachází v tenkém mechanicky zhotoveném můstku.

Tato konstrukce skvidu nevyžaduje supravodivou anténu, lyla dosažena citlivost asi

4 pT/VRž na frekvenci 10 Hz a 2,5 pT/VHi na frekvenci 19 Hz. Předpokládá se mož-

nost použiti téchto detektorů pro geomagnetická měřeni.
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Obr. 1. Model granularalbo supravodiče

5

Obr. 3 Závislost aagnetizace na
poli •éren* pfl 77 K

[.T]

10

Obr. 2 Závislost kritického proudu
na magnetické* poli aéfená induktívne
(1) a transportnla p r w d n (2).

Obr. 4 V-A charakteristika hr»t«vého
kontaktu ze supravodivé keramikv.

MŮSTEK

1SGHz

Obr. S V-A charakteristiky kontaktu
ozifeného •ikrovlnaai razného vfkonu

Obr. S Schéu skviéu x
supravodiče
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SUPRAVODIVÉ MAGNETY PRO 200-400 MHz NMR SPEKTROSKOPII VYSOKÉHO ROZLIŠENÍ

Superconducting magnets for 200-400 MHz high resolution NMR spectroscopy

J. Jelínek

Ústav prístrojové techniky ČSAV, Královopolská 147, 612 64 Brnu

Silná, velmi homogenní pole s dlouhodobou stabilitou persistentního stavu vy-

tváříme mnohocívkovými koncentrickými supravodivými vinutími a korekcemi. Konfigu-

race cívek s rozdílnými proudovými hustotami musí být pro požadovaný profil pole

navržena s ohledem na nelineární magnetizaci vinutí a okolních materiálů, deforma-

ce vlivem prochlszení a působení elektromagnetických sil po nabuzení a také optima-

lizována vzhledem ke spotřebě supravodiče, k citlivosti na realizační nepřesnosti.

Základní požadavky jsou pracovní indukce v rozmezí 5-12 T; pro NMR vysokého rozli-

šení výsledná efektivní homogenita v oblasti vzorku AB/B až 10 , dlouhodobá ča-
-13sova stabilita A B / 4 t až 10" /s. Nedílným požadavkem je provozní spolehlivost a

ekonomika kryostatu charakterizovaná množstvím a několikaměsíčním intervalem doplňo-

vání kapalného helia.

Řešení vychází z teoret. studií, na něž navazuje technologický, materiálový i

konstrukční výzkum. Následuje ověření návrhu na pečlivě zpracovaných experimentál-

ních zařízeních, z nichž získáváme i další podněty pro základní výzkum.

V LNI ÚPT ČSAV jsme uzavřeli několikaleté práce na NMR magnetických soustavách

pro střední indukce 4-7 T v pracovních teplých prostorech 0 50-60 rnm, pro jejichž

vinuti vyhovují supravodiče 0 0,4 mm s jedinou Nbli žilou 0 0,2-0,25 mm. Typická

vícecívková vinutí magnetů mají vnitřní 0 80 mm, vnější 150-200 mm, délku 250-300

mm. Spotřeba supravodiče 15-25 km, prac. proud 40-30 A, mdukčnost 50-100 H. Je vy-

reSeno reprodukovatelné vytváření supravodivých spojů, takže i solenoidy s mnoha

spoji sekcí mají stabilitu pole řádu 10" /s. Základní homogenita v oblasti vzorku

(1 cm ) je řádu 10" -10" ,s použitím supravodivých i klasických korekcí je efekt.

homogenita určená z šíře čáry rotujícího vzorku řádu až 10" AB/B (obr. 1).

Supravodivý magnet se supravodivými korekcemi, měřícími a ochrannými obvody je

uložen v He váné kryostatu (obsah 60 1, povrch 1 m ), která je stíněna vůči pokojo-

vé teplotě třemi kovovými plášti na teplotách 220 K (chlazen parami N_), 77 K (ka-

palný N ',> a 53 K 'páry He) s poměrnou zářivostí až 0,01, takže sumární tepelný tok

je pouze 7 mW, což odpovídá odparu D,2 LHe/den a interval doplňování samotného kryo-

statu jf téměř rok. Nabuzené supravodivé magnety naší koncepce mohou pracovat v kli-

dovém persistentním stavu částečně vynořené, takže je využitelných 80 \ náplně he-

lia. Kapalný dusík :obsah 60 1) má odpar 3 l/den.

V ÚPI ČSAV bylo ze supravodičů IMI , NDR a hlavně ČSR postupné realizováno 5

kompletních supravodivých magnetických soustav pro NMR (magnety se supravodivými i

klasickými korekcemi, pomocnými a měřícími obvody, napájecími zdroji,He kryostaty)

pro indukce 5-7,3 T, které všechny úspěšné dlouhodobě pracují v ČSR i na zahranič-

ních univerzitách. Konkrétní vytvořené hodnoty, nehledě na získané teoretické i

technologické poznatky prakticky kompenzují náklady vložené do výzkumu. Naše řešení

magnetických soustav pro střední indukce a jejich kryostaty splňuji přísná svetová

kriteria a v malé sérii jsou úspěšně výrobně ověřována v čs. průmyslu.

Nyní pracujeme na magnetu pro 400 MHz spektrometr (indukce 9,4 T), pro néjž je-

ště vyhoví stabilnější mnohovláknové NbT i supravodiče (50-100 vláken v Cu matrici).

Průměr supravodiče je v sekcích stupňován napf. od 0,5-0,8 mm, aby proudová hustota

by'a přizpůsobena lokálnímu poli. Návrh musí respektovat elektromagnetické síly ve

vinutí (ekvivalentní tlaky v radiálním, axiálním a tangenciálním směru mohou být od

jednotek do sta MPa). Proto je nutno znát složky indukce v konkrétním vinutí pro
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magnet 9,5 T (viz obr. 2 a tabulku). Problémem je mechanická fixace - např. impreg-

nací vinutí pryskyřicí s plnidlem, za cenu nepropustnosti vinutí pro He (adiabatič-

nost), s rizikem předčasného přechodu iniciovaného vznikem a šířením prasklin (stačí

energie ,uJ) .

Pro dosažení časové stability pole jsme vypracovali i metody spojování mnoho-

vláknových NbTi supravodičů (odpory spojů 1 0 ~ H až 10~14CO, spoje je však třeba in-

dividuálně testovat zdokonalenou V-A metodou. Souběžně s magnetem 400 MHz spektro-

metru vysokého rozlišení navrhujeme 200 MHz magnet, soustavu s horizontální dutinou

0 20B mm pro NMR tomografii, in vivo spektrometrii menších biologických objektů a

další fyzikální účely (cyklotronová rezonance) atd.

Pro vyhodnocování navržených magnetických soustav jsme vypracovali užitečné me-

tody a zařízení: - záznam a analýzu přechodů sekcí supravodivého vinutí - kontinuál-

ní mapování profilů pole s rozlišením aB/B Q=10~
6 speciálním mostem s vysoce stabi-

lizovanou Hallovou sondou - stejné parametry a použití má fluxmetrická aparatura.

NMR mikrosondou diskrétně mapujeme konfiguraci pole např. na ploše válce v pracovní

oblasti. Analýzou je možno určit jednotlivé deformační gradienty pole. NMR metodou

měříme dlouhodobou stabilitu pole.

Závěrem lze říci, že práce na řešení magnetických polí pro NMR, která je kom-

binací základního i aplikovaného výzkumu,vyžaduje a přináší nejen poznatky teoretic-

ké povahy, ale plynou z ní originální technologie, vznikají precizní a cenná expe-

rimentální zařízení použitelná v dalším výzkumu a která jsou přínosem i pro naši

ekonomiku.

U

Indukce [B| (T) a složky B

bod

1 8(0,0)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1J
14
15

B

9,631
9,587
7,289
4,786
0,640
9,587
7,504
7,604
4,398
0,902
6,259
5,500
4,246
2,720
2,150

pro body podle obr. 2

obr. 1. Rozlišení 200 MHz

Bz
9,631
9,587
7,289
4,786

-0,640
9,586
7,503
7,568
4,397

-0,881
5,900
4,798
2,797

-0,020
-0,273

B r

0
0
0
o
o

-0,046
0,161
0,745

-0,125
-0,194
-2,088
-2,690
-3,195
-2,720
-2,132

SÍK.CI

3. V//////////T

ŘA I

obr. 2. Magnet 9,5 T, geometrie vinuti, axiální průběh indukce.
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LASEROVÁ AKUSTICKÁ EMISE KONDENZOVANÝCH LÁTEK
(Laser acoustic emission of condensed matter)

Lubomír Sodomka

VŠST Liberec, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Akustická emise (AE) vznikající při deformaci různých pevných látek jako je

např. cín nebo dřevo, tj. mechanické vlnění způsobené deformací látek, je již zná-

má od nepaméti. Na vědeckou bázi byla povýšena pracemi W. Shockleya se spolupra-

covníky /I/ v roce 1948 a 0. Kaiserem 121 v padesátých letech tohoto století.

Již mnohem dříve byl však objeven A.G. Bellem optoakustický jev /3/, vznika-

jící v látkách při jejich ozáření světlem modulovaným akustickou frekvencí. Při

studiu vlivu laserového záření na kondenzované látky v roce 1988 byly zjištěny me-

chanické vlny při ozařování vody laserem při jeho kontinuálním provozu autorem se

spolupracovníky. Později bylo toto studium rozšířeno i na některé technicky důle-

žité pevné látky a jejich agregáty jako je led, uhlíková vlákna, tkaniny uhlíko-

vých vláken a hybridní tkaniny sklových a uhlíkových vláken. Přestože jde o ozařo-

vání látek laserovým zářením, nelze pozorovaný jev zařadit mezi jevy optoakustické

z těchto důvodů: 1. Jde o záření z daleké infračervené oblasti o vlnové délce

10,6 ,um a 2. Ozařování není modulované, ale o konstatní plošné hustotě toku záře-

ní. Je tedy možné očekávat i zcela odlišný mechanismus tohoto jevu nazvaného lase-

rová akustická emise (LAE).

Experimentální uspořádání LAE bylo tvořeno laserem C0 2 typu TKG 241 Tesla

Hloubětín o jmenovitém nejvyšším výkonu 30 W. K laseru byl připojen vertikální od-

ražeč vlastní konstrukce a fokusátor laserového záření tvořený germaniovou čočkou.

Ozařovaný vzorek byl umístěn na pohyblivou desku ve směru kolmém na směr laserové-

ho záření, s proměnnou rychlostí od nuly do 200 mm/s. Výška ohniska laserového zá-

ření byla proměnná v rozsahu 10 mm. Pro ozařování vody byla zhotovena plexitová

nádoba s možností vizuálního pozorování. Ohnisko laserového záření bylo posuvné

10 mm pod hladinu vody. Při ozařování byl měněn výkon laseru, což bylo nastavováno

příkonem laseru, na jehož trubici bylo nastaveno napětí 15 kV a měněn proud prochá-

zející trubicí z 10 mA na 12,14 a 16 mA. To odpovídá výkonu 14,18,24 a 28 W. LAE

byla snímána piezokeramickym senzorem D 34 (NOR), který je schopný snímat AE udá-

losti s frekvencemi od 30P kHz do 2 MHz. Signál ze snímače byl veden na předzesi-

lovač 40 dB, zesilovač s proměnným zr= 'lením do 60 dB a na elektronické zatíženi

schopné hodnotit jednak LAE aktivitu dN/dt, tj. počet pulsů N za jednotku doby

t, nebo amplitudu v dB. Jak lze ukázat, jsou obě veličiny úměrné a tedy pro hodno-

cení ekvivalentní.

Pro měření byly vybrány kondenzované látky, z nichž jediným repreze tantem

tekutin byla voda, dále pak led, uhlíková vlákna, která byla ozařována až do b,íé-

ho žáru podél osy a napříč vláknem, uhlíkové tkaniny, hybridní tkaniny uhlíkových

a sklových vláken a uhlíkové jednosměrové kompozity s uhlíkovými vlákny jako vý-

stuží a epoxidovou matricí. Při ozařování vody laserovým zářením bylo použito čoč-

ky s ohniskovou vzdáleností 100 mm. Při přiblížení ohniska k hladině vody došlo k

vypařování vody z povrchu. Teprve při poloze ohniska na vodní hladině byla pozoro-

vána LAE, jejíž aktivita rostla lineárně s rostoucím výkonem laseru. Další důleži-

tou vlastnosti LAE bylo, že je pozorována teprve od určité mezní hodnoty výkonu

laseru, čímž se liší od optoakustického jevu. Mezní výkon LAE vody byl zjištěn ko-

lem 3 W. Kromě toho byla sledována LAE v závislosti na poloze ohniska laserového

záření pod povrchem vody, do hloubky 10 mm. Průběh byl nemonotonní s křivkou zvo-

nového tvaru, s maximem kolem 5 mm pod vodní hladinou.

Při ozařování uhlíkových vláken, jak v podélném, tak i příčném směru nebyla
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z j i š t ě n a ž á d n á Ľ A E , p ř e s t o ž e v l á k n a b y l a o h ř á t á d o b í l é h o ž á r u . P ř e k v a p u j í c í h o v ý s -

l e d k u p ř i m ě ř e n i L A E b y l o d o s a ž e n o p ř i o z a ř o v á n í t í m t é ž v ý k o n e m l a s e r u j a k o v l á k n a

a se s t e j n o u r y c h l o s t í p o s u v u , t j . 1 m m / s , kdy b y l a j i ž p o z o r o v á n a s i l n á a k t i v i t a

L A E . S t e j n ě t o m u b y l o i u h y b r i d n í c h t k a n i n s k l o - u h l í k a p ř i o z a ř o v á n í j e d n o s m ě r o -

v é h o u h l í k o v é h o k o m p o z i t u v e p o x i d o v é m a t r i c i . T e n t c k o m p o z i t byl o z a ř o v á n k o l m o

na s m ě r u h l í k o v ý c h v l á k e n a r ů z n ý m i v ý k o n y l a s e r u . P ř i t o m b y l a p o z o r o v á n a s t r u k t u -

ra L A E , k t e r á b y l a p o d o b n á p r o r ů z n é v ý k o n y .

Z n a m ě ř e n ý c h v ý s l e d k ů m ě ř e n í v y p l ý v á , že l a s e r o v é z á ř e n í v y b u d í v k o n d e n z o v a -

n ý c h l á t k á c h n a p ě í o v é v l n y , k t e r é l e ž í v o b l a s t i f r e k v e n c í s n í m a n ý c h p i t z o k e r a m i c -

k ý m s e n z o r e m J 0 0 k H z a ž 1,0 M H z . J s o u v š a k p o z o r o v a t e l n á i v l n ě n í v o b l a s t i a k u s -

t i c k ý c h f r e k v e n c í . N e j d e t e d y v t ě c h t o p ř í p a d e c h o o p t o a k u s t i c k ý j e v , z v l á š t ě u v á -

ž í m e - l i , ž e z á ř e n í b y l o s t á l é . Ve p r o s p ě c h L A E s v ě d č í t a k é p o z o r o v a t e l n á o s t r á

h r a n i c e v z n i k u t o h o t o j e v u . V ý k l a d L A E v o d y p ř e d p o k l á d á p ř e m ě n u z á ř i v é e n e r g i e v

t e p e l n o u p ř e m ě n u v o d y v p á r u v b u b l i n k á c h , k t e r é p ř i i m p l o z i d á v a j í v z n i k n a p ě t o -

v ý m p u l s ů m a n a p ě ť o v ý m v l n á m š í ř í c í m s e ve v o d ě . V z n i k m a x i m a L A E a k t i v i t y v 5 m m

h l o u b c e p o d p o v r c h e m j e m o ž n é v y s v ě t l i t v z n i k e m m a x i m á l n í h o p o č t u b u b l i n a j e j i c h

i m p l o s í .

P ř e k v a p u j í c í v ý s l e d e k b y l p ř i o z a ř o v a n í u h l í k o v v c h v l á k e n a j e j i c h a g r e g á t ů v

t k a n i n á c h . J a k b y l o p a t r n é při o z a ř o v á n í u h l í k o v v c h v l á k e n n e v z n i k a l a L A E . c o ž

s i ň d č í o t o m , ze ve v l á k n e c h a m e z i n i m i n e d o š l o k t a k o v v m j e v ů m . iako j s o u f á z o v é

t r a n s f o r m a c e n e b o t ř e n í m i k r o f i b r i l o s e b e . Při s v a z o v a n í u h l í k o v ý c h vláker. v t k a -

n i n u u ž rtnŤlo k L A T , k t e r o u lze vyl o žit p o z o r o v a t e l n ý m t ř e n i m ih 1 í k o vv c h v l á k e n

M V Í P při r e a l i z a c i v a z e b v t k a n i n á c h a při ie;ich o h y D u ve v.sziuch ťortech. LI hv!>-

rji!"i,:h t k a n i n u h l í ^ - s k l n i'ij'. lj k p r e t a v e n í . k l m c i v l á k e n H *.e v z n i k u v n i t r n í c h

p ' - . t i ,i m i k r o t r h l m p ř i t i . ' m i , t i .

; h 1 i k o v i r ť k o m p o z i t . ! p ř i j e j i c h : : Z d ř í ' n i .•V. T U : n,) •. S ď k ' i a h y i d ;;>. ze. I"1"' v á n a

;ti ' k ' u r d A F t- r i v e k o d p t < v i I!H I i r , ••, t r M k 1.1. ŕ e r u.' i o / 1 . 1 " , i', v I i k f n ľ . i p r i •. kí .n p o z i t o .

.'• "• t r..l-'.u ;• v Ĺ Af * r i v e k j e ,nu, n e j f i ! t i j č e t u " ! i r ; v , r " , ' . t ) k e " v '-• J"ip':z i t :i . v z n i k

" i p é t u v v c h v l n v w o l a n v c r : i i z á ř e n i n i U i i ' i e m i'!)., v k u r o p i . / i í ., ]<: i i u ž n c i v l ' J / l t n ' . z n o u

t Ľ [. f . P o n ľ j d l v D s ! ! i:'*! I k " v v c h v K i k c n a m d t r i c e . J I Í . ,i.:-. i , , " i , J t e p l u t n i r o z t a ž n o s t í .

•'i i . j h f ľ v u J o j r í e k v Ľ U i t e p l o t n í ľ c z t r f ž n u ' j 1 1 n i d t i ľ : ľ , k ť v Z ' U K i ; m i k r ^ t r n l i n , k r e j -

LJ... p ŕ í p d d n é d e I a m i n a c e v l á k n o m j t n c e a k e v . T ' . i k u I A ' . k ' . i T d a Í: tnéiii p u r l l e t o h o ,

z J a i e v o z d ŕ u n p 0 D l a : ; t i u h l í k o v é v l á k n o " t O c ; e n n a t r i c . , A : m á t e t í v n e r o v n o m é r -

n , p n U i é h v s o u l d d u s n e h o m o t j e n i t o u k o m p o z i t u . ..e m u / n p ;.?:)y i A( u r r . r v a t i n e h o m o -

genit u m a t e r i á l u .

-i. .hocklv. W., et a l . : P h y s . tiev. 73 l'MH 10

/ 2 •' K a i s p r . J.: Archív fur E i s e n h u t t e n w e s e n ?4 '1^-J'. N o l ' 2 .
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Thvraally Induced transitions of cytochromm oxidise

H. Fabian. K. Bona. V. Berka and J. Bagelova

Institute of Experimental Physics. SlovaJt Academy of Sciences. Solovjevova 47,

Kosice.

Cytochrome oxidase is an integral membrane protein which mediates electron

transfer from ferrocytochrome c to molecular oxygen in mitochondria, reducing

oxygen to water. The electron transfer occures through four redox centres :

two groups containing haem A. denoted cytochrome a and a_. and two copper

ions, called Cu^ and Cufi /I/. An additional function of the mul t J centre enzyme

is to translocate protons across the inner mitochondrial membrane /I.2/.

Cytochrome oxidase consists of 10 to 13 nonidentical subunits with a minimum

molecular weight of about 14* 900 /3/. It has been suggested that

conformational changes in the enzyme structure nay play an important role in

the electron and proton transfer employed by cytochrome oxidase /A/.

At present conformational transitions of proteins are studied by various

physical and physico-chemical methods. We have employed mi crocalorimetry. spin

label study, optical spectroscopy and turbidimetry for the study of

conformational transitions of cytochroae oxidaae induced by temperature.

The Arrhenius plot of oxidase activity is in the temperature range between 8

and 40°C biphasic with a break at about 29°C. Similar behaviour was observed

for the fully oxidised oxidase in the temperature dependence of the mobility

of spin label- 16-Doxyl-stearic acid - with a break at 20°C. The sample

turbidity also does not increase linearly with the temperature increase and

the slope is higher at temperatures above 25°C. Contrary to /5/ we have not

been able to detect the change in the linear temperature dependence of the

optical spectrum. The extinction coefficient of the Soret band of oxidised

oxidase was decreased with the temperature increase.

Our results of the spin label study of oxidised oxidase could support the

idea of conformational change of oxidase induced by the temperature, as it can

be concluded from the Arrhenius plot. But it seems more probable that the

change of aggregation of the oxidised enzyme is responsible for the change in

the spin label mobility. Moreover, the absence of conformational transitions

of oxidised oxidase is supported also by the temperature dependence of the

extinction coefficient.

At higher temperatures there are observed two irreversible transitions of

oxidised oxidase by differential microcalorimetry - one at 43°C. and the main

transition at about 60 C. The transition at 43°C is associated with the

inactivation of the proton transport activity; the transition at 60°C

diminishes the electron transfer activity /6/.

When the enzyme is transferred into the organic solvents (hexane, decane)

the increased temperature stability is observed. The changes in the optical

spectrum of oxidised oxidase are up to 60°C reversible and the main transition

is at temperatures higher than 70°C. The temperature transitions of the

individual cytochromes a and a_ are discernible. The use of organic solvents

enabled us to determine the reversible cold denaturation at about -50°C.
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INTERAKCE PROTINÁDOROVÝCH SLOUČENIN PLATINY S NUKLEOVÝMI KYSELINAMI

Vladimír Kleinwachter

Biofysikální ústav ĚSAV, Královopolská 135, 612 65 Brno

cis-diammindichloroplatnatý komplex (clsplatina, cis-DDP) je v současné době
úspěšně používán při léčbě různých typů nádorů, zejména testíkulárních a ovariál-

ních. Nevýhodou therapie touto sloučeninou platiny je její značná nefrotoxicita.

I když byly vypracovány takové režimy klinického podávání cisplatiny, které tuto

toxicitu prakticky eliminují, jsou stále hledány a zkoušeny nové koordinační slou-

čeniny platiny, případně i jiných kovů, které by byly méně toxické než cis-platina
a byly rovněž efektivní při léčbě jiných typů nádorů. Existuje dnes poměrně roz-
sáhlá evidence svědčící o tom, že za cytostatický účinek cisplatiny a jejích ana-
logů je zodpovědná reakce s genetickým materiálem buňky, t.j. DNA |l|. Reakce
s cytostatický účinnými sloučeninami platiny vede zřejmě ke specifickému poškození
DNA, které zabraňuje její reduplikaci a tím i dalšímu dělení buňky |2|.

Vzhledem k tomu, že některé sloučeniny chemicky blízké cisplatině, např. její
trans isomer, cytostatický účinek nevykazují, nabízí se možnost tento specifický
konformačnl defekt indukovaný v molekule DNA protinádorově aktivními sloučeninami
platiny charakterisovat íysikálně-chemickými metodami in vitro |3 - 6|. Byly iden-
tifikovány různé addukty cisplatiny, jejího trans isomeru a monofunkčně reagující-
ho chloridu diethylentriaminochloroplatnatého komplexu s basemi DNA a byl studován
jejich vliv na konformačnl zněny dvojité šroubovice |2, 5|. Strukturní studie
dovolují již nyní učinit jisté závěry o vlastnostech platinované ONA. Protinádoro-
vě aktivní sloučeniny platiny indukují v DNA (v rovnovážném stavu a při nízké
úrovni nasycení vazných míst) lokální konformačnl změny, které mají charakter
nedenaturačnlch distorsí. Je pravděpodobné, že tyto změny jsou vyvolány tvorbou
vnitrořetězových vazeb mezi dvěma sousedními purinovými basemi. Proti tomu modi-
fikace DNA sloučeninami, které nejsou protinádorově aktivní, je charakterisována
jako lokální denaturace |3 - 5|.

Existují důkazy pro to, že konformačni změny vyvolané v DNA protinádorově
aktivními sloučeninami platiny mohou být hůře reparovatelné než změny vyvolané
neúčinnými sloučeninami. Jiným možným vysvětlením je přímý efekt nedenaturačnlho
typu konformačnlch distorsí na enzymatickou synthesu DNA v buňce |2|.
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Resonance a chaos ve sluneční soustavě

M. Šidlichovský
Astronomický ústav ČSAV, Budečská 6, 120 23 Praha 2

Existence chaotických trajektorií pro dynamické systémy popisující pohyb ve sluneční soustavě vede k některým
zajímavým távěrům. Je to např. možnost chaotické rotace, která byla skutečně polorovina u Hyperionu. Dlouho
nepochopený původ Kiikwoodových mezer v pasu asteroid by! vysvětlen teprve v posledním desetiletí na podkladě
chaotické dynamiky. V posledních letech se té£ ukaiuje, že i pohyb vnitřních planet sluneční soustavy probíhá v
chaotické oblasti fázového prostoru (maximální Ljapunovův koeficient je kladný), coi klade omezení naprediktabilitu
pohybu vnitřních planet.

1. Chaotická trajektorie

Protože různé astronomické jevy jako východ Slunce, fáie Měsíce, zatmění atd. je možno úspěšně předpovídat,
vytvořila se představa, že sluneční soustava funguje pravidelně jako hodinový stroj. Byla skutečně vytvořena řada
hodin, které ukazovaly současně polohy planet. Ty byly módní záležitostí 18.století. Mnoho lidí se domnívá, že
aplikace Newtonových pohybových zákonů na sluneční soustavu umožňuje předpovědět chování této soustavy pro
libovolně dlouhou doou. V této přednášce bych chtěl ukázat, jak teorie chaosu modifikuje v principu tyto představy
a jak chaotická dynamika vstupuje dnes i do některých pozorovatelných astronomických jevů. Zůstaneme přitom
stále v rámci Newtonovy fyxiky.

V takto krátkém piehledu nelze příliš zabíhat do teorie dynamických systémů. K tomu je možno doporučit
knihy /l/, /2/, nebo alespoň stručné přehledové české články /3/, jAj. Připomeňme si však Liouvilleův teorém
/I/, který říká, že autonomní hamiltonovský systém s n stupni volnosti (souřadnice <?i,<fo, •' • >9n a zobecněné
impulsy Pi,P2, - - ,Pn ), který má n nezávislých integrálů v involuci (předpokládáme rozřešitelnost těchto integrálů
vzhledem k plt • • • ,p„) , je možno integrovat v kvadraturách.

Ve všech přesně vyřešených úlohách nebeské mechaniky a mechaniky vůbec je Liouvilleův teorém splněn a důkaz
jeho splnění je možno podat prostě zapsáním příslušných integrálů. Pro chaotickou dynamiku jsou zajímavé právě
ty případy, kdy potřebný počet integrálů v involuci neexistuje. Dokázat neexistenci těchto integrálů je však i v
relativně jednoduchých případech velmi obtížné. Proto je často těžké ujasnit, zda řešení problému neumíme najít
díky své neschopnosti nebo proto, že není splněn Liouvilleův teorém.

Praxe však ukazuje, že numerické metody umožňují dobře rozeznat neexistenci potřebného počtu integrálů. Dvě
nejužívanější metody v astronomických problémech jsou metoda řezu nadplochou (surface of sections method) a
metoda numerického určení největšího Ljapunovova charakteristického koeficientu (dále LCE). Metoda řezu nad-
plochou umožňuje dobře pochopit pojem chaotické trajektorie. Tento pojem se nemohl vyskytovat v klasických
řešených úlohách mechaniky prostě proto, že tyto trajektorie se mohou objevit jen u neintegrovatelných úloh (tedy
nesplněny podmínky Liouvilleova teorému).

Předpokládejme hamiltonovský systém se dvěma stupni volnosti, který se liší o malou poruchu od systému
integrovatelného. V integrovatelnérn neporušeném systému s Hamiltoniánem Ho je možno definovat tzv. akční
proměnné /I/, tj. kanonické proměnné Ji, Ji s rozměrem akce a úhlové proměnné 0u8it kde Ho závisí jen na
proměnných Ji, J?. Úhlové proměnné nerušeného problému jsou tedy lineární funkce času s frekvencemi «i, rjj

závislými jen na konstantách Jk. Porušený Hamiltonián

(2) S(Jk, 9h) = H0(Jk) + 6H, {Jk, 9k),

kde í je malé číslo, je integrálem pohybu. Trajektorii je možno popisovat jako křivku v trojrozměrném prostoru

Ju 6it$i charakterizovanou integrálem H = E. Proměnnou J3 jsme vyloučili pomocí integrálu (2)

(3) 4 = 4(£.4.0i.4)

Sledujme množinu M průsečíků dané trajektorie s nadrovinou <?a = 0. V této nadroviné bude bod charakterizován

polárními souřadnicemi J\,Q\. Jestliže kromě B existuje další pohybový integrál

(4) f(Jk,6k) = F,
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potom body množiny M pro trajektorii s integrály E, F musí leiet na křivce

(5) f{

definované v polárních souřadnicích Ji,6l. Určíme-li naopak numericky (výpočtem trajektorie) mnošinu há, potom
ieiŕ-h" M na křivce, je to příznakem existence dalšího integrálu (3), vyplňuje-li M naopak husté plochu, je to makem
neexistence datiího integrálu. Striktne vsato je tento postup snadno napadnutelný, neboť vidy konstruujeme jen
konečný počet bodu mnošiny M a těmi vidy prochásí nejaká křivka. Důleiité však je, ie ve třídě běiných fyzikálních
úloh metoda funguje perfektně a dobře ukasuje složitou strukturu fázového prostoru (obr.l), kde regulárni oblasti
křivek jsou prostoupeny oblastmi chaotických plošek. Přitom při dalším světšování by se uvnitř idánlivě regulárních
oblastí objevovaly postupně další a další chaotické oblasti, jejichi síť prochásí celým faxovým prostorem a sasahuje
do každého okolí j'V^bHr^* bodu. Obr.l ukasuje, jak porucha deformuje systém soustředných kruinic, který by
odpovídal neporušenému Hamiltoniáau.

Rady používané v Idasirlré nebeské m f >i»nir-» pro výpočet trajektorií (jako např. Von Zetpelova metoda) nekon-
vergují v iádné otevřené mrmijni* faxového prostoru /5/, /6/, přesto v regulární oblasti vede aproximace prvními
několika členy k dobrým výsledkům při předpovědi poloh nebeských těles. Při použití řad na výpočet křivek úrovně
na obr. 1 bychom vypočetli s prvních členů křivky i v chaotické oblsatL Tyto křivky samozřejmě nevyhovují, protoie
řada sde nekonverguje a výpočty tohoto typu nemohou ukázat slošité chování chaotické trajektorie. Obecné však
tyto metody savrhovat nelze, protoie jak ukasuje Kolmogocovův-Amoldův-Moseruv teorém (dále KAM teorém), ke
každému malému kladnému t existuje 6 ve (2) tak, ie objem chaotické oblasti je menší ne* e. Tedy malá porucha
deformuje jen malou část faxového prostoru.

Další metoda umožňující odlišit chaotickou dráhu od regulární vycháií s posnatku, ie dvě blízké chaotické
dráhy se od sebe vsdalují expoaenciálné s časem na rosdíl od lineárního vsdalování drah regulárních. Konstanta
násobící v převládajícím exponentu čas je numericky určitelná /7/, /8/ a je rovna •"»^mn»l"fr"" LCE. Teorie LCE
je podrobměji diskutována v /9/.

2. Souvislost e&aotkkýcb oblostí m resonancí

Ostrůvky regulárních trajektorií (obr.l) vxoikají kolem periodických trajektorií odpovídajících resonancím. Ty jsou
v Uískssti neporušených periodických trajektorií na toru, kdy frekvence (1) jsou v poměru malých celých čísel.
Ukažme, jakým ipisobem eristeace resonancí naruší konvergenci klasických poruchových řad. Nechť počáteční
podmínky systém* (2) jsou takové, ie systém je blúko k tesonaaci N/M (JV, M jsou malá celá čísla), tj. celočíselná
kammaace frekvencí (1)
(6) Nn! + Mni ss 0

je blíxká nule. Protoie #i,#3 jsou úhlové proméaaé, je nošao B, rosloiit ve Fourierovu řadu

(7) B, * « 5 > , > ( J i . Ja)«pi(j*i + W3)

Hledejme kaaowckou traasfoisMci k movýss kMoskkým prosxéuým V^2,i\,J'2 tak, aby v l.řádu nkledem k
malému parametru 6 vyssisety periodické čleay ,tj. v(7) xisiaae jen člen s A*/,. To je podstata Von Zeipdovy
metody, kterou je mošno sobecsit do vyšších rádi v 6. V prvaím řádu je vytvořující funkce hUdaaé kaaonické
traHtormace
(8) £

Odtud aásev problém malých d«ut«li v aebsské sMckaake Vidáne, ie uvedeným postupem miUme dostat Mení
dostatscaé daUko od rasoMKÍ. V UúsoMi (ssosaace Ise tfiko očekávat k » v « ( i s c i fady pro vyšší fády v £
právě proto, ie désiul* v (9) sde nabývají díky (6) velkých hodaot V tfami bh*kosti m o u i c e je vtek mošno po
odtrajMtbrmováaí mttnomamtmkk í k a i twist ksaoakké proaéasé

(10) * = Nf,
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• =
* = MJ's-Nf3,

docílíme toho, že porucha nezávisí na <j> a tedy • je daft pohybový integrál a podle liouvilleova teorému je
úloha řeatelni v kvadraturách. Tak jsme doctaH dva typy řešení. Řešení daleko od rezonance a řtéení v těsném
okolí reionance. Obě řešení Ue vyiepiovat do vyiiích řádů, je oviem problém tato řeiení naváiat. V přechodové
oblafti, tj. oblasti okolo separátní (poslední křivka usavieni okolo rexonančního ostrůvku), obé řešení selhávají a
dodatečné integrály milí. Oblait v okolí separátní je tvořena tenkou chaotickou tónou. Drahy vyplňují kutě tuto
zónu. Je-ii porucha malá, víme s KAM teorému, ie plocha viech chaotických ión v řeiu rovinou Ji,0, je malá.
Při zvétiování poruchy víak rezonanční ostrůvky rostou a můie dojít k prekryru separátní (počítaných nesáviale
pro kaidou rezonanci). Ukazuje se, že v tomto případě vzniki globální chaotická oblast zasahující obě rezonance.
To je důsledek toho, ze integrál • v obou rezonančních oblastech přestává existovat, protoie při jeho odvosení
už nelze odtransformovat sousední rezonanční členy. Kriterium překryvn resonancí (resonance overlap criterion)
bylo podrobné studováno v pracích /10/, /li/, /12/ jako kriterium přechodu systému ke globálnímu chaosu. V
následujících paragrafech ukážeme, jak tyto myšlenky zasahují do některých problémů nebeské mechaniky.

3. Problém původu Kirkwoodových mezer

Pá» asteroid prostírající se mezi Marsem a Jupiterem obsahuje mnoho tkfc objektů o průměrech iritfaťks oWtek,
v několika málo případech i stovek kilometrů. K letošnímu roku bylo očíslováno přes 4 000 asteroid, u kterých tedy
dobře známe dráhové elementy Rosloiení četnosti asteroid s velkou poloosou ukazuje obr.l

Obt.l Typické křivky árovně problésM
se dvěma stapai volnosti

Obr.2 Rosdit—í četnosti asteroid
se stfsdaám pohyb***

V misWch nsonaací, tj. pro vsiké poloosy jissj odpovídající doba obikm T je s o b i i m dobo. Japitsta T, v
pomíň malých cslýck čís*) T/Tj = 3/1, 5/2, 7/3, 2/1 vidfee výnný poUw ÍMaasti astwoid. Pívod Meklo tav.
Kirkwoodorých M M C byl objsMis) tepeve v padtámím dsMtiistí. Trajektorie kynotolicU asUtoidy mmhOmi do
některé * n w i byly oVíve poc(tá«y pto iataral i i w u s l i r SO 000 kt a jtjick kvs«|Mriodkki
dtvod pokračovat v —ohahniiiMvých výpottach nto dsisf intotvaly. Asteroida ptosU sÉstaWa v
byla saaka vysvětlovat «zist—ci mmm -ja—ý-i hosssos^sick/Mi dtvody.

Jíl rovinaý probUss pohybu astscoidy v systsM Ss—cs-Japitsr je prnhUiiai se dvésaa stapsi ««Uas4i s Ha-
miltoúánsoi závislým »pMcitai načas*. T J ^ r . U i - i^ ^ j . . i . - . r t n T t w M n r % t tmlnm(mlgm , ľ , u „ , „
třemi stvpni volnosti. Pokad asteroida m—í v wsnsjssri, mááisst Voa Zsipskmw -rr-fnrm rí odstranit dve rycUé
promtani (stfsdaí d t t s aateteidy a J.ssUta) a i n t i i f r Jmtyamáf ntobKm Pfi N M M K Í wtkc odstta.it

, a proto

retoaančsi kombimaci stfsdnfck < Iranit clsnv(«)adot»*ái
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dvěma stopni volnosti.
WoHom naleil matematickým obratem zobrazení umožňující počítat vývoj elementů asteroidy pro resonanci

3/1 xa dobu několikanásobku obětně dráhy Jupitera- Toto *obrai«ní (krátilo numerickou integraci řádově stokrát a
umožnilo (jistit, íe jií v tomto sjednoduseném problému se můie asteroida pohybovat s malou excentricitou (ntpř.
e < 0.05 ) po dobu mihónn let a náhle maše její excentricita vzrůst na e > O.3.. Numerická integrace potom tento
výsledek potvrdila a nVátaU, ie není vnesen trikem pouiitým při odvosení (obracení. Metoda řexu nadplochou
ukasuje, že v tomto problému existuje v okolí malých excentricít chaotická oblast lasahujíd malým lalokrm do
oblasti excentricít větších. Chaotická trajektorie se dříve či posději do tohoto laloku dostane. Nárůst excentricity
způsobí, íe asteroida kříží dráhu Manu. Ten nebyl pro svou malou hmotnost brán ve formulaci úlohy v úvahu, při
blíikém setkání však spůsobí odstranění asteroidy i resonance. Podobný mechanismus pracuje i při resonanci 5/2
/14/, /15/.

4. Pohyb vnitřních planet sluneční soustavy

Mošnost nárastu excentricity retonaační asteroidy teprve po mihoau let sdánlivě pravidelného chování, budí sa-
mocřejmé otásku, jak je to se stabilitou sluneční soostavy. Nemohlo by například v budoucnu dojít k nárůstu
excentricity Země s následným odstraněním se sluneční soustavy?

Proteče planetární systém má mnoho stupňů volnosti, nelse tu použít metodu řezu nadplochou, ale numerickou
integrací dvou blízkých trajektorií po dobu stamiliónů let je mošno metodou /8/ orat největší LCE. Projekty tohoto
typu je možno uskutečnit až v posledních letech díky superpočítačům. Prvmí výsledek ukazující na mocnost chaosu
v systému plaaet přišel i týmu okolc ipeciálsího superpočítače konstruovaného výhradně pro tuto úlohu v USA
(digital orrery). Byio ukásáao, že maTÍmáhn LCE určený pro Pista je asi 1/(20 miliónů let). Pro teato výpočet byl
system rovnic integrován po dobu 845 milióan let /16/.

Laskai používá jen klasický superpočítač, ale ca pomoci speciálních programů pro manipulace s řadami skon-
štruoval roasáhlý (150 000 polynomiálních členů) analytický systém ustředaéných rovnic popisující sekulární vývoj
drak osmi hlavních plaaet s přesností do druhého rádu v planetárních hmotnostech, do pitého iádu v excentricitách a
sklonech cahr BUJÍCÍ opravy s obecné relativity a opravy od Měsíce /17/. Výsledky auwrické integrace této soustavy
/18/ po dobu 200 milióaů let ukaisjí, že řešení je chaotické s maximálním LCE ~ 1/(5 ssihoa* tet). Tento výsledek
je isacsýro osoeseaún pro predilctanlitu pohybu vnitřních plaaet. Ukazuje, že je mošno dobře určit vývoj jejich
diah po dobu 10 snilióaů let, ale ne po dobu 100 sailióaů let. Při požadované přesnosti miieme dobu spolehlivosti
prodloužit zpčseaováaím počátečních podmínek. Tento postup je ovšem velmi neefektivní. Desetinásobné (lepšeni
přesnosti počátečních r^mímir vede jen k naeáraňnu nárůstu doby spolehlivosti o In 10/A, kde A je největší LCE.
Pro predpovedi na dobu nasuarda let by požadovaná přesnost počátečních podmínek (i numerické integrace) byla
tak vysoká, že by bylo třeba svážil i nepatrné fyzikálně vždy přítosnaé poruchy (zde se v chaotické dynamice často
mluvf o mávnutí motýlích křídel - butterfy efect).

4. Rotace Saturnova satelitu Hyperion
Již zjednodušený problésn rotace trojeného satelitu okolo hlavní <my setrvačnosti kolmé aa /ovinu jeho eliptické
dráhy je ptohlénatsn s jsdaíss stupni— volnosti explicitně cávislýn na čase. V okolí resonancí tedy i okolo trajekto-
rie odpovídající separatrix pio synchronní rotaci anteatu vzniká chaotická zóna. Je možno ukázat /19/4* velikost
této tony je úměrná wr*exp-(*/2i*)> kde w, tánsí aa mosoeatech aetrvačaosti A < B < C satelitu vztahem
«ž = 3(B - A)fC. Šíř km chaotického pásu tak výrazně roste s parametrem trojososti <*>. Zatímco např. pro Merkur
je u, — 0.017, pro Hyperion je u* = O.M. Pološffky chaotických zón jsou tak velké, že dockácí k píekryvu rezonancí
a ke globálnímu chaosu v okatí synchfoaaí rotace. Posororáaí rotace Byperioaa potvnují tyto závěry.

Dfty slapové interakci se rotace satelitů spoauluje. Charakteristickou dobu pro ustavení synchronní rotace je
možno z paraaaetra systém nrčit /»/ . Pro satelity Měsíc. Phobos. Deiaaos, lo. Európa, Ganvanede, CaUisto,
Escdsdus, Tethys, Dioae, Raea, IapetM a Triton, u kterých byla synchronní rotace posorováaa, skutečaě vyjde
zmíněná charakteristická doba samet než stáří sluneční soustavy. U Hyperiosw vychází srovaaldnáse itaiím sluneční
soustavy. Je Hyperion jtesaýai chaoticky rotujícím objektem natí soustavy? Zdá se. že tosm tak je. rlada satelitů
vsak etapou chaotické rotace sfejsaé prošla. Pro Deisnos b> m»til« hv< u'ssto způsobem vysvětlena jeho malá
excentricita t = 0.0005. Po prfccaoda resonancí 2/1 by byla očekávána rxcenirícita e ~ 0.002. Je vidět, se chaotická
d y n unika má i ve sluasčaí ssastave fads pasofovatslaých projevu.
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Rovnovážná a nerovnovážná stal isl ická hydrodynamika

Martin Macliáčok
Ashr>nomický úslav ČSAV, £51 fir> (htdřrjov

lyzika měla jako jedna z mála věd to štěstí, že mohla zařínat se systémy, které se dají popsat jen několika
čísly. Kdyl>y okolo našeho Slunce vířil roj desetitisíců planet a planetek, které hy vzájemně silně ovlivňovaly své
dráhy, neobjevil by Kepler své tři zákony, Newton by na jejich základě nemohl odvodit zákon všeobecné gravitace
a fyzika by se zřejmě vyvíjela úplně jinak, daleko pomaleji.

Systémy s malým počtem stupňů volnosti jsou ovšem dosti vzácné nevím teď, mám li říci bohužel nebo
bohudík. Chování látek okolo nás je určeno pohybem molekul, a ten je popisován dynamickým systémem o
obrovském počtu stupňů volnosti. Když takový systém silně zjednodušíme tím, že ho místo souřadnicemi a
rychlostmi jednotlivých molekul budeme popisovat středními rychlostmi určitých "buňck" o velkém počtu molekul
- jak to děláme v mechanice kontinua — zmenšíme sice počet stupňů volnosti třeba. z I02 7 na I07, ale i to je

číslo 7 praktického hlediska příliš velké. Nezbývá nám, než se vzdát úsilí poznat "skuteřný" stav systému, a místi)
toho hledat jen pravděpodobnost, s jakou tyto stavy mohou nastat.

Známe-li rozdělení pravděpodobnosti stavů v jistém počátečním čase, a známe li rtn-nice, podle nichž se tvto
stavy vyvíjejí, není složité zjistit rozdělení pravděpodobnosti v čase jiozdějšíin. lak dostáváme rovnici, která nám
říká, jak se rozdělení pravděpodobnosti s časem mění; pro hamiltonovské systémy je to samozřejmě dobře známá
l.iouvilleova rovnice.

laková rovnice ovšem může mít za řešení rozdělení, které se s časem nemění'. Připomenu známou věc, že
takovému rozdělení se říká stacionární nebo rovnovážné, a že úzce souvisí s materoatickýin pojmem invnri-
antní míry dynamického systému. Naproti tomu rozdělení, které se s časem mění, se nazývá nerovnovážné.
Úkolem rovnovážné statistické mechaniky je prosté nalézt rovnovážné statistické rozdělení, ľro hainillo
novské systémy je $jce tento problém v obecné formulaci vyřešen rovnovážné rozdělení je mikroknnoiiické,
kanonické a grandka,nonické pro systémy po řadě izolované, uzavřené a otevřené ale najít konkrétní vvjádiení
napr. kanonického rozdělení pro určitý systém s určitým hamiltoniánem je sainozřejiiip obtížná věc, takže v n>
vnovážné statistické mechanice bude ještě dlouho co řešit, 1'kolem nerovnovážné statistické meclinniky jo
zjistit, jak se nerovnovážné rozdělení pravděpodobnosti vyvíjí v čase, nebo aspoň jak se s časem mění střední
hodnoty néku/ých íajímavýcli veličin.

V této přednášce si ukážeme, jakých postupu může používal rovnovážná a nerovnovážná statistická teorie
jistého velmi zajímavého systému o velkém počtu stupňů volnosti, totiž proudící tekutiny. Než však začneme,
musíme dát pozor na jednu důležitou věc. Jestliže slav řekněme vody v Irubici popisujeme pomocí poloh a
rychlostí jednotlivých molekul, pak je jejich rozdělení jistě nerovnovážné - dostane sr do rovnováhy, až se voda
třením zastaví. Jestliže však její stav popisujeme rychlostním polem, jak lo děláme v hydrodynamice, pnk může
jíl o rozdělej]) lovit^yážué jtle Ji o Iurbnleiici, iterou, intuitivní' řečeno, vidíme Jako stacionární. A jirávô z
tohoto druhého hlediska se na turbulenci budeme dívat.

Základem naší analýzy musí být rovnice, které určují vývoj systému. Je známá vř<-, že v hydrodynamice to
jsou rovnice Navíerovy-Stokesovy. Tyto rovnice mají však jednu nevýhodu: ne každé rychlostní pole v{x) míiže
sloužit jako počáteční podmínka, protože ne každé splňuje rovnici kontinuity V • v = fl a okrajové podinínkv. Je
proto výhodnější, kc)yž si najdeme bázi funkcí {w/}, které splňují jak rovnici kontinuity, tak okrajové podmínky,
a do této báze naše rychlostní pole rozložíme:

Stav tekutiny (totiž její rychlostní pole) je pak jednoznačné určen čísly '•/ a obráceně, každá volba 17 určuje možný
Rlíiv. takže r ; lze považovat za souřadnice f;Í7ovi''lio prostoru. <"asnvý vvvoj stavu, inly veličin »•/(/). dostaneme,

•lyí- do Navierovýcli-Slokesovýrh rovnic dosadíme vyjádření ( I ) ; ilostpneuie |>nt< rmii'n j Ivám

kde n/j ; , , li/j a c; juni konstanty. {'Mr i nadále používám'' sumační konvemi: piYs upakiijíd' se indexy s»
nulomalirky ftrílá.)

Unr<l<'tffí( (trxrdčparlnttifrrtti f nttÄrm f£f>mŕm fřm^l^fff wtvtřith f?thl>*stttír}ř ptAt /*> nrřfii" iins><t>t»i pri>\')'>
podobnosti V'(i'i.'T2,...). ľ r o praktické účely je však znalost celého n>zď~'leiií zliylečiii'> podrobná; vél í inou nám
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slaří znát }»n některé důležité střední hodnoty, například střední rychlost v určitém bodó (v(x, ť)). Pomorí rozvoje
(I) dostaneme střední hodnoty rychlostí a jejich součinů ze středních hodnot (tjj), (»;tij) atd., kterým budeme
říkat momenty.

ICxistuje jednoduchý zpíisob, jak napsat rovnice, kterým tyto momonty musí vyhovovat. Nejprve prostě vez-
meme střední hodnotu z rovnice (2):

- ^ j - = aUK(vjvK) - bu(vj) + c, (3)

Pak rovnici (2) vynásobíme P£, vezmeme Btřední hodnota, zameníme I a L, opět vezmeme střední hodnotu, sečteme
a dostaneme

"J" = »l.JK{vjvKv,,)-\-aLwJK(vjVfCv,)

L) 4

a takto pokračujeme dá). Dostaneme nekonečnou soustavo rovnic pro nekonečný počet neznámých veličin (t>j),
(VIVJ)> ("IVJVK), ... Kdybychom z ní vybrali libovolný konečný počet rovnic, řekneme n, bode obsahovat vždycky
vírr než n neznámých a bude tedy neurčitý. K tomu, abychom ho mohli vyřešit, potřebujeme ještě další vztahy:
například když vyjádříme všechny momenty 4. řádu, (otvjvfcvi), pomocí momentů nižšího fidu, dostaneme už
konečný systém, který můžeme řešit. Takovému postupu se říká vsavfránf nekonečné soustavy rovnic; vyjádření
vyšších momentů nižšími se nazývá uzavírací hypotéxa.

Metody používající uzavření soirstavy rovnic pro momenty json (ice přitažlivé, ale mají jednu ipatnou vlastnost:
dávají nesmyslné výsledky. Abychom pochopili proč, podívejme te na jejich základ — na definici "ustředněnf".

Jednou z možností, jak definovat (i>;), je vzít střední hodnotu přes nekonečný časový interval:

<"/) = Jim j . í Mt)dt, (5)
T—oo I Jo

kde t;j(í) je určité řešení pohybové rovnice (2). Podobně můžeme samozřejmé definovat i {viVj) a vyšší momenty;
takto definované střední hodnoty opravdu musí splňovat nekonečnou soustavu (3), (4) atd. Protože "střední
lioilnoty přes nekonečný čas" jsou na čase nezávislé, budou časové derivace na levé strané nulové, takže soustava
se redukuje na soustavu lineárních algebraických rovnic pro momenty.

Je tady ale jeden vážný problém. V naií definici ae vyikyt! výraz "určité ŕeiení" rovnice (2); ale tato rovnice
má řešení mnoho, jedno pro každou počáteční podmínka, a nikde není zaručeno, že při zméne této počáteční
podmínky se nezméní naše střední hodnota — dlouhodobý primér. Uyaamicifé systémy, v nichž jnou dlouhodobé
pn'tmcry všechny stejné bez ohledu na to, jakou počáteční podmínku zvolíme, se nazývají striktné ergodické.
Náš systém odvozený z Navierovýrh Stokesových rovnic striktné ergodický určité není: to lze ukázat poměrné
jednoduše tak, že najdeme dvě pořátečn/ podmínky, které vedou ke dvěma zcela odlišným souborům momentů.
Kazdy z těchto souborů (t>;), (i'ľ'j), {VIVJVK), • • • řeší naši nekonečnou soustavu lineárních algebraických rovnic a
to nutné znamená, že tato soustava je singulární. Je dobře známo, že když jakkoliv poruifaie singulární soustavu
rovnic, například tím, že z ní vybereme jen konečný počet rovnic a doplníme ho "uzavírací hypotézou", dostaneme
výsledek, který nemá se správným řešením nic společného.

Tato nepříjemnost ae dá poměrně jednoduše odstranit, kdyi vezmeme v úvahu malé tepelné fluktuace v te-
kutině. Tento "tepelný šum", i když je velice malý, stačí na to, _by v jistém smyslu "promíchal" všechna řešení,
takže přestane záležet na počáteční podmínce f/(0). Matematicky řečeno, přidáme li k pohybovým rovnicím (2)
malý šum, dynamický systém se stane striktně ergodickým. Soustava rovnic pro momenty přestane být singulární,
miižrme ji vyřešit a v principu pak r. tohoto řešení získat rovnovážné rozdělení pravdepodobnosti.

Prakticky všechny "uzavírací teorie", s nimiž se v literatuře setkáme, však používají střední hodnoty, které
jsou samy o sobě závislé na čase. Nemůže se tedy jednat o středování přes nekonečný čas, jako v rovnici (5). Je
F.iinnzrejiné možné definovat (f/) jako střední hodnotu přes koneřný časový interval,

J. £ *I(T)*T, (G)

a před více než 100 lety použil Reynolds dokonce střední hodnoty přes určitou prostorovou oblast malou ve
srovnání s celkovým objemem tekutiny.

Základní nevýhodou všech tŕchto definic je»že střední hodnoty pak vHmi silně závisí na délce intervalu, pír*
klerý střodttjeme. Proto se obeciir a trochu neurčité mluví o "stfedwání pres soubor". Podívejme «e na tento
pojem blíže. Zreprodukuj! lady jedmi x mála zachovaných explicitních definic středování f»ř«* wwbor, ktw* «•
v literatuře najdou /I/ (většina autorů totiž pojem stfedování považuje za věc triviální a nevěnuje mu žádnou
pozornost): Vytvořme turbulentní rychlostní pole, třeba tak, že mávneme nejakou mříží v klidném vzduchu » pak

- 223 -



luto turbulenci necháme zanikat. Pak můžeme v každém bodě mořit okamžitou rychlost v(x, ()• Střední hodnotu
přes soubor dostaneme tak, že stejný pokus provedeme mnohokrát, pokaždé změříme stejnou veličimi a pak z tiirli
vypočítáme průměr.

I když tato definice zní z experimentálního hlediska rozumné, bližší zkoumání ukáže její nedostatky. Všechny
"uzavírací" teorie totiž berou Navierovy-Stokesovy rovnice tak jak jsou, bez nejakého dodatečného náhodného
Sumu, a proto předpokládají, že časový vývoj rychlostního pole je deterministický. Pak ovšem ttrjný pokus, totiž
pokus se stejnámi počátečními a hraničními podmínkami, musí dát vždycky stejné rychlosti, takže by nebylo
proč provádět takových pokusů hodně. Jestliže rychlosti v(x,t ) nejsou stejné (což je samozřejmě ve skutečnosti
pravda), je to proto, že nebyly stejné počáteční a hraniční podmínky.

Předpokládejme pro jednoduchost, že aspoň všechny hraniční podmínky jsou stejné, to znamená, že mříží
mávneme vždycky stejné. Statistické rozdělení v našem souboru pokusů je tedy určeno jen rozdělením počátečních
podmínek v(x,0) .

A tady přicházíme k vážné slabiné "uzavíracích" teorií. Jak jsme viděli, tyto teorie se snaží získat rovnice pro
časový vývoj středních hodnot: z konečného počtu momentů (v;(0)), (P/(O)PJ(O)) , ( O I ( 0 ) C J ( 0 ) V K ( 0 ) ) , . . . zadaných
na počátku v ča»e 1 = 0 bychom pak mohli vypočítat momenty (c/(í)), (vi(t)vj(t)}, {vi{t)vj{t)vn(t)), ...v
libovolném čase pozdějším. Jenomže počáteční momenty neurčuji statistický soubor jednoznačně. Existují různé
soubory s nižným rozdelením počátečních rychlostí, ale se stejnými počátečními momenty (»i(0)), (o;(0)t»j(0)),
(VI(0)VJ{0)VK(0)}, ..., stejně jako existují třeba různé trojice čísel se stejným průměrem. Tyto různé soubory se
ovšem různé vyvíjejí v čase a po nějaké době už jejich momenty (tr/(()), (vi(t)vj(t)), (vf (f ) V J ( 0 V K ( 0 ) < ... stejné
nejsou. To znamená, že celý problém je spatně postaven: nemůžeme dostat rovnice pro časový vývoj těrlilo
momentů, protože jejich pozdější hodnoty nejsou jednoznačně určeny jejich hodnotami počátečními.

Jak tedy vyřeJit problém nerovnovážné tnrbulence — jakými rovnicemi popisovat časový vývoj měřitelných
veličin? Zkusme si vypijčit následující proceduru od nerovnovážné statistické mechaniky.

Stav systému (v našem případě rychlostního pole) experimentálně nikdy nepopíšeme úplně přesně, jako bod
fázového prostora. Místo toho nim experimenty dávají jen několik čásel — makroskopických veličin. Je-
li naším systémem trubice s vodou, může být takovou makroskopickou veličinou třeba okamžitý průtok vody
Q(v) = f f v(r,+,z)rdrdt. Určité hodnotě makroveličiny (nebo hodnotám několika takových veličin) samozřejmě
odpovídá velké množství detailních stavů systému — mikroatavA (v našem případě rychlostních polí). V geome-
trickém jazyce je tedy mikrostav bodem fázového prostoru a makrostav je množinou viech těch bodii, které mají
stejnou hodnotu určitých makroskopických veličin.

Experimentálně zjistíme, že makroskopická veličina Q(v) má hodnotu f, že se tedy gyňém ve fázovém prostoru
nachází v určitém makrostavu ft. Jak bude vypadat jeho pravděpodobnostní rozdělení, hustota pravděpodobnosti
M v) ve fázovém prostoru? Protože s určitostí víme, že v € (I, můžeme říci, že V*>(t>) = 0 při v (ŕ ft. Uvnitř
samého ft pak musíme předpokládat existenci takového rozdělení, které nejlépe vyjadřuje, že "nic bližšího nevíme"
- - asi jako když nic nevíme o hrad kostce, predpokladáme, že všechna čísla na ní mají stejnou pravděpodobnost.
Da se ukázat, že ze nejlepší předpoklad o našem rozdělení qfo uvnitř makrostavu ft je, že je to invariantní míra
dynamického systému omezená na množinu ft, tedy ťto = tf'ltí' "^e V je rovnovážné rozdelení, jehož výpočet je
úlohou rovnovážné teorie.

Teď nás ovšem zajímá další vývoj v čase. Když už známe počáteční rozdělení pravděpodobnosti V'«(") (to
nejlepší slučitelné s experimentálním výsledkem Q(v) = f), necháme ho vyvíjet v čase po určitou krátkou dobu
Ař. Za tuto dobu jednotlivé systémy našeho statistického souboru přejdou do jiných makrostavu, řekněme do
takových, v nichž Q(v) = f*. Snadno spočítáme pravděpodobnost P(q —> f'), s jakou systém přejde z jednoho
makrostavu do druhého. A když tuto pravděpodobnost známe, můžeme sestrojit i "mistrovskou rovnici" pro
pravděpodobnost M',(f), že při měření veličiny Q(v) v čase í naměříme hodnotu f:

•>)] (7)

Tato rovnice je dobře známá z mnoha oblastí statistické fyziky, jejím nejznámějším příkladem je Doltzmannova
rovnice v kinetické teorii. Ostatně kdybychom šli ke kořenům odvození Boltzmannovy rovnice, zjistili bychom, že
ji lze odvodit stejným způsobem, jakým jsme postupovali zde; známá "hypotéza molekulárního chaosu" je přitom
jen jiným vyjádřením naMio "nejlepšího možného "předpokladn o rozdělení uvnitř známého makrofttavn.

A na závěr morálka tohoto příběhu: Chceme li íe*it •erovnovážné problémy, musíme napřed vyřešit problém
rovnovážný.

/I/ (t. K. DatcIiHor: Theory of homojr,eneoH« titrbnlence (Cambridge, Cambridge University Press, 1953)
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TEORETICKÉ HODELY HVĚZDNÝCH ATMOSFÉR

Petr Heinzel

Astronomický ústav ČSAV, ?51 65 Ondrejov

Studium hvězdných atmosfér je jednou z nejdůležitějších disciplín současné

astrofyziky, aí už se jedná o astrofyziku hvězd nebo sluneční fyziku. Je to dáno

tím, že prakticky všechno záření, které k nám od určité hvězdy přichází, Je

emitováno právě z její atmosféry nebo vrstev ležících těsně pod ní. Toto záření

však nemusí vznikat a také většinou nevzniká v samotné atmosféře - jeho hlavním

zdrojem Je hvězdné nitro, které produkuje velké množství energie v důsledku

jaderné syntézy především vodíku. Takto vzniklá energie se potom přenáší směrem k

povrchu hvězdy (většinou ve formě záření), avšak teprve při průchodu nejvyššími

vrstvami hvězdy - hvězdnou atmosférou se modifikuje v důsledku absorpce a reemlse

do podoby, kterou nakonec pozorujeme ve formě hvězdného spektra na Zemi. Z této

stručné charakteristiky hvězdných atmosfér jsou patrný dva zásadní aspekty jejich

výzkumu: studium záření atmosféry a speciálně jeho spektrálního rozložení nám

poskytuje informace o energetické bilanci různých typů hvězd a současně díky

vzájemné interakci procházejícího záření s plazmou můžeme detailně zkoumat

fyzikální strukturu Jednotlivých vrstev v atmosféře. Oedná se tedy o aspekty

energetické a tzv. diagnostické, přičemž oba jsou navzájem úzce svázány a jsou

založený na co nejdokonalejším spektrálním pozorování hvězd resp. Slunce v širokém

rozsahu vlnových délek od X-emise až po rádiové záření.

Abychom mohli detailně analyzovat spektrum dané hvězdy, je třeba přijmout

určitý fyzikální model hvězdné atmosféry, tj. učinit souhrn předpokladů, za nichž

se budeme snažit spočítat teoretické spektrum tak, aby co nejlépe, pokud možno ve

všech detailech, odpovídalo spektru pozorovanému - takovýmto modelům se říká

semiempirické modely hvězdných atmosfér. Nebudeme zde hovořit o mimořádně náročné

numerické stránce tohoto komplexního problému (obecně se jedná o řešení nelineární

soustavy časově-závislých integro-diferencláIní ch rovnic, které popisují fyzikální

stav atmosféry, vzájemnou interakci plazmy a záření a transport tohoto záření

směrem k povrchu hvězdy), ale spíše se zmíníme o základních fyzikálních

charakteristikách hvězdných atmosfér Jakožto rozsáhlých prostorových struktur,

sestávajících se ze dvou vzájemně lnteragují cích složek - plazmy a záření. Z

teoretického hlediska nejjednodušším stavem takového systému plazma-záření Je stav

termodynamické rovnováhy (TE - použijeme angl. zkratku z důvodu pozdějšího

zavedení důležitého pojmu LTE - local thermodynamic equilibrium). Z hlediska

spektrální diagnostiky nás zajímá především rozdělení Jednotlivých atomu a lontů

do různých kvantových stavů, stav ionizace plazmy a konečně spektrální závislost

pole záření v daném místě atmosféry. Toto vše pochopitelně závisí na různých

termodynamických veličinách jako je kinetická teplota, tlak, hustota atd. Oak

známo, v podmínkách TE Je excitace a ionizace plazmy dána Jednoznačné

Boltzmann-Sáhovým rozdělením pro excitační a ionizační stavy částic, rychlosti

všech druhů částic mají maxwellovské rozdělení a pole záření Je planckovské, bez

•přítomnosti spektrálních čar. Každá hvězda emituje intenzívni spojité záření

(kontinuum) a kdyby v Její atmosféře v níž se toto záření formuje do konečné

výstupní podoby platila TE, bylo by relativné snadné určit ze spektrálního průběhu

kontinua napr. teplotu atmosféry stejnou ve všech vrstvách. Bohužel, takováto

situace u hvězd nenastává, neboř tím, že hvězda vyzařuje svoji energii do okolního

kosmického prostoru se nemůže její atmosféra nacházet v TE, která platí exaktně
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jen pro uzavření systémy. Říkáme bohužel, neboř tento stav neobyčejně komplikuje

celou teorii hvězdných atmosfér, ale na druhé straně právě díky těmto skutečnostem

se dnešní teoretická astrofyzika vyvinula ve velmi komplexní fyzikální disciplínu

s dopadem do ostatních oblastí fyziky, především pak fyziky plazmy a plazmové

spektroskopie.

V průběhu první poloviny tohoto století se ale ukázalo, že spektra tzv.

"normálních" hvězd (např. podobných Slunci) včetně většiny jejich čar lze rámcově

vysvětlit za předpokladu, že TE platí v atmosféře nikoliv všude, ale pouze

lokálně. Tím je charakterizován 1 lokální stav excitace a ionizace plazmy závislý

na teplotě a hustotě (tlaku) v daném místě atmosféry. Abychom však dostali správný

popis pole záření v každé hloubce (ve spektrálních čarách i v kontinuu), je třeba

učinit poměrně nekonzistentní předpoklad, že ačkoliv plazma se nachází v lokální

termodynamické rovnováze (LTE), Intenzita záření není popsána Planckovou funkcí a

Je dána řešením příslušné rovnice přenosu záření. V této rovnici vystupuje poměr

emlsivity a opacity atmosférické plazmy, který Je naopak považován za rovnovážný,

tj. je roven Planckově funkci pro danou teplotu (Klrchhoffův zákon). Bohužel zde

není prostor pro podrobnější diskusi tohoto v astrofyzice široce užívaného

přístupu LTE, poznamenejme pouze, že studium atmosfér v podmínkách LTE vedlo ke

správnému pochopení struktury hvězdných fotosfér. Fotosféry představují relativně

hustší vrstvy atmosfér a tím Je také oprávněn předpoklad LTE (tj. srážková

relaxace v plazmě Je dostatečně rychlá). V literatuře Je někdy tento přístup také

nazýván LTE pro částice, což je přesnější.

Již koncem padesátých let však bylo zřejmé, že všechny hvězdné atmosféry

nelze obecně popsat v rámci LTE teorie a že bude nutné vypracovat daleko obecnější

teoretický přístup. Kromě toho s nástupem družicových pozorování hvězdných spekter

především v ultrafialové oblasti se ukázalo, že řada hvězd včetně našeho Slunce má

kromě klasické fotosféry Ještě vyšší, méně husté vrstvy, které dnes nazýváme v

analogii ke Slunci chromosférami (Ještě výše Jsou pak koróny, ale ty Jsou opticky

tenké pro většinu záření a nemají tedy vliv na tvar spektra). Zatímco ve

fotosférách hvězd teplota plazmy postupně klesá směrem k povrchu hvězdy, v

chromosférách naopak teplota roste a koróny Jsou potom velmi horké o teplotě

řádově 10 K. V úvodu Jsme řekli, že zářivá energie procházející hvězdnými

atmosférami je v podstatě generována v nitru hvězdy a při průchodu fotosférou se

pouze přerozděluje Její spektrum, přičemž celkové množství energie se zachovává

(tzv. zářivá rovnováha hvězdných fotosfér). Růst teploty ve vyšších

chromosférlckých vrstvách naopak úzce souvisí s dodatečným ohřevem plazmy v

důsledku dislpace vln nebo energie magnetického pole. Navíc nižší hustoty plazmy v

chromosférách ve srovnání s fotosféraml nám Již nedovolují použít LTE metodiku,

neboE pole záření má silně nelokální charakter a navíc nedostatečné srážky Již

nejsou schopny ustavit alespoň LTE pro částice. V obecném případě Je tedy nutno

řešit současně rovnice přenosu záření spolu s rovnicemi statistické rovnováhy,

které mají tvar

(3n l k/9t) = -V.(nJkv) + £ ( nJk PJi" nik PiJ''

V této rovnici Je n l k počet částic k-tého druhu (např. atomy daného prvku) v

Jednotce objemu, nacházejících se ve stavu i (excitační a ionizační stav), v je

rychlost proudění (difúze) těchto částic v atmosféře a P., re*p. P.. jsou

rychlosti zářivých a srážkových kvantových přechodů z uvažovaného stavu 1 Co

ostatních přípustných stavů j a naopak. Fyzikální smysl uvedené rovnice Je
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následující: časová změna počtu částic v jednotkovém objemu je rovna změně

způsobené prouděním částic daného druhu a v daném ztavu plus celkovému rozdílu

mezi počtem přechodů ze stavu i a do tohoto stavu. Ve většině hvězdných atmosfér

však předpokládáme stacionární stav 3 n , k / 3 t - 0 a navíc difúzni člen na pravé

straně je rovněž často zanedbatelný, což přesně odpovídá případu statické

atmosféry. Avšak i po takovýchto zjednodušeních zde stále máme systém nelineárních

rovnic, přičemž hlavni potíž je v tom, že koeficienty P.. a P., závisí na

intenzitě záření. Intenzitu záření naopak dostaneme řešením příslušné rovnice

přenosu zářeni, která má nelokální charakter a navíc závisí na stavu excitace a

ionizace, který je dán právě rovnicemi statistické rovnováhy. V průběhu minulých

zhruba dvaceti let byly pro simultánní řešení soustavy všech těchto rovnic

(včetně ještě dalších rovnic hydrodynamiky a rovnic pro zachování energie a počtu

částic) vyvinuty robustní numerické metody, které dnes dovolují konstruovat modely

hvězdných atmosfér a počítat teoretické (syntetické) spektrum hvězd. Pro celý

tento obecný přístup se v literatuře užívá označení non-LTE, takže často hovoříme

o non-LTE modelech hvězdných atmosfér.

Koeficienty P., můžeme napsat formálně ve tvaru P, , = R,. • C,,, kde R,. jsou

rychlosti zářivých přechodů, při nichž dojde k absorpci nebo emisi určitého kvanta

záření, C. , potom představují rychlosti nepružných srážek, které vedou ke změně

stavu atomu. Je celkem ilustrativní si povšimnout, že v případě kdy R.,<<C..

dostaneme pro statickou atmosféru a jednoduchý model dvouhladinového atomu vztah

n C., = n.C... To je však přesně vyjádření tzv. detailní rovnováhy, která platí v

TE nebo LIE a proto také rozdělení do stavů n. a n, bude bol t zmannovské. Je-li

tedy v atmosfrře dostatečná hustota částic a tudíž i srážek (Jako v případě

zmíněných fotosfér), je pro částice dobře splněna podmínka L TE. Naopak v řídkých

atmosférách jsou zářivé přechody dominantní a je proto třeba uvažovat obecnou

sosutavu rovnic statistické rovnováhy. V tomto případě Je Jedním z

nejdůležitějších zářivých procesu rozptyl záření v atomech, tj. absorpce a reemise

fotonu při přechodu mezi dvěma diskrétními atomárními hladinami. V řídkých

chromosférách je tento proces zodpovědný za formování spektrálních čar, které

vznikají difúzí zářeni při mnohonásobném rozptylu. Jak Jsme uvedli výše, LTE Je v

podstatě nekonzistentní popis, avšak v důsledku častých srážek se rychle ustaví

lokální TE pro částice, i když samo pole záření se může značně odchylovat od

pl anckovského (pro ustavení LTE pro částice není spektrální distribuce pole záření

podstatná, Jestliže R.. <<C,,). V non-LTE případě naopak zářivé členy dominují a

proto je třeba veličiny R., počítat detailně s ohledem na silně nelokální a

nerovnovážný charakter pole záření - právě v důsledku mnohonásobného rozptylu Je

vzájemná výměna energie mezi plazmou a polem záření relativně slabá, a proto

nastává situace, že v daném místě atmosféry je stav plazmy určován polem záření

generovaným v jiných zcela odlehlých místech s často velmi odlišnými

termodynamickými cha rakterlštikami.

Nakonec se stručné zmíníme o jednom významném aspektu studia rozptylu záření

ve hvězdných atmosférách, který je zároveň předmětem dlouhodobého výzkumu na

Astronomickém ústavu ČSAV v rámci komplexního popisu non-LTE atmosfér. Jak Jsme

Již řekli, při rozptylu prakticky nedochází k výměně energie mezi plazmou a polem

záření (tj. energie fotonu h v ) až na malý rozdíl hiv * 10" hv , kde v Je

frekvence záření při přechodu utezl dvěma diskrétními hladinami atomu. Tento malý

rozdíl Je nepodstatný z hlediska energetické bilance plazma-záření, ale irá

mimořádný výtnam i hlediska diagnostického. Je způsoben rozšířením kvantových

hladin atomu v důsledku zářivých 1 srážkových procesů (napr. Stárkovo rozšíření
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spektrálních čar pružnými srážkami atomu s nkolními elektrony a lonty). Původně se

při řešení rovnic přenosu záření v non-LTE předpokládalo, že rozptyl záření Je

koherentní, tj. že pohlcený a vyzářený foton má přesně stejnou frekvenci. Tento

předpoklad značně zjednodušuje celý problém rozptylu, ale je fyzikálně nereálný.

Později se přešlo k druhému extrému, a sice že mezi pohlceným a znovuvyzářeným

fotonem není vůbec žádná frekvenční korelace. Tento případ nazývaný kompletní

redlstribuce záření je naopak dosti častý, nebot v případě porušení horní kvantové

hladiny srážkami s okolními částicemi v průběhu rozptylu je foton vyzářen skutečně

s poněkud jinou frekvencí. Kompletní redlstribuce je velmi dobré přiblížení v

případě hustších vrstev atmosféry, kde časté pružné srážky způsobují frekvenční

dekorelaci. V poslední době se však ukázalo, že zejména silné rezonanční čáry

pozorované ve spektrech hvězdných chromosfér nelze uspokojivě vysvětlit pomocí

kompletní redistribuce. Obecný popis rozptylu, kterému říkáme částečná (parciální)

redistrlbuce záření, je potom jistou lineární kombinací koherentního rozptylu a

kompletní redlstribuce, přičemž jeden nebo druhý typ převládá v závislosti na

hustotě plazmy. Kvantové odvození příslušných redistribučních funkcí a jejich

zahrnutí do teoretického popisu přenosu záření je velmi komplikovaný fyzikální 1

numerický problém, na jehož řešení je však závislá správná Interpretace

pozorovaných spektrálních čar.

Pro ilustraci významu Jednotlivých přiblížení diskutovaných v tomto stručném

přehledu lze použít obrázek převzatý z práce P. Gouttebroze a kol. (Modeling the

Stellar Environment: How and Why?, Editions Frontieres, Paris, 1989). Jedná se o

profily rezonanční čáry NglI, pozorované v ultrafialové oblasti slunečního

spektra. Na tom s jakou přesností bude tato a jí podobné čáry numericky simulována

závisí úroveň našich představ o struktuře a dynamice hvězdných chromosfér.

Spektrální profil pozorovaný z družic Je znázorněn čárkovaně, teoretické

profily jsou vyneseny plnou čarou: a - LTE model, b - non-LTE model s kompletní

redlstribucí, c - non-LTE model s parciální frekvenční redlstribucí. Nejlepšího

souhlasu s pozorováním bylo dosaženo v případě d, kde profil Je navíc dopplerovsky

rozšířen v důsledku šíření vln sluneční chromosférou.

Závěrem lze říci, že s nástupem špičkové pozorovací techniky jako Jsou velké

pozemní dalekohledy, Hubble Space Telescope nedávno vypuštěný v USA nebo

připravovaný kosmický projekt Solar and Hellophysical Observagtory (ESA a NASA)

bude třeba věnovat značné úsilí dalšímu zdokonalování teoretického popisu

hvězdných atmosfér, a to s využitím výkonné výpočetní techniky na bázi paralelních

procesorů.
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3335 Double resonances and other multiple resonances
3340 Mossbauer spectra
3345 Magneto-optical and electro-optical effects; optical activity

and dichroism
3350 Fluorescence, phosphorescence; radiationless transitions

(intersystem crossing, internal conversion)
3365 Photoelectron spectra
3370 Intensities and shapes of molecular spectral lines and bands
3380 Photon interactions with molecules
3390 Other topics in molecular spectra and interactions with photons

3400 ATOMIC AND MOLECULAR COLLISION PROCESSES AND INTERACTIONS
3410 General theories and models
3420 Interatomic and intermolecular potentials and forces
3425 Intramolecular energy transfer; intramolecular dynamics; dynamics of

van der Waals molecules
3430 Potential energy surfaces for collisions
3440 Elastic scattering of atoms and molecules
3450 Inelastic scattering of atoms and nolecules
3470 Charge transfer
3480 Electron scattering, electron spectra
3490 Other topics in atomic and molecular collision process and interactions

3500 PROPERTIES OF ATOMS AND MOLECULES; INSTRUMENTS AND TECHNIQUES
3510 Atoms
3520 Molecules
3580 Atomic and molecular measurements and techniques

3600 STUDIES OF SPECIAL ATOMS ANO MOLECULES
3610 Exotic atoms and molecules (containing mesons, muons, and other abnormal

particles)
3620 Macromolecules and polymer molecules
3640 Atomic and molecular clusters
3690 Other special atoms and molecules

4000 CLASSICAL AREAS OF PHENOMENOLOGY

4100 ELECTRICITY AND MAGNETISM; FIELDS AN0 CHARGED PARUCLES
4110 Classical electromagnetism
4170 Particles in electromagnetic fields: classical aspects
4J80 Particle beams arid particle optics
4190 Other topics in electricity and magnetism

4200 OPTICS
42ÍQ Propagation and transmission in homogeneous media
4220 Propagation and transmission in inhomogeneous media
•250 Optical information, image formation and analysis
*2«0 Holography
4250 Quantum optics
•252 Masers
4255 Lasing processes
4260 Laser systems arttJ laser beam applications
4265 Nonlinear optics
4270 Optical materials
4278 Optical lens and mirror systems
4280 Optical devices, techniques and applications
4281 Fibre optics and fibre waveguides
•282 Integrated optics
4285 Optical testing and workshop techniques
4290 Other topics in optics
•300 ACOUSTICS
•320 General linear acoustics
<*325 Nonlinear acoustics and macrosonics
4J28 Aeroacoustics and atmospheric sound
45JO Underwater sound
•J35 Ultrasonics, quantum acoustics, and physical ef'e s of sound
•540 Structural acoustics and vibration
•J45 Statistical studies of acoustical response
4350 Noise, its effects an<} control
4355 Architectural acoustics
4JC0 Acoustic signal processing
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4363 Acoustic holography
4370 Speech communication
4375 Music and musical instruments
4385 Acoustical measurements and instrumentation
4388 Transduction; devices for generation and reproduction of sound
4390 Other topics in acoustics

4400 HEAT FLOW, THERMAL AND THERMOOYNAMIC PROCESSES
4410 Heat conduction (models, phenomenological description)
4425 Convection
4430 Heat transfer in inhomogeneous media and through interfaces
4440 Heat radiation
4450 Thermal properties of matter (phenomenology)
4460 Thermodynamic processes (phenomenology)
4490 Other topics in heat flow, thermal and thermodynamic processes

4600 MECHANICS, ELASTICITY, RHEOLOGY
4610 Mechanics of discrete systems
4620 Continuum mechanics
4630 Mechanics of solids
4660 Rheology of fluids and pastes
4690 Other topics in mechanics, elasticity, and rheology

4700 FLUIO DYNAMICS
4 710 General theory
4715 Laminar flows
4720 Hydrodynamic stability and instability
4725 Turbulent flows, convection, and heat transfer
4730 Rotational flow and vorticity
4735 Waves
4740 Compressible flows; shock and detonation phenomena
4745 Rarefied gas dynamics
4750 Non-Newtonian dynamics
4755 Nonhomogeneous flows
4760 Flows' in ducts, channels, and conduits
4765 Magnetohydrodynamics and electrohydrodynaMics
4770 Reactive, radiative, or nonequilibrium flows
4775 Relativistic fluid dynamics
4780 Instrumentation for fluid dynamics
4790 Other topics in fluid dynamics

5000 FLUIDS, PLASMAS AND ELECTRICAL DISCHARGES

5100 KINETIC AND TRANSPORT THEORY OF FLUIDS; PHYSICAL PROPERTIES OF GASES
5110 Kinetic and transport theory
5120 Viscosity and diffusion: experimental
5130 Thermal properties of gases
5140 Acoustical properties of gases; ultrasonic relaxations
5150 Electrical phenomena in gases
5160 Magnetic phenomena in gases
5170 Optical phenomena in gases
5190 Other topics in the physics of fluids

5200 THE PHYSICS OF PLASMAS AND ELECTRIC DISCHARGES
5200 Elementary processes in plasma
5225 Plasma properties
5230 Plasma flow; magnetohydrodynamics
5235 Waves, oscillations, and instabilities in plasma
5240 Plasma interactions
5250 Plasma production and heating
5255 Plasma equilibrium and confinement
5260 Relativistic plasma
5265 Plasma simulation
5270 Plasma diagnostic techniques and instrumentation
5275 Plasma devices and applications
528i Electric discharges
5290 Other topics in plasma physics and electric discharges

6000 CONDENSED MATTER: STRUCTURE, THERMAL ANO MECHANICAL PROfFRTIES

6100 STRUCTURE OF LIQUIDS AHO SOLIDS; CRVSMLLOGRAPHr
6110 x-ray determination of structures
6112 Neutron determination of structures
6114 Electron determination of structures
6116 Other determination of structures
6120 Classical, semiclassical, and Quantum theories of liquid structure
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6125 Studies of specific liquid structures
6130 Liquid crystals
6140 Amorphous and polymeric materials
6150 Crystalline state
6155 Specific structure of elements and alloys
6160 Specific structure of inorganic compounds
6165 Specific structure of organic compounds
6170 Defects in crystals
6180 Radiation damage and other irradiation effects
6190 Other topics in structure of liquids and solids

6200 MECHANICAL AND ACOUSTIC PROPERTIES OF CONDENSED MATTER
6210 Mechanical properties of liquids
6220 Mechanical properties of solids (related to microscopic structure)
6230 Mechanical and elastic waves
6260 Acoustic properties of liquids
6265 Acoustic properties of solids
6280 Ultrasonic relaxation
6290 Other topics in mechanical and acoustical properties of condensed matter

6300 LATTICE DYNAMICS AND CRYSTAL STATISTICS
6310 General theory
6320 Phonons and vibrations in crystal lattices
6350 Vibrational states in disordered systems
6370 Statistical mechanics of lattice vibrations
6375 Statistical mechanics of displacive phase-transitions
6390 Other topics in lattice dynamics and crystal statistics

6400 EQUATIONS OF STATE, PHASE EQUILIBRIA, ANO PHASE TRANSITIONS
6410 General theory of equations of state and phase equilibria
6430 Equations of state of specific substances
6460 General studies of phase transitions
6470 Phase equilibria, phase transitions, and critical points
6475 Solubility, segregation, and nixing
6480 Other phase properties of systems
6490 Other topics in equations of state, phase equilibria, and phase transitions

6500 THERMAL PROPERTIES OF CONDENSED MATTER
6520 Heat capacities of liquids
6540 Heat capacities fo solids
6550 Thermodynanic properties and entropy
6570 Thermal expansion and thennairechanical effects
6590 Other topics in thermal properties of condensed matter

6600 TRANSPORT PROPERTIES CF COfiOENSED MATfER (NONELECTPONIC}
6610 Diffusion and ionic conduction in liquids
6620 Diffusive momentum transport
6630 Diffusion in solids
6660 Thermal conduction in nonmetallic liquids
6670 Nonelectronic thermal conduction and heat-pulse propagation in nonmetalic

solids
6690 Other topics in nonelectronic transport properties

6700 QUANTUM FLUIDS AND SOLIDS; LIQUID AND S2LI0 HELIUM
6720 Quantum effects on the structure and dynamics of nondegenerate fluids
6740 Boson degeneracy and superfluidity of helium-4
6750 Fermi fluids; liquid helium-3
6760 Mixed systems; liquid helium 3-4 mixtures
6765 Spin-polarized hydrogen and heliura
6770 Films
6780 Solid helium and related duantun crystals
6790 Other topics in quantum fluids and solids (e.g. neutron-star matter)

6800 SURFACES AND INTERFACES; THIN FILMS AND WHISKERS
6810 Fluid surfaces and interfaces with fluids
6815 Liquid thin films
6820 Solid surface structure
6822 Surface diffusion, segregation and interfacial compound formation
6825 Mechanical and acoustical properties of solid surfaces and interfaces
68?0 Dynamice of solid surfaces and interface vibrations
6840 Surface energy of solids: theritodynamic properties
6842 Surface phase transitions and critical phenomena
684; Solid-fluid interface processes
6848 Solid-solid interfaces
6855 Thin film growth, structure, and epitaxy



6860 Physical properties of thin films, nonelectronic
6865 Layer structures, intercalation compounds and superlattices:

growth, structure and nonelectronic properties
6870 Whiskers and dendrites: growth, structure, and nonelectronic properties
6890 Other topics in the structure and nonelectronic properties of

surfaces and thin films

7000 CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC,
AND OPTICAL PROPERTIES

7100 ELECTRON STATES
7110 General theories and computational techniques
7120 Electronic density of states-:determination
7125 Nonlocallized single-particle electronic states
7128 Narrow-band systems, heavy-feraion metals; intermediate-valence solids
7130 Metal-insulator transitions
7135 Excitons and related phenomena
7136 Polaritons
7138 Polarons and electron-phonon interactions
71A5 Collective effects
7150 Localized single-particle electronic states
7155 Impurity and defect levels
71É5 Positron states
7170 Level splitting and interactions
7190 Other topics in electron states

7200 ELECTRONIC TRANSPORT IN CONDENSED MATTER
7210 Theory of electronic transport; scattering mechanises
7215 Electronic conduction in metals and alloys
7220 Conductivity phenomena in semiconductors and insulators
7230 High-frequency effects; plasma effects
7240 Photoconduction and photovoltaic effects; photodielectric effects
7250 Acoustoelectric effects
7255 Magnetoacoustic effects
7260 Mixed conductivity and conductivity transitions
7270 Noise processes and phenomena
7260 Conductivity of specific semiconductors and insulators
7290 Other topics in electronic transport in condensed matter

7300 ELECTRONIC STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF SURFACES, INTERFACES,
AND THIN FILMS

7320 Electronic surface states
7325 Surface conductivity and carrier phenomena
7330 Surface double layers, Schottky barriers, and work functions
7340 Interfaces
7360 Electronic properties of thin films
7390 Other topics in electrical properties of surfaces, interfaces, and thin films

7400 SUPERCONDUCTIVITY
7410 Occurence, critical temperature
7420 Theory
7430 General properties
7440 Fluctuations and critical effects
7455 Type-I superconductivity
7460 Type-II superconductivity
7470 Insulator-superconductor transition
7470 Superconducting materials
7475 SuDerrnnriuotinfj fitws
7490 Other topics in superconductivity

7500 MAGNETIC PROPERTIES AND MATERIALS
7510 General theory and models of magnetic ordering
7520 Oiamagnetism and psramagnetism
7525 Spin arrangements in magnetically ordered materials
7530 Magnetically ordered materials other intrinsic properties
7540 Critical-point effect*, specific heats, short-range order
7550 Studies of specific magnetic Materials
7560 Domain effects, magnetization curves, and hysteresis
7570 Magnetic films and multilayers
7580 Magnetomcchanical and magnctoelcctric effects, magnetostriction
7590 Other topics in magnetic properties and materials

7600 MAGNETIC RESONANCES AND RELAXATION IN COMDEHSEO MATTER; MOSSBAUffi EFFECT
7620 General theory of resonances and relaxation
7630 Electron paramagnetic resonance and relaxation
7640 Olamaqrettc and cyclotron resonances
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7650 Ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic resonances;
spin wave resonance

7660 Nuclear magnetic resonance and relaxation
7670 Magnetic double resonances and cross effects
7675 Muon spin rotation and relaxation
7680 Mossbauer effect; other gamma-ray spectroscopy
7690 Other topics in magnetic resonances and relaxation

7700 DIELECTRIC PROPERTIES AND MATERIALS
7720 Permittivity
7730 Polarization and depolarization effects
7740 Dielectric loss and relaxation
7750 Dielectric breakdown and space-charge effects
7755 Dielectric thin films
7760 Piezoelectricity and electrostriction
7770 Pyroelectric and electrocaloric effects
7780 Ferroelectricity and antiferroelectricity
7785 Electrical resonances
7790 Other topics in dielectric properties and materials

7800 OPTICAL PROPERTIES AND CONDENSED MATTER SPECTROSCQPY AND OTHER INTERACTIONS
OF MATTER WITH PARTICLES ANO RADIATION

7820 Optical properties of bulk material
7830 Infrared and Raman spectra and scattering
7835 Brillouin and Rayleigh scattering
7840 Visible and ultraviolet spectra
7845 Stimulated emission
7847 Time-resolved optical spectroscopies and other ultrafast optical

measurements in condensed natter
7850 Impurity and defect absorption in solids
7855 Photoluminescence
7860 Other luminescence spectra and radiative recombination
7865 Optical properties of thin films
7870 Other interactions of matter with particles and radiation
7890 Other topics in optical properties of condensed matter and other interactions

of matter with particles and radiation

7900 ELECTRON AND ION EMISSION BY LIQUIDS AND SOLIOS; IMPACT PHENOMENA
7920 Impact phenomena
79*0 Thermionic emission
7960 Photoemission and photoelectron spectra
7970 Field emission and field ionization
7975 Exoelectron emission
7980 Resonance tunnelling
7990 Other topics in emission and impact phenomena in condensed matter

8000 CROSS-OISCIPLIřirtRY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8100 MATERIALS SCIENCE
8110 Methods of crystal growth and purification
8115 Methods of thin film deposition
8120 Other methods of preparation of materials
6130 Phase diagrams and m-icrostructures developed by solidification and solid-

solid phase transformation
8140 Treatment of materials and its effects on microstructures and properties
.8160 Corrosion, oxidation, etching, and other surface treatments
8170 Materials testing
8180 Reduced gravity experiments
8190 Other topics in materials science

8200 PHYSICAL CHEMISTRY
8220 Chemical kinetics
8230 Specific chemical reactions; reactions mechanisms
8235 Polymer reactions and polymerization
82*0 Chumical kinetics and reactions; special regimes
82*5 Electrochemistry and electrophoresis
8250 Photochemistry and radiation chemistry
8255 ftadioctremistry
8260 Chemical thermodynamics
0265 Surface processes
8270 Disperse systems
8280 Chemical analysis and related physical methods of analysis
8290 Other topics In physical chemistry

8600 ENERGY RESEARCH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
B610 Energy resources and their utilisation
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8630 Energy conversion
8640 Energy storage (secondary energy)
8660 Requirement for energy; ecological aspects
8670 Environmental science
8690 Other topics in energy research and environmental science

8700 BIOPHYSICS, MEDICAL PHYSICS, ANO BIOMEDICAL ENGINEERING
8710 General, theoretical, and mathematical biophysics
8715 Molecular biophysics
8716 Biothertnics
8720 Membrane biophysics
8725 Cellular biophysics
8728 Bioelectricity
8730 Biophysics of neurophysiological processes
8732 Physiological optics, vision
8734 Audition
8736 Speech and biocommunications
8738 Mechano- and chemio-ceptions
8740 Biomagnetisro
8745 Biomechanics, biorheology, biological fluid dynamics
8750 Biological effects of radiations
8760 Medical and biomedical uses of fields, radiations, and radioactivity
8765 Aerospace biophysics and medical physics (effects of accelerations,

weightlessness and environment)
8770 Bioroedical engineering
8780 Biophysical instrumentation and techniques
B790 Other topics in biophysics, medical physics, and biomedical engineering

9000 GEOPHYSICS, ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS

9100 SOLID EARTH GEOPHYSICS
9110 Geodesy and gravity
9125 Geomagnetism and paleomagnetism; geoelectricity
9130 Seismology
9135 Earth's interior structure and properties
9140 Volcanology
9145 Tectonics
9150 Marine geology and geophysics
9160 Physical properties of rocks and minerals
9165 Geophysical aspects of geology, mineralogy and petrology
9190 Other topics in solid Earth geophysics

9200 HYOROSPHERIC AND ATMOSPHERIC GEOPHYSICS
9210 Physics of the oceans
9220 Interdisciplinary aspects of oceanography
9240 Hydrology and glaciology
9260 Meteorology
9265 Atmospheric optics
9290 Other topics in hydrospheric and atmospheric geophysics

9300 GEOPHYSICAL OBSERVATIONS, INSTRUMENTATION, AND TECHNIQUES
9330 Information related to geographical regions
9355 International organizations, national and international programs
9365 Data acquisition and storage
9385 Instrumentation and techniques for geophysical research

9400 AERONOMY AND SPACE PHYSICS
9410 Physics of the neutral atmosphere
9420 Physics of the ionosphere
9430 Physics of the Magnetosphere
9440 Cosmic rays
9460 Interplanetary space
9480 Instrumentation for aeronomy and cosmic ray studies
9490 Other topics in aeronomy and space physics

9500 FUNDAMENTAL ASTRONOMY ANO ASTROPHYSICS, INSTRUMENTATION AND TECHNIQUES
AND ASTRONOMICAL OBSERVATIONS

9510 Fundamental astronomy
9350 Fundamental aspects of astrophysics
9545 Observatories
9550 Astronomical and space-research instrumentation
9575 Techniques of observation and reduction
95B0 Astronomical observations
95B5 Catalogues; atlases etc.
9590 Other topics in astronomy and astrophysics
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9600 SOLAR SYSTEM
9610 General, solar nebula, and cosmogony
9620 Moon
9630 Planets and satellites
9650 Other objects in the planetary system
9660 Solar physics
9690 Other topics on the solar system

9700 STARS
9710 Stellar characteristics
9720 Normal stars (by class): general and individual
9730 Variable and peculiar stars
9760 Late stages of stellar evolution
9780 Binary and multiple stars
9790 Other topics in stellar astronomy

9800 STELLAR SYSTEMS; GALACTIC AND EXTRAGALACTIC OBJECTS AND SYSTEMS; THE UNIVERSE
9810 Stellar dynamics
9820 Stellar clusters and associations
9840 Instellar matter; and nebulae
9850 The Galaxy, extragalactic objects and systems
9870 Other objects and background radiations of unknown origin and distances
9880 Cosmology
9890 Other topics in galactic and extragalactic astronomy
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ABSTRAKTY SDÉLENÍ FORMOU VÝVĚSKY

Poznámka :
Při řazení abstraktů dle PACSU9B8) bylo použito čísel uvedených
autory na závazné přihlášce; mnozí autoři vSak zatřídění svého
příspěvku neuvedli. Knihovny naSich pracoviít mají velice málo
prosředkú na nákup referátových časopisů a ne každý pracovník v obo-
ru je členem FVS (a tedy má „červenou brožuru FVS").

Z těchto důvodů je do tohoto sborníku zařazen na ušetřené volné
listy i seznam fyzikálních oborů.
Při řazení autory nezatfíděných abstraktů bylo převážně použito indl-
kativnlho hlediska, obzvláště u prací experimentálních. Informace
o technických a přístrojových možnostech pracoviště a o osvojených
metodikách jsou dnes přinejmenším stejně cenné jako informace o kon-
krétních dosažených výsledcích.

Vyžadovaná krátká forma abstraktu vycházela právě z tohoto indl-
kattvního hlediska a z názoru, že jediným vhodným misteři pro adekvát-
ní prezentaci výsledků jsou specializované časopisy s nezávislou
oponenturou.
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0000 (EDUCATION, OTHER TOPICS OF GENERAL INTEREST)

0140

EDUCATION Ot PHYSICS AT VOCAJIOHAL SCHOOLS AHD AT TECHHICAX OTIVBRSITIBSi Brite
Hecblové(Pedaeogioká fakulta.Brífov* 7,701 03 Ostrava).The subject of physios at
Vocational Schools and at Technical universities has general •duoational function
and preparatory on*. The** function* cannot be realised due to laok of t las. lvery
body who finished bis studies must recognise usefulness of the education of phy-
sics for his life and for his profession.

0190

BIOPHYSICAL RESEARCH IN THE INSTITUTE OF PHYSICS AT THE CHARLES UNIVERSITY. Otakar Jelínek, Jaromír

Pláäek, Jaroslav Večeř, Pert Heřman, Josef Štěpánek, Vladimír Baumruk, Dana Gášková

(MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Prague 2 ) . The research of energy s t r u c t u r e and

molecular i n t e r a c t i o n s i n c o n s t i t u e n t s of n u c l e i c acids and biomembranes i s based

on emission and Raman spsctroscopy u t i l i z i n g f luorescence probes and f low cytometry

( B u l l . Čs. s p e k t r , s p o l . V7 (1989), 2-20 ).

0190

RESEARCH AT THE LABORATORY OF SILICON DIAGNOSTIC. Václav Holý, Assja Kučírková,

František Lukes, Jaromír Marek, Věra Musilová, Petr Ponížil, (Lab. of Silicon

Diagnostic, the common lab. of Masaryk Univ. and Tesla Rožnov, Brno, Kotlářská

2). Problems solved at the lab. are presented: Preparation of elipsometric

standards, photoelectric testing of Si wafers, computer simulation of Si fluid

dynamics, wafer cooling after annealing and behaviour of Si piezosensors.

0190

PRODUCTION TESLA VÚPJT PŘEMYŠLENÍ FOR YOUR EXPERIhCTS. TomAS SOUKUP, Ladislav Vie-

rerbi (TESLA, výzkumy Ostav prístroja jaderne techniky, premyslení, 250 e© Zdl-

by). Production from VÚPJT is designed for radionuclid applications, as well as

basic and applied researche. Production and development of all parts apparatus is

performed: detectors (scintiiatore, fias, semiconductor), circuits (CAMAC system),

devices 'monitors, nuclear medicine), systems (nuclear plants telemetry etc.).

0190

THE nrVESTZGATlC* O? ACTIVB LAIRS H VOW R100KDX1G MEDIA. DepariaMnt of Optical
Meaories 07K SAT Bratislava, Chi* STÍT BratislaTS* The work i s Hie next s«s» ef
the CD Systems development la CSFR. There are presented the results of the inves-
tigation of the once writeable orcanle reoordakle media, physisal mad ohsaissi
characteristics of thin layers of Materials deposited oa substrates, results ef
the sensitivity measursasnts by vri tine with OaAlAs laser*

0190

OEOPATHOGENIC ZONES, PARAPSYCHOLOGY AND PHYSICS. Stanislav Llbovlcký
(U Kanálky B, 120 00 Prthě 2). Parapsychologlstt study bfzarra phenomena which
actually do not exist, but they try to«pply them in practice. This activity la harmful and
brings lossss to Czechoslovak economy. It also lowsrs the culture standard of popu-
lation. As the rsputed parapsychologlcal phsnomsns mostly posses a physical character,
physicists should ba rasponaibla for the solution of the problem of parapsychology.
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0365 (QUANTUM THEORY; QUANTUM MECHANICS)

0365

EXTENDED MOOBL POR QUANTUM MECHANICS. Mlloé LokajÍček, Vojtech Kundrát (Institut*
of Phyalca, ČSAV, 1SO4O Praha, ČSFR). Evolution of non-atatlonary quantua aystea*
la shown to ba daaorlbad proparly in tha doubled Hllbart apaoa consisting of two
Mutually orthogonal laoaorphlc eubspace* corresponding to two dl/f*r»nt atatas
with oppoait* anwntua dlraetlona at tha saa* anargy. Tha lap*ct-paraa*t*r
oparator ls lntroduoad anabllng a nav aolutlon of the —asurs—nt problem In QM.

0365

OBZBAXIZKD MBTBOD Oř HXXlt BB3SKMTJUITS. Miloslav Znojll (Institut* of
Vuolsar Physios, Cseohosl ovak kcaámj oí 3d mocna, Ř«ž, 250 €8 Ci*choBlo-*ak±a).
For tha two kn<nm raralon* of tbe HD •*tbod.( • autael na ationablp i s fomd In
a clo s* similarity of *qi*.ttons and Itaeir (oontLnuad fractloml) solutions. An
•Bphasts i s put on co^arlaan of ttat gcntxallsad HD wthods d*sezlb*d in J. Main.
Phys. 30 (1989)* p. 413. and 31 (1990), p. 106 via an antezaonic oscillator a?pi.

0365

OIKAC HAHILTONIAN WITH CONTACT INTERACTION ON A SPHERE AND THE COULOMB POTENTIAL

J. Dittrich, P. Exntr, P. Stba

Nuclear PhyaUe In«t1tutt, Czechotlovak Acadeay of Sciences, 250 68 ftež, ESFR

Spherically ayaaetric Haailtonians are constructed by the aethod of self-

adjoint extensions. As an exaaple, the point spectrua 1a studied numerically for

the coebined scalar potential y(r-R) and the Couloab field.

04£0 (QUANTUM THCCMr OF 6MVITATI0N)

TOPOLOGY OF TIME. Petr Hajicek (Institute for Theoretical Physics, University of Berne, 3012 Berne.

Switzerland). The unitarity problea of Ouantua Gravity is studied. To the well-known diff iculty

that different choices of tlaw often lead to incoapatibie quantua theories a new one is added:

there need not be any choice of tiise satisfying the needs of the standard Methods of quantization.

All dynaaical systea topologies which prevent existence of tiae are found. The nuaber of systems

with such topology is shown to be large. Finite diaensionai Models of General Relativity are used.
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0700 (SPECIFIC INSTRUMENTATION AND TECHNIQUES OF GENERAL USE IN PHYSICS)

0720

THE METHODIC FUNDAMENTALS O? THERMOMETRY. Jindřich Rosenkranz, Duěan Jakeš

(Nuclear Research Institute, 250 68 Řež). The thermometry indirect by defini-

tion is always burdened numerous errors and discrepancies of various origin.

We could improve the situation using calibration of the actual thermometric

measuring chains which requires knowledge and dexterity.

0720

A Dilution Refrigerator for a Ľolar Flow Rate of ^He up to 1 nmole/s

L. Benda, V. Kolesnikov + , J. řrušák, L. Skrbek, J. Stehr.o

'..Fyzikální ústav ČSAV, Na olovaujce 2, Praha 8, + FXŮNT Charkov)

The construction and tne performance of a dilution refrigerator with a circula-

tion of -Tie is described. The minimum temperature 10 mK was reached at a molar

flow rate of 0,2 mmole/s. ThermoEietry is based on the melting curve of % e .

0720

TEMPERATURE CONTROLLED CHAMBER. Lubor Olháň and Milan Růžička (Comenius Univ., Dept.

of Biophysics, Mlynská dolina F 1, B42 15 Bratislava). The device is designed for

measurements of temperature-dependent physical quantities such as conductivity, per-
o

mittivity, etc. The chamber enables one to maintain stabilized temperatures * 0.5 C

within a broad temperature interval from - 180 to +650°C.

0720

APPARATUS FOR STABLE TEMPERATURE LEVELS* Milan Růžici*, labor Dlhin (CoBenlus
University, Dapar-baent of Blophysios, Mlynská dolina P 1, 842 15 Bratislava).
The apparatus 1* designed tor quality oontrol la wsrklnc conditions of enoa-
sed lnduatrlal teaperature gauges of a PI/I-4O or Jt 25/z types, produced by
ZPA Jlnonloe, CseohosloTeJda*

0755

A MINIATURE FLUX-GATE HICROTESĹAHETEK. T.Lesner (Institute of Physics, Ma Slovan-

ce 2, 180 40 Prague 8). A device with a cylindric sensor of the diaaeter 15 aa

and a length of 37 u is presented. The linearity is better than 1* up to 10 jiT,

with the sensitivity of 273 mV/uT. The device is useful up to 100 uT (a double

value of the earth field). The noise is about 1 nT/VHz. The offset is lower than

40 nT. The device can detect the alternating Magnetic fields up to 1kHz, too.

0755

£URRE«T SOURCE POR SUPERCOKDUCTIMC MAGMETS. Skyba Pater (Institut* of Exparlaan-
'tal Physlas, SoloYjeroya 47* 04353 Kolice). The construction and elaotrloal eha-
raoteristloa of the procraaawble*, alcroproceasor controlled currant aouroe art
described. The source bas a a i i w i current -5A/10V with stability 5.10"^ and step
less than 200^0.. The speed of the output currant excitation i s prograsBabl* fraa
2BS to 10s par step, with a resolution 1as. The source i s HP-IB prosraaaable.

- 24J -



0700 (SPECIFIC INSTRUMENTATION ANO TECHNIQUES OF GENERAL USE IN PHYSICS) /CONT/

0755

RECENT DEVELOPMENT OP PERMANENT MAGNETS WITH CONVER&ENT ORIENTATION.
Z. Blažek, P. Novak, L. Kment, National Research Institute for Materials,
Opletalova 25, 113 12 Praha 1. Original convergently anisotropic permanent
magnets with increased magnet pole flux density made from ferrites and
SmCoc are being improved. Nd-Fe-B materials with (BH)m„^ over 240 kJ/m

3 in-
tended for future use in these magnets have been developed recently.

075B

SPECTROMETER K>H THE DETBCHOT OP CW BHOAD-UME UR. L.Sevcovid, ?.Mede(Dep-
partaent of Physios, Teohnioal University, Park Koaenskeno 2, 041 20 Košice,CSFR}
We OAT* uaad a naw solution In oonstruotlon of CW BUR Maturing apparatus with
tha ooaputer oontrolled PLL frequanoy-sweep BUS oaoi l lator and l a wall auitad to
signal averaging wnen ttaa aignel-to-nola* rat io i s quita avai l .

0760

MODEM PIEZOOPTIC DEVICES POH OPTOELBCTROHICS. Petr Široký, Lubomír Jastrabík,
Institute of Phys., Cseohoalovak Acad. Sol., Na Slovance 2, 180 40 Praha 8.
Two representative components based on diffraction of light on stress induced
grating in suitable solid - piesooptlcal modulator and wavelenth filter are
demonstrated. Modulator is based on fused silica, filter on TeOg crystal,both
excited by piesoelectrioal transducer in a frequency range 120 kHs and .2 GHs.

0762

TBMPXBATTJBS JXBWKOUCt Of PEOTOCAXHOIS SBCtBAL BBSPCn*. Miroslav Jedlička, Pa-
vel Kaltaáaak ( TKSLA-Tacmai Xs«iwarlas;, 16400 Praha 6, U Viserky 2308). A spec-
tral response curve provides the seat coaplete apacificatioa of a photocathode.
Vhea tha teapersture of tha photecathode ia varied, chaagea ia the spectral res-
ponse characteriatih aay be observed. With the 8-2$ photocathode, the sensitivi-
ty decreases la bios regioa with teapereture wherees i t iacreases ia red region.

0765

or BQTWIM*. ABD utmnt wmtumnm n m sncnuL t i n
BY f»I. Aataaia Bamalaa, rraatlsek llaataf ( B l Mf MX, Betláfeká 2,
611 37 Braa). D M i w i U t l - wt aa aaaa**t«a faaatlea mt tma fa»ry.»arat
lstarfareawter tat » prefix* •€ tkm aaaatiml lla* *aad.t*a »y alaaaa aad
•»»r*xla»t*4 fcy ta* T*l«t fma*tl*a la s*lva«. Aa MWUTMT of *al*alat*«

»t*rs tat laf I M S M *f raaaea a*la* ar*

0775

MASS-SPECTROMETRIC DETERMINATION OF RELATIVt VAPOR PRESSURE OF TRANSITION METALS AT

HIGH TEMPERATURES. Jan VfeSiál, Lenka Novotná, Oifi GeCnuk (Institute of Physical

Metallurgy, Czech. Acad. Sci., Žižkova 22, 616 62 Brno). High temperature Knodsen

affusion cell, transfer of data to aeaory unit and eveluation of them by spllne-

-0olynoMials waa added to the quadrupole ••ss-spectrometer HCh-7304 (Elektron, ŠUMÍ,

SSSR) for determining of theraodynaaic functions of components in Fe-Cr-Ni systsa.

- 24* -
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0775

DEVICE FOR TESTING OF CATALYSTS UTILIZING A UUADRUPOLE MASS SPECTROMETER. Vladi-

•ír Matolín, Václav Nehasil (MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8). The device

constructed at MFF consists of two chambers connected by reduction valve. UHV

chamber with QMS us used for preparation and investigation of Model catalysts,

reaction one working at atmospheric pressure for real catalysts measurements.

Oesorption and catalytic effects are investigated in dependence of temperature.

0777

ION BEAM ANALYSIS OF MATERIALS. V. Hozza, J. Dobrovodský, P. Kováč, V. Nečas, M.

Pavlovic. (Department of Nuclear Physics and Technology, EF SVŠT, Ilkovičova 3,

812 19 Bratislava). The practical applications of the 300 keV H + and He* ion beams

for RBS, PIXE and space distribution measurements of the scattered ions through

the blocking star diagram patterns are presented. A video system in connection

with computer can be used for improvement of these methods.

0780

APPLICATION OF SEM FOR FAILURE ANALYSIS OF THE SURFACE MOUNTED DEVICES. Ludek Ma-

chatka, Petr Janovský (Research Institute for Materials and Technology, P.O. Box

547, 60200 Brno 2). Results of the surface mounted devices failures observations

and their classification for resisitors and capacitors produced by several manu-

facturers are presented. The device degradation level is dependent on the mounting

technology.

0785

CHARACTERIZATION OF SPUTTERED Ni-C MULTILAYERS. Oldřich Renner, hiloS Kopecký, Edu-

ard Krouský, N.I.Chkhalo* (Institute or Physics, Czechoal.Acad.5ci., 180 40 Prague,

CSFR, "institute of Nuclear Physics, Novosibirsk, USSR). Reflective properties and

detailed structure of multilayers were studied by means of x-ray diffraction and

reflection methods. The analytical description of layers based on dynamical theory

corresponds with experimental curves measured using a triple crystal spsctrometer.

0785

PQLYCHOÄnC FOCUSING OP X-RAYS IN UVJB-CASE DIEFBACTICH. Jaromír Hrdý (Inst. of Physics, Czech.

Acad. Sci., Na Slovance 2, 180 40 Prague 8). If a thin single crystal with the diffracting plane*

perpendicular to its surface is bent into hyperbolical shape, then x-rays from a point source lo-

cated in one focus of hyperbola are after symmetrical Laue-case diffraction focused into second

focus of hyperbola. The basic properties of such hyperbolical spactrograph are compared with the

elliptical spactrograph.

0785

PIZE AIA1YSIS at ffllCI SJUCLES. V*H«vrán*k, T.Haatowlo*, J.Kvítok, I.Otrusnik
(XUOIMLX* Physio* Institut* of Cfaohoslovak Aoadaqy of Sol*no*s, 250 68 ft*2)

Th« faoilltjr for PUB analysis at Vuolear Physio* Institut* Is a*ntlon*d. Ih*
faci l ity calibration by Mans of thick targets of known ooapodtlon and tgr
•*ans of tb*or*tloal oaloulatlon 1* dlsouss*d*

- 245 -
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0700

NEUTRON INTERFEROMETRY AT A PULSED SOURCE. Petr Lukéě. Olŕi Kulda, Pavel Mlkule
and Ludmila Sedláková (Nuclear Phyatce Institute. 250 68 Řež). A clesslcal LLL
lnterferoaeter was treated In the TOF regime at the IBR-2 pulsed reactor In OINR
Oubna. Interference patterns siaultaneously observed on two reflection orders

2O8

are demonstrated. Further, the scattering length measurements on Au, Bi, Pb
aetallc samples and solution of polymethacryllc acid (PMA) in 020 are presented.
0790

gii*T.T.-tiinT.» HEUTBCni SCA.WBRIHG AHD ITS AřPLICATIOlS.

B* Mlchalee, B. Chalupa, J. äaroun, B* Miehalcová and J. Vávra. Huoleax Physioe

Institute, 250 68 Řeš, Cieohoslovakia. The high revolution neutron spectrometer

baaed on two synohrenoualy Tibratin* single crystals ia deaoribed. It can be used

far the study of elaatlo, quaslelastlo and in*laatio avail-angle neutron soatte -

ring and for applications in Materials aolenee*

0790

POLARIZED NEUTRON DIFFRACTION ON HIGH QUALITY MAGNETIC CRYSTALS. J.Kulda (Ú3F
CSAV, CS-25O68 ftež), O.Beruchel (ILL, F-38O42 Grenoble), 3.P.Guigsy. M.Schlanker
(Lab.L.Néel CNR8, F-38O42 Grenoble). Intensities of nuclear/magnetic Bragg re-
flections exhibitt ing PandellSsung oscillations wore measured on several MnP and
YZG crystals and analyzed quantitatively to teet recant diffraction theories t
the etatiatlcal dynamical theory and the random elastic deformation modal.

0790

ON THE PRACTICAL USE OF NEUTRON BEAM OPTICS. Pavel Mikula. 3iři Kulda. Petr LukáS
and Ludmila Sedlákové (Nuclear Physics Institute, 2SO 68 Řež). Using focusing in
real and momentum space in neutron diffraction by bant perfect silicon crystals
we proposed and tasted highly efficient thermal neutron aonochromatore and double
cryetal small-angle scattering dlffractomotere. The properties of the neutron op-
tical elements and some experimental results are presented.

0790

THE C O M P A R I S O N OF QTSWITH TSD. Miroslav Haluška, Orahoslav Barančok
(Katedra fyziky EF SVŠT, Mlynská dolina, 812 19 Bratislava). Analysis of both ener-
gy resolution and sensitivity, related to Charge Transient Spectroscopy (QTS) and
Thermally Stimulated Discharge (TSD) of dielectric materials, speaks in favour of
the QTS.

0790

IOI-SELECTIVE ELECTRODES ON THE BASE OP COFFER CONTAINING CHALCOGENIDE SYSTEM.
J i ř í Tulka, Zdeněk Clmpl, František Kosek ( University of Chemical Technology,
niauLegii 565, 532 10 Pardubice). DTA and X-ray-diffraction studies of ternary
Cu-Ae-Se syatea hmrm been performed. The ion-se lect ive electrode *raa real ized
and the mathematical model of l t a behavior suggested.

- 246 -
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1100

Ualtarit; bounds on scattering In a space-time of general dimension. M.Chmlcnlan,

Univ.of Helsinki, J.Fischer, last.of PhyoIce,ČSAV, Prague. We obtain upper bounds

on the high-energy behaviour of the four-scalar scattering amplitude in flat rpa-

ce-tiffie of d*2 space and 1 time dimension. Amplitudes of the auperatring type in

tree approximation violate theee bounds. With increasing d, the forward scatter-

ing bound becomes looser, while the fixed-a&gle bound becomes more restrictive.

1110

LATTICE INVESTIGATION Of STRONG YUKAWA CQUPLlfE. J i ř í jersšk (fWTH Aachen and HLRZ c/o KFA 3ulich,

P. 0. Box 1913, 0-5170 Julich). Investigation of a feraian-Higgs raoilel by aeans of nunerical si-

mulation on the lattice revealed rer-arkaäle ran-perturbative properties of qaantua field theories

witr. a strong Yukawa coupling. Ferrion cassss generated by this coupling can e.g. increase trtien the

Higgs f i e l d expectat ion value decreases . Such phenaeena are i c p o r t a n t for a l a t t i c e

formulation of c h i r a l t h e o r i e s .

1500

INFLUENCE GF NUCLEOn STRUCTURE CN HIGH-ENERGY ELASTIC NiiCLEQU SCATTERING. V. Kundrát

and M. Lokajíce* ' I n s t i t u t e of Physics, Czech.Ac.Sci. , 180 40 Praha B); 0. Křupa

' I n s t i t u t e of Physics, SAv, B r a t i s l a v a } . Analysis of exper icenta l data of e l a s t i c

s c a t t e r i n g with the nelp of a core general formula proposed b> Cahn leads to dif-

ferent values of t o t a l hadron cross s e c t i o n s than that performed with the usual West-

Yen.fie fomula.ln contrast to current ideas trie elastic scattering can be interpreted as peripheral.

i 310

SELF-SIMILAR PROCESSES IK HIGH ENERGY PHYSICS. Mikuláš 3iažek /Inst. Phys., Slov.

Acad. Sci., 84228 Bratislava,CSFP./. Rapidity flow in several high energy interac-

tions can be described in tercs of paraaKters characterizing the Cantor sets. Es-

pecially, a two scale Cantor set allows to conclude that the saae self-siuilar

processes take place in electrcs-positror. annihilations observed at Vš" = 2 9 GeV

independently o-f the rapidity window irvoived.

1*85

EXOTIC PAKTICUES IN SCItPUKHOV ? Miroslav Novak (FZO CSAV. Na SIOVWM* 2 , Praha •)

Narrow pcaka In •*•• apcctra Apn*<**) or Äp«T(n*) * t 0 0 6 3 * 20) M*V/c" and in

ŕÍK±(Kt) or ŕ**1***) at (3255 i 20) M»V/c* . with pommlbl* interpretat ion a s

baryonia with i t r > n | i i « i i ±i and with hld4en stránkam** r«sp»ctlv«ly, hav* tMMn

o b M m d In np , nA Interaction* at • - (1O <tev>* by 1IS-2 Collaboration.

I rrmprint* Jim C1-W-3M and M I , M t a i t t c d t o Z * i t » c h r i r t fUr rhyaik C ]

THE SIMILAJtJTV TftAMBFOKICp pr«QM •MTriN* Mm THE IffTCKACTIM WWON NO0CL.

p.Navr«tii, j .Oo»«t, <in«t i tv t« of P(wci««r n iys ic* . MO «• *•*>

S i a i i a r l t y traocroraatton kft«*«fi thu pymm town op^rmtort »n» ttm —ntortty

one* t« S4rnerajis*4 to th* cas« of »»v«ral won — « n « r a t « J*a*«tll*. Structure

of tr«* c o l l * c t i v « %-, «- an* c-*o*on i« oMainM an* the ISM naantontan

paraa«ter« ar« calculated fro* tn» aicrovcovic anel l ao«*l naaiitonian.
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2180

HYPEXNUCLEAK MMHETIC H3M3ÍTS. J i ř í Itore*. Jan 2oflca. (Nuclear PtiyslC*
Institute, Jte29 . Magnetic ecaents or yt-hypemuclei were calculated in tbe

deforaed relatlvi*tlc aean field aodel. The spatial components of the w-fleld

are responsible for the differences up to ZOK rros the Schaldt values. The

experimental data íhopefully soon available) can provide a test of various

sjodels of baryons and chances of their properties in the nucleonlc aatter.

2400

KITHOGEÍÍ AKD OXYGEN DETEHMINATION BY NQH-RUTKERFOED PROTON SCATTERING. Vladimir

Havránek, Vladimír Knatowicz, Jiří Kvítek, ÚJF ČSAV, 250 68 Řež. The proton

elastic scattering cross-section fror N in the 1.4-2.4 MeV energy region was

measured and isatrix detection licits for N and 0 were examined. Original NLSQ

computer code was used for proton energy spectre evalution. Examples of real

sample analyses are given.

2500

XN-BEAM GAH«A-fiAr SPECIR0SC2PV ON THE 0 120 M CYCLOTRON. Antonín Špalek, Hilan

Honusek, Jindřich Adas, Pavel Tlustý, Vlatíisír Magrter, Dalibor Zákoucký (Nuclear

Physics Institute, 250 68 rež u Prahy). Higíi spin excited states in the nuclei

with A'v"/0*lC0 are investigated in the (alpha, x n jam a) reactions. Angular distri-

bution, ganaa-gaaica coincidences, life-tines Cfrox Ooppler shifts) and others are

•easured < E*'pfja - *° HeV). The results in
 7*Se and ' 7Se are presented.

2500

AN0LA1 Bimnnioi or i i n u r f-un ram 5 5 I U ( P J / Í 5 S S KIACTXO*. m *
fruBS, Já* Llfták, Pn*tlé*k JterW (KJT Iff 91, T Hcliiovtlkáth 2, 180 00 řr»-
^ 8)l,kntmlmr 41«trl*irtl«M of M M primmri9B w»r* M M I K 4 at four rr«n—••••
tor *£s m T32O, 1503 •** i»49 k«T amommmctm •pla-paxlty I*' - >*, 4* «a4 4*. n
•••etlTelr were fou« . Tie Í5O7 I»T re*c«*M>« k«JWT«a M el(«e «o«kl«t vita I r

2* u 4 4*. For lerel . »t 1^ . 4656, 5303 «M 5T07 k«T I * - 3*. 4* Mi 3*.

2590

SPfCTROSCOPIC IK?0HI*TI0» řTKJI TKS MiCXIOli 1 4Cl ^He, «c J13C . Viclav JCroha,
TáclsT B Í T > R , Jan C«jpck, Jsroilev Pcŕcrr^, Jan £v«rxU <!Nuclear Fhjraica Ins t i -
tute of tíM Czecfc.^cad.Seí., A»2 near ?re<i-ie). Lxperiaentei cross sections have

•easured at the «n*rjy 37.9 M«/ mnd coshered with calcj lat icna in the EW»
tíon. £pectroaecpic factcr* as obtained are compared with shel l aodel

calculatícru uainc inä«pend«r,f: írforast icr in Vr* term of vertex constants.

2120

000-EWEN EFFfCT IN flBJTj FWH WKij'WN tNOjCř:!! F I S 3 I W OF 2 } 5 6 ; AND PROHPI FäSSION ICUTROH SPECTRA.
0. VolfT/. J- K f i í n * , 5. G*uc». J. Klimn (intstbtvim of řt^siics S*S, Dutor»wM c#st«, Br*tisl*v«).
Monte-Carlo c»iwltt:w»s cf neutron evaporatagr fro» řiiařt-wíjtjeí! řfagwer.ts (6-12 MeV) fro* fiss-
vv\ mere perfcr.rdwíí. ľrw píi«»»y ne-jírejr o-e effects ts «*«} fey r^aj»r*täan. Ii» prabibiJities of
fueutron iwrisíiofí fran light anr? řnea-ny ffigwifr'.s have Ďeen inseí tc cc>ífes* the yields. These tiavc
bean (««} *5 input to Marte-Ceríij c*I(?ji*ttons of meuífar spectra. Jí jives O-10H correctiors.
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2643

KEJJTRCar H.0Z BESSIZISS IB ITS B1AC1OB OQBl.ř.to«Éaak,lEIf25O 68 £*i.fb* fli
• i t i c s of ta*r«al,lnt*r—il*l aad fast aattraaa war* tetnUitl la Ik* Lit
tor cor*. 9 M teta at**«ur*d ar* taa«lat*4.Cr*M a*«tl«u var*
c tra

2930

KZUTROÍ PRQDUCTIQI H DBUTBHOI-PIKJPUZ IITIRACIIOeTS At 4,2 G*T/o. B.Brhlik, J.Do-
l e j ě í , P.Holan, P.Taa, Z.Trka <Eat*dra ^adarcé fysik? MPT UK, T Hol*iorlÉkácJi 2 ,
180 00 Praha 6 ) . A atthod ia d*acrib*d ham to g*t th« neutron apaetra by ob**r-
vlng tb« accondary nautroca induo*d atars l o tha propan* bubbl* ciaaab*r.

2940

THE POSITIOI SEISITITC SILICOI MWCTOB K» 5W*0CI*A» IBTSICS. Jar*al*T laTlu,
Iruao Sopko, I»ao Mmcba (Cneb Ť*elud«al OalvaMlty, Vtteiaty *f I M I . 5el*«e*an4
Pitým. Eccin««rine, Brenova 7, 115 19 ř » | » D . «"*• «*tmaaa*r ÍB8L* »09t,
IoTodTor»ka 994, 142 21 *ra«iM 4). *a* alaaax j»re«*M ea al«a r*ai»ti»lty 81 1»
u»»d for atrip dettetera fabrlaatloa. ta* l*aka«* «wn*at *f aa*ut 10 aa/aa2 la
raacocd at 8C T full *»pl»tioa vel**** «lt* Cs*e»a«l»*alt SI aa ta* baelc aat*rlal.

3000 (ATONIC ANO HOLECUtAK řMYSICS)

SSLVATISN SHEiL DYNAMICS. V. Fidler, S. ¥»j.ía, K - Kľijtevé (Eíept. of Physical Che-

mistry, Faculty of Science, Charles Univ., Pras-e}. Using sat-ns fluoroaetry, sol-

vatio.i cJynaBics mas Measured fcr fiigh-viscose syste» and for systa* containing »n

electrolyte i<r sol nation s^eli. In^omcsereiiy ct glycerol and character of slo« re-

laxaticn oř «tix.eí shell was íissussetí.

3300

WAtmutoiM coowLim coumnim or « z #TATI5 or JLdaT *"• Jan
Jiŕl iavrda, Zvana raldarova, La4i*l*v č***ív» 'Institut* of Myslcal
chMiistry and CI*ctff»n»*aii*try, rraan* *, CoI*2iJu>v* 3; . M» i n i t i o
calculations í BRDCI; of «QCC'* for iow-Xyl«f roviJbronic st«t«* o f
•ol«cul«« afiow that *l«<rtroRic *iccitati«n ca« teriag about qualitctiv*
in tb« HQC byjwc-fln* atmctHr* of a«l*atXar apactzt.

4000 (CLASSICAL M€A$ Wf PNENtMEIMLtCT

rmtoä ANO irs me K r cwtrrEt t r TME NCtrz e ir t ic . v*ci*v 'r^-^íek (o*p»,rt«*nt
Physical £l«ctronie«, MTJ Ifrfc, Kcti#ř»k* 2). If t^i« »crl! th« •ä«c*r***9f>«tJc
• nd tři» «n«rey of tha pftuton is caícwíat**; mairs t.rw r*icti«n« of mofiJifwar tl9C

Planch'* cofr»t*«;t ii* é * t * i * i n * í . fiw M»iti vector i * #»t«r»in*d in
tft* r»e*Siif»«*r p.iopa**tion of ííg»»t



4000 (CLASSICAL AREAS OF PHENOMEHGLOGY ) / 4200 (OPTICS) /CONT/

• 220

STUDIES OP LASEH LIGHT SPREADING IN AEROSOLS. Ludvík Parna,Marianna Hallčká (Mili-

tary Technical University L. Mlkuláä). The optical properties of aeroeol research

reeultB are reviewed. Experimental aet-up consisted of 2 lasers ( ̂ -0.63 and 10.6

/am), appropriate detector* aj:d the ceoputer based expericental data collection

system situated around the cell of 1600 r=3 volume Is described. The teoretlcal

part deals with the fEodelllng of aerosol dynamice and multiple light scattering.

4230

IWORMAIIOIU, OTROPTf - LOSS BY OPTICAL HUGHS. Jaroalar Foapíěll (Přírodorí-
daoká fakulta Uř, t ř . STobody 26, 771 46 Qloaeac}. Th* eostrlbutlon contain*
tb* •xplanation of informational «ntropy concept I s th« incoherent optical laa-
C* formation «faas tb* •odulatlon traamrfar fraction of ta« optical ayataa uadar
taat 1* wll - Jcncnra. Ta* obtained t t«or«t lcal •xprvulona in th* tTp«ctral
r«pr«a«ntatlos w»r» applied to fh* obj»ctlT»« osdcr Tarlooa 1— glng condition*.

•250

I-Y/JTON ^ISTP.IB'JTICH CF SQ'-'ESZED Ua.-ľľ r-^iZ F3E.I3O??C3iidIUTIES. J - r Pe:-ir-a,
J i ř í 3 s : e r ( Separtcen.t c f C p t i c s , ?-;lacŕry ".'r.ivc:--it^, 7 ?i 4í C*c:.o;c,
Vídensf-i r ) . O s c i l l a t i o n s -.r. r r t e :J/.O to-r. d i ; t r iC--.icr- of r. ir. i l j ; s i J . Í ! I;.,;..t
r e p r e s e n t i n g f ^ l l y Q ̂ a n t ^ s píi^nc^sr.or. TÍ"« -">:< 1 uir.e^ T . tr.í> t . _ i s -:" i;.í t-r-
,jre Í.B t ion of "t-ř̂ ie ger^Jľst in^ l'-ír_ľ*icr- in t c r . t í of t , : c .*-jr^** ' l i ^ e J ^a' ̂ ^ :"• - • t -
ion of coiiercr.t : ' i e : i s a n i :-J= . : n n s e cr.i re^-i t ive .. s ^ ^ i c r r a i :ii*. i t i e s .

4260

1ZATCOM OF A SMALL TEA CC2 LASER. f»v»J fUtOUMt. Hirosl«v« Vrbová (FJťl ČVUT
wnov* 7, 113 19 P r i i m U . An n n r i a f n t i i st«Mlr of * 25 c»- «ctavt

voiuaa TEA CO^ i*»mr i* prmumntmtí. Thm imumr « c t i v t 0i*cr)«r«« voiuat is
prar-ionizad by ifJ rmtti*ticn from t«o arrajrs of a icctr ic i r v k t ii» —n i»on two

tubes. The r a l i i b l * l«s«r pulse *ctior with output t m r u of *•• atJ a i l
with «as •iitt'jr* COaiMbsH* « JL:lt3 at r r w i u r t o* 3 3* kP*.

• 260

CMS MÍCU. CíCŕGííS-ICOIisí LíSIľP. Jose*1 ;c i K i ;eč :e ,?9eř , J a r m í a K c i j i s v á , J j f l Kovář,
CtcKsr j p s i e k , frrstiCute cf Ff-ysics, Cřec^cslova* fi-caíemy c? S i i * n e e s , lť« Slovance
2, T8G 4C Prsftí 8. Mair. pacametess o" the ccr.st ruč í : o i a^í íř:e peirfor»ar.ce of t h i s

'CCÍL/ s r e eevieweč. Cam- e o i output c c ^ p i i r ; ; c h a r a c t e r i s t i c s t ; e ť e t e r a i o e d
a l l ji . Tŕe C# c^tp'^í pcxer at the waxeler^tfc "3T5 ^B Í E »*aa3afc3e up t o

3 W.

NMapuriogs fiy«r,«ai TJOK-

««»Bt« up to

3*3 • «itfc r«»9l«t lw O. í!? MB «t MxlaMB *•!•*! t T 1 •/• i» «» *• 3 •*•*
« « 2 y . fb* M»»t I*«*r IMW# M M *
XW PC ! • I M
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4260

MEASUREMENT OF PARAMETERS OF LASES BEAM SY CCD AHHAY.

Pavel Faviifek, Zdemé* SyJtora (2flAS. 591 71 2ďar nad Slzavou)

íi '. . ght be«m with very small divergence Is required for measurement of

Citness The bean Is modified by a coilSoator to reach required

parameters There are results of the measurement of a radius of a spot

and profile of coll leated laser beam by CCD camera stated In this work.

4260

DEF0H*(*"IOT C? THE LIGHT FLAKE GENERATED HT i ROTATING LASžB TBASSifITrHÍ

Ludmila Dabergercvá, JerosleT Deberger

Uecpta, s.p. , 7?0 58 Přeror

Ve ísave studied tee irrfluer.ee of such parameter* as tiie ezzcz io the pries angle,

the tilting of the pries, tie cut cf peielleliam cf the incident b t a* to the axis

of rotation 86 well ae its deviatics fro* tte ccxaal to tne desixíů light plaoa.

4260

5TRAIGHINE5S MEASUREKENT OF GUIOEKAY OF A LARGE GRINOIMG MACHINE HITM THE HEtř

Of * POSITION 5ENS5R. Jan Pefrovský, Z<Jen*k Sýkora (2ŮAS, 591 OJ Hit n. Séz).

< simple apparatus tes straig^tness (flatness) a«as-jrsMnt utilizing a position

sensor (10 by 10 M > ) is described. StrainMness of g-jiO*m»y of a larga grlntflns

TBchicB (work span of 10 «) under harsh environment aas a«ssura(} nittrs accuracy

appro*. 0.03 M I . Signal fluctuations acre eiiairrated by coaputctionai aeans.

42S0

CPHCA'. vELGCIMEJfiT - ŠPATIA! FILTERING »<T»C3. M.Cusak, J. Pantcf llCak. R.Vacek
(Facaity of Matheaatics and Physics cf C»sarl«s Ciruversity, Pragua), M.Moikovi

He studied an irfl^ence cf various spatial f i l t e r s a^d we constructed th* practical
differentiai-type veiecincter using tha p f i s * grating.

M if MCAS'JťEMCMf AHC CitUmiZ S^ECKtES. »c;téc^ Kfasilatt, í ¥Ú 0I0/C1. ľ í M l SlavlCln)
Iihie t r a n s i a t i r s vtejn* Bits* vss piaceH in tn« *M*ii TCSSAX ofcjectiwe f * 210 sa.
:*-:t <t«sr«e cf pciarisation in th« focal plan* was C,94 •^•C the aa«shl*s itara
f u l l y dcvalopetf. The l a t e r a l velocity cf th« groun* giaas »as 3 M a*/s. íha
detactcr pio»roie diaawter vat lektat a*>« fer i/32 ana? ft ̂ C,*3J/«ai corral at i«fi
functicr was aMrasared an< tfran WTf = [ C á I f « / f a / ? l»is faawiU aw faajaraŕ iritf' OMB.

«7M

cf t^ ir f i;»* «y ve-tirti afťi94$. Na^ 0»-ll«al, Karel Nevrátil,
'X^fitttmmrt mi rycli4 State rrysic*, «a*aryfc University, KatUft*<

t i l J7 »tnv). Ihin n t M #a*iiřra« i« practice are »ft«r c*»ara«taflia< »y e#tieal
•athatfs. Thasa ««t̂ a«>t can tw *i*ia««! ta t»« stain ffawa« a#*ctro#«vataawtrlc:
mmthnň* *r*l *lilw*<mmtric m*t*94*. A c*ntU* «f tfce «*th*« is s t r * n f l r
en the •Trv.f.'.re Í,f tfia thin titm* *y*tm

- S5J -
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4280

OPTICAL BIFFRACTIOK GRATIMGS PREPAREO BY ELECTRON BEAU UTOGRAPHY. J. Ctyroky, J.

Janta, M. Skalsky (URE ČSAV, Praha) M. Bardosova, E. Barta, M. Belov, P. Hudek (UTK

SAV, Bratislava). The poster denomstrates the partial results of works on the pre-

paration of optical grating structures. The aid of these works is the fabrication

of an effective focusing grating coupler nade on the PMMA planar optical waveguide.

4280

OPTICAL METHODS OF TRANSPORT FHEMOHEKA VISUALIZATION IN MOEELLIHG RESEARCH

OF METALLURGICAL PROCESSES. Libor Krhut (Institute of Metallurgical Process

Theory, Místecká í-5, 703 00 Ostrava 3, Czechoslovakia). There is given a short

ovarview of the principles and examples of application of the basic optical

methods for transport phenoaeaa visualization.

42»1

OmCALLT lOOUS Wimt fBSOIS m m . Imval Twaaik, katamr* fysiky n TOT.
Jiimmki 131, 639OO tea*
X» tklm aatwrfc tfca ••tlawl ílkan trmmmtmr ti* •amrgr to aai tha lmf«z«atlama
tnm tk* i iai irr &• u « «f flaara raamtraa tm« optlalsatiaa of Va— *»ll*wla«
akM««t«riBtl«« : - •ttimtmmj *t ofte«la«troBl«* •omr»raiam, - oytiaml

ING Of TRANSMISSICiN PAPiPEfERS Zf OPTICAL FrBRíS. MITHC3S AMD MEASUREMENT IN-

STRUMENTS Maciej Kuchárski ani Pavel CuSský ("ESLÄ vúôľ, Kovodvorskt 9>4, J42 21

Praŕa 4}. Methods ans i^strune^ts are Sescrítsed fcr attenaaticn, bandaidth and nu-

merical aperture Measurener't cf CI optical fibres jii fcr bit error rate aeasure-

mer.*. ef cstcelectrcRic systems

4tC0 ([MECHANICS, ELASTICITY, RMEQLiKrJi

4í >0

fříCTUPl C f ÍMSPPHC'JS eiM£TAL Cc^rfe^CryS^e-1 - f^tc^iiC^ľS PIB8DWS. V. Bcelík,

f Íri;*, ŕ Csacf^, ; Hit*-!, '•' I 6s^5-s (fJSF S*'., Sslovjevova *?* Kofiice; *fťl

Sív, erstisl*vsi, Vrinr *% C2SS, C^íď.cv, SS5s; Cifíeirerrcs OT: f I IC tur e sufíaces

Oř stfisle »5ľí timetal aa.crp^s.s f:t-;-s aftei íersiie teší mere stuíšeä. The wecha-

nis*s cf f F a s t-J r e are the sa«er íiffeje^-t c^aTtitat :ve c^siaster :sí acs are typical

f if t ľ; e f.vtj^e^ts cf tiwetal

UMU, GléHt* JIMiJÍ, Í*«*»< fXAi*,, ,'iŕí Oríi* ivisr U t t m Málkova 6, ÔIAM
ÍSAV V^«««ir«4a«4 *V hi>i 2, fC' t4A¥ Ka Síova^c* 2 Jm»iM «). Ik« atraaa ŕltU In
tkir, plat* ;«*••« tiift] U M •*«^*a«« t* f«nl Mice ram«r«all**tS«n

•tirim
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5100

PHYSICAL MOHELLMG OF IRAXSPOBT FHEHOMEKA OF OXTGHI OOÄVEBTIHG fBOCESS.

Svatopluk Chaatráfl (Institute of metallurgical process theory, Místecké 15,

703 00 Ostrava 3, Czechoslovakia). The •odel research ••tbodico of tbt steelaakin*
process performed from the point of view of impulse, beat art aus transfer «r«
given. It can also corer up the particularities of supersonic gas flows and
the influence of the slag layer.

5220

DISSOCIATION IN NITROGEN PLASMA. Ksrel Rohlena, Kerel Masek (FZŮ ĽSAV, Praha t, Na
Slovance 2). The "ladder" ••chenisa of diaaociation ia explored by a simultaneous
solution of Boltzaann equation for the electron gas and of a set of alance equati-
on* for vibrational levels of N, aolecuies in e dc discharge. The resulting disso-
ciation degree is coapered alth a aeaaured presaure dependence of the dissociation.
As opposed to en electron ie>osct swehsnis* s rising pressure dependence is obtelne**.

5265

moeitim or SCATTEIIME nktccsscs m POSITIVE cattMt or Ar SLIM OISCNMSC. v§ra
Hrachov*, Kttůolt Hrach (Faculty of Nathasjatics WHS Physics, Charts* Univaralty,
V Holaioviacácti 2, Praha •>. A siaallflaal «aacriatlan »f ac flaw £lschar»a in araa*
•as •erivae) hy caaawtar aaa«riaae>t. The ainiaal aat ml intaiactlaaa far alactraaa
consists sf elastic calllsien, mum la««i •scitatian, isnizstisn, alactran-alactitm
scsttsrinf. Thaaa iHtaractlasM araatMC* th« NaaaalllaM elistribwtiaii af alactrana.

COMPACT S'CCTROMCTC* fO* LAS£* PláUUk »!ACN«SnCS. Qlětith l i m r , Cavsra Kravahf,
i«*isie» f i r e * f.lntt, * f Pftysics, CzachasJ, Acs*". S«i., i M «C ftmmv, * fa«. HMCI.
S c i . , Tech, Uni». of frafw*, 115 1» řraawej. tlsras s-i«ei r iw-eie** arrays were cs-
JLiterate* an« ueetf in a ceapsct x-ray sa«ctre««ter f e i Isser alee** sls«A*«tic*. The
4epen«>nce cf electro*) teaaersture mm* density mt Al *J2eea« m* iaser pvls« anargy
ens' the pesitien cf t*>* tstaet vs. fecal pia#ve sf fscusinf ie^e ««e aetarataaei.

5775

5275

n rtsffM« I Í , í f t - t r í K t ř i í frte+vreewts *f the ffa«
•*•- t««*«r«ili,r* me t« :4*« £i th* *ici»-itj ef 4it

thm inpyt M « I 17(Nk«. «k«««rics:iy a*«eie« exlsS »!•«•« »el«ciitias an4 #»tar
fisr t*w fissiM' aatwtrstiao sr* ľ th# rs^a# f rest J^Wa/s •*>« l . l f* '

t« U5«a/a s*»# 9.1S*4hf/afZtMr4a»; rs«a.

- Z5J •
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5280

DYNAMICAL BEHAVIOUR OF AN ARC GAS HEATER. 3. Jeništa and Z. Sedláček (Institute

of Plasma Physics, Czechoslovak Academy of Sciences, Pod vodárenskou věží ft, CS-182

11 Prague B, Czechoslovakia). A numerical solution is presented of the non-statio-

nary E1jnbaas-Heller equation. The spark ignition model and the dynamic current-

voltage characteristics Kith applied alternating electronotoric force have been

studied.

5280

MtASIIBIMl Of TMt TeMMKATUBS OF T B CAřAClXIfaXY COUřLBD S H » r«Q<WCY
OXSOSAMSS.
T r a t l a l a r ¥rf* f *P . Ct iaar Taaař. Oapartawat of Pmy»losi Eleotroala
Mftsajrjfc Vmtrvntty, Kotlářská 2, a l l 37 Bra*.
2ma teaparetvr* **• baaa> datazmtaad fram racatlaoa.1 l laaa * 2 337.1 BB>
f a r f n f M M r 27 "•« »•* p**«r o«tty«t 5O-5OO ¥ .

52»0
SIMULATION OF PARTICLE BEArS USINB OJMICMT TUBE COBC. Paval Vrba ( Inst i tute of

PI n « i Physics, Czach.Acatf.Sci. , Poa yodaranskou v n i 4, l«2 n Praaua »>.

T«o-a-iaansional re la t i v is t i c alactroaaanatic cirrant tuto* coda POISBON 2 has

davalw>aa* to siaulata furaation of stationarr aaaaa in avtarnal and internal

alactroaaanatic f ie lds . The siaulation hr the cod* can toe helpful for the oi»ti

I r-alativistic diode desisn, «dtich di f fers in cathode or anode <

(000 (COMOENSEO MATTER: SfKOCTUHE , THCRHAl ANG MECHANICAL rROTCItTIES)

THE CQHTf.lWSllQH TC THi IhiiSrrCATrCN C? THÍ PARTIA'. CCHIREKSE CF X-RAYS. Marian

Čerós-sky í l f í s t t t y t e cf Physics, Czec^cslcvak Äcaíeufy cf Ssiences, Na Slovance 2,
i6Q 40 Praj-je 8 3 . I r experidisrtsi: srranseme^ts wit* ars withcat ac3nochroiiator

the different, f«*f#f cf P-.e Ciftsazticr. prcfi les were est;it»teS. These flifferences
cir Ce irtecpreteJ as ť~e effects c* ť~e p9;rt;al ccftere^se of *-ravs.

nun riurm mrinx SCATTE»I«C ti«a«T or I - M T
SfCCTU 0»«/«j Sl»r, aatoaun *ia*na* i l i w t i t v t * of P*r*tc*, CMdtoalowak
AciOmmr of 5ciai*c«, CMkx«*«xalcUi to, řrahař. A t i l i t r of f t n i t - c l u a t a r M i l t l p l *
»cmtt*iim thaory t o a a a c r i * * JlS-spactr* i * 4aaonatratad v ia coaparlson of
cMlcvlmtma mrmctr* of Cw aa* M m t t : aapaclaant. l y j a w t a d Utaory i « lwii ianasnt
on l>aajd-»*rwrt*f« raawlts aad cam km a»l iad also t o »on-cry»t*llij»» a « t * r i « l s .

•MLO'S 4MB K M " U W S OOMOrTIWr tH INK DYNAMICAL TMKWY OT DUTHACTIOM.
o, Lltwmm,, r bs* <rr*e, of stianc*, MU, Kotta#«k4 x, * i i y r i m , r a c o ŕ «n*l-
naarlnt, TTJ » m * i , I r «^»*traa*. U> hm»'m Vtmmy Mm «l*m*r»i«n a«>iation <MC>
•f » w M ' « Ownrx <rr> can ka t i r n t M . iaaa41*t«ly in a a i a p l * r«ra. in f T
n-tmam .aaar»>iaatt^ «r araclM* ir>claa»**» 4 1 t f t r lr> U>» n a * i r of confluant
••14M in DC anir- *J1 ra«Mlta »f r r a r * v«l i4 f«r aittw r«f i#ctl«n too.
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6110

X-RAY DIFFRACTION FROM SILICON SURFACE MODIFIED BY ArF EXCIMER LASER PULSE. MiloS

Kopecký, Eduard Krouský, Ivo Lukeš, Oldřich Renner (Institute of Physics, Czechoal.

Acad. Sci., 180 40 Prague). Basic parameters of the silicon crystal surface layer

modified by laser pulse (the thickness of the disturbed region and the mean change

in the crystal lattice spacing) are determined from X-ray diffraction rocking cur-

ves. The calculations are performed using the method of integral characteristics.

6110

STRUCTURAL STABILITY OF THE AMORPHOUS Cu-Zr-SASED ALLOY - XRO, EXAFS, (M. JERGEL,

Institute of Physics SAS, Dúbravská 9, CS-842 28 Bratislava, P. KIZLER, R. FRAHM,

HASYLAB at OESY, Notkerts.85, D-2000 Hac&urg 52). The structure of the Cu 5 J 5 Z r 4 4 3

ND_ ,, amorphous alloy in the as-cast and various relaxed states was investigated

by XRQ (on a laboratory source) and EXAFS (on a synchrotron source) techniques.

6110

X-RAY STUDY OF STRUCTURAL DEFECTS IN A SEMICONDUCTOR SUPERLATTICE. Josef Kubéna,

Václav Holý (Department of Solid State Physics, Faculty of Science, Masaryk Univ.

Kotlářská 2, éíi 37 Brno), fhe structure of superlattices is studied by neans of

double crystal x-ray diffractontetry. The casic structural parameters are determi-

ned from the angular positions of the diffraction peaks, the for«s of these peaks

are sensitive to the defects, mainly to the interface rougnness in the lattices.

6140

MQSSBA'JER STtm Of AMORPŕOJS FeCoSiS: UME OEFEfceciT 'HERMAL STAĚILHY- Jczef Sitek.ttercel Migl ier in i ,

(Department of Nuclear Physios and Technology r 612 19 Bratislava) Beiaviour of trie sables after a

heat treatment st 623 K lasting f ran £5 to I3SC irir; w3s investigated- Crystallization began aiter

150 r i n . ře-Co solid solution antí (Fe^ 5Oop ^ j B phases were revealed Their relative amount was

found to Oe time dependent. Trie anneaJting temperature was cJetermined with respect to Mossbauer spec-

tra fKorcaei f cor. 2Si to 723 *• arrJ at 295 K after the ccrrespontíing heating, respectively.

6140

KAKMi SPECTRA OF GLASSľ Cftf-hOtt. Zvam Gsegora, L-jbomír Jastrabím, Kateřin* Roke-

so'/á, Ladislav Soukup, Vtadiaír Vorl£če« (Institute of Physics CSAV, H* Slovan-

ce 2, teo to Praha 8, CzechosLova*i«I!. Fasuir. spectroscopy is used to characterise

rfce Kicrostruct^re of bulk turbo*tr*tic giassy earbor., heat-treated at different

temperatures. Bctfc Tst nr-d ZrA order sp*ctr* in4ioate dw»iR»jct graphitic ©r-

, with the "crystíilite" size increasing tfitfc te«

GF *MDWH0'/; FeCrtt*: (HOMOGEíCri1 Oř THE PIMOK. Mtrciei ^s ' i ier iT i i . Joief S i t * ,

c! f*y;le»5 Pfľ/sí«;s smí1 Technciosy, SÍ2 I? 6r»tisi»vaí CiffeíefKes- íietween tN» i n i t i t j

m<ú vrm f í fwl part's tri tř«e <w»rjřBLS Ft„,Cf^C-:.?.. sí*txr mtt feveaiei i r «*gne-{áf: structure. The

net amfftutization ts ťjzrmt Í I osej Í9 tnr f i * e r pitné i1; the f inel {a»ít f i s i n | in-pl i

» ftete'jte?! Ď> nwanis cf the ««gi'j angie nwtňotí Tme. obweiv**: ííi*nges jn riyperfine

to yfwt^ i l i zws t.eeímc los ími coníit ior* ítói.iQ t f » crtp»r»tiar cí
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6170

STRUCTURAL DEFECTS AND MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICES. Zdeněk Bochníček,

Václav Holý, Oosef Kuběna, (Dep. of Solid State Physics, Faculty of Science,

Masaryk University Brno, 611 37 Kotlářská 2). X-ray difraction provides data

about lateral and depth structural defects distribution (x-ray topography) and

some microdefect characteristics as their density and averaged diameter (x-ray

difractometry) that are useful in device manufacturing.

6180

EFFECT OF REACTOR NEUTRONS ON PHYSICAL PROPERTIES OF SEMICONDUCTORS.Ján Mudroft,

Pavel šutta.CuboBír Macko(Katedra fyziky WTŠ.PS 761/KtlO9,031 19 Liptovský t-ii-

kuláě),Pavel Macko(Katedra fyziky EF SVŠT,Mlynská dolina.812 19 Bratislava).

The resistivity measurements of Si(P~N~),Si(N*P~) and Si(P*N~) aatarials have

provsd the resistance against fast reactor neutron irradiation by fluencies

up to 1.10 • .

(190

NEUTRON DIFFRACTION ON METALLIC GLASS. K. Krištiaková, J. KriStiak, P. Ouhaj, P. Pacher*. V. Siskin*

(Institute of Physics, SAS, Dúbravská cesta, 842 28 Bratislava, ̂ Laboratory of Neutron Physics, JINR,

Dubna, USSR). The structure factor SÍ0) was determined up to high-aoaenti* transfer, O ^ ^ O Ä" . for
Fe83617 m e t a i i i c 9l*ss. The scattered neutron spectra at 30°,60°,150° Mere aeasured by TOF Bethod at

IBR-30 facility of JINR Dubna. RDF aas obtained using Fourier transform of 3(0). Comparison of experi-

Mental G(r) with Model calculation is given.

Í220

MATHEHATICAL MODELLING IN MECHANICS AN3 THERMQQ.YNAMICS OF GRAINED SOLIDS. Vaciav

Horák, MFF UK Praha. The constitutive relations for sanple configurations of grains

of grained material was formulated unáer shearing defornations and used in variatio-

ns! principle of Hcj-Hai Chang and in convolution variational principles of mechanics

and thernodynanics of theroo-visco-elastic grained nectia and in inverse variations!!

principles of nechanics and therirsiyiFtaiRics.

(220

KICSOHaJtIKBSS Cf IBM FI1M6. flavdislsT Navrátil, P*tr Keaae, Depart Mat of
General Fkgraie*, Mtmmryk'm Uoirereity, Xotláttká 2, 611 J7 Brno. Two alapl*
teci»ique« axe pr—nlmů to obtain tbe ch*r«ct«rlatic microtaardMM
ot »urr»ce eoatiaca Umt i+ too thin for the TSIUM to b* directly
The first aoaai ia b«a«d oa tM •xtrapol*tio« on the s*ro lo«4 and the ••ccod

w tht mlmftl* fcoaatrical

•attar, tfca i l u t t r i l U a i f a arl*«« a* as ittmt «f ila#if«tt»f
aaaray.Ta* llatar élaj—laa má mmtmrn— »t mlamttn ar* ffif»tti—,t» t»
f«tlac waray.Ia tkl* flaw I tor U it*** r*l«tl«a«
•f ffiwtala a«á tte Akawitf •* •»»•—* lal «aMhV*
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6220
IDEAL COHESIVE STRENGTH OF CRYSTALS. Jaroslav Pokluda, Pavel Sandera (Technical

University, Technická 2, 616 6© Brno). Ideal strength values of fee, bec, hep and

diamond pure element crystals are calculated under three-axial tension conditions

and used in the proposed inherent brittleness criterion. As a result, C, 81 and Ge

crystals appear to be inherently brittle whereas fee and hop crystals sees to be

inherently ductile. Crystals of Mo, V, Fe, Ta, V and Kb are of transient type.

6220

FRACTURE INITIATION HI Cr-Ni-Mo-V STEEL. Anna Brožová, Eliška Keilová (Huclaar
Research Institute, 250 68 Řež). Practure initiation sites in pre-cracked bend
specimen or fcainitic structure - carbides in maximum tensile stress region in
temperature below brittle-ductile fracture transition and inclusions on incli-
ned slip-planee at the crack tip upon transition - was studied by optical and
tranemition electron microscopy.

6220

MODELLING Of DAMAGE STATUS. ?«tr Brož f*u<i*t..g Research Institut*, äollmwa 7,
166 06 Prague 6). Considering the multiaxLal loading, the intermediate typ* ef
the anlsotropic damage and damage variable properties in the three-dlmeajsienal
•tate are examined, creep process and time hardenlnc being affected. Applica-
tion* are outlined for both the plaetio deformation coupled with low-cycle
fatigue damage and brittle fracture of beams under bending.

6290

MATHEMATICAL MODELLING IV MECHANICS AND THEJtMOŮIMAHICS OF GUINEO SOLIDS.
Vaclav Horák, MFF UK Praha. The constitutive relations for sample configura-
tions of grains of grained material was formulated under shearing deformations
and used in variational principle of Hu-Hai Chang and in convolution variatio-
nal principles of mechanics and thermodynamics of thermo-viaco-elastic grained
mediums and in inverse variational principles mechanics and thermodynamics.

6400/0550

MODULATED STRUCTURES IN THE TWO-DIMENSIONAL LATTICE GAS MD3EI. Iva Karasová, Anton

Surda (Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava). The lattice gas

model with short range competing interactions (an analog to the ANNNI sodel in a

field) is studied using a cluster apprcxi«ation for the transfer matrix foraatiss.

The model exhibits a very rich phase structure, which is obtained numerically and

analysed in detail.

(4(0

AN JOCMVLE Or KUGHKDIC Plft&E TKM6T7IQN. Josef Holafecrvaký, Vladimír Dvořák,
institute at &ty*ic», Czechoslovak Aced. Sci., Ks Slovence 2, Pr%?je e. ElasUc properties oi
the Linesr perflrjotoelisaiKe ^ f ^ ^ j sr> dijecweed. Sottmin* of the solid phase with increasing
besperature with reep«ct to tjrtlaKial itefonetion í* eHplained by linear oovplinj of the lett loe
f i — T«I Lj to preswalsle orlrr parmaster, *h i* <iianct«risM the roughening of molecular layers.
An orfer disorder tristata Is lžu? moteli Is used to describe "mvaatlsed
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6570

THE ANIZOTROPY OF THERMAL ELONGATION OF METALLIC GLASSES RIBBONS. Z. Bezáková, G.

Vlasák (Institute of Physics SAS, Dúbravská cesta, 842 28 Bratislava). Temperature

elongation of as-quenched metallic glasses decreases or increases under the in-

fluence of relaxation. Magnitude.- and sign of volume change of wide ribbons is

determined by orientation of the sample. Relaxation is shifted with the change or

heating rate. Relaxation in invar materials decreases invar effects.

6590

Specific heat study of the phonon-fracton crossover in glassy As^S,
Orendáčová A., 13urkin I.M., Stefanyi P., Feher A., VedeleS V.I., OrendáČ M., *Turianica I.D
Dep.of Exp.Physics UPJS Košice ČSFR, 1 State university of Uzhgorod USSR
Specific heat of glassy As2S-j prepared by various ceil ing rates was Measured
in the range 2-15 K. He found that the phonon-fracton aodel may be used to
describe the experimental results.

6610

THE CONCENTRATION OEPENOENCE Oř AUTODIFFUSION IN LIQUID METAL MIXTURES - THEORY I

Richard Dvorsky, Inst. of Metal. Processes Theory Czech. Acad. of Sciences

Místecká 17, 705 00 Ostrava 3, CZECHOSLOVAKIA

The paper presents the theoretical bases of description of caotic motion of

particles (clusters) of liquid metal mixtures. On this basis there was derived

the autodiffusion equation for mu)ticomponent metallic melt.

6855

MODELLING OF THIN FILM GROtfTH. Rudolf Hrach, Věra Hrachová (Faculty of Mathematics

and Physics, Charles University, V Holesovičkách 2, Praha 8). Various growth models

of discontinuous aetal filas are discussed on the basis of the spatial distribution

at generated islands. The degree of randomness of the island structure can be cha-

racterized quantitatively by the 'quadrat counts' Method and then can be coapared

for these models with experimental data.

6860

MICB0BASWBSS Of O U I K U - U a OLRBCK FllMS <M SILICGH HCHOCJffSZALS. Jtevretil V.,
•iase P., tooupciJtOT* L., Janča J . (Department of General Phjraics, Maaarjrk'e
"BiTvrsity of Brno, Kotláŕaka 2, 611 37 Brno). Microhardn»* of thin •olid tlim
tut b««n mwaaurad according to the mwthod, described by J 0 M « O B and Bogmrk, QaXr
qual i tat ir* aod rmgam dapandanrt of the hardn««« on plaaaa p*raawt«rs ((•• caapo-
•ition and praaaure, U b Í 4 # ) b u ba«n found.

6860

PROPERTIES OT X^i^ AMD GeOg THIX FllMS FREfARED BY R? MAGVETHOJI SPUTTJERIJÍG.
D.ChToatoTá, ř.Boháč, L.Jaatrmbík, P.Široký (FzťJ ČSAV, Na Slovane* 2, Praha 6 ) ,
J.Sobota (OPI ČSAV, Královopolská 147, Brno). For th« GeO? ejid TC^Oj thin f l l u
the optical properties (refraction Index, ebaorptlon coef f ic ient, pocition of
th« nbaorptlcn «dg«) as well ee structural ortem ere deec -ibed depending on the
preparation method an<i therrsal processing.
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6630

DIFFUSION OF METAL ATOMS IN METALLIC GLASSES. (V. Boháč, S. Luby, Eva Majková,

Institute of Physics Slovak Acad. Sci., 3í2 ?G Bratislava, C.S.'.R.). The dif-

fusion of Au and Ti atoms in the Ni-Si-B and Fe-Co-B metallic glasses was

studied by the Rutherford Backscattering Spectrometry and the Auger Electron

Spectroscopy. The experimental results are presented and the possible mechanism

of the atomic transport in the amorphous structure are discussed.

6800

PHYSICAL MODELS OF POLY - SI LAYER PROPERTIES AHD THEIR USE IH TECHNOLOGICAL

PROCESS SIMULATOR. Pavel Sopuch, Jaroslav Maraik, Josef Dobeš, J I H Bednář,(TESLA

VUST A. S. Popova, HoTodToraká 994, '42 21 Praha 4 ) . More accurate models for cha-

racterization dopant segregation and grain growth in poly-Si are derived and ve-

rified. Attaapt has been nade to descries jionequilibrium dopant redistribution at

grain boundaries. The results are from £32 simulator.

6800

THIN NATIVE OXIDE FILMS AT THE InPdOO) SURFACE.Josef Zemek,Ladislav Pekárek,

Institute of Physics,Cz.Acad.Sci.,Cukrovarnícka 10,Prague 6:Tesla-Electronics

Research Inst.,Novodvorská 994,Prague 4.X-ray induced angular resolved pho^oelect-

ron spectroscopy has been used to study the native oxide layers grown on (100)

surface in dry and wet air.Oxides are close to InPO^ with thicknesses from 0.4na

for fresh etched samples to 1.3{2.3)nm after one year aging in dry(wet) air.

6845

DESCRIPTION OF TEMPERATURE OSCILLATIONS IN SOLIDIFICATION PBOCESSBS

J. Pražák, J. Pátek (SvF ČVUT Praha, ThakuroTa 7, 166 29 Praha 6)

Phenomena caused by connective instabilities and other mechanisms at the solidus

- liquidus interface are analyzed bj means of two complementary approaches - com-

plex numerical simulation and simplified analogies. A theoretical possibility of

sn alternative stabilization method ('geometrical stabilization*) is formulated.

6855

AMORPHOUS HXDROGENATED SILICON PREPARED BY EVAPORATION A5D HYDROGBHATIOW PACK
ĽAG1ÍET0ACTIVE MICROWAVE ION SOURCE. František Schauer.Ota Salyk, Oldřich Zmeikal,
Jaros lav Pole*-, » t r Sládek, Karel Zubík (Dep.Physics,Techn.Academy,PS13 t 61200
Brno),Jan Kre1< J\ ''PM C°SAT). Optimal cond i t ions tor the d e p o s i t i o n of a-Si:H f i lms
were explored using independent f l u x e s of S i and H p a r t i c l e s , minimising h e t e r o -
geneous s t r u c t u r e .

6855

PRtPAHATIOtI AND STUDY OF THIN FILMS CiJS - CdTe HETEROJUNCTIONS. Jiří Kovanda,

Ja-ta Touákov.J. Dobroolav Klndl, Jiří Toušek (Faculty of Matheir.atJ.es and Physics,

crinrlec University, Prague, He Karlovu b, 121 16 Praha 2, CS). X-ray diffraction,

the upectral dependence of transmíssíon and the spectral response of the

CdS-Co'Te cyotem were studied. The CdTe layers were electroplated on glass-SnOg-CdS

• ubotrates. The CdS-CdTe junctions are photosensitive from 0.52 to 0.81 /im.

- 259 -
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7120

p-PARTIAL DENSITY OF STATES IN Cu-OXIDES BY X-RAY Cu K BANDS. JiM Dr&hokoupil, Martin Polčfk
(Fyiikilnl ústav ČSAV, 16200 Praha 6, Cukroraniicka 10). The Cu K eminion and abiorption bandi of Cn,O,
CnO, orthoihombic and tetragonal Y B « | C U J O T _ , measured by m are compared with the photoenňulon and ihe
calculated DOS. Main changes of the valence band concern the originally O 2p states. For the fint time absorption
and enmiricn b»n '• were mutually related and thus the prepeak in Cu K absorption bands was correctly located.

7128

THE t2- f 3 ANDERSON LATTICE WITH t-t HOPPING

Jan Petrů (Fzlí ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8, ČSPR)
A mean-field approximation to a boaon functional integral treatment la used
to desoribe the effect of adding a direct f-level hopping to the f - f 5

Anderson lattice. We shon that the universal assumption that the f-level
hopping may be ignored in heavy-fermion systems may not be true.

7155

NEK RELATIONS FOR AM EVALUATION OF SCLC. Vladimír Čech (Research Institute
for Materials and Technology, Rybkova 2a, 602 00 Brno). New relations for an

evaluation of steady-state Space-Charge-Limited Currents in low conducting

materials were derived by the drift mobility dependent on a position of the

Fermi quasi level. Results given by the evaluation of I-V characteristics

measured on a-Si:H support a correctness of the starting assumption.

7155

PRESSURE INDUCED DX CENTRE IN GaA S l . x P x : S. Jan Zeman, Václav Smíd, Jozef Krištofik, Jin J. Mares

(Fyzikální ústav ČSAV, Cukrovarnícka 10, 162 00 Praha 6). The results of the systematic investigation of the DX

centre levels in GaAsi^P* : S ( 0.3 < x < 0.5) under hydrostatic pressure are used to construct the model of their

distribution in the gap. The model is based on the charge neutrality equation taking into account the T and X minima

of the conduction band. The calculated pressure and temperature dependences of the occupation of the levels and

the specific resistance of the material agree very well with experimental data witnessing the correctness of the model.

7165

THE STUDY OF RADIATION EFFECTS IN METALLIC GLASSES BY POSITRON ANNIHILATION,

dubomi r Macko*. Marcel Miglierini**, Pavol Šutta*, Ján Mudroň*. (* KF VVT§.

031 19 Liptovsky MikuláS, ** KOFT EF SV5T, Mlynské dolina. 812 19 Bratislava).
The positron lifetime in FeNiCrMoSiB metallic glasses after neutron irradiation

depends en the total fluence of neutrons and, perhaps, on Cr content, too. Small
quenched-in cavities and extended trapping centres coexist in measured alloys.

7190

INVESTIGATION OF DEEP LEVELS IN SILICON. Jan Prokeš, Oto Stefan (Faculty of

Mathematics and Physics, Charles University, Ke Karlovu 5, 121 16 Prague 2),

Miroslav Škaloud (ČKD Semiconductors, Budějovická 5, 140 04 Prague 4). The

presence of defects forming deep levels in Si power devices influences their

reliability and parameters. The samples doped by diffusion with Au, Pt, Pd,

Fe, Co as well as reference ones were studied by capacitance methods.

- 260 -
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7200

COHERENCE EFFECTS IN FINITE SYSTEMS. P.Heřman (Pedagogical Faculty, Hradec Králové),

I.Barvík (Institute of Physics,Charles University.Prague). Interest in migration of

Frenkel excitons led to application of different methods • Generalized Master Equa-

tion (GME) and Continuous Random Walk(CTRW). Though the mathematical equivalence of

CTRW and GME methods is doubtless the physical application may get into troubles.

On simple examples we show the applicability of CTRW methods for exciton transfer.

7200

M0H0CRYSTALIC GERMANIUM IN PRESENT TECHNOLOGY.LadÍ8l»Y Řezní5ek,Vladimír Knob-
loch, (Huolear Research Institute,Sež 250 68).The poster i s a surrey of using
monocrystalio germaniua in present technology.Its preparation and applloatlon
to radiation detectors,bolometers,infra-red and other devices i s described.

7210

HOT LO-PHONONS IN III-V AND II-VI SEMICONDUCTORS AND IN AlGaAs-GaAs QUANTUM WELLS.

Karel Král, Bedřich Hejda, Zdenek Khás (Institute of Physics, Czechoslovak Acadeay

of Sciences, Na Slovance 2, CS-180 40, Prague). The hot phonon population is

calculated for the hot electron cooling process. In the bulk saaple the effect of

the electron energy collision broadening is included. The generation rate of the

phonon Wigner distribution function in the quantua well is computed.

7210

R-MATRIX AND THE COHERENT TRANSPORT IN MESOSCOPIC SYSTEMS. L. Smrčka, (Fyzikální

ústav ČSAV, Cukrovarnícka 10, 162 00 Praha 6). The sample conductance is deter-

mined by transmission and reflection coefficients. The scattering S-matrix and

consequently the transmission and reflection coefficients may be determined from

the R-matrix which describes the relation between the amplitude and the normal de-

rivative of the wave function at the boundary between the sample and the leads.

7215

ON THE ELECTRICAL RESISTIVITY OF THE QUASICRYSTALLINE DECAGONAL Al-Mn SYSTEM. 0.

Macko and 0. Hudák (Institute of Experimental Physics, Slov. Acad. Sci., Solovjevova

47, CS-043 53 Košice). A simple effective-medium approach is used to study aniso-

tropic properties of a decagonal Al-Mn system. Calculated temperature dependences

of the resistivity were analysed in the direction of the periodicity by means of

some electron-phonon scattering processes.

7220

NONEQUILIBRUM ELECTRONS AT THE METAL-SEMICONDUCTOR CONTACT.

Michal Horák /Technical University of Brno, Faculty of Electrical Engineering,

Dept. of Microelectronics, Údolní"53, 602 00 Brno/. Distribution fjnetion

of electrons in silicon at the reverse biased metal-semiconductor contact is

calculated in two ways: analytical solution of the Boltzmann transport equation

and the ensemble Monte Carlo simulation.
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7240

FlYIHQ-SFOT METHOD. Ing. Martin Jaroá (K334, ČVUT PEL, Teohniolcá 2, 166 21 Pra-
ha 6), The method for the measurement and napping of a homogeneity of ailioon
wafers with TS junction, whioh is scanning by red light spot from low-power HeHe
laser, was performed* One of many modifications of this method used in the
experiment is able to determine homogeneity of the resistivity and carrier
lifetime.

72B0

7290

LOW TEMPERATURE MAGNETOTRANSPORT OF Si-MOS INVERSION LAYERS. L.Skrbek,3.Stehno,

P.Středa, J.Šebek (Institute of Physics, Na Slovance 2, 180 A0 Prague B).

The activated conductivity mechanism at integer filling factors is changing to

hopping one with decreasing temperature. Close relation between magnetoresisti-

vity and derivative of the Hall resistivity with respect to magnetic field or

electron density is also found in the temperature range (0.09 - 2) K.

7300

INTERFACE p-HgCdTe AND ITS NATIVE OXIDE. Pavel Hôschl, Pavel Moravec, Jan Franc,

Roman Grill, Eduard Belas (Institute of Physics, Charles University, Ke Karlo-

vu 5, 121 16 Prague 2). The time development of a native oxide on p-HgCdTe was

studied by a measuring of the conductivity and Hall coefficient at temperatures

4.2 - 3OOK. Both an inversion layer and accumulation one were observed on the
surface. A theoretical model describes experimental data very well.

7300

EFFECT OF DEGRADATION ON TRANSPORT PROPERTIES OF AlGaAs/GaAs LASER STRUCTURES.

P. Hubík, V. Šmíd, E. Hulichis, A. Abraham, L. Roskovcovi (Inst. Phys., Czech. Acad. Sci., Cukrovarnícka 10,

162 00 Praha 6). I-V curves and DLTS spectra of AlGaAs/GaAs pulsed laser structures were measured before and

after their degradation at room temperature. Increase of a current in I-V curves was observed after the degradation. It

is interpreted as an increase of a surface and bulk defectc concentration. The degradation leads also to an appearance

of two majority-trap peaks in DLTS spectra with activation energies about 0.4 and 0.7 eV, respectively.

7320

THE CALCULATION OK THE ELECTRONIC STRUCTURE OF LOCALIZED DEFECTS AT THE SURFACE.

F. Máča, G. Barzel, G. Wachutka, M. Scheffler (FzÚ ČSAV Praha, FHI MPG Berlin). A

novel first-principlo self-consistent Green function method to calculate the elec-

tronic structure of localized defects situated at the crystal surface is applied

to study a single Na atom adsorbed on the Al(lOO) surface. The dipóle moment calcu-

lation šTTĎws f Re charge transfer from the adatom to the substrate.

- 262 -
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7360

OPTICAL AND PHOTOELECTRICAL STUDY OF MICROSTRUCTURE AND ELECTRONIC STRUCTURE OF

AMORPHOUS SILICON. Milan Vanecek, Institute of Physics ČSAV, Cukrovarnícka 10, 16200

Praha 6. Subgap optical absorption and elastic light scattering (ELS) hao been used

for study of electron density of states and microstructure (microvoids, volda and

local inhomogeneities) In thin films of amorphous silicon. A new photoelectric

technique for ELS,based on selfabsorption of scattered light, has been suggested.

7360

THE MEASUREMENTS OF A-Si:H ELECTRON DRIFT MOBILITY. J.Kočka et al. (Institute of

Physics, Czech.Academy of Sciences, Na Slovance 2, 18040 Prague, Czechoslovakia).

The new possibility to deduce the drift mobility from the initial SCL-Current is

suggested. At electric fields F>100 kV/cm and low temperatures T<120 K the electron

drift mobility (//n), Independent of Illumination intensity, has been found. The

extremely strong field dependence of ̂ n and collected charge are presented.

7360

FET STRUCTURE BASED ON a-Si-H PREPARED BT HF MAGNETRON SPUTTERING K.Zublk,P.Sládek,

L.Stourač*; Dept.of Phys.VA Brno,*Iust.of Physics, Czech.Academy of Sciences Prague

FET structures on c-Si(N+) substrates coated vitb S13N4 and/or SiCyt Si3>4 reached

a switching ratio of 10s. FE conductivity through the P-channel and the role of the

dielectric layer were observed. For the characterization of the a-Si:H films the IR

spectroscopy, thermal effusion of H, electrical measurements and CPM were used .

7360

GAP STATES DISTRIBUTION IN THE AMORPHOUS HTDROGENATED SILICON INVESTIGATE) BT ANA-

LYSIS OF THE PHASE SHIFT OF THE MODULATED PHOTOCURRENT. P.Sládek & K.Zublk, Dept.

of Phys. VA Brno. The gap state profiles in undoped a-Si:H prepared by HF magnetron

sputtering and by glow-discharge were determined by PS MFC and CPM. Two peaks in

the DOS have been detected. The peak at about 0. 35 eV below E_ supports the idea of

the intimate pairs.

7360

MOS-TBT WITH BTAPORATBD a-Si:H - THBORY.MODEXLUrG A3D EĽPBRDIEHT. 0.Zmeškal,
J.Polcer.F.Schauer and O.Salyk (Dep.?hyaloa(tahn.Aeadaagr,PS13.61200 Brno). A dif-
ferent ia l method ot TB characterist ic* evaluation la submitted.The method warn
checked using nodal calculations and applied on real atroeturta with a-Sl:H pre-
pared In our laboratory by evaporation with simultaneous bydrogeaatloa ut lac aac-
netoactive microwave ion source.

7390

TEMPERATURE CHANGES IN THE REACTION CHAMBER DURING THE DEPOSITION OF A-Si:H.

J.Stuchlík, P.Krea arid. J.Kočka, Institute of Physics ČSAV, Cukrovarnícka 10, 162 00

Praha 6, ) Tesla - Vacuum Technology, Na Jenerálce 54, Praha 6. The start of the glow

discharge In silane leads especially at high r.f. power, to the substantial drift of

real substrate surface temperature. The influence of this fact on the quality resp.

thickness inhomogeneity of a-Sl:H lager are described.
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7390

METHODS OF POTENTIAL DISTRIBUTION AND LINEARITY HEASURING ON THE UNLOADED

SILICON TENSOMETERS.

Lubor Jirásek, Vladimír Sloup, Dept. of Microelectronics, Faculty of Electroenge-

neering of the Cz-ech Technical University, Prague Suchbátarova 2, 166 27 PRAHA 6

They are studied and discused different methods of potential distribution and

linearity measuring on the unloaded silicon tensometers produced in the CSFR.

7390

QUANTUM FUNCTIONAL DEVICES, Jiří Kodeé, Karel Vavrína IFEL-CVUT Praha, Technic-

ká 2, 166 27 Pruna 6). Recent advances xn the area of quantun coupled devices

are discussed. After a discuasion of resonant-tunneling through heterojunction

double barriera concept in the introduction, in tne second section rettooant-

-tunneling bipolar transistors and the physics two-dimensional systeas are

described.

7410

EFFECT OF HIGH PRESSURES ON CRITICAL PARAMETERS OF HIGH-T SUPERCONDUCTORS
c

J.Kamarád, Z.Arnold, V.Plecháček (Institute of Physics, Cukrovarnícka 10, 162 00 Prague 6, +Natio-

nal Research Institute for Materials, Opletalova 25, 113 12 Prague 1) The currant j it — « • and

the tasyeiattire T c increases under hydrostatic pressures up to 1 GPa in ceraaic VBsCuO and (BiPb)-

SrCsCuO superconductors, in contrast with classical ones. Before final sintering, the saaples were

cospscted by qussihydrostatic pressures p c to 7 GPs. The dependence of j c on p c exhibits — « j —

7430

MAGNETIC RELAXATION IN YBaCuO SINGLE CRYSTALS ANALYZED FROM HYSTERESIS LOOPS.

Ladislav Púst, MiloS Jirsa, Jana Kadlecová a Stanislav DurCok, Institute of

Physics, CSAS, Na Slovance 2, CS-180 40 Praha 8. Steep temperature dependence

of magnetic moment m (</=? critical current jc> is about 10 S/K. Characteristic

pinning energy of flux line bundles was determined from the linear dependence

of m on logarithm of the rate In |dH/dt| of magnetic field sweep.

7470

TWINNING IN Y B a 2 C u 3 0 7 x SINGLE CRYSTALS. Alica Rosová, Ivo Vávra (Institute of

Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Czechoslovakia).

Irregulary shaped complexes of twins with parallel twin boundaries were observed

by TEM and optical microscope. Twins near the interfaces between the complexes

are elastically and plastically deformed by strains connceted with termination

of twins and twinning in both equivalent crystallographic directions.

7470

FORMATION OF PHASE MIXTURES AT THE C30(80K)-PHASE DECAY IN Bi-Sr-Ca-Cu-O SYSTEM
P.BoháčtójJ.PracharovájST.CivišjF.Fendrych,Institute of Physics, CS Acad. Sei.,
Na Slovance 2, 180 40 Praha 8, Czechoslovakia / Simple reaction 2C3O*C37+C24 is
not possible due to partial Ca+Sr substitution in the C24 phase(Reactions Ca+Cu+
+C3C-#C37 and C3O*C24+Cu+Sr lead to formation of (C3O+C37) and (C3O+C24) mixtures
that alow down formation of the C37 phase and are for HOK-samples typical.
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7470

THE PENETRATION DEPTH IN CERAMIC BISrCaCuO KEASJRED BY HUOH SPIN ROTATION

S.Kapusta. D.Nliňanský*. T.Hansl ík*. J.Buriánek**. H.Síchová**. FzO. *0ACH ČSAV. **(JK Praha

V.A.2ukov. V.Ju.PoaJakuäln. A.N.Ponoaarev***, A.C.Cistov*** e t » 1 . . J1HR Dubna. ***IAE

A peculiarity in the relation between T and I/A was found. The London penetration depths

A x • 2300 ± 100 A (In 80 K-pha«e) and A^ - 2030 ± 100 A (in 110 K-phase) ver* extracted. Obtained

value in 110 K-phase is lower than expected by eaplrical 'linear* relation in other high-T '«.

7470

X-RAY PHASE ANALYSIS OF BI-SR-CA-CU-0 HIGH-TC SUPERCONDUCTORS. J.Rusek, P.Fllip,
P.Kučírek, R.Kubinek,(Hlnlnc Institut Ostrava, TU Ostrava, IHRI Dobři, Palacky
University OIOMOUC). The BljSr-Ca^.Ci^Oy sarnies are polyphase and comprise aaln-
ly the 20K phase. Some structural defects(pores,inho*ogenities) and stolcMoaetry
defects are observed. The samples are polycrystalllne with sheetllke aorpholopy
of randoMly oriented grains.

7470

EFFECT OF SYNTHESIS CONDITION ON SUPERCONDUCTING PROPERTIES IN T l ^ ^ j C u ^

OXZDE. H.Tlako, 3.Kováč. P.Slanfto. M.Mihalik. P.Dlko, I.Zetule. Institut* of Ex-
perlaentel Physics, Slovak Acadeay of Selanea*. Solovjevova 47, 043 53 Kotle*.
Czechoslovakia. Soaa aagnatlc and aupareonduetlva paraaetara war* derived fro*
th* axparla«ntal data baaad on th* O-L thaory. Th* critical currant «aa aatlM-
tad froa th* aagnatlzatlon hyataraala loop by aaana of th* Baan'a aodal.

7470

INFLUENCE OF AN Ag ADMIXTURE ON THE PROPERTIES OF CERAMIC SUPERCONDUCTORS
(BiPb)SrCaCuO. P.Svoboda, P.Vašek, O.Smrčková, D.Sýkorová, (Inst.of Phys., Cukro-
varnícka 10, 162 00 Prague 6 and Inst.of Chen.Technology, Suchbátarova 5, 166 28
Prague 6). Adding of up to 20 weight! of Ag into superconducting ceramic*
(BÍ3f2

Pno.8'Sr4Ca5Cu7°x n a s beea shown to influence the intergrain coupling in
the samples. Optimal Ag concentration was found to lie at about 5%.

7470

HAGNETIC PROPERTIES OF MAGNETIC FLUID COMPOSITES WITH HIQH-TC SUPERCONDUCTIVE
PARTICLES. P.Kopcanaký. V.Svldroň. T.Tlaa. D.Horvath. 3.C*mák, G.Lagaň. Inatltw-
ta of axparlaantal physic*. Slovak Aeadaay of Selancaa. Solovjavova 47. 043 S3
Koilc*. Czachoalovakla. Th* thaory and axparlaant of th* aitacaptlblllty of chain
structures of YBaCuO partlclaa «*r* studlad. Th* chain structures nara abtalnad
by a*ana of concept of aagnatlc holoa In aagnatlc fluida.

7470

ľarsl Dlko, Tadeáí Lltsrec, Influsnc* of Calolaatlon sad Sintering Tlae on Mloro-
structure of YBapCu.O- Csrsadc* Institut* of Bxpsriaentsl Pnlalcan Slovae Aoa-
deaqr of Sci*nc*st Solorjovovm 47, Knilos. The alntarability and grmSn crowfk ar*
strongly lnfluensed by the degree of calcination. Tns grain boundary craoa are
created during T-0 tranaforamtlon in the coara* grained etructure and these
cracs laprored tbe transport of oxygon Into aaaples.
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7*75

LASER THIH FILM DEPOSIT I OH 0? HIGH-T̂ . SUPEHCOKĽUCTESS iíTT:: SZCIIÍEE LASEž. A.Cäi="-
vát.U. Jelínek, J.Musil.K.Siinečková, V.Žíca, J.Hejt=ánf-k( In s t i »-•;:. e o í" Pisysicř.Jifc Slo-
vance 2,Prague 8) ,M. Vŕbová,P.Re j f í ř , A. Jan*árc-k( Faculty of Ciuc l<?ar SCÍC-TSM =̂-1 Fisy-
s ica l Engineering, Břehová 7,Prague I ) , '/.SkáceliHe?search I n s t i t u t e for Elc-ctr^-cc--
ramics, PoapiSilova 281 ,Hr.Králové). We prepared thin supc-rcowiuctirsg YE&CiiiO íilss
on polycrystal l ine SrTiO, substrate "ex-situ" anncjling and with T,/"!„ = &B/4S K-

7475

HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTING THICK FILMS

Petr štastný, Radomír Kužel, Fac.of Hath, and Phys., Ke Karlovu 5. 121 16 Prague 2,

Vladimír Skácel, Research Institute of Electrotechnlque Ceranícc, Hradec Králové

The preparation of YBa 2Cu 30 ?_ x superconducting thick fílno by using screen-

printed technique, superconductive properties, their dependence and interaction

with various type of substrates (SrTi03,Y2BaCu05,Y-ZrO2,A12O3) were investigated.

7500 MAGNETIC PROPERTIES ANO MATERIALS

NEW METHOD OP THE MAGNETIC ORIENTATION, OP FERROMAGNETIC POWDER SAMPLES.

Jiří Kolorrat (Departement of Physics of Metals,Faculty of tiatheaatica and

Physics.Charles University,K« Karlovu 3, 12116 Prague,Czechoslovakia).

Tht principle of the method consists in the periodic changes of the direction

of the magnetic field.Both orientations,either according to the fora or in

accordance with anlaotropy axes, are attainable and eligible.

7520

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY AND CRYSTAL FIELD OF PrCuj. S. Zajac, F. PeSek

(Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Ke Karlovu 3,

121 16 Praha 2). We have analysed the temperature dependence of the mag-

netic susceptibility of the orthorhombic PrCu2 compound in the crystal

field model. We have determined the corresponding crystal field parame-

ters and the splitting of the H^ ground nultiplet of the Pr ions.

7525

SPIN REORIENTATION TRANSITIONS IN ( N d ^ ^ r ^ F e ^ B COMPOUNDS UNDER HIGH PRESSURE
Z.Arnold, J.Kamarád (Institute of Physics, Cukrovarnícka 10, 162 00 Prague 6) The effect of pres-
sure on spin reorientation teaperature T of the polycrystalline (Nd, Er )-Fe,.B canundi incre-

•r i ~» x í. i %

sees with increasing Er content froa <•*„/* = 0 for NdjFe.,^ to dT^/dp = - 20 K/Cřa for E r j F e ^ .
The continuouo changes of the pressure effects in studied coapounda aaea to be a twiiquuiKt of the
competition of crystal field effecta and interactions of sublatticea with different aniaotropies.

7550

CHáMGES OP IIAGHETIC PROPEHTIJSS Oř AMORPHOUä C O j ^ j B j ALUÄá AFItH áSňÍHUu>,S.
Páral Vojtanik, XJán Ceíro, 2Miroslav Hrabčák /faculty of Sciences Kosice,

2Instituta of exp. phys. SAV Kosice/.
Boron conUnt dependences of in i t ia l susceptibility X1Q, coercive force ÍU,
aaisotropgr eaergy K, aagnetic relaxation*r/r in as-quenched and annealed
G & /17.5«X<30.0/ aamplaa arc studied.
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7510

APPLICATION OK MVLTIVECtOft ALCKttfU r'OR MAGNETIC EXClTATIOKS.Z^tnfrk K«lv* ( I n a t l -
tute of P h y s i c s , Czacboal .Acad.Sci . Praha H., ft it Slovane* 2), äullívieter *l£*br*
makem p o s s i b l e tha f » e « * t r l c in t*rpr»ta t ion« by lo troduct lon of op*r»tor«
c r l b i n g Magnetic a x c i t a t i o n a . ft«.fuireaaat of nor» aqual zaro »e»D« that
voctors corresponding to •agnoos bava to include tb* bi vac tor aod/ar pa»i*d#-
acalar par t .

7550

STBUCTtaAL BEUIATIOMS IK TME Re-8 BASE AMORPHOUS ALLOYS. T. Zc«£lb, I . Turet. l i w t t t u u of

HeuUlurfy. Ziitov* 22, Brno. Ch*ng«« in the electronic uxl aafiwtic vtrticlirv in bbe F«tf-«Co*Si*

alloy* (> = 12 lo 25 i t . l Co) due to Uw rel*x»tion prcccaaaa b t U t t n 10O anl 20O*C Mawts-«d by tfcc
57Fe HoBsb«uor ap«ctroecopy are oewparad with the re«ult« of the TB-LKTO calcula.tie«!« em •*»«r«J
Fe»*Bi* aodal clualers of 100 »toa». SyvtaaaUc raia« of tJvo a«an hyp«rf if* induction
by the increase of the *ver*|e coord t nation raabsr and KM*A for the kinetic r«l»i»tiori

7550

THE STUDY OF PHASE TRANSFORMATIONS IN NANOCRYSTALLINE MATERIALS. P. Duttaj, P.švec,

0. JanidoviC, I. Hafko (Institute of Physics, SASc, Dúbravská 9, 9*2 28 Bratislava

Nanocrystalline grain formation of Fe7j 5
XjNt)3^ii3 5^9' w i t n X=Cu,Au,Pt,P«S has been

investigated by TEM, resístometry, dilatometry and Magnetic eeasureaent. Ultrafine

grains are preserved in alloys Kith additives which are insoluble in b.c.c.-Fe

(Cu, Au) and form stable interracial barrier around the grains.

7550

THE MMMETO-OZELECTRIC BEHAVIOUR OF MAGNETIC FLUIDS. P.Kopearwký.P.ttocfc»,3.č*rnik

Institut* of Exparlawntal Phy«tc«, Slovak Aemčmmy of Scionc**, Sol«vJ«v«v» 47,
043 S3 Koilc*. Cz*cho*lov*kia. In tho angular dapandanea of •agnata-dlalactrlc
affact in concantratad daaping-oil baaad aagnatic fluid tha — TnniTamaa
bahavlour naa obaarvad in contrary with thaoratlcal pradietlona. Tha affact
of cluatarlng «aa uaad for tha axplanatlon of axparlaantal data.

7550

EXPERIMENTAL STUOY OF SmCu5. P. Svoboda, M. Oiviš, J. Bischof", Z. Saetana,
J. Boriánek (Charles University, Oepartaent of Metal. Physics, Ke Karlovu 5,

121 26 Prague 2; *VÚS£ Béchovice, 190 11 Prague 9)

Magnetic properties of S«Cu5 Mere studied by Magnetization and specific

heat Measurements. The Magnetic ordering below 9K and pronounced crystal

field effects were found.

7550

EUCTROHIC STR0CT0HE AUD HAGMCTIC PROPERTIES OF (Fa.Sl) AMD (Fa.V).Si AtXOTS.

J.Kvdrnavský, M.E.Carlatanaan, O.K.Andaraan (Iaatitnta of Phralea CSAT, Praka asd

Wl fVt. Stnttgart). Wa praaant ab initio calealatlaaa af aaalattlea a*f*atlc

awsanta and alaetrenle daaaltlaa of atataa In Fa3+-**i__ ••*
 r*3-%\Si raadas al-

Ioya with 003~darirad atraetara. Tha local apla-danaltf aparaslaatiaa, tha llmar

woffIn-tin orbital Mthod aad tha cabarant potaatlal aaaraxlaatla* vara aaylayad.
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7550

B 3 ZaTLUSCľ OP ÍBUBRíS IBHAB.IAMCW CW S 3 EaTKlCS OP iJOnUtitlS U X 5 T 5
CH1KIXS OP COTtU BMP1RATOHB OP P«llCxM.o31B AÄCHPHOHS AI&OT.3.
J,5icr-ri»*k,3.Jul»J,A,2»iitko,B,S*7»^.ild.JJ.B ilAch/:aittt-2t» oř

SloT.Aoad.Sol..SOIOTJSTOTS. 47, 043 53 KQHOSFhjBla A o a d . S o l . . J ,
Th* sffsots oř Matron Irradiation «nd pToloíig«d an&talla* on vtrnetarsi
relaxation fcU«tlcs ta a-FtflCitioSiB vtm studlsí fcy ? c

7550

MAGNETIC PR0PÍRTIE5 OF UFe„Äl. *"0 Ure,nX„ (X-Mo,SiK H. Jeleiroý, M. lř:t«5ef„
H. Suakl, A. Ďaran, f. latinova ( F a c u l t y of Mathematics anů fhy;tic«, CharEfes
U n i v e r s i t y , Kfj Karlovu 3, 121U Prague 2, CSFRj tf. Ir/el!ttaííř»«skJi ImieSä 5««íie
P o l i s h Acad. S c i . , P.O.Box 9J7, 50-950 Mreela* 2, POLAKD; E n s t n u í e ©f Pisysies,
Čiech. Acad. Sc i . , H» Slovance 2, 18040 Prague 8, CSFHJ. stysíer^sie curves »«
*.2 K and tenterature dependence of AC suscept ib i l i ty are SUseitiSsirt.

7550

STUDY OF {jAKOCRYSTALLIKE RIB80HS BY THE HÔSSBAUER SPfCTROSCOPV

Pavol Petrovič, Ivan Brovko, Milan Zatroch, Tibor švec, Michal Kont.

I Dept. oř. Exp. Physics, P.J.Šafárik University,nám. Feb.wlf.9, 5J*I 5* KoSice /

The crystallization behavior of the amorphous Fe 7 J ^CUjHbjSijj ̂ Bo alloy has been

investigated. Influence of annealing temperature on the growth of «eatn crystalli-

ne Fe-Si phase in fora of ultrafine grains about 20 na in dianeter is tlescríĚcd.

7550

HÔSSBAUER SPECTROSCOPY IHVESTIGATIOH OF THE HYOROCEHATEO AMORPHOUS ALLOYS

Pavol PetroviC, Hilan Zatroch, Ivan Brovko, Tibor švec, Michal Hone.

/ Dept. of. Exp. Physics, P.J.Šafárik University.náa.řeb.ví f.9, jj«l 5* Košice /

The effect of hydrogenation of amorphous F e92-x N ix Z r8 ^x=0,5,5i/ alloys electro-

lytically charged to lo* hydrogen content on the Hyperfine parameters of spectra

at ôiJTerent t^mpgr*turgs /from *22*C to -IID'C/ has been

7550

m HAH. zmor n »m naaotuannc wa PUJCS. p*ttr ^
tli*k Máčik, Pmo. »f Sol., F.J.Ssfázlk Onlrtraltr Koiiec, Bmaxyk Imtajouk, Ii

M Cosolnukm, PoUsb Aemd«v of Sol., Poem, Polasd, This f^Mr rtporta r ? t
r««ult« of atody of Ball Bfftot In P»M. f«nem«Mtlo tMn
a Mr HaU emataat a d N t m M MfMtlo polarlMUom t m steal** la
tor* rail 300 - 800 X,

7550

CHANGES OF MAGNETIC PROPERTIES OF F.iSiCuMo, FeBSiCuHb ALLOYS ANh THEIR
STABILITY IH AUNEALINB PROCESS.
1Pavol VojUnIK, *otto Ouia, 10án Oegro, 2Ladislav Hovik (1F*culty of Sciences
KoSice, ^Institute of exp. phys. SAV KoSice)

Magnetic properties of F^SijjBg^Mo^Cuj and F e 7 J 5 S i 1 3 jB^NbjCuj samples
•fere •onltored at annealing process up to 800 C.
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FOLAB KS"BB ROTATION OF HJKAGOTAL flKBITKi. 2. Sl«*». E. ŠM*, f. toÄWt í lestL1=5*
of F&yalce. Czeefcoal. Acaíl. S e l . , Prajue «f.d P. 0«rc.ert. E- H»cfcer ířTI CAM. Jas* J
Spectral behaviour of the Polar lerr rotation of sí;« bar lew h*xa*-cce ÍL ícrrlt**
8*0© TI f«,„ _ O,„ (0 s ( s r < 0) n »e«*ure-iJ on cleaved aíirř*e«a 4iíř«r« řr««
t feat obtained on polished and/or etched plane*. Tfce larc«*t Cerr rot*tlee* are Í
*t 1800 na for polished (0001) surfaces of t s M 0.4 a.a»?ls«.

JSfiO

StJWACE MAKKAflW 0F D0MM* «1X5 IM JUWtniOCS TJtfES. V. g*ab*I**f (Ictt
Th* jtr\icture of do«tin M I U in *aorphou» upes. aitto only wrgir.*! BA-Î WSIC «&lsetrapv« 1*
ewtly detcnineid by Myrvetic dipolar lnt*r*ctloni. A aod«l eoaŕininq nštttm täg-t*j wttl
on the íuríice and broad ttnjcture In the interior l i baMd on HlcroM^wttc cmpaivc §lmH*ism

are dlscuiicd. The remits coap*re well with recant SEM ObMTVttlon at deaals
aeuureaentj of H^netlzatlon distribution (prottstad at this Conftr»notj.

75Í0

DOMAIN FHR IN THE GARNET FILM HACNETIZCO IN THE PLANE. Milot Jirmm,

Institute of Phyaica, Czech. Acad. of Science*, Ha Slovane* 2, 180 40 Prahe B

V.5. Dellalov and V.F. Shkar, DonFTI, Doneck, USSR

The recent experiments on the doaain FHR Measured on both the bubble lattice and

the aaze-like structure in the Bi-doped garnet fila aagnetizad in the plane are

diacuaeed with the accent to the intensity behaviour.

75(0

MAGNETIC PROPERTIES Of TKRBIUH-IRO* GMWBTS. Ivan Vel true ký (Inat i tat* oí Píiy-
e i c e , Czech. Acad. S c i . , Na Slovance 2, 180 40 Praha 8 ) . Terbin-yttritai iroa
gameta exhibit aevcral juapa in aagnetiaation carvea which depend oc Tb-eaoemt-
tration and direction of aagnetic f i e ld . Cryatal f ie ld theory ia used for tbc
qual i tat ive explanation: guaeidegeneracy of Tb levela can b« raaoTaii by tb* l o -
tfering of the magnetic syaawtry of tne syates which leada to the observed

75ÍO

COMPENSATION OF PARAMAGNETIC HOHENT OF THE SUBSTRATE. Jaroslav Paces.

Institute of Physics, Czech. Acad. of Sciences, Na Slovance 2, 180 *0 Praha •

then *»aaurlng »ith vibrating aaaple aagnetoaeter aoaant of the paraatgnetic

substrata can be coapenseted with a piece of e pereaegnet, e.g. CCC, placed on

the vibrating rod at definite diatance on one or either elde or the seaple.

The net Magnetization curve of the ferroaagnetic thin fila ia thus obtained.

7560

AND O0MAIM STRUCTURE OF OREEP-AMCM.EO AMORPHOUS ̂ fefOypi^i^yj.K. Za»*taa,T.
, K.Jurek',L.Kr*us*í"lnst.Phys.,Pngue;bImt.Phys.HeULluT«y.8nio;cImt.Sal.St.

P1hys.,Chernogolo-j*a).R«Barkatile daisies of the domain structure and aagnetization orientation due
to creep-annealing of low Magnetostriction —orphans alloys were found by the Fc WoiatMuar *pec-
troscopy and SEM. The observed prevailing transverse orientation of Magnet!ration as well as the

ntttmal onnponent support the raccntly proposed Model based on easy-plane anlaotropy-
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7570
fBx nľtonics: or « s smucm® (M MAOTE-HC FRSFSBTIKS ©f ÍSB ©o^^er^ USSJ
(O,!8««4O,5). P*-rol SovAkt MlcbAÍ KonS, P«t»r
of SO1«BC«, P.J.i«f4rik UnlT«r#lty, 0*! 54
wtls • truc tur* ui4 Mturatlon MM5B*fis«ťtoB *ltMMc«c.-tly £«p««(i 09
tlo» of CT. DoMla •tryctur* n i sťuáitiä by Lor*nti ÍUÍ. Tb* •*c»?í:lt*5.í.'í>e «••
d«t«x«in«d 67 Ball cffvct.

7570

•IGJIETIC PROPERTIES OP THIH EPITAJCIXL FI1MS TIQ:Co,G«l[?l). E.fcrjÍkc,J.§t«*Br*f

J.Pmí«« (iBitltat* of P!>7sica,C>*c]M>l.lcad.&ci.,Pragat) sad P.Gtffsrrt IPTO DM,
JrD*}.The s«tur«tioD •*gnetli«tian, cable aBlsotropj eosataBts Kj
»14t% a d 6 factor of thin f U M of ^r*^.x.j.uCoJtlJ*,^ wltk
0.5 «•«• ••••wrad n d coap*r«4 wltb ttaa pMn-ioua rasalta oa tb»
e«ap«flltioa T5 ř*5. I_T

C o
I°*T0 |

12«T h* dlatritatloo of Co ioaa la

M00£ SPECTROSCOPE OF PiAMAS STHUtlURES. Jaromír Pt5l»r-». Ualliitoar Cupra*™
KiCncr (Oepartaent of Physics, Tech. Un iv . . 17. 11 šlapacia. CS-50B JJ fflsirsw*
The dispersion re la t ions of the planar waveguide structiunres are cxnesemHed.. ľ
theory cowers «ost of the s i t u a t i o n s consiflcreiJ so far in me aart matfe
scopy of the magnetic garnet waveguides. The coirparison between sna soiree ú r
i s o t r o p i c oodel ts given together w i t h discuss Ion of sccmracy (Of titnas

7580

UJV-TCELD •AarBlORBSISaiBCE •EA50ROOatr.J.ZlaauD,B.Z«Crl (PipifBJit of
raeulty of Xlaotrloal Tn«1 n«*rlmtTaohntoaJ, UolTaralt7.Xoiie«).Tba I f a a r d»-
saadaaoa »f tha loocltxidloal aacnatoraalataaea Tarraa »qu«ra aacaaticati
*y lndnaad parpandloulax anlaotropj teva b*an ototalnad I s tiira* typaa of tat
•aiorphoua alloya.Tba alapl* azparlawotal darlec ha.*» baaa dcalcsad for a«ch klada
of

I ME CA1CULATI0H OF OEMAGHETIZATIOM 1ENS0R OF THE FIIíIITř. El l IPUIC*!
!ME APP11CATI0H OH THE REAL, HIGH-TEMPERATURE SUPERCmsfflMCJOBS ÍÍHirSD. Pflir
( I n s t i t u t e of Physics, Ciechoslowak Acatfemy of Sciences. Praha, ČSľiRJ. Tľíhe a i l cow-
ponents of the demagneti iation tensor for line f i n i t e , e l l t p l ä c a í cylindeir are c a l -
culated here for the homogeneous M. The liheoretScal CiisnElliusions arc c-awpareil w i t h
the experimental data of MIS sample
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SKF0Y O? IE O* VJXJSCY II PdtCILlIf B0DXJ3. Broa2*T Mtryilx, Pair Sour, SIM
Ullrich, Cldflcb Sctaaaa«al«a, Hizoalav tlamr (VIÍJK E*rloij V«rf).

lafluanca ot firing on ratio řa/řa in earaaie bodlaa ant flasaa baa h—»
atudivd by alacttoa paraaagaatic raaooaaca (Bpa), Bagoatic auaeaptlallltj
•aaattraawata and Moaaban#T apactroaeopy. Tba lntanaitj of tfaa B?R als«al at
g"4,3 corraapondlag to contiot of Fa daeraaaad aftar raductloa firing.

MAGNETIC RBSCtHOlCS HI DRAW* ?CI.yPH0?yLE3<E FI3RSS. Luboalr KocbB, Jcnmt
Marín (0«paxteaot of ptajaica, Tacboleal Onlwraity, Koaanak£ho park 2 , Koilea)
Tha broad-lin* 1H « R baa baaa uaad for obtaining inforaatlon on atructttnl bat*-
rogenlty of polypropjlena fibres drawn «t ICO °C. Tb* daoo*poeitioo of fba

spactrs «SB carrlad by Bargmnn satbod. Activation tamrgj «tr* cRlculatvd froai

thr taatparstura dap»nd«nca of tba saeond aoaant.

7660

MMCILÍAK MÄCHEUC RElftXAI ION III POĽV AMIDE -í,. H. K t r á l v s r g a sna J . Muriin iDicjtart»i;cnl
of P h y s i c s , I c c h n i c a l U n i v e r s i t y . K o i i c c ) . the nJcpcndcncc of the s.pjn-laila<cc r c l a -
*aíiofi t toes on the ícfflperature ( i n the range Írom 72T :o f80*.ľ was abscTt/cH for

saoplicss of poIy.soi(ie-&. drawn a t 20 C or 190 C. IJ» p u l s e raffi mcthroii. 3m turns
e ramijjc. trie tset3-rel la*3t ion i s observed i " t h i s
ot id MM/.

7660

1EMTCIU1URE DEPENDENCE OF EPR SPEC1RA OF HAL0CEN10C GLASSES DOPED 8V d5-OMIITM.LT
NONOCCCNERATE IMPURITIES: V.Cerný1, S.Petrovi7, I.I-licholit3, M.Fruur1, L.N.Bli-
tmv* ('vSCHI Pardubice, 2SLCHPL Pardubice, JLGTU Leningrad). Fourth order interac-
tion teras of Spin Haailtonian (SH) were used for explanation of tne EP« spectra
temperature dependence, limiting values of SH parameters were estimated, feaperatu-
re dependence of peaks'intensity rations oas found to be in agreement with theory.
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7680

MOSSBAUER SPECTROSCOPY OF RPV STEELS D.Brož, Z.Hába, J.Straková (Inst. of

Inorganic Chem., Prague 6), J.Kočík (Nuclear Res. Inst., Řež), B.Sedlák

(Charles Univ., Prague 8). Steels of various composition were investigated.

The spectra were treated as a superposition of 3 sextets corresponding to a-Fe
based solid solution and a paramagnetic doublet of carbides. The relative

intensities of the subspectra were compared with the composition of steels.

7700 (DIELECTRIC PROPERTIES AND MATERIALS)

ELECTROCLZNIC EFFECT IN FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS J. Pavel, M. Glogarová
(Inst. of Physics, Czech. Acad. Sci., Na Slovance Z, 180 40 Prague 8). The
dispersion of the electroclinic effect determined from electrooptlc properties
shows a relaxation which coincides with the relaxation of the soft mode. Moreover,
the electroclinic effect was found to be responsible for the formation of the
texture observed in samples aligned by an electric field.

7700

THE EFFECT OF BIASING ELECTRIC FIELD ON THE FERROELECTRIC PHASE TRANSITION IN LI-
QUID CRYSTALS. M. Glogarová, J. Pavel (Inst. of Physics, Czech. Acad. Sci., Na Slo-
vance Z, 180 40 Prague 8). The phase transition is smeared under the field E, which
results in deformation of the Curie-Weiss law for both soft mode permittivity e and
relaxation frequency. At increasing E, the maximal of e at T , c , is lowered and
shifted to higher temperatures. Both the shift and \/e are proportional to E**"*.

mcut

7790

The influence of the SlOg transformation in electroporcelaln on its mechanical
properties. Stubňa Igor, Kozík Tomáš, Roháč Ján. Pedagogical faculty, Nitra.
The values of elasticity modulus B and internal friction are influenced by alfa
betha transformation of quartz (or oristoballite). Stress relaxation causes
the hysteresis of temperature dependence of modulus E by heat cyoles in trans-
formation region.

7800
LOW TEMPERATURE HOLE-BURNING SPECTROSCOPY OF PORPHYRINS, PHTHALOCYANINES AND PHOTOSYNTETIC SYSTEMS.

J.Dian, F.Adamec, M.Ambróz, M.Vacha, J.Hala (Dept. Chem.Phys., MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Prague).

High resolution optical hole-burning spectra of porphyrin pigments embedded in low temperature ma-

trices, LB films and protein complexes are presented. The homogeneous linewidth of optical transi-

tions determined from the measured holewidths reflects relaxation processes of the first excited

singlet state including fast energy transfer between neighbouring pigments and their complexes.

7800

LOCALIZED VIBRATIONAL MODES OF Si, C and N IN GaAs. Milena Závětová1, Irena P.
2 2 1

Akimchenko , Natasha N. Dymová ( Inst. of Physics, Czechosl. Acad. Sci.,Prague;
Inst. of Physics, Acad. Sci., USSR, Moscow). LVM absorption bands were measured by

FTIR spectrometer Bruker 113 (resolution 0.1 cm" , 80 K). We show how the position,

relative intensity, shape and fine structure of the LVM band enable us to identify

the kind of impurity, its concentration, and inhomogeneity in spatial distribution.

- 272 -



7800 (OPTICAL PROPERTIES AND COND. MATTER SPECTROSCOPY AND OTHER
INTERACTIONS OF HATTER WITH PARTICLES ANO RADIATION)

7820

MEASUREMENT OF PARAMETERS OF DOUBLELAÍER PLANAR WAVEGUIDES. Miloš MatyáS, Jr.,

J I M Lak, Tomáô Slkora (Institute of Physics, Charles University, Ke Karlovu 5,

CS-121 16 Prague 2 ) . We simultaneously determined thickness and refractive index

of two unknown flias grown on a substrate of known parameters from measured data

obtained by the dark mode spectrscopy using the least squares method.

7820

PARAMAGNETIC FARADAY EFFECT IN Ce 3 +:IAO. Miroslav Kučera (Institute of Physics,

Charles University, Ke Karlovu 5, CS-12116 Prague). The room temperature spectra

of the Faraday rotation and MOD in C e 3 + doped Y^A1^O ) 2 garnet crystals are pre-

sented. Two negative mostly paramagnetic bands are observed in the region of 4f -»

5d transitions near 2.76 and 3.69 eV. A close similarity of the ground state sym-

metry and the valence of cerium Ions in IAG and ferrlmagnetlc YIG was verified.

7830

HALIDE-CHALCOGENIDE GLASSES. Josef Brýdl, Zdeněk Cimpl, František Kosek (University

of Chemical Technology,nám. Legií 565,532 10 Pardubice). A glassy Te,I Se. system

has been investigated.A broad IR region of transparency Is demonstrated.The IR ab-

sorption edge position does not significantly depend on the content of iodine.The

possibility of using As 2S x as materials for the antireflection coatings is proved.

7830

RAMAN SPECTRA OF GaAS IMPLANTED WITH Si,N - ELECTRICAL PROPERTIES. Kateřina Koke-

šová, Ivan Gregora, Vladimír Vorlíček (Institute of Physics ČSAV, Cukrovarníc-

ka 10, Praha 6). Frequency shift and halfwidth of coupled plasmon-phonon modes

in Raman spectra of Si implanted layers with buried N layer were used to deter-

mine the carrier concentration and mobility. Results were compared with C-V and

Hall measurements. Good agreement in carrier concentration was observed.

7830

DYNAMICAL STUDIES OF THE STRUCTURAL PHASE TRANSITION SEQUENCE IN BCCD. S.Kamba",

J.Petzelt*, V.Dvorak', R.Currat* and J.F.Legrand*( "Inst. of Physics, Czech. Acad.

Sci. Na Slovance 2, ISO 40 Prague 8, +Institut Laue-Langevin, 166X,

38042-Grenoble-Cedex, France ). The 14 lowest phonon branches of betaine calcium

chloride dihydrate are determined from infrared and inelastic neutron scattering

data . One and two soft phonon models of structure phase transitions are discused.

7835

BRILLOUIN SCATTERING STUDY OF LOW TEMPERATURE PHASE TRANSITION IN Rbg2nCl4.

PAVEL M., FOUSKOVA A. (Inst. of Physics, Czech. Acad. Sci. Na Slovance 2, 18O4O,

Prague 8). The temperature dependence of frequency shifts from longitudinal

acoustic phonons propagating in (001) and (1OO) directions is presented. The

anomaly elastic constant c g 3 behaviour near low temperature phase transition is

explained by linear-quadratic coupling between strain and order parameter.
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7B47

EMISSION KINETICS OF ISOLATED LEAD CENTRA IN KX:Pb (X=Cl,Br,I) CRYSTALS. Martin Nikl,
Eva Kthoková, Kaíel Polák, FzÄ ČSAV, Na Slovence Z, Praha 6. Emission properties of
divalent lead in KX:Pb (X=Cl,Br,I) crystals excited in A absorption band vere studied.
The precise values of fast and slow component lifetimes were determined in 4-300K.
The deviations from exponential in slow component decay in KX:Pb (X=Br,I) were
revealed and their nature is discused.

7850

SREBOT TRAÄSKS IV C0ACTI7ATBD YAGtM AD YAPtBd CRYSTALS. JIM A. Mareš, Insti-
tute of Physics, Csechoiilovak Aeadeagr of Sciences, i s Slovane* 2, 18040 Prah* 6.
BM energy transfer processes botwoon various coactivators and activator »d3+ in
YAG:Bd and YAP:Bd las«r crystals ar« described and suaaariied. Mainly, ths trans-
fer processes between Cr3+ or Ce i+ and M 3 + ions are effective in these crystals
and the increase of efficiency of about 10 - 40 % Is observed.

p-PARTIAl DENSITY OF STATES IN Cu-OXIDES BY X-RAY Cu K BANDS
Jifi DrahokoupS, Martin PoliOr (F/skalní úitav ČSAV, 16200 Praha 6, Cukrovarnícka 10)
The Cu K emit úon and abiorption bands of CutO, CnO, orthorhombic and tetragonal ýBaiC^Ot., mearared
by ui are compared with the photoemkňon and the calcnlated DOS. Main changei of the valence band concern
the originally O 2p itatei. For the firtt tim* absorption and emitiion bandf were mutually related and thu» the
prepeak in Cu K abiorption bandf w«i correctly located.

7855

LUMINESCENCE PHOPEBTIES OP ZnS CRYSTALS PREPARED BY SHS METHOD. UDvoMk, M.IÍ8-

81áfí, Z.Kupka (přír.fakulta UP, tr.Svoboäy 26, Olomouc), S.V.Kosíckij (fy*.fuk.

Univerzita Odese, SSSR). Photolumineocence spectra of SA ZnS, ZnS-Be, ZnS-Y

are e sum of some narrow bands with resulting Maximum in green region, Znb-lin

héis expressive emission band with mezimun 580 nm. Heterogeneity of lunineacen-

ce centers distribution is interpreted using frpctfil theory.

7865

STUDY OP OPTICAL PROPERTIES OF THIN FILMS ON POLISHED OPTICAL GLASSES i0.Barto-

ník, J.Jankuj,P.Obdržélek-Meopt8 Přerov,s.p.,750 58 Přerov.Multiple-engle monc-

chromatic reflection ellipscmetry (Gaertner L 119-PQSA-nul1-633 nffi^ 8 n ů normal

incider.ee reflectometry (Perkin řlmer 330-400-800 nm; was used for opticsl cha-

racterization of thin films on polished opticsl glasses BK 7,7 2 and SF 1 to

obtain statistical information of optical parameters of surface layers.

7865

OPTICAL PROPERTIES OF AMORPHOUS CARBON. Libuše Pajasová, Karel Navrátil"1",

Jan Janča+, Inst. of Physics, Cz. Acad. Sci., Na Slovance 2, Prague, Fac. Nat.

Sci., T. G. Masarylc University, Kotlářská 2, Brno. Carbon films prepared by reac-

tive sputtering and evaporation were tested by means of absorption and reflectivi-

ty measurements (1.2 to 3.5 eV) and the reflectivity vs.angle of incidence mea-

surements (4 to 13 eV). The complex permittity was evaluated.
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7B90

MAGNETO-OPTICAL FOURIER TRANSFORM SPECTROSCOPY OF P-TYPE HgCdTe.

Zdeněk Kučera, Václav Koubele, Pavel Hlídek, Pavel Hôschl, Milan Zvára.

(Institute of Physics, Charles University, Ke Karlovu 5, 121 16 Prague 2)

A shallow acceptor (E =7meV) and two deep levels (0.49E and 0.66E ) in '• gap
a y y

were observed in addition to a typical interband Landau level pattern in the

magneto-optical photovoltage spectra of a narrow gap Hg Q pCd^ _,Te semiconductor.

/900 (ELECTRON AND ION EMISSION BY LIQUIDS ANO SOLIDS; IMPACT PHENOMENA)

ANTENNA MODELS OF THE TRANSIENT RADIATION

I.Cabák.M.Kríl,Palacký University,Olomouc

Antenna models of the visible transient radiation generated by the middle energy

electron beams falling on a metal surface are compared with the latest theories

and results obtained by experiments.The differences are explained on the base of

the collective interaction.

SHARP LEED RESONANCES AT VERY LOW ENERGIES. Igor Bartoš (Fyzikální ústav ČSAV,

Cukrovarnícka 10, 162 00 Praha 6). Anisotropic electron damping had to be

introduced to explain sharp isolated peaks, observed in VLEED from fee metal sur-

faces. Formation of an inhomogeneous electron wave at surfaces has been suggested

to be responsible for lowered electron damping in VLEED. Local densities of states

distribution (for k =0), evaluated for Pd(111) confirm the proposed mechanism.

8100 (CROSS-DISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

LIGHT MODULATORS BASED ON TRIPLET-TFIPLET ABSORPTION OF ORGANIC MOLECULES

Miroslav Šulc, ínst.of Phys, Czechoslovak Acad.Sci.,Vrchhůra, 511 Ol Turnov

Spatial lifrht modulators in VIS region were constructed with induced optical

density 2.6 for writing intensity 2 W/mm . T-T absorption spectra and the

intensity dependent optical density of new synthesized molecules in polymer

matrix are presented.

8115

THE APPARATUS FOR ETCHING AND DEPOSITION OF THIN FILMS BY MEANS OF ION BEAMS. L.

Dittrichová, 3. Spousta, and T. Šikola (Faculty of Engineerinp, TU, Technická 2,

61 669 Brno). The apparatus win rnntpin two Kaufman ion broad-beam sources with a

diameter of 150 and 75 mm, resp. It will be used both for technological purposes

and the study of physical processes participating in etching and deposition.

8115

IONIZED CLUSTER BEAM DEPOSITION Of IHTHALOGYANINE FILMS. A. Fejfar, H. Biederaan

(Dept. of Polymer Physics, MFF UK, V HolešoviôTcáoh 2, Prague). An apparatus for

ionized cluster beam deposition of phthalocyanina has been built as an alternati-

ve to Langnuir Blodget or evaporated films. The accelerated clusters energy and

ion assistance during the film growth promise different crystallographic structu-

re which is crucial for the films application as gas sensors or solar eleacnta.
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8115

EFFECT OF PRESSURE ON THE CURIE TEMPERATURE OF Fa-TM-B GLASSY METALS. M.Mlhallfc,
H.Tiako. ŮEF SAV. Solovjavova 47, 043 53 Koilcs. Czechoslovakia, ws hava found
tha larga and nagatlva shift of tha Curia taaparatura T of F*ss-x

wxB15 Í* " 7 >

8.1, 10). P«73Cr12B18 and P«3 0

N 148-x C rx M°Z S i6 B15 ** " 1 0' 1 2 ) 91—* ••*•*• «*»-
dar praaaura. Tha obtalnad raaults wara dlscussd in taras of Wbhlfarth'a thaory
of itlnsrsnt fsrroaagnsts.

8120

HEAT EXCHANGE IN A SINGLE CRYSTAL OF Al 2Oj:Fe
3 + AT VERY LOW TEMPERATURES

M.Rotter (Charles University, Prague), M.Bernier, M.Chapellier (SPSRM CEN Saclay,
0 "7 1

France) The CW NMR of Al in the sapphire (2;u ppm of Fe ) cooled by a dilution

refrigerator was studied following the adiabatic demagnetization of Fe spins.

A limiting nuclear spin temperature of 1.2 mK is obtained. The nuclei-electrons

energy exchange is discussed in high and low magnetic fields.

8140

THERMAL ANALYSIS OF METALLIC GLASSES USING THE PEEKIH-ELĽER ANALYTICAL TECHNIQUE.

Emília Illeková (Institute of Physics SAS,Dúbravská 9, 842 28 Bratislava,CS).The

review of scientific results concerning kinetics of crystallization and structu-

ral relaxation of various metallic glasses is presented. The P-E DSC Differential

Scanning Calorimeter,DTA Differential Thermal Analyzer,Tli'.GA Thermogravimetric

Analyzer with permanent magnet and TKA Thermomechanical Analyzer were used.

8140

M I C R O S T R U C T U R E OF TiN C O A T I N G S S T U D I E D BY BRAGG-BRENTANO

A N D SEEMANN-BOHLIN DIFFRACTOMETRY. V. Valvoda, R. Černý, R. Kužel Jr., J.Musil*

and S. Kadlec (Faculty of Mathematics and Physics, Charles University; Institute

of Physics, Czech. Ac. Sci., Prague). Transitions of porous to compact nicrostructu-

res with increasing energy of particles incoming to the substrate were studied

(strain, stress, texture, . . . ) .

8140

ION IMPLANTATION MONITORING IN IC PROCESS CONTROL. Miroslav Janata, (Tesla Rožnov, HS 3800 - vý-

roba čipu III, Rožnov p. R., 1. máje 1000, PSČ 756 61). Dose reproducibility and homogenity of

BALZERS implanters (both SCI 218 and MPB 202) have been studied by four point probe sheet resis-

tance measurement. Very good dose homogenity across the wafer (0,7 X) and dose reproducibility

(0,3 X) have been found. Some factors which affect dose reproducibility are discussed.

8140

PRODUCTION OF A I I ZB V SEMICONDUCTORS. K.Tomek,R.Hladina.V.Staatný,L.Pekárek,P.Daml,
V.Dlouhý,V.Laichter,M.Veselý (TESLA VŮST,Praha 4,142 21). GaP.InP and GaAs bulk
single-crystals,polished substrates as well as GaAs epitaxial- and ion implanted
structures for microwave applications are offered.Diagnostic methods for tha Ma-
terial quality chucking ara demonstrated. A computer-controlled electrochemical
carrier concentration profiling system of our production is offarsd too.
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B160

PROTECTIVE COATINGS ON METAL MACHINE PARTS FORMED BY MEANS OF A
LASER. Stanislav Llbovlcký, Alexander Sedláček, Karel Volcnfk (Státní výzkumný
ústav ochrany materiálu, 190 11 Praha 9). Laser clad surface layers on valves, scissors,
punches or shafts often contain cracks and chemical inhomogeneities. Removal of
these defects will help to introduce this laser technique into industry. Some ways of
improving the coating properties are shown, but further help of physicists is expected.

8170

Parasitical (leakage) current of integrated circuits ae a result of tension
Jarmil Preia, TESLA VtJST, Praha 4, Novodvorská 994

In simple system we neet conducting path due crystal failures or disturbed
surface and by preaure broken Al of contact window or Au wires. The different
expansion in complicated system leads to a gep (piling dirt or open circuit).
Higher temperature brings about Al transport or open conductor.

8170

IDENTIFICATION OF INTERMETALLIC COMPOUNDS INFLUENCING FAILURE ANALYSIS OCCURENCE

IN ELECTRONICS. Ladislav Indra, Petr Janovský (Research Institute for Materials and

Technology, P.O.Box 547, 602 00 Brno 2). The expert system of the diagnostic proces-

sies of intermetallic compounds identification is proposed and the particular

diagnostics methods applicated here are documented. The above mentioned expert sys-

tem is published first time along with the practical experience.

8200 (PHYSICAL CHEMISTRY)

DISSOCIATION OF CO ON Pd. Eva Tomková, Vladimír Matolín (Faculty of Mathematics
and Physics, Charles University, V Holešovickách 2, Praha 8). It has been observed
that - in contrast to the Molecular adsorption of CO on Pd single crystal surfaces
- the adsorption on a discontinuous Pd film has a partially dissociative character.
This phenomenon is considered to result from the roughness (corners, edges etc.) of
a small particle surface. The role of the work function is discussed.

8200

MICROCOMPUTER CONTROLLED LIGHT SCATTERING PHOTOMETER FICA. (1) Zdeněk Janáček, Edu-

ard Hudeček, Věra Kašpárková, and (2) Josef Kuběna (1: Fac. of Technology, Zlin, 2:

Faculty of Natural Sciences, Brno). Commercial LS photometers FICA are used for de-

termining the molecular parameters of polymers in solutions. Modifications al-

lowing direct meausrement and data treatment using a PC are described. Examples

of measurements on polymer mixtures and polymer with microgel are given.

B290

STRONG MAGNETIC FIELD AND CHEMICAL OSCILLATIONS. Miroslava Smrčinová, Julius Krem-

paský (Dept. oľ Physics, Eltech. Faculty, Slovak Technical University, Bratislava).

Qualitative change of the spatioteinporal structure developing spontaneously in

chemical oscillation system was observed in the case of application of external

electric and relatively strong magnetic fields. The successful way of suppressing

the random process has been found. Theory of this phenomenon has been developed.
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8290

The process In solid materials and th« eleotrophysioal methods. Kozik T., llaria-
ni B.f Trnovoova V.f Kalužný J.22 Pedagogical faculty, Hitra, "̂ Slovak Academy ef
soienees, Bratislava,xzSlovak Teohnloal University, Trnava, Activation energies
ef the liberatien ef physically and chemically bounded water were determined by
Measurements of temperature dependence ef ao and do conductivity. Biejiples ef
the ralatlona between eleotrophysioal researoh and applicatien are given.

8750

•n* EFFECT OF IONIZING PARTICLES ON CELLS AND TISSUES. L.JutU:>. M.Lokajíček.
K.Prokoá (Oncological Dapt. of Charles University. 12808 ľr dři* 2> . The
understanding of processes running in cells and tissues after radiation impact is
impossible without a Model analysis. Detailed mathematical •Ddols of individual
phases (physical, choaical and biological) of radiobiolugical mechanism aio
presented. A comparison with experimental dal'.a is shown, too.

8760

Advanced X-ray Medical Systems for Chest. Jindra Svobodová (katedra fyziky VUT FAST
Brno, Barvičova B5). Considerations for digital scanning slit unit capable of imag-
ing the chest of patients are described along with discusion of various alternative
X-ray systems. It is shown that purposed system of slit-detector array can achieve
an enhanced image at small patient dose.

8790

THE IKJLUEJrCE 07 IWTEHSIVE ULTRASOTTHD TOR PBHETRATIOB LIQUIDS THROUGH WOOD AT
BIWEREHT PRESSURE, M. Mariok - S. Kurjatko, vSlD, Marxom 24, 960 53 Zvolen
The results present Influence of intensive ultrasonic waves of the frequency
approximately 20 kHz for penetration of tar impregnate oil through spruce and
beech wood. The biggest penetration appeared at soaking and simultaneous effect
of ultrasound and pressure.

8790

CREEP OF CHERRIES. Květe LejCkova, University of Agriculture, 165 21 Prague 6.
Creep of cherries was studied and interpreted by using Hertz and Burgers rheo-
logical models. The parameters of Burgers model are elastic and retarded Young
moduli of cherries and relaxation time. The relaxation time, of the order of
minutes, gives the mean time during which cherries are irreversibly damage by
an applied loa*.

8790

NEURAL METWOflXS AID CHAOS. Ladislav Andrey, David Hrycej, (General Computing
center, Csachoslovak Academy of sciences, Pod vodárenskou veii 2, Prago* • ) . Tma
study of transmission of deterministic chaos by means of neural networks is
presented. The back-propagation model is used for. Possibilities fox a forecasting
by studying time series records are also briefly discussed.
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8790
EFFECT 0? AIR POLLUTION H FORESTS» Pit r 3«<1«1,T«1« >. Mlkkelsen (Pedagqgleel
faaulty(Bxáfoia 7»0atmv*| University of Copenhagen, Farlaagsgade 2D,CopSBJmge»).
In viva chlorophyll fluoreaoence aeasuiesent baa been used in studies of the
•echanlaBB '17 which rarlxoiaen tal & c to r a altar photoayntht tto 0a.pad.t7* Tbjralo-
logical affacta(n*t photo aynthaala ate.)flf aablant la Tel a of ozoa* on planta
under saniflaid condition* wax* atudlad aa a part of Open top Chaabars

9000 (GEOPHYSICS, ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS)

THE SOLID STATE PBOTOaWLTIPLIBR FOR THE SATELLITE LASER LOCATIOI. Bruno Sopko,
Ivan Procházka, Káral Haaal, Jaroalav Pavlu (Csacb Tachnloal OnlTaraity, Faculty
of Jfuol. Scienca and Phya. Enginaariruj, Brehová 7. 115 19 Pracua 1). An iaa>roTa«
aingla photon avalancha photodioda (SPAD) with high sanaitivity at naar infra r*d
radiation has baan developed and tested. The coaiplate receiver paokage was
enclosed in a special housing to be easily installable into the station receiver.
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