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LNFK-43 konferencijos programa
Spalio 3 d.
08:30

Atvykimas ir registracija

08:45

Konferencijos atidarymas

Plenariniai pranešimai
Pirmininkas: J. Vaitkus
09:00

09:45
10:30

K-1 ║ B. Kaulakys
Spektroskopija: nuo Rydbergo atomų iki 1/f triukšmo (LMA vardinė Adolfo Jucio premija, skirta už
mokslinių darbų ciklą „Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai“)
K-2 ║ A. Deltuva
Reakcijos keturių dalelių sistemose: nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių (2018 m. Lietuvos
mokslo premija, skirta už darbų ciklą „Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: nuo
šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių“)
Kavos pertraukėlė

Kviestiniai pranešimai
Pirmininkas: J. Banys
10:45

K-3 ║ P. Geltenbort, Institute Max von Laue - Paul Langevin (ILL), Grenoblis, Prancūzija.
The Ultracold Neutron Physics Program at the ILL/Ypač šaltų neutronų fizikos programa ILL

11:15

K-4 ║ Richard Bates, University of Glasgow, Glazgas, Didžioji Britanija.
The Phase-II ATLAS Pixel Tracker Upgrade: Layout and Modules / ATLAS II fazės pikselinio trakerio
modernizavimas: išdėstymas ir moduliai

11:45

K-5 ║ A. Rinkevičius
CMS subdetektoriai ir įdomesni nauji rezultatai

12:15

Pertrauka

13:15-14:45

Stendinė sesija S1

Sesija 1A
Pirmininkas: G. Juzeliūnas
1A-1 ║ Kviestinis pranešimas
V. Regelskis
14:45
Algebrinis Bethe anzatsas integruojamiems
vienmačiams magnetams
15:15

Sesija 1B
Pirmininkas: R. Rotomskis
1B-1 ║ Kviestinis pranešimas
V. Karabanovas
14:45
Daugiafunkcės nanomedžiagos navikų
teranostikai

1A-2 ║ P. Miškinis
Nelokalios supersimetrinės klasikinės
dinaminės sistemos

15:15

15:35

1A-3 ║ R. Karpicz
Dimetilhidropirenų fotofizinės savybės

15:35

15:55

1A-4 ║ M. Ambrozas
Drell-Yan proceso triukšmo įvykių
skaičiaus įvertinimas eμ metodu

15:55

16:15

1A-5 ║ Š. Masys
Vandens įtaka nanodeimantų magnetinėms
savybėms: teorinis tyrimas

16:15

16:35

1B-2 ║ S. Bagdonas
Chiraliniai TPPS4 J-agregatai antrosios ir
trečiosios harmonikų generacijos mikroskopijai
1B-3 ║ S. Šatkauskas
The dependence of induced transmembrane
potential on the cell electrodeformation and its
correlation with cell electrotransfection
efficiency
1B-4 ║ M. Tutkus
Minkštosios DNR užuolaidos – nanometrinė
platforma pavienių DNR ir baltymų sąveikos
tyrimams
1B-5 ║ G. Jarockytė
Fotosensibilizuota navikų terapija naudojant
aukso nanoklasterius

Kavos pertraukėlė
4
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Sesija 2A
Pirmininkas: S. Juršėnas

Sesija 2B
Pirmininkas: S. Tamulevičius

16:50

2A-1 ║ D. Peckus
Ultrasparti plazmonų relaksacijos
dinamika aliuminio nanodalelėse

16:50

2B-1 ║ Š. Meškinis
Tiesioginė grafeno sintezė ant Si(100) pagrindo
ir taikymas fotovoltiniams prietaisams

17:10

2A-2 ║ A. Jurkevičiūtė
Deimanto tipo anglies nanokompozitinių
dangų su sidabro nanodalelėmis lazerinio
struktūrizavimo slenksčio nustatymas

17:10

2B-2 ║ M. Juodėnas
Plazmoninis gardelės rezonansas savirankos
būdu suformuotuose Ag nanodalelių masyvuose

17:30

2A-3 ║ J. Pipiras
Stiklo lazerinio pjaustymo tyrimai kūgine
prizme suformuotu Beselio-Gauso pluoštu

17:30

2B-3 ║ L. Grinevičiūtė
Skulptūrinių anizotropinių plonų dangų optinių
ir struktūrinių charakteristikų tyrimai

Stendinė sesija S2

17:50-19:20

Spalio 4 d.
Plenariniai pranešimai
Pirmininkas: G. Valušis
09:00

K-6 ║ L. Valkūnas
Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose (2017 m. Lietuvos mokslo
premija už darbų ciklą „Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose“)

09:45

K-7 ║ A. Krotkus
Terahercinių impulsų žadinimo puslaidininkiuose spektroskopija (2018 m. LMA vardinė Povilo Brazdžiūno
premija už darbų ciklą „Ultrasparčiosios optoelektronikos medžiagos ir prietaisai“)

10:30

Kavos pertraukėlė

Sesija 3A
Pirmininkas: L. Valkūnas

10:45

11:15

11:35

11:55

3A-1 ║ Kviestinis
pranešimas
V. Šablinskas
Biologinių audinių ir
skysčių virpesinė
spektroskopija
3A-2 ║ V. Balevičius
Fraktalinė sukinių
sistemų terminio
pusiausvyrėjimo
prigimtis: kietojo kūno
BMR duomenys
3A-3 ║ K. Aidas
Vaistinių junginių
rūgštingumo ir
tautomerinės
pusiausvyros konstantų
modeliavimas taikant
tankio funkcionalo
teoriją ir SMD modelį
3A-4 ║ D. Lengvinaitė
Molekulinė agregacija
skystoje acto rūgštyje:
struktūrinių ir BMR

Sesija 3B
Pirmininkas: A. Dubietis
3B-1 ║ Kviestinis
pranešimas
M. Malinauskas
Precizinis lazerinis 3D
10:45
spausdinimas: nuo
biomedžiagų iki stiklo ir
keramikos (išrinktas LMA
jaunosios akademijos narys)

11:15

3B-2 ║ K. Staliūnas
Optinių dangų pagrindu
suformuoti erdviniai filtrai
mikrolazeriams

3B-3 ║ P. Mackonis
Plačiajuostis OPCPA
OPCPAsu
su 1.2
Plačiajuostis
11:35
ps trukmės
kaupinimo
1.2
ps trukmės
kaupinimo
impulsų gaubtinės
gaubtinės valdymu
valdymu
impulsų

11:55

3B-4 ║ T. Bartulevičius
Kompaktiško didelės impulsų
energijos femtosekundinio
5

5

Sesija 3C
Pirmininkė: G. Tautvaišienė

10:45

3C-1 ║ Kviestinis
pranešimas
K. Zubovas
Ilgalaikė aktyvių
galaktikų tėkmių
evoliucija

11:15

3C-2 ║ M. Tartėnas
Aktyvumo periodas
Galaktikos centre
sukeltas dujų žiedo –
debesies susidūrimo

11:25

3C-3 ║ A. Sadauskas
Sumodeliuotų Fermi
burbulų morfologija ir
kinematika

11:55

3C-4 ║ E. Kolomiecas
Cirkonio gausa
Galaktikos

paramterų modeliavimas
kvantinės
mechanikos/molekulinės
mechanikos metodais

šviesolaidinio lazerio
parametrų optimizavimas

12:15

Pertrauka
Stendinė sesija S3

13:15-14:45
Sesija 4A
Pirmininkas: Š. Meškinis
4A-1 ║ Kviestinis
pranešimas
A. Vailionis
Magnetizmo kaita
14:45
įtakojama BO6 oktaedrų
cheminės jungties ties
epitaksinių oksidų
sandūra
4A-2 ║ A. Kežionis
Teigiamas
temperatūrinis varžos
15:15
koeficientas Li+
laidininke ličio lantano
titanate
15:35

4A-3 ║K. Badokas
Galio nitrido MOCVD
epitaksija per grafeną

15:55

4A-4 ║ D. Banevičius
Efektyvus benzofenono
sukelto tripletinių
eksitonų gesinimo
slopinimas pagerintam
TADF šviestukų veikimui

Sesija 4B
Pirmininkas: V. Sirutkaitis

14:45

4B-1 ║ Kviestinis
pranešimas
A. Dubietis
Netiesiniai optiniai reiškiniai
polikristaluose (išrinktas
LMA fizikos sekcijos narys)

15:15

4B-2 ║ A. Petrulėnas
Aukštos energijos medžiagų
tyrimai taikant kieto kūno
lazerį ir lazerinį diodą

15:35

4B-3 ║ K. Madeikis
Optiniai Yb legiruoto
skaidulinio užkrato šaltinio
pasikartojimo dažnio
stabilizavimo metodai

15:55

4B-4 ║ D. Andrijec
Mezoskalinių optinių
elementų formavimas 3D
lazerinės litografijos būdu

16:15

17:00

17:20

Sesija 4C
Pirmininkas: V. Vansevičius
4C-1 ║ Kviestinis
pranešimas
Š. Mikolaitis
Molėtų astronomijos
14:45
observatorijai 50:
Antžeminiai stebėjimai
kosminių misijų
kontekste

15:15

4C-2 ║ A. Kazlauskas
Fotometrinis padrikojo
spiečiaus IC1369
tyrimas

15:35

4C- 3 ║A. Leščinskaitė
AGB ir RGB žvaigždės
netaisyklingoje
nykštukinėje galaktikoje
Leo A

15:55

4C-4 ║ M. Čeponis
Naujas metodas
nykštukinių galaktikų
žvaigždėdaros istorijai
nustatyti

Kavos pertraukėlė

Sesija 5A
Pirmininkas: V. Balevičius

16:30

kamuoliniame spiečiuje
47 Tuc

5A-1 ║ E. Bukartė
Dvimatė elektroninė
chlorofilo c1
spektroskopija su
kontroliuojama
poliarizacija
5A-2 ║ D. Jokubauskis
Mažai sugeriančių
objektų aptikimas
homodininiu
terahercinių vaizdų
fiksavimu
5A-3 ║ M. Karaliūnas
Nekoherentinis
terahercinės
spinduliuotės šaltinis –
THz žibintas – su
GaAs/AlGaAs

Sesija 5B
Pirmininkas: M. Malinauskas
5B-1 ║ T. Tamulevičius
Taškinių hologramų
difrakcinio vaizdo
16:30 skaičiavimas bei jų
realizavimas lazerine
abliacija interferenciniu
lauku

17:00

5B-2 ║ L. Jonušauskas
Mezoskalinių darinių 3D
spausdinimas
femtosekundiniu lazeriu

17:20

5B-3 ║ D. Kučinskas
Itin didelio efektyvumo
daugiapakopio
femtosekundinio
parametrinio stiprintuvo
tyrimas

6
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Sesija 5C
Pirmininkė: S. Pralgauskaitė

16:30

5C-1 ║ R. Naujalis
Andromedos galaktikos
žvaigždžių spiečiai

17:00

5C-2 ║ A. Bernotas
CERN: galimybė
neatsilikti

17:20

5C-3 ║D. Šatkovskienė
Europos Sąjungos lyčių
lygybės politika moksle:
Tikslieji gamtos
mokslai, inžinerija ir
matematika

parabolinėmis
kvantinėmis duobėmis

17:40

5A-4 ║ J. Titova
Potencialiai toksiški
elementai bioanglyje: jų
galimas išsiplovimas ir
jų formų filtrate
modeliavimas

17:40

5B-4 ║ L. Veselis
40 W, 400 fs 1 MHz impulsų
generacija iš efektyvaus,
kambario temperatūros
Yb:YAG dvigubo lėkio
stiprintuvo, paremto visiškai
skaiduline CPA sistema

17:40

5C-4 ║ J. Puišo
Lietuvos universiteto
fizikos profesorius

Pranešimas - diskusija
18:00

O. Rancova
Fizikos krypties studijas reglamentuojančio aprašo atnaujinimas. Kokių fizikos studijų reikia šiandien ir
rytoj?
Pirmininkas: J. Šulskus

18:30-20:00

Stendinė sesija S4

20:00-22:00

Konferencijos banketas

Spalio 5 d.
Plenariniai pranešimai
Pirmininkas: A. Deltuva
K-8 ║ A. Devižis
Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos
09:00
saulės elementuose (2018 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Eksitonų ir krūvininkų dinamika
organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose“)
09:45

K-9 ║ G. Juzeliūnas
Geometrinės fazės periodiškai trikdomoms sistemoms (išrinktas LMA fizikos sekcijos narys)

10:15
Sesija 6A
Pirmininkas: K. Arlauskas
6A-1 ║ I. Grigelionis
Elektriškai valdoma
THz spinduliuotės
emisija iš didelio
10:45
elektronų judrio
AlGaN/GaN/Al2O3
tranzistorinės struktūros
20 K temperatūroje
6A-2 ║ J. Jorudas
Planarinių AlGaN/GaN
11:05
peteliškės tipo diodų
kūrimas sub-THz
detekcijai

Kavos pertraukėlė
Sesija 6B
Pirmininkas: V. Karpus

10:45

6B-1 ║ J. Vaitkus
Neutronų sklaida
neutronais apšvitintuose Si
monokristaluose

11:05

6B-2 ║ Ž. Rinkevičius
Kvantinė chemija aukšto
našumo kompiuterių
sistemose

7
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Sesija 6C
Pirmininkė: R. Skorulskienė

10:45

6C-1 ║ E. Kuokštis
Mokinių tarptautinių
fizikos olimpiadų
turinys. Lietuvos
kontekstas

11:05

6C-2 ║ J. Sūdžius,
R. Lazauskaitė
Astronomijos
olimpiados Lietuvoje
ir pasaulyje

11:25

6A-3 ║ V. Soriūtė
Kristalinės struktūros
įtaka bimolekuliam, Ože
ir difuzijos
koeficientams mišraus
katijono
CsxMA1-xPbBr3 ir
CsxFA1-xPbBr3
perovskitiniuose
sluoksniuose

11:25

6B-3 ║ V. Jakštas
AlGaN/GaN/SiC didelio el
ektronų judrio tranzistoriai
ir Šotkio diodai

11:45

6A-4 ║ R.Ivaškevičiūtė
Anglies pagrindo
difrakciniai optiniai
elementai terahercinės
spinduliuotės sričiai

11:45

12:05

6A-5 ║ K. Stašys
Silpnai nuo
temperatūros
priklausantys IR ruožo
puslaidininkiniai
lazeriniai diodai skirti
transporto sektoriui

6B-4 ║ M. MackoitSinkevičienė
Anglies dimeras kaip 4 eV
liuminescencijos šaltinis
heksagoniniame boro
nitride

12:05

6B-5 ║ V. Janonis
n-GaN puslaidininkių su
paviršinėmis gardelėmis
atspindžio spektrų tyrimas
Kavos pertraukėlė

12:25
12:40-14:10
14:15

Stendinė sesija S5
Konferencijos uždarymas

8
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11:25

6C-3 ║ Atvira
diskusija
R. Skorulskienė
O. Rancova
Ž. Rutkūnienė
STEM
"STEMugdymas
ugdymas
mokyklose"
mokyklose

Stendinių pranešimų sąrašas
Stendinė sesija S1
Ketvirtadienis, spalio 3 d., 13:15 - 14:45
S1-1

A. Acus. Kvadratinė šaknis iš 3D Clifford’o multivektorių

S1-2

D. Liupševicius. Lazerio pluošto plėstuvo lęšių pozicijų optimizavimas automatiniam valdymui

S1-3

J. Jaseliūnaitė. Difuzijos procesų polikristalinėse medžiagose kinetinis modeliavimas

S1-4

A. Stepšys. Šešių kūnų sistemos transliaciškai invariantinėje bazėje

S1-5

S1-7

M. Mačernis. Alkyne arba Allene funkcines grupes turinčių karotinoidų virpesinės savybės
I. Gaižiūnas. Beta karoteno polieno grandinėlės virpesinių modų poslinkio elektroninio sužadinimo metu
modeliavimas kvantinės chemijos metodais
Nekrasovas J. Naujų enaminų su skirtinga centrine grupe krūvio pernašos savybės

S1-8

R. Aleksiejūnas. Tiesioginio matomumo zonų statistiniai modeliai 3GPP ryšių tinklams

S1-9

V. Bubilaitis. Žadinimo-zondavimo spektrų modeliavimas esant dideliam žadinimo intensyvumui

S1-10

I. Guigaitė. Netvarkių puslaidininkių liuminescencijos spektrų modeliavimas Monte-Karlo metodu

S1-11

S. Toliautas. Fotocheminės reakcijos kelio skaičiavimai molekulėms su sudėtinga sukimo grupe

S1-12

G. Mickūnaitė. Tulžies pūslės akmenų susiformavimo tyrimas Ramano sklaidos spektroskopiniu metodu

S1-13

V. Mažeika. Biologiškai suderinami CuInS2/ZnS kvantiniai taškai vėžio diagnostikai

S1-14

D. Jurgutis. Klampai jautraus fluorescencinio dažo BODIPY-h susikaupimas žmogaus ląstelėse

S1-15

S1-18

A. Darinskas. Egzosomų adhezija naudojant funkcionalizuotus nanodeimantus
G. Surplytė. Žmogaus kraujo plazmos baltymais stabilizuotų aukso nanoklasterių sintezė bei spektrinių
savybių tyrimai
K. Godlevskaja. Žmogaus kraujo plazmos įtaka aukštynkeitėms nanodalelėms: koloidinio stabilumo ir
biosuderinamumo tyrimas in vitro
O. Venckus. Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai

S1-19

E. Zacharovas. Elektrocheminio SERS metodo taikymas kofeino pėdsakų seilėse nustatymui

S1-20

S. Adomavičiūtė. Nereceptinių vaistų likučių kraujyje diagnostiniai tyrimai SERS spektriniu metodu

S1-21

D. Dapkutė. Fotosensibilizatoriumi funcionalizuotos nanodalelės ir kamieninės ląstelės vėžio teranostikoje

S1-22

L. Šarauskytė. pH daromas poveikis GMC superšeimos flavoenzimų fluorescentinėms savybėms
A. Zdaniauskienė. Metschnikowia rūšies mielių ląstelių tyrimas paviršiaus sustiprintos Ramano
spektroskopijos metodu panaudojant aukso nanodaleles su išoriniu SiO 2 sluoksniu
G. Maskeliūnas. Protono pernašos modeliavimas nuo protonuotos šifo bazės bakteriorodopsino retinolyje

S1-6

S1-16
S1-17

S1-23
S1-24
S1-25
S1-26
S1-27
S1-28

R. Žvirblis. Fotooksiduojančio fluorescuojančio poliškumo sensoriaus taikymas lipidinėse membranose
K. Skovorodko. Lietuvos ligoninėse naudojamų radionuklidų kalibratorių palyginimas su antrinio etalono
kalibratoriumi
R. Bandzevičiūtė. Šviesolaidinė ATR infraraudonoji spektroskopija vėžinių audinių diagnostikai
G. Jarockytė. Frakcionuotos jonizuojančios spinduliuotės poveikis vėžinių kamieninių ląstelių žymenų
raiškai ir kvantinių taškų kaupimuisi krūties vėžinių ląstelių MCF-7 linijoje

9
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Stendinė sesija S2
Ketvirtadienis, spalio 3 d., 17:30 - 19:00
S2-1

R.Chadyšienė. PCDD/F susiformavimo Vilniaus mieste ir pernašos atmosferoje tyrimas

S2-2

J. Damauskaitė. Kristalinio silicio tekstūruoto paviršiaus optinių savybių modeliavimas

S2-3

L. Davulienė. Klimato modelių pažangos apžvalga

S2-4

A. Gudelis. Radiologinių foninių charakteristikų tyrimas aplinkoje prieš paleidžiant atominę elektrinę

S2-5

A. Puzas. Branduolinių iškritų nehomogeniškumas Lietuvos miškuose bei pievose
D. Valiulis. Naujų diegiamų gatvių valymo technologijų veiksmingumas mažinant miesto oro užterštumą
PM10 dalelėmis
M. Konstantinova. Dirvožemio organinės medžiagos kiekio įtaka radiocezio vertikaliems pasiskirstymo
parametrams
L. Butkus. Radioanglies koncentracijos kaita Drūkšių ežere dėl antropogeninės veiklos poveikio

S2-6
S2-7
S2-8
S2-9

S2-11

J. Pauraitė. Rūko įtaka aerozolio dalelių cheminei sudėčiai ir optinėms savybėms Po slėnyje (Italija)
R. Dailidė. Aerozolių koncentracijos Vokietijos ir JAV, nanopramonės šalių lyderių, atmosferoje
tyrimas
R. Plukienė. 14N priemaišų neapšvitintame RBMK-1500 grafite įvertinimas

S2-12

A. Plukis. 3D modelis RBMK-1500 reaktoriaus grafito charakterizavimui: priemaišų koncentracijų įtaka

S2-13

S. Breidokaitė. Branduolių sintezės neutronikos tyrimai Lietuvos energetikos institute
L. Mažulė. Visuminės integruotos sklaidos panaudojimas optinių komponentų gamybos ir plovimo procesų
kokybės kontrolei
L. Gaigalaitė. Radionuklidų standartizavimas FTMC naudojant TDCR metodą

S2-10

S2-14
S2-15
S2-16

S2-18

A.Plyushch. Plonų sluoksnių 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3: gaminimas ir dielektrinės savybės
L. Gaidamovičiūtė. Anglies dioksido sublimavimosi temperatūros panaudojimo pamatiniam taškui
galimybių tyrimas
S. Tumėnas. Kintamo kampo laikinės skyros terahercinis elipsometras

S2-19

H. Hamedi. Optinių sukurių perdavimas koherentiškai parengtoje terpėje

S2-20

D. Narkevičius. BODIPY klampos jutiklių savybių tyrimas ląstelei artimoje aplinkoje

S2-21

S2-23

N. Khinevich. Sidabro nanodalelės ir nanoplokštelės ant porėtojo silicio SERS taikymams
E. Rajackaitė. Vertikalių grafeno nanolakštų kokybės tyrimai pasinaudojant skirtuminės sugerties
spektroskopija
M. Mikalkevičius. Sidabro nanodalelių formos įtaka Ramano signalo stiprinimui

S2-24

P. Dolmantas. Tiesioginė grafeno sintezė atkaitinant amorfinės anglies ir nikelio nanokompozitines dangas

S2-25

rinkejo modelio
A. Kononovičius. Atitiktis tarp erdvinio ir klasikinio rinkėjo

S2-26

K. Juškevičius. Optical elements with superior resistance to laser radiation

S2-27

A. Solovjovas. Planarinių antenų kryptingumo ir dažninių charakteristikų tyrimas 5 GHz dažnių juostoje

S2-28

V. Minialga. Magnetinių laikiklių veikimo ypatybės hologramų formavimo metu

S2-17

S2-22
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Stendinė sesija S3
Penktadienis, spalio 4 d., 13:15 - 14:45
S3-1

G. Vektaris. Oksidacinių – redukcinių 2-arilamino-1,4-benzochinonų savybių teorinis tyrimas

S3-2

A. Ibenskas. Deprotonuotų karboksirūgščių dvimatės struktūros ant Ag(111)
M. Jakučionis. Beta-karoteno vidinės konversijos terminėje aplinkoje modeliavimas, naudojant
nestacionarųjį variacinį metodą su Davydovo D2 banginės funkcijos superpozicija
R. Platakytė. Konformacinė 1-fluoro-1-chlormetilosilacikloheksano analizė virpesinės spektrometrijos
metodais
B. Chatinovska. Porėtų anglinių - NaTi2(PO4)3 kompozitų kaip vandeninių Na-jonų baterijų neigiamų
elektrodų medžiagų sintezė ir savybės
A. Žutautas. Didelio difrakcinio efektyvumo daugiasluoksnių periodinių mikro-struktūrų modeliavimas
D. Buinovskis. Fizinių garų nusodinimo technologija suformuotų optinių dangų ant SiC padėklų tyrimas ir
optimizavimas
J. Grinevičiūtė. Lazerio impulsais sukeltos jonizacijos tikimybės modeliavimas EHYBRID programa

S3-3
S3-4
S3-5
S3-6
S3-7
S3-8
S3-9

S3-17

D. Kezys. Antros harmonikos generacija stipriai sąveikaujančiuose GaN bangolaidžiuose
M. Kuliešaitė. Superkontinuumo generacijos tyrimas fotoninių kristalų šviesolaidyje naudojant dviejų
femtosekundinių impulsų voros kaupinimą
V. Tamulienė. Keturbangio maišymo ore indukuoto dviejų spalvų femtosekundiniais lazerio impulsais
eksperimentinis ir skaitmeninis tyrimas
V. Tamulienė. Femtosekundinio parametrinio šviesos osciliatoriaus veikiančio periodiškai orientuoto KTP
netiesinio kristalo pagrindu eksperimentinis ir skaitmeninis tyrimas
R. Rimeika. Akustooptinė difrakcija tūrinėmis bangomis LiNbO 3 ir LiTaO3 kristaluose
S. Sobutas. Pažeidimų dinamika akies ragenos audinyje ir jam artimose modelinėse terpėse
femtosekundiniais lazerio impulsais, atliekant refrakcinę chirurgiją
V. Jukna.
V.
Jukna. Superkontinuumo
Superkontinuumo žadinimas 3,6
3.6 μm centrinio bangos ilgio bei 70 fs trukmės impulsais NaCl ir
KBr kristaluose
J. Želudevičius. Keturių lazerinių pluoštų koherentinis apjungimas taikant suminio dažnio generavimą
nekolinearioje konfigūracijoje
T. Tolenis. Aukšto atspindžio veidrodžių optinio atsparumo padidinimas naudojant skulptūrines dangas

S3-18

T. Klinavičius. Pilnai spalvas perteikiančių taškinių hologramų kūrimas ir analizė

S3-19

V. Truncė. Fotoelektros potencialo transporto eismą kontroliuojančiose priemonėse tyrimas

S3-20

D. Meisak. Hibridinių MWCNT/MnFe2O4/epoksidinės dervos kompozitų dielekrinės savybės

S3-21

S3-23

D. Pavlovaitė. Skirtingų atmosferų įtaka ZIF-90 metalo organinio karkaso (MOK) dielektrinėms savybėms
B. Beklešovas. Chromu legiruotų švino ferito plonasluoksnių dangų formavimas reaktyviojo magnetroninio
nusodinimo metodu bei tyrimas
P. Bertašius. Sinergetiniai efektai anglies nanovamzdelių/magnio oksido/epoksidinės dervos kompozituose

S3-24

A. Karpavičius. BT-BT ir BF-BT kompozitų dielektrinės savybės

S3-25

D. Adamchuk. Dielektrinių Ba(TiCe)O3 sąvybių kaita iš feroelektriko į relaksorių

S3-26

S. Daugėla. NaLiMnP2O7 mišrių fazių mišinio Na2Mn3(P2O7)2 fazės struktūriniai pokyčiai

S3-27

S3-32

V. Dovydaitis. Titanu legiruotų amorfinių anglies dangų formavimas
D. Jablonskas. Netiesinio dielektrinio jautrio tyrimai Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 šeimos feroelektriniuose
relaksoriuose
A. Makarevičiūtė. Femtosekundinio lazerio impulsais struktūrizuoto titano lydinio paviršiaus vilgumo
tyrimas
G. Gorokhov. Water spheres arrays for electromagnetic shielding applications
A. Iljinas. Švino titanato plonų sluoksnių feroelektrinių savybių priklausomybės nuo atkaitinimo sąlygų
tyrimas
N. Karalius. Radiacijos indukuota elektrinio laidžio anizotropija Ib sintetiniame deimante

S3-33

S. Hariharaputran. Multiscale modeling of phospholipid membranes interaction with nanoparticles

S3-10
S3-11
S3-12
S3-13
S3-14
S3-15
S3-16

S3-22

S3-28
S3-29
S3-30
S3-31
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Stendinė sesija S4
Penktadienis, spalio 4 d., 18:30 - 20:00
S4-1

M. Kinka. Ultragarsiniai ir dielektriniai fazinių virsmų tyrimai PMN-17PT ir PMN-56PT kristaluose

S4-2

S4-4

M. Tretjak. Kompozitinių medžiagų su anglies užpildais žemаdažnio triukšmo charakteristikos
L. Giriūnas. Mn2+ legiruoto [(CH3)2NH2][Cd(N3)3] hibridinio perovskito karkaso struktūrinio fazinio
virsmo EPR spektroskopija
G. Usevičius. Struktūrinių fazinių virsmų [TPrA][Cd(dca)3] hibridiname perovskite tyrimas EPR metodu

S4-5

J. Reklaitis. Sn-S sistemos charakterizavimas naudojant 119Sn branduolinį gama rezonansą

S4-6

R. Grigalaitis. Lanksčių bario titanato ir nikelio cinko ferito sluoksnių PVDF pagrindu dielektrinės savybės

S4-7

M. Navickas. Feroelektrinio fazinio virsmo [NH4][Zn(HCOO)3] hibridiniame karkase EPR tyrimai

S4-8

R. Maldžius. Sudėtinių popierių depoliarizacijos ypatumai skirtingos drėgmės sąlygomis

S4-9

I. Vanskevičė.
elektrinės savybės
savybės
Vanskevičė. Polimerinių
Polimerinių kompozitų
kompozitų su
su anglies
anglies nanosvogūnų
nanosvogūnų dalelėmis dielektrinės
dielekrinės irir elektrinės

S4-10

S. Balčiūnas. Bario titanato kompozitinių keramikų dielektrinė spektroskopija
T. Šalkus. Bario cerio oksido pagrindu pagamintų kietųjų protoninių elektrolitų impedanso spektroskopiniai
tyrimai
D. Virbukas. SDC plonasluoksnių keramikų elektrinių savybių tyrimas

S4-3

S4-11
S4-12
S4-13

S4-15

A. Šuopys. Plazminiu purškimu suformuotų Al2O3-TiO2 dangų cheminis ir šiluminis atsparumas
L. Bastakys. Aliuminio oksido ir aliuminio oksido grafito dangų, suformuotų plazminiu purškimu,
tribologinių savybių tyrimas
R. Šalaševičius. Plačiajuostė nanokompozitų dielektrinė spektroskopija

S4-16

E. Palaimienė. Faziniai virsmai Ag1− xLixNbO3 keramikose

S4-17

J. Macutkevic. Anglies putos mikrobangų ir teraherciniams taikymams

S4-18

J. Macutkevic. Sinergijos efektai multiferoiniuose polimeriniuose kompozituose

S4-19

V. Rudokas. Nanostruktūrizuotų La-Sr-Mn-Co-O sluoksnių magnetovaržos tyrimas

S4-20

V. Samulionis. WS2 nanoįtarpų įtaka poliuretano kompozitų ultragarsinėms ir dielektrinėms savybėms

S4-21

Š. Svirskas. (1-x)(0,8NBT-0,2BT)-xNN kietųjų tirpalų dielektrinės ir pjezoelektrinės savybės

S4-22

S4-25

A. Čerškus. Plonų Zn1-xMgxO plėvelių optinių savybių tyrimas
A. Čerškus. Perovskitinių saulės elementų, pagamintų ant Zn 1-xMgxO/FTO padėklų, elektrinių ir optinių
savybių tyrimas
E. Urbonas. Indolo karbazolo junginių, pasižyminčių agregacijos sustiprinta emisija, tyrimai siekiant juos
panaudoti kaip spinduolius arba matricas organiniuose šviesos dioduose
A. Džiaugys. Sluoksninių Cu(In,Cr)P2S6 kristalų netiesinis dielekrinis atsakas

S4-26

A. Jurkevičiūtė. CERN greitintuvuose naudojamų amorfinės anglies dangų funkcinių savybių įvertinimas

S4-27

S4-29

D. Jasaitis. Skritulio formos difrakcinės gardelės sąveikos su EM bangomis tyrimas
A. Kamarauskas. Grafeno sluoksnio įtaka Fano rezonansui veidrodiškai orientuotų perpjautų žiedelių
rezonatorių masyve
Ž. Rutkūnienė. Metalinių ir polimerinių padėklų įtaka amorfinių anglies dangų optinėms savybėms

S4-30

N. Kainbayev. Raman study of (Sc2O3)0.10(Al2O3)0.01(ZrO2)0.89 thin films

S4-31

M. Sriubas. Plonų TiO2 sluoksnių paviršiaus modifikavimas Au nanodalelėmis

S4-32

M. S. Campos Covarrubias. Plonasluoksnių
bario cerato dangų formavimas ir tyrimas
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S4-14

S4-23
S4-24

S4-28
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Stendinė sesija S5
Šeštadienis, spalio 5 d., 12:40 - 14:10
S5-1

E. Svirplys. Lazerinės abliacijos parametrų įtaka silicio komponentų pralaidumui terahercų dažnio srityje

S5-2

S5-5

T. Gajdosik. The Grimus-Neufeld model as the optimal teaching tool for particle physics
A. Koroliov. Rentgeno spinduliuotės išeigos priklausomybė šarminių metalų halogeniduose nuo lazerio
impulso energijos
L. Radžiūtė. Briliueno-Vignerio trikdžių teorijos adaptacija GRASP2K programiniame pakete ir Er III
atvejo testavimas
A. Juodagalvis. Drell-Yan proceso matavimo paklaidų koreliacijų įtaka partonų funkcijų ribojimui

S5-6

M. Gaspariūnas. Aerozolių tyrimas jungtiniu PIXE-RBS analizės metodu

S5-7

P. Račkauskas. Dirbtinis magnetinis laukas bei Veilio sukinio ir orbitos sąveika šaltiesiems atomams

S5-8

J. Garankin. Bifluoreno junginių naudojimas jonizuojančiosios spinduliuotės dalelių registravimui

S5-9

S5-12

K. Ikamas. Silicio lauko tranzistorių tiesioginio ryšio 250 GHz dažnių ruožo komunikacijos sistema
M. Anbinderis. Jautrūs ir spartūs planariniai mikrobangų dvigubi diodai, pagaminti AlGaAs mezadarinio
pagrindu
S. Pralgauskaitė. GaN peteliškinių diodų THz detektorių triukšminė spektroskopija ir krūvininkų pagavimo
reiškinių tyrimas
L. Jočionis. Tamo plazmonų poliaritonų tyrimas fotoninių kristalų heterodariniuose

S5-13

F. Vaitiekūnas. Impulsinės elektronikos plėtra

S5-14

S5-16

J. Vyšniauskas. Silicio nMOS terahercų jutiklių hidrodinaminis modeliavimas
O. Kiprijanovič. Normalus ir sprogstamasis geros kokybės II rūšies superlaidininko plonų sluoksnių
suardymas veikiant galingais srovės impulsais
D. Berenis. Nauji spinduoliai su benzoilpiridino fragmentais trečiosios kartos OLED prietaisams

S5-17

I. Mataitis. Atomų fotojonizacijos skerspjūvis nulinio radiuso potencialų aplinkoje

S5-18

O. Kravcov. III-grupės nitridų optinių savybių Monte Karlo modeliavimas

S5-19

L. Ardaravičius. Savaiminis pakaitimas ir krūvininkų pernaša grafene

S5-20

S5-22

D. Lingis. Jonų pluoštelių kanaliavimo teorinis modeliavimas
J. Glemža. GaAsBi lazerinių diodų žemadažnio triukšmo charakteristikos esant tiesioginiam ir atvirkštiniam
priešįtampiui
J. Gradauskas. Karštųjų krūvininkų įtaka saulės elemento efektyvumui

S5-23

R. Norkus. Spektrinės terahercinių impulsų emisijos priklausomybės iš germanio kristalų

S5-24

V. Soriūtė. Lazerinio apšvitinimo įtaka GeSn struktūrų optoelektroninėms savybėms

S5-25

R. Nedzinskas. ZnMgO plonų sluoksnių temperatūriniai fotoliuminescencijos ypatumai

S5-3
S5-4

S5-10
S5-11

S5-15

S5-21
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Spektroskopija: nuo Rydbergo atomų iki 1/f triukšmo
Spectroscopy: from Rydberg atoms to 1/f noise
Bronislovas Kaulakys
Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
Bronislovas.Kaulakys@tfai.vu.lt
Pranešimas siejasi su šių tezių autoriui kartu su dr.
Juliumi Rusecku skirta Lietuvos mokslų akademijos
vardine Adolfo Jucio (teorinė fizika) 2017 metų premija
už darbų ciklą Atominių ir sudėtingų sistemų
spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai. Todėl čia bus
apžvelgiami pranešėjo darbai ir spektroskopijos istorijos
Vilniaus universitete elementai, jų sąryšis su bendra
spektroskopijos raida.
Gana plačią ilgamečių darbų ciklo mokslinių tyrimų
tematiką vienija atominių ir sudėtingų sistemų
spektroskopija ir su ja susiję reiškiniai bei tikslas suprasti
ir modeliuoti sudėtingas sistemas remiantis fizikiniu
požiūriu. Tyrinėjamos sistemos yra labai įvairios: įprastai
fizikoje nagrinėjami objektai, tokie kaip stipriai sužadinti
(Rydbergo) atomai, netiesinių ir chaotinių sistemų
dinamika, kvantinių sistemų matavimo ypatumai ir netgi
finansinės ir socialinės sistemos.
Nagrinėjamos Rydbergo kvaziklasikinių atomų
savybės [1], jų sąveika su kitais atomais ir jos
pasireiškimas spektrų išplitime ir postūmyje [2]. Su
kvaziklasikinių sistemų dinamikos ypatumais glaudžiai
siejasi kvantinio chaoso problema ir matavimų
(stebėjimo) įtaka kvantinių sistemų dinamikai –
kvantiniai Zenono ir anti-Zenono efektai [3]. Chaotinės
dinamikos tyrimai natūraliai veda į taip vadinamą 1/f
triukšmo problemą ir jo modeliavimą [4]. Daugelyje
sudėtingų sistemų nuo seno stebimas (ir iki šiol vieningai
nepaaiškintas) 1/f triukšmo reiškinys siejasi su
anomaliąja difuzija bei stochastiniu finansinių ir kitų
sistemų modeliavimu [5].
Spektroskopija – tai sąveikos tarp medžiagos ir
spinduliuojamos
energijos
tyrimas.
Lietuvoje
spektroskopijos pradžia laikytini Vilniaus universitete
dvidešimtojo amžiaus ketvirtame dešimtmetyje žymaus
lenkų fiziko Aleksandro Jablonskio ir VU patriarcho
profesoriaus Henriko Horodničiaus, teoretiko Jano
Blatono tyrimai. Pokaryje spektroskopiją plėtojo
Alfonsas Misiukas-Misiūnas, Povilas Brazdžiūnas,
Henrikas Jonaitis su bendradarbiais ir kiti fizikai.
Teorinių tyrimų pradžia sietina visų pirma su vieno
žymiausių XX a. Lietuvos mokslininkų Adolfo Jucio su
kolegomis veikla. Įtakingi Vytauto Bareikio, Ramūno
Katiliaus, Arvydo Matulionio, Viliaus Palenskio ir jų
bendradarbių fluktuacijų ir triukšmų kondensuotose
medžiagose spektroskopijos tyrimai ir organizacinė
veikla.
Pranešimo autoriui pavyko išplėtoti stipriai sužadintų
(Rydbergo) atomų lygmenų išplitimo ir postūmio teoriją,
gauti pakankami tikslias paprastas formules, kurios
aprašo nuo Enriko Fermio bendradarbių iki Petro
Serapino ir vėlesnių eksperimentinių stebėjimų
rezultatus. Gautos šuolių tarp Rydbergo lygmenų

skerspjūvių išraiškos plačiai naudojamos astrofizikų
modeliuose. Paprastos kvaziklasikinės šuolių tarp
sužadintų atomų būsenų matricinių elementų išraiškos
taip pat turi plačias taikymų perspektyvas. Numatyta ir
ištirta difuzinė stipriai sužadintų atomų jonizacija kai
Rydbergo atomai dažnai susiduria su kitomis atominėmis
dalelėmis arba yra veikiami šiluminio ar mikrobangų
spinduliavimo. Aiškinantis kvantinių sistemų chaotinės
dinamikos lokalizacijos problemą buvo pasiūlytas
kvantinio anti-Zenono efekto terminas.
Tirta 1/f triukšmo problema. 1/f triukšmas – tai įvairių
fizikinių dydžių ir signalų galingumo spektro augimas
mažėjant dažniui  jau 90 metų stebimas universalus
reiškinys, tačiau iki šiol nesukurta pripažinta vieninga šio
efekto teorija. Mūsų pasiūlytas paprastas analiziškai
išsprendžiamas 1/f triukšmo autoregresinis, AR(1),
modelis. Parodyta, kad 1/f triukšmą gali sąlygoti signalo
impulsų (dalelių, elementarių įvykių) klasterizacija dėl
laiko intervalo tarp gretimų impulsų atsitiktinių pokyčių.
Modelio
apibendrinimai
stochastinių
netiesinių
diferencialinių lygčių metodu, jo savybių tyrimai veda į
gilesnį seniai stebimo, bet iki šiol pilnai nepaaiškinto
reiškinio supratimą, jo vidinės kilmės atskleidimą ir
įvairius taikymus. Modelis susieja signalo x galingumo
spektro ܵሺ݂ሻ̱ͳȀ݂ఉ rodiklį β su signalo intensyvumo
skirstinio ܲሺߣሻ̱ͳȀ ݔఒ rodikliu ߣ:
ఒିଷ
,
(1)
ߚ ൌ ͳ
ଶሺఎିଵሻ

kur η yra sistemos netiesiškumo rodiklis.
Kitas 1/f triukšmo modelis, kai signalas yra sudarytas
iš impulsų, kaip, pvz., atsitiktinis telegrafo arba
generacijos ir rekombinacijos signalas. Tokių signalų
suma gali taip pat generuoti 1/f triukšmą,
ଵ
(2)
ܵሺ݂ሻ̱  ቀ݅൫ͳ െ ߯ఛ ሺʹߨ݂ሻ൯ቁ,


išreiškiamą per impulsų arba tarpimpulsinių trukmių τ
skirstinio charakteringąją funkciją ߯ఛ ሺ߱ሻǤ
Taip pat ͳȀ݂ఉ triukšmas gali pasireikšti ir kai
impulsų arba tarpimpulsinių trukmių skirstinys yra
laipsninis. Laipsniniai skirstiniai gali būti gauti ir iš
Poisson’o arba eksponentinių skirstinių atitinkamos
superpozicijos. Tai siejasi su atsitiktinių telegrafo signalų
triukšmu bei su generacijos ir rekombinacijos reiškiniu
kondensuotose sistemose su įvairiais elektronų pagavos
centrais.
Reikšminiai žodžiai: spektroskopija, Rydbergo
atomai, 1/f triukšmas, stochastinės lygtys.
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Reakcijos keturių dalelių sistemose: nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių
Reactions in four-particle systems: From cold atoms to high-energy nuclei
Arnoldas Deltuva1
Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3,
LT-10257 Vilnius
arnoldas.deltuva@tfai.vu.lt

1

Bus aptariami kvantinių dalelių susidūrimai ir
reakcijos, itin aktualios fundamentiniam kvantinių
sistemų ir jų savybių tyrimui, ypač sistemose su ribotu
surištųjų būsenų skaičiumi. Būtent tokia situacija yra
lengvųjų branduolių atveju: dviejų, trijų ir keturių
nukleonų sistemose yra tik keletas surištųjų būsenų 2H,
3
H, 3He ir 4He, be to, jos visos pasižymi maža sukinio
verte. Esant didesnei sistemos kampinio momento vertei
arba didesnei protonų (p) ir neutronų (n) skaičiaus
asimetrijai, pvz., 3p + 1n arba 1p + 3n, lengvųjų
branduolių sistemose įmanomos tik tolydžios spektro
dalies būsenos, dar vadinamos sklaidos būsenomis,
kurios yra realizuojamos jas sudarančių posistemių
susidūrimuose ir reakcijose esant atitinkamai energijai.
Dėl žymiai aukštesnės fazinės erdvės dimensijos,
kinematinių konfiguracijų ir sukinių stebimųjų dydžių
(analizavimo gebos, poliarizacijos, sukinių koreliacijos
bei perdavimo koeficientai) gausos, sklaidos procesų
tyrimai itin įvairiapusiškai atskleidžia nagrinėjamų
sistemų savybes. Tačiau, palyginus su lokalizuotomis
surištųjų būsenų banginėmis funkcijomis, keturių dalelių
sklaidos būsenų funkcijų asimptotinės savybės yra daug
sudėtingesnės, ypač sistemose su daug kanalų ir/arba
toliveike elektrine (Kulono) sąveika. Tai labai
komplikuoja teorinį reakcijų modeliavimą. Be to, stipriai
sąveikaujančių dalelių sistemose artutinių trikdžių
teorijos metodų pritaikymas yra ribotas, dažniausiai yra
būtinas tikslus kvantmechaninis sklaidos uždavinio
formulavimas ir sprendimas [1].
Pranešime bus aptariamos sėkmingai išspręstos
svarbios keturių dalelių susidūrimų modeliavimo
problemos bei plačiame energijos intervale (nuo nulio iki
keleto šimtų MeV masių centro sistemoje) ištirtos
įvairios branduolinės reakcijos, o taip pat ir tam tikri
procesai šaltųjų atomų sistemose. “Atramos taškas”
šiems tyrimams buvo standartinės sklaidos teorijos,
išvystytos Fadejevo, Jakubovskio, Alto, Grasbergerio ir
Sandhaso darbuose, integralinė versija, formuluojama ne
banginėms funkcijoms, o šuolio operatoriams. Detaliau
bus apžvelgiami šie uždaviniai ir jų sprendimas:
1. Integralinių sklaidos lygčių singuliarumai.
Sistemoje su artiveikėmis sąveikomis integralinė
sklaidos teorijos versija sklaidos būsenų funkcijų
asimptotikos problemą transformuoja į integruojamus
singuliarumus integralinių lygčių branduoliuose, kurių
sudėtingumas labai priklauso nuo atvirų reakcijos kanalų
skaičiaus ir tipo. Specialūs integravimo impulsų erdvėje
metodai buvo išvystyti ir pritaikyti šios problemos

sprendimui. Sudėtingiausiu nagrinėtu atveju, t.y., keturių
nukleonų sistemoje energijai viršijant suskaldymo
slenkstį, buvo pasiūlytas ir praktiškai realizuotas
kompleksinės energijos metodas su specialiais
kompleksiniais integravimo svoriais, absorbuojančiais
kvazisinguliarias pointegralines funkcijas.
2.
Reakcijos
keturių nukleonų
sistemoje.
Diferencialiniai skerspjūviai, analizavimo gebos, sukinių
koreliacijos ir perdavimo koeficientai buvo ištirti ne tik
tampriojoje n + 3H, p + 3He, p + 3H, n + 3He ir d + d
sklaidoje, bet ir visose persigrupavimo reakcijose, pvz.,
krūvio pernašos reakcijoje p + 3H →n + 3He ir nukleono
perkėlimo reakcijose d + d → p + 3H ir d + d → n + 3He,
kurios yra aktualios ir termobranduolinei sintezei. Be to,
apskaičiuoti ir pilni suskaldymo į tris ir keturis klasterius
reakcijų skerspjūviai bei n + n + d → n + 3H
rekombinacijos reakcijos greitis. Ištirtas stebimųjų
dydžių jautrumas realistiniams sąveikos modeliams bei
Kulono, Δ rezonanso ir efektinės keturnukleoninės
sąveikos svarba reakcijose bei 4He branduolyje.
3. Šaltųjų atomų sistemos ir universali fizika.
Išvystyta reakcijų modeliavimo metodika nėra apribota
vien branduoline fizika, ji buvo išplėsta ir pritaikyta
tiriant šaltųjų atomų susidūrimus, pvz., 4He atomų
4
He2
molekulėmis
esant
milikelvinų
sklaida
temperatūrai. Manoma, kad rezonansinė dviejų šaltųjų
atomų sąveika sąlygoja daugiadalelinių sistemų
universalias kvantines savybes, pvz., Efimovo efektą
trijų atomų sistemoje, tačiau apie keturių dalelių sistemas
žinoma žymiai mažiau. Pritaikius metodiką buvo
nuodugniai ištirtos universalios keturių identiškų
fermionų ir bozonų kontinuumo savybės, t.y., nestabilių
keturatomių Efimovo molekulių energijos lygmenys ir
pločiai, atomų ir triatomių molekulių bei dviejų
dviatomių molekulių reakcijos, keturių atomų arba atomų
ir molekulių rekombinacijos procesai, prognozuoti itin
egzotiški keturatomių molekulių virsmai iš nestabilių į
virtualias būsenas ir atvirkščiai. Nors specifinis šių
reakcijų modeliavimo sunkumas yra daug kanalų su labai
skirtingomis (iki 1013 kartų) ryšio energijomis, išvysčius
specialią sprendimo metodiką gauti itin aukšto tikslumo
rezultatai.
Reikšminiai žodžiai: sklaidos teorija, šuolio
operatoriai, keturių nukleonų sistema, Efimovo fizika.
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Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose
Self-regulation and control of photoinduced processes in molecular nanocomplexes
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Šviesos poveikio metu organinėse medžiagose ir
molekulinėse struktūrose yra generuojami eksitonai,
kurie, esant tinkamoms sąlygoms, gali skilti į krūvininkų
poras. Sąlygų tinkamumą nusako šiuos darinius supanti
aplinka. Šiame pranešime bus aptarti kryptingi tyrimų
rezultatai, leidžiantys suprasti galimus aplinkos poveikio
grįžtamojo ryšio principus bei mechanizmus, atsakingus
už biologinių sistemų savireguliaciją ir vykdomų
biocheminių reakcijų valdymą. Pagrindiniai tyrimo
objektai – tai biologinės kilmės nanodariniai – anteniniai
fotosintetiniai baltyminiai kompleksai, kurių aplinka yra
baltyminė terpė. Fotosintezės vyksmas prasideda
pigmentams sugėrus šviesos kvantą taip vadinamuose
anteniniuose šviesą surenkančiuose (angl. lightharvesting) baltymuose, iš kurių elektroninis
sužadinimas yra perduodamas į specifinį baltymą reakcijos centrą. Pastarajame vyksta krūvio atskyrimas,
inicijuojantis transmembraninį protonų gradientą,
reikalingą angliavandenių generavimui. Mažos apšvitos
sąlygomis elektronų fotoindukuoto atskyrimo kvantinis
našumas yra artimas vienetui. Tačiau didėjant šviesos
intensyvumui augaluose vykstančios fotosintezės
reakcijos metu yra vis sparčiau generuojamas deguonis
(tai vyksta taip vadinamojoje antrojoje fotosistemoje),
kuris, savo ruoštu sukelia pačios sistemos degradaciją.
Todėl, esant didelei apšvitai, šioje sistemoje įsijungia
papildomi savireguliacijos mechanizmai, kurių visuma
yra vadinamas nefotocheminiu gesimu (angliškai
nonphotochemical quenching - NPQ). Taigi NPQ yra
ypatingas biologinėse sistemose molekuliniu lygmeniu
veikiančių grįžtamojo ryšio mechanizmų visuma,
užtikrinanti sistemos adaptacijos galimybę. Egzistuoja
keletas hipotetinių modelių: manoma, jog NPQ atsiranda
dėl baltymo konformacijos pokyčių, sąlygojančių
chlorofilų ar karotenoidų krūvio pernašos (angliškai
charge transfer - CT) būsenų susiformavimą arba
koherentinę ar nekoherentinę sužadinimo pernašą iš
chlorofilų į karotenoidų molekules. Šios problemos
aptarimui ir yra skirtas šis pranešimas. Aptarimui bus

pasitelkiami kryptingi eksperimentai bei teoriniai
modeliai, tinkami jiems aprašyti. Naudojant kinetinės
spektroskopijos, pavienių molekulių spektroskopijos,
fluorescencijos indukcijos bei fluorescencijos su laikine
ir spektrine skiriamąja geba (matuojant streak kamera)
plačiame temperatūrų diapazone (nuo 15K iki kambario
temperatūros) buvo matuojami signalai, gaunami tiek
ištisoje membranoje, tiek ir atskiruose anteniniuose
kompleksuose, išskirtuose iš natyvinių augalų bei
specialiai paruoštų mutantų, o taip pat jų agregatai.
Eeksperimentinių
duomenų
analizei
buvo
konstruojamas modelis, suformuluotas remiantis
struktūriniais
kompleksų
duomenimis.
Buvo
sprendžiamos atitinkamos kinetinės lygtys, bei
naudojami kvantinės chemijos metodai, siekiant
pigmentinių molekulių sąvybių priklausomybių nuo
aplinkos sąlygų nustatymo, bei pačių kompleksų
kinetinių parametrų skaičiavimams. Gautų duomenų
visuma leido nustatyti mažiausiai tris konformacines
anteninių kompleksų būsenas: tai normali fluorescuojanti
būsena, būsena, kurioje atsiranda CT būsenos tarp kelių
chlorofilo molekulių, bei tamsinė būsena, kai sužadinimo
energija yra pernešama į karotenoidą – liuteiną, arba
susidaro chlorofilo ir karotenoido CT būsena. Remiantis
eksperimentiniais duomenimis bei kvantcheminiais
skaičiavimais
pademonstruota,
jog
pagrindinis
sužadinimo gesinimo kanalas nėra labai efektyvus, jis
nekonkuruoja su sužadinimo pagavimu atvirais
reakciniais centrais, kaip buvo anksčiau manoma, bet
konkuruoja su gesinimo sąlygomis, esant uždariems
reakciniams centrams. Iš pavienių molekulių
spektroskopijos duomenų analizės seka, jog šių
konfiguracinių būsenų santykis yra jautrus aplinkos
rūgštingumui, o būtent šviesos poveikio metu ir yra
generuojamas transmembraninis protonų gradientas.
Palyginimo tikslams taip pat nagrinėjamos ir
sudėtingos molekulės bei molekuliniai agregatai. Gauti
rezultatai leidžia nustatyti aplinkos poveikio grįžtamojo
ryšio principus bei mechanizmus.
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Terahercinių impulsų žadinimo puslaidininkiuose spektroskopija
Terahertz pulse excitation spectroscopy of semiconductors
Arūnas Krotkus
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, 02300 Vilnius
arunas.krotkus@ftmc.lt
Apšvietus puslaidininkio paviršių femtosekundinio
lazerio pluošteliu jame yra generuojamas terahercinės
(THz) dažnių srities spinduliuotės impulsas [1]. Kuomet
lazerio bangos ilgis patenka į puslaidininkio optinės
sugerties sritį, THz spinduliuotė atsiranda dėl laike
kintančio elektrinio dipolio. Savo ruožtu, šis dipolis
atsiranda, kai veikiant vidiniam elektros laukui arba dėl
skirtingų judėjimo greičių erdvėje persiskiria šviesos
sužadintieji elektronai ir skylės.
Praktikoje paviršiniai emiteriai, ypač pats
efektyviausias iš jų – p-tipo InAs kristalai, yra naudojami
kaip THz impulsų šaltiniai laikinės srities
spektroskopijos (Time-Domain Spectroscopy, TDS)
sistemose, ypač tose, kurios yra aktyvuojamos
ilgabangias femtosekundiniais lazeriais, tokiais kaip
lazeriai, pagaminti iš Yb ar Er legiruotų kvarcinių
skaidulų. Nepaisant to, jog pagal optinių impulsų vertimo
THz impulsais efektyvumą paviršiniai emiteriai vis dar
atsilieka nuo plačiai naudojamų fotolaidžių antenų, jie
turi prieš pastarąsias eilę svarbių pranašumų. Jiems
nereikia elektrinio maitinimo ir metalinės antenos,
ribojančios spinduliuojamo signalo dažnių juostą;
paviršinį emiterį galima rasti bet kurio bangos ilgio
spinduliuotę generuojančiam lazeriui.
Šiame pranešime bus apžvelgtas dar vienas svarbus
THz emisijos iš puslaidininkių paviršių aspektas – tai,
kaip šį reiškinį galima panaudoti tiriant įvairias
puslaidininkinių medžiagų ir puslaidininkinių darinių
fizikines savybes. Daugiausiai informacijos apie šias
savybes galima gauti matuojant generuojamo THz
impulso amplitudės ETHz priklausomybes nuo
femtosekundinių lazerio impulsų fotonų energijos – THz
žadinimo spektrų (TŽS). ETHz yra proporcinga fotosrovės
išvestinei laike, todėl šias priklausomybes galima
traktuoti kaip bekontakčiu būdu išmatuotus fotolaidumo
spektrus. Nuo tradicinių fotosrovės spektrų jie skiriasi
tuo, kad per THz impulsų trukmę (kelis šimtus
femtosekundžių) elektronai nespėja termalizuotis ir juda
balistiškai su greičiu, apspręstu jų perteklinės energijos.
Pirmas iš TŽS nustatytas puslaidininkių parametras buvo
energinis atstumas nuo pagrindinio Γ laidumo juostos
slėnio iki aukštesniųjų L ar X slėnių [2]. Šio svarbaus
didelės galios ir kvantinę sąspraudą naudojančių prietaisų
konstravimui parametro vertės buvo rastos iš įvairių
puslaidininkių TŽS kreivių maksimumų padėčių.
Kadangi šviesos sužadinti elektronai iki išsklaidant
juos gali judėti medžiaga kelis šimtus nanometrų, TŽS
tinka ir energinių juostų trūkių heterosandūrose tarp
dviejų puslaidininkių suradimui. Šiuo atveju yra tiriami
dariniai, kurių paviršiuje yra plonas medžiagos su

mažesniu draustinių energijų tarpu sluoksnis, o juostų
trūkis randamas iš fotonų, kuriais apšvietus darinį
stebimas staigus THz impulsų amplitudės didėjimas,
energijos [3].
Fotoelektronų impulsai išlieka suorientuoti erdvėje
optinio lauko atžvilgiu iki pat pirmųjų impulsų sklaidos
aktų, taigi per beveik visą THz signalo generavimo
trukmę. Todėl ETHz priklausomybė nuo kampo tarp
optinės poliarizacijos ir kristalo ašių leidžia nustatyti
laidumo juostos izoenerginių paviršių anizotropiją. Tokia
anizotropija, sąlygota juostos neparaboliškumo, leido
atskleisti vadinamųjų optinio lyginimo ir elektriniu lauku
indukuoto optinio lyginimo efektų InSb [4] ir InAs [5],
atitinkamai, mikroskopinę prigimtį.

1 pav. InSb laidumo juostos izoenerginiai paviršiai
įvairioms perteklinėms elektronų energijoms (pilkos
linijos) ir elektronų, sužadintų iš sunkiųjų skylių
valentinės juostos, kvaziimpulsų pasiskirstymas (žalios
strėlės) [4]
Reikšminiai žodžiai: puslaidininkiai,
sandara, fotolaidumas, terahercai.
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Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose
bei naujos kartos saulės elementuose
Exciton and charge carrier dynamics in organic and perovskite semiconductors
and solar cells
Andrius Devižis, Marius Franckevičius, Vidmantas Gulbinas
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
andrius.devizis@ftmc.lt
Augantys energijos poreikiai yra viena iš aktualiausių
šiandieninių žmonijos problemų. Sunkiųjų elementų
tinkamų branduoliniam kurui ištekliai riboti,
termobranduolinės sintezės panaudojimo energetikai
perspektyvos kol kas labai miglotos. Todėl vienintelis
patikimas energijos šaltinis yra Saulė. Šios energijos
ištekliai praktiškai neriboti, reikalingos tik ekonomiškai
veiksmingos saulės elementų technologijos. Iš tirpalų
formuojami organiniai bei hibridiniai organometalinių
perovskitų saulės elementai gali būti lankstūs, pusiau
skaidrūs, spalvoti. Jų gamybos ir instaliacijos kaštai
potencialiai gali būti žymiai mažesni už konvencinių
silicio elementų. Tolesnis jų vystymas priklauso nuo
naujų efektyvesnių medžiagų paieškos, bei technologinių
procesų tobulinimo optimizuojant juose vykstančius
fotoelektrinius vyksmus.
Eksitonai
organinėse
ir
hibridinėse
nanostruktūrizuotose medžiagose vaidina ypatingą
vaidmenį – jie yra tarpininkai tarp fotonų ir krūvininkų.
Sugertas fotonas sukuria kuloninės jėgos surištą
elektrono ir skylės porą - eksitoną, kuris vėliau skyla į
laisvus elektroną ir skylę jiems difuziškai nutolstant
vienas nuo kito. Tačiau eksitonų ryšio energija
organiniuose puslaidininkiuose žymiai viršija šiluminę
energiją, todėl šis procesas iki šiol nėra visiškai aiškus.
Gretinant ultrasparčiosios spektroskopijos ir elektrinius
metodus buvo susieti krūvininkų difuzijos ir eksitonų
skilimo procesai saulės elementams naudojamuose
organinių puslaidininkių heterostruktūrose ir parodyta,
jog aukštas pradinis elektronų judris didžiąja dalimi
lemia eksitonų disociaciją [1]. Saulės elementams
naudojamuose perovskituose eksitonų ryšio energija yra
daug mažesnė, todėl eksitonų vaidmuo nėra toks
akivaizdus. Šiose medžiagos pradžioje generuojamos
erdviškai koreliuotos elektronų skylių poros, kurios
šiluminės energijos dėka spontaniškai skyla į laisvus
krūvininkus [2].
Kitas ne mažiau svarbus reiškinys yra krūvininkų
judėjimas. Jis lemia du pagrindinius našumą
sąlygojančius vyksmus: krūvininkų ištraukimą ir jų
rekombinaciją. Atsiskyrusių krūvininkų judris turi būti
pakankamai didelis, kad jie greitai būtų vidinio lauko
ištraukti iš aktyvaus saulės elemento sluoksnio ir nespėtų
rekombinuoti bimolekuliniu būdu. Pagal krūvininkų
judrio savybes, organinės medžiagos stipriai skiriasi nuo
neorganinių puslaidininkių. Visų pirma, organinėse

medžiagose judris yra daug mažesnis, ypač netvarkiose
šių medžiagų struktūrose, įprastai naudojamose saulės
elementuose ir kituose plonasluoksniuose prietaisuose.
Antra labai svarbi savybė yra tai, kad judris kinta bėgant
laikui po laisvų krūvininkų susidarymo kol nusistovi jo
stacionari vertė. Pradinis judris gali būti tūkstančius kartų
didesnis už stacionarųjį, kuris nusistovi per kelias
nanosekundes. Todėl stacionaraus judrio vertė kuriant ir
vertinant prietaisų veikimą toli gražu nėra pakankamai
informatyvi. Judrio dinamikos tyrimui reikalingi aukštos
laikinės skyros metodai. Buvo pasiūlytas optinis
elektrinio lauko matavimo metodas pagrįstas antrosios
optinės harmonikos generacija [3].
Kita optinio zondavimo metodo modifikacija
zonduojant Štarko efektu atvėrė papildomas galimybes
tirti elektronų ir skylių judėjimą heterosandūrose. Tai
leido parodyti, kad elektronų judėjimas yra spartesnis už
skylių ir būtent jis lemia krūvio pernašos porų disociaciją
į laisvus krūvininkus [4].

1 pav. Perovskitinis saulės elementas (nuotr. Andrej
Dementjev).
Reikšminiai žodžiai: eksitonai, krūvininkai, saulės
elementai.
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Geometrinės fazės periodiškai trikdomoms sistemoms
Geometric phases for periodically driven systems
Gediminas Juzeliūnas, Viktor Novičenko
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Fizikos fakultetas, Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
gediminas.juzeliunas@tfai.vu.lt
Periodiškai trikdant fizikines sistemas, gali ženkliai
keistis jų savybės [1-3]. Šiame darbe parodoma kaip,
periodiškai trikdant kvantinę sistemą, joje galima
suformuoti nekomutuojančias (neabelines) geometrines
fazes [4]. Mes nagrinėjame kvantinę sistemą
apibūdinamą
periodiniu
laike
hamiltonianu,
H(λ,t)=H(λ,t+T), kuris papildomai priklauso nuo lėtai
kintančių parametrų rinkinio λ= λ(t), čia T=2π/ω yra
hamiltoniano periodas. Hamiltonianas yra nusakomas
lėtai kintančio ermitinio operatoriaus V(λ) ir greitai laike
kintančios periodinės funkcijos f(t)=f(t+T) su nuliniu
vidurkiu sandauga [4]:
ܪሺߣǡ ݐሻ ൌ ܸሺߣሻ݂ሺݐሻ

(1)

Fiksuojant parametrą λ, periodiškai trikdoma sistema
yra apibūdinama Floquet būsenomis bei jų
kvazienergijomis. Hamiltonianu (1) aprašomai sistemai
kvazienergijos yra visiškai išsigimusios, kaip
pavaizduota 1 pav. Darbe parodyta, kad, lėtai keičiant
parametrą λ = λ( t), sistemos būsenos vektorius įgyja
neabelines (nekomutuojančias) geometrines fazes kai
lėtai kintantys parametrai λ = λ (t) atlieka uždarą
trajektoriją ir grįžta į savo pradines vertes [4]. Be to
nagrinėjamai sistemai būsenos vektorius neįgyja
dinaminės fazės, kuri maskuoja geometrines fazes.
Bendra teorija yra pritaikyta nagrinėjant sukinį
osciliuojančiame magnetiniame lauke, kurio kryptis lėtai
kinta laike. Teoriją galima išplėsti atvejui kai parametras
λ = λ (t) tampa dinaminiu kintamuoju, tokiu kaip dalelės
koordinatė. Tikimasi, kad tai suteiks galimybę sukurti
trimatę sukinio ir orbitos sąveiką labai šaltiesiems
atomams juos veikiant periodiškai laike kintančiu
magnetiniu lauku.

1 pav. (1) lygtimi nusakomo Hamitoniano
Floquet Spektras
Reikšminiai žodžiai: periodiškai trikdomos sistemos,
Floquet teorija, geometrinės fazės.
Literatūra

[1] N. Goldman, G. Juzeliūnas, P. Öhberg, and I. B. Spielman, Rep.
Progr. Phys. 77, 126401 (2014).
[2] A. Eckardt, Rev. Mod. Phys. 89, 011004 (2017).
[3] P. Weinberg, M. Bukov, L. D’Alessio, A. Polkovnikov, S. Vajna,
and M. Kolodrubetz, Phys. Rep. 688, 1 (2017),
[4] V. Novičenko, G. Juzeliūnas, Phys. Rev. A (Accepted for
publication); ArXiv1811.06045

20


lnfk43.ktu.edu

Kviestiniai
pranešimai

21

The Ultracold Neutron Physics Program at the ILL
Ypač šaltų neutronų fizikos programa ILL
Peter Geltenbort
Institute Max von Laue - Paul Langevin (ILL), 71, avenue des Martyrs, 38042 Grenoble, France
geltenbort@ill.fr
The Institut Laue Langevin (ILL) is an international
research centre at the leading edge of neutron science and
technology. As the world’s flagship centre for neutron
science, the ILL provides scientists with a very high flux
of neutrons feeding some 40 state-of-the-art instruments,
which are constantly being developed and upgraded.
The instruments of the nuclear and particle physics
group (NPP) and their fields of research are briefly
presented.
ILL’s two ultracold neutron installations are described in
more detail. The ongoing research program using
ultracold neutrons as measuring the lifetime of the free
neutron, the search for an electric dipole moment and
gravity resonance spectroscopy are highlighted.
The best experiments in the world cannot agree on
how long free neutrons live before decaying into other
particles [1]. Precision measurements of the neutron
lifetime provide stringent tests of the standard
electroweak model as well as crucial inputs for tests of
Big-Bang nucleosynthesis. Neutron lifetime can be
related to CKM Matrix unitarity. Neutron lifetime also
dominates the uncertainty in theoretical calculation of
primordial 4He.
Two main types of experiments are underway: bottlelike traps count the number of neutrons that survive after
various intervals of storage time, while beam
experiments look for one of the particles into which
neutrons decay.
Resolving this question is vital to answering a number
of fundamental questions about the universe.
For particles to have electric dipole moments, the
forces concerned in their structure must be asymmetric
with regard to space-parity (P) and time reversal (T). P
violation is a well-known intrinsic feature of the weak
interaction which is responsible for the beta-decay of the
free neutron. T violation turns out to be necessary to

explain the survival of matter at the expense of antimatter
after the Big Bang. By searching for an EDM of the free
neutron hypothetical new channels of T-violation can be
investigated.
The experiment is based on a precision measurement
of the Larmor precession frequency of polarised ultracold
neutrons stored in a cell in a magnetic field. An EDM
would reveal itself by a response of the Larmor
precession frequency of the neutron to an electric field
applied over the storage volume. An upper limit on the
absolute value of the neutron EDM of |dn| < 3.0x10-26
e∙cm (90% CL) has been found [2].
Neutrons appear to be ideal test particles to search for
non-Newtonian gravity at micrometer separations, as
with their vanishing electrostatic sensitivity they avoid
many of the problems appearing with other test masses.
Over the past decade, the qBOUNCE collaboration has
developed a technique named Gravity Resonance
Spectroscopy (GRS) that allows to probe the bound states
of ultracold neutrons in the Earth's gravitational field [3].
Keywords: ultracold neutrons, neutron lifetime,
neutron electric dipole moment, gravitationally bound
quantum sates.
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The Phase-II ATLAS Pixel Tracker Upgrade: Layout and Modules
ATLAS II fazes pikselinio trakerio modernizavimas: išdėstymas ir moduliai
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1

In the high-luminosity era of the Large Hadron
Collider (the HL-LHC), the instantaneous luminosity is
expected to reach unprecedented values, resulting in
about 200 proton-proton interactions in a typical bunch
crossing. To cope with the resulting increase in
occupancy, bandwidth and radiation damage, the ATLAS
Inner Detector will be replaced by an all-silicon system,
the Inner Tracker (ITk). The innermost part of ITk will
consist of a state-of-the-art pixel detector, with an active
area of about 14 m2, which will provide tracking
capability up to |η| = 4. The pixel system will consist of
approximately 10,000 pixel modules and over 5x10 9
pixel detector elements. The layout of the ITk pixel
system will be described based on the ATLAS ITk pixel
Technical design proposal [1].
In order to cope with the changing requirements in
terms of radiation hardness, power dissipation and
production yield, several different silicon sensor
technologies will be employed in the five barrel and
endcap layers. The innermost layer will feature 3D
silicon sensors, due to their inherent radiation hardness
and low power consumption, while the remaining layers
will employ planar silicon sensors with thickness ranging
from 100 μm to 150 μm. All hybrid detector modules will
be read out by novel ASICs, implemented in 65 nm
CMOS technology and thinned to 150 μm, which will be
connected to the silicon sensors using bump bonding.
With the arrival of the first readout chip prototype, the
RD53A chip, prototype modules are being built to study
sensor and chip properties, thermal performance, as well
as bump bonding yield in lab measurements and beam
test campaigns. Irradiation studies are ongoing to validate
the design for the full operational lifetime of the ATLAS
ITk.
In addition, the development of hybrid detector
modules is starting to address numerous production
issues, understanding of which will be crucial for the
layout and production of the final ITk pixel detector
modules. Due to the size of the pixel system and the
power constraints for the first time in a particle physics
experiment the modules will be connected in a serial
powering chain, which gives further challenges. A large
prototyping programme on system test level is ongoing.
Components for larger structures with multiple modules
based on the FE-I4 front-end chips were produced and
are in assembly and evaluation. The paper will present
latest results from the assembly and characterization of
prototype modules as well as the latest evaluation and

results of thermo-mechanical prototypes and fully
electrical prototypes.
Two types of pixel sensors are developed to balance
the required radiation tolerance, varying across the
detector volume, with the production costs. The planartype sensor (sketched in Fig. 1(a)) comes from a rather
standard production process. The n+in-p structure has
been chosen since it was shown to be more robust against
type inversion than the p+-in-n type. The second type is
the 3D-sensor, where n-type and p-type pillars runs
vertically across the sensor (see Fig. 1(b)). The radiation
tolerance of this structure is better than that of planar
sensors because of the shorter collection distances.
However, the production process is technically much
more complex and expensive than in the case of planar
sensors.
FE chips for the high rate collisions at the HL-LHC
are required to achieve rapid readout with few GHz. The
RD53 collaboration is developing a new type of FE chip
for the ATLAS and CMS experiments at the HL-LHC [2]
based on 65 nm CMOS technology. The target
performance is a low noise rate with low threshold
(<10−6 at a threshold of 600e−) with a data transfer rate
of 1.28 Gbps. The latest chip, called RD53A, has been
designed in such a way to allow the comparison of three
diﬀerent implementations of the analogue frontend which
will be described. The sharp process line is expected to
suppress the high rate of Single Event Upset (SEU),
which is caused by a bit ﬂip by injected particles into FEchips. The evaluation of the eﬃciency and general
features is ongoing by testbeam and irradiation and the
latest results are reported here.

Fig. 1. Description of planar type sensor (a) and 3D type
sensor (b)
Keywords: silicon pixel detectors, ATLAS, HL-LHC.
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CMS subdetektoriai ir įdomesni nauji rezultatai
CMS Subdetectors and Selected New Results
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1

Kompaktiškasis miuonų solenoidas (Compact Muon
Solenoid, CMS) yra vienas iš dviejų bendrosios
paskirties dalelių detektorių prie Didžioji hadronų
greitintuvo (Large Hardon Collider, LHC) CERNe,
Šveicarija. LHC mašina neseniai baigė antrąjį veikimo
etapą (Run 2). Šiuo metu vyksta surinktų fizikos
duomenų tyrimai apimant visą antrąjį paleidimo etapą bei
intensyvus ruošimasis CMS antrosios fazės atnaujinimui
kartu su Didelio šviesio didžiojo hadronų greitintuvo
(High-luminosity LHC, HLLHC) parengimo darbais.

duomenų srautas išaugs bent 10 kartų, o Mūro dėsnis
(Moore’s law), ypač remiantis dabartine technikos
evoliucija, nepasieks reikalingų pajėgumų iki 2026-ųjų
— sprendimų yra ieškoma, kur naujos skaičiavimo
architektūros yra potencialiai galimas sprendimas.

2 pav. ݐݐҧ ܪmultileptoninių kategorijų išmatuoti CLs
kriterijai su 41,5 fb-1 integruotu šviesiu (2017-ųjų
duomenys) prie 13 TeV, žiūrėti [2, 3, 4, 5].
Prieš septynis metus atrastas 125-GeVmasės Higgso
bozonas tampa vienu iš svarbiausių naujų įrankių
eksperimentatorių rankose, kuris gali atverti duris naujai
fizikai (Beyond the standard model, BSM). Viena vertus
tolesnis Higgso bozono nagrinėjimas, 1 pav., yra svarbi
užduotis, nes Higgso sąryšio konstantos, 2 pav., ir
Lorenco struktūra gali būti jautrūs neatrastai fizikai arba
BSM Higgso komponentei. Kita vertus, Higgso unikali
savybė rištis su dalelėmis dėl jų masės turi leisti
reakcijoms pagaminti dar neatrastas naujas daleles.
Vienos iš tokių galimų dalelių yra tamsioji medžiaga,
tiksliau — jos kvantai.
Reikšminiai žodžiai: CMS, LHC, pikselinis trekeris,
CMS antroji fazė, ttH, top kvarkas, Higgs bozonas,
efektinė sąveika, multivariacinė analizė.

1 pav. Išmatuoti H pagaminimo būdų stipriai su visais
7+8 TeV pirmojo paleidimo duomenimis, žiūrėti [1]
CMS detektorius yra sudarytas iš penkių pagrindinių
subdetektorių sistemų, kurių kiekviena turi bent po dviejų
skirtingų technologijų subdetektorius. Taigi, CMS
antrosios fazės atnaujinimas apims gana platų naujų
technologijų spektrą bei intensyvius R&D bei
konstravimo darbus. Pagrindinės naujos sistemos apims
didesnio tankio puslaidininkinį trekerį, didelio
granularumo kalorimetrą (HGCAL) bei skaitinį, realaus
laiko trekų filtravimą, kuris siejasi su trekerio
modifikacijomis ir specialios konstrukcijos skaičiavimo
lustais. Vien pikselinė puslaidininkinio trekerio dalis
turės du milijardus nuskaitymo kanalų (dabar — 124
milijonai), tęsis toliau palei spindulio vamzdį ir bus
didesnio tankio ir mažesnio materijos biudžeto. Tokie
detektorių kūrimai kelia daug iššūkių ir reikalauja ilgo
laiko. Žinoma, kad visas kompleksinio detektoriaus
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Fizikos krypties studijas reglamentuojančio aprašo atnaujinimas. Kokių fizikos studijų reikia
šiandien ir rytoj?
Updating the subject benchmark statements of physics study field. What kind of studies in
physics we need today and tomorrow?
Olga Rancova1, Živilė Rutkūnienė2, Saulius Mickevičius3, Nerija Žurauskienė4, Dainius Balbonas5, Tadas Lipinskas6
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Lietuvoje toliau vykstant aukštojo mokslo pertvarkai,
įgyvendinant Bolonijos proceso susitarimus [1] ir
derinantis su Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME)
studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis [2],
patvirtintais EAME ministrų konferencijoje, šiuo metu
naujinami
ir
tobulinami
Lietuvos
studijas
reglamentuojantys dokumentai. Studijų kokybės
vertinimo centras (SKVC) nuo 2009 metų vykdo jau
trečią studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtros
projektą, kuriuo siekiama išbaigti Lietuvoje vykdomų
studijų krypčių „reglamentavimą studijų rezultatų
aprašymo požiūriu“. Antrame plėtros etape (projekte)
2012-2015 metais buvo parengti 53 studijų krypčių
aprašai, tame tarpe Fizikos studijų krypties aprašas, kuris
2015 metais buvo patvirtintas [3]. Nuo to laiko buvo
pakeistas Lietuvos respublikos mokslo ir studijų
įstatymas, Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai bei
atsirado patirtis taikant studijų krypties aprašus. Taigi,
trečiame aprašų sistemos plėtros etape 2019 metais
SKVC inicijavo aprašų atnaujinimą.
Studijų krypčių (krypčių grupių) aprašai turi apibrėžti
krypties studijų programų specialiuosius reikalavimus,
pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose įgyjamas žinias ir
gebėjimus, dėstymą, studijavimą, vertinimą, studijų
programų vykdymo reikalavimus. Studijų krypties
aprašais turi vadovautis aukštosios mokyklos rengdamos
ir vykdydamos studijų programas ir studijų programų
vertintojai. Studijų krypties aprašai turi reglamentuoti
studijų rezultatus pagal hierarchiją prisidedant prie
Lietuvos kvalifikacijų sandaros išbaigtumo.
Studijos aukštojoje mokykloje daugiau nėra tik
mažos privilegijuotos grupės užsiėmimas. Šiandien
aukštasis mokslas ir studijos vaidina ypač svarbų
vaidmenį užtikrinant individų ir valstybių ekonominę ir
socialinę
gerovę,
konkurencingumą
greitai
besikeičiančiame pasaulyje. Tai skatina Europos
Komisiją ir kitus Bolonijos proceso dalyvius orientuotis
į mokymąsi visą gyvenimą, diegti į studentą orientuotą
mokymo ir mokymosi paradigmą.
2015 metais paruoštas Fizikos studijų krypties
aprašas [3] labai detaliai aprašo pirmosios ir antrosios
studijų programos tikslus, specialiąsias žinias ir
gebėjimus, studijų vykdymą. 2019 metų birželį SKVC

direktoriaus įsakymu sudaryta Fizikos studijų krypties
aprašo atnaujinimo ekspertų grupė turi 2019 metų
lapkričio mėnesį pateikti pirminį atnaujinto aprašo
projektą.
Šiuo metu fizikos krypties studijas (ne doktorantūros)
vykdo tik Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas
(vykdomos 5 pirmosios pakopos ir 3 antrosios pakopos
programos) ir Kauno technologijos universiteto
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas (vykdomos 1
pirmosios pakopos ir 1 antrosios pakopos programos).
Reikia pastebėti, kad šios ir kitos aukštojo mokslo
įstaigos vykdo ir daugiau giminingų krypčių
(technologijų, inžinerijos) studijų programų. Visgi
fizikos ir fizikinių technologijų mokslo ir verslo ateitis
kritiškai priklauso nuo fizikos krypties studijų – kokias
žinias ir gebėjimus mes žadame studentams, ką jie įgyja
baigę studijas, ar mes galime pritraukti stojančiuosius
tiek į pirmosios, tiek į antrosios pakopos studijas.
Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, kurios vienas
iš tikslų yra „suburti bendrai diskusijai fizikos mokslo,
švietimo ir verslo institucijas”, yra tinkamiausia vieta
aptarti šį lemiamą klausimą. Kokios turi būti fizikos
krypties studijos, kad mūsų absolventai būtų sėkmingi
tiek plėtojant fizikos mokslą, tiek kuriant ateities
visuomenę, galu gale, kad sulauktume norinčių studijuoti
fiziką Lietuvoje visose studijų pakopose.
Reikšminiai
rezultatai.
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Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
2
School of Physics, Astronomy and Mathematics, University of Hertfordshire, Hatfield, AL10 9AB, UK
3
Department of Mathematics, University of York, Heslington, York, YO10 5DD, UK
vidas.regelskis@ff.vu.lt
1

The Bethe ansatz is a large collection of methods to
find the spectrum and common eigenvectors of
commuting families of operators (transfer matrices)
occurring in the theory quantum integrable onedimensional models. It was the Faddeev's school of
mathematical physics which reformulated the spectral
problem of quantum integrable models into a question of
representation theory of certain associative algebras with
quadratic relations, now generally known as quantum
groups. More precisely, the spaces of states of such
models, called quantum spaces, are associated to tensor
products of irreducible representations of these quantum
groups. The commuting operators are then images of
elements in the commutative subalgebra, known as Bethe
subalgebra, on the quantum space. By acting with
appropriate algebra elements on the vacuum vectors one
then constructs the so-called Bethe vectors that depend
on sets of complex parameters. In the case when these
parameters satisfy certain algebraic equations, known as
Bethe equations, the corresponding Bethe vectors
become eigenvectors of the commuting operators. In this
form, the Bethe ansatz is called algebraic Bethe ansatz.
The general conjecture is that the constructed
eigenvectors form a basis in the space of states of the
model.
Algebraic Bethe ansatz has been very fruitful in the
study of the glN-symmetric integrable models, the most
famous case being the Heisenberg spin chain describing
the spectrum of spin-waves, critical points and phase
transitions in one-dimensional (anti-)ferromagnets. The
study of the soN- and spN-symmetric models so far has
been less productive. Such models were first studied
using analytic Bethe ansatz techniques in [1]. One of the
obstacles to the algebraic approach is that the scattering
matrix in this case is not quite of a six-vertex type, which
is the key property used in the study of the glN-symmetric
models. Another obstacle is that not every irreducible
highest weight soN- or spN-representation can be lifted to
a representation of the corresponding quantum group,
such as Yangian or quantum loop algebra. Moreover, the
lifting itself is often not straightforward and requires a
usage of the fusion procedure or some other method, such
as spinor or oscillator algebra realization. Consequently,
the algebraic study of one-dimensional soN- or spNsymmetric spin chains has mostly been restricted to the

cases, when the quantum space of the model is a tensor
product of fundamental representations (fundamental
models).
In this talk I will give a pedestrian introduction to the
algebraic Bethe ansatz for the Heisenberg spin chain and
explain difficulties that arise when transitioning from
glN-symmetric to soN- and spN-symmetric quantum
integrable one-dimensional magnets. The talk will be
based on my joint work with Allan Gerrard [2]. In this
work we study the spectral problem of soN- and spNsymmetric open spin chains with more general quantum
spaces and certain diagonal open boundary conditions.
The algebraic structure of such models is described by
the extended twisted Yangians introduced by N. Guay
and myself in [3]. We focus on the N = 2n case. The
decomposition ԧଶ ؆ ԧଶ ٔ ԧ then allows us to rewrite
the scattering matrix of the chain as an End(ԧ ٔ ԧ )valued six-vertex matrix and thus apply the conventional
algebraic Bethe ansatz methods, subject to necessary
modifications, to solve the spectral problem of the chain.
The space of states is given by a tensor product of
symmetric irreducible so2n-representations or by a tensor
product
of
skew-symmetric
irreducible
sp2nrepresentations. We obtain explicit formulae of Bethe
vectors, their eigenvalues and algebraic Bethe equations.
This provides the necessary first step that needs to be
taken in the study of physical properties such as scalar
products and norms, correlation functions and form
factors for these one-dimensional magnets. The study of
these models may also provide insights to stochastic
systems such as Markov chains, reaction-diffusion
models and certain biological transport systems [4].
Another important aspect of this study is a link to the
four-dimensional Gauge theories and three-dimensional
Chern-Simons theories via the Cotello-Witten-Yamazaki
theory recently discovered in [5].
Keywords: algebraic Bethe ansatz, integrable open
spin chains, one-dimensional magnets, twisted Yangian.
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Nelokalios supersimetrinės klasikinės dinaminės sistemos
Paulius Miškinis
Fizikos katedra, Fundamentinių mokslų fakultetas, VGTU
paulius.miskinis@vgtu.lt

Apžvalginis pranešimas skirtas nelokalioms
supersimetrinėms klasikinėms dinaminėms sistemoms
(NSKDS), – tai, šiai dienai, bendriausias žinomas
dinaminių sistemų apibendrinimas. Apžvalgoje pateikti
tiek autoriaus [1, 2], tiek kitų autorių [3, 4] žinomi
nelokalūs ir supersimetriniai apibendrinimai. Kaip
pavyzdys,
išnagrinėtas
konkretus
nelokalus
supersimetrinis KdV lygties apibendrinimas (NSKdV),
parodytos jo sprendinių savybės ir ryšys su klasikine
KdV lygtimi. Aptarta NSKdV svarba ir numatytos
tolimesnės NSKDS vystymosi perspektyvos.

Literatūra

[1] P. Miškinis. A Generalization of the Hopf–Cole Transformation.
SIGMA 9 (2013), 016, 19 p.
[2] P. Miškinis. Nonlinear nonlocal integrable systems. Technika:
Vilnius, 2003. 245p. (in Lithuanian)
[3] P. I. Naumkin and I. A. Shishmarev. Nonlinear nonlocal equations
in the theory of waves. Translations of Mathematical Monographs,
v. 133, AMS, Providence, 1991, 304 p.
[4] Yu. I. Manin, A.O. Radul. Commun. Math. Phys., 98, pp.65–74,
1985.


29

Dimetilhidropirenų fotofizinės savybės
Investigation of dimethildihydropyrenes photophysical properties
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1

Dimetildihidropirenai (DHP) – fotochrominiai
junginiai, kuriems būdinga grįžtama fotocheminė
perėjimo reakcija iš uždaro žiedo (DHP)˛i atviro žiedo –
ciklofanadieno (CPD) – forma. Šis fotocheminis virsmas
gali būti inicijuojamas regimosios šviesos poveikio
(>480 nm) ir apgręžiamas UV šviesa (< 400 nm). Įvykus
fotochrominiam virsmui, pakinta junginių savybės – pvz.
sugerties ir fluorescencijos spektrai. Tokios savybės
leidžia DHP junginius pritaikyti įvairiose srityse pvz.
organinėje elektronikoje, biologijoje – diagnostikoje,
metabolinių˛ reakcijų kontrolėje. Priklausomai nuo
pritaikymo, DHP junginiai gali būti modifikuojami
prijungiant įvairius pakaitus. Paprastai naudojant DHP
junginius susiduriama su problemomis – mažas
fotocheminio virsmo efektyvumas, mažas stabilumas bei
grįžtama terminė reakcija. Siekiant išspręsti šias
problemas ir kryptingai modifikuoti DHP junginius,
svarbų įgyti gilesnių žinių, susijusių su DHP → CPD
virsmais.

Šiam tyrimui buvo susintetintos dvi DHP junginiu˛
atmainos (kodiniai pavadinimai e21 ir e27).
Fluorescencijos, fluorescencijos gyvavimo profilių,
sugerties ir skirtuminės sugerties spektrometrijų
metodikos buvo nuosekliai naudojamos DHP ir CPD
formų fotofizikinių savybių tyrimams. DHP/CPD
pusiausvyrinės būsenos kontrolė prieš vykdant
spektroskopinius matavimus, buvo vykdoma naudojant
papildoma regimosios šviesos (640 nm) ir ultravioletinės
šviesos (340 nm) poveikį. Prieš pradedant tyrimą buvo
derinama ir testuojama skirtuminės sugerties įrangos
optinė sistema. Užregistruotų duomenų paruošimui ir
analizei buvo parengtos taikomosios programos.
Laikiniai duomenys buvo analizuojami aproksimuojant
eksponentėmis (fluorescencijos gesimo profiliai) ir
laikiniais spektrais (skirtuminės sugerties signalai).
Atlikus išsamią duomenų analizę buvo pastebėta, kad
tik e27 junginiui būdingas fotochrominio virsmo efektas.
Pastebėta, kad e27 junginio 470nm fluorescencijos
spektro juosta yra susijusi su CPD forma ir jos tarpine
būsena (<0,2 ns), o 690 nm fluorescencijos spektro juosta
siejama su DHP (3,2 ns) forma. Tiriant skirtuminės
sugerties signalus, buvo nustatyta, kad 2 ns laikotarpyje,
DHP → CPD virsmo metu, būdingas skirtuminio
spektrinio signalo poslinkis į mėlynąją sritį, o vykstant
CPD → DHP virsmui signalas slenkasi į raudonąją
spektro sritį.

Re

UV,
Uždara forma

dimetildihidropirenai,
Reikšminiai
žodžiai:
fotojutikliai, sugertis, fluorescencija, skirtuminės
sugerties spektroskopija.
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Drell-Yan proceso triukšmo įvykių skaičiaus įvertinimas ࢋࣆ metodu
Drell-Yan process background estimation using the ࢋࣆ method

Marijus Ambrozas, Andrius Juodagalvis
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, III rūmai , 10222, Vilnius
marijus.ambrozas@gmail.com

CERN Didžiajame hadronų greitintuve (LHC)
suduriami beveik šviesos greičiu skriejantys protonai.
Susidūrimo metu vykstančių procesų tyrimai leidžia
gerinti esamas teorijas bei ieškoti atsakymų į dar
neatsakytus fizikos klausimus. Protonų susidūrimo metu
gali įvykti reakcija tarp jų sudedamųjų dalių – kvarkų ir
gliuonų, kartu vadinamų partonais. Teorinėje
elementariųjų dalelių fizikoje protono sandara
tikimybiškai
aprašoma
partonų
pasiskirstymo
funkcijomis nuo kurių priklauso ir protonų susidūrimo
metu galinčių įvykti procesų tikėtinumo įverčiai.
Drell-Yan (DY) procesas [1] – tai kvarko ir
antikvarko anihiliacija, kurios metu sukuriamas virtualus
fotonas arba Z bozonas skyla į leptono ir antileptono
porą. Tikslūs eksperimentiniai Drell-Yan proceso
reakcijos skerspjūvio matavimų rezultatai naudojami
partonų pasiskirstymo funkcijų, perturbacinės kvantinės
chromodinamikos bei elektrosilpnosios sąveikos teorijų
tikslinimui. Taip pat šio proceso tyrimo rezultatai svarbūs
ir kitų elementariųjų dalelių fizikos procesų tyrimuose,
kur Drell-Yan procesas yra dominuojantis triukšmas [26].
Dviejuose didžiausiuose aplink LHC išsidėsčiusiuose
CMS ir ATLAS eksperimentuose Drell-Yan proceso
tyrimas vykdomas esant skirtingoms protonų susidūrimo
energijoms [7-11]. Siekiant pagerinti matavimų tikslumą
ir užregistruoti daugiau retai vykstančių protonų
susidūrimo įvykių, kiekvienais metais didinamas protonų
susidūrimų skaičius. 2016-aisiais metais CMS
eksperimente buvo užregistruota apie 10 kartų daugiau
protonų susidūrimų, negu 2015-aisiais metais [11].
Reikšmingas etapas Drell-Yan proceso reakcijos
skerspjūvio matavime – triukšmo įvykių skaičiaus
įvertinimas. Egzistuoja nemažas skaičius pašalinių
procesų, kurių galutinis produktas detektoriaus
užregistruotuose duomenys atrodo taip pat, kaip galutinis
Drell-Yan proceso produktas. Tokie įvykiai yra vadinami
triukšmo įvykiais. Paprasčiausiu atveju triukšmo įvykių
skaičių būtų galima įvertinti pasinaudojant Monte Carlo
modeliavimu, tačiau modeliuojant neįmanoma tiksliai
atkartoti visų realaus eksperimento sąlygų. Dėl šios
priežasties vykdant tikslumo matavimus triukšmo įvykių
skaičiaus įvertinimui dažniausiai pasitelkiami matavimu
grįsti metodai. Triukšmo įvykių, kuriuose susidariusios
dvi nestabilios dalelės gali nepriklausomai skilti į tos
pačios arba skirtingų rūšių leptonus, skaičių įvertinti
galima naudojantis matavimu grįstu ݁ߤ metodu, kuris bus
pristatomas pranešime.
Reikšminiai žodžiai: Didysis hadronų greitintuvas
(LHC), Drell Yan procesas, matavimu grįsti metodai.

1 pav. Elektrono-pozitrono invariantinės masės
spektras. Juodi taškai vaizduoja CMS detektoriumi
užregistruotą įvykių skaičių, o spalvoti stulpeliai –
skirtingų procesų įverčius. Geltonai pažymėti Drell-Yan
proceso įvykiai. „EW“ žymi dviejų bozonų ir DY→ττ, o
„Misid.“ –ܹ+Jets ir ܳ ܦܥįvykių skaičių. Juodos
vertikalios linijos vaizduoja statistinius
neapibrėžtumus[11].

2 pav. Miuono-antimiuono invariantinės masės
spektras. Žymėjimai tokie patys, kaip 1 paveiksle [11].
Literatūra

[1] S.D. Drell, T.M. Yan, Phys. Rev. Lett., 25, p. 316-320 (1970).
[2] ATLAS Collaboration, JHEP, 11, 138 (2012).
[3] ATLAS Collaboration, JHEP, 11, 211 (2015).
[4] CMS Collaboration, Phys. Lett. B, 768, p. 57-80 (2017).
[5] CMS Collaboration, Phys. Lett. B, 779, p. 283-316 (2018).
[6] CMS Collaboration, JHEP, 11, 161 (2018).
[7] CMS Collaboration, JHEP, 12, 030 (2013).
[8] ATLAS Collaboration. Phys. Lett. B, 725, p. 223-242 (2013).
[9] CMS Collaboration, Eur. Phys. J. C, 75, 147 (2015).
[10]ATLAS Collaboration, JHEP, 12, 059 (2017).
[11]CMS Collaboration, CERN-EP-2018-320 (2018).


31

Vandens įtaka nanodeimantų magnetinėms savybėms: teorinis tyrimas
A theoretical study on how water influences magnetic properties of nanodiamonds
Šarūnas Masys, Jelena Tamulienė
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
sarunas.masys@tfai.vu.lt
Nanodeimantai pasižymi unikaliu cheminių, fizinių ir
biologinių savybių rinkiniu, kuris itin tinkamas tokioms
sritims kaip vaistų pernaša, audinių inžinerija bei
bioatvaizdavimas [1,2]. Kalbant apie pastarąją, norint
pilnai išnaudoti nanodeimantų potencialą taikant tokias
technologijas kaip Overhauzerio efektu pagrįstas
magnetinio rezonanso atvaizdavimas (OMRI) [3], reikia
žinoti šių nanodalelių magnetines savybes. Todėl šiame
darbe mes tankio funkcionalo teorijos rėmuose
nagrinėjame, kokią įtaką vanduo turi pasirinktos formos
nanodeimanto elektroniniam g-tenzoriui, kuris savo
ruožtu yra vienas iš svarbiausių paramagnetinio
elektronų rezonanso spektroskopijos parametrų.
Kadangi OMRI veikimui būtinas tam tikras
paramagnetinis rezervuaras nanodeimanto paviršiuje,
elektroninio g-tenzoriaus skaičiavimui buvo pasirinktas
nekompensuotasis anglies ryšys ties C23 atomu
vandeniliu
padengtame
oktaedrinės
formos
nanodeimante. Šis paramagnetinis defektas, apsuptas 20
vandens molekulių, yra pavaizduotas 1 pav. Nagrinėjamo
nanodeimanto dydis yra C35H36.

rezultatai, kuomet defektas apsupamas vis didesniu
vandens molekulių kiekiu, yra pateikti 2 pav.

2 pav. Oktaedrinės formos nanodeimanto su
nekompensuotuoju anglies ryšiu ties C23 atomu
izotropinio g-poslinkio priklausomybė nuo jį supančio
vandens molekulių skaičiaus
Iš čia matyti, kad nekompensuotąjį anglies ryšį ėmus
supti vandens molekulėms, izotropinio g-poslinkio vertė
staigiai išauga nuo ~425 iki ~545 ppm. Vandens kiekiui
didėjant, izotropinio g-poslinkio vertė svyruoja ~500 –
~550 ppm intervale, kol galiausiai pasiekiam gan stabili
~540 ppm atžyma. Toks rezultatas, rodantis, kad vanduo
pakankamai ženkliai įtakoja nanodeimanto magnetines
savybes, yra įdomus, nes vandeniliu padengti
nanodeimantai pasižymi hidrofobiškumu, o aiškiai
matomas izotropinio g-tenzoriaus pokytis byloja apie
formuojamą ryšį su vandeniu.
Reikšminiai žodžiai: tankio funkcionalo teorija,
elektroninis g-tenzorius, nanodeimantai.

1 pav. Oktaedrinės formos nanodeimantas su
nekompensuotuoju anglies ryšiu ties C23 atomu,
apsuptu 20 vandens molekulių

Padėka: Projektas bendrai finansuotas iš Europos
socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-71202-0077) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo
taryba (LMTLT).

Paramagnetinio nanodeimanto defekto, apsupto
vandens molekulių, modeliavimas buvo atliktas ORCA
kvantinės chemijos paketu [4,5] naudojant PBEh-3c
metodą [6]. Elektroninio g-tenzoriaus įvertinimui
taikytas efektyvusis branduolio krūvio artinys [7-9].
Izotropinės
g-poslinkio
vertės,
išreiškiamos
milijoninėmis dalimis (ppm), apskaičiuojamos iš
izotropinės g-tenzoriaus vertės atimant laisvojo elektrono
g-faktoriaus vertę (2.0023193). Gauti modeliavimo
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Daugiafunkcės nanomedžiagos navikų teranostikai
Multifunctional nanomaterials for cancer theranostics
Vitalijus Karabanovas1,2, Artiom Skripka3, Greta Jarockytė1, Dominyka Dapkutė1,
Fiorenzo Vetrone3, Ričardas Rotomskis1,4
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3
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4
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Ankstyva diagnostika ir tikslus navikinio audinio
vaizdinimas, o taip pat citotoksinio poveikio piktybinėms
ląstelėms selektyvumo didinimas, yra pagrindiniai
veiksniai sėkmingam navikų diagnostikos ir gydymo
rezultatui pasiekti. Atsižvelgiant į dabartinių navikų
diagnostikos bei gydymo metodų trūkumus, ypatingas
dėmesys yra skiriamas naujai besivystančiai medicinos
sričiai – navikų teranostikai. Navikų teranostika
dažniausiai
siejama
su
nanomedicina
bei
nanotechnologijomis, kuriomis pasitelkiant galima
sukurti specifines daugiafunkces nanomedžiagas. Šiuo
pagrindu siekiama ženkliai pagerinti navikų diagnostiką,
užtikrinti tikslesnį onkologinės ligos eigos stebėjimą bei
kartu turėti ir terapinį poveikį. Sėkmingas navikų
teranostikos koncepcijos realizavimas leistų pervesti
dabartinę onkologiją iš bandymų ir klaidų medicinos
srities į personalizuotą mediciną, vedančią link
efektyvesnės sveikatos priežiūros.
Mūsų darbe siekiant pademonstruoti diagnostikos bei
terapijos galimybes navikinėse ląstelėse buvo
panaudotos dviejų tipų teranostinės nanostruktūros:
skirtingais apvalkalais modifikuoti CdSe/ZnS kvantiniai
taškai
bei
(LiYF4:Yb3+,Tm3+)/LiYF4/(LiYF4:Nd3+)
aukštynkeitės nanodalelės. Šių nanodalelių ir chlorino e6
(ce6) komplekso suformavimas – tai vaizdinimo bei
terapijos
apjungimas
vienoje
nanoplatformoje.
Kvantiniai taškai (KT) bei aukštynkeitės nanodalelės dėl
savo unikalių fotofizikinių savybių yra tinkami navikinių
darinių vaizdinimui, o ce6 yra antros kartos fotovaistas,
naudojamas fotodinaminėje navikų terapijoje. Savo
ankstesniuose darbuose mes įrodėme, jog kvantinių taškų
bei ce6 komplekso susiformavimą, nepriklausomai nuo
amfifilinių dangalų bei paviršinių grupių, lemia
hidrofobinė sąveika tarp KT apvalkalo bei polinės
fotovaisto dalies. Taip pat mes parodėme, kad KT gali
būti sužadinami tiek vienfotoniškai (470 nm), tiek
dvifotoniškai (1030 nm). Sužadinti KT Förster
rezonansinės energijos pernašos (FRET) būdu perduoda
energiją ce6 bei inicijuoja singletinio deguonies
susidarymą ir vėžinių ląstelių žūtį in vitro modelinėje
sistemoje [1]. Tačiau KT panaudojimas neleidžia atskirti
diagnostinių bei terapinių sukurtos nanoplatformos
funkcijų, be to, KT dažnai būna sintetinami iš sunkiųjų
metalų, kas riboja jų tolimesnį medicininį pritaikymą.
Pirmą kartą panaudojant unikalias aukštynkeites
nanodaleles
mes pademonstravome atskirtosios

teranostikos galimybę 2D ir 3D vėžinių ląstelių sferoidų
modelyje. Taip pat buvo parodyta, kad šias nanodaleles
galima panaudoti kaip mažyčius nanotermometrus
temperatūros naviko/vėžinės ląstelės viduje nustatymui
[2].

1 pav. Nanodalelių ir fotosensibilizatoriaus teranostinės

platformos koncepcija. A) CdSe/ZnS KT ir chlorino e6
komplekso susiformavimo schema. KT yra sužadinami
vienfotoniškai arba dvifotoniškai, dalis sugertos energijos yra
išspinduliuojama fotoliuminescencijos pavidalu (diagnostika),
o kita dalis yra perduodama fotovaistui, kuris generuoja 1O2
(terapija).
B)
(LiYF4:Yb3+,Tm3+)/LiYF4/(LiYF4:Nd3+)
aukštynkeičių nanodalelių ir fotovaisto atskirtų diagnostinių bei
terapinių funkcijų idėja. Aukštynkeitės nanodalelės, sudarytos
iš daugiasluoksnės struktūros, gali būti vaizdinamos 2-ajame
bei 3-ajame audinių skaidrumo languose žadinant 806 nm
spinduliuote. Tačiau žadinant šias nanodaleles 980 nm
spinduliuote inicijuojamas apkonversijos procesas, kurio metu
sugeneruota UV-matomos šviesos emisija yra panaudojama
chlorino e6 sužadinimui bei fotodinaminei navikų terapijai.
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Chiraliniai TPPS4 J-aggregatai antrosios ir trečiosios harmonikų generacijos
mikroskopijai
Chiral TPPS4 J-aggregates for second and third harmonic generation microscopy
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Hydrophilic tetrapyrrole meso–tetraphenylporphyrin
tetrasulfonate or TPPS4 is well known for its capacity to
form self-assembling J-aggregates in acidic aqueous
solutions [1]. These aggregates possess hierarchic
structure, comprising thousands of monomers, and can
make rod-like formations measurable on the micron scale
[2]. The recent interest in such nanostructures is
stimulated
by
continuous
development
of
nanotechnologies offering various applicable areas like
production of sensors, energy-conversion and storage
devices, and light-harvesting energy materials [3].
The chirality is an intrinsic feature of life-forming
molecules including carbohydrates, amino- and nucleic
acids. Although TPPS4 are not chiral molecules, the
supramolecular assemblies have not only the
distinguishing optical properties, but also the structural
composition that reveals varying chirality properties [4].
The chiral molecular structures such as collagen naturally
occurring in biological tissue gain increasing attention as
endogenous biomarkers useful in biomedical diagnostics.
Being arranged as non-centrosymmetric fibers, collagen
can serve as a contrast agent for various non-linear
techniques in microscopy imaging, revealing distinct
polarization-dependent characteristics [5]. The present
study is aiming to determine such non-linear optical
properties in the case of TPPS4 J-aggregates as well as
their potential applicability as multifunctional imaging
agents.
The macroscopic supramolecular structures were
obtained from aged samples of 2·10-5 M TPPS4 dissolved
in 0.1 M aqueous HCl solution. The imaging using phasecontrast microscopy showed heterogeneous formation
consisting of central rod-like core to which multiple
lateral filaments were attached. The structures revealed
no detectable fluorescence signal in aqueous medium
under excitation at both 405 nm and 488 nm. To perform
the non-linear imaging, the structures were mounted in
Thermofisher PermaFluor medium with a single layer
Parafilm spacer and sealed with poly(methyl
methacrylate). While the core happened to be fragile, the
filaments demonstrated mechanical durability. The
scanning excitation was made with Light Conversion
FLINT oscillator, 1030 nm, 100 fs, 76 MHz, focusing
beam with a Nikon PlanApo VC 20x/0.75 objective.
Beam power and intensity at the sample were 3-7 mW,

30-70 GW/cm², while energy, fluence and exposure were
40-90 pJ, 0.35-0.80 mJ/cm² and 20 μs/pixel, 12 s per
frame. Hamamatsu H10682-210 photon counters were
used for detection, BP520-10 and UG-11 filters - for
second and third harmonics (SHG and THG),
respectively. The strong SHG and THG signals have
been detected from the nanofilaments, in contrast to the
core, which produced only low-intensity fluorescence.
To study polarization-related features of SHG, the
samples of J-aggregates were mounted in polyacrylamide
and visualized by means of a custom-made microscopy
system [5]. The obtained ratios for SHG signals being
measured at different polarization angles implied the
distribution of non-linear dipoles in the neighborhood of
the longitudinal axis of the filaments that also
demonstrated strong chirality features.

Fig. 1. Characteristic parameters obtained for a separate
nano filament (SHG intensity (log scale), (degree of
linear polarization, (non-linear susceptibility, (d)
chirality (see [5] for technical)
Keywords: tetraphenylporphyrin tetrasulfonate, Jaggregates, polarization, second harmonic generation,
non-linear microscopy.
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The dependence of induced transmembrane potential on the cell electrodeformation and its
correlation with cell electrotransfection efficiency
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Electroporation is a widely established method that
uses electric fields to enhance molecular transport across
plasma membrane. Nowadays, it is used for drug and
gene delivery into the cells and tissues for therapeutic
purposes and for the extraction of bioactive compounds
from tissues during food processing. In our study we have
investigated efficiency of molecular electrotransfer in
dependence of medium conductivity and presence of
plasmid DNA in an electroporation medium. We have
observed the inverse dependence between the
conductivity of electroporation medium and the
efficiency of the molecular transport to the Chinese
Hamster Ovary cells. We have seen that efficiency of
small molecule electrotransfer decays when the
electroporation medium conductivity increases. We
observed the same results when transfecting the cells
with plasmid DNA. We propose that this dependency
may at least in part be caused by the differential
electrodeformation of the cells in the external media that
have higher or lower conductivity than the cell
cytoplasm. When the external medium has conductivity

lower than that of the cytoplasm, cells would elongate to
the form of a prolate spheroid, and when the external
medium has conductivity higher than that of cytoplasm,
the cells would compress to the form of an oblate
spheroid. We also present the calculations of
transmembrane potential induced on the prolate and
oblate spheroids that would be formed from the cells used
in our experiments under the condition of the
preservation of equal volume for the deformations that
yield up to 50 % change in the initial cell radius. We also
showed that the presence of plasmid DNA in
electroporation medium increases the extraction of
fluorescent dye calcein from calcein-AM loaded cells, as
well as the electrotransfer of small-molecules, such as
anticancer drug bleomycin, into the cells. We have
investigated the impact of various combinations of
plasmid concentrations and sizes for the enhancement of
bleomycin delivery to the cells in vitro. Additionally, we
have analysed the mechanisms of how plasmid DNA can
enhance molecular transport through the membrane.
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Minkštosios DNR užuolaidos – nanometrinė platforma pavienių DNR ir baltymų sąveikos
tyrimams
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Pavienių molekulių̨ (angl. SM) tyrimų metodai
leidžia išgauti daugiau informacijos apie tiriamą sistemą,
negu įprastai biocheminiais metodais. Didelė dalis SM
tyrimų reikalauja molekulių imobilizavimo ant stiklo ar
kito paviršiaus. Dažnai SM matavimuose, imobilizuojant
molekules pasitelkiama biotino ir streptavidino sąveika.
Visi imobilizavimo būdai turi užtikrinti kuo mažesnę̨
tiriamos sistemos nespecifinę sąveiką̨ su paviršiumi. Šios
paviršiaus modifikavimo technologijos leidžia mažu
tankiu imobilizuoti tiriamas molekules ir taip užtikrinti
SM detekciją. Tačiau dėl eksperimentų, specialiai
sukurtų stebėti SM įvykius, pobūdžio iškyla problema
norint surinkti statistiškai reikšmingą duomenų kiekį.
Taip pat dažnai susiduriama su minėtomis tyrimo
kokybės užtikrinimo problemomis.
„DNR užuolaidų“ technologija suteikia galimybę SM
lygyje lengviau surinkti reikiamą informacija apie
tiriamą sistemą. Kitas svarbus šios platformos
privalumas yra galimybė tirti įvairaus ilgio DNR
molekules ir taip atsakyti į daugumą biologinių klausimų.
Taip pat „DNR užuolaidos“ sprendžia nespecifinio
lipimo ant paviršiaus problemą. Šiuo metodu yra daug
lengviau, nei smFRET ar kitais „pull down“ metodais,
atskirti baltymus ant DNR molekulių nuo nespecifiškai
prie paviršiaus prilipusių baltymų.
„DNR užuolaidų“ sukūrimui yra naudojama ne viena
metodika.
Plačiai
naudojama
„DNR

užuolaidų“ technologija yra nanokonstrukcijų sistema,
kuri pagaminama UV litografijos būdu išdėstant Chromo
barjerus ant stiklo paviršiaus. Paruošta plokštelė yra
padengiama skystu lipidų dvisluoksniu, taip apsisaugant
nuo nespecifinio molekulių lipimo ant paviršiaus ir
sudarant platformą DNR molekulių prikabinimui. „DNR
užuolaidos“ suformuojamos prijungus biotinilintas DNR
molekules prie lipidinio dvisluoksnio per biotinostreptavidino sąveiką. Dėl buferio tekmės, prijungtos
DNR molekulės išsidėsto ties lipidų difuzijos barjerais.
Mūsų išvystyta „DNR užuolaidų“ gamybos metodika
remiasi baltymų mikrokontaktinio „lift-off“ spausdinimo
metodu. Pasitelkiant atominės jėgos mikroskopą yra
sukuriamos įpjovos silicio plokštelėje ir tai tarnauja kaip
šablonas streptavidino nanolinijoms ant biotinilinto
stiklo paviršiaus formuoti. Streptavidino struktūros
suformuojamos pirmiausia sudarant streptavidino
monosluoksnį ant plokščio polidimetilsulfoksano
(PDMS) elastomero paviršiaus. Šis elastomeras su
baltymo monosluoksniu yra perkeliamas ant šablono ir
palaikomas, o tada perkeliamas ant biotinu modifikuoto
stiklo. Nukėlus PDMS, ant stiklo lieka streptavidino
linijos. Ant šių nano-struktūrų įmanomas biotinilintų
DNR imobilizavimas ir „DNR užuolaidų“ sudarymas
(M. Tutkus, et al., Langmuir, 2019).
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Fotosensibilizuota navikų terapija naudojant aukso nanoklasterius
Photosensitizing tumor therapy using gold nanoclusters
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Vienas iš mažiau agresyvių onkologinių ligų gydymo
būdų yra fotosensibilizuota navikų terapija, kuomet į
organizmą suleidžiamas fotosensibilizatorius, kuris
organizmui yra netoksiškas, o toksinis poveikis ląstelėms
pasireiškia tik jį sužadinus tam tikro bangos ilgio šviesa.
Nors šiuo metu yra sukurta nemažai fotosensibilizatorių,
dauguma jų nepasižymi selektyviu susikaupimu
navikinėse ląstelėse, ir pacientai po procedūros ilgą laiką
būna jautrūs šviesos poveikiui. Siekiant pagerinti vėžio
diagnostiką ir gydymą, pasitelkiamos nanotechnologijos:
ieškoma nanodalelių, kurios galėtų būti naudojamos ir
kaip diagnostiniai žymekliai, ir kaip fotovaistai. Viena
tokių medžiagų galėtų būti 2009 m. J. Xie aprašyti aukso
(Au) ir jaučio serumo albumino (JSA) nanoklasteriai –
Au-JSA NK [1].
Pastaruosius keletą metų mokslininkai iš viso
pasaulio tyrinėja Au-JSA NK savybes ir pritaikymo
galimybes. Šios nanodalelės dažniausiai tiriamos kaip
potencialūs vaistų nešikliai ar fotoliuminescuojantys
žymekliai
diagnostikai.
Tačiau
Au-JSA
NK
fotosensibilizacinės/fotocheminės savybės dar nėra
detaliai ištirtos.
Mūsų darbe siekiant padidinti nanoklasterių
biosuderinamumą, JSA sintezės metu buvo pakeisti
žmogaus kraujo plazmos baltymais. Tokiu būdu gavome
naujas nanodalelės, Au NK su plazmos baltymų
apvalkalu, kurias toliau tyrėme ir lyginome su tradiciniais
Au-JSA NK.
Šiame darbe buvo siekiama įvertinti aktyviųjų
deguonies formų (angl. reactive oxygen species – ROS)
bei singuletinio deguonies (1O2) susidarymo efektyvumą,
veikiant Au NK 405 nm lazerio spinduliuote in vitro bei
in vivo, krūties vėžinių ląstelių linijose.
Siekiant nustatyti, ar Au NK, švitinami 405 nm
spinduliuote, generuoja ROS, buvo naudojamas cheminis
žymeklis - dihidrorodaminas 123 (DHR123). DHR123
yra oksiduojamas aktyviųjų deguonies formų, ir dėl
oksidacijos susidaro fluorescuojantis fotoproduktas rodaminas 123 (Rod123). Singuletinio deguonies
generavimo tyrimui buvo naudojamas cheminis
singuletinio deguonies jutiklis – SOSG (angl. Singulet
Oxygen Sensor Green reagent). SOSG yra silpnai
fluorescuojantis reagentas, tačiau, jam sureagavus su
singuletiniu deguonimi, susidaro SOSG endoperoksidas
(SOSG-EP), kuris labai intensyviai fluorescuoja žaliojoje
spektro srityje. Bandinių sugerties bei fluorescencijos

spektrai buvo matuojami Varian Cary Win UV sugerties
spektrofotometru (Varian Inc., Australija) bei Varian
Cary Eclipse fluorescencijos spektrofotometru (Varian
Inc., Australija).
Švitinamų Au NK poveikis ląstelėms buvo įvertintas
krūties vėžinėse ląstelėse MCF-7 ir MDA-MB-231.
Poveikis buvo tiriamas dviem būdais: konfokalinės
mikroskopijos būdu, naudojant fluorescencinius
gyvybingumo dažus (kalceiną, kuris dažo tik gyvas
ląsteles, ir etidžio homodimerą-1, kuris dažo negyvas
ląsteles), bei matuojant ląstelių, nudažytų propidžio
jodidu, gyvybingumą automatiniu ląstelių skaičiuotuvu
Adam-MC (Digital Bio, Korėjos Respublika) .
Tyrimų rezultatai parodė, kad Au-NK, padengti
žmogaus kraujo plazmos baltymais, pasižymėjo
geresnėmis fotosensibilizacinėmis savybėmis nei AuJSA NK.

1pav. Principinė schema, vaizduojanti Au NK
pritaikymą fotosensibilizuotoje navikų terapijoje. AuNK
suleidžiami į organizmą ir susikaupia vėžinėse ląstelėse.
Šviesa sužadinti Au NK inicijuoja fotochemines
reakcijas, kurios lemia ląstelei žalingų produktų
susidarymą. Dėl fotosensibilizacijos proceso prasideda
naviko nekrozė ar apoptozė.
Reikšminiai
žodžiai:
nanomedicina,aukso
nanoklasteriai, fotosensibilizuota navikų terapija,
singutelinis deguonis, aktyviosiosdeguonies formos.
Literatūra

[1] J. Xie, Y. Zheng, J.Y. Ying. Protein-Directed Synthesis of Highly
Fluorescent Gold Nanoclusters. J. Am. Chem. Soc.; 131,888—889
(2009).

38


ŽODINĖ SESIJA 2A

lnfk43.ktu.edu

Nanomokslas
Nanotechnologijos
Lazerių fizika
Šviesos technologijos
Technologiniai taikymai

39

Ultrasparti plazmonų relaksacijos dinamika aliuminio nanodalelėse
Ultrafast plasmon relaxation dynamics of aluminum nanoparticles
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Numerous studies of metal nanostructures that
possess plasmonic properties have been done recently
[1]. Most of the studied materials are noble metals like
Au or Ag [1]. Despite all the benefits, these materials
have some limitations like high cost and that they cannot
operate in the UV region or can function in limited
spectral UV region only. The Al is a good choice for
replacement of these metals for UV plasmonics. The UV
plasmonic properties of aluminium nanoparticles (Al
NPs) can be useful in various applications including
sensors, solar cells, photodetectors and photocatalysts
[2]. Unfortunately, detailed studies of the plasmonic
properties of Al NPs are challenging because of the high
reactivity of Al metal which oxidizes in air. Recently it
was shown that colloidal chemistry methods can be used
to produce high-quality Al NPs coated with ultra-thin
self-limiting layers of native Al2O3 [3].
However, very little is known about the ultrafast
relaxation dynamics of localized surface plasmon
resonance (LSPR) in Al NPs and this lack of knowledge
hinders the further development of Al plasmonics. So far
it is known that the excited state relaxation dynamics in
plasmonic metals consist of several processes like
excitation, electron-electron (e-e) scattering, electronphonon (e-p) coupling and phonon-phonon (p-p)
scattering [1]. Therefore, we used transient absorption
spectroscopy (TAS) to examine the e-p coupling and p-p
scattering processes in Al NPs and compared them with
similar sizes Ag nanocubes (NCs) (edge length 104 nm)
and Au bipyramids (BPs) (length 100 nm). We have
studied as well the structure and composition of Al NPs
by XPS, EDS, XRD, AFM, SEM and TEM and related
them to the LSPR relaxation dynamics properties by
means of TAS.
Both AFM, SEM and TEM images have shown that
Al NPs mostly consists of symmetrical facetted
nanoparticles with average diameters of ~80-100 nm.
Measured TAS data show that the ultrafast hot
electron relaxation and lattice heating in Al NPs have
different character compared to Ag NCs and Au BPs
(Fig. 1). But calculations of their e-p coupling times show
they have quite similar values. TAS traces of Ag NCs and
Au BPs shows clear oscillations because of the high
homogeneity of these NPs sizes while Al NPs does not
show oscillations (Fig. 1).

Fig. 1. TAS traces of Al NPs (a), Ag NCs (b), Au BPs
(c). Wavelengths of TAS traces are shown in legend.
The prolonged relaxation times in Al NPs is likely
caused by the native Al2O3 shell. During e-p coupling
process some electrons most likely are trapped in Al2O3
layer and that prolongs the e-p coupling process.
This research is funded by the European Social Fund
under the No 09.3.3-LMT-K-712 “Development of
Competences of Scientists, other Researchers and
Students through Practical Research Activities” measure.
Keywords: Al nanoparticles, UV plasmonics,
transient absorption spectroscopy, synthesis of Al
nanoparticles, surface plasmon.
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Deimanto tipo anglies nanokompozitinių dangų su sidabro nanodalelėmis lazerinio
struktūrizavimo slenksčio nustatymas
Determination of laser patterning threshold of diamond-like carbon nanocomposite films with
embedded silver nanoparticles
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Tiesioginis lazerinis interferencinis struktūrizavimas
(angl. direct laser interference patterning, DLIP) yra
spartus periodinių mikrostruktūrų formavimo metodas.
Jis unikalus tuo, kad dėl interferencijos reiškinio
lazerinio poveikio raiška paviršiuje yra neapribota
difrakcijos. Tačiau tuo pačiu jis yra apribotas vien
periodinių struktūrų formavimu, o poveikio raštas
priklauso nuo interferuojančių spindulių skaičiaus ir jų
konfigūracijos. Keičiant lazerio įtėkį ir impulsų skaičių,
galima gauti įvairius paviršiaus poveikius: nuo
šiurkštumo pokyčių ir savybių modifikacijų iki
abliacijos.
Norint efektyviai pašalinti medžiagą nuo paviršiaus,
lazerio energija turi būti didesnė nei abliacijos slenkstis.
Tačiau tuo atveju, kai medžiaga nėra pašalinama, o tik
paveikiama, mažiausia reikalinga energija suformuoti
struktūrai yra mažesnė nei abliacijos slenkstis. Tam
reikia apibrėžti kitokią slenkstinę vertę. Priklausomai
nuo poveikio paviršiui, literatūroje ši vertė apibūdinama
kaip lydymosi slenkstis [1], paviršiaus nuvalymo riba [2],
matomo pažeidimo slenkstis [3] ir pan. Kai paviršiuje
norima suformuoti struktūrą, šią vertę būtų galima
vadinti struktūrizavimo slenksčiu.
Mes pritaikėme DLIP metodą suformuoti 564 nm ir
1306 nm periodų vienmates periodines struktūras
deimanto tipo anglies nanokompozitinėse dangose su
sidabro nanodalelėmis (8 at.% ir 13 at.%). Tam buvo
naudojama Yb:KGW femtosekundinio lazerio antroji
harmonika (bangos ilgis 515 nm, impulso trukmė 290 fs,
pasikartojimo dažnis 40 kHz). Lazerio įtėkis buvo
keičiamas nuo 1 mJ/cm2 iki 17 mJ/cm2, o impulsų
skaičius nuo 1 000 iki 125 000.
Tradiciškai nustatant abliacijos slenkstį yra
matuojamas pažeidimo skersmuo. Mūsų atveju, struktūra
yra tolygiai suformuota kvadratiniame 300 × 300 μm 2
plote, tad toks metodas negalėjo būti pritaikytas. Todėl
struktūrizavimo slenkstis netiesiogiai buvo įvertintas
matuojant lazeriu suformuotų interferencinių juostų
pločius ir periodiškumo matomumą skenuojančio
elektronų mikroskopo (SEM) mikrofotografijose (1
pav.), kuris buvo automatiškai vertinamas „ImageJ“
programa naudojant greitąją Furje transformaciją (angl.
fast Fourier transform, FFT).

1 pav. 1306 nm periodiškumo, 13 at.% sidabro dangos,
paveiktos 27 000 impulsais, SEM mikrofotografijos
(viršuje, žymės ilgis – 1 μm) ir jų FFT (apačioje):
a) 3 mJ/cm2, b) 6 mJ/cm2. Iš FFT matyti, kad a) atveju
lazerio įtėkio vertė yra mažesnė už struktūrizavimo
slenkstį, b) – didesnė.
Naudojant FFT metodą buvo nustatyta, kad deimanto
tipo anglies su 8 at.% sidabro struktūrizavimo slenkstis
yra mažiau nei 6 mJ/cm2 (prie 1 000 impulsų), 3 mJ/cm2
(8 000) ir 1 mJ/cm2 (27 000-125 000). Su 13 at.% sidabro
– 11 mJ/cm2 (1 000), 6 mJ/cm2 (8 000, 27 000), 3 mJ/cm2
(64 000) ir 1 mJ/cm2 (125 000). Apibendrinant galima
teigti, kad didinant impulsų skaičių, kaip ir abliacijos
atveju, pasireiškia inkubacijos efektas – slenkstinė vertė
mažėja. Taip pat mažesnės sidabro koncentracijos
nanokompozitui stuktūrizavimo slenkstinė vertė yra
žemesnė nei didesnės koncentracijos.
Reikšminiai žodžiai: deimanto tipo anglis, sidabro
nanodalelės, nanokompozitai, tiesioginis lazerinis
interferencinis
struktūrizavimas,
struktūrizavimo
slenkstis.
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Stiklo lazerinio pjaustymo tyrimai kūgine prizme suformuotu Beselio-Gauso pluoštu
Glass cutting with axicon-generated Bessel-Gaussian laser beams
Jokūbas Pipiras1, Juozas Dudutis1, Simon Schwarz2, Stefan Rung2, Ralf Hellmann2, Paulius Gečys1
1
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, LT-02300, Vilnius, Lietuva
2
Applied Laser and Photonics Group, University of Applied Sciences Aschaffenburg, 63743 Aschaffenburg, Germany
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Plečiantis stiklo apdirbimo technologijų rinkai,
apdirbimo kokybei bei spartai keliami vis griežtesni
reikalavimai. Ieškomi efektyvūs bei užtikrinantys aukštą
apdirbimo kokybę procesai. Taip pat stiklo apdirbimas
susilaukia daug dėmesio iš lazerinių technologijų
industrijos. Vienas iš energetiškai efektyviausių lazerinio
apdirbimo būdų yra stiklo raižymas Beselio-Gauso
pluoštu. Šio proceso metu yra formuojamos pailgos
modifikacijos per visą bandinio storį, todėl BeselioGauso pluoštas puikiai pritaikomas dėl ilgos
nedifraguojančios zonos.
Eksperimentų metu Beselio-Gauso pluoštas buvo
formuojamas lazerine technologija pagaminta kūginė
prizme, kurios viršūnės kampas siekė 170 deg.
Panaudotas 300 ps trukmės lazeris, generuojantis 2 mJ
energijos impulsus 1 kHz impulsų pasikartojimo dažniu.
Buvo formuojamos modifikacijos bei įtrūkiai 1 mm
storio silikatinio stiklo padėkle. Tuomet stiklai buvo
laužomi 4 taškų lenkimo sistema, paveikiant mechanine
jėga. Perlaužtų bandinių nuotraukos pateiktos 1 pav. ir 2
pav.

optinės ašies atžvilgiu [3]. Pranešime bus pristatyti
realiomis sąlygomis sugeneruoto Beselio-Gauso pluošto
skirstinio tyrimai bei įtaka lazeriniam pjovimo procesui.

2 pav. Silikatinio stiklo paviršiaus apskeldėjimas
formuojant modifikacijas asimetriniu Beselio-Gauso
pluoštu, keičiant pluošto skenavimo greitį.
Reikšminiai žodžiai: kūginė prizmė, Beselio-Gauso
pluoštas, skersiniai įtrūkiai, skenavimo greitis.
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1 pav. Silikatinio stiklo paviršiaus apskeldėjimas
formuojant modifikacijas simetriniu Beselio-Gauso
pluoštu, keičiant pluošto skenavimo greitį.
Šis metodas leidžia pasiekti aukštos kokybės, švarius
pjūvius, nereikalaujančius tolesnio apdirbimo [1].
Keičiant apdirbimo greitį buvo keičiamas atstumas tarp
gretimų modifikacijų. Taip pat, dėl kūginės prizmės
geometrijos savybių buvo formuojamas asimetrinis
Beselio-Gauso pluoštas, kas lėmė kryptingų skersinių
įtrūkių formavimąsi [2]. Skersinių įtrūkių kryptį buvo
galima kontroliuoti keičiant kūginės prizmės orientaciją
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Tiesioginė grafeno sintezė ant Si(100) pagrindo ir taikymas fotovoltiniams prietaisams
Direct synthesis of the graphene on Si(100) substrate for photovoltaic applications
Šarūnas Meškinis1, Rimantas Gudaitis1, Andrius Vasiliauskas1, Paulius Dolmantas1, Šarūnas Jankauskas1,
Sigitas Tamulevičius1, Gediminas Niaura2
1
Kauno technologijos universitetas, Medžiagų mokslo institutas, Baršausko 59, Kaunas
2
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
sarunas.meskinis@ktu.lt
Žymiausia 2D nanomedžiaga, grafenas, pasižymi
milžiniškais elektronų ir skylių judriais (iki 350 000 cm2
V–1 s–1), krūvininkų dauginimu, topologinės energijos
juostų inžinerijos ir kvantinės interferencijos galimybe,
lankstumu, skaidrumu, cheminiu inertiškumu [1]. Tarp
gausybės galimų taikymų grafenas bandomas naudoti ir
įvairių itin sparčių elektroninių prietaisų [1] bei saulės
elementų [2] gamybai.
Paprastai grafenas auginamas cheminio nusodinimo
iš garų fazės būdu ant katalizinės (Cu ar Ni) folijos arba
ekstrafolijuojamas [3]. Toliau vykdomas ilgas grafeno
pernešimo ant puslaidininkio ar dielektriko paviršiaus
procesas [3]. Tuo metu grafenas gali būti užterštas
įvairiais adsorbatais, jame atsiranda raukšlės [4]. Kitaip
tariant, tai komplikuota technologija, gerokai
apsunkinant grafeno/puslaidininkio (dielektriko) tarpinio
kontakto savybių kontrolę ir galimybę pagaminti
reikiamų darbinių charakteristikų puslaidininkinį
prietaisa. Be to, ši technologija nesuderinama su
puslaidininkinių prietaisų gamybos technologine seka.
Neseniai parodyta, kad grafeno sluoksnį galima
tiesiogiai užauginti ant dielektrinių arba puslaidininkinių
pagrindų, naudojant plazma aktyvuotą cheminį
nusodinimą iš garų fazės [5]. Tačiau kol kas šios
technologijos yra užuomazgoje.
Šiame darbe grafeno sluoksniai buvo tiesiogiai
sintezuoti mikrobange plazma aktyvuoto cheminio
nusodinimo iš garų fazės būdu ant monokristalinio
Si(100) pagrindų. Grafeno struktūra tirta vieno bangos
ilgio (532 nm) Raman‘o sklaidos spekroskopijos būdu.
Atrinkti bandiniai tirti daugelio bangos ilgių Raman‘o
sklaidos spektroskopijos būdu. Grafeno morfologija tirta
atominių jėgų mikroskopijos būdu. Grafeno sluoksnių
skaičius įvertintas Raman‘o sklaidos spektroskopijos ir
optinės reflektometrijos būdais. Buvo pagaminto
tiesiogiai sintezuoto grafeno bei Si(100) Šotkio diodai.
Ištirtos šių diodų elektrinės ir fotovoltinės savybės.
Buvo nagrinėjama auginimo salygų (metano ir
vandenilio srautų santykio, slėgio, plazmos galios ir
sintezės proceso trukmės) įtaka grafeno struktūrai.
Nustatyta, kad keičiant šiuos technologinius paramnetrus
galima valdyti grafeno sluoksnių skaičių ir defektų kiekį
grafene. Parodyta, kad parenkant tinkamas sintezės
proceso salygas galima užauginti tiek vertikalius grafeno
lakštus tiek ir horizontalų (planarinį) grafeną.
Ištyrus grafeno/Si(100) Šotkio diodų voltamperines
charakteristikas pastebėta, kad, priklausomai nuo grafeno
sintezės sąlygų, tiesiogiai sintezuoto grafeno ir Si(100)
kontaktų voltamperinės charakteristikos gali būti

keičiamos plačiose ribose (1 pav.). Gali būti suformuoti
tiek kvaziominiai kontaktai, tiek Šotkio kontaktai tiek ir
metalo/dielektriko/puslaidininkio tipo sandūros. Buvo
išnagrinėti vyraujantys krūvio pernašos mechanizmai
šiose sandūrose. Graphene/Si Šotkio kontaktų
voltamperinės charakteristikos taip pat priklausė nuo
viršutinio elektrodo metalo išlaisvinimo darbo. Ištirtos
tiesioginiai sintezuoto grafeno ir Si(100) Šotkio diodų
fotovoltinės savybės.

1 pav. Tipiškos įvairiom sąlygom pagamintų
grafeno/Si(100) diodų charakteristikos.
Padėka. Projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0183
finansuojamas Europos socialinio fondo pagal priemonę
„Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto
lygio MTEP projektus“, administruojamą Lietuvos
mokslo tarybos.
Reikšminiai žodžiai: tiesioginė grafeno sintezė,
mikrobange plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš
garų fazės, grafeno/silicio diodai, Raman‘o sklaidos
spektrosokopija, fotovoltinės savybės.
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Plazmoninis gardelės rezonansas savirankos būdu suformuotuose Ag nanodalelių masyvuose
Arrays of Self-Assembled Ag Nanoparticles produce a Surface Lattice Resonance
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Metalinės nanostruktūros gali palaikyti kolektyvines
laidumo elektronų osciliacijas, vadinamas lokalizuotais
paviršiaus plazmonais [1]. Lokalizuoti paviršiaus
plazmonai
gali
būti
sužadinami
išorinio
elektromagnetinio lauko. Kai žadinimo dažnis sutampa
su struktūros rezonansiniu dažniu, priklausančiu nuo jos
dydžio, formos ir dielektrinės aplinkos, gali kilti
lokalizuotų
paviršiaus
plazmonų
rezonansas,
pasižymintis stipria šviesos sklaida ir sugertimi. Šis
reiškinys optiniame spektre registruojamas kaip sugerties
smailė, o jos efektyvumas dažnai apibūdinamas kokybės
faktoriumi (angl. Q-factor), kuris yra santykis tarp
smailės pločio (angl. full width at half maximum) ir
spektrinės padėties. Pavienių nanodalelių kokybės
faktorius retai viršija 10-20, o tai menkina jų
pritaikomumą jutikliams.
Vienas iš efektyviausių būdų gauti itin aukštos
kokybės spektrines sugerties smailes yra tvarkingai
išdėlioti nanodaleles į periodinius masyvus. Tokiu atveju
gali būti sužadinamas kolektyvinis didelio kiekio
nanodalelių plazmoninis atsakas. Taip nutinka, kai
atstumas tarp nanodalelių yra artimas jų lokalizuotų
plazmonų rezonansui ir jų sklaidoma šviesa sutampa su
Reilėjaus anomalijų kryptimis (arba difrakcijos
kryptimis, kai šviesa sklinda gardelės plokštumoje) [2].
Kadangi Reilėjaus anomalijos gali būti labai tiksliai
apibrėžtos, nanostruktūros optinio atsako spektre
atsiranda itin aukštos kokybės sugerties smailės [3]. Šių
smailių kokybė ir pozicija priklauso nuo dviejų esminių
parametrų – pačių nanodalelių plazmonų rezonanso
kokybės bei jų periodinio išdėstymo geometrijos, taigi
optinį atsaką galima keisti gana plačiame bangos ilgių
intervale. Šis reiškinys neseniai pradėtas vadinti
paviršinės gardelės plazmonų rezonansu (angl. Surface
Lattice Resonance (SLR)).
Pagrindinis iššūkis siekiant išnaudoti aukščiau
aprašyto reiškinio privalumus yra dvilypis – reikia
vienodų nanodalelių bei išlaikyti jų geometrinį
periodiškumą pakankamai dideliame plote. Tai
dažniausiai įgyvendinama pasinaudojant elektronų
litografija ir metalų nusodinimu iš garų fazės. Tačiau šis
procesas yra ganėtinai ilgas, rezultate gaunami plotai yra
pakankamai maži, o ir pačios nanodalelės yra prastesnės
kokybės dėl polikristališkumo.
Šiai problemai spręsti mes naudojame koloidinių
nanodalelių saviranką ant polimerinių šablonų su reljefu,
pasinaudojant kapiliarinėmis jėgomis [4]. Tai

konvekcinės nanodalelių savirankos variantas, kai
nanodalelės yra selektyviai nusodinamos šalia
geometrinių šablono kliūčių, atitinkamai reguliuojant
drėkinimą, temperatūrą bei proceso greitį. Ši technologija
leidžia itin gerai valdyti nanodalelių poziciją ir
tarpusavio atstumą, kadangi tokie šablonai yra gaminami
naudojant elektronų litografiją. Privalumas prieš
anksčiau aprašytą nanodalelių masyvų formavimo būda
yra tas, kad pasitelkus minkštąją litografiją suformuotos
struktūros gali būti kopijuojamos minkštuose, termiškai
tinklinamuose polimeruose daugybę kartų, taip taupant
resursus.
Pasitelkę šią metodiką, mes suformavome > 1 cm 2,
itin aukšto užpildymo dalelių masyvus. Į 600 nm periodo
heksagoniškai išdėstytas 270 nm skersmens duobutes ant
PDMS šablono mes nusodinome 120 nm dydžio
kuboktahedro formos Ag nanodaleles. Pasinaudoję
paprasta UV-Vis spektroskopija, užfiksavome gardelės
rezonansą, kuris liudija apie nanodalelių išdėstymo
tvarką pakankamai dideliame plote. Atlikę pilną šviesos
kritimo kampo priklausomybės tyrimą, parodėme, kad ši
gardelės rezonanso smailė idealiai seka apskaičiuotąsias
Reilėjaus anomalijas. Be to, atlikti susietųjų dipolių
aproksimacijos (angl. coupled dipole approximation) bei
baigtųjų elementų analizės (angl. finite element method)
rezultatai taip pat puikiai atitiko eksperimentinius
rezultatus ir paaiškina, kaip elektrinis laukas sklinda
gardelės plokštumoje, priklausomai nuo kritimo kampo,
poliarizacijos bei gardelės orientacijos [5].
Šiuos tyrimus remia Lietuvos–Latvijos–Kinijos
(Taivano)
trišalio
bendradarbiavimo
programa
finansuojama Lietuvos mokslo tarybos (S-LLT-18-2) bei
Taivano mokslo ir technologijų ministerijos (SV3-0618).
Reikšminiai
žodžiai:
paviršiaus
plazmonai,
nanodalelės, saviorganizacija, gardelės rezonansas.
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Skulptūrinių anizotropinių plonų dangų optinių ir struktūrinių charakteristikų tyrimai
Investigation of optical and structural properties of sculptured anisotropic thin films
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turėti aukštos kokybės optinį elementą kaip dangą, kuri
pasižymėtų kontroliuojama optine anizotropija, tyrimai
buvo tęsiami analizuojant šių dangų savybių
priklausomybes kintant aplinkos sąlygoms.
Šiame darbe pristatomi anizotropinių dangų optinių
bei struktūrinių savybių priklausomybės keičiant tiek
garinimo parametrus, tiek jau suformuotų dangų aplinkos
sąlygas. Buvo pastebėta, kad keičiantis aplinkos drėgmei,
smarkiai keičiasi ir fazės vėlinimo skirtumas statmenoms
poliarizacijoms (Delta parametras). Sausoje aplinkoje
delta parametras sumažėja beveik du kartus UV zonoje
lyginant su 63% aplinkos drėgme (2 pav.).

Optiniai elementai, kurie skirti kontroliuoti šviesos
poliarizaciją, yra vieni iš pagrindinių sudedamųjų dalių
lazerinėse sistemose. Poliarizacijos rūšies keitimui ir
spinduliuotės intensyvumo valdymui naudojami optiniai
elementai – fazinės plokštelės ir poliarizatoriai. Fazinės
plokštelės gali būti gaminamos iš natūralia optine
anizotropija pasižyminčių kristalų, polimerų, skystųjų
kristalų ir kitų anizotropinių sluoksnių. Dauguma šių
elementų yra neilgaamžiai, trapūs, jautrūs aplinkos
poveikiams ar sudėtingai pagaminami. Taikant tokius
elementus galingose lazerinėse UV sistemose, jie gali
tapti ribojančiais veiksniais dėl nepakankamo atsparumo
lazerinei spinduliuotei. Tačiau yra galimybė išvengti visų
šių minusų – formuojant tokius optinius elementus nanoskulptūrinių plonų dangų pagrindu. Jos nusodinamos
naudojant garinimo kampu technologiją (angl. Glancing
angle deposition). Elektronų pluoštu išgarinti medžiagos
atomai nusėdę ant kampu pakreipto pagrindo šešėliuoja
sritis į kurias nebegali tiesiogiai nusėsti ar difunduoti kiti
atomai dėl per mažos energijos. Taip formuojasi nanosruktūrinė danga su pasviromis kolonomis, kurių dydis ir
forma priklauso nuo garinimo parametrų, o pati danga
pasižymi optiniu anizotropiškumu. Atomų šešėliavimo
kryptimi lūžio rodiklis yra mažesnis (danga formuojasi
retesnė – greitoji ašis) nei jai statmena kryptimi (didesnis
lūžio rodiklis – lėtoji ašis).
Ankstesniame darbe buvo pademonstruotas naujas
metodas leidžiantis formuoti didelio optinio pralaidumo
bei itin atsparias lazerinei spinduliuotei nulinės eilės
fazines plokšteles, kombinuojant tankius ir porėtus
anizotropinius sluoksnius (1 pav.).

2 pav. Daugiasluoksnės struktūros fazės vėlinimo
skirtumo dispersijos esant skirtingoms aplinkos
sąlygoms
Šiame darbe taip pat bus pateikiamos porėtumo bei
paviršiaus užpildos faktoriaus priklausomybės nuo
garinimo kampo, dangos vidinių įtempių verčių
priklausomybės nuo garinimo parametrų ir aplinkos
sąlygų.
Taigi, optimizuota anizotropinių dangų nusodinimo
technologija leis formuoti aukštos kokybės optinius
elementus poliarizacijos valdymui, pvz., fazines
plokšteles ir poliarizatorius. Kadangi tai plonų dangų
pagrindu gaminami elementai, jie gali būti formuojami
ant įvairių paviršių: netiesinių kristalų, stiklų ar kitų
elementų. Dėl savo itin didelio optinio atsparumo tokios
dangos gali būti naudojamos tiek didelėse galingose
lazerinėse sistemose, tiek mikro-lazeriuose.

1 pav. Daugiasluoksnės dangos (anizotropiniai porėti ir
tankūs sluoksniai) skerspjūvio SEM nuotrauka ir
scheminis atvaizdavimas

Reikšminiai žodžiai: fazinės plokštelės, skulptūrinės
dangos, optinė anizotropija.

Tokia λ/4 fazinė plokštelė 355 nm bangos ilgiui buvo
testuojama lazerinėje sistemoje (355 nm, 5,4 ns, 100 Hz).
Nustatyta 24,4 J/cm2 pažaidos slenksčio vertė, tačiau,
išanalizavus pažaidos tikimybines kreives buvo
pastebėta, kad net ties 40 J/cm2 tikimybe pažeisti
elementą lygi tik 20 proc. [1]. Esant dideliam poreikiui
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Biologinių audinių ir skysčių virpesinė spektroskopija
Vibrational Spectroscopy of Biological Tissues and Fluids
Valdas Šablinskas
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Cheminės fizikos institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
valdas.sablinskas@ff.vu.lt
Biologiniai audiniai ir skysčiai yra sudėtingi
molekulinių darinių mišiniai, dėlto medicininiai
diagnostiniai tyrimai fizikiniais ir cheminiais metodais
gali būti traktuojami kaip mišinių kokybinė ir kiekybinė
analizė. Tokiai analizei tinka įvairūs optinės
spektroskopijos metodai, nes jie yra nedestrukciniai ir
pakankamai
informatyvūs.
Iš
visų
optinės
spektroskopijos metodų pats informatyviausias yra
virpesinės spektroskopijos metodas, kuris susijęs su
molekulių vidinių virpesių analize. Virpesinius medžiagų
spektrus galima traktuoti kaip molekulių „pirštų
antspaudus“ - gamtoje neegzistuoja du chemiškai
skirtingi molekuliniai dariniai, kurių virpesiniai spektrai
būtų identiški. Virpesinės spektroskopijos metodai –
Ramano sklaidos spektroskopija ir infraraudonosios
spinduliuotės sugerties spektroskopija jau senai taikomi
laboratoriniuose medicininiuose tyrimuose, tačiau
spektriniai klinikiniai tyrimai vis dar reti. Viena iš
priežasčių yra ta, kad biologinių objektų virpesiniai
spektrai yra sunkiai interpretuojami. Spektriniai pokyčiai
susiję su konkrečia liga yra maži ir jų aptikimui yra
reikalinga statistinė spektrų analizė, kurios metu
kompiuterinė programa suranda mažus akimi nematomus
spektrinius pokyčius ir panaudoja juos diagnostikai.
Medicinoje tai nepriimtina, nes diagnozę turi nustatyti
gydytojas, o ne kompiuteris. Kita priežastis yra optinio
eksperimento specifika - biologinis bandinys
paveikiamas šviesa ir tuo pačiu spektrometru yra
analizuojamas optinis atsakas. Dėl šios priežasties
standartiniais spektriniais prietaisais atlikti in situ bei in
vivo diagnostinius medicininius tyrimus yra sunku.
Šiame darbe yra pateikti medicininių diagnostikų,
atliktų panaudojant skirtingas virpesinės spektroskopijos
metodikas, pavyzdžiai. Pasitelkus infraraudonosios
spinduliuotės pralaidumo spektrų metodiką galima atlikti
vėžinių audinių diagnostiką, nors tokio tipo eksperimente
stebimi spektriniai žymenys nėra ryškūs. Daugeliu atvejų
žymenis galima išryškinti, panaudojant spektrų
statistinės analizės metodus [1]. Žymiai ryškesni vėžinių
audinių spektriniai žymenys yra stebimi kai yra tiriamas
ne pats audinys, o audinio tarpląstelinis skystis. Tokio
skysčio tyrimui gali būti panaudojamos tiek pralaidumo
tiek ir pažeistojo visiško vidaus atspindžio (ATR)
metodikos [2]. Tarpląstelinio skysčio tyrimo pranašumas
prieš plonų audinio sluoksnių tyrimą yra tas, kad pirmu
atveju gaunama spektrinė informacija apie nepažeistas
tarpląsteliniame skystyje esančias audinio ląsteles, kai
tuo tarpu plonuose (10-20 Pm) sluoksniuose dominuoja
pažeistos ląstelės. Tai svarbu, kai diagnozuojamos ligos
spektriniai žymenys yra susiję su ląstelės sudėtyje

esančiomis cheminėmis medžiagomis, kurių stabilumas
priklauso nuo aplinkos terpės, pvz., kurios yra stabilios
citoplazmoje, bet mažiau stabilios tarpląsteliniame
skystyje. Kita infraraudonosios spektroskopijos
metodika - atspindžio spektroskopija gali būti efektyvi
kietų biologinių bandinių atveju – pvz., inkstų, tulžies,
šlapimo pūslės ir pan. akmenų diagnostiniuose
tyrimuose. Šviesos atspindys yra sudėtingas procesas –
veidrodiniam ir difuziniam atspindžiui jis vyksta
skirtingai, dėlto atspindžio spektrų analizė yra sudėtinga.
Tačiau, spektrų analizėje teisingai pritaikius šviesos
atspindžio teoriją, iš tokių spektrų yra gaunama vertinga
informacija apie bandinio cheminę sudėtį [3]. Virpesinės
spektroskopijos diagnostines galimybes galima praplėsti
spektriniame eksperimente panaudojant šviesolaidinę
techniką. Pavyzdžiui, tokius spektrinius tyrimus galima
atlikti realiame laike chirurginių operacijų metu,
diagnozuojant vėžinius audinius konkrečioje gydomo
organo paviršiaus vietoje [4]. Virpesinės spektroskopijos
diagnostinis efektyvumas yra ribotas, kai biologiniame
bandinyje reikia aptikti labai mažos koncentracijos
cheminius junginius. Šiuo atveju yra pasitelkiamos
spektrinio signalo stiprinimo metodikos. Efektyviausia
tokio stiprinimo metodika virpesinėje spektroskopijoje –
paviršiaus sustiprinta Ramano sklaida (SERS).
Pavyzdžiui, panaudojant SERS metodiką galima
diagnozuoti vaistų pėdsakus paciento kraujyje [5] bei
glikogeną vėžinėse ląstelėse [6]. SERS metodikos
diagnostinį pajėgumą galima dar daugiau padidinti
naudojant šviesolaidinius SERS zondus.
Pateikti
pavyzdžiai
indikuoja,
kad
tiek
infraraudonosios spinduliuotės sugerties, tiek Ramano
sklaidos spektroskopija, panaudojant specialias spektrų
registravimo ir analizės metodikas yra efektyvios
medicininės diagnostikos priemonės.
Reikšminiai žodžiai: virpesinė spektroskopija, SERS,
ATR, šviesolaidžiai, difuzinis ir veidrodinis atspindys,
vėžio diagnostika.
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Fraktalinė sukinių sistemų terminio pusiausvyrėjimo prigimtis: kietojo kūno BMR duomenys
Fractal nature of thermal equilibration in spin systems: solid-state NMR data
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Solid-state NMR spectra and CP MAS kinetics (1H–
C and 1H–31P) between remote spins, i.e. the spins
distanced more than one chemical bond, were studied in
a series of selected materials: from poly-(vinyl
phosphonic acid) (pVPA) to calcium hydroxyapatite
(CaHA), poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA),
glycine and culminating with tripeptides (Gly-Pro-Gly,
Gly-Phe-Gly and Gly-Gly-Gly). The selection of
materials was done having the purpose to cover the
conceivable range of their fractal dimensionality as
widely as possible.
The experimental CP MAS kinetic curves were
analyzed in the frame of the models of isotropic and
anisotropic spin diffusion with thermal equilibration [1].
The rates of spin diffusion and spin-lattice relaxation as
well the parameters accounting the effective size of spin
clusters and the local order parameters were determined.
It was shown that the CP kinetic data for the system
containing adjacent 1H–13C spin pairs with a definite
dominant dipolar coupling can be described using the
isotropic spin-diffusion approach. The local order
parameters ¢S² were determined as the ratio of the
measured dipolar 1H–13C coupling constant and the
calculated static dipolar coupling constant, is
significantly lower the values deduced for related sites in
other polymers and in series of amino acids. The
observed phenomenon reflects the effect of remote
mobile protons on the dipolar coupling in the pairs of
adjacent spins.
The anisotropic spin-diffusion model improved by
the thermal equilibration in the proton bath was found to
be the most proper to describe the experimental CP
kinetics for the systems containing remote spins. The
thermal equilibration approaching quasi-equilibrium was
involved in a purely phenomenological way describing
its decay by the 'stretched exponent' function:
ே
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where N is the ‘effective’ number of spins I (protons) in
the spin-cluster S–IN (S = 13C or 31P, depending on the
studied compound), Z0I is the Larmor frequency of I
spins, kT is the rate constant of thermal motions induced
by the temperature gradients in the sample, and the
'stretching' index D is equal to 1/3 of the fractal
dimension (Dp).
Very reasonable sequence of the compounds lined-up
according their fractal dimensions allowed to state that
the developed treatment of CP kinetics with included

thermal equilibration can reproduce the fractal images of
the studied compounds: CaHA and pVPA, i.e. the
materials with high degrees of freedom of proton motion
along the H-bonded chains [2, 3], behave as the onedimensional systems, whereas pHEMA and glycine
occupy the intermediate positions, and tripeptides can be
considered as 'almost' 3D-systems. The thermal
equilibration
processes
flow
mainly
through
interatomic/intramolecular vibrations. Beside elasticity,
a peculiar role of high mobility of protons along H-bonds,
has to be stressed. Assuming that the thermal motion
induced by the temperature gradients is much faster than
the spin-diffusion, which is driven by the differences in
spin temperatures, it was deduced that the thermal
equilibration in all studied materials occurs in the time
scale of a10–4 s.

13

Fig. 1. The global scheme of fractal dimensions of
thermal equilibration flow in various spin systems: from
low-dimensional (pVPA and CaHA) to 'almost' 3D
(tripeptides). The symbolic scale and some simulated
images of aggregates having different fractal
dimensions as usually they conceived
were taken from [4].
Key words: solid-state NMR, CP MAS, kinetics,
fractals.
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Vaistinių junginių rūgštingumo ir tautomerinės pusiausvyros konstantų modeliavimas taikant
tankio funkcionalo teoriją ir SMD modelį
DFT and SMD modelling of aqueous acidities and tautomeric equilibrium constants
of some drug-like molecules
Kęstutis Aidas
Vilniaus universitetas, Fizikos fak., Cheminės fizikos institutas, Saulėtekio al. 7, LT-10257 Vilnius
kestutis.aidas@ff.vu.lt
Aqueous acidity is one of the important microscopic
properties of drug molecules because a drug molecule
might have quite different pharmacological activities in
different protonation states. The protonation state of a
drug is also known to have a profound influence on its
ADME properties. In drug discovery, it is thus highly
necessary to have theoretical tools capable of predicting
aqueous acidities of candidate compounds as precisely as
possible, preferably with the accuracy of at least 0,5 pKa
units. In this presentation, our recent efforts in addressing
the accuracy of different quantum chemistry based
computational schemes for the prediction of aqueous
acidity as well as tautomeric equilibrium for some druglike medium-sized molecules will be discussed. We
mainly consider two schemes from the family of the
thermodynamic cycle methods, the so-called direct and
proton exchange methods. We rely on the density
functional theory to calculate free energies and the SMD
implicit solvent model to account for solvation. To
predict very accurate gas-phase free energies, we have in
some cases carried out high-level CBS-QB3 calculations.
We have performed extensive conformational analysis of
all compounds in all relevant protonation states as well
as in both gas and aqueous solution phases.
In the first part of the talk, the modeling of aqueous
acidities of some primary benzenesulfonamides [1] will
be discussed. Compounds bearing a sulfonamide moiety
are highly relevant from a pharmacological perspective
as they generally exhibit antiviral and antibacterial
activity. In particular, sulfonamides have been actively
investigated as promising inhibitors of carbonic
anhydrases. These metalloenzymes were found to exist in
15 different isoforms in the human body, and their
enhanced activity has been linked to various diseases,
including cancer. The inhibitory activity of sulfonamides
against carbonic anhydrases is precisely due to the
anionic sulfonamides displacing solvent molecules in the
active site of the enzyme, where the nitrogen atom of the
sulfonamide moiety binds directly to the Zn(II) ion.

The absolute magnitudes of pKa values predicted
using the direct thermodynamic cycle are found to
significantly deviate from the experimental data [1]. The
relative pKa values predicted using the proton exchange
method compare to the experimental data very well, as
the deviations are mostly well below 1 pKa unit. To
achieve such accuracy, we find it mandatory to perform
geometry optimization of the neutral species in the gas
and solution phases separately, because different
conformations are stabilized in these two cases. We have
investigated the effect of the conformer-averaged free
energies on the accuracy of pKa predictions, and although
some improvement was evident, this procedure does not
pay off in general.
In the second part of the talk, our very recent attempts
to model acidities and tautomer stabilities of
phenacylpyridines in aqueous solution will be presented
[2]. Phenacylpyridines are polyfunctional molecules with
two acidity constants and the conjugated species also
present tautomerism. The tautomeric equilibrium
constants, and the acidity constants of the tautomers,
were estimated in a systematic manner using electronic
structure methods, together with the SMD continuous
solvent model. In addition, we compare the performance
of two different approaches, based on the direct as well
as proton exchange thermodynamic cycles, to estimate
the acidity constants of these compounds in solution.
Acknowledgement: computational recourses are
provided by the high-performance computing centre
“HPC Saulėtekis” of Vilnius University.
Reikšminiai žodžiai: tankio funkcionalo teorija,
rūgštingumo konstanta, tautomerinės pusiausvyros
konstanta.
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Molekulinė agregacija skystoje acto rūgštyje: struktūrinių ir BMR parametrų modeliavimas
kvantinės mechanikos/molekulinės mechanikos metodais
Molecular aggregation in liquid acetic acid: insights from molecular dynamics/quantum
mechanics modelling of structural and NMR properties
1
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Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Cheminės fizikos institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
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Acto rūgštis yra viena paprasčiausių organinių
rūgščių, turinčių didelę svarbą chemijos srityje.
Molekulinė asociacija skystoje acto rūgštyje buvo ir vis
dar yra išsamiai tiriama difrakciniais metodais,
spektroskopiniais matavimais bei teorinių skaičiavimo
metodais. Neutronų difrakcijos rezultatai atskleidė, kad
ciklinis dimeras gerai nusako skystos acto rūgšties
struktūrą molekuliniame lygmenyje. Priešingai,
molekulinės dinamikos simuliacijos parodė, kad acto
rūgšties molekulės linkusios formuoti grandinės tipo
struktūras per vandenilinį ryšį. Ramano spektroskopijos
ir ab initio skaičiavimai, taip pat pavirtina, kad acto
rūgšties molekulės formuoja grandinės tipo struktūras.
Acto rūgšties ir binarinio cikloheksano tirpalo 1H
BMR matavimai parodė neįprastą acto rūgšties rūgštinio
protono cheminio poslinkio evoliuciją keičiantis acto
rūgšties koncentracijai binariniame tirpale. Acto rūgšties
molekulės rūgštinio protono 1H BMR cheminis poslinkis
ženkliai sumažėja grynoje acto rūgštyje lyginant su
atveju, kai itin nedidelis kiekis acto rūgšties yra
ištirpintas inertiniame tirpiklyje, kuriame daugiausiai
vyrauja acto rūgšties dimerai.
Šiame darbe, mes atlikome klasikines molekulinės
dinamikos simuliacijas dviem sistemoms: grynai acto
rūgščiai ir kuomet acto rūgšties dimeras yra ištirpintas
cikloheksane, naudojant du skirtingus jėgų laukus –
GAFF ir OPLS. Taip pat, atlikome iš klasikinių
molekulinės dinamikos simuliacijų gautų trajektorijų
kiekybinę analizę, siekiant įvertinti grynoje acto rūgštyje
susiformuojančius acto rūgšties agregatų kiekius ir
dydžius, įskaitant ciklinius, kietojo-tipo grandininius bei
kitus susidarančius agregatus, turinčius dideles sąveikos
energijas. Gautų rezultatų pagrindu, atlikome rūgštinio
protono 1H BMR ekranavimo konstantos skaičiavimus
naudojant jungtinį kvantinės mechanikos/molekulinės
mechanikos metodą taikant dinaminį trajektorijos
vidurkinimą.

Rezultatai atskleidė, kad cikliniai dimerai nėra
dominuojantys agregatai grynoje acto rūgštyje [1].
Tačiau, aukštesnės eilės cikliniai asociatai dominuoja
grynoje acto rūgštyje, daugiausiai cikliniai trimerai.
Linijinių agregatų, panašių į acto rūgšties molekulių
kietąją būseną, kiekis labai priklauso nuo vandenilinio
ryšio tarp metilo ir karbonilo dalių esančių skirtingose
acto rūgšties molekulėse geometrijos. Kvantinės
mechanikos/molekulinės mechanikos rezultatai puikiai
atkartoja eksperimentinius rezultatus, stebimas rūgštinio
protono 1H cheminio poslinkio mažėjimas acto rūgšties
koncentracijai didėjant. Gauti rezultatai patvirtina, kad
cikliniai dimerai negali būti dominuojantys agregatai
grynoje acto rūgštyje.

1 pav. Acto rūgšties molekulės rūgštinio protono 1H
BMR cheminio poslinkio priklausomybė nuo agregatų
struktūros
Padėka: Šis darbas yra finansuojamas Lietuvos
Mokslo Tarybos (sutarties Nr. S-MIP-17-86).
Skaičiavimai šiame darbe buvo atlikti pasinaudojus
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto atviros prieigos
centro „HPC Saulėtekis“ resursais.
Reikšminiai žodžiai: acto rūgštis, MD simuliacijos,
kvantinė mechanikas/molekulinė mechanika, cheminis
poslinkis.
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Precizinis lazerinis 3D spausdinimas: nuo biomedžiagų iki stiklo ir keramikos
Precision Laser 3D Printing: from Biomaterials, to Glass and Ceramics
Mangirdas Malinauskas
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Priartėjus prie (bet neperžengus) medžiagos optinio
pažeidimo slenksčio, kai fotonų koncentracija pasiekia
1019 fot./cm3, šviesos poveikis medžiagai tampa
negrįžtamas. Vienas iš svarbiausių tokių tvarių
fotoreakcijų pavyzdžių yra organinių molekulių
polimerizacija (tinklinimas) – šviesos sukeltas
monomerinių
molekulių
jungimasis
į
vieną
makromolekulinį junginį. Netiesinės erdvėlaikyje
koncentruotos šviesos sąveikos su medžiaga dėka šias
reakcijas galima inicijuoti itin mažų matmenų tūryje – tik
aštriai sufokusuoto pluošto sąsmaukos aplinkoje.
Slenkstinis polimerizacijos reakcijos pobūdis lemia tai,
kad negrįžtama fotomodifikacija įvyksta daug
mažesniame nei pluošto sąsmauka tūryje. Tai sudaro
labai mažų trimačių (3D) polimerinių darinių formavimo
technologijos su nanometrine erdvine skyra pagrindą.
Nuosekliai keičiant pluošto sąsmaukos padėtį
fotojautrios medžiagos tūryje galima formuoti laisvai
pasirinktos geometrijos erdvinius polimerinius darinius,
o juos atskirti nuo nepaveiktos medžiagos padeda
organiniai
tirpikliai
(ryškikliai),
išplaunantys
neeksponuotą medžiagos monomerinę frakciją. Ši
adityvioji (pridedanti medžiagos prie ruošinio) itin
lanksti technologija mokslinėje spaudoje dažnai
vadinama
„tiesioginio
lazerinio
rašymo
3D
(nano)litografijos“ (TLR3DnL) metodu [1].
Pastaruoju metu jos galimybės vystosi labai sparčiai,
o taikymai apima visą eilę svarbių sričių, tokių kaip
šviesos sklidimo mikrometriniame mastelyje valdymas
mikrooptiniais (miniatiūriniais optikos elementais) ir
nanooptiniais komponentais (fotoniniais kristalais),
įvairių mikrofluidinių lustų funkcinių komponentų
formavimas ir integravimas, tvarkių porinių specifinės
mikroarchitektūros
karkasų
kamieninių
ląstelių
kultūroms bei individualių dirbtinių implantų
prototipavimas, ir t.t.
Bendradarbiaujant su KTU susintetinti augalinės
kilmės (pušų, linų, sojų) monomerų mišiniai, kuriuos
galima litografiškai 3D apdoroti nenaudojant toksiškų
(foto-)iniciatorių. Taip ekologiškais plastikais iš
atsinaujinančių resursų galima pakeisti tradicinius
polimerus išgaunamus iš naftos [2].
VU Fizikos ir Chemijos bei geomokslų fakultetų
mokslininkai kartu su įmone UAB „Femtika“ išdirbo

stiklo-keramikos
optinio
3D
nanospausdinimo
technologiją. Ji paremta lazerinės 3D nanolitografijos
derinimu su aukštatemperatūrine kalcinacija [3].

1 pav. Vyčio skulptūra suformuota TLR3DnL technika:
prieš (kairėje) ir po (dešinjėje) kalcinacijos
Tai leidžia išnaudoti 3D spausdinimo lankstumą
gaminant periodinius, neperiodinius bei pilnavidurius
mikro- ir nano-darinius. Objektų minimalūs matmenys
gali siekti < 100 nm, o termiškai apdorojant virš 1000 °C
galima ne tik gauti neorganinę amorfinę (stiklišką), bet ir
kristalinę medžiagos būsenas. Naudojant hibridį
fotopolimerą SZ2080 po atkaitinimo jis virsta
kristabolitu (gamtoje randamu kristalu), tačiau
izotropiškai traukdamasis išlaiko savo pirminę
geometriją (1 pav.). Tai atveria naujas technologines
galimybes
adityviai
formuoti
funkcinius
mikromechaninius ir nanofotoninius darinius ypač
atsparius aplinkos temperatūrai, radiacijai bei cheminiam
poveikiui, tinkamus naudoti atvirame kosmose.
Reikšminiai žodžiai: femtosekundiniai impulsai,
lazerinis apdirbimas, nanolitografija, 3D spausdinimas,
funkciniai mikrodariniai, atsinaujinantys resursai.
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Optinių dangų pagrindu suformuoti erdviniai filtrai mikrolazeriams
Optical films based angular filters for microlasers
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Photonic crystal (PhC) spatial filters were proposed
(see [1] for a review) as efficient and compact tools for
the spatial filtering of light beams. The idea behind the
PhC filtering is a selective (angle dependent) diffraction
due to the interplay of the transverse and longitudinal
periodicities of the spatial modulation of the transparent
photonic structure. Up to now the fabrication of such
filters was performed in a bulk glass by femtosecond
pulse writing. Such fabrication technique is time
consuming, nevertheless the filters were already applied
for intracavity spatial filtering in microresonators, and
improved the brightness of the radiation several times
[2]. Compact PhC filters are especially advantageous for
intracavity use in the microresonators, where the use of
the conventional spatial filters is impossible.

the proposed structure can be classified as 2D PhCs
structure.

Fig. 2. PhC structure fabricated in [3]: (a) AFM 3D
image of the substrate surface, SEM images of produced
element (b) cross-section and (c) top view
Collaborating Lithuanian, Spanish, and Turkish
teams are making significant progress engineering and
fabricating such spatially filtering photonic structures. In
the talk I will discuss the physical principles of PhC
spatial filtering, will review the fabrication technologies,
paying main attention to the method of physical vapor
deposition, will report the current progress, and will
highlight the very promising perspectives of fabricating
such filters directly on the optical elements of the
resonator (mirrors, interfaces of nonlinear crystals, etc.)
as thin coatings.

Fig. 1. Three-dimensional representation of designed
PhC spatial filter geometry

Keywords: Photonic Crystals, Spatial Filtering,
Physical Vapor Deposition, Microlasers

Recently we proposed and provide experimental
evidences of the angular filtering in the photonic
structures fabricated by physical vapor deposition [3]. As
mentioned, the filtering photonic structures must have
modulation in both: the longitudinal and transverse
directions. The proposed PhCs structure consists of
alternating multilayers on a substrate where the interfaces
of the layers are modified as a periodic array of sinusoidal
wavy curves, see Fig.1. Due to the wavy layers, the
modulation of the effective refractive index occurs not
only in vertical but also in horizontal direction. Hence,
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Plačiajuostis OPCPA su 1.2 ps trukmės kaupinimo impulsų gaubtinės valdymu
Wide-bandwidth OPCPA with control of 1.2 ps pump pulse shape
1

Paulius Mackonis1,Aleksej M.Rodin1, Augustinas Petrulėnas1, Vytenis Girdauskas1
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Kieto kūno lazerių laboratorija, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
paulius.mackonis@ftmc.lt

Pirmą kartą pademonstravus Optinį Parametrinį
Čirpuotų Impulsų Stiprinimą [1] (ang. OPCPA) 1992 m.
buvo sukurta daug skirtingų itin didelės smailinės galios
OPCPA sistemų architektūrų. Iki šiol Lietuvoje buvo
įgyvendinti panašių lazerių projektai "NAGLIS" [2] ir
"SYLOS" [3] - pirmasis laikinai neveikia, antrasis –
įrengtas Vengrijoje. Šiame darbe mes pristatome
naujausius rezultatus vystant nebrangią ir kompaktišką
sub-TW klasės lazerinę sistemą FTMC.
Pikosekundinės trukmės impulsų panaudojimas vienu
metu baltos šviesos superkontinumo (BŠS) generacijai
bangos ilgių ruože ~ 500 – 1000 nm ir OPCPA
kaupinimui savaime užtikrina signalo ir kaupinimo
sinchronizaciją [4]. Kaupino impulsų gaubtinės forma
apsprendžia pastiprinto signalo spektro juostos plotį bei
OPCPA grandžių efektyvumą. Mes pademonstravome
kompaktišką TW-klasės OPCPA maketą VIS-IR bangos
ilgių ruože esant minimaliam pradinio BŠS spektro
pločio susiaurėjimui dėl kelių ps trukmės ir „M“ –
pavidalo gaubtinės kaupinimo impulsų panaudojimo,
kurie buvo formuojami pakopiniame antros harmonikos
generatoriuje (AHG) – 1 pav. Tai leido kartu padidinti ir
bendrą AHG efektyvumą.

ir OPCPA efektyvumą. Po šių dviejų OPCPA pakopų
pasiekta 0.2mJ išvadinė impulsų energija.

2pav.a) AHGkeitimoefektyvumai pimoje (raudona) ir
antroje (juoda) AHG pakopose, b) suformuoto
kaupinimo impulso gaubtinė

3 pav. BŠS spektras (pilka) ir dvejose NOPA pakopose
pastiprinto signalo spektras(juoda), kaupinimui
panaudojant „M“–pavidalo impulsus
Toliau plačiajuosčiai impulsai buvo stiprinami III-oje
NOPA pakopoje taikant Gauso formos kaupinimo
impulsus, o nuskurdinti išvadiniai kaupinimo impulsai
buvo pakartotinai panaudoti IV-os NOPA pakopos
kaupinimui. Pastiprinti impulsai suspaudžiami čirpuotų
veidrodžių spaustuve.

1 pav. Kaupinimo impulsų gaubtinės valdymo schema
Kaupinimo impulsai, kurių energija siekia 21 mJ, o
trukmė 1.2 ps, buvo gauti naudojant dviejų pakopų dviejų
praėjimų čirpuotų impulsų stiprintuvą su Yb:YAG strypo
aktyviąja lazerine medžiaga [5]. Maža dalis kaupinimo
spinduliuotės buvo naudojama BŠS generuoti 15 mm
YAG strype. Parinkus optimalias sužadinimo sąlygas,
superkontinumo impulsų energijos stabilumas tapo kelis
kartus geresnis nei kaupinimo šaltinio.
Antra harmonika buvo generuojama dviejuose iš eilės
esančiuose LBO ir BBO kristaluose, su atitinkamai 62%
ir 70% keitimo efektyvumais (2 pav. -a), kai bendras
AHG keitimo efektyvumas siekia ~ 90 %. Stiprus
fundamentinės spinduliuotės nuskurdinimas pirmoje
AHG pakopoje leido suformuoti norimą kelių
pikosekundžių trukmės kaupinimo impulsų gaubtinę.
„M“– pavidalo gaubtinės impulsai panaudoti kaupinti dvi
pirmąsias OPCPA pakopas su BBO kristalais. Tai leido
pasiekti gerokai platesnį pastiprinto signalo spektro plotį
(3 pav.),o 90% AHG keitimo efektyvumas leido padidinti

Reikšminiai žodžiai: žodžiai: Yb:YAG
OPCPA, impulsų stiprinimas, impulsų spūda.
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Kompaktiško didelės impulsų energijos femtosekundinio šviesolaidinio lazerio parametrų
optimizavimas
The Optimization of Compact Femtosecond High Energy Fiber Laser
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Didelės
energijos
ultratrumpųjų
impulsų
šviesolaidinės čirpuotų impulsų stiprinimo (ŠČIS)
sistemos tampa vis patrauklesnės biologinių audinių
vaizdinimui, ypač taikant plataus lauko mikroskopijos
metodus, nes didelės energijos lauko apšvietimas leidžia
greičiau gauti duomenis apie bandinį. Šie taikymai
reikalauja kruopščiai pritaikytų lazerinės sistemos
parametrų bei ilgo sistemos veikimo laiko. Deja, didelės
energijos ultratrumpųjų impulsų šviesolaidinėse čirpuotų
impulsų stiprinimo sistemose maksimalų pasiekiamą
impulsų smailinį intensyvumą riboja netiesiniai efektai,
tokie
kaip
impulsų
fazės
moduliavimasis,
savifokusavimas, priverstinė Ramano sklaida. Taip pat
aktyviaisiais jonais legiruotų šviesolaidžių tamsėjimo
efektas yra pripažintas vienu iš veiksnių ribojančių
šviesolaidinių stiprintuvų, kaupinamų didelio ryškio
spinduliuote, veikimo laiką bei patikimumą.
Čirpuotų impulsų stiprinimo metodika leidžia
sumažinti netiesinių efektų įtaką, mažinančių suspaustų
impulsų kokybę. Norėdami pasiekti dešimčių
mikrodžaulių energiją iš vienamodžio šviesolaidinio
stiprintuvo, reikia išplėsti pradinius impulsus laike iki
šimtų pikosekundžių trukmės, vėliau pastiprinti
šviesolaidiniuose stiprintuvuose ir suspausti iki pradinės
arba trumpesnės impulsų trukmės. Čirpuotų impulsų
stiprinimo sistemos, kuriose naudojamas tradicinis
difrakcinių gardelių plėstuvas ir spaustuvas, yra
pakankamai didelės dėl fizinių matmenų, reikalingų
impulsų plėtimui iki kelių šimtų pikosekundžių trukmės
ir spaudimui iki kelių šimtų femtosekundžių trukmės.
Čirpuotų impulsų stiprinimą didelės impulsų energijos
femtosekundiniame šviesolaidiniame lazeryje galima
atlikti naudojant čirpuotos šviesolaidinės Brego gardelės
(ČŠBG) impulsų plėstuvą ir čirpuotos tūrinės Brego
gardelės (ČTBG) impulsų spaustuvą [1,2]. Čirpuotų
tūrinių Brego gardelių panaudojimas impulsų plėtimui ir
spaudimui turi praktinį privalumą prieš difrakcinių
gardelių plėstuvus ir spaustuvus dėl mažų matmenų
(kompaktiškumo), paprasto derinimo ir patikimumo.
Šiame darbe yra pristatoma itin kompaktiška
šviesolaidinė čirpuotų impulsų stiprinimo sistema,
kurioje panaudota dispersinių elementų pora – ČŠBG
plėstuvas ir ČTBG spaustuvas su tarpusavyje suderinta
chromatine dispersija, užtikrinančia tikslų aukštesnių
dispersijos eilių derinimą bei aukštą suspaustų impulsų
laikinę
kokybę.
Impulsai
buvo
stiprinami
vienamodžiame
iterbio
jonais
legiruotame
šviesolaidiniame stiprintuve iki 10 μJ impulsų energijos
(26 MW smailinio intensyvumo) ir suspausti iki 349 fs

trukmės (1 pav.). Aukštos kokybės femtosekundiniai
impusai buvo pasiekti derinant antrąją ir trečiąją
dispersijos eiles panaudojant netiesinį šiluminį gradientą
išilgai ČŠBG plėstuvo.
Išsami informacija apie skaitinio modeliavimo
rezultatus, leidusius optimizuoti didelės energijos
femtosekundinio šviesolaidinio lazerio parametrus, ir
eksperimentinių rezultatų apžvalga bus pateikta
konferencijos metu.

1 pav. Suspaustų 10 μJ energijos impulsų gaubtinė,
atkurta iš antros harmonikos dažninės skyros optinės
sklendės matavimo, lyginama su spektriškai ribotu
impulsu gautu iš išmatuoto spektro. Išnaša: išmatuotas
impulsų spektras bei atkurta spektrinė faze
Ši ŠČIS sistemos konfigūracija atveria kelią į tikrai
kompaktiškus, stabilius ir patikimus didelės energijos
šviesolaidinius lazerius, kurie galėtų būti naudojami
įvairioms vaizdinimo metodikoms, kurioms yra
reikalinga vidutinė galia bei didelis smailinis impulsų
intensyvumas.
Reikšminiai
žodžiai:
lazeris,
stiprintuvas,
šviesolaidis, impulsas, femtosekundės, optimizacija.
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Ilgalaikė aktyvių galaktikų tėkmių evoliucija
The long-term evolution of AGN-driven outflows
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Aktyvūs galaktikų branduoliai (AGN) yra reikšmingi
galaktikų evoliucijos komponentai. Jų kuriamos tėkmės
gali išstumti dujas iš galaktikų, taip sulėtindamos ar
sustabdydamos žvaigždėdarą; šis procesas sukuria
stebimas koreliacijas tarp centrinės supermasyvios
juodosios skylės masės ir galaktikos savybių. Stebimų
didelio masto tėkmių energija bei judesio kiekis [1] gerai
atitinka teorines prognozes, pagal kurias tėkmę sukuria
nuo AGN disko kylantis vėjas [2]. Vėjo kinetinė energija
perduodama tarpžvaigždinei galaktikos terpei, taip
suformuojant energingą tėkmę.
Visgi tokių sąryšių egzistavimas yra gana netikėtas.
Galaktinio masto tėkmių savybės gali kisti tik milijonų
metų laiko skalėmis, tuo tarpu AGN šviesis reikšmingai
kinta gerokai greičiau. Apskritai vienas AGN epizodas
neturėtų trukti ilgiau nei ~105 metų, taigi beveik visas
stebimas AGN tėkmes sukūrė ne dabartinis, o kažkuris
ankstesnis AGN epizodas toje galaktikoje. Žinodami
realių galaktinių tėkmių energijos bei judesio kiekio
verčių intervalus, galime įvertinti ir tikėtinas AGN
šviesio kitimo istorijas: pavyzdžiui, AGN negali išblėsti
labai sparčiai (eksponentiškai), nes tokiu atveju
matytume daug energingų tėkmių galaktikose su
blausiais AGN, o to nematome [3].
Pastaruoju metu, aptinkant daugiau tėkmių ir AGN
disko vėjų, pastebima, jog jų energija ir judesio kiekis
dažnai yra gerokai mažesni, nei prognozuoja
paprasčiausias teorinis modelis [4]. Kai kurie tyrėjai kelia
klausimą, jog galbūt AGN vėjo kuriamų tėkmių modelis
yra neteisingas ar nepilnas.
Naujausiuose savo darbuose [3, 5] tiriu, kaip kinta
stebimos galaktinių tėkmių savybės, jeigu jas periodiškai
apšviečia reikšmingai kintančio šviesio AGN. Keli
svarbiausi, kol kas pasiekti rezultatai, yra:
1. Tėkmės medžiagos pernašos sparta, o kartu ir
judesio kiekis bei energija, gali labai reikšmingai
sumažėti per laikotarpį, kol galaktika nėra aktyvi. Iš
naujo įsižiebęs AGN apšviečia šią susilpnėjusią tėkmę,
todėl ją stebint gaunami maži judesio kiekio santykiai su
AGN vėjo judesio kiekiu. Per ilgą laiko tarpą, arba
nagrinėjant didelę galaktikų populiaciją, ši būsena yra
daug labiau tikėtina, nei didelės energijos tėkmės būsena
(žr. 1 pav.).
2. Tėkmės greitis, priešingai, kinta daug lėčiau, todėl
gali būti panaudotas atskiriant skirtingus tėkmių kūrimo

būdus: žvaigždėdaros grįžtamojo ryšio, perduodant AGN
vėjo judesio kiekį arba perduodant vėjo energiją.

1 pav. Kumuliatyvi tikimybė aptikti konkretų arba didesnį
galaktinės tėkmės ir AGN vėjo judesio kiekio santykį,
įvertinant galimybę apskritai aptikti AGN, kurio šviesis
nuolatos kinta. Skirtingos linijos rodo modelius su skirtingu
dujų tankiu galaktikoje. Paprasčiausias teorinis modelis
prognozuoja judesio kiekio santykį, lygų 15-20.

Gaunami rezultatai artimiausiu metu leis daug
kompleksiškiau tirti AGN kuriamų tėkmių evoliuciją.
Geriau suprasdami, kaip tėkmių savybės priklauso nuo
kintančio AGN šviesio, galėsime tyrinėti ir galaktikos
aktyvumo istoriją per pastaruosius keletą milijonų metų,
kurios kitokiais metodais nustatyti neįmanoma.
Reikšminiai žodžiai: aktyvios galaktikos, galaktikų
evoliucija, juodosios skylės.
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Aktyvumo periodas Galaktikos centre sukeltas dujų žiedo – debesies susidūrimo
Powering an AGN episode in the Galactic Centre by a gas ring - cloud collision
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1

Šiuo metu Paukščių Tako centre esanti supermasyvi
juodoji skylė (SMBH) nėra aktyvi, tačiau praeityje būta
aktyvumo tarpsnių [1]. Vienas jų vyko prieš maždaug 6
mln. m. ir greičiausiai suformavo Fermi burbulus [2].
Aktyvumo periodui palaikyti reikalingą medžiagą į
Galaktikos centrą (GC) pernešti galėjo susidūrimas tarp
dujų debesies bei dujų žiedo supančio SMBH – susidūrus
priešingiems srautams gali sumažėti reikšmingos dalies
dujų judesio kiekio momentas. Toks dujų žiedas šiuo
metu stebimas GC – jis vadinamas aplinkbranduoliniu
žiedu (CNR) ir jame sukaupta 104 – 106 Ms dujų [3].
Šiame darbe sumodeliuotas debesies žiedo
susidūrimas sukeliantis aktyvumo periodą. Modelis
sudarytas iš dviejų dalių: hidrodinaminės – aprašytos
naudojant Gadget-3 [4] paketą bei plono α akrecinio
disko evoliucijos. Hidrodinaminę sistemą sudaro trys
komponentai: centrinė juodoji skylė (MBH = 4·106 Ms);
toro formos, CNR primenantis dujų žiedas (Mring = 104
Ms, rin = 1.5 pc, rout = 4 pc); įkrentančio dujų debesies
(Mcloud = 104 Ms, rcloud = 1 pc). Žiedo bei debesies masės
pasirinktos panašios į mažiausią stebėjimais pagrįstą
CNR masę. Skaičiavimuose keičiame kampą γ, tai
kampas tarp žiedo ir debesies judesio kiekio momentų.
Medžiaga, priartėjusi atstumu rsink = 0.01 pc juodosios
skylės, pamaitina akrecinį diską. Nustatytos akrecijos
spartos panaudotos akrecinio disko evoliucijos
skaičiavimuose, parinkus vieną iš kelių galimų injekcijos
spindulių. Akrecinis diskas sudarytas iš 151 žiedo,
išsidėsčiusio tarp 3 ir 26107 Švarcšildo spindulių.
Nustatyta, kad SMBH maitinimas priklauso nuo pradinio
debesies kritimo kampo ir gali būti apytiksliai aprašytas
tiesine funkcija:
ିଶ
ή ߛ െ ͶǤ͵ͶାǤଶଶ
݈݃ଵ ሺܯȀܯ ሻ ൎ ʹǤ͵ͶାǤଵସ
ିǤଵଽ
ିǤଵହ ή ͳͲ

1 pav. Aktyvumo periodo metu SMBH akretuota masė
priklausomai nuo pradinio debesies kritimo kampo

(1)

Aktyvumo periodo metu SMBH pamaitina iki ~ 40 %
pradinės dujų masės, taigi su pasirinktomis pradinėmis
sąlygomis pasiekta ~ 10 % Fermi burbulams suformuoti
reikalingos energijos. Ją padidinti galime pasirinkę iki
~100 didesnę, su stebėjimais suderinamą, pradinę
sistemos dujų masę. Sistemos morfologija taip pat
reikšmingai priklauso nuo pradinio kritimo kampo skaičiavimuose su γ ≤ 105o beveik visa sistemos masė
sukaupta išplitusiuose žieduose. Didesni kampai lėmė
masyvių centrinių diskų formavimąsi ir bendrą sistemos
sumažėjimą.
Monte Carlo metodu įvertintas tokių susidūrimų
dažnis mūsų Galaktikoje: Fermi burbulams suformuoti
pakankamai energijos išlaisvinantys susidūrimai galėtų
vykti kas 76.7 – 99.8 mln. m.

2 pav. Išlaisvinta energija priklausomai nuo injekcijos
spindulio (Efermi ≈ 1.6ʀ1058 erg)
Reikšminiai žodžiai: Galaktika, AGN, CNR, Sgr A*,
akrecija, juodoji skylė.
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Sumodeliuotų Fermi burbulų morfologija ir kinematika
Aidas Sadauskas, Kastytis Zubovas
Fizinių ir technologijos mokslų centras

Paukščių Tako centre esanti supermasyvi juodoji
skylė Sgr A* tikriausiai yra vienas iš svarbiausių
Galaktikos formavimosi ir evoliucijos ingredientų. Jauni
žvaigždžių spiečiai Arches ir Quintuplet, bei jaunos
masyvios žvaigždės centriniame parseke leidžia manyti,
kad Sgr A* buvo aktyvi per pastaruosius 10 mln. m. 2010
m atrastos didžiulės gama spindulių struktūros – Fermi
burbulai gali būti vienas iš Sgr A* aktyvumo padarinių.
Iki šiol nėra aiškus nei šių struktūrų amžius, nei
susiformavimo mechanizmas, todėl tiriant Fermi burbulų
kinematiką galime geriau suprasti šių struktūrų

atsiradimo kilmę, kuri gali būti paaiškinta Sgr A*
aktyvumo epizodu. Šiame darbe mes atliekame
skaitmeninius hidrodinaminius skaičiavimus, kurių
pagalba siekiame atkurti Fermi burbulų struktūras.
Tirdami šių struktūrų kinematines bei morfologines
savybes – burbulų evoliuciją laike, jų formą ir dydį
nustatėme, kad tokių struktūrų amžius turėtų būti 6-8
mln. m., kas sutampa su kitais Sgr A* aktyvumo
indikatoriais. Mūsų rezultatai pagilina Paukščių Tako
praeities aktyvumo supratimą ir pasiūlo metodą kuriuo
būtų galima tirti panašias struktūras kitose galaktikose.
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Cirkonio gausa Galaktikos kamuoliniame spiečiuje 47 Tuc
Abundance of zirconium in the Galactic globular cluster 47 Tuc
1

Edgaras Kolomiecas1, Vidas Dobrovolskas1, Arūnas Kučinskas1
Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 9, Vilnius
edgaras.kolomiecas@ff.vu.lt

Paskutinio dešimtmečio Galaktikos kamuolinių
žvaigždžių spiečių spektroskopiniai ir fotometriniai
tyrimai rodo, kad juos sudaro bent dvi, skirtingo amžiaus
bei cheminės sudėties žvaigždžių kartos [1]. Manoma,
jog vėliau besiformuojančios žvaigždės buvo praturtintos
anksčiau susiformavusiose žvaigždėse susintetintais
cheminiais elementais. Nepaisant to, kol kas neaišku
būtent kokiose pirmosios kartos žvaigždėse-teršėjose
(asimptotinės milžinių sekos ar masyviose žvaigždėse)
šie cheminiai elementai buvo sintetinami, taigi, neaišku
ir kaip tiksliai vyko žvaigždžių spiečių formavimasis bei
jų evoliucija [2][3].
Kai kurie autoriai teigia, kad Galaktikos
kamuoliniame spiečiuje 47 Tuc gali egzistuoti koreliacija
tarp natrio ir bario gausų [4]. Kadangi baris nėra
vienintelis cheminis elementas, sintetinamas žvaigždėse
s-proceso metu, panašias koreliacijas būtų galima tikėtis
aptikti ir tarp natrio bei kitų s-proceso elementų, pvz.,
cirkonio. Siekiant patikrinti pastarąją hipotezę, mes
nustatėme cirkonio gausą 327 raudonųjų milžinių sekos
žvaigždžių, priklausančių Galaktikos kamuoliniam
spiečiui 47 Tuc, atmosferose. Tai kol kas didžiausia šio
spiečiaus žvaigždžių imtis, kuriai buvo nustatyta cirkonio
gausa.
Šiame darbe cirkonio gausos analizė buvo atlikta
panaudojant spektrus, gautus GIRAFFE spektrografu,
veikiančiu su VLT teleskopu Europos pietinėje
observatorijoje (Čilė). Analizei naudotos neutralaus
cirkonio spektro linijos, kurių centriniai bangos ilgiai yra
613,4585 nm ir 614,3252 nm. Cirkonio spektro linijų
ekvivalentinių pločių nustatymui buvo naudotas
DECH20T programų paketas, o ekvivalentiniai pločiai
buvo išmatuoti priderinus Gauso profilį prie stebėtos
spektro linijos profilio. Žvaigždžių atmosferų modeliai
buvo suskaičiuoti panaudojant ATLAS9 programinę
įrangą, cirkonio gausa nustatyta naudojant WIDTH9
programų paketą.
Vidutinė mūsų nustatyta cirkonio gausa kamuolinio
spiečiaus 47 Tuc raudonųjų milžinių sekos žvaigždžių
atmosferose yra [Zr/Fe] = +0,38 ± 0,12 (nurodytas gausos
vidurkis ir standartinis nuokrypis apskaičiuotas iš visos
žvaigždžių imties dispersijos). Šiame darbe nustatyta
cirkonio gausa 47 Tuc spiečiuje (pavaizduota raudonu
trikampiu kartu su lauko žvaigždėmis ir kitais Galaktikos
kamuoliniais spiečiais 2 pav.) ir šio elemento gausos
kituose spiečiuose leidžia daryti išvadą, kad šio cheminio
elemento evoliucija tiek kamuolinių spiečių žvaigždėse,
tiek lauko žvaigždėse buvo labai panaši, išskyrus kelis
išimtinius atvejus, pvz., kamuolinius spiečius M92 ir
NGC 6528.

1 pav. Cirkonio ir geležies gausų santykis kamuolinio
spiečiaus 47 Tuc raudonųjų milžinių sekos žvaigždžių
atmosferose (x ašis – tirtų žvaigždžių efektinė
temperatūra)

2 pav. Cirkonio gausa (atvaizduota [Zr/Fe]–[Fe/H]
plokštumoje) Galaktikos kamuoliniuose spiečiuose
(juodi kvadratai) ir Galaktikos lauko žvaigždėse (pilki
apskritimai). Raudonas trikampis – mūsų nustatytas
[Zr/Fe] gausos santykis 47 Tuc spiečiuje. Paklaidos
nurodo standartinį nuokrypį, apskaičiuotą panaudojant
visos žvaigždžių imties gausas
Reikšminiai žodžiai. kamuoliniai spiečiai, žvaigždės.
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Magnetizmo kaita įtakojama BO6 oktaedrų cheminės jungties ties epitaksinių oksidų sandūra
Tuning magnetism via BO6 octahedral coupling at epitaxial perovskite oxide interfaces
A. Vailionis1,2
Stanford Nano Shared Facilities, Stanford University, Stanford, California 94305, USA
2
Department of Physics, Kaunas University of Technology, Studentu street 50, LT-51368 Kaunas, Lithuania
a.vailionis@stanford.edu
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Complex perovskite oxides have emerged as
multifunctional materials of remarkable tunability and
exhibit a wide spectrum of electronic properties
including
high
mobility,
magnetism
and
superconductivity. The perovskite unit cell is composed
of A-site cation and BO6 octahedron where central
transition metal cation B is octahedrally coordinated with
its oxygen nearest neighbors. Many of the properties are
strongly coupled to structural distortions of the BO6
building block. The distortions of BO6 octahedron are
comprised of rotations and/or deformations due to B-OB bond angle variations and/or changes of the B-O bond
length. In this talk I will show that these corner-sharing
BO6 octahedral distortions provide an effective way for
substrate-induced stress accommodation and represent an
important tuning mechanism of physical properties in
epitaxial ABO3 thin films. As an example, I will
demonstrate how the mismatch strain induces octahedral
distortions in epitaxial La1-xSrxMnO3 and SrRuO3 thin
films and how these distortions can be utilized in
modifying magnetic properties of oxide heterostructures
[1,2].
Due to an inherent inter-atomic coupling across the
film-substrate interface the coherently strained layer is
expected to acquire the octahedral rotational pattern of
the underlying crystalline substrate. Such octahedral
connectivity is strongly coupled to the electronic and
magnetic properties and this way a systematic control of
octahedral rotations and tilts at the perovskite oxide
interfaces might provide a viable route for the
modification of magnetic properties in these oxide
materials. In the CaMnO3 (CMO) perovskite, for
example, that is normally antiferromagnetic, a fractional
charge transfer of the order of 0.07 e-/Mn induces a
canted antiferromagnetic state in the interfacial Mn. In
this way, at the interface, a magnetic ground state is
stabilized by a delicate balance between ferromagnetic
double exchange and antiferromagnetic super exchange
interactions which is highly sensitive to the local
structural distortions. Therefore, creating a subtle
structural modifications at the CMO interface can lead to
a large changes in magnetization. Through polarized
neutron reflectometry, synchrotron x-ray diffraction and
x-ray magnetic circular dichroism I will show that in
(CaRuO3)N/(CaMnO3)M superlattices one can modify
interfacial ferromagnetism by a factor of two by using a
second isostructural perovskite oxide but with different

octahedral rotations thus inducing a symmetry mismatch
at the interface [3].
By combining two perovskites with distinct
crystallographic symmetries: the orthorhombic CMO
perovskite exhibiting the a–a–c+ octahedral rotational
pattern and the rhombohedral LaNiO3 (LNO) exhibiting
a–a–a– rotations the interfacial ferromagnetism can be
modulated by a factor of three [4]. I will show that in
LNO/CMO superlattices we can control the octahedral
connectivity across the LNO/CMO interface by changing
the LNO and CMO layer thicknesses as well as their
relative ratio and this way effectively alter the balance
between
ferromagnetic
and
antiferromagnetic
interactions in the interfacial CMO layer. The results
demonstrate a new path for creating and controlling
magnetic state via octahedral connectivity at the interface
between two non-ferromagnetic materials with distinct
crystallo-graphic symmetries.

Figure 1. Schematic representation of: (a) ABO3 cubic
perovskite oxide unit cell, (b) in-phase octahedral
rotations a0a0c+, and (c) out-of-phase octahedral
rotations a0a0c–
Keywords: perovskite oxides, mismatch strain,
octahedral distortions, x-ray diffraction, magnetism.
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Teigiamas temperatūrinis varžos koeficientas Li+ laidininke ličio lantano titanate
Positive temperature coeficient of resistivity in fast Li+ ionic conductor Lithium Lanthanum
Titanate
Algimantas Kežionis1,Edvardas Kazakevičius1, Saulius Kazlauskas1, Artūras Žalga2
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Ličio lantano titanatas (LLTO) yra vienas iš geriausių
žinomų Li+ laidininkų [1]. Šiame darbe ištirtos sąstato
La0.55Li0.35TiO3 LLTO keramikos elektrinės savybės
plačiame dažnių (1 Hz-10 GHz) ir temperatūrų (190 ÷
1280 K) intervale. Tyrimai mikrobangų diapazone leido
tiksliai nustatyti keramikos grūdelių specifinį laidumą,
kuris aukštose temperatūrose viršijo 30 S/m.
1 pav. parodyta tirtosios keramikos grūdelių specifinio
laidumo priklausomybė nuo atvirkštinės temperatūros.
Matavimams naudota keletas skirtingos geometrijos
bandinių (S3, S4, S7, S8). Tyrimai atlikti oro (S3, S7, S8)
ir Ar (S4) atmosferose. Esant temperatūrai T > 400 K
priklausomybė nukrypsta nuo Arenijaus dėsnio stebimas aiškus laidumo aktyvacijos energijos
mažėjimas augant temperatūrai. Gi esant T > 1100 K
stebimas visiškai netikėtas rezultatas – laidumas pradeda
mažėti didėjant temperatūrai; t.y. turime teigiamą varžos
temperatūrinį koeficientą (TVK). Teigimas TVK sukelia
neigiamą temperatūrinį grįžtamąjį ryšį, todėl būtų labai
pageidautinas daugelyje elektrocheminių įrenginių,
šildomų Džaulio šilumos.
Aptariamoji priklausomybė teigiamo TVK būdingų
temperatūrų aplinkoje detaliau parodyta 1 pav. intarpe.
Temperatūrai didėjant ir mažėjant kreivės išsiskiria–
vadinasi procesas atsakingas užteigiamą TVK yra iš
dalies negrįžtamas. Tai patvirtino atlikti laikiniai
grūdelių ir tarp kristalitinės terpės varžos matavimai-šios
varžos auga su laiku. Temperatūrai mažėjant grūdelių
laidumas nors ir yra mažesnis, negu temperatūrai
didėjant, pakankamai stipriai auga. O tai reiškia, kad už
teigiamą TVK taip pat yra atsakingas ir grįžtamasis,
susijęs su termodinamine pusiausvyra, procesas.
Pastarasis reiškinys yra ypatingai nebūdingas joniniams
laidininkams, o tai iškėlė būtinumą patikrinti prielaidą, ar
stebėtasis teigiamas TVK nėra sąlygotas elektroninio
laidumo.
Elektroninis laidumas buvo įvertintas stebint
elektrocheminio narvelio Pt/LLTO/Pt įsikrovimo išsikrovimo vyksmus didžiausio laidumo (1100 K)
temperatūroje. Matavimai parodė, kad minėtoje
temperatūroje elektroninis laidumas yra bent 300 kartų
mažesnis už joninį laidumą, kas aiškiai parodo, jog
stebėtasis teigimas TVK LLTO junginyje yra susijęs ne
su elektronų, o su judriųjų jonų sistema.
Negrįžtamasis procesas, atsakingas už padidintą TVK
vertę augant temperatūrai, greičiausiai yra susijęs su Li
garavimu
iš
bandinių
paviršiaus.
Kadangi
aukštadažniams tyrimams buvo reikalinga naudoti labai

mažus bandinius, Li netekimas bandinio paviršiaus
sluoksnyje galėjo turėti žymią įtaka visai bandinio varžai.
Grįžtamoji TVK dalis siejama su stebėta žymia La3+
difuzija, esant T > 800 ºC [2]. Dėl šios priežasties kinta
vadinamųjų A pozicijų užimtumas La3+ praturtintose ir
La3+ nuskurdintose LLTO kristalinės gardelės
plokštumose bei persikirsto Li+ jonų ir vakansijų pozicijų
užimtumai. Antroji priežastis - aukštose temperatūrose
Li+ jonų judėjimas tampa labiau chaotinis ir dėl to
vadinamoji koncertinė jonų migracija, kai šuolį atlieka
ištisa jonų grandinėlė, tampa mažiau tikima.

1 pav. LLTO keramikos grūdelių specifinio laidumo
temperatūrinė priklausomybė. Matuota ore (bandiniai
S3, S7, S8) ir Ar (S4). Rodyklės prie bandinio
pavadinimo reiškia temperatūros kitimo kryptį
Reikšminiai žodžiai: joninis laidumas, teigiamas
temperatūrinis varžos koeficientas, Li+laidininkas
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Galio nitrido MOCVD epitaksija per grafeną
MOCVD epitaxy of gallium nitride via graphene
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III grupės nitridai šiuo metu plačiai taikomi
daugybėje fotonikos ir elektronikos prietaisų:
šviestukuose, lazeriniuose dioduose, didelės galios
tranzistoriuose bei įvairiuose jutikliuose. Populiarus
nitridinių sluoksnių auginimo metodas – metalorganinė
epitaksija iš garų fazės (MOCVD) ant svetimųjų padėklų.
Dėl vis dar sąlyginai didelės tūrinių nitridų padėklų
kainos dažnu pasirinkimu išlieka safyras. Tačiau
struktūras auginant ant svetimųjų padėklų gardelės
nesutapimai ir terminio plėtimosi koeficiento skirtumai
lemia prastesnę sluoksnių kristalinę kokybę. Vienas iš
būdų šiai problemai spręsti – nuotolinė epitaksija, kuri
populiarumą įgauna dėka intensyvių 2D medžiagų, tokių
kaip grafenas, tyrinėjimų šiame amžiuje. Nuotolinės
epitaksijos esmę sudaro sluoksnių auginimas ant tūrinio
padėklo, padengto 2D medžiagos monosluoksniu. Dėl
laisvųjų cheminių jungčių nebuvimo paviršiuje
epitaksinis sluoksnis formuojasi silpnai sąveikaudamas
su padėklu per tarpinį 2D sluoksnį [1]. Mokslinėje
literatūroje jau pasirodė pirmieji eksperimentai,
demonstruojantys nitridų epitaksiją panaudojant grafeną
ir sėkmingą sluoksnių nukėlimą [2].
Šiame darbe pristatome galio nitrido (GaN)
auginimus MOCVD būdu ant 2 colių diametro kvazisavųjų GaN/safyras padėklų (1 pav.). Epitaksijai skirti
padėklai paruošti užauginus 3 μm storio GaN sluoksnius
ant safyro. Ant GaN sluoksnių paviršiaus šlapiuoju būdu
perkelti komerciškai įsigyti grafeno monosluoksniai su
polimerine PMMA plėvele. Polimeras pašalintas
naudojant acetoną, izopropanolį ir terminį poveikį.
Raman sklaidos spektrų tyrimai, atlikti prieš vykdant
nuotolinę epitaksiją, patvirtino esant sėkmingai perkeltus
grafeno monosluoksnius.

kokybės GaN formavimuisi ant grafeno monosluoksnio
pasiekti. Užaugintus GaN sluoksnius tyrėme Rentgeno
spindulių difrakcijos (XRD) (2 pav.), skenuojančios
elektronų mikroskopijos (SEM), atominių jėgų
mikroskopijos (AFM) ir žadinimo-zondavimo metodais.

2 pav. Auginimo sąlygų įtaka kristalinių sluoksnių
kokybei pagal XRD tyrimus
AFM nustatytas GaN paviršiaus šiurkštumas
optimaliomis auginimo sąlygomis virš grafeno (rms 6,6
nm) sąlyginai nedaug skyrėsi nuo GaN sluoksnio,
auginto be grafeno (rms 7,4 nm). SEM vaizdų analizė
atkleidė GaN salų formavimąsi pradinėje auginimo
stadijoje. Raman sklaidos spektrai patvirtino grafeno
išlikimą
po
auginimo
MOCVD
reaktoriuje.
Fotoliuminescencijos (PL) ir krūvininkų rekombinacijos
tyrimai parodė, kad optimizavus auginimo sąlygas GaN
auginto per grafeną elektrooptinės savybės yra panašios
įprastu būdu suformuotam kristaliniam sluoksniui.
Pranešime taip pat bus pristatyti ir sluoksnių nukėlimo
(angl. lift-off) nuo padėklo tyrimo rezultatai.
Reikšminiai žodžiai:
epitaksija, MOCVD.
Literatūra
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1 pav. Epitaksijai naudotų padėklų struktūra
(mastelis neišlaikytas)
MOCVD auginimai ant kvazi-savųjų padėklų atlikti
keičiant įvairius proceso parametrus, pavyzdžiui:
temperatūrą, atskirų auginimo etapų trukmę. Parametrai
varijuoti ieškant optimalių auginimo sąlygų geriausios
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Efektyvus benzofenono sukelto tripletinių eksitonų gesinimo slopinimas pagerintam TADF
šviestukų veikimui
Effective suppression of benzophenone-induced triplet quenching for enhanced TADF
performance
Dovydas Banevičius1, Gediminas Kreiza1, Dalius Gudeika2, Juozas V. Gražulevičius2, Dmytro Volyniuk2,
Saulius Juršėnas1, Karolis Kazlauskas1
1
Vilnius University, Institute of Photonics and Nanotechnology, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
2
Kaunas University of Technology, Department of Polymer Chemistry and Technology, Radvilėnų pl. 19,
LT-50254 Kaunas
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Organic light-emitting diodes (OLEDs) is one of the
most attractive technology for large-area ultrathin
displays and lighting applications as it offers high
luminous efficacy and contrast ratio in addition to
mechanical flexibility, low weight and cost efficiency.
Thermally activated delayed fluorescence (TADF)
emitters employed in the 3rd generation OLEDs attracted
great interest due to the ability to harvests all the triplet
excitons via reverse intersystem crossing process into the
singlet manifold thereby ensuring 100 % internal
quantum efficiency [1]. TADF emitters based on
phenone substituted with carbazolyl groups were recently
reported to demonstrate high efficiencies and stabilities
in a blue-emitting OLED [2].
In this work, we report on new blue-emitting TADF
emitters based on phenone derived carbazolyl-substituted
compounds (fig. 1) featuring benzophenone (5tCzBP) or
methyl benzoate (5tCzMeB) acceptors and sterically
shielding tert-butyl groups for reduced concentration
quenching as well as for better processability.
Benzophenone acceptor is a popular building block of
blue TADF emitters, however it also facilitates
intramolecular motions responsible for the non-radiative
decay of long-lived excited states in TADF emitters [3].
Replacement of labile benzophenone moiety to a more
rigid methyl benzoate group enabled us to improve
photoluminescence quantum yield (PLQY) of 5tCzMeB
emitter up to 50 % and 60 % in toluene solution and neat
film and near, respectively. Moreover, near unity PLQY
was obtained for 5tCzMeB doped into DPEPO host at 20
wt%.

Owing to deep emitter HOMO level (-5.9 eV) and
high triplet exciton energy (2.9 eV) OLEDs were
fabricated using CzSi and DPEPO exciton blocking
layers on different sides of the emissive layer [4].
Vacuum-processed OLEDs with doped emissive layer
exhibited up to 24.6 % external quantum efficiency
(EQE), high luminous efficacy and power efficiency of
60 cd/A and 47 lm/W, respectively, at the turn on voltage
of 4 V (fig. 2). Even though vacuum- and solutionprocessed non-doped OLEDs expressed lower EQE, they
demonstrated severely reduced efficiency roll-off. These
results indicate that methyl benzoate acceptor seems to
be much more appealing then popular benzophenone as
it can boost performance of TADF-emitter and OLED.

Fig. 2. External quantum efficiency vs current density of
vacuum-processed (doped and non-doped) and solutionprocessed (non-doped) OLEDs featuring 5tCzMeB
TADF emitter. Inset: electroluminescence spectra of
those OLEDs
Keywords: TADF, OLED, benzophenone, sky-blue
emitter.
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Fig. 1. Chemical structures of carbazolyl-substituted
phenone derivatives
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Netiesiniai optiniai reiškiniai polikristaluose
Nonlinear optical phenomena in polycrystalline media
Audrius Dubietis
Laser Research Center, Vilnius University, Saulėtekio al. 10, LT-10223, Vilnius, Lithuania
audrius.dubietis@ff.vu.lt
Random quasi phase matching in disordered
materials with second-order nonlinearity opens
interesting perspectives in broadband frequency
conversion of ultrashort light pulses [1]. A possibility to
phase match virtually any wavelength that falls into the
transparency range of these materials is provided by a
natural disorder of orientations and grain-size
distribution of individual crystallites [2]. To this end,
polycrystalline zinc-blende semiconductors, such as
ZnSe and ZnS, which are optically isotropic but possess
second-order nonlinearity due to ¯43m symmetry,
emerge as very attractive nonlinear materials. The
frequency conversion processes in these materials
become particularly efficient in the femtosecond
filamentation regime due to high achieved intensity and
localization of the pump [3-5]. Polycrystalline strontium
barium niobate (SBN) is another interesting nonlinear
material, which produces various nonlinear optical
processes at multiple wavelengths and directions without
angle tuning [6]. Unlike polycrystalline zinc-blende
semiconductors, polycrystalline SBN consists of
birefringent
needle-like
randomly
distributed
ferroelectric domains. Owing to that, harmonics
generation produces completely different contributions
to the output radiation.
In this Contribution, the results of nonlinear
propagation of intense femtosecond mid-infrared laser
pulses in polycrystalline ZnS, ZnSe and SBN are
presented. It is demonstrated that efficient generation of
even and odd harmonics in zinc-blende semiconductors
(ZnS and ZnSe) stems from the polycrystalline structure
of these materials, which provides broadband random
quasi-phase matching for multiple simultaneous threewave mixing processes, considerably extending the
spectral range of the output radiation. More specifically,
using sub-μJ, 60 fs, 3.6 μm input pulses, 3.6 octave-wide
harmonics-enhanced supercontinuum spanning the 0.4 –
5 μm wavelength range was generated in ZnS, and 3.3
octave-wide supercontinuum spanning the 0.5 – 5 μm
wavelength range was generated in ZnSe, whose
maximum blue shifts were limited by the short-wave
absorption of the crystals. A full set of even and odd
harmonics up to the 10th order in ZnS and up to the 8th
order in ZnSe were recorded with 100 fs input pulses at
4.6 μm (Fig. 1).
Another set of experiments demonstrate that
polycrystalline SBN serves as an excellent nonlinear
material for supercontinuum generation in the near- and
mid-infrared, being pumped by 100 fs pulses in the
regions of its normal (1.2 μm), zero (1.96 μm) and

anomalous (2.4 μm) group velocity dispersion.
Moreover, it is shown that broadband out-off axis second
harmonic generation usefully serves to visualize and
monitor precisely filamentation dynamics, allowing to
accurately establish position of the nonlinear focus and to
determine the nonlinear index of refraction applying the
Marburger`s law. It is found that n2 surprisingly increases
toward longer wavelength, which is in stark contrast with
what is expected from the general dispersion law of n2. It
is suggested that the measured increase of n2 is resulted
by the contribution of cascaded second-order
nonlinearity, which increases with increasing the incident
wavelength.

Fig. 1. Output spectra of 2 mm thick ZnS (blue) and
3 mm thick ZnSe (red) polycrystalline samples,
produced by filamentation of 100 fs, 1.5 μJ input pulses
at 4.6 μm. The input pulse spectrum is shown by grey
dashed curve. Harmonic orders are labelled
on the tops of the peaks
These results demonstrate that simultaneous
nonlinear effects in polycrystalline materials: harmonics
generation due to quadratic nonlinearity, and selffocusing and filamentation due to cubic nonlinearity,
eventually produce ultrabroadband, multioctave
supercontinuum radiation that covers a remarkably broad
spectral range from the visible to the mid-infrared.
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Aukštos energijos medžiagų tyrimai taikant kieto kūno lazerį ir lazerinį diodą
Investigation of energetic materials using solid state laser and laser diode
1
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Šiuolaikiniai elektriniais impulsais sužadinami
detonatoriai nėra pakankamai saugūs dėl didelio
jautrumo vibracijai ir smūgiams, elektrostatinio krūvio
išlydžiams ir indukuotai elektromagnetinei spinduliuotei.
Manoma, kad ateityje detonatoriai veiks aukštos
energijos medžiagas selektyviai žadinant pasirinkto
bangos ilgio ir trukmės lazerio impulsais.
Konstruojant naujos kartos lazerinius detonatorius
susiduriama su eile problemų: lazerinė spinduliuotė iki
inicijuojamos medžiagos sklinda skaiduloje, kas apriboja
lazerio impulsų energiją; praktiniams taikymams skirti
lazeriai turi būti kompaktiški, vartoti mažus elektros
energijos kiekius ir veikti be aušinimo. Tad maži aukštos
energijos medžiagų lazerinio inicijavimo slenksčiai yra
itin svarbūs sprendžiant minėtas problemas. Taip pat
manoma, kad žemo išvadinės spinduliuotės skaisčio ir
ilgos impulsų trukmės puslaidininkinių lazerinių diodų
panaudojimas sumažintų naujų detonatorių savikainą.
Pastaraisiais metais pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikti
aukštos energijos medžiagų tyrimai jas sužadinant lazeriu
[1]. Buvo tiriami ne tik gerai žinomos pirminės aukštos
energijos medžiagos, tokios kaip sidabro AgN3 ir švino
Pb(N3)2 azidai, bet ir susintetintos naujos, tokios kaip
Cd(N3)2,TlN3, Cu(N3)2 ir Ga(N3). Ištirtos ir antrinės
aukštos energijos medžiagos, tokios kaip CTAP ir
HMTD tam, kad numatyti lazerių, kuriais galima
inicijuoti tiek pirmines, tiek antrines ir šių medžiagų
mišinius, charakteristikas.

kaupinamas kokybės moduliacijos 1064 nm bangos ilgio
Nd:IAG lazeris Ekspla BalticSP-1064, kurio išvadinė
energija ~ 10 mJ, impulso trukmė ~ 11 ns, pluošto
kokybe M2 ~ 2.1; ii) 808 nm bangos ilgio keičiamos
impulsų trukmės 50 – 250 μJ lazerinis diodas, kurio
išvadinė energija ~ 20 mJ. Smūginės bangos sklidimo
greitis buvo nustatomas stroboskopiniu būdu,
panaudojant bangos fronto apšvietimui kintamo
pasikartojimo dažnio: 1 – 300 kHz ir ~ 10 ps impulsų
trukmės 671 nm ir 447 nm bangos ilgio lazerį.

2 pav. Slenkstinės, kieto kūno lazerio (kairėje) ir
lazerinio diodo (dešinėje) iniciacijos energijos
priklausomybė nuo lazerio pluošto skersmens
Tyrimo metu buvo nustatyta itin žema vario azido
inicijavimo slenkstinė energija ~ 80 μJ (2 pav.) ir
slenkstinis energijos tankis < 30 mJ/cm2. Iniciuojant 50
μs impulsų trukmės lazeriniu diodu pasiektas ~ 0.3 mJ
energijos slenkstis (2 pav.), kuris yra artimas kietakūnio
lazerio slenkstinei iniciacijos energijos vertei. Kadangi
inicijavimo slenkstinės energijos, kai smailinės lazerio
impulsų galios skiriasi keliomis eilėmis, yra artimos,
galima numatyti, kad tiriamose medžiagose vyko
terminis lazerinis sužadinimas [2] kai detonacijos
reakcijos židiniai atsiranda ir plinta didesnę lazerio
spinduliuotės sugertį turinčiais medžiagos komponentais.
Reikšminiai žodžiai: aukštos energijos medžiagos,
metalo azidai, lazerinė iniciacija, detonatorius.
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Sukurtame tyrimų ir bandymų stende (1 pav.) ištirtos
medžiagos, vienu metu įrašant Lazeriu Indukuotos
Plazmos (LIPS) spektrą, plazmos išlydžio kinetiką ir
erdvinį skirstinį bei akustinį signalą kompiuteriniam
apdorojimui. Eksperimentams buvo panaudoti: i. Diodais
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Optiniai Yb legiruoto skaidulinio užkrato šaltinio pasikartojimo dažnio stabilizavimo metodai
Optical repetition rate stabilization methods of Yb doped all fiber oscillator
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Laurynas Veselis1,2, Andrejus Michailovas1,2
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Didelio intensyvumo lazerinės sistemoms, kurios
dažniausiai paremtos optiniu parametriniu čirpuotų
impulsų stiprinimo technologija [1] reikalauja itin
stabilaus ir tiksliai kontroliuojamo osciliatoriaus
pasikartojimo dažnio. Dažnai naudojamas sprendimas
tam pasiekti yra paremtas judinamų veidrodžių, kurie
pritvirtinti prie pjezoelektrinių transliacinių staliukų
laisvoje erdvėje[2]. Tokio metodas turi trūkumų, nes
laisvos erdvės komponentai yra jautrūs aplinkos sąlygų
pokyčiams. Šių trūkumų galima išvengti naudojant kitokį
skaidulinių lazerių dažnio paderinimo būdą, vietoje
geometrinio rezonatoriaus ilgio keitimo naudoti lūžio
rodiklio modifikavimą [3].
Šiame darbe buvo pademonstruota visiškai skaidulinė
pasikartojimo dažnio kontroliavimo koncepcija pasyvios
modų sinchronizacijos iterbio femtosekundiniame
skaiduliniame osciliatoriuje. Lūžio rodiklio pokytis,
sukeltas kaupinimo lazerio galios pokyčio erbiu
legiruotoje skaiduloje, leido pririšti osciliatoriaus
pasikartojimo dažnį prie išorinio laikrodžio dažnio
pasitelkus fazės derinimo kilpos elektroniką (PLL).

vėlinimo linija ir skaidulos šildymo modulio kuris veikia
kaip grubi vėlinimo linija. Kaupinimui panaudoti du
atskiri diodai, vienas iš jų (LD1) kaupinti erbiu legiruotą
aktyvią skaidulą osciliatoriaus dažnio paderinimui, kitas
(LD2) kaupinti iterbiu legiruotą osciliatoriaus aktyvią
skaidulą. InGaAs diodas panaudotas osciliatoriaus
dažnio matavimui kuris analizuojamas derinimo kilpos
elektronika. Išmatuotas fazės poslinkis tarp osciliatoriaus
ir tikslaus elektrinio laikrodžio kompensuojamas su
tikslia ir grubia vėlinimo linija.
Erbiu legiruotos skaidulos kaupinimui buvo išbandyti
du skirtingų bangos ilgių diodai ( 976 nm ir 1550 nm).
Schemoje su 976 nm kaupinimo diodu buvo pasiektas
apie 10 Hz dažnio paderinimo diapazonas, o schemoje su
1550 nm kaupinimo diodu apie 4 Hz diapazonas.
Naudojant PLL elektroniką ir aktyviai kompensuojant
fazės poslinkį buvo išmatuotas laikinis virpėjimas < 1ps.
Siekiant nustatyti fazės poslinkio dažninę
priklausomybę buvo panaudota skaidulinė MachoZenderio interferometro schema. Vienoje atšakoje buvo
du derinami laisvos erdvės kolimatoriai vėlinimui
kompensuoti, o kitoje erbiu legiruota skaidula kaupinama
lazeriniu diodu. Kaupinimo diodo srovė (tuo pačiu ir
galia) buvo moduliuota sinusiniu signalu. Išmatavus
dažninę fazės poslinkio priklausomybę nustatyta, kad 3 dB lygis yra ties 25 Hz, kas sutapo su teoriniais
skaičiavimais. Siekiant apeiti šiuos ribojimus
išanalizuota schema su papildomu bangos ilgių
tankintuvu ir pluošto dalikliu kurie suformuoja
grįžtamojo ryšio kilpą. Šiuo atveju fazės poslinkis
priklauso nuo stiprintuvo parametrų, o erbio sužadinto
lygmens gyvavimo trukmė nebėra ribojantis faktorius.
Preliminarūs rezultatai parodė, kad su šia schema galima
pasiekti apie 10 kartų didesnį ribinį dažnį. Tolimesni
rezultatai, metodų palyginimas bei detali eksperimentų
apžvalga bus pristatyta konferencijos metu.

1 pav. Principinė reguliuojamo dažnio osciliatoriaus
schema. LD1 – pasikartojimo dažnio derinimui skirtas
kaupinimo diodas (1550 nm arba 976 nm), LD2 –
Osciliatoriaus kaupinimo diodas (976 nm), CFBG –
čirpuota skaidulinė Brego gardelė, TEC –
termoelektrinis elementas, WDM – Bangos ilgių
tankintuvas, BS – pluošto daliklis, SESAM –
puslaidininkinio įsisotinančio sugėriklio veidrodis, PHD
– fotodiodas, PLL – fazės derinimo kilpa

Reikšminiai
žodžiai:
dažnio
skaidulinis lazeris, fazės poslinkis.
Literatūra

stabilizavimas,

[1] A. Vaupel, N. Bodnar, B. Webb, L. Shah, and M. Richardson, Opt.
Eng. 53, 852-855 (2015).
[2] W. Zhang, H. Han, Y. Zhao, Q. Du, and Z. Wei, Opt. Express 17,
6059-6067 (2009).
[3] K. Yang, Q. Hao, and H. Zeng, IEEE Photon. Technol. Lett. 27,
852-855 (2015).

Principinė skaidulinio osciliatoriaus schema pateikta
1 pav. Osciliatorius susideda iš puslaidininkinio
įsisotinančio sugėriklio veidrodžio (SESAM) stabiliam
pasyvios modų sinchronizacijos režimui užtikrinti,
iterbio jonais legiruotos aktyvios skaidulos, čirpuotos
skaidulinės Brego gardelės (CFBG) dispersijos kontrolei,
erbio jonais legiruotos skaidulos, kuri veikia kaip tiksli
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Mezoskalinių optinių elementų formavimas 3D lazerinės litografijos būdu
3D laser lithography of meso-scale optics
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Sparčiai besiplečianti mikrooptikos sritis rodo
didžiulį potencialą suteikiant mokslui ir pramonei mažus
ir funkcionalius įrankius skirtus šviesos valdymui ir
vaizdinimui. Pastaruoju metu populiarėja bandymai
suformuoti mezoskalinius optinius elementus, t.y.
darinius, kurie turi nano/mikrokomponentus, tačiau jų
bendras dydis siekia kelis mm ar net cm. Viena iš
perspektyviausių tokių elementų gamybos technologijų –
daugiafotone polimerizacija paremta 3D lazerinė
litografija (3DLL). Šia technologija galima gaminti
laisvai parenkamos formos 3D darinius su nm tikslumu
ir optinės kokybės paviršiumi (RMS<λ/10) [1]. Jau
pademonstruoti 3D integruoti funkciniai mikrooptiniai
elementai skirti erdviniam pluošto formavimui [2] ar
vaizdinimui [3].
Nepaisant dabartinės pažangos, mezoskalinių 3D
optinių elementų spausdinimas turi ir savų ribojimų.
Paplitusios 3DLL sistemos pluošto nukreipimui
spausdinimo metu naudoja galvanometrinius skenerius.
Nors jie ir yra spartūs (transliavimo greitis – iki dešimčių
cm/s), tačiau tik dariniai, kurių matmenys neviršija
naudojamo objektyvo darbinio lauko, gali būti
atspausdinti tolydžiai. Naudojant imersinius objektyvus,
kurių skaitinė apertūra NA>1, šie matmenys yra ~100 μm
eilės. Didesnių matmenų dariniai spausdinami
segmentais. Tokiu atveju kiekviename krašte, kur
susisiekia du segmentai, susidaro defektai vadinami
siūlėmis. Optiniuose elementuose tokios siūlės mažina
darinio kokybę [4] arba reikia naudoti alternatyvius,
mažiau lanksčius gamybos būdus [5].
Šiame darbe pristatome be siūlių mezoskalinių
optinių elementų 3D spausdinimą, realiu laiku
sinchronizuojant linijinius poslinkio staliukus su
galvanometriniais skeneriais. Tai leidžia pasiekti kelių
mm/s skenavimo greitį praktiškai neribojant darbinio
lauko ir darinio dydžio. Taip gaminami 3D dariniai taip
pat gali turėti optinę paviršiaus kokybę (RMS<10 nm).
Pademonstruojami keli taip pagaminti optiniai
komponentai. Jų tarpe yra mm dydžio refrakcinis
mikrolęšis, Frenelio mikrolęšis (1 pav. (a)) bei
mikroprizmė (1 pav. (b)). Visi dariniai suformuoti vienu
žingsniu, taip parodant 3DLL paprastumą ir efektyvumą.
Atliktas kokybinis ir kiekybinis suformuotų elementų
charakterizavimas įrodantis, kad 3DLL yra tinkama
technologija įvairių mezooptinių darinių gamybai, kurių
funkcijos gali būti praktiškai pritaikytos šviesos
formavimui bei vaizdinimui.

1 pav. (a) 0,5 mm diametro Frenelio mikrolęšio SEM
atvaizdas. Intarpas rodo CCD kameros vaizdą židinyje
(pluošto diametras 2ω~2,5 μm). (b) 45o kampo
mikroprizmės skirtos šviesos nukreipimui elipsometrijos
eksperimentuose SEM atvaizdas. Atkreipkite dėmesį,
kad dėl konkrečių taikymų reikalavimų tik viena
struktūros pusė turi optinės kokybės paviršių
Reikšminiai žodžiai: tiesioginis lazerinis rašymas,
optiniai elementai, fs impulsai.
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Molėtų astronomijos observatorijai 50:
Antžeminiai stebėjimai kosminių misijų kontekste
Molėtai astronomical observatory 50:
On-ground observations in the context of space missions
Šarūnas Mikolaitis, Gražina Tautvaišienė, Erika Pakštienė, Rimvydas Janulis, Edita Stonkutė, Yuriy Chorniy,
Arnas Drazdauskas, Renata Minkevičiūtė, Vilius Bagdonas, Carlos Viscasillas Vázquez
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 3, LT-10257, Vilnius, Lietuva
Sarunas.Mikolaitis@tfai.vu.lt
Europos kosmoso agentūra (ESA) ir Nacionalinė
aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) paleido
bei kuria eilę kosminių observatorijų, kurių darbų
planavimui bei tęstinumui reikalingi antžeminių
stebėjimų duomenys.
TESS, Kepler bei PLATO misijos [1, 2] skirtos atlikti
išsamius plačių dangaus laukų tyrimus ieškant už Saulės
sistemos ribų esančių ¸į Žemę panašių planetų. Siekiant
patvirtinti atrastas egzoplanetas bei patikslinti jų
parametrus reikia atlikti papildomus stebėjimus
naudojant antžeminius teleskopus bei fotometrinius
prietaisus. Taip pat, siekiant kuo geriau ištirti atrastas
egzoplanetų sistemas reikia žinoti pagrindinius
kiekvienos žvaigždės parametrus: efektinę temperatūrą,
gravitacijos pagreitį jos paviršiuje, metalingumą,
cheminę sudėtį.

2 pav. VUES spektrografu užregistruoto didelės
skiriamosios gebos (R=60 000) Arktūro spektras
Šiame pranešime pristatome programas susijusias su
šiuolaikinėmis
kosminėmis
misijomis,
kurioms
naudojame MAO infrastruktūrą: Gaia Photometric
Science Alerts ("Gaia Alerts") [4], Kepler object of
interest network (KOINet) [5] ir spektroskopinės
apžvalgos SPFOT-TESS ir SPFOT-PLATO [6, 7, 8, 9].
Šis darbas remiamas Lietuvos Mokslo Tarybos (093.3-LMT-K-712-01-0103).
Reikšminiai žodžiai: Žvaigždės cheminė sudėtis,
žvaigždės osciliacijos.
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Šiame kontekste VU TFAI Molėtų astronomijos
observatorijos (MAO) turima stebėjimų įranga yra labai
naudinga antžeminiams stebėjimams. Pagrindiniams
žvaigždžių atmosferų parametrams nustatyti tiriame
žvaigždžių spektrus su 1.65 m Kasegreno tipo teleskopu
ir didelės skiriamosios gebos VUES spektrografu, kuris
apima 400–900 nm bangų ilgių intervalą su skiriamąja
geba iki R=60 000 [3], (mao.tfai.vu.lt). Žvaigždžių
kintamumo bei tranzitų tyrimams naudojame CCD
fotometrą su 35/51 cm plataus lauko Maksutovo tipo
teleskopu.
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Fotometrinis padrikojo spiečiaus IC1369 tyrimas
Photometric investigation of open cluster IC1369
Algirdas Kazlauskas1,Vytautas Straižys1, Saulius Raudeliūnas1, Justas Zdanavičius1, Kazimieras Zdanavičius1,
Mindaugas Macijauskas1, Romualda Lazauskaitė2, Marius Maskoliūnas1,
Vytautas Čepas1, Kristupas Milašius1, Kazimieras Černis1
1
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Saulėtekio al. 3,LT-10257, Vilnius
2
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
algirdas.kazlauskas@tfai.vu.lt
Gulbės žvaigždyne esantis padrikasis žvaigždžių
spiečius IC 1369 yra beveik Galaktikos plokštumoje
(platuma -0.42○, ilguma 89.7○), kurioje gausu tamsių
tarpžvaigždinių dulkių ir dujų debesų. Iki pat Gaia
kosminės observatorijos eros šis spiečius buvo beveik
netyrinėtas. Gaia DR2 [1] pateikti daugiau nei milijardo
Galaktikos žvaigždžių savieji judėjimai ir paralaksai
leido padaryti ryškų proveržį nustatant žvaigždžių
spiečių narius ir jų nuotolius, tačiau tarpžvaigždinės
medžiagos sukeliamas žvaigždžių paraudonavimas ir jų
spinduliavimo susilpninimas kol kas išlieka sudėtinga
problema, kurios sprendimui tenka pasitelkti žvaigždžių
fotometriją.
Šiame darbe tyrimui buvo panaudota Vilniaus
septynspalvė fotometrinė sistema, leidžianti nustatyti
įvairių tipų žvaigždžių spektrines klases ir šviesius, tokiu
būdu įvertinant jų fizinius parametrus, − efektines
temperatūras ir mases, o taip pat tarpžvaigždinį
paraudonavimą. Stebėjimai buvo atlikti Vatikano
observatorijos 1.8 m teleskopu, esančiu Mount Graham‘o
tarptautinėje observatorijoje (JAV, Arizonos valst.)
naudojant STA0500A 4K×4K CCD kamerą. Viso
spiečiaus IC1369 kryptimi 13'×13' laukelyje buvo
stebėtos 2694 žvaigždės iki V = 20 mag. Spektrinei
klasifikacijai naudotos dvi programos, QCOMPAR ir
NORMA. Tarpžvaigždinio paraudonavimo įvertinimui
buvo naudotos tik su geru tikslumu klasifikuojamos 1127
žvaigždės iki V = 19 mag.
Spiečiaus nariai buvo atrinkti, su Bovy et al. [2]
maksimalios dekonvoliucijos metodo GMM programa.
naudojant Gaia DR2 pusiaujines koordinates RA2000,
DEC2000, savuosius judėjimus μα , μδ ir paralaksus.
Surasti 144 nariai su priklausymo spiečiui tikimybe
p > 75 %. Šioms žvaigždėms vidutiniai savieji judėjimai
yra: μαcosδ = -4.66 ± 0.13, μδ = -5.60 ± 0.12 mas. Jų
nuotoliai paimti iš Bailer-Jones et al. [3], kur jie
skaičiuojami remiantis Gaia DR2 paralaksais bei
atsižvelgiant į transformacijų netiesiškumą ir tikimybinį
pasiskirstymą. Šiuo metodu vidutinis spiečiaus IC1369
nuotolis gaunamas d = 3293 ± 527 pc, taigi jis priklauso
Galaktikos Persėjo vijai. Tarpžvaigždinė ekstinkcija Av
įvertinama iš spalvos eksceso:
(1)
ܧି ൌ ሺܻ െ ܸሻ௦௧ െ ሺܻ െ ܸሻ
(2)
ܣణ ൌ ܴ ൈ ܧି
čia (Y-V)steb yra stebėtas spalvos rodiklis Vilniaus
sistemoje, o (Y-V)0 – tikrasis spalvos rodiklis, būdingas
konkrečios spektrinės ir šviesio klasės žvaigždei.
Daugiklis RYV apibūdina tarpžvaigždinės ekstinkcijos

dėsnį Vilniaus sistemoje ir normaliam dėsniui yra lygus
4.16. Vidutinė spiečiaus tarpžvaigždinė ekstinkcija,
apskaičiuota pagal 144 spiečiaus nares, yra Av = 2.58 ±
0.27 mag.
1 pav. parodyta spiečiaus narių fizinė HercšprungoRaselo (HR) diagrama, vaizduojanti žvaigždžių šviesio
priklausomybę nuo temperatūros. Efektinės žvaigždžių
temperatūros Teff ir bolometrinės pataisos V-III šviesio
klasių žvaigždėms paimtos iš Flower [4].

1 pav. Spiečiaus narių HR diagrama. Ištisine ir
punktyrinėmis linijomis parodytos Padovos izochronos
Virš pagrindinės sekos pakylančios žvaigždės iš
dalies gali būti paaiškinamos, kaip dvinarės, tačiau ne
visos, - gali būti, kad bent keletas iš jų spiečiui
nepriklauso. Atsiskyręs taškas kairiajame viršutiniame
kampe - B5 spektrinės klasės žvaigždė, įtariama, kaip
„mėlynasis atsilikėlis“ (blue straggler). Ištisine raudona
linija pavaizduota iš Padovos [5] duomenų bazės paimta
300 mln. metų izochrona, punktyrinėmis, - 250 ir
350 mln. metų izochronos. Spiečiaus amžius įvertintas
apytikriai 300 mln. metų.
Tyrimas dalinai finansuojamas Lietuvos Mokslo
Tarybos (projekto nr. S-MIP-17-74).
Reikšminiai žodžiai: Galaktikos padrikieji spiečiai ir
asociacijos,
žvaigždžių
spektrinė
klasifikacija,
tarpžvaigždinė medžiaga.
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AGB ir RGB žvaigždės netaisyklingoje nykštukinėje galaktikoje Leo A
AGB and RGB Stars in the Dwarf Irregular Galaxy Leo A
Alina Leščinskaitė, Rima Stonkutė, Vladas Vansevičius
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
alina.lescinskaite@ftmc.lt
Asimptotinės milžinių sekos (angl. Asymptotic Giant
Branch – AGB) ir raudonųjų milžinių sekos (angl. Red
Giant Branch – RGB) žvaigždės yra vieni svarbiausių
objektų galaktikų morfologijos ir cheminės evoliucijos
tyrimuose. RGB žvaigždės atitinka senąsias (>2 mlrd.
m.) žvaigždžių populiacijas, kurios dominuoja išorinėse
netaisyklingųjų nykštukinių galaktikų srityse [1], todėl
naudojamos galaktikų dydžio nustatymui. Jaunesnes
žvaigždžių populiacijas geriau atitinka vidutinės masės
AGB žvaigždės, kurios dėl žvaigždinių vėjų netenka
didelės dalies savo masės, taip praturtindamos aplinkinę
tarpžvaigždinę terpę cheminiais elementais. Dėl šios
savybės AGB žvaigždžių populiacijos tyrimas yra
svarbus, siekiant suprasti galaktikų cheminę evoliuciją.
Šiame darbe AGB ir RGB žvaigždžių populiacijos buvo
tiriamos netaisyklingoje nykštukinėje galaktikoje Leo A,
kuri yra mažos žvaigždinės masės (3,3×10 6 Mٖ) ir mažo
metalingumo ([Fe/H] = –1,7) [2]. Leo A yra Vietinės
galaktikų grupės pakraštyje, 800 kpc atstumu nuo mūsų
[3]. Šiai galaktikai būdinga ištęsta žvaigždėdaros istorija
– žvaigždžių formavimasis joje vyko dar ankstyvoje
Visatoje ir tęsiasi iki dabar [4], todėl joje aptinkamos
platų amžiaus intervalą (0,01-10 mlrd. m.) apimančios
žvaigždžių populiacijos. Leo A yra santykinai izoliuota
galaktika, kuri artimoje aplinkoje neturi masyvių
kaimyninių objektų, todėl tikėtina, jog per visą gyvavimo
laikotarpį nepatyrė reikšmingų sąveikų. Dėl šios
priežasties Leo A yra itin svarbus objektas siekiant ištirti
savaime evoliucionuojančios galaktikos struktūrą ir
nustatyti žvaigždėdaros procesų eigą.
Žvaigždžių populiacijų tyrimas Leo A galaktikoje
buvo atliktas naudojantis daugiaspalvės fotometrijos
duomenimis, gautais Subaru teleskopo plataus lauko
kamera Suprime-Cam. Papildomai buvo panaudoti
Hubble kosminio teleskopo ACS (angl. Advanced
Camera for Surveys) kamera gauti stebėjimų duomenys
centrinėje galaktikos dalyje. Siekiant pašalinti iš
fotometrijos katalogo [5] nežvaigždinius objektus (1a
pav.) buvo atlikta interaktyvi šviesių objektų (V < 24)
nuotraukų ir fotometrinių parametrų analizė.
Besiprojektuojančios Paukščių Tako žvaigždės buvo
pašalintos naudojant dvispalves žvaigždžių diagramas.
Identifikavome 32 šviesias AGB žvaigždes (1b pav.),
tikėtina, jog net 9-ios iš jų turi dulkių apvalkalus, kurie
nebūdingi tokio mažo metalingumo žvaigždėms. Taip pat
aptikome anomalią RGB žvaigždžių seką (2 pav.), kuri
rodo išskirtinę šių žvaigždžių cheminę sudėtį.
Tirdami žvaigždžių erdvinį pasiskirstymą nustatėme,
jog šviesios AGB žvaigždės bei žvaigždės mėlynojoje
RGB sekos dalyje yra susitelkusios centrinėje galaktikos
srityje (a  د4′, čia a – didysis žvaigždžių pasiskirstymą

apibrėžiančios elipsės pusašis), o raudonosios RGB
sekos dalies žvaigždės yra pasiskirsčiusios daug didesniu
spinduliu (a  د8′).

1 pav. Leo A spalvos-ryškio diagramos: a) nevalytas katalogas
– pašalinti objektai pažymėti juodais taškais; b) išvalytas
katalogas – juodos linijos žymi šviesių AGB žvaigždžių
(raudoni simboliai) atrinkimo ribas, žvaigždutėmis pažymėti
objektai tikėtina turi dulkių apvalkalus

2 pav. Leo A spalvos-ryškio diagrama. Raudoni simboliai
atitinka 1b pav. žymėjimus. Mėlyni simboliai – anomalios
RGB sekos objektai; apskritimai – padidinto metalingumo
žvaigždės [2]; žvaigždutės – objektai su sustiprinta CN
molekulės juosta spektre [2]; taškai – objektai neturintys
spektroskopinių matavimų

Reikšminiai žodžiai: žvaigždžių
nykštukinės galaktikos, Leo A.
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Naujas metodas nykštukinių galaktikų žvaigždėdaros istorijai nustatyti
A new method to derive star formation history in dwarf galaxies
Marius Čeponis, Rima Stonkutė, Vladas Vansevičius
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, LT-10257, Vilnius
marius.ceponis@ftmc.lt
Norint suprasti, kaip susiformavo šiandieninė Visata,
būtina išsiaiškinti, kaip susiformuoja ir evoliucionuoja
galaktikos. Šis noras nėra iš paprastųjų. Kiekvienos
galaktikos evoliucija yra sudėtinga ir svarbiausia unikali.
Be to, kuo didesnė galaktika, tuo daugiau skirtingų
sąveikų joje įvyko ir tuo jos evoliucija tapo painesnė. Dėl
to, lengviausia pradėti nuo mažiausių galaktikų. Sąveikos
su kitomis galaktikomis irgi komplikuoja formavimosi
istoriją, todėl geriausia tyrimų objektus rinktis iš
izoliuotų galaktikų. Dėl šių priežasčių naujo
žvaigždėdaros istorijos nustatymo metodo išbandymui
pasirinkome tirti netaisyklingą nykštukinę santykinai
izoliuotą galaktiką Leo A.
Mūsų tyrimas atliktas naudojant Leo A žvaigždžių
fotometrijos katalogo duomenis (B, V, I ryškiai), kurie
gauti matuojant skaitmenines Subaru teleskopo SuprimeCam kameros nuotraukas. Iš 20583 pradiniame kataloge
esančių objektų tyrimui buvo atrinktos žvaigždės (V <
24), patenkančios į elipsę, kurios didysis pusašis lygus
Holmbergo spinduliui a = 30´,5 (~800 pc). Be to,
interaktyviai buvo pašalinti galimai nežvaigždiniai
objektai. Tyrimui iš viso buvo panaudota 2412
žvaigždžių.
Leo A žvaigždėdaros istoriją nustatant nauju metodu,
kiekvienos iteracijos metu sugeneruojamos dirbtinių
žvaigždžių populiacijos. Tuomet jų pasiskirstymas
spalvos-ryškio diagramose lyginamas su iš stebėjimų
gautomis diagramomis (1 pav.). Pagal gautus skirtumus
koreguojamos dirbtinių žvaigždžių populiacijos ir toliau
jos vėl lyginamos su stebėjimais. Šis ciklas kartojamas
tol, kol nusistovi galutinis žvaigždėdaros istorijos
sprendinys. Visos dirbtinės žvaigždžių populiacijos
generuojamos įskaitant matavimų netikslumus, kurie
nustatomi Dirbtinių žvaigždžių metodu.
Nustatyta Leo A žvaigždėdaros istorija pavaizduota
(2 pav.). Aiškiai išsiskiria trys žvaigždėdaros
suaktyvėjimo etapai: prieš 350, 100 ir 10 mln. metų.
Mūsų rezultatai paremia pliūpsninį nykštukinių galaktikų
žvaigždėdaros scenarijų. Pagal kurį, po trumpo
žvaigždžių formavimosi suaktyvėjimo visada seka
žvaigždėdaros sulėtėjimas, nes naujai susiformavusios
masyvios žvaigždės sprogsta supernovomis ir dujas
išpučia iš galaktikos. Kadangi žvaigždės formuojasi iš
dujų, žvaigždėdara kuriam laikui sustoja – kol dujos
nesukrenta atgal į galaktiką. Taip pat, nustatyta Leo A
galaktikoje susiformavusių žvaigždžių masė per visą
galaktikos istoriją ~5·106 Mʘ ir per pastaruosius
500 mln. metų ~0.3·106 Mʘ. Atkurtas žvaigždžių
pasiskirstymas spalvos-ryškio diagramoje gerai atitinka
realių žvaigždžių pasiskirstymą (1 pav.), o tai įrodo, kad

mūsų metodas veikia patikimai ir gali būti taikomas
detaliam nykštukinių galaktikų tyrimui.

1 pav. Leo A žvaigždžių (kairėje) pasiskirstymo
spalvos-ryškio diagramoje palyginimas su sintetinėmis
žvaigždžių populiacijomis sugeneruotomis pagal atkurtą
žvaigždėdaros istoriją (dešinėje). Žvaigždžių skaičiaus
tankis diagramose užkoduotas spalvos sodrumu, kurio
skalė parodyta diagramų apačioje

2 pav. Leo A žvaigždėdaros istorija per pastaruosius
500 mln. metų. Mėlyna linija žymi žvaigždžių
formavimosi greitį, SFR(t ). Šviesiai mėlynos sritys –
SFR(t ) neapibrėžtumai
Reikšminiai
žodžiai:
žvaigždėdaros
nykštukinės galaktikos, Leo A.
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Dvimatė elektroninė chlorofilo c1 spektroskopija su kontroliuojama poliarizacija
Polarization-controlled 2D electronic spectroscopy of chlorophyll c1
Eglė Bukartė1, Anja Haufe2, David Paleček3, Claudia Büchel2, Donatas Zigmantas1*
1
Division of Chemical Physics, Lund University, Sweden
2
Institute of Molecular Biosciences, Goethe University Frankfurt, Germany
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The principal pigments in photosynthetic systems
related to absorption of light and transfer of excitation
energy towards reaction centers are chlorophylls (Chls)
[1]. These molecules are known to have two low-energy
electronic transitions, Qy and Qx, with almost
perpendicular orientation of transition dipole moments
with respect to each other, as well as prominent
vibrational progressions. The interplay between the
purely electronic transition of the higher energy state (Qx)
and vibronic transition(s) of the lower energy state (Q y +
a vibrational quantum) – vibronic coupling – is known to
mix both states, allowing them to “borrow” polarization
and transition dipole strength from each other. This effect
also increases the rate of downhill energy relaxation [2].
Vibronic coupling is notoriously difficult to observe
in experiments. However, we have recently found that it
can be studied using specialized time-resolved
measurements, such as two-dimensional electronic
spectroscopy (2DES), where short laser pulses can excite
superpositions of several states. In the polarizationcontrolled experiment, the coupling is unravelled by the
presence of coherence between mixed states in the form
of beating signals.
It has been suggested in multiple theoretical studies
that vibronic coupling is of great importance, however, it
has not been observed experimentally in any of the
chlorophylls. First challenge comes from the sample
itself. Wide spacing between two electronic transitions
makes it difficult to excite a superposition between the
states with one laser pulse. Also, usually weak Q x state
transition prevents detecting mutual oscillatory signals.
We overcame these difficulties by measuring Chl from
the c family – Chl c1. Compared with the rest of Chls,
Chls c are porphyrins, rather than chlorins. Their two
electronic transitions are relatively close to each other
and their intensities are comparable (see Fig. 1 for
absorption spectrum of Chl c1).
The second issue rises from the complexity of the
experiment. Usually, in standard 2DES experiments,
where all four laser pulses have parallel polarizations,
vibronic coupling cannot be revealed. In this study we
present polarization-controlled 2DES of Chl c1
molecules at 77 K. Two sets of experiments were
performed: a standard all-parallel arrangement, with all
four laser pulses having the same linear polarization with
respect to each other (ۦ0°,0°,0°,0°ۧ, AP), and a doublecrossed polarization, where polarization of the pulse pairs
have the off-set of 90° (ۦ45°,-45°, 90°,0°ۧ, DC). The
major advantage of the DC polarization sequence is that

it can be used to detect vibronic coupling in a molecular
system [3].
Both data sets were analysed as follows: (i) kinetics
over population time in each point were fitted with multiexponential decay/rise, which correspond to energy
transfer and relaxation; (ii) Fourier analysis was
performed on the residuals of the complex data, revealing
coherences and state mixing. From the kinetic fits we
found that energy relaxation between the Qx and Qy
electronic energy states is extremely fast (<80 fs).
Detection of the coherence signals in DC experiment
proves the presence of vibronic coupling in Chl c1
molecules through the coupling with a few higher
frequency modes (1070 cm-1, 1200 cm-1).
This work is the first direct experimental detection of
vibronic coupling in Chls (or any other uncoupled
molecules). We believe that the coupling must be present
in all Chls, as suggested in [2]. However, the complexity
of observed signals and the fact, that coupling is present
through more than one vibrational level, poses a
challenge to characterize it quantitatively.

Fig. 1. Low temperature (77 K) absorption spectrum of
Chl c1 shown together with the laser spectrum (shaded)
Keywords: vibronic coupling, two-dimensional
electronic spectroscopy, photosynthetic pigments,
chlorophyll c1.
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Mažai sugeriančių objektų aptikimas homodininiu terahercinių vaizdų fiksavimu
Terahertz homodyne imaging for inspection of low absorbing objects
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Terahercų (THz) dažnių ruožas yra plačiai taikomas
objektų vaizdų fiksavimui per mažai sugeriančias
elektros srovei nelaidžias medžiagas, tokias kaip tekstilė
ar pakavimo priemonės. Taigi, THz vaizdų fiksavimas
yra vertinga priemonė supakuotų ir paslėptų objektų
aptikimui įvairiose aplinkose. Kita vertus, kuomet patys
objektai yra mažos sugerties THz ruože, tiesioginis THz
vaizdų fiksavimo metodas tampa netinkamas dėl mažo
signalo ir triukšmo santykio, o gautas mažas kontrastas
neleidžia vizualiai atpažinti objektų. Koherentinis
heterodininis THz vaizdų fiksavimas [1] gali leisti
atpažinti mažos sugerties medžiagas, bet šis metodas
reikalauja bent dviejų THz šaltinių susietomis fazėmis, o
tai sistemą daro sudėtinga ir kebliai pritaikoma
praktikoje. Reikalingas naujas THz vaizdų fiksavimo
sprendimas, kuris galėtų būti konkurencingas
praktiniuose taikymuose.
Siekiant išvengti dviejų THz šaltinių būtinybės
tiesioginio pralaidumo vaizdų fiksavimo stendas buvo
pakeistas [2] THz pluoštą išskaidant į dvi šakas, kurios
interferavo peteliškės tipo detektoriuje [3]. Taip vaizdų
fiksavimo sistema buvo pakeista iš tiesioginės į
homodininę. Biuro popieriaus lapų pluoštas buvo įterptas
į vieną iš šakų siekiant pakeisti optinio kelio ilgį
nekeičiant optinių elementų padėties.

juostos, mažo tankio polietileno (LDPE) maišelio ir
grafitiniu pieštuku ant popieriaus lapo užrašytomis
raidėmis „THz“. Metalinė poveržlė buvo pridėta kaip
didelio atspindžio medžiagos atitikmuo.

2 pav. Dalis (a) – bandinys, sudarytas iš: 1-3 nurodo
popieriaus lapų skaičių, 4 – lipni juostelė, 5 – metalinė
poveržlė, 6 – LDPE maišelis, 7 – raidės „THz“ užrašytos
grafitiniu pieštuku. Vaizdai (b-d) užfiksuoti 0.6 THz dažniu
pralaidumo geometrija. Dalis (b) rodo tiesioginį režimą; dalys
(c, d) – vaizdai, užfiksuoti naudojant homodininę schemą su 0
ir 4 popieriaus lapais fazės postūmiui (pritaikyta iš [2])

Užfiksuoti 0,6 THz dažnio vaizdai pateikti 2 pav.
Matoma, kad homodininė sistema pasiekiamas didesnis
kontrastas ir geresnis mažai sugeriančių medžiagų
atpažinimas.
Homodininis ir tiesioginis vaizdų fiksavimas ištirtas
ir palygintas medžiagoms su silpna sugertimi THz ruože.
Homodininė sistema naudojant popieriaus lapus kaip
fazės keitimo elementą leido pasiekti didesnį nei dviejų
eilių dinaminio diapazono praplatėjimą.

1 pav. Tiesioginio ir homodininio THz vaizdų fiksavimo
režimų dinaminio diapazono 0,3 THz ir 0,6 THz dažniuose
pralaidumo geometrijoje (pritaikyta iš[2])

Vaizdų fiksavimo stendas buvo sukalibruotas siekiant
nustatyti sistemos dinaminį diapazoną, rezultatai pateikti
1 pav. Eksperimentas buvo atliktas tiek tiesioginiu, tiek
homodininiu režimu 0,3 THz ir 0,6 THz dažniams.
Homodininė sistema pasiektas daugiau nei dviem eilėmis
platesnis dinaminis diapazonas lyginant su tiesiogine
sistema 0,3 THz dažniui ir 25 kartų pagerėjimą 0,6 THz
dažniui. Dėl to galima tikėtis geresnio kontrasto
homodininiu režimu fiksuojant mažai sugeriančių
medžiagų THz vaizdus.
Norint pademonstruoti homodininio THz vaizdų
fiksavimo tinkamumą plonų mažai sugeriančių objektų
indentifikavimui buvo pagamintas bandinys iš lipnios

Reikšminiai žodžiai: terahercinis, THz, vaizdų
fiksavimas, homodinas, saugumas, kokybės kontrolė.
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Nekoherentinis terahercinės spinduliuotės šaltinis – THz žibintas – su GaAs/AlGaAs
parabolinėmis kvantinėmis duobėmis
Incoherent terahertz radiation emitter – THz torch – with GaAs/AlGaAs
parabolic quantum wells
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Terahercų (THz) spektroskopija ir vaizdinimas yra
daug žadanti technologija daugeliui ypatingų praktinių
taikymų, todėl tam atsiradęs didelis kompaktiškų
spektrometrų ir vaizdinimo sistemų poreikis. Pastaruoju
metu didelės pastangos dedamos sukurti patikimus
kambario temperatūros koherentinius THz šaltinius,
tačiau nekoherentiniai šaltiniai taip pat gali būti
panaudoti kompaktiškose sistemose. Paprastai maža
nekoherentinio THz šaltinio galia gali būti kompensuota
išnaudojant didelį THz mikro-detektorių jautrį. Siūlomas
kompaktiškas nekoherentinis THz šaltinis – THz
žibintas, kurio veikimo principas pagrįstas THz
išspinduliavimu GaAs/AlGaAs parabolinėje kvantinėje
duobėje (PKD) su krūvininkų depopuliacijos
mechanizmu. Šiame darbe pateikiami THz žibinto
teoriniai modeliavimo, technologiniai gamybos ir
eksperimentiniai tyrimo rezultatai.

išsprendžia pajuosčių perpildymą krūvininkais [3]. Pagal
suskaičiuotą 7 THz šaltinio dizainą buvo užauginti
GaAs/AlGaAs PKD su GaAsBi/GaAs KD nanodariniai
naudojant molekulinio pluošto epitaksijos (Veeco
GENxplor R&D) būdą. GaAs/Al0,3Ga0,7As PKD,
užauginta analoginio Al kiekio keitimo būdu, patvirtinta
skenuojančiu
elektroniniu mikroskopu
[4]
ir
fotoluminescencijos tyrimais. Atlikti išsamūs nelegiruotų
bandinių optinių savybių tyrimai THz dažnių srityje
parodė lengvų skylių sąveiką su zonduojančia THz
spinduliuote ties 4,69 THz, tačiau ties 7 THz spektriniai
pokyčiai dėl PKD galimai pridengti fononine sąveika [5].
THz
žibinto
ruošiniu
iš
legiruotų
darinių
optoelektroniniai tyrimai leido nustatyti optimalias
sąlygas THz spinduliavimui ir parodyti pasiūlyto
prietaiso veikimą.
Padėka: projektas bendrai finansuotas iš Europos
socialinio fondo lėšų (projekto Nr.09.3.3-LMT-K-71202- 0172) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo
taryba (LMTLT).
Reikšminiai žodžiai: Terahercai, THz žibintas,
nekoherentinis šaltinis, parabolinė kvantinė duobė, GaAs/AlGaAs, GaAsBi, nanodariniai, nanotechnologija
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1 pav. THz žibinto aktyviosios srities iš PKD ir
stačiakampės KD laidumo juostoje pajuosčių struktūra
7 THz spinduliavimui su krūvininkų depopuliacija
Suskaičiuoti du THz šaltinio dizainai 2,5 ir 7 THz
spinduliuotei iš GaAs/Al0,3Ga0,7As PKD su centre įterpta
GaAsBi/GaAs kvantine duobe (KD). Kvantmechaniniai
skaičiavimai parodė, kad papildomo potencialo
sukūrimas PKD dugne atitraukia 1-ąją pajuostę nuo 2osios per daugiau nei 36 meV, kas įjungia elektronų
sklaidą optiniais fononais [1]. Nors aukščiau esančios
pajuostės persiskirsto, tačiau atstumai tarp pajuosčių
išlieka mažesni nei 36 meV [2]. Remiantis sklaidos
procesų gyvavimo trukmėmis, įvertinta, kad 2-ojo
lygmens ištuštinimas vyksta 2 eilėmis našiau, nei
aukščiau esančių lygmenų, kaip parodyta 1 pav., kas
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Potencialiai toksiški elementai bioanglyje: jų galimas išsiplovimas ir
jų formų filtrate modeliavimas
Potentially toxic elements in biochar: their potential leaching and
modeling of their forms in filtrate
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1

Nuotekų dumblo utilizavimas ir dirvožemio
derlingumo mažėjimas yra problemos, kurios šiuo metu
yra ypač aktualios Pasaulyje. Vis daugiau populiarėja
nuotekų dumblo kompostavimas ir tokio komposto
panaudojimas augalams tręšti. Tačiau tokio tręšimo metu
išryškėja potencialiai toksiškų elementų (sunkiųjų
metalų) kartu su nuotekų dumblo kompostu patekimo į
dirvožemį problema bei jų išsiplovimo į paviršinius ir
gruntinius vandenis problema. Potencialiai toksiškų
elementų išsiplovimo pavojus yra ypač aktualus
nederlinguose lengvos granuliometrinės sudėties
dirvožemiuose. Lietuvoje tokie nenašūs ir mažo našumo
dirvožemiai sudaro iki 20 % viso šalies žemės ūkio
naudmenų ploto [1, 2]. Tačiau tokiose žemėse
dirvožemio degradacijos procesas yra ypač intensyvus.
Dėl to stengiamasi pagerinti tokių dirvožemių būklę.
Vienas iš būdų tai padaryti – naudoti bioanglį
tiesioginiam įterpimui į dirvožemį. Tačiau yra būtina
ištirti, kaip potencialiai toksiški elementai išsiplauna iš
pačios bioanglies, kadangi tai taip pat gali paveikti
dirvožemio bei paviršinių ir gruntinių vandenų kokybę.
Pristatytame eksperimente buvo tirtas vienas iš
nuotekų dumblo komposto panaudojimo būdų –
bioanglies, skirtos įterpimui į dirvožemį su tikslu
pagerinti jo savybes, gamyba iš nuotekų dumblo
komposto ir juo tręštų energinių augalų biomasės.
Tyrimo tikslas buvo įvertinti, kaip intensyviai įvairūs
potencialiai toksiški elementai (Cu, Zn, Cd, Ni, Cr ir Pb)
išsiplauna iš tirtų tipų bioanglies, kaip žaliavos tipas ir
temperatūra bioanglies gamybos metu veikia šių
potencialiai toksiškų elementų išsiplovimą ir jų formas
filtrate. Tai leistų padėti suprasti, kiek ir kokiose formose
tokie elementai galimai išsiplautų iš įvairių tipų
bioanglies natūralioje aplinkoje, kai minėta bioanglis
būtų įterpta į dirvožemį.
Tyrimo metu bioanglis buvo pagaminta vykdant
pirolizę 2 valandas 450 ºC ir 700 ºC temperatūrose iš
Vilniaus nuotekų dumblo komposto ir iš netręštų ir tręštų
nuotekų dumblo kompostu gluosnių veislės ‘Tora‘ ir
pavėsinio kiečio Artemisia dubia Wall. biomasės.
Pirolizė – tai procesas, kai organinės medžiagos
sunaikinamos esant temperatūrai nuo 350 iki 1000 °C ir
mažam deguonies kiekiui [3].
Be bendrų potencialiai toksiškų elementų
koncentracijų ir kitų cheminių ir fizinių rodiklių
nustatymo pačioje bioanglyje, buvo įvykdytas
potencialiai toksiškų elementų išsiplovimo (CSN P
CEN/TS 14405) iš įvairių bioanglies tipų eksperimentas.

Be to, modelio WHAM/Model VII (versija vandeniui)
pagalba buvo sumodeliuotos potencialiai toksiškų
elementų formos filtrate (potencialiai toksiški elementai
laisvų jonų pavidalu ir komplekse su organine anglimi).
Nebuvo nustatyta vieningos tendencijos, kaip
pirolizės temperatūra veikia įvairių tirtų potencialiai
toksiškų elementų išsiplovimą iš bioanglies. Buvo
nustatyta, kad išsiplovusių iš bioanglies Pb, Ni, Cr, Cu,
Zn ir Cd koncentracijos nebuvo tiesiogiai proporcingos
buvusioms bioanglyje bendrosioms šių elementų
koncentracijoms, kaip galima būtų tikėtis. Visų tirtų
potencialiai toksiškų elementų bendrosios koncentracijos
nuotekų dumblo komposto bioanglyje buvo 9–52 kartus
didesnės nei augalų bioanglyje. Bet iš nuotekų dumblo
komposto bioanglies išsiplovė statistiškai reikšmingai
mažiau Pb, Cu ir Cd nei iš augalų bioanglies (p<0,05). Ni
ir Zn iš nuotekų dumblo komposto bioanglies išsiplovė 2
kartus mažiau, tiek pat arba tik 1,3 karto daugiau nei iš
augalų bioanglies. Ir tik Cr iš nuotekų dumblo komposto
bioanglies išsiplovė vidutiniškai 3 kartus daugiau nei iš
augalų bioanglies (p<0,05). Tai reiškia, kad išsiplovusių
potencialiai toksiškų elementų koncentracija priklauso ne
tik nuo pradinės koncentracijos bioanglyje, bet ir nuo kitų
aplinkos parametrų. Dėl to net augalų biomasės bioanglį,
kurioje nustatytos mažos potencialiai toksiškų elementų
koncentracijos, rekomenduotina atsargiai naudoti
įterpimui į dirvožemį siekiant gerinti jo savybes. Nes tuo
atveju, kai potencialiai toksiškų elementų išsiplovimas iš
bioanglies į dirvožemį būtų intensyvus, toks bioanglies
įterpimas atneštų dirvožemiui daugiau žalos nei naudos.
Reikšminiai žodžiai: bioanglis, potencialiai toksiški
elementai, išsiplovimas, modeliavimas.
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Taškinių hologramų difrakcinio vaizdo skaičiavimas bei jų realizavimas lazerine abliacija
interferenciniu lauku
Rendering of a Dot-Matrix Hologram Diffraction Images and Mastering of the Holograms via
Direct Laser Interference Patterning
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Plataus vartojimo prekių, valiutos bei dokumentų
apsauga nuo padirbinėjimo tampa vis aktualesne
problema. Holograminiai apsauginiai ženklai dėl savo
kuriamų dinamiškų efektų yra tarp populiariausių
apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių, o taškinės
hologramos yra vienos iš labiausiai paplitusių. Jos,
skirtingai nuo klasikinių hologramų, yra sudarytos iš
aibės tiksliai apibrėžtos geometrijos sričių, kurių
kiekviena pasižymi tik jai priskirtu difrakcinės gardelės
periodu bei orientacija [1]. Šios hologramos dažniausiai
formuojamos šviesai arba elektronams jautriame
sluoksnyje naudojant holografinę arba elektronų pluošto
litografiją. Taškinių hologramų projektavimas, o ypač jų
spalvinių ir dinaminių efektų prognozavimas, yra
palyginus sudėtingas uždavinys nes hologramas dažnai
sudaro milijonai taškų, kuriuos apšvietus šviesa
skirtingais kampais stebėtojas gali matyti visai skirtingus
difrakcinius vaizdus.
Šiame darbe buvo pasiūlyta alternatyvi taškinių
hologramų formavimo technologija – abliacija
interferenciniu lauku, kuri leido atsisakyti fotorezisto
naudojimo difrakcinių gardelių įrašymui. Abliacija,
dviejų femtosekundinio Yb:KGW lazerio antrosios
harmonikos (λ = 515 nm) pluoštų interferencinio lauku,
nikelio
folijos
paviršiuje
buvo
suformuotos
mikrometrinio periodo difrakcines gardelės (1 pav.).
Ištyrus difrakcinių gardelių masyvo, kuris buvo
suformuotas keičiant energijos tankį ir impulsų skaičių,
difrakcinį efektyvumą buvo parinktos abliacijos sąlygos
užtikrinančios geriausią taškinių hologramų difrakcinio
vaizdo kokybę. Jos buvo naudojamos formuojant kelių
cm2 eilės ploto bandomąsias hologramas.
Hologramų vaizdo projektavimui buvo sukurtas
originalus algoritmas gebantis apskaičiuoti hologramos
difrakcinį vaizdą prie apibrėžtų apšvietimo ir stebėjimo
sąlygų. Algoritmas remiasi kūginės difrakcijos nuo
periodinės struktūros skaičiavimais ir įvertina šviesos
šaltinio savybes, kritimo kampą bei stebėtojo padėtį.
Buvo sukurta šio algoritmo programinė realizacija
Android platformos išmaniesiems įrenginiams, kuri yra
viešai prieinama parsisiuntimui iš Google Play [2].
Lazeriu suformuotų hologramų difrakcinių vaizdų
fotografijos bei spektrofotometrinai tyrimai buvo
lyginami su skaičiavimų rezultatais. Rezultatai parodė,
kad gaunamas labai geras eksperimentinių ir
apskaičiuotų difrakcinių vaizdų bei jų spalvų atitikimas.

1 pav. Nikelio folijoje, lazerine abliacija interferenciniu
lauku, suformuotos skirtingo periodo difrakcinių
gardelių: a) 1,31 μm, b) 1,16 μm, c) 0,88 μm,
skenuojančios elektroninės mikroskopijos
mikrofotografijos
Reikšminiai žodžiai: taškinė holograma, lazerinė
abliacija interferenciniu lauku, difrakcinis vaizdas.
Tyrimą finansavo KTU MTEPI fondas (P. nr. PP29/172).
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Mezoskalinių darinių 3D spausdinimas femtosekundiniu lazeriu
3D printing of mesoscale structures using femtosecond laser
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Dovilė Andrijec1,2, Mangirdas Malinauskas1
1
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Medžiagų apdirbimas panaudojant femtosekundinius
(fs) lazerius yra sparčiai besiplečianti tema. Šiuo metu jis
naudojamas moksle ir randa vis daugiau panaudojimų
pramonėje [1]. Viena iš taikymo sričių yra daugiafotone
polimerizacija paremta 3D lazerinė litografija (3DLL).
Tai yra adityvus gamybos metodas leidžiantis gaminti
laisvai parenkamos 3D architektūros darinius su
pavieniais šimtų nm dydžio elementais [2]. 3DLL buvo
pritaikyta
tokiose
srityse
kaip
medicina,
mikromechanika, mikrooptika ir fotonika [2].
Nepaisant didžiulio 3DLL potencialo išlieka keletas
aspektų kur metodas reikalauja tolimesnio tobulinimo.
Viena jų yra technologijos našumo didinimas neaukojant
pagamintų darinių mechaninės ar optinės kokybės. Šiuo
metu vienas populiariausių būdų realizuoti 3DLL yra
naudojant galvanometrinius skenerius. Jais lengvai
įmanoma pasiekti transliavimo greičius siekiančius cm/s.
Tačiau, jeigu reikiamas darinys yra mezoskalinis, t.y.
derinantis nm-μm pavienius elementus ir bendrą didį iki
mm-cm, jis yra didesnis nei vienas naudojamo objektyvo
darbinis laukas (kuris gali būti vos ~ šimtų μm dydžio kai
skaitinė aparatūra NA>1). Dėl to turi būti pritaikytas
segmentinis spausdinimas. Jis paremtas gaminamo
objekto padalinimu į atskiras dalis telpančias į objektyvo
darbinį lauką ir tokių segmentų spausdinimą vieną po
kito. Tai veda prie mechaninių ir optinių defektų
segmentų kraštuose, kas yra nepriimtina tokiuose
taikymo srityse kaip mikromechanika [3] ar mikrooptika
[4].
Šiame darbe pristatome 3D mezoskalinių darinių
gamybą pritaikant galvanometrinių skenerių ir linijinių
stalų sinchronizaciją [5]. Tai leidžia išvengti segmentinės
gamybos palaikant aukštus transliavimo greičius (~ cm/s)
ir nm lygio tikslumą. Technologijos galimybės yra
pademonstruojamos suformuojant darinius skirtus
taikymams medicinoje, mikrooptikoje ir fotonikoje. Taip
pat sukuriamas technologijos etalonas – mezodrugelis,
parodantis galimybę viename darinyje suderinti šimtų
nm linijas, funkcinius mikrooptinius elementus, bendrą
mm dydį ir optiniais dažais funkcionalizuotą medžiagą [1
pav.]. Galų gale aptariamas tokių darinių panaudojimas
mikromechanikoje, išsamiai paaiškinant fundamentalias
priežastis kodėl segmentinis spausdinimas šioje taikymų
srityje netinka ir parodant kaip tas problemas išsprendžia
galvanometrinių
skenerių
ir
linijinių
stalų
sinchronizacija.

1 pav. 3DLL būdu pagamintas mezodrugelis. (a) –
bendras SEM vaizdas. Intarpe pateikta mezodrugelio
nuotrauka parodo jog jis dažytas Rodaminu taip
suteikiant jam fluorescencinių savybių. (b) – ilgos
laisvai kabančios antenos. (c) – integruoti mikrolęšiai.
(d) – nanogardelė sparnuose.
Vienos linijos storis – 650 nm (d).
Reikšminiai žodžiai: tiesioginis lazerinis rašymas,
polimerizacija, 3D litografija, mikromechanika.
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Itin didelio efektyvumo daugiapakopio femtosekundinio parametrinio stiprintuvo tyrimas
Study of a high-efficiency multistage femtosecond parametric amplifier
Dainius Kučinskas1, Rimantas Budriūnas1, Arūnas Varanavičius1
Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, 10223 Vilnius
dinamisss@gmail.com

1

Optinis parametrinis stiprinimas (angl. Optical
Parametric Amplification, OPA) yra vienas pagrindinių
metodų derinamo bangos ilgio femtosekundinei
spinduliuotei generuoti [1], tačiau šiuo principu pagrįstų
prietaisų energinis efektyvumas yra sąlyginai nedidelis –
dauguma parametrinio stiprinimo schemų derinamos
taip, kad kaupinimo energijos keitimo į signalinę bangą
efektyvumas neviršytų 15-25 %, nes bandant pasiekti
didesnį efektyvumą tipinėse schemose pasireiškia
pluošto ir impulso iškraipymai. Mes pristatome optinio
parametrinio stiprinimo schemą, leidžiančią pasiekti > 40
% efektyvumą išlaikant gerą pastiprinto signalo pluošto
ir impulso kokybę.
Didelio efektyvumo parametrinis stiprintuvas
kaupinamas Yb:KGW lazerio antra harmonika (515 nm,
~250 fs). Stiprinimui naudojami β-bario borato (BBO)
netiesiniai kristalai. Užkratui naudojamas itrio aliuminio
granato (YAG) kristale sugeneruotas baltos šviesos
kontinuumas. Pirmoje stiprinimo pakopoje kontinuumo
~21nm pločio sritis aplink 710 nm nedidele kaupinimo
energijos dalimi pastiprinama iki 0,5 μJ. Ši spinduliuotė
nukreipiama į pagrindinį stiprinimo modulį, kaupinamą
didžiąja kaupinimo energijos dalimi – 440 μJ.
Kaupinimo, signalinės ir šalutinės bangų energijų
priklausomybė nuo vėlinimo tarp kaupinimo ir signalo
parodyta 1 pav.

tai atitinka 45 % energijos keitimą iš kaupinimo į
signalinę bangą ir 63 % kaupinimo nuskurdinimą.
Tipinėse OPA schemose viršijant ~ 35 % kaupinimo
nuskurdinimą prarandama signalo pluošto kokybė. Kaip
matyti iš 2 pav., kur parodytas signalo pluošto kokybės
matavimas, mūsų schemoje šios problemos išvengiama:
pluošto kokybės parametras M2 neviršija 1,8.
Identiškomis kaupinimo sąlygomis mūsų stiprinimo
modulį pakeitus standartiniu parametrinio stiprinimo
kristalu pavyko pasiekti tik ~ 35 % efektyvumą, o signalo
pluošto kokybė buvo labai prasta (M2 >3). Be to,
signalinį impulsą suspaudę čirpuotų veidrodžių pora, jo
kokybę tikrinome SHG-FROG metodu [2]. Išmatuota
38,9 fs impulso trukmė (spektru ribota trukmė – 30 fs),
nustatyta gera impulso kokybė (šoninių impulsų
intensyvumas neviršija 5 % centrinio impulso
intensyvumo).

2 pav. Sustiprinto signalo pluošto kokybės (M2)
matavimo rezultatai. Vidutinė pluošto kokybės
parametro vertė - M2=1.62
Apibendrinant, šiame darbe eksperimentiškai
pademonstruota parametrinio stiprinimo schema, kurioje
pasiektas 45 % energijos keitimo iš kaupinimo į signalą
efektyvumas, išlaikant tvarkingą erdvinę ir laikinę
signalinės bangos struktūrą. Pasiektas efektyvumas yra
didžiausias tarp mums žinomų femtosekundinių OPA
sistemų.

1 pav. Stiprinime dalyvaujančių bangų energijų
priklausomybė nuo vėlinimo tarp kaupinimo ir signalo
Siekiant maksimalaus keitimo į signalinę bangą ir
geros erdvėlaikinės signalo kokybės, stiprintuvas
optimizuojamas derinant kaupinimo bei signalo
intensyvumus ir vėlinimą tarp impulsų. Kaupinimo
energijos keitimo į signalą efektyvumas patvirtinamas
registruojant tiek signalo energiją, tiek ir kaupinimo
nuskurdinimą. Šalutinės bangos energija apskaičiuota
remiantis Manley-Rowe sąryšiais. Iš 1 pav. matyti, jog
eksperimente pavyko pasiekti 200 μJ signalo energiją, o

Reikšminiai
stiprinimas.
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40 W, 400 fs, 1 MHz impulsų generacija iš efektyvaus, kambario temperatūros Yb:YAG
dvigubo lėkio stiprintuvo, paremto visiškai skaiduline CPA sistema
Laurynas Veselis1,2,Tadas Bartulevičius1,2, Karolis Madeikis1,2, Andrejus Michailovas1,2
1
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
2
Ekspla UAB, Savanorių pr. 237, 02300 Vilnius
l.veselis@ekspla.com
Femtosekundinės didelio smailinio intensyvumo
(TW/cm2) ir aukšto pasikartojimo dažnio (MHz)
lazerinės sistemos yra naudojamos daugelyje mokslo ir
pramonės sričių – medžiagų apdirbime, ultrasparčiojoje
spektroskopijoje, netiesiniais fizikiniais procesais
paremtame vaizdinime ir kt. [1, 2]. Iterbiu (Yb) legiruoti
kristalai (pvz. Yb:YAG) yra viena iš tinkamų medžiagų
tokiems parametrams pasiekti. Atsiradus didelio ryškio
(NA ~ 0.22) kaupinimo diodams, buvo galima pereiti nuo
kriogeniškai aušinamų optinių stiprintuvų prie kambario
temperatūroje efektyviai veikiančių sistemų [3, 4].
Tiesioginis ultratrumpųjų impulsų stiprinimas yra
ribojamas įvairių netiesinių efektų – Kero lęšio, fazės
savimoduliacijos, savifokusacijos ir kt. Čirpuotų impulsų
stiprinimo (CPA) metodas yra esminis metodas šių
efektų įtakai sumažinti. Impulsai plečiami laike,
stiprinami ir po to vėl suspaudžiami laike. Įprastai
impulsų laikiniam plėtimui bei spaudimui naudojamos
difrakcinės gardelės [4-6].
Šiame darbe buvo pademonstruota CPA sistema,
kurią sudarė skaidulinis užkrato šaltinis ir dvigubo lėkio
tiesinis stiprintuvas, paremtas iterbio jonais legiruotu
itrio aliuminio granato (Yb:YAG) kristalu ir dispersiškai
suderinta impulsų plėstuvo su čirpuota skaiduline Brego
gardele (CFBG) ir 4-ių lėkių difrakcinės gardelės
impulsų spaustuvo pora (1 pav.).

Užkrato šaltinis generavo 3 uJ, 1 MHz, 1030 nm,
300 ps trukmės čirpuotus lazerinius impulsus. Tiesiniame
dvigubo lėkio stiprintuve Yb:YAG kristalas buvo
kaupinamas išilgai su nuolatinės veikos didelio ryškio
lazeriniu diodu (940 nm). Užkrato šaltinio ir kaupinimo
pluoštai buvo sufokusuoti į Yb:YAG kristalą ir perkloti
erdvėje. Pluošto diametrai -0.27 mm ir 0.30 mm
atitinkamai (1/e2 lygyje). Antras sustiprinto signalo lėkis
per Yb:YAG kristalą buvo organizuojamas atspindint
signalą atgal į kristalą su sferiniu veidrodžiu (SM).
Pluošto įėjimas į tiesinį stiprintuvą ir išėjimas iš jo buvo
atskirtas per poliarizaciją, panaudojus pusės bangos ilgio
fazinę plokštelę (HWP1), Faradėjaus rotatorių (FR) ir
poliarizatorių porą (P1 ir P2). Tada sustiprintas signalas
buvo nukreiptas į 4-ių lėkių difrakcinės gardelės impulsų
spaustuvą. Impulsų spaustuvo efektyvumas siekė 90 %.
Šioje konfigūracijoje po tiesinio stiprintuvo ir impulso
spaustuvo buvo pasiekta 40 W išvadinė galia (40 uJ ties
1 MHz). Laike suspaustų impulsų trukmė siekė 400 fs
(spektriškai ribota trukmė –360 fs). Išmatuotas pluošto
kokybės parametras M2 po tiesinio stiprintuvo ir impulsų
spaustuvo siekė M2 < 1.2.
Reikšminiai žodžiai: čirpuotų impulsų stiprinimas,
skaidulinis užkratošaltinis, Yb:YAG tiesinis stiprintuvas,
femtosekundiniai impulsai, čirpuota skaidulinė Brego
gardelė, keturių lėkių difrakcinės gardelės impulsų
spaustuvas.
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1 pav. Eksperimentinė CPA sistemos schema, paremta
visiškai skaiduliniu užkrato šaltiniu ir tiesiniu Yb:YAG
dvigubo lėkio stiprintuvu. COL –užkrato spinduliuotę
kolimuojantis lęšis, HWP1–pusės bangos ilgio
fazinėplokštelė, FR –Faradėjaus rotatorius, M1, M2,
M3–veidrodžiai, SP –separatorius, LD –nuolatinės
veikos kaupinimo diodo kolimatorius, P1, P2 –
poliarizatoriai, SM –sferinis veidrodis, CFBG – čirpuota
skaidulinė Brego gardelė, RM –veidrodžių pora,
DG –difrakcinė gardelė
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Andromedos galaktikos žvaigždžių spiečiai
Star clusters of the Andromeda galaxy
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1
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Didžioji dalis žvaigždžių formuojasi spiečiuose, todėl
pastarųjų tyrimai įgalina patikimai atkurti galaktikų
žvaigždėdaros istorijas. Mes naudojame PHAT (angl.
Panchromatic Hubble Andromeda Treasury) apžvalgos
duomenis [1], kurie gauti Hubble kosminiu teleskopu ir
apima trečdalį Andromedos galaktikos (M31) disko.
Didelė erdvinė apžvalgos skyra yra tinkama net ir mažos
masės žvaigždžių spiečių analizei. PHAT apžvalga yra
atlikta šešiose fotometrinėse juostose, apimančiose
spektro ruožą nuo ~ 0,25 iki ~ 1,7 μm. Naudojant šiuos
matavimus įmanoma nustatyti pagrindinius spiečių
parametrus – amžių, masę, metalingumą ir ekstinkciją.
Iš M31 žvaigždžių spiečių katalogo [2] atrinkome
1183 objektus ir atlikome jų fotometriją interaktyviai
nustatydami dangaus fono lygį. Tuo būdu buvo tinkamai
įskaityti fono netolygumai, kurie automatiškai matuojant
foną sumažina fotometrijos tikslumą.
Dvispalvėse diagramose (1 pav.) raudonai parodyti
anksčiau publikuoti matavimai [2], o mėlynai – mūsų.
Pilkai atvaizduoti teoriniai modeliai. Akivaizdu, kad
mūsų matavimai turi daug mažesnę sklaidą ir geriau
atitinka teorinius modelius. Didžiausi skirtumai matomi
ultravioletinėje juostoje F275W, kurioje yra mažas
signalo ir triukšmo santykis, bei infraraudonosiose
juostose F110W ir F160W, kuriose dominuoja fono
žvaigždžių šviesa.
Spiečių fizinius parametrus nustatėme lygindami
fotometrinių matavimų rezultatus su teoriniais modeliais.
Suskaičiuotų stochastinių spiečių modelių amžius yra
nuo 4 milijonų metų iki 12,5 milijardų metų, masė nuo
102 iki 106 Saulės masių (Mٖ), metalingumas nuo 160
kartų mažesnio ir iki 2,5 kartų didesnio už Saulės.
2 pav. pavaizduotos spiečių masės ir ekstinkcijos
priklausomybės nuo amžiaus. Raudonesni simboliai
žymi didesnę taškų koncentraciją toje pačioje vietoje.
Didžioji dalis spiečių yra nuo 100 milijonų iki 1 milijardo
metų amžiaus ir nuo 103 iki 104 Mٖ masės. Sutankėjimai
diagramoje rodo praeityje vykusius žvaigždėdaros
žybsnius. Masės priklausomybę nuo amžiaus lemia du
veiksniai: spiečiams senstant mažėja jų šviesis, todėl juos
vis sunkiau aptikti; spiečiams judant galaktikos diske jie
nuolatos ardomi dėl gravitacinės sąveikos su
molekuliniais debesimis, todėl didesnės masės spiečiai
turi didesnę tikimybę išlikti ilgesnį laiko tarpą.
Ekstinkcija rodo kiek spiečių šviesa buvo paveikta
tarpžvaigždinės terpės dulkių. Jauniausi spiečiai turi
santykinai didesnę ekstinkciją, nes dažniausiai juos vis
dar supa dulkių debesys iš kurių jie susiformavo.
3 pav. parodyti spiečių amžiaus ir ekstinkcijos
skirstiniai priklausomai nuo atstumo iki M31 galaktikos

centro. Didesniu spiečių skaičiaus tankiu išsiskiria du
žvaigždėdaros žiedai ties ~ 50 ir ~ 70 kampinių minučių
nuo M31 centro, kuriuose ir yra didžioji dalis jaunų
spiečių. Šiuose žieduose taip pat yra ir didžiausia dulkių
koncentracija. Dulkės stipriai paveikia už jų esančių
spiečių spinduliuotę, bet turi mažai įtakos spiečiams
esantiems virš galaktikos disko plokštumos.

1 pav. Spalvos-spalvos diagramos, viršuje parodyti publikuoti
matavimai [2], apačioje – gauti šiame darbe. Pilkai atvaizduoti
teoriniai spiečių modeliai.
Rodyklė – ekstinkcijos vektorius, AV =1.

2 pav. Spiečių masės ir ekstinkcijos priklausomybės nuo jų
amžiaus

3 pav. Spiečių amžiaus ir ekstinkcijos skirstiniai priklausomai
nuo atstumo iki M31 galaktikos centro

Reikšminiai žodžiai:
žvaigždžių spiečiai.
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CERN: galimybė neatsilikti
CERN: A chance to keep pace
Andrius Bernotas
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, III rūmai, 10222 Vilnius
andrius.bernotas@ff.vu.lt
Šiemet sukanka 15 metų nuo pirmojo Lietuvos
susitarimo dėl bendradarbiavimo su Europos
branduolinių mokslinių tyrimų organizacija – CERN. O
kiti metai bus jau bene 30-ieji, kai lietuviai mokslininkai
bendradarbiauja su CERN kolegomis [1].

Tikrai nėra laukiama, kad ši organizacija, viešai ir
nedelsdama skelbianti unikalių ir brangių tyrinėjimų
rezultatus, atrastų tokius nežinotus dėsningumus, kurie
bus greitai pritaikyti ir iš pagrindų pakeis žmonijos
kasdienio gyvenimo sąlygas. Anaiptol, dabar tokios
viltys žymiai dažniau siejamos su molekuline genetika ar,
tarkime, kvantine kriptografija. Fundamentinių žinių
taikymai, prisimenant ir elektros tyrinėjimų nuo XVIII a.
pab. istoriją, atsiranda žymiai vėliau.
Tačiau CERN yra veikianti laboratorija su ypatingais
poreikiais nestandartinei įrangai ir idėjoms. Iki šiol
CERN yra darbavęsi virš 100 tyrėjų iš Lietuvos,
daugiausia – informacinių technologijų specialistai.
Gimnazijų mokytojai yra dalyvavę specialiose mokytojų
programose, CERN jau lankėsi ir Lietuvos moksleiviai.
Čia galima ir susipažinti su nuostabiais rezultatais, ir
parodyti savo išskirtinius gebėjimus, kurie būna veikiai
pripažįstami ir pritaikomi ne tik eksperimentinės dalelių
fizikos tyrimų įrenginiuose, bet ir plačiau.
Dabar jau dešimtimis skaičiuojame fizikus iš Lietuvos,
kurie per pastaruosius 15 metų dėjo pastangas, kad
CERN vykdomi eksperimentiniai tyrimai ir jų teorinės
interpretacijos būtų vaisingos. Keleto jų pavardės yra ir
atradimus skelbiančių laboratorijos sambūrių straipsnių
autorių sąrašuose.
Lietuvos tyrėjų komanda yra vieno iš Didžiojo
hadronų kolaiderio žiede sumontuotų detektorių –
Kompaktinio miuonų solenoido (Compact Muon
Solenoid, CMS) – eksperimento sambūrio narė. Šio
sambūrio specialųjį kasmetinį prizą – CMS Achievement
Award – 2018 gavo programuotojas Rokas Mačiulaitis,
papildydamas kitų anksčiau juo apdovanotų lietuvių
gretas. „Už puikų indėlį dirbant Programinės įrangos ir
skaičiavimo padalinio Įrenginių grupėje“ jį nominavo
Masačusetso technologijos instituto docentas dr. Markus
Klute.
Jau antrus metus Lietuva yra CERN asocijuotoji narė.
Dalyvavimo privalumais, šioje laboratorijoje gimstančių
inovacijų sklaidos ir perdavimo mechanizmu naudojasi
daugelis organizacijos narių – technologiškai
pirmaujančių pasaulio šalių. Lietuva dar yra naujokė,
tačiau turi talentų ir ambicijų siekti sėkmės.

1 pav. Algirdo Monkevičiaus ir Robert Aymar
pasirašytas susitarimas (dokumentų lapų fragmentai)
Suprantama, kad dauguma atvejų Lietuva, jos
mokslininkai negali būti pagrindiniai veikėjai globaliame
naujų žinių kūrimo procese. Tačiau atėjo laikas, kai
pavieniams įžvalgiems lyderiams – iš Lietuvos ar iš
svetur – gauti naujų fundamentinių žinių be
technologiškai sudėtingų eksperimentinių įrenginių
darosi neįmanoma. Vienas pripažintas būdas yra
subendrinti medžiaginius išteklius, sutelkti intelektines
pajėgas, kurti ir gludinti tarptautinių eksperimentų
valdymo mechanizmus. Beje, pastarųjų dėka Lietuva ir
buvo pakviesta oficialiam bendradarbiavimui, neseniai –
ir CERN asocijuotajai narystei.
Koks dabar yra Lietuvos bendradarbiavimo su CERN
balansas ir ko galima tikėtis?

Reikšminiai žodžiai: fizikos istorija, Lietuvos ir
CERN bendradarbiavimas.
Literatūra
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Europos Sąjungos lyčių lygybės politika moksle: Tikslieji gamtos mokslai,
inžinerija ir matematika
EU Gender Equality Policy in STEM Research
1

Dalia Šatkovskienė1,
Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas,
Saulėtekio aleja 3, 10257 Vilnius
dalia.satkovskiene@ff.vu.lt

Moksliniai tyrimai ir inovacijos vaidina pagrindinį
vaidmenį siekiant pažangaus ir tvaraus ekonomikos
augimo bei užtikrinant socialinį gerbūvį ir politinį
stabilumą. Socialinių ir tiksliųjų mokslų integracija ir
naujų mokslo šakų atsiradimas tampa mūsų epochos
išskirtiniais bruožais. XXI amžiaus keliami iššūkiai
reikalauja iš mokslininkų ne tik aukštos kompetencijos
atskiroje mokslo šakoje, bet ir platesnio požiūrio į mokslą
ir jo vaidmenį visuomenėje.
Pranešime nagrinėjama ES mokslo politikos
socialiniai aspektai ir jos įgyvendinimo specifika
tiksliuosiuose moksluose ir konkrečiai fizikoje.
Glaustai pristatoma Europos Sąjungos (ES) Mokslo ir
inovacijų politika [1], kurį remiasi atvirumo koncepcija
(atviras mokslas ir atviros innovacijos ir atvirumas
pasauliui). Šia politine iniciatyva siekiama priartinti
mokslinių tyrimų ir inovacijų procesą ir jo rezultatus prie
visuomenės vertybinių poreikių ir lūkesčių, o jos
sėkmingas įgyvendinimas reikalauja
visų socialinių
aktorių, veikiančių mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo
procese glaudaus bendradarbiavimo. Viena iš būtinų
Mokslo ir inovacijų politikos įgyvendinimo sąlygų yra
visapusiškas žmogiškojo kapitalo panaudojimas visuose
mokslinių tyrimų ir jų valdymo lygmenyse. Tai viena iš
priežasčių, kodėl lyčių lygybė yra vienas iš ES Mokslo ir
inovacijų politikos prioritetų. ES mokslo politikos
vystyme svarbią rolę vaidina Europos Komisijos
bendrosios programos, finansuojančios mokslinius
projektus, tampriai susijusius su mokslo politikos kūrimu
ir jos efektyvumo analize. Šiuo pagrindu sukurtos ES
lyčių lygybės užtikrinimo moksle strategijos esmę sudaro
problemos intitualizacija [2], atsakomybę dėl problemos
sprendimo priskirianti mokslo institucijoms. Pagrindiniai
šios problemos uždaviniai yra trys: lyčių balanso mokslo
tyrimuose ir spendimų priėmime užtikrinimas bei lyčių
aspekto įtraukimas į mokslinius tyrimus. Manoma, kad
artimiausioje ateityje proveržį inovacijų srityje lems
tikslieji gamtos mokslai, inžinerija ir matematika,
pasižymintys didele lyčių disproporcija, specifine darbo
kultūra ir vis didėjančiu žmogiškųjų resursų poreikiu.
Todėl Horizon 2020 SwafS programos rėmuose buvo
atlikta eilė tyrimų ir pastangų siekiant pritaikyti minėtą
strategiją šiems mokslams.
Pranešime aptariama tiksliųjų mokslų specifika lyčių
lygybės įgyvendinimo aspektu, egzistuojantys stereotipai
ir mitai, sąlygojantys tam tikrą tylų pasipriešinimą,
susietą su politikos nesupratimu, ypač būdingu
žemesniuose mokslo tyrimo organizacijų lygmenyse. Tai
lėmė profesinių-institucinių tinklų kūrimąsi šios

problemos sprendimui pagreitinimui.
Pranešime pristatomas Horizon 2020 projekto
GENERA sukurtas tarptautinis fizikos srityje tyrimus
vykdančių organizacijų tinklas, koordinuojamas
Vokietijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro
DESY[4]. Projekto metu pradėtas kurti GENERA
tinklas, pradėjo veiklą projektui pasibaigus 2018m gale.
Jame dalyvauja daugiau nei 30 institucijų-narių, kurių
tarpe tokie žinomi mokslo centrai kaip CERN, Europos
Pietų observatorija ESO, Karlsruhe Technologijos
Institutas (KIT), Kembridžo universitetas ir kt. Vilniaus
universitetas, dalyvavęs projekte stebėtojo statusu, yra
šio profesinio bendradarbiavimo tinklo narys. VU su
partneriais organizuota tarptautinė
konferencija
„Accelerating ERA develpment by promotion gender
equality in STEM research“ ir jos metu organizuota
Lyčių diena fizikoje Baltijos šalyse, ženkliai prisidėjo
formuojant fizikų tinklo GENERA pagrindines
nuostatas. Pranešime supažindinama su tinklo tikslais ir
planuojama veikla. Trumpai pristatomi projekto metu
atliktų tyrimų rezultatai, atskleidžiantys ne tik lyčių
situaciją fizikoje, bet ir naujas tendencijas bei socialinius
iššūkius mokslo visuomenei, susijusius su sparčiu
mokslo ir visuomenės vystymusi. Apžvelgiamos
projekto eigoje sukurtos priemonės, naudotinomis
sprendžiant lyčių lygybės problemą instituciniu lygiu ir
jų poveikis problemos sprendimui.
Reikšminiai žodžiai: tikslieji mokslai, mokslo
politika, lyčių lygybė moksle, profesiniai-instituciniai
tinklai.
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Lietuvos universiteto fizikos profesorius
Professor of Physics of University of Lithuania
Judita Puišo
Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
judita.puiso@ktu.lt
Šiandien jau nebėra Keistučio Šliupo amžininkų ir jo
buvusių studentų, kurie galėtų pasidalinti prisiminimais
apie jį. Prof. K. Šliupo pedagoginė veikla, moksliniai
darbai apžvelgti fizikos mokslo istorijos veikaluose,
kuriuos parengė prof. Povilas Brazdžiūnas, dr. Ieva
Šenavičienė, dr. Eglė Dalia Makariūnienė [1-3].
Keistutis Šliupas gimė 1888 m. kovo 8 d. gausiai
lietuvių angliakasių apgyvendintame Pensilvanijos
mietelyje Šenandore (Shenandoah, JAV) aušrininko dr.
Jono Šliūpo ir poetės Liudvikos Malinauskaitės Šliūpienės šeimoje. K. Šliupas pradžios mokslus ėjo
Skrantone (Scrantone, JAV) valstybinėse mokyklose,
vėliau studijavo Pensilvanijos (University of
Pensylvania,
JAV),
Miucheno
politechnikos
aukštesniojoje mokykloje (Technische Hochschule
München, Vokietija) ir Miucheno (Ludwig-MaximiliansUniversität München), Čikagos (JAV) universitetuose.
1915 m. baigė mokslo bakalauro (Bachelor of Science)
laipsniu Pensilvanijos valstijos koledžą (Pensylvania
State College, JAV). 1915 m. birželio 8 d. buvo išrinktas
korporacijos „Phi Kappa Phi“ garbės nariu. 1915 m.
buvo paskirtas fizikos asistentu dirbti ir rengti disertaciją
Viskonsino (University of Wisconsine, JAV) universitete.
Nuo 1918 m. jis dirbo Viskonsino universiteto
instruktoriumi.
Iki 1919 m. K. Šliupas ne tik fiziką dėstė Viskonsino
(University of Wisconsine, JAV), bet ir Čikagos
(University of Chicago, JAV), Kolumbijos ( University .
of Columbia, JAV) universitetuose, dirbo mokslinį darbą
JAV universitetuose, bet ir aktyviai dalyvavo Amerikos
lietuvių visuomeniniame gyvenime.
1919 m. gruodžio 16 d. Keistutis Šliūpas gavo iš
Valstybės departamento Vašingtone (US Department of
State Washington, JAV) pranešimą, kuriuo jis buvo
kviečiamas būti Lietuvos valstybės prezidento Antano
Smetonos asmeniniu sekretoriumi. Atsisakęs doktorato
Jeilio (Yale University, JAV) universitete K. Šliupas
1920 m. atvyko dirbti Lietuvos Respublikos labui.
1922 m. balandžio 10 d. pateikė savo kandidatūrą
Lietuvos universiteto Matematikos - gamtos fakulteto
Teorinės fizikos katedros Termodinamikos profesoriaus
pareigoms užimti. Lietuvos universiteto Matematikosgamtos fakulteto tarybos posėdyje buvo vienbalsiai
išrinktas Teorinės fizikos docentu ir nuo 1922 m. rudens
semestro pradžios dėstė termodinamiką, vėliau fizikos
istoriją, vadovavo Fizikos kabinetui ir studentų praktikos
darbams.
Nuo 1923 m. balandžio 1 d. iki 1925 m. sausio 1 d.
buvo pasitraukęs iš Lietuvos universiteto dėl ligos.
Besigydydamas jis aplankė Šveicarijos, Italijos,
Austrijos aukštųjų mokyklų fizikos laboratorijas,

stengdamasis perimti visą tai, ką galima būtų įgyvendinti
Lietuvos universitete.
1925 metais K. Šliupas buvo pirmasis lietuvis
mokslininkas, paskelbęs mokslinį straipsnį: „Spiral
Springs of Quartz“ prestižiniame žurnale „Nature“.
Prof. Vincui Čepinskiui pasitraukus iš Fizikos
katedros vedėjo pareigų Matematikos-gamtos fakulteto
tarybos nutarimu nuo 1926 m. rugsėjo 1 d. K. Šliupas
paskiriamas laikinai eiti Fizikos katedros vedėjo
pareigas.
1930 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos
prezidentas Antanas Smetona paskiria K. Šliupą Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) Matematikos - gamtos
fakulteto ordinariniu fizikos profesoriumi.
1930 m. lapkričio 4 d. VDU Matematikos - Gamtos
fakulteto tarybos komisija, pasiremdama gydytojų
liudijimu ir prof. K. Šliupo prašymu, kreipėsi į VDU
rektorių, prašydama suteikti prof. K. Šliupui atostogų iki
semestro pabaigos. Vėliau K. Šliūpas pasiprašė VDU
vadovybės atleisti jį iš VDU Fizikos katedros vedėjo
pareigų dėl silpnos sveikatos ir suteikti atostogas gydytis
nuo sunkios plaučių tuberkuliozės formos nuo 1930 m.
lapkričio 11 d iki gruodžio 15 d. Tiesioginis jo kelionės
tikslas į užsienį buvo aplankyti Prancūzijos universitetų
Fizikos laboratorijas. Jis aplankė Marselio (Marsille,
Prancūzija) universitetą, susipažino su prof. Bonisson
fotometrijos ir atmosferos, optikos reiškinių srityje
darbais, Monpelje (Montpellier, Prancūzija) universitete
susipažino su Bonisson mokinio prof. Cabannes
Ramann‘o efekto ir fotometrijos darbais, Dižono (Dijon,
Prancūzija)
universitete
stebėjo
atmosferos
radioaktyvumo tyrimus, Liono (Lyon, Prancūzija)
universitete – spektrometrijos ir rentgeno spindulių
matavimus,
Grenoblio
(Grenoble,
Prancūzija)
universitete – mikrofotografijos ir fotoelektros tyrimus.
1931 m. prof. K. Šliupas išvyko gydytis į Šiaurę,
aplankydamas Rygos, Tartu ir Helsinkio mokslo įstaigas.
1932 m. lapkričio 15 d. prof. K. Šliupas mirė Varėnos
sanatorijoje [5].
Reikšminiai žodžiai: LU, VDU, Fizikos katedra,
žurnalas „Nature“.
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Elektriškai valdoma THz spinduliuotės emisija iš didelio elektronų judrio AlGaN/GaN/Al 2O3
tranzistorinės struktūros 20 K temperatūroje
Electrically-controlled THz emission from AlGaN/GaN/Al2O3 high electron mobility transistor
structures at a temperature of 20 K
Ignas Grigelionis1, Paweł Prystawko2, Justinas Jorudas1, Irmantas Kašalynas2
1
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
2
Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS, Sokołowska 29/37, 01-142 Varšuva, Lenkija
ignas.grigelionis@ftmc.lt
Kompaktiški terahercų (THz) spinduliuotės šaltiniai
yra vieni iš kertinių elementų THz spektroskopinių
sistemų, skirtų taikymams saugumo, medicinos srityse
bei pramonėje, kūrimui. Si bei GaAs pagrindu pagaminti
lauko tranzistoriai gali veikti kaip elektriškai kaupinami
THz spinduoliai, o jų savybės buvo plačiai tyrinėtos [1,
2]. Tačiau nepaisant intensyvių tyrimų [3], THz
spinduliuotės generavimo mechanizmai GaN pagrindu
pagamintuose didelio elektronų judrio lauko
tranzistoriuose (HEMT) nėra gerai ištirti.
Šis darbas skirtas THz spinduliuotės emisijos iš
elektriškai kaupinamų ant safyro padėklo užaugintų
AlGaN/GaN HEMT struktūrų eksperimentiniam tyrimui.
Spinduliavimo spektrai buvo išmatuoti 20 K
temperatūroje ir 100 - 600 cm-1 spektriniame ruože esant
skirtingoms elektrinio kaupinimo sąlygoms. Nustatyta,
kad spinduliavimą lemia elektroliuminescencija iš
sekliųjų priemaišų, kurią gali riboti bandinio šiluminis
spinduliavimas dėl kaitimo [5]. Aptiktos siauros smailės
spinduliavimo spektre ties 388 cm-1 ir 393 cm-1 dažniais,
bei nustatyta, kad šių smailių amplitudę bei dažnį galima
valdyti pridėjus išorinę įtampą.
Tirtos ant safyro padėklo užaugintos AlGaN/GaN
heterosandūros, kurių paviršiuje 2 mm atstumu
suformuotos dvi lygiagrečios 2 mm ilgio ir 0.1 mm pločio
ominių kontaktų juostelės. Bandinys buvo atšaldomas
uždaro ciklo skysto helio kriostate, o THz spinduliuotė
buvo žadinama bandinį kaupinant 7 Hz dažniu
besikartojančiais 2,1 ms trukmės elektriniais impulsais.
Spinduliavimo spektrai buvo užrašyti naudojant sausu
oru užpildytą tolimosios infraraudonosios srities Fourier
spektrometrą veikiantį žingsninio skanavimo režimu.
Spektrai gauti esant skirtingoms kaupinančių impulsų
vertėms pavaizduoti 1 paveiksle. Kiekviename iš jų ties
388 cm-1 ir 393 cm-1 matyti dvi aštrios smailės
atitinkamai pažymėtos kaip A ir B. Kai įtampa didinama,
didėja ir smailės A amplitudė, tačiau, ties Up = 90 V, ji
įsisotina (žr. 1 pav. įkliją). Smailės A dažnis gerai sutapo
su safyro padėklo išilginio optinio fonono dažniu, o plotis
ties puse amplitudes aukščio buvo apie 5 cm-1 ir mažai
priklausė nuo elektrinio impulso įtampos.
Smailė B yra nesimetriškos formos, o nuo
maitinančios įtampos priklauso tiek jos amplitudė, tiek
plotis pusės amplitudes aukštyje. Šios smailės amplitudė
krinta, įtampą didinant nuo 60V iki 100 V, o vieta
spektre slenkasi nuo 393 cm-1 iki 400 cm-1. Smailės
šlaitas mėlynojoje srityje yra gana platus ir tikėtina, kad

sudarytas iš kelių siauresnių smailių, kurios gali atsirasti
dėl spindulinių elektronų šuolių iš sužadintų aukštesnės
energijos lygmenų į pagrindinę būseną azoto vakansijose
GaN [4]. Reiktų pastebėti, kad šiame darbe pavyko
išmatuoti emisijos spektrus panaudojant eile didesnę
impulsinio elektrinio kaupinimo galią, nei ankstesniame
darbe [5], kuriame THz emisiją dėl spindulinių elektronų
šuolių tarp sekliųjų priemaišų pastebėta ruože
nuo 100 cm-1 iki 380 cm-1.

1 pav. THz emisijos iš elektriškai kaupinamų
AlGaN/GaN heterosandūrų spektrai esant skirtingoms
įtampoms. Intarpe vaizduojamas dažnių intervalas nuo
380 cm-1 iki 420 cm-1.
Padėka LMT projektui nr. 09.3.3-LMTK-712.
Reikšminiai žodžiai: AlGaN/GaN HEMT struktūros,
seklios priemaišos, azoto vakansijos GaN.
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Planarinių AlGaN/GaN peteliškės tipo diodų kūrimas sub-THz detekcijai
Development of planar AlGaN/GaN bow-tie diodes for sub-THz detection
Justinas Jorudas1, Justina Malakauskaitė1, Liudvikas Subačius1, Vytautas Janonis1, Vytautas Jakštas1,
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Jautrūs, plačiajuosčiai puslaidininkiniai terahercinės
(THz) spinduliuotės jutikliai reikalingi naujų vaizdinimo
sistemų kūrimui [1], [2]. Išskirtinės galio nitrido (GaN)
savybės inicijavo proveržį šią medžiagą panaudoti
aukštadažniuose THz elektronikos komponentuose [3].
Per pastaruosius metus THz antenas integravus su lauko
tranzistoriais (TeraFET), Šotkio barjero diodais arba
peteliškės tipo (BT) diodais buvo GaN pagrindu sukurti
THz detektoriai [4-6]. Šiame darbe planariniai BT diodai
buvo sukurti iš AlGaN/GaN heterostruktūrų su
dvimatėmis elektronų dujomis (2DEG). Jutiklio jautris
buvo išmatuotas 9-11 GHz ir 150-600 GHz dažnių
ruožuose, tiriant skirtingo kakliuko pločio, nuo 17 μm iki
0,6 μm, BT diodus. Krūvininkų netiesinės pernašos
ypatumai stipriuose elektriniuose laukuose įvertinti
naudojant nanosekundinės trukmės elektrinius impulsus.
BT diodai buvo pagaminti iš Al0,25Ga0,75N/GaN/SiC
heterostruktūrų: bandiniai S1 ir S2, kurių sluoksnio varža
buvo atitinkamai 430 Ω/□ ir 340 Ω/□. Skirtumus lėmė
2DEG tankio ir judrio vertės, kurios naudotuose
bandiniuose buvo atitinkamai 8,2·1012 cm-2 bei
1780 cm2/V·s (S1) ir 9,8×1012 cm-2 bei 1860 cm2/V·s
(S2). Ominiai kontaktai buvo pagaminti iš Ti/Al/Ni/Au
junginio, suformuoto elektronų pluošto garinimo metodu
ir atkaitinto 30 s azoto aplinkoje 830 °C temperatūroje.
Išmatuota elektrodų kontaktinė varža siekė 1.1 Ω·mm.
Elektrinio izoliavimo sritys buvo suformuotos
implantuojant 700 keV energijos Al+ jonus į apytiksliai
650 nm gylį. Pagaminti BT diodai parodyti 1 pav. BT
diodai THz ruože veikia dėl nevienalyčio krūvininkų
kaitimo susiaurintoje kakliuko srityje, kuris generuoja
elektrovaros jėgą net jei nėra pridėta išorinė įtampa.
Susidarantis vidinio elektrinio lauko gradientas aktyvioje
srityje priklauso nuo susiaurintos puslaidininkinės srities
geometrijos, kakliuko pločio bei krūvininkų judrio.
Jautrio matavimai atlikti 150, 300, 600 GHz
dažniuose naudojant kvazi-optinį stendą, kuriame THz
jutiklis buvo apšviečiamas Gausiniu pluoštu, o atsakas
registruojamas su sinchroniniu stiprintuvu. Tyrimų
eigoje THz pluoštelis buvo skanuojamas rastriniu būdu
su tiriamuoju jutikliu tam, kad įvertinti krintančios galios
srautą ir nustatyti jautrį. Didžiausia vidutinio jautrio R
vertė apie 0,4 V/W, gauta esant 150 GHz dažniui BT
diodams, kurių kakliukų pločiai mažesni nei 1 μm.
Didėjant kakliuko pločiui iki 17 μm, BT diodų jautris
mažėjo netiesiškai nuo 0,4 V/W iki 0,01 V/W. Darbe
ištirtas ir THz jutiklis, sukonstruotas BT diodą
betarpiškai sujungus su 12 mm skersmens Si lęšiu, kuris
sustiprina atsako signalą. Panaudojus 0,6 μm kakliuko
pločio BT diodą, toks THz jutiklis pasižymėjo optiniu

jautriu Ropt ir triukšmo ekvivalentine galia NEP
atitinkamai apie 3,8 V/W ir 2,6 nW/√Hz ties 150 GHz
dažniu, bei 0,1 V/W ir 145 nW/√Hz ties 600 GHz dažniu.
Naudotuose AlGaN/GaN heterostruktūrose 2DEG yra
lokalizuotos iki 30 nm atstumu nuo paviršiaus, tai leidžia
teigti, kad medžiaga ir pasiūlyta metodika tinkami
visiškai planarinių jutiklių kūrimui sub-THz detekcijai
[6].

AlGaN/GaN
su 2DEG

600 nm

1 pav. AlGaN/GaN peteliškės tipo (BT) diodinių jutiklių
optinio mikroskopo nuotrauka. Diodai skiriasi kakliuko
pločiu: BT3 – 5 μm, BT8 – 12 μm, BT1 – 0,6 μm. Intarpas:
fotoliuminescencijos mikroskopo nuotrauka BT1 jutiklio
kakliuko srityje [kakliuko plotis apytiksliai lygus 600 nm]

Padėka. Mokslinius tyrimus remia LMT pagal dvišalį
Lietuvos-Lenkijos projektą ,,Terahercinio dažnio
plazminių
bangų
nestabilumai
GaN/AlGaN
nanovielutėse“ (sutarties Nr. S-LL-19-1).
Reikšminiai žodžiai: jutikliai, terahercinis, THz
detekcija, galio nitridas.
Literatūra

[1] L. Minkevičius, et al., “Terahertz heterodyne imaging with
InGaAs-based bow-tie diodes,” Appl. Phys. Lett., vol. 99, no. 19,
pp. 9–10, 2011.
[2] K. Ikamas, et al., “Broadband Terahertz Power Detectors Based on
90-nm Silicon CMOS Transistors With Flat Responsivity Up to 2.2
THz,” IEEE Electron Device Lett., vol. 39, no. 9, pp. 1413–1416,
Sep. 2018.
[3] M. Shur, “Wide band gap semiconductor technology: State-of-theart,” Solid. State. Electron., Mar. 2019.
[4] H. Qin, et al., “Detection of incoherent terahertz light using
antenna-coupled high-electron-mobility field-effect transistors,”
Appl. Phys. Lett., vol. 110, no. 17, p. 171109, Apr. 2017.
[5] P. Sai, et al., “AlGaN/GaN field effect transistor with two lateral
Schottky barrier gates towards resonant detection in sub-mm
range,” Semicond. Sci. Technol., vol. 34, no. 2, p. 024002, Feb.
2019.
[6] J. Jorudas, et al., “Development of the planar AlGaN/GaN bow-tie
diodes for terahertz detection,” in 2019 44nd International
Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
(IRMMW-THz), 2019.

94


Kristalinės struktūros įtaka bimolekuliniam, Ože ir difuzijos koeficientams mišraus katijono
CsxMA1-xPbBr3 ir CsxFA1-xPbBr3 perovskitiniuose sluoksniuose
Crystal structure impact to bimolecular, Auger and diffusion coefficients in mixed cation
CsxMA1-xPbBr3 and CsxFA1-xPbBr3 perovskite layers
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Patrik Ščajev1,Saulius Juršėnas1
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Švino halogenidų perovskitai APbX3, kur katijonas
A = Cs, MA (metilamonis) ir FA (formamidinas) bei
halogenas X: I, Br, ar Cl, yra perspektyvūs dėl pigios
gamybos ir taikymų efektyviuose saulės elementuose,
tranzistoriuose, šviestukuose bei lazeriuose [1-4].
Pasiekti rekordiniai saulės celių (23.7 %) bei šviestukų
(21.6 %) efektyvumai. Bromidinių perovskitų pagrindu
pagaminti našūs perovskitiniai žali lazeriai; pastarajame
spektro ruože kitos medžiagos pasižymi blogesnėmis
optoelektroninėmis savybėmis.
Netiesiniai rekombinacijos procesai yra pagrindinė
kliūtis efektyvioms saulės celėms, šviestukams ir
tranzistoriams. Šiame darbe ištirta kristalinės gardelės
idealumo,
išreikšto
Goldschmidto
tolerancijos
faktoriumi, įtaka bimolekuliniam, Ože ir difuzijos
koeficientams nusodintuose iš tirpalo CsxMA1-xPbBr3 ir
CsxFA1-xPbBr3 perovskitiniuose sluoksniuose. Nuo
sužadinimo priklausančios rekombinacijos ir difuzinės
spartos buvo nustatytos naudojant laikinės skyros
fotoliuminescencijos ir dinaminių gardelių metodikas.
Taikant ABC rekombinacijos modelį, pagal lygtį (1)
nustatytos tiesinės (A) ir netiesinės (B, C)
rekombinacijos spartų koeficientai.
ௗοே
ௗ௧

ൌ ܣοܰ  ܤሺοܰሻοܰ ଶ  ܥοܰ ଷ

(1)

Sluoksniai su tolerancijos faktoriumi artimu vienetui
parodė eile mažesnius Ože bei bimolekulinius
rekombinacijos koeficientus (žiūrėti 1 pav., gardelės
simetrija didėja su tolerancijos faktoriumi: ortorombinė,
tetragoninė, kubinė, heksagoninė). Tačiau tiesinės
rekombinacijos sparta (10-20 μs-1) silpnai priklausė nuo
perovskitinių sluoksnių sudėties. Bimolekuliniai
koeficientai didėjo kartu su Ože koeficientais didėjant x
(tolerancijos faktorius mažėja), kas buvo paaiškinta
kintančiu Rashba skilimu. Didesnė Cs dalis
perovskitiniuose sluoksniuose sąlygojo didesnį difuzijos
koeficientą esant mažiems sužadinimams. Tas paaiškinta
silpnesne lokalizacija. Tuo tarpu, difuzijos ilgis
pasižymėjo
maksimaliomis
vertėmis
kubinėje
perovskitinėje
fazėje,
kuri
yra
optimaliausia
optoelektroninams taikymams.

1 pav. Bimolekulinio ir Ože rekombinacijos koeficientų
priklausomybės nuo Goldschmidto tolerancijos
faktoriaus
Reikšminiai žodžiai: perovskitai, bimolekulinės, Ože
rekombinacijos koeficientai, difuzijos koeficientas.
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Anglies pagrindo difrakciniai optiniai elementai terahercinės spinduliuotės sričiai
Carbon-based diffractive optical elements for terahertz frequency range
Rusnė Ivaškevičiūtė1,Linas Minkevičius1, Andžej Urbanovič1, Lukas Laurinavičius1, Rasa Pauliukaitė1,
Alesia Paddubskaya2, Gintaras Valušis1
1
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al.3,LT-10257Vilnius
2
Institute for Nuclear Problems of Belarsian State University, Bbobruiskaya 11, 220030 Minsk, Belarus
rusne.ivaskeviciute@ftmc.lt
Terahercų (THz) fotonika ir elektronika yra viena
aktualiausių
optikos,
optoelektronikos
ir
nanotechnologijos tyrimo krypčių. Pastaruoju metu THz
mokslas siekia ne tik sukurti kuo labiau kompaktiškas ir
patogias naudoti THz spektroskopines ir vaizdinimo
sistemas, bet ir rasti naujus būdus spinduliuotei valdyti
naudojant difrakcinės optikos komponentus [1,2]. Tačiau
mažėjant matmenims, kada sistemos turėtų tapti tokios
mažos, kad tilptų ant vieno lusto, metalizacija, dėl
santykinai didelio metalų difuzijos gylio juos atkaitinant,
jau gali būti nebetinkami sprendimai THz difrakcinei
optikai kurti. Todėl ieškoma alternatyvų, ir viena jų –
anglies nanomedžiagos, tokios kaip grafitas.
Grafitas yra stabiliausia anglies alotropinė forma, tai
geras elektros ir šiluminis laidininkas [3]. Taip pat,
grafitas yra pigus ir lengvai perdirbamas, todėl jis gali
būti puiki alternatyva metaliniams optikos elementams.
Šiame darbe yra pristatomi terahercinių zoninių
plokštelių (TZP), pagamintų iš grafito bei grafito
kompozitų tyrimas.
Ištirti
kompozitai
su
skirtingomis
grafito
koncentracijomis (1 %, 2.5 %, 5 % ir 10 %) ir skirtingu
kompozito sluoksnių skaičiumi (1, 3 ir 9). 1 % grafito
koncentracijos kompozitui pasižymėjus maža THz
spinduliuotės sugertimiir esant blogai adhezijai tarp 10%
grafito kompozito ir didžiavaržio (1 MΩ·cm) silicio
padėklo, nuspręsta tolimesniems tyrimams naudoti 2.5 %
koncentracijos grafito kompozitą.
Terahercinių zoninių plokštelių gamybai buvo
pasirinktos skirtingos grafito kombinacijos: 2.5 % grafito
kompozito sluoksnis, dengtas ant 500 μm storio
didžiavaržio Si padėklo, 10 μm storio grafito sluoksnis
dengtas ant 75 μm storio plastiko plėvelės, plonas grafito
sluoksnis ant 100 μm storio popieriaus bei atraminiai
bandiniai iš popieriaus ir 30 μm plieno. TZP gamybai
buvo pasitelktas dizainas, aprašytas [4]ir pavaizduotas
(1pav.).
Siekiant patikrinti anglies pagrindo zoninių plokštelių
veikimą ir jų fokusavimo galimybes, naudojantis THz
nuostoviosios veikos sistema, buvo atliktas bandinių
vaizdinimas ir gauti THz pluošto, praėjusio pro
tiriamuosius optinius elementus pjūviai židinio taške ties
0.6 THz dažniu (2 pav.). Grafito ant popieriaus TZP bei
atraminė popierinė TZP fokusavo THz pluoštą, tačiau ne
taip gerai kaip grafito ant plastiko bei metalinė zoninės
plokštelės. Nefokusuoto pluošto skerspjūvio plotis pusės
maksimumo aukštyje yra 8.6 mm, pluošto, fokusuoto
grafito ant plastiko TZP –0.54 mm, grafito ant popieriaus
TZP–2.4 mm, popierinės TZP –3.4 mm ir metalinės

TZP –0.5 mm.

1 pav. Ketvirtis a) grafito ant plastiko ir b) 2.5 % grafito
kompozito ant Si terahercnės zoninės plokštelės. Viduje
pridėti paveikslėliai vaizduoja vieną dažniui selektyvų
kryželio formos filtrą

2 pav. THz pluošto, fokusuoto tirtomis zoninėmis
plokštelėmis skerspjūvis židinio taške ties
0.6 THz dažniu
Šiame darbe parodėme, jog grafitas bei grafito
kompozitai gali būti naudojami difrakcinių terahercinės
spinduliuotės sričiai skirtų optinių elementų gamybai.
Reikšminiai žodžiai: terahercai, optiniai elementai,
anglies nanomedžiagos, grafitas.
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Silpnai nuo temperatūros priklausantys IR ruožo puslaidininkiniai lazeriniai diodai skirti
transporto sektoriui
Temperature independent IR range semiconductor laser diodes for automotive applications
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Šiuo metu labai didelis dėmesys yra skiriamas
autonominėms transporto priemonėms, su integruota
apsaugos ir stebėsenos sistema, kurios esminis elementas
yra kompaktiški puslaidininkiniai diodiniai lazeriai,
pasižymintis silpnai nuo temperatūros priklausančia
spinduliuote.
Pastaraisiais metais buvo pasiekta daug žadančių
rezultatų plėtojant GaAsBi kvantinių struktūrų augimo
technologiją optoelektroninėms sistemoms, įskaitant
lazerius. Elektriškai kaupinamą GaAsBi diodą kambario
temperatūroje, išaugintą molekulinių pluoštelių
epitaksijos (MBE) metodu, pademonstravo Butkutė ir kt.,
2014 m įterpus iki 6% Bi [1]. Įterpiant net nedidelį kiekį
Bi į AIII – BV puslaidininkio gardelę, pvz., GaAs,
sumažinama Ože rekombinacija IR bangos ilgio
diapazone [2]. Yra žinoma, kad 1% Bi sumažina trinario
GaAsBi junginio draustinių juostų tarpą (Eg) 70 – 90
meV [3, 4]. Be to, buvo įrodyta, kad bismidinių junginių
Eg silpnai priklauso nuo temperatūros [5].
Šiame darbe buvo išaugintos kvantinių duobių (QW)
struktūros, naudojant MBE metodą ant pusiau laidžių
GaAs (100) padėklų. Pirmiausia buvo optimizuotos
GaAs QW su AlGaAs barjerais MBE augimo sąlygos ,,
keičiant As2 / Ga srautą 1 – 1,1 intervale. Buvo
naudojamas žematemperatūrinis auginimas (nuo iki)
siekiant išvengti Bi segregacijos į paviršių. Atominės
jėgos mikroskopu (AFM) ištirtų struktūrų paviršiaus
morfologija atskleidė tolygų paviršių (1 pav.). Atlikti
optiniai matavimai parodė, kad fotoliuminescencijos
(PL) intensyvumas palaipsniui mažėja didėjant
temperatūrai, o energijos smailės padėtis išlieka beveik
stabili visame nuo 3 iki 300 K temperatūrų intervale (1
pav.).
Galiausiai, lazerio diodų struktūros buvo auginamos
esant optimalioms auginimo sąlygoms ant n-GaAs (100)
padėklo. N-tipo ir p-tipo AlGaAs bangolaidžio sluoksniai
buvo 1,5 μm storio ir legiruoti 1×1018 cm-3 siliciu ir
beriliu, atitinkamai. GaAs / AlGaAs lazeriniai diodų
geometrija
buvo
formuojama
naudojant
UV
fotolitografiją. Diodai buvo charakterizuojami matuojant
voltamperines
(I–V)
ir
srovės–galios
(I–P)
priklausomybes. Gauti lazerio bangos ilgiai 300 K
skirtingoms GaAs / AlGaAs kvantinėms struktūroms
buvo 760, 780 ir 800 nm, o slenkstinės srovės siekė nuo
65 iki 100 mA. Lazeriniai diodai su aktyvią GaAsBi /
AlGaAs sritimi pademonstravo elektroliuminescenciją
ties 1,09 μm.

1 pav. Diodinės struktūros su GaAsBi kvantinės duobės
apsuptos (Al,Ga)As barjerais temperatūrinė
fotoliuminescencijos priklausomybė (viršuje) ir AFM
paviršiaus vaizdas (apačioje)
Reikšminiai žodžiai: Bismidai, temperatūra, lazeriai,
puslaidininkiai, transportas.
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Neutron scattering test in the neutron irradiated Si single crystal
Neutronų sklaida neutronais apšvitintuose Si monokristaluose
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Vilnius University, Institute of Photonics and Nanotechnology, Sauletekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lithuania.
2
Institute Max von Laue - Paul Langevin (ILL), 71, avenue des Martyrs, 38042 Grenoble, France.
3
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High-energy radiation induces clusters of point
defects in solid state materials and these clusters modify
material properties. For instance, indirect measurements
showed that the capture cross-sections for electrons and
holes become similar. A model of cluster with such
property was proposed [1], and the present project aims
to check if it can apply for Si. The cluster internal
structure has never been observed directly. Attempts to
do it by HRTEM or using X-rays were not successful
since these techniques induce cluster transformations
similar to annealing or introduce additional defects.
In this research the low energy neutron diffraction
technique, a non-destructive technique, to analyze hadron
generated clusters. The Si single crystals, the same type
as user for the detectors at LHC, were irradiated in
TRIGA nuclear reactor to the neutron fluence 1016 cm-2.
The experiment was performed on IN3 beam at ILL
(www.ill.fr). Instrument was used in fully elastic mode,
with incident and scattered wave vectors of 2.662 Å. In
order to improve instrument resolution, analyser was
used in single central blade configuration (flat geometry),
and collimations before and after sample were set to 20’.
High temperature was achieved thanks to a standard ILL
furnace. To reduce as much as possible background,
shielding and sample holder were made of vanadium.
The neutron scattering was measured in the FZ Si
samples at room temperature: 1. before irradiation, 2.
after irradiation and 3. after annealing at high
temperature.

In the elastic scattering region it was observed a
difference of Bragg peak halfwidth in the non-irradiated,
irradiated and annealed sample. A width in non-irradiated
sample is 0.13546 ± 0.00011 deg, after the irradiation 0.13679 ± 0.00026 deg (if the incoherent part was
removed). Irradiation created a different disorder in
comparison with initial. Annealing decreased the peak’s
width, i.e., a disordered region was reduced that
confirmed as a standard experience. The difference was
bigger than two standard errors.
The incoherent scattering spectra, which is 1000
times weaker than in the elastic scattering region,
analysed after removal of elastic part of the scattered
signal (using the Gaussian approximation).

Fig. 2. The inelastic scattering region in irradiated Si
and its Lorentz approximation

The inelastic scattering maximum shifted to less
angles by 0.2 degree, that shows the existence of the Si
lattice deformation, probably inside the cluster volume.
Annealing shifted the Lorentz peak to the value
corresponding the elastic scattering maximum, and it
observed an increase of HW by less than 0.1 deg, and it
is in a range of errors. It could be explained by a proposal
of the cluster transformed into other random distributed
defects.
Keywords: Si, clusters, neutron scattering.
Literature

Fig. 1. The spectra of the neutron scattering in the
irradiated by reactor neutrons (fluence 1016 cm-2) before
and after annealing at 380ºC 2 h + at 500ºC 2 h

[1] E.Zasinas, J.Vaitkus. 26th RD 50 Workshop, Santander, Spain.
http://www.cern.ch/rd/50/.
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Kvantinė chemija aukšto našumo kompiuterių sistemose
Quantum chemistry on high-performance computer systems
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Magnus Ringholm2, Nanna List2, Patrick Norman2
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The novel quantum chemistry program VeloxChem
offers a modern and scalable solution for molecular
property calculations on contemporary high-performance
computing (HPC) systems and aims at harnessing the
future compute power within forthcoming pre-exascale
and exascale computer systems. At the heart of this
program lies a module for the evaluation of
electronrepulsion integrals (ERIs) using the Obara-Saika
recurrence scheme [1], where a high degree of efficiency
is achieved by employing architecture-independent
vectorization via OpenMP SIMD pragmas in the
autogenerated C++ source code. The software is
computer topology aware and with a Python-controlled
work and task flow, the idle time is minimized using an
MPI/OpenMP partitioning of resources.
In VeloxChem program, on top of the efficient ERIs
driver we have implemented a highly accurate SCF start
guess based on atomic densities and a first-level of
iterations in a reduced version of the user-defined basis
set, leading to a very smooth convergence in the
subsequent standard DIIS scheme [2] (see Fig. 1). This
module also includes vectorized and OpenMP/MPI
parallelized modules for efficient generation of DFT grid
points and weights as well as exchange-correlation kernel
integration.

that we have formulated and implemented for a
combination of multiple optical frequencies and multiple
perturbation operators [3]. With efficient use of computer
memory and CPUs (see fig 2), we enable the
simultaneous reference to, and solving of, in the order of
1,000 response equations for sizable biochemical
systems without spatial symmetry, and we can thereby
determine electronic response spectra in arbitrary
wavelength regions, including UV/vis and X-Ray,
without resolving the sometimes embedded excited states
in the spectrum. E.g. the electronic CD spectrum
(involving the Cartesian sets of electric and magnetic
perturbations) over a range of some 10 eV is obtained at
a computational cost comparable to that of determining
the transition energy of the lowest excited state or
optimizing the electronic structure of the reference state.

Fig. 2. Parallel scaling of VeloxChem code for titanium
oxide cluster (def2-svp: 8580 CGFs)
Reikšminiai žodžiai: kvantinė chemija, molekulių
savybės, aukšto našumo kompiuterių sistemos.
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Fig. 1. Spin restricted Hatree-Fock convergence for zinc
porphyrin dendrimer (def2-svp: 7626 CGFs)
On top of our SCF code for Hatree-Fock and DFT, we
implemented solver for real and complex response
functions as to address dispersive and absorptive
molecular properties in spectroscopy. The kernel of this
module is the iterative linear response equation solver
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AlGaN/GaN/SiC didelio elektronų judrio tranzistoriai ir Šotkio diodai
AlGaN/GaN/SiC high-electron-mobility transistors and Schottky diodes
Vytautas Jakštas1, Justina Malakauskaitė1, Justinas Jorudas1, Vytautas Janonis1, Linas Minkevičius1,
Irmantas Kašalynas1
1
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Jau daugelį metų IIIA grupės elementų nitridai yra
tyrinėjami bei vis plačiau naudojami kuriant ir gaminant
elektronikos komponentus dėl unikalių šios medžiagos
savybių: plataus draustinio tarpo, didelio elektronų
judrio, aukšto pramušimo lauko, puikaus šiluminio
stabilumo bei itin gero cheminio atsparumo. Iš nitridų
pagaminti elektronikos komponentai yra naudojami
didelės galios elektronikos prietaisuose, veikiančiuose
didelėje temperatūroje bei esant aukštai įtampai [1]. GaN
pagrindu sukurti komponentai, turintys dvimates
elektronų dujas, yra pritaikomi kuriant terahercinio
(THz) dažnio spinduliuotės šaltinius bei jutiklius [2, 3].
Geriausios kokybės elektronikos komponentai yra
gaunami auginant nitridų sluoksnius ant savojo padėklo
[4], tačiau tūrinio GaN padėklai iki šiol yra maži ir
brangūs. Todėl žemesnės kokybės komponentai
dažniausiai yra auginami ant Si arba Al2O3 padėklų, o
esant aukštiems kokybės reikalavimams nepamainomu
tampa SiC.
Šiame darbe pristatome Šotkio diodų ir didelio
elektronų judrio tranzistorių (angl., high-electronmobility transistor, HEMT), sukurtų iš skirtingus
padėklus
turinčių
heterostruktūrų,
tyrimus.
Heterostruktūros buvo užaugintos Aukštų slėgių fizikos
institute (UNIPRESS), Lenkijoje, metalorganinio
cheminio nusodinimo iš garų fazės (angl., metalorganic
chemical vapour deposition, MOCVD) ant safyro arba
pusiau izoliuojančio 6H-SiC padėklo. Pastarąją
heterostruktūrą sudarė ant padėklo užauginti buferiniai
GaN sluoksniai, anglimi legiruotas didžiavaržis GaN bei
nelegiruotas GaN sluoksniai, AlN tarpsluoksnis bei
nelegiruotas Al0,25Ga0,75N sluoksnis. Struktūros paviršius
buvo papildomai pasyvuotas in situ užauginant plonus
GaN bei SiNx sluoksnius. Dvimačių elektronų tankis bei
krūvininkų judris užaugintoje heterostruktūroje siekė
atitinkamai 8,3 × 1012 cm-2 ir 1900 cm2/(Vs) kambario
temperatūroje bei 6,9 × 1012 cm-2 ir 17000 cm2/(Vs) 77 K
temperatūroje.
Ominiai (Ti/Al/Ni/Au) bei Šotkio (Ni/Au) kontaktai
buvo pagaminti Fizinių ir technologijos mokslų centre
(FTMC) panaudojant UV fotolitografijos, garinimo
elektroniniu spinduliu bei spartaus šiluminio atkaitinimo
technologijas [3]. Ominiai kontaktai buvo optimizuoti
parenkant skirtingus metalų storius bei atkaitinimo
temperatūrą.
Palyginus išmatuotas Šotkio diodų (1 pav.) bei
HEMT elektrines charakteristikas buvo nustatyta, kad iš
AlGaN/GaN/SiC heterostruktūrų pagamintų elektronikos
komponentų elektriniai parametrai yra geresni nei
analogiškų komponentų, pagamintų iš ant safyro padėklo

užaugintų heterostruktūrų. Tiek Šotkio dioduose, tiek
HEMT buvo stebėtos mažesnės nuotėkio srovės bei
didesnis srovės perjungimo ION/IOFF santykis. Taip pat
buvo išmatuotos didesnės tiesioginės HEMT kanalu
tekančios srovės vertės, lėmusios didesnes apskaičiuotas
pereigos laidžio vertes. Geresnius komponentų
elektrinius parametrus lemia kokybiškesni epitaksiniai
sluoksniai, gaunami auginant heterosandūrinius nitridus
sluoksnius ant SiC padėklo, pasižyminčiu mažesniu
kristalinės gardelės konstantos nesutapimu bei gerokai
didesniu šiluminiu laidumu.
Atlikus prekinio 0,3 THz dažnio šaltinio pluošto
tyrimus su FTMC pagamintu HEMT, neturinčiu
specialios detekcijai pritaikytos THz antenos, parodytas
tokio HEMT veikimas jutiklio režimu kambario
temperatūroje. Jutiklio parametrus būtų galima pagerinti
parenkant tinkamą THz anteną bei paties jutiklio
matmenis.

1 pav. Šotkio diodų, kurių atstumas tarp ominio ir
Šotkio kontakto yra 5 µm, voltamperinės
charakteristikos (adaptuota iš [3]).
Padėka. Moksliniai tyrimai atlikti remiant LMT per
projektą ,,Kompaktiški terahercinės spinduliuotės plazmoniniai
emiteriai“ (sutarties Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0047).

Reikšminiai žodžiai: GaN, SiC, didelio elektronų
judrio tranzistorius, Šotkio diodas, THz detekcija.
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Anglies dimeras kaip 4 eV liuminescencijos šaltinis heksagoniniame boro nitride
Carbon dimer defect as the origin of the 4 eV luminescence in hexagonal boron nitride
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Hexagonal boron nitride (hBN) has attracted
considerable interest over the past decade as a versatile
material that can be used in a number of applications due
to its unique combination of physical and chemical
properties. It is now well established that hBN has an
optical band gap of 6.08 eV [1], and recent advances in
growth techniques made hBN a good material for wideband-gap electronic and optoelectronic applications. In
as-grown samples bright luminescence in the 4 eV
region, with a clear zero-phonon line (ZPL) at 4.1 eV is
often observed [2]. The emission is believed to be due to
defects. The line can act as a source of single photons
with a lifetime of about 2.5 ns [3]. Despite a ubiquitous
nature of the 4 eV emission, the chemical nature of the
defect, which responsible for luminescence, has not been
established, even though the involvement of carbon is
often assumed [4].
Based on hybrid functional first-principles
calculations we propose that the neutral carbon dimer
defect, CBCN, is responsible for the observed emission.
We find that CBCN has three possible charge states
(positively charged, neutral, negatively charged) and the
neutral charge state is the most stable one throughout
most of the band gap, with a formation energy of 2.2 eV.
If both CB and CN are present in the material (e.g., as a
result of non-equilibrium growth), the formation of C BCN
is expected. For example, when ି binds to ା to form
(CBCN)0, an energy of 3.1 eV is released, indicating an
exothermic reaction. We conclude that whenever carbon
is present during the growth of hBN, CBCN should be a
common defect.
The calculated ZPL of 3.78 eV is close to the
measured one of 4.1 eV. The transition is dipole allowed
with polarization in the hBN plane. In addition, the
calculated Huang-Rhys factor is, S=1.5, is also similar to
the one deduced from the experimental spectra, S = 1.3
[2]. Optical transition occurs between two defects states
of b2 symmetry, with lifetimes in the nano-second range,
in agreement with experiments.
Carbon dimer accounts for all known experimental
facts about the 4.1 eV luminescence: the involvement of
carbon, the energy of the transition, the very short
radiative lifetime, and moderate electron-phonon
coupling. All these results allow us to propose the
CBCN as a defect responsible for the 4 eV emission in
hBN. In fact, carbon dimer defects have been indeed
observed in transmission electron microscopy

experiments on hBN [5].

Fig. 1. Formation energy vs. Fermi level for carbon
involving CB, CBCN and CN defects in various charge
states under N-rich (a) and N-poor (b) conditions. The
slope of these segments indicates the charge state. Kinks
in the curves indicate transitions between different
charge states. The zero of Fermi energy is located at the
top of the valence band
Reikšminiai žodžiai: heksagoninis boro nitridas,
liuminescencija, pavienių fotonų šaltiniai, defektai.
Keywords: hexagonal boron nitride, luminescence,
single photon sources, defects.
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n-GaN puslaidininkių su paviršinėmis gardelėmis atspindžio spektrų tyrimas
Investigation of reflectivity spectra of n-type GaN semiconductor with surface relief gratings
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skaičiavimais šios modos kokybės faktorius siekia 30, o
atspindys ties rezonansiniu dažniu sumažėja iki 0.
Bandinio su gilia P = 11 μm, h = 16 μm (h ≈ P) ir
FF = 50 % gardele atspindžio spektras pavaizduotas
juoda linija 1 Pav. Skaičiavimai atskleidė tūrinių modų
Cm (m žymi modos skaičių) atsiradimą puslaidininkio
grioveliuose. Nustatytas stiprus lauko lokalizavimas
grioveliuose ties C1 ir C2 dažniais. Trečiajame rezonanse
buvo ryškiai stebima SFPP ir C3 modų sąveika, kuomet
lauko lokalizacija stebėta tiek ant gardelės paviršiaus,
tiek jos tūryje.

Periodinės struktūros ant polinių puslaidininkių bei
metalų paviršių plačiai taikomos šviesos lokalizavimui
sub-bangos ilgio struktūrose, elektromagnetinių laukų
sustiprinimui ir tiesinių bei netiesinių optinių procesų
stebėjimui.[1] Periodiniai netolygumai ant polinio
puslaidininkio paviršiaus padeda susieti krintančią šviesą
su Paviršinių Fonon-Poliaritonų (PFP) modomis. Šie
rezonansai, įprastai, poliniuose puslaidininkiuose yra
stebimi liekamųjų spindulių srityje (Restrahlen band),
apribotoje skersinio apatinėje spektro riboje ir išilginio–
viršutinėje spektro riboje optinių fononų. PFP modos
pasižymi kur kas didesniu kokybės faktoriumi lyginant
su paviršinių plazmon poliaritonų modomis periodinėse
struktūrose ant metalo paviršiaus [2,3]
Šiame darbe ištyrėme stipriai legiruoto n-GaN
puslaidininkio su paviršinėmis periodinėmis gardelėmis
atspindžio spektrus dažnių srityje 100-1400 cm-1.
Legiruotame puslaidininkyje laisvieji krūvininkai
modifikuoja atspindžio spektrą, stipriai išplėsdami
poliaritoninių modų formavimosi sritį už optinių fononų
dažnių [3,4]. Paviršinės gardelės su skaitmeniniu būdu
parinktais parametrais (gylis, periodas bei užpildos
faktorius) buvo suformuotos n-GaN paviršiuje
reaktyvaus joninio ėsdinimo būdu. Darbe atskleidėme
sąlygas šviesos lauko sukoncentravimui n-GaN mikroertmėse ir Paviršinių Fonon-Plazmon-Poliaritonų (SFPP)
modose.
Bandiniai buvo gaminami UNIPRESS švariose
patalpose ant C-kryptimi užauginto 300 um storio GaN
padėklų, kuriuose laisvųjų krūvininkų tankis siekia iki
2 1019 cm-3. Pagamintų bandinių atspindžio spektrai buvo
išmatuoti komerciniu Nicolet 8700 Furje spektrometru
(FTIR) ir teoriškai sumodeliuoti Rigorous Coupled Wave
Analysis (RCWA) programa, kurios pradinis kodas
modifikuotas atsižvelgiant į puslaidininkio dielektrinės
funkcijos dispersiją įskaitant kristalinės gardelės optinius
fononus bei plazmonus dėl laisvųjų krūvininkų.[5]
Bandinio be paviršinės gardelės išmatuoti ir sumodeliuoti
atspindžio spektrai pavaizduoti 1 Pav. Pastebimas puikus
eksperimentinių bei skaičiavimo rezultatų sutapimas,
kuris leido įvertinti laisvųjų krūvininkų tankį bei optiniu
parametrus, reikalingus bandinių su struktūrizuotu
paviršiumi modeliavimui.
Bandinio su seklia P = 11 μm periodo, h = 1 μm gylio
(h << P) ir FF = 50 % užpildos faktoriaus gardele
atspindžio spektras pavaizduotas mėlyna linija 1 Pav.
Pasirinkta struktūra leido atskleisti fundamentinę SFPP
modą atspindžio spektre ties 615 cm-1. Remiantis

1 pav. n-GaN bandinių be ir su paviršine gardele
išmatuoti ir suskaičiuoti atspindžio spektrai
Padėka. Moksliniai tyrimai atlikti remiant LMT per
projektą ,,Kompaktiški terahercinės spinduliuotės
plazmoniniai emiteriai“ (sutarties Nr. 01.2.2-LMT-K718-01-0047).
Reikšminiai žodžiai: atspindžio spektroskopija, GaN,
fonon-plazmon-poliaritonai., difrakcinė optika.
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Mokinių tarptautinių fizikos olimpiadų turinys. Lietuvos kontekstas
Content of International Physics Olympiads for High School Students. Lithuanian Context
Edmundas Kuokštis
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edmundas.kuokstis@ff.vu.lt
Pranešime apžvelgiamos mokinių tarptautinių fizikos
olimpiadų (International Physics Olympiads - IPhO)
raida ir turinys, pagrindinį dėmesį sutelkiant palyginimui
su Lietuvos kontekstu, jos programomis ir mokymo
vidurinėje mokykloje raida. Pagal mūsų mokinių
pasiekimus galima iš dalies spręsti apie Lietuvos mokinių
gamtamokslinį raštingumą, palyginti su kito profilio
tarptautinius patikrinimus (pvz., PISA, TIMS), nors šių
olimpiadų specifika i6skirtina. Pagrindinis mokinių
tarptautinių fizikos olimpiadų
tikslas – patikrinti
vidurinių mokyklų mokinių paties aukščiausio lygio
fizikos žinias, kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti ypač
sudėtingus fizikos uždavinius, mokėjimą atlikti praktines
(eksperimentines) užduotis, analizuoti gautus rezultatus,
formuluoti išvadas, o taip pat populiarinti ir skatinti
fizikos mokslą, tarptautinių kontaktų užmezgimą fizikos
mokymo srityje. Šiuo metu tai vienas didžiausių šio tipo
renginių pasaulyje [1].
Šiuo metu IPhO paprastai dalyvauja apie 90 šalių (tai
išties pasaulinis renginys), kurios gali deleguoti iki 5
mokinių ir 2 vadovų. Dalyvių – daugiau kaip 400.
Renginys trunka apie 8 dienas. Dalyviai – vidurinių
mokyklų moksleiviai, bet ne vyresni kaip 20 m. Visiems
užduotys vienodos. 1 diena – teorinės užduotys, kita –
eksperimentinės. Tarptautinė fizikos olimpiada pirmą
kartą įvyko Lenkijoje 1967 m. dalyvaujant Vengrijos,
Čekoslovakijos, Lenkijos, Bulgarijos ir Rumunijos
komandoms. 1989 m. Varšuvoje (Lenkija) vykusioje
tarptautinėje fizikos olimpiadoje Lietuvos komanda buvo
pakviesta svečio teisėmis, o nuo 1992 m. olimpiadoje
kasmet vyksta kaip oficiali komanda. Šiemet įvyko jau
50-oji IPhO (Izraelis). Lietuva turi gana gilias
respublikinių olimpiadų (taip pat ir fizikos) rengimo
tradicijas. Pvz., šiemet Lietuvoje turėjome jau 67-ąją
fizikos olimpiadą.
Per tą laiką Lietuvos moksleiviai IPhO iškovojo 2
aukso, 13 sidabro ir 38 bronzos medalius bei 44 pagyrimo
raštus.
Pranešime aptariamos IPhO turinio ypatybės, jų
tendencijos, ryšys su Lietuvos vidurinių mokyklų fizikos
programomis,
užduočių
formavimo
principais.
Sutelkiamas dėmesys įvairioms mokinių fizikos
programoms, kurių Lietuvoje net kelios. Programų
analizė apima tiek IPhO programą ir jos kitimą [1], tiek
palyginimą su Lietuvos vidurinių mokyklų programomis
(bendrosiomis [2] ir brandos egzamino [3]), o taip pat
Lietuvos moksleivių fizikos olimpiados programa [4].
Būtina atkreipti dėmesį į minėtų programų skirtingą
paskirtį ir tikslus. Štai Lietuvos bendrosiose programose
gana išsamiai ir detaliai nurodoma, kokias temas
reikalinga studijuoti, apibrėžiamas žinių ir gebėjimų

lygis, tuo tarpu brandos fizikos egzamino paskirtis –
konkrečiau apibrėžti fizikos brandos kaip valstybinio
egzamino tikslus, struktūrą ir turinį (beje, dauguma
mokyklų ir vadovaujasi pastarosios programos
nuostatomis, nes juk būtina išlaikyti egzaminą
minimaliomis pastangomis).
IPhO programa gana stipriai skiriasi nuo minėtų mūsų
nacionalinių. Nors joje ir nurodomas fizikos dalyko
turinys, temos, tačiau labai lakoniškai ir apibendrintai. Iš
esmės ši programa – tai aukšto lygio universiteto fizikos
fakulteto bendrosios fizikos bakalauro programa – nėra
temos ar klausimo, kuris nebūtų paliestas IPhO
programoje. Nors šioje programoje ir akcentuojama, kad
fizikos olimpiadinėse užduotyse prioritetas yra fizikiniai
reiškiniai, jų esmė, modeliavimas, o matematikos žinios
– antraeilis dalykas, bet realybėje sėkmingam mokinių
pasirodymui būtinas ir matematikos universiteto lygio
žinojimas. Ypač šios rūšies užduotis mėgsta pietryčių
Azijos atstovai, beje, paprastai užimantys aukščiausias
vietas. Pvz., reikalaujama, kad mokiniai laisvai
diferencijuotų, integruotų, net gebėtų sudaryti ir spręsti
paprastesnes diferencines lygtis, manipuliuoti vektoriais
(pvz., skaliarine ir vektorine jų sandauga), naudotis
kompleksiniais skaičiais ir kt. Mūsų vidurinės mokyklos
mokiniai be specialaus pasiruošimo šito atlikti negali.
Dar daugiau, pažymėtina, kad Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų fizikos programa vykdant seriją
reformos žingsnių buvo dažnai susiaurinta ir ėmė
nebeatitikti gerokai platesnių tarptautinių fizikos
edukologijos tendencijų, o taip pat tarptautinių olimpiadų
programų.
Pateikiami keli tipiniai paskutiniųjų tarptautinių
olimpiadų užduočių (tiek teorinių, tiek eksperimentinių)
pavyzdžiai, jų sprendimo keliai, vertinimo instrukcijos ir
apeliacijų tvarka.
Aptariama, kaip šie iššūkiai sprendžiami Lietuvoje
(pvz., ypatingai gabių mokinių mokykla „Fizikos
olimpas“ veikla).
Numatoma, su kokiais iššūkiais jau tenka ir dar teks
susidurti šio olimpiadinio judėjimo aktyvui 2020 m., kai
IPhO bus rengiama Vilniuje.
Reikšminiai žodžiai: olimpiados, fizikos programos,
mokinių pasiekimai.
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Astronomija yra puiki motyvacija moksleiviams
susipažinti su mokslu. Ne vienam moksleiviui,
besižvalgančiam po žvaigždėtą dangų, kyla klausimai,
kas ten kosmoso platybėse slypi. Deja, formalaus
ugdymo programose vargu, ar jis ras atsakymus į jį
dominančius klausimus. Belieka kliautis savarankišku
darbu arba ieškoti neformalaus ugdymo galimybių.
Įdomesnė ir labiau motyvuojanti paskata gilintis į šią
mokslo sritį yra dalyvavimas astronomijos ir astrofizikos
konkursuose ir olimpiadose, kuriose moksleivis turi
galimybę praplėsti savo akiratį varžydamasis ir
bendraudamas su savo bendraamžiais. Kiekvienais
metais NASA, ESO, ESA ir kitų panašių agentūrų ryšių
su visuomene skyriai organizuoja įvairios tematikos
atvirus konkursus moksleiviams ir studentams. Kitokia
dinamiškesnė konkurso forma yra mokinių tarptautinės
astronomijos ir astrofizikos olimpiados:
o Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos
olimpiada;
o Tarptautinė astronomijos olimpiada;
o Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių astronomijos
olimpiada;
o Lotynų Amerikos šalių astronomijos ir
astronautikos olimpiada.
Kaip taisyklė į tarptautinę olimpiadą šalis gali
deleguoti tik jos nuostatuose numatytą mokinių skaičių ir
tik tuo atveju, jei šalyje yra pravedama astronomijos
olimpiada nacionaliniame lygmenyje. Tarptautinėse
olimpiadose užduotys paprastai sudaromos iš keturių
dalių: teorinių uždavinių, astronominių stebėjimų
duomenų analizės užduočių, auditorinių užduočių su
žvaigždėlapiais (arba užduočių planetariumo danguje) ir
realių astronominių stebėjimų su teleskopais ir/arba plika
akimi esant giedram dangui. Pagal šią schemą rengiama
ir Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada (LAO).
LAO rengiama dviem etapais ir trims amžiaus
grupėms: 5-8 klasių, 9-10 klasių ir 11-12 klasių
mokiniams. Pirmojo arba atrankinio etapo uždaviniai
skelbiami internete Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro (LMNŠC) svetainėje [1]. Pasiryžęs
dalyvauti olimpiadoje mokinys savarankiškai turi spręsti
savo amžiaus grupės pasirinktus uždavinius ir rezultatus
atsiųsti į LMNŠC. Įvertinus iš mokinių gautus darbus,
kiekvienoje amžiaus grupėje atrenkami geriausiai
užduotis atlikę mokiniai, kurie kviečiami į antrąjį
olimpiados etapą, kuris vyksta tris dienas kurioje nors
Lietuvos vietovėje. Įvertinus antrojo etapo mokinių
darbus išrenkami olimpiados nugalėtojai ir prizininkai,

kurie tampa ir kandidatais dalyvauti tarptautinėse
astronomijos ir astrofizikos olimpiadose.
Sudarant užduotis vyriausiųjų mokinių grupei
siekiama, kad užduočių tematika ir lygis maždaug atitiktų
tarptautinės astronomijos ir astrofizikos olimpiados
programą [2]. Jaunesniųjų mokinių grupėms
parengiamos paprastesnės užduotys atsižvelgiant į jų
žemesnį fizikos ir matematikos žinių lygį.
Atlikdami teorines bei duomenų analizės užduotis
mokiniai turi parodyti ne tik savo astronomijos ir
astrofizikos žinias, bet ir gebėti pritaikyti matematikos ir
fizikos žinias astronominių objektų fiziniams
parametrams apskaičiuoti.
Lyginant su kitomis tiksliųjų mokslų olimpiadomis
unikali yra astronominių stebėjimų duomenų analizės
dalis, kurios užduotys remiasi realiai atliktais
stebėjimais. Atliekant šią užduotį reikalingi stebėjimo
duomenų statistinės analizės pagrindų ir duomenų
grafinio atvaizdavimo bei analizės įgūdžiai.
Vien tik astronomams būdingos užduotys su
žvaigždėlapių analize ir realūs astronominių objektų
stebėjimai, kurių metu mokiniai turi parodyti savo
gebėjimus orientuotis žvaigždėtame danguje ir mokėti
savarankiškai vykdyti astronominius stebėjimus.
Nuo 2003 m. Lietuvos mokiniai dalyvauja
Tarptautinėje astronomijos olimpiadoje, o nuo 2007 m. –
Tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje.
Šiose olimpiadose mokiniai yra laimėję 3 aukso, 6
sidabro ir 13 bronzos medalių. 2012 m. vykusioje
Tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje
Vilniaus licėjaus mokinys Motiejus Valiūnas tapo
absoliučiu olimpiados nugalėtoju.
Šie laimėjimai liudija, kad mūsų mokiniai sugeba
pasiekti pakankamai aukštą astronomijos, fizikos ir
matematikos žinių lygį, kad galėtų varžytis su
bendraamžiais tarptautinėse olimpiadose.
Reikšminiai žodžiai: astronomija, edukologija.
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Kvadratinė šaknis iš 3D Cliﬀord’o multivektorių
Square root of a multivector of Cliﬀord algebras in 3D
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Cl 0, 3 algebroje skirtumas yra tik toks, kad 2) atveju vietoje dviejų izoliuotų šaknų atsiranda begalinė šaknų
aibė, kurią galima parametrizuoti daugiausia dviem nepriklausomais parametrais.
Tuo tarpu kvadratinių šaknų aibė Cl 2, 1 algebroje yra
panaši į Cl 0, 3 algebros atvejį, tik ypatinga tuo, kad jos
izoliuotų šaknų aibę gali sudaryti net 16 šaknų. Pavyzdžiui, mūsų aprašytu būdu [2] traukdami iš multivektoriaus B = 2 + e1 + e13 gauname tokias šaknis:
√


A1, 2 = ± 12 c1 e2 − c1 e23 − 2c2 e123 ,


A3, 4 = ± √1 − c1−1 e2 + c1−1 e23 + c1 e123 ,
2
√

A5, 6 = ± 12 2c2 + c1 e1 + c1 e13 ,


A7, 8 = ± √1 c1 + c1−1 e1 + c1−1 e13 ,
2
√
A9, 10 = ± √1
2c2 − c2 e1 − c1 e2 − c2 e13 + c1 e23
2 2
√

+ 2c1 e123 ,
√
A11, 12 = ± √1
2c1 + c1 e1 − c2 e2 + c1 e13 + c2 e23
2 2

− 2c1−1 e123 ,
√
A13, 14 = ± √1
2c1 + c1 e1 + c2 e2 + c1 e13 − c2 e23
2 2

+ 2c1−1 e123 ,
 √
A15, 16 = ± √1 − 2c2 + c2 e1 − c1 e2 + c2 e13 + c1 e23
2 2
√

+ 2c1 e123 ,

Matematikos ir ﬁzikos istorijoje šaknies traukimas
visada vaidino ypatingą vaidmenį. Galima prisiminti, pavyzdžiui, kad kvadratinės šaknies iš neigiamo skaičiaus
koncepcija yra glaudžiai susijusi su kubinės lygties sprendinio užrašymu radikalais. 1872 A. Cayley pirmasis įvedė šaknies iš matricos operaciją. Susidomėjus kvaternionais imta domėtis ir jų kvadratinėms šaknimis. Mūsų darbas žengia ta kryptimi dar toliau. Jame pateikiame algoritmą ir išreikštines formules kaip ištraukti šaknį
iš Cliﬀordo algebros (CA) multivektorių (MV) apibrėžtų
trimatėje (įvairių metrikų) erdvėje. Tokios formulės yra
svarbios apibrėžiant multivektorių Fourier transformacijas, CA bangelių (wavelet) teorijoje, o taip pat gali turėti
taikymų ir sistemų valdymo teorijoje, bei teorinėje ﬁzikoje (ypač reliatyvumo teorijoje), kur CA dar tik pradedama
naudoti.
Matematiškai užduotis formuluojama labai paprastai. Būtent, duotam trimatės erdvės multivektoriui B
B = AA ≡ A2 = b0 + b + B + b123 I,

(1)

kur b0, b, B, I žymi, atitinkamai, CA skaliarą, vektorių,
bivektorių ir pseudoskaliarą reikia surasti visus tokius
MV A, kurių geometrinė sandaugą
duotų MV B, t.y.,
√
AA = B. Multivektorius A = B vadinamas kvadratine
šaknimi iš MV B. Uždavinį patogiausia spręsti A parametrizavus tokiu būdu:
A = s + v + (S + V)I.

(2)

(3)

Tuomet sudauginus ir sulyginus koeﬁcientus prie tų pačių
algebros bazinių elementų galima užrašyti 8 sukabintas
lygtis, kurias turi tenkinti MV A koeﬁcientai. Šių lygčių
sprendinius pavyksta elegantiškai užrašyti per radikalus
pirmiausia išsprendus lygtis vektoriams v ir V, o po to
likusioms dviem lygtims pritaikius lygties laipsnį sumažinantį kintamųjų pakeitimą.
Darbuose [1,2] mes įrodėme, kas kvadratinę šaknį iš
MV Cliﬀord algebrose Cl 3, 0 , Cl 0, 3 , Cl 1, 2 ir Cl 2, 1 galima
užrašyti per radikalus. Šaknų skaičius įvairiose algebrose
skiriasi, be to, jei B tenkina tam tikras sąlygas, jis gali būti
ir begalinis. Būtent, algebrose Cl 3, 0 ir Cl 1, 2 kvadratinių
šaknų aibė bendru atveju yra sąjunga trijų aibių: 1) izoliuotų šaknų aibės, kuri atsiranda kai skaliarai lygtyje (2)
tenkina sąlygą s2  S 2 , ir kurią gali sudaryti daugiausia
keturios skirtingos šaknys, 2) izoliuotų šaknų aibės, kurią
sudaro daugiausia dvi šaknys (atsirandančios kai tie patys
skaliarai tenkina sąlygą s2 = S 2  0) ir 3) begalinės šaknų aibės (kai s = S = 0), kuri gali būti parametrizuota
daugiausia keturiais nepriklausomais parametrais.



√
√
kur pažymėjome c1 = 2 + 2 ir c2 = 2 − 2.
Aprašytą algoritmą mes realizavome kompiuterinėje algebros sistemoje Mathematica. Algoritmas tinka ir
kompleksinėms Cliﬀord algebroms, kurioms jį taikyti netgi paprasčiau, nes nereikia atsižvelgti į tai, kad koeﬁcientai prie bazinių elementų ei j... turi būti realūs skaičiai.
Reikšminiai žodžiai: Cliﬀord’o algebra, geometrinė algebra, kvadratinė šaknis iš multivektoriaus
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Lazerio pluošto plėstuvo lęšių pozicijų optimizavimas automatiniam valdymui
Optimization of Laser Beam Expander Lense Positions for Automatic Control
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Iš sugeneruotų duomenų buvo ieškomos p1 (p2 )
ir p2 (m) (2 pav.) priklausomybės. Atrinkti taškai
m = 1×–3× didinimo intervale, kurie tenkina optinį
invariantą, θ1 y1 = θ2 y2 , čia y1 ir θ1 yra objekto dydis
ir sutarto spindulio kritimo kampas, o y2 ir θ2 yra atvaizdo dydis ir kritimo kampas. Sąryšiams pritaikius
penkto laipsnio polinomą, analizinės funkcijos buvo
surašytos į motorizuotą pluošto plėstuvą. Polinomo
laipsnis buvo apribotas dėl mikrovaldiklio pajėgumų.
Atliktas eksperimentas, kurio metu prie skirtingų m parametro verčių panaudojant CCD kamerą buvo matuojamas lazerio pluošto diametras už optinės
sistemos. Eksperimento ir teorinio modelio palyginimas pateiktas 3 pav., matomas sistematinis neatitikimas galimai yra dėl lęšių išdėstymo netikslumo.

Lazerinėse sistemose naudojamas pluošto plėstuvas – teleskopas, kurį 1609 m. sukūrė G. Galilei
stebėti dangaus kūnams – skiriasi tik šviesos sklidimo
kryptis. Tikslas: rasti motorizuoto pluošto plėstuvo
lęšių (L1, L2) pozicijų (p1 , p2 ) analizines funkcijas,
kurios priklauso nuo pageidaujamo didinimo parametro, m.
Gaminant lazerinę sistemą yra lengviau pasirinkti lazerį pagal kitas jo savybes nei skėstis ar
pluošto diametras ir panaudoti lazerio pluošto plėstuvą [1]. Kuriant automatiškai valdomą lazerio
pluošto plėstuvą lešių pozicijos išilgai optinės ašies, z,
yra keičiamos variklių pagalba, kurie valdomi skaitmeniškai ir išgaunamas norimas lazerio pluošto dydis
ir skėstis. Iki šiol atliktuose darbuose ieškant funkcijos, susiejančios lešių padėtis su išeinančio spindulio
charakteristikomis, nebuvo atsižvelgiama į aberacijas
arba taikomas tik analizinis sprendinys [2, 3].

1 pav. Motorizuoto lazerio pluošto plėstuvo [4] optinė schema ir atskaitos sistema. Lęšiai L1 ir L2 yra judinami išilgai optinės ašies z keičiant pozicijas p1 , p2
1μm tikslumu.

3 pav. Teoriškai suskaičiuoto m ir eksperimentinio
meks didinimo parametrų sąryšis; Δmeks = meks − m.

ZEMAX optinio dizaino programa buvo modeliuojamas He-Ne lazerio pluošto sklidimas per optinę
sistemą (1 pav.) ir gautos lazerio pluošto sąsmaukos
pozicijos, pluošto dydžio ir skėsties vertės už lazerio
pluošto plėstuvo optinės sistemos.

Buvo nustatytos lęšių L1 ir L2 pozicijų (p1 , p2 )
priklausomybės nuo didinimo parametro, m. Eksperimentiškai patikrinta, kad gautos optimalios lęšių
pozicijų priklausomybės nuo didinimo parametro gali
būti panaudotos lazerinio pluošto plėstuvo automatiniam valdymui pasiekiant didinimo 2% tikslumą.
Reikšminiai žodžiai: lazerio pluošto plėstuvas,
optinis invariantas, automatinis valdymas.
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2 pav. Modeliuoti p1 (p2 ) ir p2 (m) priklausomybių
duomenys ir atrinkti optinį invariantą atitinkantys
taškai polinomo pritaikymui.
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Difuzijos procesų polikristalinėse medžiagose kinetinis modeliavimas
Kinetic Modeling of Diffusion Process in Polycrystalline Materials
Justina Jaseliūnaitė1, Arvaidas Galdikas2
Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas
2
Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
galdikas@ktu.lt

Kristalitų ribos polikristalinėse medžiagose daro
didelę įtaką difuzijos procesui. Kristalitų ribų difuzijos
koeficientas lyginant su kristalitų difuzijos koeficientu
yra 103-106 karto didesnis, nors kai kuriais atvejais
kristalitų ribos gali lėtinti difuziją [1], pvz. joninuose
laidininkuose [2]. Difuzijai kristalitų ribomis galioja tie
patys dėsniai, kaip ir tūrinei difuzijai. Jos yra itin
svarbios, jei medžiaga yra nanokristalinė ir kristalitų
ribos užima sąlyginai didelį tūrį. Dar nėra pilnai suprasta,
kaip kristalitų ribose difunduoja atomai, kokią įtaka
pastarosios daro bendram difuzijos procesui [3,4].
Šiame darbe buvo tiriama, kaip atomai yra pernešami
nanokristalinėse medžiagose, keičiant kristalitų dydžius
ir santykinį difuzijos koeficientą (Dgb/Dg, kur Dgb ir Dg
difuzijos koeficientai atitinkamai kristalitų ribose ir
kristalituose). Mažinant kristalitų dydį masės pernaša
buvo pasiekta greitesnė ir efektyvesnė, nes padidėdavo
kristalitų ribų plotas. Taip pat, parodoma, kad paviršiniai
procesai daro įtaką masės pernašos procesas, todėl pirmo
sluoksnio laikymas kaip pastovios koncentracijos yra
netikroviškas, nors yra dažnai naudojamas moksliniuose
tyrimuose [4,5].
Modeliavime buvo pasinaudota II Fiko dėsniu, bei
Lengmiūro adsorbcijos teorija. Nustatyta, kad dėl
adsorbcijos ir desorbcijos reiškinių paviršiniuose
sluoksniuose difunduojančių atomų koncentracijos
pasiskirstymo profiliai gerokai skiriasi (1 pav.).
Koncentracijos pokytis tarp kristalitų ir jų ribų paviršiuje
nėra žymus, vis tik labai svarbus. Toks reiškinys
stebimas turint bet kokios geometrijos polikristalines
medžiagas, taip pat esant įvairiems santykiniams
difuzijos koeficientams. Tokios sritys nesusidaro, kai
pirmas sluoksnis yra laikomas pastovios koncentracijos
(1 pav.).
Šiame darbe yra pristatomas iš modeliavimo metu
apskaičiuotų taškų gautas analitinis sprendinys,
aprašantis visuminės koncentracijos c priklausomybę
nuo santykinio dvimačio tūrio (Vg/Vgb, kur Vg- kristalitų
dvimatis tūris, Vgb- kristalitų ribų dvimatis tūris):
� � � � ����(

�

�� ����

)

Analitinė išraiška galioja esant įvairiems santykiniams
difuzijos koeficientams. Taip pat ir neįskaitant paviršinių
procesų.

1 pav. Dvimatis koncentracijos gylio profilis
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2 pav. Visuminės koncentracijos priklausomybė nuo
santykinio dvimačio tūrio.
Reikšminiai žodžiai: difuzija kristalitų ribose,
adsorbcija, desorbcija, kinetinis modeliavimas, masės
pernaša.
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Šešių kūnų sistemos transliaciškai invariantinėje bazėje
Six body systems in translationally invariant basis
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Šiuolaikiniai skaičiavimo pajėgumai leidžia modeliuoti vis sudėtingesnius atomo branduolius ab-initio metodais [1, 2, 3, 4]. Ab-initio leidžia aprašyti branduolį
naudojant minimalias aproksimacijas, tačiau to pasekoje
uždavinio sprendimas reikalauja našių superkompiuterių
panaudojimo ir naujų, efektyvių metodų.
Atomo branduolys yra stipriai saveikaujant sistema,
todėl reikia užtikrinti ne tik jos antisimetriškumą bet ir
panaikinti masių centro judėjimą. Masių centro judėjimą
galima eliminuoti pereinant prie vidinių sistemos koordinačių, pvz. Jakobi. Naudojant tokias koordinates, sistemos antisimetriją yra patogu užtikrinti naudojant kilminių
koeﬁcientų formalizmą, išvengiant Sleiterio determinantų
skaičiavimo. Ši metodika leidžia ženkliai sumažinti matricų dimensijas, tuo pat metu išvengiant papildomo taip
vadinamų "melagingų būsenų" (spurious states) eliminavimo.
Atomo branduoliams, sudarytiems iš šešių nukleonų, kilminių koeﬁcientų konstravimas gali būti atliktas
išnaudojant simetrinės grupės S6 perstatymo operatorius
(pavyzdžiui P14 ) atvaizdus Jakobi koordinatėse. Tokiu atveju yra patogu šešių kūnų sistemą aprašyti naudojant taip
vadinamą binarinių klasterių modelį. Šiame modelyje šešių kūnų sistemą galima aprašyti kaip sudarytą iš dviejų
trijų dalelių klasterių, kurie savo ruožtu turi savo vidinę
struktūrą (1 pav.) Trijų kūnų klasteriai taip pat privalo būti
antisimetrizuoti analogišku kilminių koeﬁcientų skaičiavimu trijų kūnų sistemoms pasinaudojant grupės S3 perstatymo operatoriais (pvz. , P13 , P46 ) [5].
Kilminių koeﬁcientų radimas yra paremtas neredukuotinais simetrinės grupės atvaizdais, charakterizuojamais taip vadinamom Jungo schemomis. Jungo schemos ženklina pasirinkto perstatymo operatoriaus matricos tikrinės vertės. Trijų kūnų sistemoms gaunami neredukuotiniai atvaizdai yra charakterizuojami Jungo schema [13 ], kuri atitinka pilnai antisimetrinį trijų dalelių poerdvį ir [21], kuri atitinka dalinės antisimetrijos neredukuotinį poerdvį. Pasirinkus pilnai antisimetrinius poerdvius trijų kūnų klasteriuose- galimos Jungo schemos
šešiems kūnams yra [16 ], [214 ], [22 12 ], [23 ]. Šiuos neredukuotinius poerdvius atitinka tikrinės vertės −1, −1/3,
1/9, 1/3. Pilnai antisimetrinį poerdvį charakterizuoja
Jungo schema [16 ], kurios tikriniai vektoriai yra reikiami
kilminiais koeﬁcientai. Šešių kūnų sistemos būsenos vektoriai gali būti charakterizuojami gerais kvantiniais skaičiais: harmoninio osciliatoriaus sužadinimo energija E,
pilnu judesio kiekio momentu J, lyginumu π, izosukiniu
T ir papildomu kvantiniu skaičiumi Δ, skirtu antisimetri-

nių būsenų numeracijai.
Konferencijoje pristatomi rezultatai, gauti naudojant
kilminių koeﬁcientų formalizmą transliaciškai invariantinėje bazėje. Atlikti skaičiavimai naudojant klasikinius
fenomenologinius dvidalelinius potencialus Reid93, Argonne18, Nijmegen ir modernius potencialus JISP16[6],
Daejeon18[7], leidžia įvertinti metodikos efektyvumą
naudojant įvairias dvidalelines sąveikas.
Skaičiavimai atlikti naudojant Lietuvos nacionalinio ﬁzinių ir technologijos mokslų centro aukšto našumo superkompiuterį Vilniaus universitete Fizikos fakultete („HPC Saulėtekis").

1
pav. Jakobi medis šešių kūnų sistemai su binariniais trijų
dalelių klasteriais.
Reikšminiai žodžiai: branduolio ﬁzika, matematinė ﬁzika, ab-initio skaičiavimai
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Alkyne arba Allene funkcines grupes turinčių karotinoidų virpesinės savybės
Vibrational Properties of Carotenoids containing Alkyne or Allene Functional Group
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Karotinoidai sutinkami įvairiose biologinėse
struktūrose. Augaluose dalyvauja kaip šviesos surinkimo
elementai ir kaip fotoapsauginiame procese. Jos turi
savybes sugauti singletinį ar tripletinį deguonį, kurios
užtikrina antioksidacines savybes. Karotinoidai taip pat
dalyvauja ir sudėtinguose biologiniuose procesuose kaip
signalų perdavime ir dalyvaujant kaip natūralūs maisto
dažai. Karonoidai pasižymi, kad turi stipriai sugeriančią
elektroninę būseną, kuri yra antroji sužadinta būsena ir
kuri stipriai priklauso nuo konjuguotų anglies-anglies
dvigubų jungčių skaičiaus. Kita savybė, kad pirmoji
sužadina būsena dėl savo dvielektroninės savybės yra
tokios pat simetrijos kaip ir pagrindinė būsena ir yra
fotoneaktyvi. Nors žemai esančios būsenos gali būti
teoriškai prognozuojamos, bet tikslios elektroninės ir
vibracinės savybės vis dar sudėtinga suskaičiuoti.
Skaičiavimai pasidaro dar sudėtingesni, kai norima
įskaityti aplinkos tirpiklių ar sudėtingesnės aplinkos
įtaką[1,2]. Natūralūs karotinoidai gali turėti įvairių tipų
funkcines grupes, tarp kurių gali būti Alkyne ar Alene
tipo grupių. Šios funkcinės grupės yra vieninteliai
darantys esminę įtaką vibracinėms savybėms, kurios
pastebimos skirtinguose tirpaluose. Šiame darbe
nagrinėjame alkyne ir alene grupes turinčių karotinoidų
virpesines savybes. Pagrindiniai šios klasės karotinoidai
yra diodinoksantinas, aloksantinas ir fukoksantinas.
Pagrindinė v1 Raman linija yra C=C jungties
virpesinė moda, o v2 – C-C jungties virpesinė moda. Šie
dažniai yra tiesiogiai stebimi eksperimentinėmis
sąlygomis ir yra naudojami charakterizuoti karotinoidus
baltymuose. Pirmiausia buvo nagrinėta tirpalo įtaka
diodinoksantinui ir aloksantino, kurio stebimas v1
pokytis, bet nestebimas v2. Po to buvo nagrinėtas
fukoksantinas, kuriame stebimas v1 ir v2 linijų pokyčiais
skirtinguose tirpikliuose.
Kvantinės mechanikos molekulių dinamika (QMD)
buvo atliekama su NwChem programine įranga, o
rezultatai toliau supermolekulės ir vakuumo artinyje
buvo analizuoti su Gaussian paketu. Pradiniai duomenys
buvo QMD skaičiavimams buvo paruošti naudojant
PCKMOL.
Molekulių dinamikos skaičiavimams
naudota Car-Parrinello metodika su PBE funkcionalu ir
PP pseudopotencialu, 300 K Nosé-Hoovwe termostatu,
0,07 fs žingsniu (20 Ry). Modelinės simuliacijos atliktos
1.5 ps. Domenų apdorojimui naudoti paketai Chemcraft,
GaussView ir VMD.
Statiniams skaičiavimams buvo naudotas B3LYP
funkcionalas su cc-pVDZ bazinėmis funcijomis.
Metodika buvo naudota gauti galutinėms konformacijų
geometrijoms, stabilumo tyrimams, PCM aplinkos
įskaitymui, virpesinių ir Ramano spektrų gavimui.
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1 pav. Diadinoksantino su 139 vandens molekulėmis
Car-Parrinello MD skaičiavimai 1,5ps, kuriame matosi
suformuoti aplinkos molekulių konformerai apie 900.

2 pav. Diadinoksantino suformuotas 3 konformeras,
kuris stabilizuojamas 5 vandens molekulėmis.
Atlikti tyrimai rodo, kad Alkyne ar Alene tipo
molekulės turi 3 konformerą (1 pav.), kuris gali būti apie
900 pasišukęs lyginant su kitais 2 žinomais konformerais.
Trečiasis konformeras (2pav.) yra stabilizuojamas tirpalo
molekulių. Ramano v1 linija pasislinko iki 10 cm-1,
priklausomai nuo tirpalo molekulių skaičiaus ir padėties.
Darbe buvo naudotas Lietuvos nacionalinio fizinių ir
technologijos
mokslų
centro
aukšto
našumo
superkompiuteris Vilniaus universitete Fizikos fakultete
(„HPC Saulėtekis“).
Reikšminiai žodžiai: Ramanas, DFT, karoteinoidai,
QMD .
Literatūra

[1] M. Macernis, Lith. J. Phys. 58, 4, 358-378 (2018).
[2] M. Macernis, J. Sulskus, S. Malickaja, B. Robert, L. Valkunas, J.
Phys. Chem. A 118, 10, 1817-1825 (2014).

112


Beta karoteno polieno grandinėlės virpesinių modų poslinkio elektroninio sužadinimo metu
modeliavimas kvantinės chemijos metodais
Modelling of Vibrational Modes Shifts of Beta Carotene Polyene Chains by Quantum
Chemical Methods
1
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Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Cheminės fizikos institutas, Saulėtekio al. 9, LT- 10222 Vilnius
ignas.gaiziunas@ff.stud.vu.lt

Karotenoidai yra natūralios gamtoje randamos
molekulės. Žmogaus organizme karotenoidai veikia kaip
antioksidantai, augaluose apsaugo fotosintezės centrus
nuo per daug intensyvios šviesos. Šios funkcijos susiję su
bespinduliniais šuoliais tarp pagrindinio, žemiausio
optiškai leistino ir žemiausio optiškai uždrausto
singuletinių elektroninių būsenų. Suartėjus potencinės
energijos paviršiams, perėjimui iš vieno elektroninio
lygmens į kitą įtakos turi virpesinės karotinoidų būsenos.
Šio darbo tikslas yra nustatyti beta karoteno
žemiausių elektroninių būsenų virpesinių modų energijų
ir poslinkių elektroninių šuolių metu kitimą.
Ramano spektre galima išskirti tris aktyvias
karotinoidams būdingas linijas, kurios įvardinamos ν 1, ν2
ir ν3. Darbe nagrinėjamos būtent šios tris normalinės
modos. n-osios elektroninės būsenos normalines virpesių
koordinates galima išreikšti per m-osios elektroninės
būsenos normalines koordinates taip:
ȁȁܳ ȁȁ ൌ ȁȁܮ ȁȁିଵ ȁȁܮ ȁȁȁȁܳ ȁȁ  ȁȁܮ ȁȁିଵ ȁȁݔ െ ݔ ȁȁ (1)

1 pav. S0 būsenos normalinių koordinačių išreiškimo
per S2 būseną matrica (ȁȁܮ௦ ȁȁିଵ ȁȁܮ௦ଶ ȁȁ)

Lygties (1) nario ȁȁ ܮȁȁ ȁȁ ܮȁȁ eilutės elementai yra
svoriniai koeficientai išreiktši vienos būsenos normalines
koordintes per kitos būsenos normalines koordinates.
Antras lygties narys yra normalinių koordinačių
poslinkis n Æ m šuolio metu.
Darbe, naudojantis tankio funkcionalo teorijos
sukinių apvertimo metodu [1], modeliuotos žemiausios
S0, S1 ir S2 elektroninės beta karoteno būsenos. Gautos
matricų sandaugos ȁȁܮ ȁȁିଵ ȁȁܮ ȁȁ šuoliams tarp beta
karoteno žemiausių elektroninių būsenų. Viena tokių
sandaugų pavaizduota 1 pav., čia vizualizuojami
sunormuoti matricos elementai. Matricos šuoliams tarp
kitų elektroninių būsenų vizualiai panašios. Iš šių matricų
nustatyta, kad vienos būsenos normalines koordinates
išreikšti užtenka tik per kelias kitos būsenos normalines
koordinates.

Darbe nustatyta, kad šuolių S0ÆS2 ir S2ÆS0 metu
ν3 moda praktiškai nekinta. ν1 ir ν2 modų normalinės
koordinatės turi būti išreikštos per 2–3 kitos elektroninės
būsenos normalines koordinates.
Rasti šuolių tarp S0, S1 ir S2 būsenų poslinkiai ν1, ν2
ir ν3 modoms (1 lentelė). Pagal poslinkių dydį galima
nustatyti kaip atrodo virpesinis spektras elektroninių
šuolių metu [2]. Šie poslinkiai rodo, kad vykstant šuoliui
tarp šių būsenų iš principo pereinama į tokią pačią
virpesinę būseną. Valentinių jungčių C-C kitimo ν2
modos šuolių S0ÆS1, S0ÆS2 ir S2ÆS0 atveju ir ν1
modos šuoliams S1ÆS0 ir S2ÆS0 yra sužadinamos ir
kitos virpesinės būsenos.

1 lentelė. Virpesinių modų poslikiai vykstant šuoliui iš
vienos elektroninės būsenos į kitą.

Reikšminiai žodžiai: beta karotenas, normalinės
modos, normalinių modų poslinkis.
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Naujų enaminų su skirtinga centrine grupe krūvio pernašos savybės
Charge transport properties of novel enamines with different central group
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Saulės celių kūrimo srityje naudojant organinį
puslaidininkį Spiro-OMeTAD, jau yra pasiekti neblogi
rezultatai. Tačiau ši medžiaga yra itin brangi, jos sintezė
sudėtinga, o išeiga nedidelė ir siekia tik 40 % [1]. Todėl
ieškoma naujų efektyvesnių junginių. Buvo susintetinti
nauji enaminai su įvairiomis centrinėmis grupėmis (1
pav.), kurios darė įtaką tiek jonizacijos potencialui, kuris
kito nuo 5,03 iki 5,37 eV, tiek ir skylių dreifiniam
judriui.

3 pav. pateikiamos naujų enaminų skylių dreifinio
judrio priklausomybės nuo elektrinio lauko stiprio.
Geriausias judris yra stebimas V1215 ir V1219
medžiagose (1,2·10-2 ir 2·10-2 cm2/Vs, esant 106 V/cm
elektrinio lauko stipriui). Aukštas skylių judris šiose
medžiagoje
gali
būti
aiškinamas
didžiausia
π-konjugacija
bei
palankia
kompaktiškam
susipakavimui erdvine struktūra. Reikia pažymėti kad
visos tirtos junginių serijos skylių judriai skiriasi nedaug
ir kinta praktiškai vienos eilės ribose. Tad centrinės
jungiamosios grupės įtaka nėra stipri. Mažiausias judris
gautas, kai jungiamoji grandis yra fluorenas (V1203) bei
fenoksibenzenas (V1217), nors judrio vertės lieka
pakankamai aukštos - 2·10-3 cm2/Vs, o grynoje V1217
judrio iš matuoti nepavyko.
Visumoje šie junginiai pasižymi gera skylių pernaša
bei energetiniais lygmenimis tinkamais naudojimui
dažais
pajautrintų saulės celių struktūrose.
-1
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Krūvininkų pernaša tirta šių darinių 2-5 μm storio
sluoksniuose. Judrios yra skylės ir visoms medžiagoms
jų XTOF signalas yra palyginti mažai dispersiškas, todėl
galėjome patikimai nustatyti skylių lėkio trukmes
(2 pav.).
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-d U/d t (a.u.)

-d U/d t (a.u.)

10

4

0

-3

10

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

10

-9

FTO+V1203, d=5.4Pm
Al+V1215, d=3.5Pm
Al+V1216, d=4.1Pm
Al+V1219, d=2.4Pm
Al+V1220, d=1.3Pm

FTO+[V1203+(PC-Z),1:1], d=10Pm
Al+[V1215+(PC-Z),1:1], d=4.4Pm
Al+[V1216+(PC-Z),1:1], d=4.5Pm
Al+[V1217+(PC-Z),1:1] d=3.6Pm
Al+[V1218+(PC-Z),1:1], d=5.1Pm
Al+[V1219+(PC-Z),1:1], d=5Pm
Al+[V1220+(PC-Z),1:1], d=4.3Pm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1/2

448 V
380 V
328 V
294 V
248 V
188 V
154 V
126 V
100 V
72 V
48 V
28 V

1/2

E judrio
(V/cm)priklausomybės nuo
3 pav. Skylių dreifinio
elektrinio lauko stiprio naujuose enaminuose

Reikšminiai žodžiai: organinis puslaidininkis, skylių
judris, jonizacijos potencialas, π-konjugacija.
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Netvarkių puslaidininkių liuminescencijos spektrų modeliavimas Monte-Karlo metodu
Simulations of luminescence spectra of disordered semiconductors by Monte-Carlo approach
Ieva Guigaitė1, Darius Abramavičius1
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9-III, LT-10222 Vilnius
guigaite12@gmail.com

1

Nitrido turintys junginiai pasižymi lengvai keičiamu
draustinės energijos tarpo pločiu, dėl to tokios medžiagos
yra dažnai naudojamos šviestukų ir lazerinių diodų
gamyboje. Šuolių per lokalizuotas būsenas pobūdžiui tirti
tokiose medžiagose dažnai pasitelkiami spektroskopijos
metodai. Nitrido junginiuose išmatuotos fotoliuminescencijos
juostos
pločio
temperatūrinės
priklausomybės įgauna anomalias S ir W formas [1, 2],
kurios įrodo, jog medžiagoje vyksta eksitonų šuoliavimas. Tokiu būdu stebint medžiagos liuminescencijos
charakteristikas galima nagrinėti įvairios struktūros
netvarkias medžiagas.
Netvarkios medžiagos vidinė struktūra yra nulemta
įvairių defektų ir nehomogeniškumų, kurie iš esmės
keičia medžiagos potencialo paviršių. Įprastai paviršiaus
fliuktuacijų
energinės
vertės
yra
atsitiktinai
sugeneruojamos iš Gauso pasiskirstymo, tačiau realią
medžiagą geriau apibūdina erdvėje koreliuotų verčių
modelis [3]. Viename iš eksitonų šokavimo AlGaN
sluoksniuose tyrimų [1] buvo nustatyta, jog norint sukurti
erdvėje koreliuoto potencialo paviršiaus modelį,
potencialas turi būti apibūdinamas dvejopo mastelio
modeliu. Šiame tyrime potencialo paviršiaus fliuktuacijas sudaro dvi funkcijos – didesnės skalės
koreliuotos fliuktuacijos, ir mažesnio mastelio atsitiktinės fliuktuacijos. Galutinė funkcija, kuri aprašo šias
erdvines fliuktuacijas tuomet gaunama pasitelkus Furjė
analizės metodus bei pasinaudojus Vynerio-Chinčino
teorema.
Netvarkios medžiagos savybės gali būti nagrinėjamos
tiriant lazerio impulsu sugeneruotų krūvininkų judėjimo
charakteristikas. Šiame darbe buvo modeliuojama skylių
judėjimo dinamika gardelėje, kurią sudaro vienodais
atstumais vienas nuo kito išsidėstę mazgai. Skylė juda
tarp gardelės mazgų paklusdama Milerio-Abrahamso
šuolių mechanizmui, kur šuolio iš padėties ݉ į ݊
spartos dydis įvertinamas pagal:
ߥ

ൌ ܣ ൈ ൝

 ቀെ

ͳǡ 

ா ିா
ా ்

ቁǡܧ  ܧ

ܧ ൏ ܧ

,

būsena mazge priklausys nuo potencialo paviršiaus
fliuktuacijų laidumo lygmenyje, ir ši priklausomybė
nulems, ar po medžiagą judanti skylė sąveikaus su
elektronu rekombinuodama ar šoks į gretimas padėtis.
Skylė gali rekombinuoti su elektronu kiekviename erdvės
taške spinduliniu būdu, o rekombinacijos sparta
proporcinga elektrono radimo tame taške tikimybei.
Todėl kiekvienu atveju Monte-Karlo metodu parenkamas
vykdyti vienas iš galimų įvykių – skylė gali arba atlikti
šuolį į vieną iš artimiausių mazgų, arba rekombinuoti su
užimame mazge esančiu elektronu.
Šio darbo metu buvo nagrinėjamos liuminescencijos
charakteristikos sukuriant netvarkios medžiagos modelį,
kuriame potencialo fliuktuacijų koreliacija erdvėje
nusakoma Gauso funkcija:
షȁೝȁమ

ܥሺݎሻ̱݁ ೝబ మ ,

(2)

čia ݎ – koreliacijos atstumas. Darbo metu buvo gauta
liuminescencijos kinetikos bei spektrai prie įvairių
medžiagos vidinę struktūrą nusakančių parametrų bei
prie skirtingų temperatūros verčių.
Reikšminiai žodžiai: liuminescencija, Monte-Karlo
algoritmas, netvarkūs puslaidininkiai, Furjė analizė.
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(1)

čia ܣ ൌ ߥ ሺെʹߛܴ ሻ , ߥ – šuolio sparta.
Įvertinus šuolių į artimiausius mazgus tikimybes, nauja
krūvininko padėtis parenkama atsitiktinai, pritaikius
Monte-Karlo algoritmą.
Netvarkių puslaidininkių laidumo ir valentinių juostų
fliuktuacijos lemia medžiagos elektrines savybes.
Aprašant šiame darbe nagrinėjamą netvarkios medžiagos
modelį tariama, jog kiekviename gardelės mazge
egzistuoja tikimybė ten rasti elektroną, kuri yra
apibūdinama Fermi-Dirako pasiskirstymu. Elektrono
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Tulžies pūslės akmenų susiformavimo tyrimas Ramano sklaidos spektroskopiniu metodu
Study of gallstones formation by means of Raman scattering spectroscopy
Gerda Mickūnaitė1, Rimantė Bandzevičiūtė1, Justinas Čeponkus1, Gabija Julija Rudzikaitė2, Eglė Olekaitė2, Agnė
Kirkliauskienė2, Vaiva Hendrixson2, Valdas Šablinskas1
1
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Cheminės fizikos institutas, Saulėtekio alėja 3, LT-10257 Vilnius
2
Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Biomedicinos mokslų institutas, Fiziologijos, biochemijos,
mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra, M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
gerda.mickunaite@ff.vu.lt
Cholelitiazė (tulžies pūslės akmenligė) – liga, kurios
metu tulžies pūslėje susiformuoja akmenys. Sergamumas
tulžies pūslės akmenlige pasaulyje siekia apie 20 %, liga
susijusi su tulžies pūslės, storosios žarnos bei kasos
vėžiniais susirgimais, todėl yra svarbu laiku pašalinti
susiformavusius akmenis [1]. Pagrindinis ligos gydymo
metodas – chirurginė operacija, kuri sukelia pažaidas bei
komplikacijas, todėl šiuo metu yra reikalingi nauji
cholelitiazės gydymo būdai, kurie leistų išsaugoti organą,
efektyviai tirpintų susidariusius akmenis, neleistų jiems
pakartotinai formuotis.
Siekiant atrasti naujus gydymo būdus yra svarbu
nustatyti tulžies pūslės akmenų sudėtį. Tam praktikoje
taikoma nemažai įvairiausių metodų, tačiau jie užima
laiko, kadangi yra būtinas specialus bandinių
paruošimas, o išsamiai tiriamojo bandinio sudėties
analizei atlikti reikalingi dideli medžiagos kiekiai [2].
Taikant Ramano sklaidos spektroskopijos metodą
specialus bandinių paruošimas yra nereikalingas,
sudėties nustatymui pakanka mažo medžiagos kiekio.
Tyrimo metu buvo analizuojami 22 pacientų (įvairaus
amžiaus vyrų ir moterų) tulžies pūslės akmenų Ramano
sklaidos spektrai.
Iš tulžies pūslės akmenų Ramano sklaidos spektrų
nustatyta, kad tulžies pūslės akmenis sudaro
cholesterolis, fosfolipidai, riebiosios rūgštys, baltymai,
kalcio karbonatas, kalcio oksalatas, kalcio bilirubinatas,
bilirubinas, biliverdinas.
Tyrimo metu tulžies pūslės akmenys suklasifikuoti į
4
pogrupius:
cholesterolinius,
cholesteroliniuskarbonatinius, ruduosius ir juoduosius. Cholesterolinių
akmenų grupei priskirti tie tulžies pūslės akmenys, kurių
spektruose stebimos intensyvios cholesterolio spektrinės
juostos, esančios 3036–2850 cm-1 intervale, o
cholesterolinių–karbonatinių akmenų grupei tie
akmenys, kurių spektruose stebimos ne tik cholesterolio,
tačiau ir kalcio karbonato (1087 cm-1, 205 cm-1,
153 cm-1) spektrinės juostos. Rudųjų akmenų grupės
spektruose stebima intensyvi bilirubino arba kalcio
bilirubinato (1618 cm-1) juosta, o juodųjų akmenų grupes
spektruose – intensyvios kalcio bilirubinato arba
bilirubino (1618 cm-1) ir kalcio karbonato (1087 cm-1,
282 cm-1, 153 cm-1) spektrinės juostos.
Siekiant atrasti naujas tulžies pūslės akmenų šalinimo
bei jų susiformavimo prevencines priemones, labai
svarbu suprasti tulžies pūslės akmenų susiformavimo
mechanizmus, kurie iki šiol nėra tiksliai žinomi [2].
Užregistravus cholesterolinių tulžies pūslės akmenų

skirtingų sluoksnių spektrus pastebėtas kalcio
bilirubinato, bilirubino, baltymų ir lipidų spektrinių
juostų intensyvumo kitimas. Literatūroje [3] aprašoma,
kad cholesterolinių tulžies pūslės akmenų užuomazgos
formavimuisi įtaką daro kalcio bilirubinatas, kurio
spektrinių juostų (1618 cm-1, 1581 cm-1, 1497 cm-1,
1192 cm-1) intensyvumo padidėjimas yra stebimas
centrinės tulžies pūslės akmenų dalies spektruose.
Centrinės tulžies pūslės akmenų dalies spektruose taip
pat stebimas bilirubino (1618 cm-1, 1497 cm-1,
1192 cm-1, 1338 cm-1), lipidų (1270 cm-1) ir baltymų
(1254 cm-1) spektrinių juostų intensyvumo padidėjimas,
kuris gali būti paaiškintas tuo, jog tolimesnis tulžies
pūslės akmenų vystymosi etapas vyksta baltymui
mucinui sutrikdžius tulžies druskų pusiausvyrą, dėl ko
bilirubinas jungdamasis su lipidais ir laisvomis
cholesterolio molekulėmis formuoja cholesterolio
monohidrato kristalus, kurie jungdamiesi tarpusavyje
formuoja cholesterolinius tulžies pūslės akmenis. Visų
išvardintų juostų intensyvumo sumažėjimas yra stebimas
vidinės šviesios bei išorinės akmenų dalies spektruose
(1 pav.). Užregistruoti Ramano sklaidos spektrai
patvirtina minėtą cholesterolinių tulžies pūslės akmenų
susiformavimo teoriją, todėl Ramano sklaidos
spektroskopijos metodas yra tinkamas ir išsamesniems
tulžies pūslės akmenų tyrimams.
Ramano sklaidos intensyvumas

Centras (1)
Vidus, šviesi sritis (2)
Išorė (3)

3 1
2

1500

1000

500

Ramano poslinkis, cm-1

1 pav. Cholesterolinio tulžies pūslės akmens skirtingų
sluoksnių Ramano sklaidos spektrai
Reikšminiai žodžiai: virpesinė spektroskopija,
Ramano sklaidos spektroskopija, tulžies pūslės akmenys
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Biologiškai suderinami CuInS2/ZnS kvantiniai taškai vėžio diagnostikai
Biocompatible CuInS2/ZnS quantum dots for cancer diagnostics
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Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Ca' Foscari University of Venice, Via Torino 155/b,
I-30170, Venezia-Mestre, Italy
5
Chemijos ir bioinžinerijos fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius,
Lietuva
vitalijus.karabanovas@nvi.lt
Optiniai diagnostikos metodai, tokie kaip
fluorescencijos spektroskopija ar dviejų fotonų
mikroskopija, pasižymi jautrumu, lankstumu ir
vaizdinimo realiu laiku galimybe. Šie optinės biopsijos
metodai gali būti tinkama alternatyva įprastoms vėžio
diagnostikos priemonėms – magnetinio rezonanso
tomografijai ar kompiuterinei tomografijai [1].
Pagrindinės kliūtys, neleidžiančios optinių vaizdinimo
metodų plačiau pritaikyti klinikinėje praktikoje, yra
prastos naudojamų organinių fluorescuojančių dažų
optinės savybės (mažas sugerties koeficientas, nedidelis
Stokso poslinkis) ir žemas jų stabilumas biologinėse
terpėse. Šiuos trūkumus galima apeiti vietoje organinių
dažų naudojant kvantinius taškus (KT). Dėl tinkamų
optinių savybių (didelio sugerties koeficiento ir Stokso
poslinkio bei aukšto fotoliuminescencijos kvantinio
našumo), didelio koloidinio stabilumo ir atsparumo
fotoblukimui KT yra patrauklūs įvairių sutrikimų
diagnostikai ir terapijai. Be to, kai kurie KT, pavyzdžiui,
sudaryti iš švino chalkogenidų (PbS, PbSe ir PbTe)
skleidžia artimojo infraraudonojo spektrinio diapazono
šviesą, patenkančią į audinių optinio skaidrumo langą
[2]. Šie KT leistų vaizdinti giliau esančius navikus nei
įmanoma naudojant standartinius regimojo diapazono
šviesoje fluorescuojančius dažus. Pagrindinis geriausiai
ištirtų KT trūkumas – jų sudėtyje esantys toksiški
sunkieji metalai (kadmis ir švinas), dėl kurių tokių KT
naudojimas gali turėti nepageidaujamų padarinių visam
organizmui [3].
Nanotoksiškumo galima išvengti naudojant sunkiųjų
metalų neturinčius KT, pavyzdžiui, sudarytus iš CuInS2.
Moksliniai tyrimai įrodė mažesnį CuInS2 KT
toksiškumą, lyginant su CdSe KT [4]. Šie KT taip pat
pasižymi geromis optinėmis savybėmis ir šviesos emisija
artimajame infraraudonajame spektriniame diapazone.
Nors atsižvelgus į jų savybes CuInS2 KT atrodo tinkami
medicinos diagnostikai, toks jų taikymas šiuo metu yra
apribotas fundamentalių tyrimų stokos.
Be jau minėtų savybių KT taip pat turi didelį
modifikavimo potencialą – juos galima funkcionalizuoti
ar prie jų prijungti įvairias biomolekules, taip padidinant
KT specifiškumą bei panaudojant juos vaistų ar kitų
junginių pernašai. Kita vertus, KT paviršiaus

modifikavimas gali turėti įtakos jų patekimui į ląsteles
bei kitoms jų savybėms [5], todėl svarbu ištirti skirtingų
funkcinių grupių poveikį.
Šiame darbe buvo tirtas skirtingomis funkcinėmis
grupėmis modifikuotų CuInS2/ZnS šerdies/apvalkalo KT
taikymas vėžio diagnostikai. KT buvo funkcionalizuoti 2
būdais – amino ar karboksilo grupėmis, taip pat buvo tirti
ir nefunkcionalizuoti KT. KT optinės savybės ir jų
stabilumas skirtingose terpėse buvo tirtas naudojant
sugerties, fluorescencijos ir fluorescencijos gyvavimo
trukmės spektroskopiją. KT dydis buvo nustatytas
atominės jėgos mikroskopijos ir dinaminės šviesos
sklaidos metodais, koloidinis KT stabilumas buvo
įvertintas išmatavus jų zeta potencialą. KT kaupimasis
vėžinėse ląstelėse buvo tirtas naudojant skenuojančią
konfokalinę mikroskopiją.
Tyrimo metu gauti rezultatai laido įvertinti
CuInS2/ZnS KT tinkamumą vėžio diagnostikai in vitro
sistemoje, tačiau sėkmingam jų klinikiniam pritaikymui
būtina
ištirti
jų
vaizdinimo
potencialą
eksperimentiniuose gyvūnuose.
Reikšminiai žodžiai: kvantiniai
diagnostika, funkcionalizavimas.
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Klampai jautraus fluorescencinio dažo BODIPY-h
susikaupimas žmogaus ląstelėse
Accumulation of viscosity sensitive fluorescent dye BODIPY-h in human cells
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Ląsteliniai klampos pokyčiai signalizuoja apie
viduląstelinius pakitimus, prasidėjusius diferenciacijos, apoptozės mechanizmus arba įvairių sutrikimų,
pavyzdžiui, vėžio pradžią [1]. Klampos pokyčių
nustatymas leistų geriau perprasti šiuos vyksmus,
tačiau tam būtini nauji metodai, tinkantys optiniams
matavimams ir leidžiantys neinvaziniais metodais
fiksuoti klampą ląstelėse.
Vienas iš sprendimų – molekuliniai rotoriai arba
klampos jutikliai, kurių veikimas pagrįstas
fluorescencijos
gyvavimo
trukmių
pokyčiais
priklausomai nuo aplinkos klampos [1], [2]. Šiame
tyrime naudojamas naujai susintetintas molekulinis
rotorius – BODIPY-h (boro dipirometenas su
prijungta fenilo grupe). Būtent fenilo žiedo
prijungimas prie fluorescencinio dažo BODIPY lemia
šios molekulės jautrumą klampai. Tačiau prieš platesnį
BODIPY-h dažų taikymą, būtina išsiaiškinti šios
molekulės savybių kaitą priklausomai nuo ląstelių tipo,
šio dažo viduląstelinės lokalizacijos bei sąveikos su
lipidais ląstelių membranose. Tyrime naudotos
žmogaus krūties vėžio ląstelių linijos bei odos
mezenchiminių kamieninių ląstelių (MSC) kultūros,
siekiant įvertinti kaip dažo susikaupimas priklauso
nuo ląstelės tipo.
Tyrimo
tikslas
buvo
ištirti
BODIPY-h
fizikochemines savybes ir nustatyti molekulinio
rotoriaus susikaupimą ląstelėse. Buvo išmatuota naujai
susintetinto fluorescencinio dažo sugertis įvairiuose
tirpaluose, fluorescencijos spektrai, fluorescencijos
gesimo kinetikos bei atlikti susikaupimo dinamikos
tyrimai
BODIPY-h sugerties ir fluorescencijos spektrai
buvo išmatuoti fosfatiniame buferio tirpale (PBS) bei
ląstelių mitybinėje terpėje – DMEM (angl. k.
„Dulbecco‘s Modified Eagle Medium“) su serumu
(FBS – embrioninis veršiuko serumas) ir be serumo.
Fluorescencijos gesimo kinetikos nustatytos ląsteles
inkubavus su 9 μM BODIPY-h skiestu su DMEM arba
su PBS tirpalais. Susikaupimo dinamikos įvertinimui
buvo naudotos krūties vėžio MDA-MB-231 ir MCF-7
ląstelių linijos bei žmogaus odos mezenchiminės
kamieninės
ląstelės
(MSC).
Ląstelės
buvo
inkubuojamos 15 min, 30 min, 60 min, 120 min su
9 μM BODIPY-h tirpalu. Po inkubacijos, ląstelių
branduoliai buvo dažomi
Hoechst 33258

fluorescenciniu dažu. Dažų susikaupimas ląstelėse stebėtas konfokaliniu mikroskopu Nikon Eclipse Te2000
-U. Fluorescencijos gesimo kinetikos nustatytos
Edinburgh FLS 920 fluorimetru.
Nustatyta, kad BODIPY-h sąveikauja su baltymais,
kadangi į tirpalą pridėjus 10 % FBS, sugerties ir
fluorescencijos spektrai pasislenka 5 nm į ilgesnių
bangų pusę. Analogiškai ir fluorescencijos spektro
juosta ląstelėse yra pasistūmus į ilgesnių bangų pusę
10 nm lyginant su dažo FL spektro smaile ląstelių
terpėje su serumu. Dažo kaupimosi dinamikos tyrimai
atskleidė, kad dažas nepaisant savo hidrofobiškumo
nesilokalizuoja vien membraninėse struktūrose ir jam
nebūdingas specifinis kaupimasis – dažas difunduoja
pro ląstelės membraną, žymi įvairias viduląstelines
struktūras, bet branduolio porų nepraeina.

B

A

1 pav. Žalia spalva – BODIPY-h susikaupimas
ląstelėse, mėlyna spalva – ląstelių branduoliai
nudažyti Hoechst dažu. A) Žmogaus odos MSC. B)
MCF-7 krūties vėžio ląstelės. Inkubacija su
BODIPY-h 60 min. Skalė 30 μm.
Reikšminiai žodžiai: klampa, molekuliniai rotoriai,
fluorescencijos gyvavimo trukmė, vėžinės ląstelės.
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Egzosomų adhezija naudojant funkcionalizuotus nanodeimantus
Exosomes Adhesion by Functionalized Nanodiamonds
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The understanding of nano–exosomes interactions is
essential in order to obtain more knowledge about cell
motility, morphology, proliferation and differentiation
[1]. Cells are surrounded by extracellular matrix in their
natural environment [2]. Nanoscale topography is
observed on the extra–cellular matrix surface. The
interaction between nanodiamond nanoparticles (size 57 nm) and exosomes (size 80-200 nm) has been
investigated. It has been shown that nanodiamonds with
oxygen containing groups on the surface allow for a

significantly better exosomes attachment over hydrogen
functionalization. Exosomes were linked with
nanodiamonds and their motility were analyzed using
different cell lines in vitro. Mixture of the cyanobiphenyl
organic banana-shaped molecules and ball shaped
dendritic molecules were used as extracellular matrixes
and were well oriented around nanodiamond to onion or
ball structures, as illustrated in Fig.1.

Fig. 1. Dynamic formation of the vesicles- nanocarriers in the organic matrix with strong aligning of the molecules in
the concentric layers of membranes, much like an onion during time 1-3 min (A, B, C, D) or balls (E). Grey and black
images visualized by microscopy. Vesicles in the red denoted segments were turned
into colorized 3-D models to better visualization
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Žmogaus kraujo plazmos baltymais stabilizuotų aukso nanoklasterių sintezė bei spektrinių
savybių tyrimai
Synthesis and spectral properties of gold nanoclusters stabilized by human blood plasma
proteins
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470 nm ir 640 nm bangos ilgiais (λžad = 405 nm).
Literatūroje aprašyta baltymais stabilizuotų AuNK
fluorescencija paprastai registruojama raudonojoje
spektrinėje srityje ties 640 - 660 nm, be to, atskiri
sintezėje naudoti tirpalai nepasižymėjo fluorescencija
šioje srityje, todėl galime teigti, kad atliekant sintezę
tirpale susiformavo žmogaus kraujo plazmos baltymais
stabilizuoti aukso nanoklasteriai.
Lyginant skirtingų sintezių metu susidariusių AuNK
fluorescencijos
intensyvumą
nustatyta,
kad
intensyviausia fluorescencija gaunama medžiagas
sumaišius santykiu 1:15 (Rh-) plazmos atveju bei
santykiu 1:12,5 (Rh+) plazmos atveju.
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Normuotas fluorescenijos intensyvumas, s.v.

Pastaraisiais
dešimtmečiais,
itin
didelio
susidomėjimo sulaukė įvairūs nanodariniai bei
nanostruktūros. Dėl unikalių šių nanomedžiagų savybių
itin plačiai tiriamas jų taikymas siekiant jas panaudoti
efektyvesnei onkologinių susirgimų diagnostikai bei
gydymui. Vieni tokių nanodarinių - baltymu stabilizuoti
aukso nanoklasteriai (AuNK) - liuminescencinės
nanomedžiagos, sudarytos iš kelių ar kelių dešimčių
aukso atomų, kas lemia unikalias optines, elektrines ir
chemines jų savybes, nesudėtingą sintezės procesą,
mažą toksiškumą. Siekiant išvengti agregacijos, tokios
nanodalelės yra stabilizuojamos biosuderinamumu
pasižyminčiais junginiais. Vienos iš populiariausių bei
plačiausiai tiriamų šio tipo nanodalelių - aukso
nanoklasteriai stabilizuoti jaučio serumo albuminu
(JSA-Au-NK) [1], tačiau literatūroje yra pateikiama
rezultatų, rodančių, kad AuNK galima sėkmingai
sintetinti naudojant ir kitokius baltymus (pvz. lizocimą
[2]). Siekiant ateityje šio tipo nanostruktūras naudoti in
vivo diagnostikoje bei terapijoje yra tikslinga ištirti
galimybę sintetinti šias daleles panaudojant žmogaus
kraujo plazmos baltymus, nes tai leidžia tikėtis geresnio
biosuderinamumo su žmogaus organizmu.
Šiame darbe mes tyrėme galimybę susintetinti
žmogaus kraujo plazmos baltymais stabilizuotus AuNK,
nustatinėjome optimalius sintezės parametrus, ištyrėme
susidariusių nanodarinių optines savybes.
Aukso nanoklasteriai buvo sintetinami naudojant
modifikuotą Xie ir kolegų pasiūlytą sintezės metodiką
[1]. Atliekant sintezę, filtruota (per 0,22 μm filtrą) ir
skiesta (1,6 karto) žmogaus kraujo plazma (3,2 mL)
buvo sumaišyta su natrio šarmo tirpalu (320 μL, 1 M) ir
chloroauratine rūgštimi (c = 1,88 × 10-2 M, skirtingiems
eksperimentams naudoti tūriai buvo 1,6; 1,92; 3,2 mL)
ir palikta maišytis 37°C temperatūroje 17 valandų.
Sintezės atliktos naudojant dviejų tipų žmogaus kraujo
plazmą - vienu atveju panaudojus plazmą su rezus
neigiamu (Rh-) faktoriumi, kitu - su rezus teigiamu
(Rh+). Sintezių metu parinkti skirtingi chloroauratinės
rūgšties tūriai, kad tirpale baltymo molekulių ir aukso
atomų koncentracijų santykis būtų 1:12,5; 1:15; 1:25.
Susintetintų žmogaus kraujo plazmos baltymais
stabilizuotų
aukso
nanoklasterių
sugerties,
fluorescencijos bei fluorescencijos žadinimo spektrai
pateikti 1 pav. Iš fluorescencijos spektrų matyti, kad po
sintezės
gautame
tirpale
registruojamos
dvi
fluorescencijos juostos regimojoje spektro srityje - ties

700

Bangos ilgis, nm

1 pav. Žmogaus kraujo plazmos (Rh+) baltymais
stabilizuotų aukso nanoklasterių, gautų medžiagų
santykiu 1:12,5, spektrinės charakteristikos
Reikšminiai žodžiai: aukso nanoklasteriai, žmogaus
kraujo plazmos baltymai, fluorescencija.
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Žmogaus kraujo plazmos įtaka aukštynkeitėms nanodalelėms: koloidinio stabilumo ir
biosuderinamumo tyrimas in vitro
Human blood plasma impact on upconverting nanoparticles: colloidal stability and
biocompatibility study in vitro
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Norint pagerinti ankstyvą vėžio diagnostiką ir
gydymą į pagalbą pasitelkiamos nanotechnologijos,
leidžiančios sukurti daugiafunkces nanodaleles.
Tinkamai susintetintas bei funkcionalizuotas nanodaleles
galima vienu metu pritaikyti tiek ankstyvai vėžio
diagnostikai, tiek taikinių terapijai. Tokios nanodalelės
turi būti fotostabilios, biosuderinamos, pasižymėti
dideliu
liuminescencijos
kvantiniu
našumu
infraraudonųjų spindulių ruože [1]. Šiandien giluminių
navikų diagnostikai kuriamos aukštynkeitės nanodalelės
(AKND), kurios pasižymi anti-Stokso emisija, t.y.
savybe keisti mažesnės energijos spinduliuotę į didesnės
energijos spinduliuotę nuo ultravioletinės srities iki
artimosios
infraraudonosios
srities.
AKND
registruojamuose
emisijos
spektruose
matomi
spinduliniai šuoliai: 340 nm (1I6→3F4), 360 nm
(1D2→3H6), 450 nm (1D2→3F4), 480 nm (1G4→3H6),
510 nm (1D2→3H5), 650 nm (1G4→3F4), 800 nm
(3H4→3H6), kurie siejami su tulio energetiniais
lygmenimis. Kadangi AKND pasižymi intensyvia
emisija UV srityje ir audinių optinio skaidrumo lange
(650-1800 nm), šios nanodalelės gali būti pritaikomos
tiek fotosensibilizuotai navikų terapijai, tiek navikų
vaizdinimui [2]. Tačiau prieš šių dalelių panaudojimą
biologiniuose objektuose, yra labai svarbu ištirti jų
stabilumą fiziologinėje aplinkoje ir biosuderinamumą.
Šiame darbe buvo tiriamos ortorombinės fazės
LiYF4:Yb3+, Tm3+ AKND, padengtos citrato, fosfolipidų
arba SiO2 apvalkalu. AKND koloidiniam stabilumui
įvertinti, nanodalelės buvo inkubuojamos ląstelių
mitybinėje terpėje, praturtintoje žmogaus kraujo plazma
(0 grupė Rh(+) ir Rh(-)) bei antikoaguliantu heparinu
(15 IU/mL), AKND emisijos spektrai registruojami
fluorimetru esant λex= 980 nm. AKND kaupimasis
žmogaus krūties vėžio ląstelių linijose MCF-7 ir
MDA-MB-231 ląstelėse esant skirtingoms inkubacijoms
trukmėms įvertintas konfokalinės mikroskopijos metodu,
biosuderinamumas įvertintas XTT metodu AKND
inkubuojant 24 val. su ląstelėmis.
Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad AKND dengtos
fosfolipidais ir SiO2 pasižymi koloidiniu stabilumu

tirtose terpėse, tuo tarpu citratu dengtos AKND buvo
linkusios agreguoti. Taip pat pastebėta, kad žmogaus
kraujo plazma skatino ląstelių proliferaciją lyginant su
įprastiniu ląstelių mitybinės terpės komponentu veršiuko
embriono serumu.

1 pav. Aukštynkeičių nanodalelių, dengtų
skirtingais apvalkalais, inkubuotų žmogaus kraujo
plazmoje ir eukariotinės ląstelės, į kurią tos dalelės
patenka, schema
Reikšminiai žodžiai: aukštynkeitės nanodalelės,
žmogaus kraujo plazma, koloidinis stabilumas, ląstelių
proliferacija, nanodalelių kaupimasis.
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Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai
Polarimetric nonlinear microscopy for biomedical studies and cancer diagnostics
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Po lazerio sukūrimo tapo įmanoma sukoncentruoti
didelio intensyvumo elektromagnetinius laukus laike ir
erdvėje ir taip sukelti netiesinės optikos reiškinius.
Vienas tokių reiškinių – dviejų fotonų sužadinimo
fluorescencija (TPEF). Didėjant fotonų tankiui, auga
tikimybė molekulei vienu momentu sugerti du fotonus.
Po tokio įvykio, molekulė elgsiasi taip tarsi būtų sugėrusi
vieną dvigubo dažnio fotoną ir fluorescuoja.
Kitam netiesinės optikos reiškiniui – antros
harmonikos generacijai (SHG) fluorescencinių dažiklių
nereikia. Intensyvios spinduliuotės elektriniame lauke
medžiagos poliarizuotumo atsakas tampa anharmoninis
ir išspinduliuotos šviesos spektre atsiranda antros, trečios
ir kitų harmonikų dedamosios. Tam reikia, kad medžiaga
pasižymėtų tvarkia, centro simetrijos neturinčia
struktūra. Izotropinėse medžiagose SHG vykti negali,
nes jų antros eilės netiesinis jautris lygus nuliui. Gamtoje
SHG gali sukelti spiralinės struktūros skaidulos:
kolagenas, miozinas, mikrotubulės [1].
Kolagenas – tai struktūrinis baltymas, randamas
tarpląstelinėje erdvėje. Patologijos atveju kolageno
tvarka audinyje gali būti suardyta, todėl šių pokyčių
identifikavimas gali padėti patikslinti ligų diagnozę [2].
Netiesinėje mikroskopijoje vietoj regimosios šviesos
šaltinio dažniausiai naudojama ~1 μm bangos ilgio
spinduliuotė. Šioje spektro srityje yra biologinių audinių
skaidrumo langas ir mažesnė spinduliuotės sklaida.
Skenuojantys netiesiniai mikroskopai pasižymi optiniu
sekcionavimu: antros eilės netiesiniai reiškiniai vyksta
tik intensyviausioje pluošto dalyje – židinyje, todėl
galima gauti vaizdus gilesniuose sluoksniuose [3].
Nors skenuojanti netiesinės optikos mikroskopija
pradėta taikyti prieš maždaug 40 metų, tačiau tik
palyginti neseniai atsirado pakankamai didelės impulso
energijos ir didelio pasikartojimo dažnio lazeriai,
leidžiantys netiesiškai sužadinti bandinį plačiame lauke
ir gauti patenkinamo intensyvumo signalą. Dėl to plataus
lauko netiesinis mikroskopas vaizdą gali užregistruoti
per žymiai trumpesnį laiką. Tai svarbu klinikinėje
aplinkoje, kur susidaro dideli bandinių kiekiai.
Jau sukonstruotas veikiantis plataus lauko netiesinio
mikroskopo prototipas, kuriuo galima užregistruoti H&E
dažytų odos audinių SHG ir TPEF vaizdus (1 pav.).
Bendradarbiaujant su histopatologais, mikroskopas bus
naudojamas kuriant naujus bandinių charakterizavimo ir
diagnostikos metodus. Netiesinė SHG poliarimetrija

leidžia nedažytuose audiniuose matyti kolageną ir
nustatyti jo skaidulų orientaciją [4], todėl bus tiriamos
galimybės iš nedažytų bandinių išgauti pakankamai
informacijos diagnozei sudaryti.

1 pav. Kairėje: plataus lauko netiesinio optinio
mikroskopo schema. (Pol. – poliarizatorius, filtrai:
trumpabangis 750 nm, juostiniai 500-540 nm (SHG)
arba 580-620 nm (TPEF). Dešinėje: H&E metodu
dažyto odos audinio vaizdai (a – baltoje šviesoje, b –
kolageno SHG, c – eozino TPEF), skalė: 25 μm.
Reikšminiai žodžiai: netiesinė, optika, mikroskopas,
plataus lauko, antros harmonikos generacija, dviejų
fotonų sužadinimo fluorescencija, kolagenas, miozinas.
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Elektrocheminio SERS metodo taikymas kofeino pėdsakų seilėse nustatymui
Detection of caffeine traces in saliva using electrochemical SERS method
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Alkaloidai – tai dažniausiai augalinės kilmės centrinę
nervų sistemą stimuliuojantys organiniai junginiai, tokie
kaip kokainas, morfinas, nikotinas bei kofeinas.
Pastarasis iš kitų šios grupės psichoaktyvių cheminių
medžiagų išsiskiria laisvu prieinamumu visame
pasaulyje. Nedidelės kofeino dozės (suaugusiam žmogui
iki 400 mg per parą) daro įtaką žmogaus budrumui bei
fiziniam aktyvumui, tačiau per didelis šių molekulių
kiekis organizme sukelia tokius simptomus kaip
kraujospūdžio padidėjimas, nemiga, virškinimo trakto
negalavimai, širdies problemos bei kitus sveikatos
sutrikimus [1, 2]. Tai ypatingai aktualu vaikams ir
vyresnio amžiaus žmonėms, kadangi šių grupių
atstovams minėti šalutiniai poveikiai yra ūmesni. Rizika
perdozuoti kofeino kyla ir dėl to, kad maisto produktų
gamintojai dažnai slepia arba neteisingai nurodo tikrąją
produktų sudėtį.
Patekęs į žmogaus organizmą, kofeinas paplinta po
visą kūną. Jo pėdsakai aptinkami biologiniuose
skysčiuose. Šiems skysčiams priskiriamos ir seilės, kurių
išgavimui ir paruošimui, lyginant su, pavyzdžiui, krauju,
nereikalingos specialios priemonės. Biologinių skysčių
kiekybinei ir kokybinei analizei atlikti yra tinkamas
eletrocheminis paviršiaus sustiprintos Ramano sklaidos
(angl. EC–SERS) metodas, kuris panaudojamas vis
daugiau medicinos sričių [3]. EC–SERS spektrų
registravimo metu keičiant elektrodo elektrinio
potencialo vertę, galima valdyti analitės molekulių
adsorbciją ant elektrodo metalo paviršiaus, orientaciją šio
paviršiaus atžvilgiu ir kitus elektrocheminius procesus.
Pritaikius EC–SERS metodiką biologinių skysčių
tyrimams, mažos koncentracijos kofeino pėdsakų seilėse
nustatymas šiuo metodu galėtų turėti tiesioginį taikymą
medicinos diagnostikoje.
Tyrimų metu siekiant sustiprinti tiriamos molekulės
Ramano sklaidos signalą, panaudoti dviejų tauriųjų
metalų (Ag ir Au) nanodalelių tirpalai (1 pav.). Buvo
įvertinama signalo intensyvumo priklausomybė nuo
nanodalelių koncentracijos, koloidinius tirpalus
centrifuguojant skirtingais išcentriniais pagreičiais.
Taikant EC-SERS metodą naudotas sidabrinis darbinis
elektrodas. Aktyviam elektrodo sluoksniui paruošti
naudoti du metodai: (1) ant elektrodo paviršiaus
išdžiovinant efektyviausiai kofeino molekulės Ramano
sklaidos signalą stiprinantį koloidinį tirpalą ir (2)
šiurkštinant elektrodą elektrochemiškai. Buvo nustatytas
veiksmingiausias elektrodo šiurkštinimo būdas, tyrimo
metu keičiant oksidacijos–redukcijos ciklų parametrus –
ciklų skaičių, potencialo kitimo greitį ir jo ribines vertes.

Paviršiaus sustiprintos Ramano sklaidos spektrai buvo
registruojami keičiant elektrodo potencialą.

1 pav. Ag (A) ir Au (B) nanodalelių TEM atvaizdai
Žmogaus seilių EC–SERS tyrimams buvo taikyta
elektrodo paruošimo metodika, kurios metu suformuotas
nanostruktūrizuotas sidabro paviršius efektyviausiai
stiprino kofeino molekulės Ramano sklaidos signalą.
Lyginant seilių ir modelinio seilių bei kofeino tirpalo (10
mM) EC–SERS spektrus, galima išskirti 5 kofeino
identifikavimui tinkamiausias virpesines juostas,
atitinkančias 447 cm–1, 645 cm–1, 694 cm–1, 806 cm–1 ir
1361 cm–1 bangos skaičius (2 pav.). Remiantis gautas
rezultatais, galima teigti, jog tyrimų metu nustatyta
efektyviausia sidabro elektrodo paviršiaus aktyvacijos
metodika yra tinkama kofeino pėdsakų seilėse
nustatymui.

2 pav. Seilių ir modelinio seilių ir kofeino tirpalo
(10 mM) EC–SERS spektrai
Reikšminiai žodžiai: kofeinas, paviršiaus sustiprinta
Ramano sklaida, sidabro nanodalelės, elektrochemija
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Nereceptinių vaistų likučių kraujyje diagnostiniai tyrimai SERS spektriniu metodu
Diagnostic studies of traces of OTC drugs in blood by SERS spectroscopy
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Nereceptinių vaistų vartojimas labai paplitęs, dėl to
yra didelė neteisingos savigydos tokiais vaistais rizika.
Dažniausiai vartojami nereceptiniai vaistai – aspirinas ir
paracetamolis yra pardavinėjami gryni arba kitų vaistų
sudėtyje. JAV apie 20 % gyventojų nuo 18 m. suvartoja
bent po 1 aspirino tabletę per dieną [1], tokių vaistų
perdozavimas gali sukelti kepenų, nervų sistemos
pažeidimus ir lemti netgi mirtį [2]. Operatyviai nustatyti
vaistą, kuriuo buvo perdozuota labai svarbu – nuo to
priklauso
gydymo
efektyvumas.
Šiuolaikinėje
medicinoje perdozavimas šiais vaistais nustatomas
chromatografiniais bei masių spektrometrijos metodais
[3]. Šie metodai gana jautrūs, tačiau yra sudėtingi,
reikalauja laiko ir pasiruošimo, todėl yra aktualu šiam
diagnostiniam uždaviniui pritaikyti kitus spektrinius
metodus, galinčius pagreitinti perdozuoto vaisto
diagnozavimą.
Mūsų siūlomas paviršiaus sustiprintos Ramano
sklaidos (angl. – SERS) spektroskopinis metodas
pasižymi cheminiu specifiškumu bei dideliu jautrumu ir
todėl yra tinkamas mažos koncentracijos molekulinių
darinių kokybiniams ir kiekybiniams tyrimams. SERS
spektriniame eksperimente naudojamos
metalų
nanodalelės Ramano sklaidos signalus gali stiprinti
milijoną ir daugiau kartų, taigi tampa galimas vaistų arba
jų metabolitų aptikimas analizuojant biologinių skysčių
SERS spektrus. Šiame darbe ištirta galimybė panaudoti
SERS spektrinį metodą dviejų nereceptinių vaistų:
aspirino ir paracetamolio likučių aptikimui kraujyje.
Aspirinas kraujyje, veikiamas esterazių, labai greitai
virsta salicilo rūgštimi (aspirino metabolitu).
Šiame darbe salicilo rūgšties vandeninis tirpalas ir
paracetamolio vandeninis tirpalas buvo sumaišyti su
krauju ir kraujo serumu ir ištirti vaistų pėdsakų
spektriniai markeriai registruojant SERS spektrus. Buvo
atlikti
paracetamolio ir salicilo rūgšties SERS
spektriniai tyrimai kraujyje ir serume. Kraujo SERS
spektrai sunkiai interpretuojami, tačiau pašalinus iš
kraujo ląsteles (serume) spektrai supaprastėja ir yra
lengviau interpretuojami. Didelės koncentracijos salicilo
rūgšties (5 mM) tirpalas sumaišytas su 20 kartų skiestu
kraujo serumu ir pastebėti spektriniai žymenys – salicilo
rūgšties spektrinės juostos ties 1032 cm-1 (G(CH) + žiedo
deformaciniai virpesiai) atsiradimas bei netiesioginis
spektrinis žymuo – fenilalanino spektrinės juostos ties
1003 cm-1 (žiedo deformaciniai virpesiai) išryškėjimas.
Serumo, salicilo rūgšties ir salicilo rūgšties serume SERS
spektrai pateikti 1 pav. Remiantis šiais žymenimis galima
aptikti salicilo rūgšties koncentraciją kraujyje iki 3 mM.
Tai atitinka ribą tarp terapinės ir pavojingos vaisto
metabolito kraujyje koncentracijos.

Paracetamolio (1 mM) ir paracetamolio serume 10
mM 20 kartų skiestame serume) SERS spektrai pateikti
tame pačiame paveiksle. Nustatyti paracetamolio
spektriniai žymenys – spektrinė juosta ties 1168 cm-1
(δ(ph-N, C-OH) žiedo deformaciniai virpesiai) ir ties 861
cm-1 (δ(C-H) + δ(C-C) neplokštuminiai žiedo virpesiai).
Metodas buvo patikrintas klinikiniu tyrimu. Buvo
registruojami paciento suvartojusio standartines vaistų
dozes (3,2 g aspirino arba 4 g paracetamolio) kraujo
serumo SERS spektrai, paimant kraujo mėginius 30 min,
1 h, 2 h po vaisto suvartojimo. Tokių tyrimų metu pavyko
aptikti salicilo rūgšties pėdsakus kraujyje. Paracetamolio
terapinės ir toksiškos dozės kraujyje yra ženkliai
mažesnės (0,1 – 1 mM), todėl SERS metodu nustatyti
paracetamolio suvartojimo nepavyko. Taigi, SERS
spektrinis metodas gali būti taikomas aspirino
perdozavimo diagnozavimui, tašiau netinkamas
paracetamolio diagnostiniams tyrimams.

1 pav. Salicilo rūgšties (apačioje - I), salicilo rūgšties
serume (II), paracetamolio (III), paracetamolio serume
(IV) ir serumo (V) SERS spektrai. Spektrai registruoti
ant Ag nanodalelių substrato.
Reikšminiai žodžiai: SERS, vaistų perdozavimas,
paviršiaus sustiprinta Ramano sklaida, aspirinas,
paracetamolis.
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Fotosensibilizatoriumi funcionalizuotos nanodalelės ir kamieninės ląstelės vėžio teranostikoje
Photosensitizer functionalized nanoparticles and stem cells for cancer theranostics
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Ankstyvosios diagnostikos trūkumas ir prastas
chemoterapinių vaistų specifiškumas navikiniam
audiniui išlieka pagrindinėmis šiuolaikinės onkologijos
problemomis. Tobulėjant technologijoms, siekiamybe
tapo sukurti vieną platformą, kombinuojančią abi
norimas savybes – diagnostiką ir terapiją. Tokiais
teranostiniais agentais galėtų tapti optiškai matomos ir
lengvai
įvairiais
vaistais
funkcionalizuojamos
nanodalelės.
Fotodinaminė navikų terapija (FNT) – vienas
moderniausių vėžio gydymo metodų, naudojantis
tamsoje netoksiškas molekules fotosensibilizatorius
(FS), kurie po švitinimo regimąja šviesa generuoja
vėžinėms ląstelėms toksiškas aktyviąsias deguonies
formas. Nepaisant FNT potencialo, prastas FS
susikaupimas navike užkerta kelią platesniam terapijos
pritaikomumui klinikinėje praktikoje. Selektyvumas ir,
tuo pačiu, didesnis terapijos efektyvumas gali būti
padidinamas naudojant specifinius nanonešiklius.
Savo ankstesniuose darbuose parodėme sėkmingą
nekovalentinę puslaidininkinių nanodalelių – kvantinių
taškų
(KT)
–
modifikaciją
antros
kartos
fotosensibilizatoriumi chlorinu e6 (Ce6) [1]. Tokie
kompleksai gali būti sužadinami šviesa, kurios nesugeria
FS, nes fotoliuminescuojanti nanodalelė atlieka energijos
donoro funkciją ir, vykstant Fiorsterio rezonansinei
energijos pernašai (FRET), perduoda energiją greta
esančiam Ce6. Gavęs energiją iš KT, Ce6 lemia
citotoksiško singletinio deguonies susidarymą. Dėl KT
optinių savybių tokie kompleksai taip pat gali būti
panaudojami ir vėžio diagnostikoje.
Vis dėlto, pasyvaus funkcionalizuotų nanodalelių
susikaupimo navike neužtenka selektyvumui ir terapijos
efektyvumui užtikrinti. Ląstelės, turinčios įgimtą
migraciją naviko link, gali būti panaudojamos
nanodalelių tikslinei pernašai paverčiant jas terapiniais
„Trojos arkliais“. Savo tyrimuose naudojame naviko
stromoje aptinkamas mezenchimines kamienines ląsteles
(MKL). Vėžinės ląstelės, išskirdamos įvairius
chemoatraktantus, skatina MKL migraciją į navikus.
Taip pasinaudojant MKL tropizmu link vėžinio audinio
gali būti pernešamos teranostinės nanodalelės.
Ankstesniuose tyrimuose įrodėme, kad MKL
selektyviai migruoja link vėžinių ląstelių tiek in vitro,
tiek in vivo sistemose ir sėkmingai nugabena nanodaleles
į naviką, bet ne sveikus audinius [2]. Norėdami ištirti
terapinį potencialą, suformavome KT ir Ce6 teranostinį
kompleksą. Buvo ištirtos fizikocheminės komplekso

savybės, jo stabilumas ir kraujo serumo baltymų įtaka
komplekso stabilumui. In vitro tyrimuose KT-Ce6
kompleksas, sužadintas mėlyna šviesa, sukėlė 100 %
MKL ir vėžinių ląstelių žūtį. FNT efektyvumas taip pat
buvo įvertintas ir pelėse su navikais – taikant KT-Ce6
kompleksą gabenančių MKL terapiją pavyko sumažinti
naviko dydį ir dvigubai prailginti pelių išgyvenamumą.

1 pav. Principinė mezenchiminių kamieninių ląstelių ir
kvantinio taško-chlorino e6 (KT-Ce6) komplekso
terapijos schema.
Reikšminiai
žodžiai:
kvantiniai
taškai,
mezenchiminės kamieninės ląstelės, fotosensibilizatorius,
fotodinaminė terapija, teranostika
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pH daromas poveikis GMC superšeimos flavoenzimų fluorescentinėms savybėms
The effect of pH on the fluorescent properties of the GMC superfamily flavoenzymes
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Biologiniai jutikliai yra viena aktualiausių temų
biofizikinių mokslų srityje. Biojutikliai geba nustatyti
biologiškai
aktyvių
medžiagų
koncentracijas,
neišskirdami jų iš joms natūralios biologinės aplinkos,
todėl tokių jutiklių kūrimas yra perspektyva greitai bei
tiksliai biomedžiagų analizei. Norint sukurti ir ištobulinti
biojutiklį pirmiausia reikalingi įvairūs fermento savybių
tyrimai. Nepaisant didėjančio flavoenzimų mokslinių
tyrimų skaičiaus, esama gana mažai informacijos apie šių
fermentų spektroskopinius pokyčius esant skirtingam
terpės rūgštingumui (pH) ir temperatūrai. Vienos iš
svarbiausių fermentą apibūdinančių savybių yra
selektyvumas ir fermentinis aktyvumas, kuris gali būti
reguliuojamas. Fermento selektyvumas substratui
priklauso nuo erdvinio substrato prijungimo prie
fermento aktyviojo centro. Tuo tarpu fermentų aktyvumą
lemia jo struktūra, kuriai kintant, pakinta ir fermentinės
savybės. Dažnai aktyvumą lemia nebaltyminė prostetinė
grupė – kofaktorius.
Gliukozės - metanolio - cholino (GMC) superšeimai
[1] priklauso tokie flavoenzimai, kaip gliukozės oksidazė
(GOx), piranozės oksidazė (POx), cholesterolio oksidazė
(ChOx), alkoholio oksidazė (AlOx). Visų šitų fermentu
kofaktoriumi yra flavinadenindinukleotidas (FAD).
Spektroskopinės savybės GOx ir pačio FAD kofaktoriaus
ganetinai plačiai ištirtos [2], tuo tarpu kitu fermentu jos
mažiau žynomos. Pavizdžiui, POx yra unikalus
biokatalizatorius
daugelio
angliavandenių
transformacijai, paverčiant paprastuosius cukrus ar
cukraus darinius vertingais tarpiniais produktais, kurie
gali būti toliau naudojami retųjų cukrų, grynųjų cheminių
medžiagų ar farmacijos produktų sintezei. Kadangi, POx
katalizuoja įvairių aldopiranozių ir disacharidų
oksidaciją prie 2-ojo anglies atomo iki atitinkamų 2-keto
cukrų kartu su O2 redukcija į H2O2. Neseniai buvo
įrodyta, kad POx gali būti naudojamas kaip anodinis
komponentas biokuro ląstelėse, pakeisdamas gliukozės
oksidazę (GOx), kuri tradiciškai naudojama šioje srityje.
POx turi keletą privalumų lyginant su GOx, pvz platesnis
substrato specifiškumas suteikia galimybę panaudoti
daugiau angliavandenių [3].
Šio darbo metu buvo tiriami GOx, POx, ChOx ir
AlOx oksidazių bei flavinadenindinukleotido (FAD)
spektroskopinių savybių kitimai skirtingo rūgštingumo
terpėse 22–ų dienų laikotarpyje. Tyrimo metu sugerties
ir fluorescencijos spektrų registravimas bei relaksacijos
trukmių matavimai buvo atliekami naudojant acetatiniusfosfatinius buferinius tirpalus, kurių pH vertės kito nuo 3
iki 8.

Darbo metu nustatėme, kad 1 – 4 matavimo dienomis
rūgštiniuose (pH 2 – 3) FAD tirpaluose pradeda
formuotis katijoninė FAD struktūra. Jos susidarymas
lemia sugerties bei fluorescencijos spektrų kitimus:
antrosios sugerties juostos ties 450 nm intensyvumas
sumažėja, o pirmosios juostos maksimumo padėtis
pasislenka į ilgesnių bangų pusę. Stebint fluorescencijos
spektrus, matomas juostos ties 530 nm intensyvumo
mažėjimas tolimesnių matavimų metu, kuris taip pat
siejamas su katijonine FAD struktūra.
Esant pH 3 tirpalo rūgštingumui stebima
intensyviausia FAD, GOx, POx ir AlOx fluorescencija.
Lyginant integralinius fluorescencijos intensyvumo
kitimus 1–ąją matavimo dieną, nustatėme, kad pH 3
tirpaluose FAD, GOx, POx bei AlOx integraliniai
fluorescencijos intensyvumai beveik sutampa. Tai leidžia
patvirtinti prielaidą, kad esant šiam rūgštingumui FAD
disocijuoja iš GOx, POx bei AlOx fermentų. Tuo tarpų
ChOx fermento spektroskopinių savybių pokyčiai esant
pH 3-8 intervale ryškiai skiriasi.
Esant optimaliam pH 6 rūgštingumui, GOx
fluorescencijos intensyvumas ties 530 nm yra pats
mažiausias. Tai siejama su didžiausiu fermento
aktyvumu bei FAD kvantinio našumo savybėmis.
Reikšminiai žodžiai: flavoenzimai, gliukozės oksidazė,
piranozės oksidazė, cholesterolio oksidazė, alkoholio
oksidazė, pH.
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Metschnikowia rūšies mielių ląstelių tyrimas paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos
metodu panaudojant aukso nanodaleles su išoriniu SiO2 sluoksniu
Surface enhanced Raman spectroscopic analysis of Metschnikowia spp. yeasts cells by using
SiO2 shell isolated gold nanoparticles
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Paviršiaus sustiprinta Ramano spektroskopija (PSRS)
yra vienas informatyviausių ir jautriausių tyrimo metodų,
leidžiančių tirti biologines sistemas in situ vandeninėje
terpėje. Vis dėlto, PSRS yra apribota Au, Ag ir Cu
nanostruktūrinių paviršių tyrimais. Siekiant praplėsti
metodo galimybes kitų metalų (Pt, Fe, Co) ir paviršių
(gyvos ląstelės) tyrimuose, 2010 metais buvo pasiūlyta
naudoti Au ir Ag nanodaleles, apsaugotas plonu silicio
oksido sluoksniu (Au@SiO2, Ag@SiO2). Šiuo atveju,
nanodalelės branduolys atlieka Ramano spektrų
stiprintuvo vaidmenį, o SiO2 sluoksnis apsaugo
nanodaleles nuo tarpusavio cheminės sąveikos ir
tiesioginės sąveikos su tiriamuoju paviršiumi [1].
Eksperimento metu tirtos Metschnikowia rūšies
mielės, sintetinančios pulcherimino rūgštį, kuri su
trivalente geležimi sudaro netirpų raudoną kompleksą –
pigmentą pulcheriminą. Priklausomai nuo augimo
terpėje esančios geležies kiekio galima stebėti aplink šias
mieles savaime susidarančių rudų žiedų atsiradimą.
Taip pat yra žinoma, kad geležis yra būtina kvėpavimo ir
kitų gyvybinių procesų palaikymui, todėl Metschnikowia
pulcherrima
nuolat
konkuruoja
su
kitais
mikroorganizmais ir taip pasižymi antagonistiniu
poveikiu [2].
Metschnikowia mielių ląstelių tyrimui susintetintos
sferinės formos, 46 ± 6 nm dydžio aukso nanodalelės su
išoriniu silicio dioksido sluoksniu (~ 3 nm). Pirma,
redukuojant tetrachloraukso rūgštį natrio citratu
vandeninėje terpėje gauti aukso branduoliai. Toliau,
aukso paviršiaus modifikavimui panaudotas (3aminopropil) trimetoksilanas (APTMS), su kuriuo
virinant skystas stiklas formuoja tankų SiO2 tinklelį [3].
Ramano sklaidos spektrai registruoti Renishw inVia
Ramano spektrometru/ mikroskopu (Renishaw, UK) su
termoelektriškai šaldomu (−70 °C) daugiakanaliu CCD
detektoriumi kambario temperatūroje (20 ± 2°C).
Ramano sklaidos žadinimui naudota diodinio lazerio
spinduliuotė, kurios bangos ilgis 785 nm. Ramano
spektrų registravimui ir mikroskopinių vaizdų gavimui
naudotas tolimo nuotolio 50×/0,50 skaitinės apertūros
objektyvas, 1200 rėžių/mm gardelė. Lazerinės
spinduliuotės galia ties bandiniu – 0,9 mW, fokusavimo
dėmė ~ 1,9 μm. Pasirinktas integravimo laikas 300 s.
Tyrimo
metu
pirmą
kartą
užregistruoti
Metschnikowia pulcherrima PSRS spektrai (1 pav.).
Remiantis gautais rezultatais identifikuota mielių ląstelės
sienelė ir joje esantys funkciniai elementai (baltymai,

lipidai, aminorūgštys). Nustatyta, kad spektrai, kuomet
naudotos Au@SiO2 nanodalelės kartu su mielių
ląstelėmis atsikartoja, virpesinių juostų dažniai nekinta
bei neatsiranda papildomų juostų dėl cheminės sąveikos
su dalelėmis. Aminorūgščių, C-N, amidiniai virpesiai
atspindi gyvos ląstelės bioaktyvumą, vykstančią baltymų
sekreciją ir antrinės struktūros kitimą, todėl PSRS
metodas, kuomet panaudojamos Au@SiO2 nanodalelės
leidžia in situ sekti ląstelės biocheminių procesų eigą.

1 pav. Metschnikowia mielių Ramano spektras (mėlynas)
be nanodalelių ir PSRS spektras (juodas) su Au@SiO 2
nanodalelėmis; Au@SiO2 nanodalelių Ramano spektras
(raudonas).
Reikšminiai žodžiai: Metschnikowia pulcherrima,
Au@SiO2 nanodalelės, paviršiaus sustiprinta Ramano
sklaida
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Protono pernašos modeliavimas nuo protonuotos šifo bazės bakteriorodopsino retinolyje
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Spalvai jautrūs jutikliai, dirbtiniai tinklainės
implantai, šviesos baterijų veikimas ir kiti modernūs
biotechnologiniai prietaisai remiasi Rodopsino baltymų
optinėmis ir elektrinėmis savybėmis. Modelinė sistema
fotoaktyvių rodopsinų veikimui tirti yra naudojamas
bakteriorodopsinas[1].
Bakteriorodopsiną
sudaro
septynios transmembraninės spiralės, o tarp jū yra
įsiterpęs chromoforas – retinalio molekulė. Pastaroji
kovalentiškai susijungusi su lizino aminorūgštimi per
protonuotą Šifo bazę. Žinoma, kad retinalio
izomerizacija įvyksta sugėrus regimosios šviesos fotoną,
inicijuojanti bakteriorodopsino fotociklą, kurio būsenos
žymimos raidėmis J, K, L, M, N ir O. Perėjęs visas
būsenas bakteriorodopsinas grįžta į pradinę padėtį, kuri,
kaip pradinė būsena, žymimą BR. Šio fotociklo rezultatas
yra protono pernaša iš citoplazminės į išorinę membranos
pusę, bet įvairiuose opsinuose gali būti skirtingi jonai,
pvz. Cl- [2,3].
Bakteriorodopsino daugumos fotociklo būsenų
struktūros yra jau nustatytos rentgeno spindulių
difrakcijos metodais, kurie leidžia gerai suprasti grubaus
modelio protono pernašos mechanizmo savybes [2,3].
Visgi detalesnį vaizdą susidaryti yra sudėtinga, nes
ankstyvųjų fotociklo būsenų procesas yra subtilus ir į
daugelį klausimų kristalografinės struktūros neatsako.
Pradinis protono atsiskyrimas nuo šifo bazės remiasi
įvairiais modeliais, bet nei vienas iki galo jo negali
paaiškinti.
Šio darbo tikslas yra naudojantis DFT skaičiavimo
metodika sumodeliuoti retinalio molekulės pagrindinės ir
sužadintos
būsenų
struktūras
pradiniame
bakteriorodopsino fotocikle, nustatyti baltymo aplinkos
įtaką šioms struktūroms, sumodeliuoti protono pernašą.
Pradinės šifo bazės izomerizacija ir jų skirumai yra
matoma tarp BR ir L būsenų, todėl skaičiavimai buvo
atliekami su BR ir L būsenų struktūromis. Visi
skaičiavimai buvo atliekami Gaussian09 paketu.
Retinalio struktūros geometrijos optimizacija buvo
atlikta naudojant B3LYP/cc-pVDZ, LC-BLYP/ccpVDZ. Struktūrų geometrijos optimizacija baltymo
aplinkoje buvo atlikta pasinaudojant QM/MM metodika:
ONIOM, kur žemesni sluoksniai fiksuoti ir skaičiuoti su
PM6 metodika..
Atlikus eilę skaičiavimų gauta, kad su L būsenos
deformacijomis retinalis minimumo neturi. Skaičiavimai
buvo atlikti įskaitant ONIOM metodu visas baltymines
dalis 10 Å žemesniame sluoksnyje. Skaičiavimai
pakartoti įskaitant vieną po kito supermolekulės
lygmenyje skirtingas baltymines dalis. Visgi, L būsenos
deformacinio minimumo gauti retinalyje nepavyko.

Kitas skaičiavimo etapas buvo protono pernašos
analizė ir jos tyrimas kiek svarbios yra L būsenos
deformacijos. Protono pernaša buvo modeliuojama
supermolekulės lygmenyje įskaitant retinalį, vandens
molekukę ir ASP85 grupę. Fiksuoti buvo atstumai tarp
ASP85 ir retinalio, kad modelis būtų artimesnis
kristolografiniams duomenimis. Gauta, kad net ir nesant
retinalio molekulės deformacijoms protonas turi aiškų
potencinį energijos paviršių, kuriuo nuo retinalio
protonuotos šifo bazės pereina prie vandens molekulės, o
nuo vandens molekulės protonuojama ASP85 grupė.
Rezultatai nesikaičia, jeigu modelyje nėra atskiri atomai
fiksuojami.
Priešingoje nei ASP85 retinalio pusėje yra ASP212
grupė, kuri struktūriškai analogiška ASP85 grupei, bet
yra protonuota. Pagal skaičiavimo rezultatus, nesant
struktūrai protononuotai, protonouta šifo bazė
neperduoda vandens molekulės ASP212. Atvirkščiai
protonuota ASP212 grupė yra linkusi per vandenį
perduoti protoną neprotonuotai šifo bazei.
Šiame tyrime buvo gauta, kad retinalis turi du
skirtingus centrus, kurie pasižymi skirtingomis
savybėmis. Visgi, vienas centras su ASP85 reikalauja
detalės tolimesnės analizės.
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Fotooksiduojančio fluorescuojančio poliškumo sensoriaus taikymas lipidinėse membranose
Application of fluorescent polarity sensor with photooxidative properties in lipid membranes
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Ląstelės yra kompleksiškos struktūros, kurių
membranose, sudarytose iš fosfolipidų, gausu įsiterpusių
makromolekulių ir receptorių. Natūraliomis sąlygomis
ląstelės membrana yra skysta, todėl makromolekulės joje
gali pakankamai laisvai judėti (difunduoti), o šis difuzijos
greitis bei kitos funkcinės ląstelės savybės priklausys nuo
fosfolipidų fazės: skystos-tvarkios arba skystosnetvarkios, dera paminėti, jog ląstelės membrana yra
daugiafazė sistema, t.y. joje vienu metu gali koegzistuoti
kelios skirtingos fosfolipidų fazės. Norint suvokti ląstelės
funkcionavimą, itin svarbu nustatyti kokioje fazėje/se
egzistuoja jos membrana, o tai galima išsiaiškinti
naudojant aplinkos poliškumui jautrius fluoroforus, kurie
pasižymi solvatochromiškumu – emisijos spektro
priklausomybe nuo tirpliklio. Taigi, įterpus tokius
fluoroforus į ląstelių membranas ir pasitelkus
fluorescencijos mikroskopu, galima nustatyti membranos
fazę, skirtingose ląstelės vietose. [1]

1 pav. Poliškumui
molekulinė struktūra.

jautraus

fluoroforo

fotodinaminę terapiją sustabdyti optimaliu metu, kai
vėžinės ląstelės yra sunaikintos, bet sveikųjų ląstelių
žūtis – minimali.

2 pav. Tirto fluoroforo emisijos spektrai skirtingų fazių
liposomose.

Šiame darbe buvo tirta BODIPY-NMe2 elgesys
modelinės membranose. Buvo naudojamos skirtingų
fazių liposomos: skystos-tvarkios ir skystos-netvarkios.
Šiais eksperimentais buvo siekiama išsiaiškinti pastarojo
fluoroforo elgesį diaugiafazėje ir daugiakomponentinėje
sistemoje kaip ląstelės membrana, pradžioje suvokus
pavienių fazių įtaką šiam fluoroforui. Skystos-netvarkios
fazės liposomoms naudotas elementarus fosfolipidas
DOPC, o skystos-tvarkios fazės liposomoms pagaminti
naudotas dviejų fosfolipidų (DPPC ir DOPC) bei
cholesterolio mišinys. BODIPY-NMe2 dažo emisijos
tyrimai aiškiai rodo spektrinius skirtumus skirtingų fazių
liposomose (2 pav.). Atitinkamai pakinta ir BODIPYNMe2 fluorescencijos kinetika. Šie rezultatai parodo, jog
pastarojo
fluoroforo
solvatochromiškumas
yra
pakankamai stiprus, kad fluoroforas pajustų subtilų
aplinkos skirtumą lipidinėje membranoje, kai jos fazė
pakinta. Tai suteikia vilčių, kad ši molekulė rodys žymiai
stipresnius spektrinius ir fluorescencijos kinetikos
pakitimus fotooksidacijos metu, kuomet lipidinėje
membranoje įvyksta daug ryškesni pokyčiai.

BODIPY-NMe2

Poliškumui jautrūs fluoroforai turi didelį potencialų
pritaikymą fotodinaminėje terapijoje. Tai besivystantis
lokalizuotas vėžinių susirgimų gydymo metodas, kuomet
sergančio audinio vidun tiesiogiai įterpiamas
fotosensibilizatorius – medžiaga, kuri sužadinta šviesos
generuoja itin aktyvią ir gyvosioms sistemos nuodingą
deguonies formą – singletinį deguonį, kuris
oksiduodamas įgalina ląstelės mirtį. [2] Apoptozės metu
singletinis deguonis taipogi oksiduoja membraną
sudarančius lipidus, todėl pakinta membranos struktūra ir
sutrikdoma jos funkcija.
Mūsų tiriamas fluoroforas BODIPY-NMe2 (1 pav.)
turi abi aukščiau minėtas patrauklias savybes. Jis yra
stipriai solvatochromiškas ir taip pat geba generuoti
singletinį deguonį. Šios unikalios savybės gali leisti šį
fluoroforą naudoti membranos pokyčių sekimui realiu
laiku fotodinaminės terapijos metu. Pagal vykstančius
membranos pokyčius būtų galima spręsti apie
fotodinaminės terapijos progresą, o tai leistų

Reikšminiai žodžiai: fotochemija, fluorescencijos
spektroskopija, lipidinės membranos, fotodinaminė
terapija.
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Branduolinė medicina – tai medicinos sritis, kurioje
skirtingi radiofarmaciniai preparatai naudojami ligų
diagnostikai, gydymui ar ligos gydymo atsako
stebėjimui. Pacientams skiriamų radiofarmacinių
preparatų dozavimo tikslumas priklauso nuo rutininių
kokybės kontrolės matavimų, periodinių patikrinimų su
kalibraciniais šaltiniais ir palyginimo su antrinio etalono
įranga.
Siekiant įvertinti Lietuvos ligoninėse naudojamų
aktyvumo
kalibratorių tikslumą,
buvo
atlikti
palyginamieji matavimai, jų metu kalibratorių atsakas
lygintas su antrinio dozės kalibratoriaus Capintec CRC15R (kilnojamoji 4π γ jonizacinė kamera) Nr. 158488
atsaku. Kilnojamoji jonizacinė kamera susieta su
stacionariąja jonizacine kamera Fidelis Nr. 06048, jos abi
palyginimų būdu susietos su Čekijos Nacionalinio
metrologijos instituto etalonu ir yra Lietuvos
nacionalinio radionuklidų aktyvumo vieneto etalono
dalis didelio aktyvumo srityje.
Palyginamųjų matavimų metu buvo nustatyta
matavimo neapibrėžtis priklausomai nuo radionuklido ir
geometrijos (3 ml švirkštas, kapsulė, strypas ir P6
standartinis buteliukas, kurio matmenys 54 mm x 21.75
mm, o sienelės storis 1.2 mm) dažniausiai Lietuvoje
gydymui ir diagnostikai naudojamiems radionuklidams
18
F, 99mTc, 131I, ir 223Ra bei kalibraciniams šaltiniams,
naudojamiems įrangos patikrinimui ir kalibravimui 137Cs,
22Na ir 57Co. Palyginamųjų matavimų rezultatai pateikti 1
lentelėje. Ligoninėse buvo patikrinta 14 skirtingų
gamintojų ir modelių radionuklidų kalibratorių: Veenstra
VDC-404, Veenstra VDC-405, Veenstra VIK-202,
COMECER PITAGORA, Capintec CRC-15R, PTW –
CURIEMENTOR 2, LEMER PAX ScintiDose,
ATOMLAB 100.
Branduolinėje medicinoje naudojamų dozės
kalibratorių rodmenys yra svarbūs vertinant diagnostinės
įrangos fizinius parametrus: erdvinę skiriamąją gebą,
gama kameros netolygumą, pozitronų emisijos
tomografijos įrangos standartizuotą kaupimo vertę,
atliekant pacientų dozimetrinius skaičiavimus ir
užtikrinant kokybės kontrolę, kai vadovaujamasi
vietiniais ir tarptautiniais reikalavimais [1, 2].

1 lentelė. Palyginamieji dozių kalibratorių matavimai
Tyrimų
Radionuklidas ir Nustatyta didžiausia
geometrija
neapibrėžtis (%), k=2 skaičius
137
28
Cs (P6)
8,3
123
1
I (P6)
3,0
99m
7
Tc (P6)
14,8
99m
11
Tc (švirkštas)
12,1
57
1
Co (strypas)
1,3
22
2
Na (strypas)
4,2
18
7
F (P6)
8,9
18
2
F (švirkštas)
4,8
131
2
I (P6)
1,9
131
1
I (kapsulė)
5,8
223
3
Ra (P6)
1,3
Atlikti tyrimai parodė, kad siekiant atitikti
tarptautinių rekomendacijų reikalavimus (neapibrėžtis,
ne didesnė kaip 5 % gydymo ir ne didesnė kaip 10 %
diagnostikos procedūroms), būtina reguliariai tikrinti
branduolinės
medicinos
skyriuose
naudojamus
radionuklidų kalibratorius.
Reikšminiai
žodžiai:
branduolinė
medicina,
radionuklidų kalibratoriai, metrologija, kokybės
kontrolė.
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Šviesolaidinė ATR infraraudonoji spektroskopija vėžinių audinių diagnostikai
Infrared Fiber ATR Spectroscopy as a Diagnostic Tool for Cancerous Tissues
Rimantė Bandzevičiūtė1, Justinas Čeponkus1, Martynas Velička1, Vidita Urbonienė1, Gerda Mickūnaitė1, Feliksas
Jankevičius2, Valdas Šablinskas1, Gerald Steiner3
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Vienas dažniausiai taikomų įvairių organų vėžio
gydymo būdų – chirurginė operacija. Siekiant išvengti
ligos recidyvavimo labai svarbu pašalinti visas vėžines
ląsteles, tačiau palikti kuo daugiau sveiko audinio tam,
kad būtų išsaugotos organo funkcijos. Ne visais atvejais
chirurginės operacijos metu riba tarp normalaus ir
navikinio audinio gali būti vizualiai nustatoma, todėl
reikalingi nauji greiti ir tikslūs intraoperatyvūs
diagnostikos metodai.
Biocheminiai pokyčiai ląstelėse, atsiradę dėl naviko
vystymosi, gali būti nustatomi iš infraraudonosios
sugerties spektrų. Atliekant standartinį infraraudonosios
sugerties eksperimentą, bandinys turi būti patalpinams į
specialų bandinių skyrių, tačiau siekiant pritaikyti šį
spektrinį metodą audinių diagnostikai chirurginės
operacijos metu, audinys turi būti nepažeidžiamas.
Šiame darbe pritaikytas pažeistojo visiškojo vidaus
atspindžio (angl. Attenuated Total Reflection - ATR)
infraraudonosios
sugerties
spektrinis
metodas
panaudojant šviesolaidinę sistemą. Zondas su
keičiamais ATR antgaliais šviesolaidžiu sujungtas su
portatyviu FTIR spektrometru. Zondas priartinamas prie
tiriamojo audinio, taip nepažeidžiant bandinio. Tokia
eksperimento konfigūracija leis ateityje atlikti tyrimus
in situ ar net in vivo sąlygomis. Siekiant užtikrinti zondo
sterilumą, antgaliai operacijos metu gali būti pakeičiami,
o po operacijos sterilizuojami. Sistema yra nedidelių
matmenų ir gali būti lengvai perkeliama, kas yra svarbu
dirbant operacinėje.
Ankstesniuose tyrimuose parodyta, jog taikant šį
metodą žmogaus inkstų išdžiovintų tarpląstelinės
medžiagos tepinėlių tyrimui, stebimi skirtumai tarp
normalaus ir piktybinio audinių [1]. Svarbiausi
spektriniai vėžio žymenys stebimi spektrinėje srityje
nuo 1200 iki 950 cm-1, atitinkančioje glikogeno virpesių
sugerties juostas. Siekiant atlikti spartesnę audinio
analizę ir priartinti eksperimentą prie klinikinių tyrimų,
šiame darbe metodas pritaikytas žmogaus audinių,
pašalintų chirurginės operacijos metu, tyrimui,
matavimus atliekant in situ iškart po operacijos. Nors
vandenį atitinkančios spektrinės juostos yra intensyvios
spektrinėje srityje nuo 1700 iki 1600 cm-1, tačiau
žymiausi spektriniai skirtumai tarp inkstų normalaus ir
vėžinio audinių yra stebimi srityje nuo 1500 iki 900
cm-1 (žmogaus inkstų normalaus ir vėžinio audinių ATR
IR sugerties spektrai pateikiami 1 pav.). Neapodorotų

biologinių audinių spektrinių juostų intensyvumas 1500900 cm-1 srityje yra mažesnis negu išdžiovintų
tarpląstelinės medžiagos tepinėlių, tačiau signalo –
triukšmo santykis neapdorotų bandinių spektruose yra
pakankamas spektrinių vėžio žymenų nustatymui ir
audinio identifikavimui. Spektriniai tyrimai atlikti
metodą pritaikant žmogaus inkstų, šlapimo pūslės ir
smegenų audinių spektrų registravimui. Nustatyti
spektriniai požymiai leidžia teigti, jog metodas tinkamas
skirtingų organų navikų identifikavimui. Remiantis
gautais rezultatais galima daryti išvadą, jog taikoma
metodika
yra
tinkama
sėkmingam
audinių
identifikvimui in situ, o ateityje gali būti pritaikoma ir
klinikiniams tyrimams in vivo.

1 pav. Žmogaus inkstų normalaus (a) ir vėžinio (b)
audinių ATR IR sugerties spektrai
Reikšminiai
žodžiai:
ATR,
infraraudonosios
sugerties spektrometrija, šviesolaidinė spektrometrinė
sistema, šviesolaidinis zondas, vėžys.
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Frakcionuotos jonizuojančios spinduliuotės poveikis vėžinių kamieninių ląstelių žymenų
raiškai ir kvantinių taškų kaupimuisi krūties vėžinių ląstelių MCF-7 linijoje
Fractionated Ionising Radiation Impact on Expression of Cancer Stem Cell Markers and
Accumulation of Quantum Dots in Breast Cancer Cells MCF-7 Line
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1

Viena pagrindinių mirties priežasčių pasaulyje yra
vėžys. Onkologinių susirgimų atveju yra taikomi įvairūs
gydymo metodai ir vienas dažniausių yra spindulinė
terapija (ST), kuri gali būti taikoma pavieniui ar
kombinuojama su chirurgija ir/ar chemoterapija. ST metu
naudojamos
jonizuojančios
spinduliuotės
(JS)
pagrindinis taikinys ląstelėje yra DNR molekulės, kurių
pažaidos sukelia vėžinių ląstelių žūtį, todėl navikinis
audinys nyksta [1]. ST patraukli tuo, kad yra neinvazinė,
suteikia galimybę išsaugoti organus, JS nukreipiama
tiksliai į naviką kuo mažiau paveikiant sveikus audinius,
tačiau rimta problema, kaip ir taikant kitus gydymo
metodus, išlieka ligos atsinaujinimas, todėl, siekiant
optimizuoti gydymą, tolesni JS poveikio ląstelėms
tyrimai yra būtini. Viena iš teorijų, aiškinančių vėžio
atsparumą radiacijai, teigia, jog liga atsinaujina ir
metastazės susiformuoja dėl gydymą išgyvenančių ir
gebančių atstatyti vėžinį audinį ląstelių, pasižyminčių
kamieninėms ląstelėms būdingomis savybėmis ir todėl
vadinamų vėžinėmis kamieninėmis ląstelėmis (VKL) [2].
Krūties VKL gali būti identifikuojamos pagal paviršiaus
žymenis kaip CD44+/CD24- fenotipo ląstelės [3]. CD44 –
transmembraninis hialurono rūgšties receptorius, kurio
raiška padidėjusi daugelio tipų vėžinėse ląstelėse, o
CD24 – ląstelės paviršiaus glikoproteinas, padidinantis
ląstelių adhezines savybes, jo raiška krūties VKL
sumažėjusi [4].
Šio tyrimo tikslas – nustatyti frakcionuotos JS
poveikį membraninių baltymų raiškai ir medžiagų
patekimui į ląsteles krūties vėžinių ląstelių MCF-7
linijoje.
Tyrimo
metu
įvertinti
membraninių
glikoproteinų CD44 ir CD24 raiškos bei kvantinių taškų
(KT) kaupimosi pokyčiai MCF-7 ląstelėse po poveikio
JS. MCF-7 ląstelės švitintos sumine 12 Gy JS doze,
frakcionuojant 3x4 Gy, (6MV energijos fotonais,
6 Gy/min dozės galia) naudojant linijinį dalelių
greitintuvą. Paviršiaus žymens CD44 ekspresija įvertinta
naudojant monokloninį antikūną, konjuguotą su
fluoresceino izotiocianatu (λem. = 515 nm), o CD24
raiška nustatyta monokloniniu antikūnu, konjuguotu su
PE (λem. = 578 nm). Medžiagų patekimas į ląsteles tirtas
pasitelkiant karboksigrupėmis dengtus CdSe/ZnS KT
(λem. = 625 nm). Kiekybiniai matavimai atlikti tėkmės
citometru, o kokybiniam įvertinimui naudotas
konfokalinis fluorescencinis mikroskopas.
CD44 ir CD24 paviršiaus žymenų raiška leidžia
įvertinti VKL dalį radiacijai atsparių ląstelių

populiacijoje, gautoje švitinant MCF-7 ląsteles
frakcionuota JS. KT pasirinkti kaip modelinė sistema
medžiagų apykaitai stebėti, nes jų kaupimosi
mechanizmai gerai ištirti ir yra žinoma, jog į ląsteles jie
patenka receptorinės endocitozės būdu [5]. Be to, KT
kaupimosi švitintų vėžinių ląstelių kultūroje įvertinimas
suteiktų žinių apie galimą šių nanodalelių panaudojimą
radiacijai atsparių ląstelių diagnostikai ir terapijai.
Reikšminiai žodžiai: jonizuojanti spinduliuotė, MCF7, vėžinės kamieninės ląstelės, CD44, CD24, kvantiniai
taškai, tėkmės citometrija, konfokalinė fluorescencinė
mikroskopija.
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PCDD/F susiformavimo Vilniaus mieste ir pernašos atmosferoje tyrimas
Investigation of PCDD/F emissions in Vilnius region and transfer in the atmosphere
Vigilija Cidzikienė, Renata Chadyšienė, Artūras Jukna
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fundamentinių mokslų fakultetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
renata.chadysiene@vgtu.lt
Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir polichlorinti
dibenzofuranai (PCDD/F) – tai pusiau lakieji organiniai
junginiai, pasižymintys stabilumu aplinkoje, tolima
pernaša atmosferoje. Dalis dioksinų izomerų toksiški,
turintys kancerogeninį ir mutageninį poveikį [1].
PCDD/F aptinkami atmosferoje, vandenyje, dugno
nuosėdose, augaluose ir gyvūnuose. PCDD/F susidaro
arba išskiriami į aplinką gaminant chloro turinčias
chemines medžiagas, įvairių degimo procesų metu esant
santykinai žemoms degimo temperatūroms per keletą
heterogeninių katalizės reakcijų [2].
Pagrindinis PCDD/F formavimosi mechanizmas
vadinamas de novo sinteze – makromolekulinės anglies
struktūros oksidacinis suskaidymas ir transformavimas į
aromatinius junginius. Dujinės fazės PCDD/F junginių
skylimas ir/ar transformacija troposferoje vyksta dėl
šlapio/sauso nusodinimo, fotolizės ir reakcijų su OH,
HO2, NO3 radikalais bei ozonu. Nors junginių
transformacija atrodo nereikšminga ir santykinai labai
lėta, tačiau eksperimentiškai nustatyta, jog vykstanti
reakcija su OH radikalais – tai pagrindinis PCDD/F
junginių skylimo ir atmosferos išsivalymo nuo jų
procesas [3].
PCDD/F sudaro 17 junginių, o atmosferoje jie
aptinkami dažniausiai dalelių fazėje. Kietųjų atliekų
deginimo jėgainės dujinių išmetalų tyrimai parodė, jog
per 81 % PCDD/F junginių prikimba prie kietųjų dalelių,
kurių skersmuo < 10 μm, iš kurių tarpo daugiau nei 54 %
PCDD/F junginių aptinkami kietosiose dalelėse, kurių
skersmuo < 2,5 μm [4].
PCDD/F cheminių junginių toksiškumą įvertina
Pasaulio sveikatos organizacijos reglamentuotas toksinis
ekvivalentas, kuriuo įvertinamas kartu ir teršalo kiekis, ir
jo potencialus pavojingumas aplinkai/sveikatai.
Šio darbo tikslas: ištirti PCDD/F šaltinius, emisijų į
atmosferą kiekius ir potencialų šios rūšies teršalų keliamą
pavojų (įvertinant jų toksinį ekvivalentą) Lietuvoje.
Šiame darbe tirta oro kokybė Vilniaus mieste, tačiau
ateityje tikimąsi tyrimų ribas išplėsti. Darbe pateikti
PCDD/F eksperimentinių tyrimų rezultatai, išmatuoti
viename taške, lokalizuotame Vilniaus miesto ribose
įvertinant oro sąlygų kaitą įvairių sezonų metu, vidutinį
kritulių kiekį, oro temperatūrą, vėjo vyraujančią kryptį ir
greitį.
Mūsų gauti rezultatai rodo, jog PCDD/F teršalų kiekį
ore galima mažinti optimizavus kuro degimo šiluminėse
jėgainėse sąlygas bei skatinant visuomenę savavališkai
nedeginti buitinių atliekų, kurių dūmuose susidaro
toksiniai PCDD/F teršalai. Nustatyta, jog Vilniaus mieste,
vertinant pramonės įmonių, sausumos transporto bei
gyventojų veikla sąlygotą PCDD/F junginių emisiją,
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teršalų kiekis net 80 % mažesnis nei kitose ES šalyse.

1 pav. PCDD/F junginių toksinis ekvivalentas (Lazdynų
mikrorajonas, Vilnius 2018 m. vasario mėn.)
Nustatyta, jog 2017 m. gegužės ir rugpjūčio mėn.
(šiltuoju metų laiku) PCDD/F koncentracija ore Vilniaus
miesto Lazdynų seniūnijoje siekė, atitinkamai, 0,03
pg/m3 ir 0,016 pg/m3, o 2018 m. vasario ir spalio mėn.
(šaltuoju metu) – 0,52 pg/m3 ir 0,015 pg/m3. Atsižvelgus
į aukštą toksinį ekvivalentą turinčių PCDD/F junginių
ilgą gyvavimo trukmę, tipines oro sąlygas ir planuojamą
Vilniaus m. kogeneracinės 88 MW jėgainės atidarymą
rekomenduotina nuolat
vykdyti oro kokybės
monitoringą, siekiant nustatyti PCDD/F koncentraciją
ore ir apie tai informuoti Lietuvos visuomenę.
Reikšminiai žodžiai:
dioksinai, polichlorinti
ekvivalentas.
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Kristalinio silicio tekstūruoto paviršiaus optinių savybių modeliavimas
Simulation Of The Optical Properties Of Textured Crystalline Silicon Surface
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2

Saulės modulių efektyvumo didinimas yra svarbus
veiksnys, siekiant didinti jų gaminamos energijos galią,
mažinti jos kainą ir trumpinti modulių ekonominio
atsipirkimo laiką. Dažniausiai saulės elemento
efektyvumo didinimas yra grindžiamas silicio p–n
sandūros savybių gerinimu, tačiau retai kada būna
atsižvelgiama į puslaidininkio paviršiaus morfologiją.
Kintant saulės padėčiai dangaus skliaute, dėl saulės
spinduliuotės kampo kitimo modulio atžvilgiu,
prarandama nemaža dalis energijos, kuri galėtų būti
paversta elektros energija. Puslaidininkio paviršiaus
morfologija, atspindį mažinančios dangos lemia šviesos
spindulio patekimą į saulės elemento plokštelę, tuo pačiu
ir jos efektyvumą.
Vienas iš būdų sumažinti produkto išlaidas yra
pagaminti labai plonus saulės modulius, tačiau tai
sumažina jų efektyvumą dėl mažos šviesos sugerties,
ypač gaminant silicio saulės elementus. Įvertinus saulės
moduliuose
naudojamas
medžiagas,
paviršiaus
morfologiją bei optinį atspindį ir optinį pralaidumą ir
naudojant kompiuterines modeliavimo programas,
galima gauti efektyviausio saulės elemento parametrus.
Cheminio ėsdinimo metu piramidės pagrindo kampas
gali svyruoti priklausomai nuo ėsdinimo laiko,
temperatūros, naudojamų reagentų koncentracijos ir jų
santykių pagal masę/tūrį. Ėsdinimo metu piramidžių
pagrindo kampai svyruoja nuo 49q iki 53q. Pagal silicio
kristalo orientaciją gaunamas „idealus“ 54,74q pagrindo
kampas, kuris išreiškiamas:
��� � � (ℎ� ℎ� + �� �� + �� �� ) ∙

����

∙ �(ℎ�� + ��� + ��� ) + (ℎ�� + ��� + ��� )�

1 pav. Šviesos atspindžio priklausomybė nuo bangos
ilgio naudojant skirtingas c-Si paviršiaus morfologijas
Modeliuojant OPAL2 programa nustatyta, kad
šviesos atspindys sumažėja apie 22,6 % ir 25,7 %,
atitinkamai esant piramidėmis ir apverstomis
piramidėmis tekstūruotui c-Si paviršiui visame bangos
ilgių ruože lyginant su plokščiu silicio paviršiumi.
Sugeneruotos fotosrovės tankis vidutiniškai padidėja
apie 9,96 mA/cm2 ir 11,3 mA/cm2, atitinkamai esant
piramidėmis ir apverstomis piramidėmis tekstūruotui
c-Si paviršiui.
Raktažodžiai: kristalinis silicis, šviesos atspindys,
tekstūravimas.
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čia T – kampas tarp dviejų skirtingų simetrijos
plokštumų, hkl yra Milerio indeksai, atitinkantys dvi
skirtangas simetrijos plokštumas. Cheminio ėsdinimo
metu c-Si piramidės sudaro simetrijos plokštumas (100)
ir (111). Tokiu atveju (1) lygties sprendinys lygus 54,74q
kampui [1].
1 pav. pateikiami šviesos atspindžio priklausomybės
nuo bangos ilgio, esant c-Si skirtingoms morfologijoms,
matematinio modeliavimo rezultatai. Modeliavimui buvo
naudota laisvos prieigos OPAL2 programa [2].
Modeliavimui buvo pasirinktas šviesos kritimo kampas
S/2, o c-Si galinis pagrindas yra plokščias.
1 pav. matoma, kad apverstų piramidžių (mėlyna
kreivė) ir piramidžių (raudona kreivė) modeliavimo
rezultatai skiriasi apie 3,3 %.
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Klimato modelių pažangos apžvalga
L. Davulienė
FTMC Aplinkotyros skyrius, Saulėtekio al. 3, Vilnius
Klimato kaitos faktas ir priežastys nebekelia daug
klausimų mokslininkų visuomenėje. Klimato kaitą
rodo ne tik vis aukščiau kylantys termometrų
stulpeliai, bet ir dažnesni bei didesni matavimų
svyravimai; naujų atmosferos reiškinių, nebūdingų
mūsų platumoms, atsiradimas ir atsikartojimas.
Klimato
pokyčius
rodo
hidrologinių
ir
meteorologinių, bio-, geo-, cheminių parametrų
daugiametės matavimo duomenų eilutės, tuo tarptu
pokyčiams ateityje numatyti kuriami klimato

modeliai. Jų prognozių rezultatai naudojami
svarbiems ir brangiems ekonominiams sprendimams
pagrįsti, keliami ilgalaikiai aplinkosauginiai ir su jais
susiję ekonominiai tikslai. O kas jei modeliai klysta?
Klimato modeliai yra vis dar tobulinami, yra
problemų, tokių kaip praeities duomenų trūkumas,
kurios riboja modelių kalibravimo galimybes.
Pranešime bus aptartas klimato modelių state of the
art.
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Radiologinių foninių charakteristikų tyrimas aplinkoje prieš paleidžiant atominę elektrinę
Research of radiological background characteristics before the start of a nuclear power plant
Arūnas Gudelis, Lina Gaigalaitė, Gintautas Kandrotas
Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
arunas.gudelis@ftmc.lt
vonią, surinktos nuosėdos iš pradžių matuojamos gama
spektrometru, o po to – beta dalelių impulsų skaitikliu.
Visuminis beta aktyvumas (VBA) buvo nustatomas iš 5
litrų vandens, nustatant VBA vadovautasi Lietuvos
standartu [2].

Prieš paleidžiant atominę elektrinę atliekami
radiologiniai tyrimai pažemio atmosferoje [1] ir vandens
ekosistemoje siekiant sukaupti foninius duomenis, kurie
sudarys prielaidas palyginamajai poveikio aplinkai
analizei branduolinės energetikos objekto eksploatacijos
metu. Radionuklidų tūrinis aktyvumas ore tirtas
dviejuose Lietuvos taškuose: Vilniuje ir FTMC stotyje,
esančioje Vosyliškių kaime 3,5 km atstumu nuo
uždarytos Ignalinos AE. Šie taškai leis stebėti
technogeninių radionuklidų pernašą iš Astravo AE, kai
pūs, atitinkamai, rytų ir pietų, pereinantys į pietvakarių,
vėjai.
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3 pav. Neries vandens nuosėdų gama spektras
2 ir 3 pav., atitinkamai, parodyti pažemio atmosferos
aerozolių ir upių vandens nuosėdų gama spektrai,
matavimo trukmė 50 tūkst. s. Radionuklidų aktyvumo
vandenyje matavimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Visuminis beta aktyvumas vandenyje (k = 2) ir
Cs nuosėdose.
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2 pav. Vosyliškėse surinktų aerozolių gama spektras
santaka ties Žukonimis (1 pav.). Ruošiant mėginį
analizei vanduo buvo išgarinamas panaudojant vandens
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Branduolinių iškritų nehomogeniškumas Lietuvos miškuose bei pievose
Inhomogeneity of Nuclear Event Fall-Out Debris on Small- and Medium-Scale in Meadows
and Forests of Lithuania
Andrius Puzas, Marina Konstantinova, Arūnas Gudelis, Rasa Gvozdaitė, Justina Šapolaitė, Rūta Druteikienė,
Vida Juzikienė, Vidmantas Remeikis
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
andrius.puzas@ftmc.lt
Tiriamų antropogeninių radionuklidų (137Cs ir Pu
izotopų) kilmės
supratimas aplinkoje leidžia
prognozuoti naujai atsiradusius būsimus teršalus. Įvykus
planuotai ar neplanuotai radionuklidų emisijai
radionuklidai, veikdami meteorologinių sąlygų, gali
nukeliauti toli nuo jų kilmės išmetimo vietos. Jeigu
radionuklidai nebuvo vienu galingu išmetimu emituoti į
stratosferą, kas paprastai nutinka branduolinio ginklo
bandymų metu, jų dispersija atmosferoje sukuria
pastebimą nehomogenišką iškritimą, kuris, po išmetimo
teršalams nusėdus, atsispindi dirvožemyje.
Norint
suvokti
branduolinių
iškritų
nehomogeniškumo priežastis buvo surinkta arti šimto
0-5 cm gylio reprezentatyvių dirvožemio mėginių
pievose bei miškuose visoje Lietuvoje, ypač tose vietose,
kur tikėtinai keliavo tarša po Černobylio atominės
elektrinės (ČAE) avarijos 1986 m. Dirvožemio mėginiai
buvo ruošti standartizuota chemine procedūra [1].
Plutonio izotopinei informacijai atskleisti buvo
panaudota alfa dalelių spektrometrija („Ortec“ alfa
spektrometras su SILENA gama spektrometrine sistema
bei koaksialiniu detektoriumi) ir izotopinė masių
spektrometrija (dvigubo fokusavimo induktyviai
susietos plazmos aukštos skyros masių spektrometras
„Element 2“, Thermo Fischer, JAV). 137Cs aktyvumas
dirvožemyje buvo išmatuotas HPGe gama spektrometru
(CANBERRA,
modelis
GC2520,
santykinis
efektyvumas 26,2%, 60Co linijos energijai, 1332 keV)
standartinėje geometrijoje. Verta paminėti, jog
„Element 2“ masių spektrometras pirmą kartą Lietuvoje
buvo suporuotas su ypatingai jautria (dvejomis eilėmis)
„APEX-IR“ mėginių įvedimo sistema, reikšmingai
gerinančia 240Pu/239Pu izotopinio santykio matavimų
tikslumą (Elemental Scientific, JAV).
Yra žinoma, jog šiaurinio Žemės pusrutulio
branduolinių
bombų
testų
iškritas
atspindi
0,18 ± 0,007 (1σ) 240Pu/239Pu izotopinis santykis [2].
Palaipsniui radionuklidai, praeidami stratopauzės
barjerą, iškrito bei akumuliavosi įvairiuose aplinkos
sanduose, o ypatingai reikšminga radiacinė tarša buvo
labiausiai tikėtina 1962-1963 m., kuomet buvusioje
Tarybų sąjungoje buvo bandomi vieni iš galingiausių
branduolinių ginklų ir dažnai vyravo tiesioginės pernašos
iš Naujosios žemės bandymų poligono [3]. Tuo tarpu
branduolinio reaktoriaus kure reaktoriui veikiant
besigaminantis plutonis ilgą laiką būna intensyviame
neutronų sraute ir dėl vykstančių neutronų pagavos
branduolinių reakcijų daugiau pasigamina 238Pu bei
aukštesnių eilių nei 239Pu izotopai. 240Pu/239Pu izotopinis

santykis tuomet panaudotame branduoliniame kure būna
paprastai gerokai didesnis ir, priklausomai nuo kuro
išdegimo trukmės, siekia iki 0,30-0,45 [4].
137
Cs, 238Pu, 239Pu bei 240Pu izotopinės informacijos
analizė atskleidė, jog Lietuvos teritorijoje dominuoja
atmosferinių branduolinių ginklų iškritų tarša. Buvo
pastebėta, kad rezultatuose atsispindėjo reikšmingi 137Cs
ir plutonio koncentracijų (kartais – iki šimtų kartų) bei
137
Cs/239,240Pu, 238Pu/239,240Pu, 240Pu/239Pu izotopinės
informacijos skirtumai greta esančiose vietose. Dažnai
šie skirtumai izotopinėje informacijoje rodė, jog
branduolinės taršos šaltinis yra vis dar tebeesanti ČAE
avarijos tarša (iki 43%).
Rezultatai kaip atspirties taškas gali būti naudingi
stebint Astravo branduolinės jėgainės radiacinę veiklą.
Reikšminiai žodžiai: 137Cs, 238Pu, 240Pu/239Pu
izotopinis santykis, ČAE, dirvožemio užterštumas
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NauMǐGLHJLDPǐJDWYLǐvalymo technoloJLMǐveiksmingumas mažinant miesto
oro užterštumą 30GDOHOơPLV
The efficiency of new street cleaning technologies in reduction of PM10 polution
in urban air
Darius ValiulisVaida ŠeriDYLþLHQơ2
)L]LQLǐLUWHFKQRORJLMRVPRNVOǐFHQWUDV6DYDQRULǐSU9LOQLXV

1
2

Vilniaus Gedimino technikos universiWHWDV6DXOơWHNLRDO9LOQLXV
'DULXV9DOLXOLV#IWPFOW

Vienas iš dažniausiai leistinas ribas viršLMDQþLǐ
oro teršDOǐ /LHWXYRV PLHVWXRVH \UD .'
GDOHOơV [1]. .DGDQJLƳ.'VXGơWƳJDOLƳHLWLYLVD
HLOơ WRNVLQLǐ PHGåLDJǐ Mǐ QHLJLDPas poveikis
žmogaus sveikatai yra neabejotinas [2]. Pagal
Aplinkos apsaugos agentǌURV pDVNXWLQLǐ
GHãLPWLHV PHWǐ GXRPHQis stebimas polinkis
WRNLǐ YLUãLMLPǐ VNDLþLXL GLGơWL, o daugiausiai
WRNLǐ YLUãLMLPǐ VWHELma Vilniaus äLUPǌQǐ LU
âLDXOLǐ$$$monitoringo VWRWHOơVHŠios stRWHOơV
pastatytos intensyvaXV WUDQVSRUWR MXGơMLPR
YLHWRVH WRGơO DXWRWUDQVSRUWR HPLVLMRV ir NLHWǐ
dalelLǐ UHHPLVLMRV QXR åHPơV SDYLUãLDXV yra
pagrindiniai WRNLǐ YLUãLMLPǐ NDOWLQLQNDi. Vienas
iš JHULDXVLǐ KD reemisiją PDåLQDQþLǐ EǌGǐ
JDOơWǐEǌWLJDWYLǐYDO\PDV“šlapiuoju EǌGX“, kai
DQW JDWYơV SDYLUãLDXV VXVLkaupusios dXONơV
VXUHQNDPRV QDXGRMDQW DXNãWR VOơJLR YDQGHQV
VURYĊ LU PHFKDninius dulkiǐ LU YDQGHQV
VXULQNLPR ƳUHQJLQLXV. Lietuvos didžiǐMǐ PLHVWǐ
VDYLYDOG\EơVpaskutiniu metu yra investavusios
QHPDåDL Oơãǐ QDXMLHPV JDWYLǐ SORYLPR
DXWRPRELOLDPVƳVLJ\WLRWRNLǐLQYHVWLFLMǐWLNVODV
– KD10 taršos miestǐRUH ženklus sumažinimas.
Ar ši taršos mažinimo strategija veiksminga ir
buvo bandomo išsiaiškinti šiame darbe.

PơQ.
Suderinus
su
PLQơWǐ PLHVWǐ
VDYLYDOG\EơPLV JaWYơV kelias paras buvo
valomos „šlapiuoju“ EǌGX âLDXOLǐ PLeste ir
VDYDLWĊ9LOQLXMH. Tyrimu metu buvo matuojama
.' PDVơV NRQFHQWUDFLMD, KD 0,01-10
PLNURPHWUǐ skersmens daOHOLǐ spektras,
juodosios anglies (BC) EHLGXMLQLǐWHUãDOǐ 12[
CO, SO2, O3) koncentracijos. Taip pat
vertinamas oro maišymosi intensyvumas ir
DXNãWLVW\ULPǐYLHWRYơVH
   ,ãQDJULQơMXV W\ULPǐ GXRPHQLV galima teigti,
kad statistiškai patikimo poveikio miesto oro
taršai KD10 dalelơPLV „šlapias“ gaWYLǐ YDO\PR
EǌGDV netǌUơMR.

    Reikšminiai žodžiai: aerozolis, kietosios,
GDOHOơV, oro tarša.
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Dirvožemio organinės medžiagos kiekio įtaka radiocezio vertikaliems pasiskirstymo
parametrams
Influence of soil organic matter content on the radiocesium vertical distribution parameters
Marina Konstantinova, Nikolaj Tarasiuk, Laima Kazakevičiūtė-Jakučiūnienė, Zita Žukauskaitė, Šarūnas Buivydas
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
marina.konstantinova@ftmc.lt
Po branduolinių avarijų pasaulyje intensyvėja
technogeninių radionuklidų pasiskirstymo aplinkos
apsaugos sistemose tyrimai, šiuo metu radioaktyvios
medžiagos yra geri geofizinių procesų trasikliai.
Istoriškai išskiriami du svarbiausi Lietuvos teritorijos
137
Cs užtaršos periodai: branduolinio ginklo bandymų
metu (1945-1980 m.) ir 1986 m., po Černobylio
atominės elektrinės (ČAE) avarijos. Didžiausi 137Cs
kiekiai po ČAE avarijos kaupiasi tose pačiose vietose,
kur po branduolinių ginklų bandymų buvo
užregistruotos kritimo anomalijos [1]. Supratimas apie
radionuklidų migraciją dirvoje yra pagrindinis veiksnys
vertinant jų elgseną aplinkoje. Jis susijęs su specifiniais
riboto stabilumo radioaktyviais nešikliais, esant
dirvožemio fizikinių-cheminių parametrų sezoniniams
pakeitimams.
Radionuklidų elgsena dirvožemio profilyje priklauso
nuo dirvožemio savybių ir ekosistemos tipo, bei miško
paklotės tipo. Visų šių veiksnių poveikį iliustruoja
ilgalaikis vertikalus 137Cs pasiskirstymas dirvoje [2].
Analizuojant radionuklidų koncentraciją dirvožemio
profiliuose, kai kuriais atvejais buvo pastebėta dviejų ar
net trijų koncentracijos smailių [3]. Tai reiškia
kompleksinio sorbcijos proceso buvimą dėl fizinių ir
cheminių komponentų. Publikuojami vertikalaus
pasiskirstymo modeliai (kvazidifuzinis, dėžučių modelis,
o taip pat relaksacijos gylio koncepcija [4]) neaprašo
tikro dabartinio 137Cs vertikalaus pasiskirstymo. Antrojo
maksimumo buvimas rodo, kad, be konvekcijos ir
difuzijos, taip pat yra neįskaitytų radionuklidų pernašos
procesų, o svarbiausia yra tai, kad šiuo metu mes
neįsivaizduojame šių procesų masto.
Buvo manoma, kad pirmą smailę apsprendžia ČAE
iškrytos, o antrą – branduolinio ginklo bandymų
pasekmės, tačiau tyrimai parodė, kad pirma smailė
sudaro „bombinio“ ir „Černobylinio“ radiocezio
iškrytos [5]. Antrinių smailių formavimosi profiliuose
tyrimas yra neatidėliotinas ir naujoviškas, nes
sprendžiamas spartus radionuklidų transportas ir jų
patekimas į gruntinį vandenį, ką reiškia radionuklidų
pernaša dideliais atstumais. Buvo tiriamas antrojo 137Cs
vertikalios pasiskirstymo maksimumo atsiradimas,
priklausomai nuo organinės medžiagos kiekio
dirvožemyje.
Per pastaruosius 5 metus buvo paimta 10 dirvožemio
profilių, naudojant 12,5 cm skersmens, 30 cm ilgio
kolonėlę. Surinktos dirvožemio mėginių kolonėlės buvo
suskirstytos 1 cm storio sluoksniais, kuriuose įvertintas
137
Cs savitasis aktyvumas. 137Cs aktyvumo matavimai
atlikti CANBERRA gama spektrometru (modelis

GC2520, santykinis efektyvumas 26,2%). Taip pat
kiekviename sluoksnyje buvo nustatytas organinių
medžiagų kiekis.
Pastebėta, kad vertikaliojo 137Cs pasiskirstymo
forma koreliuoja su viršutinio sluoksnio tankiu bei
organinių medžiagų kiekiu jame. Priimant, kad 137Cs
didžiąją dalį sudaro „bombinis cezis“, manoma, kad
antrą smailę sudaro 137Cs užfiksuota mobilioji frakcija,
ir tai priklauso nuo gruntinio vandens svyravimų, nes
NH4+ jonai ekstraguoja Cs+ jonus. Spartesnis išplovimas
lemia galimą trečios smailės atsiradimą. Mažas
organinių medžiagų kiekis apsprendžia tik vienos
smailės susidarymą, tuomet kuo didesnis organikos
kiekis, tuo daugiau dirvoje NH4+, dėl ko Cs+ pereina į
judriąsias formas ir migruoja su gruntiniu vandeniu.
Antrosios smailės plotas parodo ekstraguoto iš
pirmosios smailės 137Cs kiekį.
Reikšminiai žodžiai: 137Cs, vertikalus pasiskirstymas,
migracijos greitis, dirvožemis, organinių medžiagų
kiekis,
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Radioanglies koncentracijos kaita Drūkšių ežere dėl antropogeninės veiklos poveikio
Radiocarbon variations in Lake Drūkšiai caused by environmental factors
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Po 1963 m. SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos
pasirašyto susitarimo dėl branduolinių ginklų bandymų
nutraukimo atmosferoje, kosminėje erdvėje ir po
vandeniu (angl. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in
the Atmosphere, in Outer Space and Under Water)
pagrindiniu antropogeninės radioanglies (14C) šaltiniu
tapo branduolinės energetikos objektai. Iš branduolinių
objektų 14C į aplinką gali patekti dujų, skysčių pavidalu
bei kartu su panaudotu branduoliniu kuru. Nors
gyventojų apšvitos dozių požiūriu ši tarša nėra
reikšminga, tačiau radioanglis patenka į maisto grandinę
ir veikia visus mitybos lygmenis. Dėl šios priežasties
radioanglį galima panaudoti kaip antropogeninės veiklos
žymenį teršalų sklaidos, kaupimosi ir dinaminių procesų
ekosistemose tyrimams.
Drūkšių ežeras buvo naudojamas Ignalinos atominės
elektrinės (IAE) su dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais,
eksploatuotos 1983-2009 m., aušinimui. RBMK tipo
reaktoriuose 14C tarša į aplinką patenka CO2 pavidalu;
maži 14C kiekiai taip pat gali būti išleisti kartu su
išleidžiamais iš IAE vandenimis organinėje bei
neorganinėje formoje.
Šio tyrimo tikslas – įvertinti 14C koncentracijos kaitą
Drūkšių ežere per pastarąjį šimtmetį dėl antropogeninės
veiklos. Nustatyti, patekusios 14C formą (organinėneorganinė), 14C anglies pasiskirstymą sedimentų
organinėse frakcijose (humine ir huminėse rūgštyse) bei
įvertinti 14C taršos lemtas dozes.
Mūsų ankstesni tyrimai – 14C koncentracijos
matavimai pušų, augančių 2 km atstumu nuo IAE, 19842015 m. rievėse nustatė nuo 3 iki 7 pMC padidėjusią 14C
koncentraciją prie IAE nei foninėje vietovėje. Taip pat
pastebėta, kad 14C koncentracijos padidėjimas 1998-2003
m. gerai koreliuoja su pakeistų reaktoriaus techninių kuro
kanalų skaičiumi [1]. Koreliacijos tarp į aplinką išleistos
radioanglies kiekio ir pagamintos elektros energijos
nenustatyta.
Ežero vandenyje ištirpusios neorganinės anglies
matavimai (DIC) 1984-1999 m. bandiniuose nerodė
padidėjusios 14C koncentracijos lyginant su įtekančių
upių vandenimis (ežeras autotrofinis, ežero DIC 14C
koncentracija atitinka atmosferos koncentraciją). Tačiau
1999-2003 bei 2005-2007 m. buvo stebimi taršos
epizodai, dėl kurių 14C koncentracija atitinkamai išaugo
per 40 pMC bei 60 pMC [2].
Ežero sedimentų organinė frakcija gali būti tiek
alochtoninės (atneštinė), tiek autochtoninės kilmės.
Pastarosios būtų susidariusios iš DIC fiksuojančių ežero
augalų (fitoplanktonas, makrofitai ir t.t.) bei

mikroorganizmų ir jų liekanų. Atneštinės medžiagos gali
būti įvairios kilmės.
Alochtoninės bei autochtoninės kilmės organinių
medžiagų santykis laikui bėgant gali kisti, priklausomai
nuo gamtinių bei antropogeninių veiksnių įtakos ežero
ekosistemai. Taip pat šių medžiagų santykis
sedimentuose gali būti skirtingas įvairiose ežero vietose.
Kokie procesai vyksta dugno nuosėdose susidarant
vieniems ar kitiems junginiams, transformuojantis
frakcijoms, nėra tiksliai žinoma [3].
Matavimų rezultatai abiejose organinėse sedimentų
frakcijose parodė, kad 1) branduolinių ginklų bandymai
atmosferoje (pagaminta 220 PBq radioanglies) sukėlė
20,2 pMC (45,65 Bq/kg C) 14C koncentracijos
padidėjimą ežere; 2) prasidėjusi IAE eksploataciją 14C
koncentracija abiejose frakcijose padidėjo 4±1 pMC; 3)
apie 2000 m. užregistruotas 14C koncentracijos
padidėjimas huminėse rūgštyse (79,89 pMC), humino
frakcijoje padidėjimas žymiai mažesnis (1,56 pMC); 4)
2005-2006 bei 2008-2009 m. periodais nustatytas 13-14
pMC 14C padidėjimas HA bei 7 pMC padidėjimas HM
frakcijose; 5) dėl skirtingų 14C koncentracijų pokyčių
HM ir HA frakcijose manoma, kad taršos šaltiniai 19992000 bei 2005-2006 ir 2008-2009 metais yra skirtingi.
Reikšminiai žodžiai: 14C, ežero sedimentai, huminas,
huminės rūgštys.
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Rūko įtaka aerozolio dalelių cheminei sudėčiai ir optinėms savybėms Po slėnyje (Italija)
The influence of fog on aerosol chemical composition and optical parameters in Po Valley
(Italy)
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Aerozolio dalelių ir atmosferoje esančio vandens
garų sąveika gali turėti įtakos dalelių mirkofizikinėms
savybėms ir cheminei sudėčiai [1]. Rūko sukelti
atmosferos cheminių vyksmų ir optinių parametrų
pokyčiai iki šiol nėra pilnai ištirti. Įrodyta, kad rūkas turi
įtakos aerozolio dalelių dydžiui ir cheminei sudėčiai [2].
Dažnėjantis rūkų susidarymas augančios ekonomikos
šalyse, pasižyminčiose didelėmis aerozolio dalelių
emisijomis, lemia šios srities tyrimų svarbą ir aktualumą.
Šio tyrimo metu buvo išmatuoti aerozolio dalelių
optiniai parametrai bei cheminė sudėtis kaimo foninėje
aplinkoje esančioje San Pietro Capofiume vietovėje, Po
upės slėnyje (Italija) 2015 m. lapkričio – gruodžio mėn.
Matavimai atlikti naudojantis Aerozolio masės
spektroskopu (AMS), 7-nių bangos ilgių Aetalometru bei
integruojančiu Nefelometru. Pagalbinius matavimus
sudarė meteorologinių parametrų (temperatūra, vėjo
greitis, santykinė drėgmė ir kita) ir ore esančio vandens
kiekio nustatymas. Duomenų analizei pritaikytas
Teigiamos matricos faktorizavimo (PMF) metodas,
apskaičiuotos sugerties ir sklaidos Ångstremo
eksponentės (atitinkamai AAE ir SAE) bei pavienės
sklaidos albedo (SSA). Nustatyti pagrindiniai juodosios
anglies (BC) šaltiniai [3].
PMF analizės metu buvo nustatyti trys organinio
aerozolio (OA) frakcijos: transporto priemonių kuro
degimo metu susidaręs vandenilio-anglies tipo OA
(HOA), biomasės degimo metu susidaręs OA (BBOA)
bei oksiduotas OA (OOA). Tyrimo metu buvo stebėti
keturi rūko epizodai. Rūko susidarymo metu stebėtas
didžiausias OOA frakcijos pasišalinimo iš atmosferos
(scavenging) koeficientas, kuris kito nuo 37% iki 57%.
Aerozolio optinių parametrų pokytis dėl rūko
susidarymo buvo stebėtas visų epizodų metu (1 pav.).
Nustatyta, kad AAE kaita buvo susijusi su BBOA dalelių
kiekiu PM1 frakcijoje, o SAE ir SSA priklausė nuo
dalelių dydžio pokyčio. BC sudėties analizė parodė, kad
transporto priemonių kuro deginimo metu išmetama BC
sudarė nuo 37% iki 69% visos BC koncentracijos.
Biomasės deginimo metu išmesta BC sudarė nuo 15% iki
42%, o rudoji anglis (BrC) – nuo 16% iki 24% BC
koncentracijos. Dėl rūko susidarymo kito vidinė BC
struktūra: dalelės sandaroje dominuojanti BC rūko metu
perėjo į BC ir BrC junginių struktūrą.

Tolimesni tyrimai šioje srityje įgalintų tikslesnį
aerozolio dalelių įtakos žemės šiluminiam balansui
įvertinimą ir sumažintų klimato kaitos modelių paklaidą,
susidariusią
dėl
aerozolio
šiluminių
vyksmų
neapibrėžtumo.

1 pav. Pagrindinių aerozolio dalelių optinių parametrų
kaita esant 4 rūko epizodams. Mėlyna vertikali linija
žymi rūko susidarymo pradžią.
Reikšminiai žodžiai: organinis aerozolis, juodoji
anglis, rudoji anglis, rūkas.
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14N

priemaišų neapšvitintame RBMK-1500 grafite įvertinimas

Estimation of 14N impurity in non irradiated RBMK-1500 graphite
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bandinyje (n/cm2s). Neutronų sraute aktyvuotų priemaišų
koncentracijos įvertintos pagal aktyvuotų priemaišų
spinduliuotės (atitinkamai J arba E) intensyvumą.
Atsižvelgus į bandinių aktyvumą bei apšvitos
parametrus, apskaičiuojamos eksperimentinės reakcijų
spartos [4]:

Pasirenkant apšvitinto RBMK-1500 grafito tvarkymo
technologiją labai svarbu, kiek ir kokios mikro
priemaišos per 20-30 metų neutronų sraute transmutavo į
ilgaamžius nuklidus (pvz., 14C, 36Cl, Np, Pu, Am, Cm
izotopus).
Buvo
atlikti
RBMK-1500
grafito
konstrukcinių elementų (kolonos, žiedų ir įvorių)
bandinių priemaišų tyrimai neutronų aktyvacinės
analizės (angl. instrumental neutron activation analysis
INAA) metodu ir momentiniu-gama aktyvacinės analizės
(angl. prompt gamma activation analysis PGAA) metodu
bei nustatytos 45 priemaišų elementų koncentracijos [1].
Tačiau šiais metodais nepavyko nustatyti 14N priemaišų
koncentracijos neapšvitintame grafite – dėl didelio fono
jis nebuvo išmatuotas PGAA metodu. Vertinant grafito
aktyvaciją reaktoriuje kompiuteriniais modeliavimo
metodais (SCALE6 ar MCNP6), naudojama 15-49,3
ppm N koncentracija pagal [1, 2] eksperimentinius
rezultatus,
tačiau
nepriklausomas
pirminės
koncentracijos įvertinimas lieka aktualus.
Buvo papildomai ištirtas anglies izotopų 13C ir 14C
susidarymas INAA RBMK grafito bandiniuose,
apšvitintuose LVR-15 tyrimų reaktoriuje terminiam
neutronų sraute 4,9u1013 cm-2s-1 (neutronų srauto
pasiskirstymas pateiktas 1 lentelėje). 14C aktyvumas
įvertintas pasitelkiant skystųjų scintiliatorių (LSC)
metodą po bandinių radiocheminio paruošimo.
Papildomai atlikti matavimai mažo fono beta skaitikliu
14
C ir kitų beta spinduolių (kaip 36Cl) aktyvumui nustatyti
bei gama spektrometru su švaraus Ge jutikliu gama
aktyviems nuklidams (60Co, 152Eu, 154Eu) nustatyti. Taip
pat atliktas bandinių aktyvacijos modeliavimas LVR-15
neutronų sraute pasinaudojant MCNP6 [3].

ܴܴ ൌ

f

(2)

2 lentelė. RBMK kolonos grafito bandinio
aktyvacijos LVR-15 neutronų sraute rezultatai
Koncentracija,
A,
Reakcijos
R, s-1
ppm
Bq/g
C(n,J)14C

1,11u104

1,41u10-3

1,67

N(n,p) C

25,00

1,72

4,26

Co(n,J) Co

3,50u10

-3

35,00

2,20

Eu(n,J) Eu

2,80u10

-6

9850,00

0,09

Eu(n,J) Eu

1,40u10

-3

340,05

2,33

13
14
59

14

60

151
153

152
154

Reikšminiai žodžiai: RBMK grafitas,
MCNP6.
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Modeliuojant įvertintos 14N(n, p)14C, 13C(n, J)14C ir
kitų reakcijų spartos H8 LVR-15 reaktoriaus apšvitos
kanale (žr. 2 lentelę):
N ³ V ( E )I (r , E )dE

,

čia At – bandinio aktyvumas aktyvacijos pabaigoje (Bq),
Φ – neutronų srautas (n/cm2s), σ – mikroskopinis
reakcijos skerspjūvis (cm2), ta – aktyvacijos trukmė (s),
ߣ – skilimo konstanta (s-1). Palyginus teorinio modelio ir
eksperimentų rezultatus atitinkamai pakoreguojama
pradinė priemaišų koncentracija.
Gauti rezultatai parodė, kad 14C susidarymas iš 13C
nulemia ~1,7 Bq/g grafito aktyvumą, o 70-90% LVR-15
neutronų spektre 14C susidarymą nulemia reakcija
14
N(n,p)14C. Išmatuotos 14C specifinės aktyvumo vertės
LVR-15 apšvitintuose grafito bandiniuose svyravo nuo
6–17 Bq/g bandiniuose. Tai atitinka 25-90 ppm priemaišų
14
N skirtinguose RBMK reaktoriaus grafito bandiniuose
koncentracijas. Rezultatas grafito žiedo bandinyje viršija
anksčiau nustatytą maksimalią 14N priemaišos vertę [1].

1 lentelė. LVR-15 H8 apšvitos kanalo neutronų srauto
parametrai.
), cm-2s-1
), %
E, MeV
-8
0,0 – 5,0u10
3,0u1013
61%
5,0u10-8 – 0,1
1,0u1013
20%
0,1 – 20
9,0u1012
18%

RRi
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(1)

0

čia, RRi – reakcijų sparta i-tajam nuklidui (s-1), N –
nuklido atomų skaičius bandinyje; V(E) – mikroskopinis
sąveikos skerspjūvis cm2; I(E) – neutronų srautas
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3D modelis RBMK-1500 reaktoriaus grafito charakterizavimui: priemaišų koncentracijų
įtaka
The 3D model for graphite characterization of RBMK-1500 reactor: the influence of impurity
concentrations
Artūras Plukis, Darius Germanas, Rita Plukienė, Elena Lagzdina, Vidmantas Remeikis
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
arturas.plukis@ftmc.lt
RBMK tipo reaktoriuose, grafitas yra esminis ir
masyviausias technologinis elementas, kurio tvarkymo
technologijos yra glaudžiai susijusios su jo radiacinėmis
charakteristikomis.
Ignalinos
AE
RBMK-1500
reaktoriuose grafitas sudaro 3600 t [1]. Grafite esančios
priemaišos reaktoriuje yra aktyvuojamos neutronų sraute
ir branduolinių reakcijų metu, po 20-30 metų apšvitos
susidaro tokie ilgaamžiai elementai kaip 14C, 36Cl, o taip
pat transuraniniai elementai. IAE reaktoriaus grafito
konstrukcinių dalių aktyvacijos tyrimai vertinant pilnų
matmenų sistemą su MCNPX ir CINDER patvirtino, kad
didžiausi modelio neapibrėžtumai kyla dėl priemaišų
koncentracijų
neapibrėžtumų
[1].
Priemaišų
koncentracija grafite nėra žinoma ir turi būti nustatoma
eksperimentiškai – tai pirmoji modelio grandis. RBMK1500 grafito konstrukcinių elementų (kolonos, žiedų ir
įvorių)
bandinių priemaišų tyrimai neutronų
aktyvacinės analizės (angl. instrumental neutron
activation analysis INAA) metodu ir momentiniu-gama
aktyvacinės analizės (angl. prompt gamma activation
analysis PGAA) metodu bei papildomi branduolinės
spektrometrijos metodai (LSC) leido patikslinti pradinę
RBMK-1500 grafito priemaišų sudėtį apšvitintame
grafite [2].
Paskutinių 10 metų įdirbis šioje tematikoje leidžia
apjungti įgytas žinias bei susisteminti gautus rezultatus
panaudojant juos kuriant išplėstinį, eksperimentiškai
pagrįstą modelį aprašantį atskirų reaktoriaus dalių
radiacinių charakteristikų kaitą laike tiek reaktoriaus
darbo tiek eksploatacijos nutraukimo laikotarpiais.
Neutronų srauto (žr. 1 pav.) bei apšvitos sąlygos
reaktoriuje modeliuotos pasitelkiant trimates skaitinio
modeliavimo programas MCNP6, SCALE 6.2 [3]. Šių
programinių paketų panaudojimas leidžia pakankamai
tiksliai ir sąlyginai greitai gauti medžiagų aktyvacijos
rezultatus pasirinktose reaktoriaus konstrukcijose.
SCALE 6.2 yra pranašesnė už MCNP6 modeliavimo
spartos požiūriu, tačiau MCNP6 turi platesnes galimybės
neutronų sklaidai vertinti sudėtingos geometrijos
reaktoriaus konstrukcijose.
IAE reaktoriaus grafito konstrukcinių dalių
aktyvacija įvertinta pilnų matmenų 3D RBMK-1500
reaktoriaus modelyje esant realioms reaktoriaus
darbinėms sąlygoms (galios istorija, aksialinis kuro
išdegimo profilis). Nustatyta 14C, 60Co, 55Fe, 238Pu, 241Am
ir 244Cm įtaka grafito aktyvacijai bei ilgalaikiam
radiotoksiškumui bei palyginta su ankstesniais rezultatais
[1,5].
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2 pav. Aktinoidų ir dalijimosi produktų aktyvacija grafite
esant skirtingoms [1,2,5] priemaišų koncentracijoms.
Reikšminiai žodžiai: grafitas, radioaktyviosios
atliekos, neutronų aktyvacija, MCNP6, SCALE6.2.
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Branduolių sintezės neutronikos tyrimai Lietuvos energetikos institute
Nuclear fusion neutronics research at Lithuanian energy institute
Gediminas Stankūnas, Andrius Tidikas, Simona Breidokaitė
Lietuvos energetikos institutas, Branduolinių įrenginių saugos laboratorija, Breslaujos g. 3, LT44403 Kaunas
simona.breidokaite@ktu.edu
Branduolių sintezės tyrimų svarba yra grindžiama vis
didėjančiu tvarios ir mažo anglies dvideginio kiekio
išsiskyrimu atmosferoje pasižyminčios energijos
gamybos poreikiu. Šiuo metu Europos Sąjungoje
branduolių sintezės tyrimai yra koordinuojami
EUROfusion programos [1], kurios pagrindinis tikslas
yra pademonstruoti branduolių sinteze grįstos energijos
gamybos galimumą. Šiuose tyrimuose aktyviai dalyvauja
ir Lietuvos energetikos institutas (LEI).
Branduolių sintezės neutronikos tyrimai yra itin
reikšmingi, siekiant užtikrinti sintezės įrenginių saugą ir
veikimą. Unikalios branduolių sintezės įrenginių savybės
yra aukštos neutronų energijos ir dideli neutronų srautų
tankiai. Neutronų pernašos ir aktyvacijos tyrimai yra
atliekami LEI.
Joint European Torus (JET) šiuo metu yra
galingiausias pasaulyje veikiantis branduolių sintezės
įrenginys, kuriame gali vykti deuterio tričio sintezės
reakcijos.

Pav. 2. DEMO reaktoriaus modelio segmento
skerspjūvis.
Vienas iš branduolių sintezei tinkamų medžiagų
kvalifikavimo būdų yra IFMIF-DONES D-Li šaltinio
pagrindu veikiančio greitintuvo taikymas bandinių
apšvitai.

Pav. 1. JET Ilgalaikės apšvitos stotis.
LEI yra atliekami JET ilgalaikės apšvitos stoties
bandinių (pav. 1) aktyvacijos charakteristikų
skaičiavimai. Skaičiavimų rezultatai bus palyginami su
netolimoje ateityje planuojamais eksperimentiniais
tyrimais. Visa to rezultatas – neutronikos programų,
skaitinių modelių ir branduolinių duomenų bibliotekų
tinkamumo pripažinimas.
LEI taip pat yra atliekami demonstracinės branduolių
sintezės jėgainės DEMO neutronų srauto sąlygotų
medžiagų aktyvumų ir skilimo šilumų skaičiavimai,
pasitelkiant skaitinį modeliavimą (pav. 2). Tyrimo
objektai yra įvairūs įrenginio funkciniai ir struktūriniai
komponentai, tokie kaip klojinio moduliai, divertorius,
vakuuminis indas ir kt.
DEMO turėtų būti pirmoji elektros energiją
gaminanti branduolių sintezės jėgainė, tačiau kol kas
įrenginio projektavimas nėra baigtas. Galutini jėgainės
planas priklausys nuo kitų atliekamų branduolių sintezės
eksperimentų ir nuo sintezės aplinkai tinkančių medžiagų
kvalifikavimo.

Pav. 3. IFMIF-DONES testinės kameros modelis.
LEI prie IFMIF projekto prisideda atliekant testinės
kameros (pav. 3) patalpų biologinio ekranavimo ir
aušinimo struktūrų aktyvacijos skaičiavimus, įskaitant ir
patalpų dozės galios žemėlapius.
Branduolių sintezės neutronikos tyrimai LEI yra
atliekami pasitelkiant neutronų pernašos skaičiavimams
skirtą MCNP ir aktyvacijos skaičiavimams skirtą
FISPACT programines įrangas.
Reikšminiai žodžiai: branduolių sintezė, neutronai,
dalelių pernaša, aktyvacija
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Visuminės integruotos sklaidos panaudojimas optinių komponentų gamybos ir plovimo
procesų kokybės kontrolei
Application of Total Integrated Scattering for Quality Control in Production and Cleaning of
the Optical Components
Lina Mažulė1, Tomas Tolenis2, Valdas Sirutkaitis1
Vilniaus universitetas Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT- 10223 Vilnius
2
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas „Fizinių ir technologijos mokslų centras“, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
lina.mazule@ff.vu.lt
1

Augant lazerių rinkai ir lazerių taikymams įvairiose
srityse, auga ir reikalavimai įvariems optiniams
komponentams ir jų gamybos technologijoms.
Tobulinant optinių komponentų gamybos technologijas
ir pačius optinius komponentus neatsiejama dalis yra
įvairūs matavimai, kurie leidžia nustatyti technologijos ar
optinių komponentų charakteristikų gerėjimą. Vienas iš
tokių matavimo būdų yra visuminės integruotos sklaidos
(VIS) metodas aprašytas ISO 13696 standarte [1].
Vadovaujantis šiuo standartu Lazerinių tyrimų centre
surinkta VIS matavimų stotis. VIS matavimams
naudojamas moduliuotos kokybės Nd:IAG lazeris
(gamintojas Ekspla NL 202), kuris spinduliuoja 1064 nm
bangos ilgio spinduliuotę. Taip pat matavimuose
naudojama II ir III šios lazerinės spinduliuotės
harmonikos (532 nm ir 355 nm bangos ilgių
spinduliuotė). Matavimo jautrumui užtikrinti, matavimai
atliekami uždaroje kameroje, kuri išvaloma nuo
aplinkoje esančių dulkių, bei apsaugoma nuo atsitiktinės
aplinkos šviesos ir nereikalingų atspindžių, sukeltų pačio
šviesos šaltinio ir optinių komponentų. Sklaidos
registravimui naudojami Hamamatsu prekės ženklo
NZN7029 (1064 nm bango ilgio sklaidos registravimui)
ir H5784-20 (532 ir 355 nm bangos ilgio sklaidos
registravimui) fotodaugintuvai. Matavimo stabilumui
užtikrinti naudojamas Hamamatsu fotodiodas (modelis
S3994-01), kuris tiesiogiai registruoja lazerio impulsų
energijos svyravimus. Taip pat kiekvienas matavimas
vidurkinamas bent iš 10 matavimų. Sklaidos nuostoliai
įvertinami sklaidos etalono („Ocean optics“ WS-1)
atžvilgiu. Sklaidos nuostoliai apskaičiuojami pagal lygtį:
ܵൌ

್ ି


ൈ ͳͲͲΨ,

(1)

čia ܷ – registruojamas bandinio signalas padalintas iš
atraminio signalo, ܷ – fono signalas (matavimas be
bandinio), padalintas iš atraminio signalo ir ܷ – etalono
signalas padalintas iš atraminio signalo. Tokiu būdu
pasiekiamas fonas (sklaida nuo ore esančių dalelių be
bandinio) siekia ͷ ൈ ͳͲିସ Ψ kai bangos ilgis yra ߣ ൌ
ͷ͵ʹ nm, ͻ ൈ ͳͲିସ Ψ , kai ߣ ൌ ͵ͷͷ nm ir ͳǡͷ ൈ
ͳͲିଷ Ψ , kai ߣ ൌ ͳͲͶ nm. Plačiau apie matavimų
sistemą galima pasiskaityti strapsnyje [2].
Optinių komponentų gamybos procese svarbus
kiekvienas žingsnis nuo optinių komponentų šlifavimo,
poliravimo, valymo prieš garinant dangas [3] iki
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galutinio valymo prieš dedant optinį komponentą į
lazerinę sistemą.
Be standartinio valymo ultragarsu, dar atliekamas
valymas paviršių ėsdinant argono plazma. Atlikas
sklaidos matavimas prieš valymą ir po valymo argono
plazma. Taip pat sklaidos matavimai atlikti užgarinus
atspindį mažinančią dangą po valymo argono plazma.
Visais atvejais stebimas sklaidos mažėjimas, nors
tikėtasi, kad sklaida prieš dangų garinimą didės dėl
atsiveriančio pažeisto poliravimo metu optinio
paviršiaus.
Sklaidos metodas sėkmingai pritaikytas skirtingų
tiekėjų gaminamų kristalų paviršiaus ir tūrio kokybės
palyginimui. Visą tai parodo, kad sklaidos metodas yra
patogus kokybiškai ir objektyviai įvertinti optinių
komponentų kokybę.
Toliau atliktas sklaidos matavimas optinį
komponentą valant rankiniu būdu, naudojant „First
Contact“ valymo polimerą. Tyrimas parodė, kad vienos
valymo iteracijos neužtenka. Geriausiai naudoti valymą
keičiant valymą polimeru į valymą etanoliu braukiant per
paviršių suvilgyta valymo servetėle.
VIS metodu taip pat įvertintos optinės dangos skirtos
veidrodžiams, kurios buvo užgarintos naudojant tik SiO2
sluoksnius [4]
Reikšminiai žodžiai: sklaida, lazeriai, optiniai
komponentai, kokybė.
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Radionuklidų standartizavimas FTMC naudojant TDCR metodą
Standardization of radionuclides in the FTMC by the TDCR method
Arūnas Gudelis, Lina Gaigalaitė
Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
lina.gaigalaite@ftmc.lt
3 lentelė. Neapibrėžties (%) biudžetas standartizuojant
beta spinduolius 36Cl, 99Tc ir 129I (k = 1).
36
99
129
Sandas
Cl
Tc
I
Matavimo
0,05
0,21
0,13
statistika
Svėrimas
0,05
0,05
0,05
Fonas
0,05
0,05
0,10
Neveikos trukmė
0,10
0,10
0,10
Skilimo korekcija
0,05
0,05
0,05
TDCR modelis
0,01
0,01
0,20
Mėginio
0,01
0,01
0,01
stabilumas
kB parametras
0,05
0,05
0,12
Gesinimas
0,08
0,10
0,12
0,17
0,27
0,33
SSN

Radionuklidų standartizavimas suprantamas kaip
aktyvumo matavimas didžiausiu tikslumu, užtikrinant
kuo mažesnę rezultato neapibrėžtį, ir įvertinant jos
sandus, arba kitais žodžiais – pateikiant neapibrėžties
biudžetą. Aktyvumo (savitojo aktyvumo) ruožas ir
sudėtinės standartinės neapibrėžties (SSN) vertė yra
pagrindiniai parametrai, apibūdinantys laboratorijos
geriausią matavimo galimybę atskiram radionuklidui.
Nacionalinių metrologijos institutų (NMI) laboratorijose
elektrono pagavos ir beta skilimo būdais skylančių
radionuklidų standartizavimui naudojamas pirminis
trigubų ir dvigubų sutapčių santykių metodas TDCR –
nuo Triple-to-Double Coincidence Ratio (angl.), jo
taikymas nereikalauja įrenginio kalibravimo.
VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centre
(FTMC) TDCR skaitikliu standartizuoti radionuklidai –
beta spinduoliai: 3H, 14C, 36Cl, 63Ni, 90Sr, 99Tc ir 129I [1].
Pagrindinės šių radionuklidų charakteristikos pateiktos
1 lentelėje, o neapibrėžties biudžetas – 2 ir 3 lentelėse.

TDCR metodo panaudojimo rezultatai galioja
radionuklidų savitojo aktyvumo ruože nuo 5·103 Bq·g-1
iki 5·105 Bq·g-1. Galima teigti, kad standartizuotiesiems
radionuklidams
nurodytame
ruože
išplėstinė
neapibrėžtis, atitinkanti 95 % pasikliovimo lygį, yra ne
didesnė kaip: 3H 1,3 %, 14C 0,6 %, 36Cl 0,35 %, 63Ni
1,2 %, 90Sr 0,6 %, 99Tc 0,55 % ir 129I 0,7 %. Tai yra šių
radionuklidų aktyvumo dabartinės geriausios matavimo
galimybės Lietuvoje.
Siekiant pagerinti matavimo galimybes, FTMC
Metrologijos skyriaus Jonizuojančiosios spinduliuotės
metrologijos laboratorijoje pradėtas diegti patobulintas
TDCR metodas, kai signalai iš fotodaugintuvų
apdorojami skaitmeninės analizės būdu per CAEN
elektroninį modulį DT5720 [3-4].

1 lentelė. FTMC standartizuotų beta spinduolių
pagrindinės fizinės metrologinės charakteristikos [2].
Nuklidas
Emax (keV)
Šuolio tikimybė (%)
3
H
18,591(1)
100
14
C
156,476(4)
100
36
Cl
709,53(5)
98,1(1)
63
Ni
66,980(15)
100
90
Sr
545,9(14)
100
99
Tc
293,8(14)
99,99855(30)
129
I
151,2(11)
99,5(5)
2 lentelė. Neapibrėžties (%) biudžetas standartizuojant
grynuosius beta spinduolius 3H, 14C, 63Ni ir 90Sr (k = 1).
3
14
63
90
Sandas
H
C
Ni
Sr
Matavimo
0,19
0,20
0,24
0,20
statistika
Svėrimas
0,05
0,05
0,05
0,05
Fonas
0,10
0,10
0,10
0,05
Neveikos
0,10
0,10
0,10
0,10
trukmė
Skilimo
0,10
0,05
0,10
0,10
korekcija
TDCR
0,01
0,01
0,01
0,01
modelis
Mėginio
0,01
0,01
0,01
0,01
stabilumas
kB
0,52
0,09
0,50
0,10
parametras
Gesinimas
0,20
0,12
0,15
0,10
0,62
0,30
0,60
0,29
SSN

Reikšminiai žodžiai: radionuklidų standartizavimas,
pirminis metodas, TDCR įrenginys, geriausios
matavimo galimybės.
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Plonų sluoksnių 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3: gaminimas ir dielektrinės savybės
Thin flms 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3: production and dielectric properties.
Artyom Plyushch1,2, Maksim Ivanov1 , Šarūnas Svirskas1, Jan Macutkevič, Polina Kuzhir2, Jūras Banys,
1
Faculty of Physics, Vilnius University, Sauletekio 9, Vilnius LT-10222, Lithuania
2
Institute for Nuclear problems of Belarusian State University, Bobruiskaya 11, Minsk 220030 Belarus
artyom.plyushch@ff.vu.lt
Ceramic films produced via a tape casting method of
thickness down to 170 um were synthesized and studied.
Firstly, the commercially available (INNOVIA)
0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3
(PMN-0.3PT)
powder was ground in the agate mortar for 40 mins. Next,
water-based solution of PMN-0.3PT was obtained
Dispex AA4040 was used as a surfactant. The volume
fraction of solids was 58 %. After, the binder, 20 % PVP
solution (Luvitec K 90 Pulver) was added. Purinol E 400
was used as a plasticizer. All chemicals were provided by
BASF.
Next, the slurry was cast using a home-made doctor
blade technique. After removing from the substrate, the
green sheet was pyrolyzed at 500 oC and calcinated
isothermally at 1200 oC (for 5, 10 hours and without
isothermal step). As a result films with a thickness of 170
um were obtained.
The dielectric properties were studied in wide
frequency (20 Hz - 1MHz) and temperature (30-500 K)
ranges. The results are presented in figure 1.

polarization dependencies demonstrate less pronounced
transition [2].
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Figure 2. Temperature dependencies of (a) displacement
and (b) remnant polarization of PMN-0.3PT films
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We can conclude, that the synthesed materials
demonstrate pronounced ferro- and piezoelectric
properties. All properties can be controlled by means of
calcination time.

Figure 1. Dielectric conductivity of the PMN-0.3PT
films with different calcination times
The dielectric permittivity can be controlled by means
of the different calcination times. The peak absolute
value of the dielectric permittivity is lower than presented
in the literature [1], that can be related to lower densities
of the presented ceramics.
Piezo properties were studied in the temperature
range 30-200 C, at the voltage amplitude was 1.1 kV. The
temperature dependencies of the polarisation and
displacement are presented in figure 2. The dielectric
displacement curve demonstrates a second phase
transition around 340 K [1] for the 10h sample. While the

Keywords: Tape Casting, ferroepectrics, PMN-PT.
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Anglies dioksido sublimavimosi temperatūros panaudojimo pamatiniam taškui
galimybių tyrimas
Research on application possibilities of the carbon dioxide sublimation temperature
as reference point
Emilis Urba1, Kazys Mikalauskas1, Lilijana Gaidamovičiūtė1, Kestutis Mikalauskas1
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1

Oficialiame Tarptautinės temperatūros skalės ITS-90
aprašyme, kuris galioja ir po naujojo SI vienetų
apbrėžimo, temperatūrų intervale tarp vandens trigubojo
taško (0,01qC) ir argono (Ar) trigubojo taško (-189,34qC)
yra tik vienas pirminis pamatinis taškas- gyvsidabrio (Hg)
trigubasis taškas (-38,83qC) ir antrinis anglies dioksido
CO2 trigubasis taškas (-56,558qC). ITS-90 skalę šiame
intervale galima realizuoti panaudojus interpoliacijos
metodą ir H2O, Hg ir Ar pamatinių taškų temperatūrų
vertes. Ruožas tarp gyvsidabrio ir argono pamatinių taškų
yra itin platus. Be to, Ar trigubojo taško realizavimo
metodas yra sudėtingas.
Mūsų tikslas buvo laboratorijoje esančiomis
priemonėmis sukurti ir ištirti CO2 sublimavimosi
temperatūros, kaip ITS-90 skalės antrinio pamatinio taško,
atkūrimo sistemą savo tikslumu artimą kitas pamatines
temperatūras
atkuriančioms
sistemoms,
kuriose
naudojamos pasauliniu mastu jau įteisintos priemonės.
Slėgio, artimo atmosferiniam slėgiui, stabilizavimas
dideliu tikslumu mažuose tūriuose yra techniškai
sudėtingas. Mes tyrėme kelis slėgio stabilizavimo būdus
sublimavimosi proceso metu, tarp jų ir atsiribojant nuo
išorinio atmosferinio slėgio.
1. Atvirame kriostate, esant atmosferiniam slėgiui;
2. Kriostate, naudojant vakuuminę slėgio stabilizavimo
sistemą;
3. Kriostate, stabilaus slėgio palaikymui naudojant išorinį
kompresorių;
4. Tikslios temperatūros kalibravimo vonioje, stabilaus
slėgio palaikymui naudojant išorinį kompresorių (1 pav.).

1 lentelė. Ekperimentiniai rezultatai, naudojant
skirtingus slėgio palaikymo būdus
I
II
III
IV
Slėgis, kPa
101,325
100,626
101,325
101,325
Vidutinė CO2 sublimavimosi temperatūros vertė, °C
Teorinė vertė yra -78,4660°C
−78,4655
−78,5515
−78,4675
−78,4661
Rezultatų sklaida, mK
4
0,8
0,6
0,3
Neapibrėžtis, mK
10,2
6,9
2,9
2,7

2 pav. Temperatūros kitimas per pasirinktą laikotarpį
Gauta rezultatų sklaida ir neapibrėžtys yra tinkamos
naudoti CO2 sublimavimosi temperatūrą antriniam
temperatūros matavimo etalonui.
Pagrindinis tolimesnių tyrimų uždavinys yra. praktinių
priemonių sukūrimas, kad Hg įranga būtų pakeista CO2
matavimo priemonėmis.
Pasiekus teigiamą rezultatą, ateityje būtų galima
atsisakyti gyvsidabrio celės, užpildytos nuodingu metalu.
Reikšminiai žodžiai: CO2 sublimavimosi temperatūra,
pamatinis taškas, ITS-90 skalė.
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1 pav. IV būdo slėgio stabilizavimo mažame tūryje
įrangos schema
Tinkamiausi etaloniniam naudojimui rezultatai gauti
atliekant matavimus su 4 būdo įranga (1 lentelė) ir 2 pav.
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Kintamo kampo laikinės skyros terahercinis elipsometras
Variable angle time-domain terahertz spectroscopic ellipsometer
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Laikinės skyros terahercinė spektroskopija yra plačiai
taikoma dielektrinių medžiagų, skysčių, biologinių
mėginių
ir
plonų
absorbuojančių
sluoksnių
charakterizavimui.
Paprastai
tyrimai
atliekami
pralaidumo geometrijoje, tačiau
neskaidrioms
aplinkoms būtini matavimai atspindžio geometrijoje.
Šiame darbe pristatome kintamo kampo laikinės
skyros terahercinį elipsometrą (THz-TDSE), skirtą
neskaidrių medžiagų tyrimams atspindžio geometrijoje.
Spektroskopinio elipsometro pagrindas - laikinės skyros
terahercinis spektrometras T-Fiber (UAB Teravil),
dirbantis 0.2 – 1.5 THz spektriniame intervale, esant
8 GHz skiriamajai gebai. Įdiegta šviesolaidinė sistema
leidžia atlikti matavimus T-2T atspindžio geometrijoje,
esant 45  90 laipsnių šviesos kritimo kampui.
Elipsometro
veikimas
paremtas
besisukančio
analizatoriaus principu [1]. Pirmas poliarizatorius (P1)
emiterio pusėje išskiria tiesiškai poliarizuotą šviesą,
kurios elektrinis vektorius orientuotas 45 laipsnių kampu
atžvilgiu kritimo plokštumos. Bandinys apšviečiamas
vienodo dydžio p ir s komponentėmis Eip ir Eis.
Besisukantis analizatorius (A) leidžia tirti bandinio įtaką
atsispindėjusioms p (Ers) ir s (Erp) komponentėms. Jų
santykis apibrėžia elipsometrinį parametrą U,
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ൌ


ೞ

kurios parametrai, plazminis dažnis Zp = 9 eV ir
slopinimo koeficientas * = 20 meV, sutapo su
standartiniais literatūriniais duomenimis [4].
Apibendrinant, atliktas prietaiso optimizavimas
užtikriną naudojamų kalibravimo algoritmų adekvatumą,
ir patikimas originalaus spektroskopinio elipsometro,
dirbančio poliarizatorius – bandinys – analizatorius
schemoje, galimybes tyrimams 0.2 – 1.5 THz srityje.

Ǥ (1)

Kur tan< ir ' atitinka U-parametro amplitudę ir fazę.
Trečiasis poliarizatorius (P2), esantis prieš detektorių,
eliminuoja detektoriaus dalinį selektyvumą šviesos
poliarizacijai.
Siekiant minimizuoti sistemines paklaidas, buvo
sukurtas algoritmas tikslioms poliarizatorių ir
analizatoriaus
padėtims
nustatyti.
Kalibravimo
procedūrai buvo adaptuoti žinomi algoritmai,
kompensuojantys poliarizatorių netobulumą [2,3].
Siekiant patikrinti elipsometro patikimumą ir
kalibravimo algoritmus, buvo išmatuotos didžiavaržio
silicio optinės konstantos, kurios paklaidų ribose sutapo
su literatūrinėmis vertėmis (nSi = 3.42±0.05). Kaip
neskaidrus bandinys, buvo pasirinktas 100 nm
polikristalinis aukso sluoksnis ant stiklinio padėklo.
Nustatyta kompleksinė dielektrinė Drude funkcija
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1 pav. Principinė elipsometro schema ir kintamo kampo
THz-TDSE nuotrauka
Reikšminiai žodžiai: spektroskopinė elipsometrija,
THz spektroskopija
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Optinių sukurių perdavimas koherentiškai parengtoje terpėje
Transfer of Optical Vortices in Coherently Prepared Media
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We consider transfer of optical vortices between laser
pulses carrying orbital angular momentum (OAM) [1,2]
in a cloud of cold atoms characterized by the Lambda
configuration of the atom-light coupling. The atoms are
initially prepared in a coherent superposition of the lower
levels, creating a so-called phaseonium medium [3]. If a
single vortex beam initially acts on one transition of the
scheme, an extra laser beam is subsequently generated
with the same vorticity as that of the incident vortex beam.
The absorption of the incident probe beam takes place
mostly at the beginning of the atomic medium within the
absorption length. The losses disappear as the probe
beam propagates deeper into the medium where the atoms are transferred to their dark states.

pling scheme and a more general n+1-level scheme containing n ground states and one excited state, allowing for
creating of multiple twisted light beams. We also analyse
generation of composite optical vortices in the scheme
using a superposition of two initial vortex beams and
study lossless propagation of such composite vortices [4].
Key words: Orbital angular momentum, Transfer of
optical vortices.
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Fig. 1 Schematic diagram of the three-level Lambda
quantum system for transfer of optical vortices
The method is extended to a tripod atom-light cou-
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BODIPY klampos jutiklių savybių tyrimas ląstelei artimoje aplinkoje
Investigation of BODIPY-type viscosity sensors in a cellular-like environment
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Ląstelės vidinė klampa yra labai svarbi
charakteristika, nuo kurios priklauso ląstelėje vykstančių
reakcijų greičiai, kaip sparčiai yra pernešamos
medžiagos iš vienos ląstelės vietos, į kitą, pavyzdžiui –
vaistai. Yra sukurtas ne vienas makroskopinis metodas
išmatuoti mėginio klampą, tačiau jie tinka tik mėginiams
daug stambesniems nei ląstelė.[1] Tais metodais
išmatuoti ląstelės vidaus ar jos organelių klampas yra
neįmanoma. Tačiau tai galima atlikti naudojant klampai
jautrius fluoroforus – nedideles molekules, kurių
fluorescencijos gyvavimo trukmė priklauso nuo aplinkos
klampos.

2 pav. Klampos jutiklio BDP-H fluoresencijos
kinetikos esant skirtingiems moliniams BSA ir jutiklio
santykiams vandenyje.
Gauti rezultatai modelinėse sistemose leis įvertinti
kokioje aplinkoje yra klampos jutikliai BDP-NO2 ir
BDP-H.
Ar jie lokalizuojasi hidrofobinėje aplinkoje (pvz. ląstelių
membranose), ar hidrofilinėje terpėje (citoplazmoje) kai
ateityje bus atliekami mikroklampos matavimai
skirtingose ląstelių kultūrose. Taigi šie duomenys
ženkliai pagelbės interpretuojant rezultatų patikimumą in
vitro biologinėse aplinkose.

1 pav. BDP-NO2 ir BDP-H molekulinės struktūros
Neseniai buvo susintetinti ir charakterizuoti nauji
klampos jutikliai turintys BODIPY boro dipiridino grupę
(pav. 1).[2] BDP-NO2 pasižymėjo ypač plačiu klampos
matavimo diapazonu, kuris leidžia jutiklį taikyti ne tik
mažos klampos terpėse, bet ir ypač didėlėse.
Iki šiol šios molekulės buvo tirtos tik
metanolio-glicerolio
ir
tolueno-ricinos
aliejaus
mišiniuose, kurie yra tolimi viduląstelinei aplinkai. Taigi
prieš taikant šiuos jutiklius biologiniuose mėginiuose,
juos yra būtina ištirti vandeninėje aplinkoje, kuri daug
geriau atspindėtų aplinką ląstelės citozolyje. Taigi buvo
atlikti jutiklių spektroskopiniai matavimai vandeniniame
PBS (angl. Phosphate-buffered saline) buferiniame
tirpale esant skirtingoms jaučio serumo albumino BSA
(angl. Bovine serum albumin) koncentracijoms ir
skirtingam pH siekiant imituoti ląstelės vidų.
Eksperimentų metu buvo stebima kaip jutiklių sugerties,
fluorescencijos spektrai ir fluorescencijos gesimo
kinetikos priklausė nuo BSA koncentracijos (pavyzdys –
pav. 2) ir pH. Tyrimų rezultatai parodė, kad abiejų
jutiklių fluorescencijos spektrai buvo daug intensyvesni,
o vidutinė gyvavimo trukmė daug ilgesnė esant
aukštesnei BSA koncentracijai. Tai parodo, kad abu
hidrofobiniai jutikliai yra linkę sąveikauti su baltymo
molekulės hidrofobinėmis dalimis. Taip pat ši
priklausomybė buvo įtakojama skirtingo tirpalo pH.

Reikšminiai žodžiai: fotofizika, fluoresencijos
spektroskopija, klampa, fluorescuojantys jutikliai.
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Sidabro nanodalelės ir nanoplokštelės ant porėtojo silicio SERS taikymams
Silver nanoparticles and nanoplates on porous silicon for SERS applications
1
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Controlling size and shape of silver nanostructures is
the easiest way to configure their optical properties. It is
well known, that silver nanospheres, nanoplates,
nanorods and nanostars demonstrate surface plasmon
resonance in a range varying from ~300 nm (for
nanospheres) to 1300 nm (for nanostars) [1]. Possibilities
of configuring the surface plasmon resonance band
position is very attractive for different applications such
as biosensing, medicine, ecology, pharmacology and so
on, where detection of target molecules is a main
objective [2, 3]. This feature allows to find the optimal
condition for the efficient experimental research work in
the above mentioned fields.
Usually, the Turkevich method is used to synthesize
and stabilize silver nanoparticles by citrate ions from
trisodium citrate without any other reagents. An addition
of stabilizers, oxidants and reducing agent leads to
formation of nanobelt, nanowire, nanoplate and nanostar
structures [4].
In this work we show that an increase of
concentration of 1 % trisodium citrate from 2 to 10 ml in
a solution for preparation of silver nanoparticles by the
Turkevich method leads to significant changes of silver
nanostructures’ morphology. Porous silicon (PS) was
used as a template allowed to adsorb high amount of
silver nanostructures and to easy analyze their geometry
using scanning electron microscope (SEM).
Silver colloids were fabricated by the Turkevich
method. We added 2 ml (solution A) and 10 ml (solution
B) of 1% trisodium citrate solution into 100 ml of boiling
aqueous solution of 10-3 М AgNO3. The solutions were
poured drop by drop under vigorous stirring. Then
resulting mixtures were heated for 10 min to color
changing. PS was fabricated by an electrochemical
etching in electrolyte based on hydrofluoric acid using ntype silicon wafer (100) as an initial template. Silver
nanoparticles were electrostatically deposited onto the PS
surface during 60 min. The deposition process was
carried out in the absence of light to exclude its influence
on the silver nanoparticles aggregation. Rhodamine 6G
(R6G) was used as target analyte for the measurements
by surface enhanced Raman scattering (SERS)
spectroscopy. SERS analysis was performed using
excitation wavelength of 473 nm.
Figure 1 shows SEM top images of silver
nanostructures on the PS surface. The formation of silver
nanospheres of 60-100 nm diameters is observed at the
lower concentration of trisodium citrate, according to the
Ostwald ripening. On the other hand, the higher
concentration of trisodium citrate led to the formation of

triangular, hexagonal and truncated silver structures with
sizes more than 100 nm. It happened due to the
overconcentration of citrate-ions that preferentially bind
to (111) facets. Thus growth of the silver nuclei on the
side facets, typically (100), was enhanced [5].
In spite of significant changes in the geometry of
silver structures from nanospheres to nanoplates, the
SERS-activity of these samples was found to be nearly
the same. A repeatability of the SERS intensity for both
silver substrates was investigated via mapping of
1000 μm2 area. We scanned the square area of the
samples’ surface and recorded 400 SERS spectra of R6G.
Intensity of the 1657 cm-1 band of each SERS-spectrum
was measured. It should be noted that the SERS signal of
analyte was observed in each point on the surface.
a

b

1 Fig. Morhpology of PS after deposition of silver
structures from (a) A and (b) B colloidal solutions.
We suppose that the silver nanoplates have a great
potential for the SERS application because of
contribution of both localized and delocalized plasmons
into the Raman signal enhancement. However to prove it
there is a need in the deeper study of the nanoplates’
formation mechanism and influence of PS on the
adsorption of silver structures.
Keywords: porous silicon, silver nanoparticles, silver
nanoplates, colloidal solution, SERS.
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Vertikalių grafeno nanolakštų kokybės tyrimai pasinaudojant skirtuminės sugerties
spektroskopija
The investigation of quality of vertical graphene nanosheets by means of transient absorption
spectroscopy
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Vienos perspektyviausių medžiagų – grafeno, dėl jo
išskirtinių struktūrinių, fizikinių bei cheminių savybių,
įvairūs gamybos metodai, pritaikymo sritys kaip
fotonika, plazmonika, optoelektronika yra plačiai
tiriamos, tačiau grafeno technologijų vystymasis – vis dar
gan lėtas procesas. Tikėtina, kad pagrindinė priežastis yra
nepakankamai aukšta grafeno sluoksnių kokybė, kuriuos
gamina daugelis kompanijų iš viso pasaulio [1]. Todėl
yra svarbu tobulinti analitinius metodus, skirtus grafeno
kokybės/defektiškumo tyrimamas bei pačius gamybos
metodus.
Šiame darbe buvo suformuotos skirtingo aukščio
vertikalių grafeno nanolakštų (VGN) dangos ant kvarco
padėklų nurodant skirtingas auginimo trukmes (10-140
min) naudojant mikrobangės plazmos aktyvuoto
cheminio nusodinimo iš garų gazės (PECVD) sistemą
CYRANNUS I-6. Sintezės metu buvo naudojamas
vandenilio (150 cm3/min) ir metano dujų (50 cm3/min)
mišinys, kameroje palaikomas 22 mbar slėgis, 1,2 kW
mikrobangų galia. Atlikti suformuotų VGN bandinių
struktūros, morfologijos, sudėties, fluorescencijos,
elektrinių, optinių, elektrooptinių savybių tyrimai.
1 paveikslėlyje pavaizduotas VGN, augintų 60 min
PECVD, skirtuminės sugerties spektroskopijos (angl.
transient absorption spectroscopy (TAS)) signalas, kuris
yra neigiamas (1a pav.), o tai būdinga aukštos kokybės
grafenui. Taip pat signalas turi dvi gesimo komponentes:
ultrasparčiąją < 300 fs ir lėtesnę ~2 ps (1b pav.) [2].
Lėtesnė TAS gesimo komponentė ryškiausiai matosi
esant 665 nm bangos ilgiui. Detalesni tyrimai parodė, kad
mažėjant grafeno kristališkumui (didėjant defektų
kiekiui) lėtosios komponentės santykinė dalis TAS
signale mažėja. Esant dar didesniam defektų kiekiui
pradeda ryškėti teigiamas TAS signalas, kuris
greičiausiai atsiranda dėl grafeno sužadintos būsenos
relaksacijos į papildomus energetinius lygmenis,
inicijuotus įvairių defektų.
TAS rezultatai ir jų pagrindu nustatyta grafeno dangų
kokybė, gerai dera su Ramano sklaidos spektroskopijos,
Rentgeno fotoelektronų spektroskopijos (XPS),
skenuojančio elektronų mikroskopo (SEM) bei
fluorescencijos matavimų rezultatais. Išsamesni
moksliniai tyrimai gali padėti sukurti naują metodologiją
grafeno dangų defektiškumo tyrimams remiantis TAS
technologija. Tai galėtų supaprastinti ir išplėsti grafeno
kokybės vertinimo tyrimus, palengvinti jos kontrolę, o tai

yra labai svarbu kokybiškų grafeno sluoksnių
formavimui, naujų taikymo sričių kūrimui, vystymui bei
tobulinimui.

1 pav. Vertikalių grafeno nanolakštų, augintų 60 min,
(VGN 60 min) skirtuminės sugerties spektrai (a) ir
gesimo kreivės (b).
Reikšminiai žodžiai: vertikalūs grafeno nanolakštai,
PECVD, Ramano sklaidos spektroskopija, skirtuminės
sugerties spektroskopija, grafeno defektai.
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Sidabro nanodalelių formos įtaka Ramano signalo stiprinimui
Analysis of the Raman signal enhancement on the geometry of silver nanoparticles
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Nanodalelės (ND) sulaukia itin didelio mokslininkų
susidomėjimo, nes jos apjungia tūrinių medžiagų,
atominių ir molekulinių struktūrų savybes. Dėl to jos
naudojamos įvairiose srityse: elektronikoje, medicinoje
bei jutikliuose tame tarpe ir Ramano signalo stiprinimui.
Paviršiuje stiprinama Ramano sklaida (angl. surfaceenhanced Raman scattering, SERS) leidžia sustiprinti
Ramano signalą ir aptikti nano-femto molių medžiagos
koncentracijas. Signalo stiprinimas smarkiai priklauso
nuo ND cheminės sudėties (pvz.: auksas, sidabras,
aliuminis, jų lydiniai ir kt.), aplinkos (pvz.: nanodalelės
su dielektriniu apvalkalu) bei geometrijos. ND sintezei
plačiausiai naudojami cheminiai sintezės metodai, nes
pagaminamas didelis ND kiekis, bei galima formuoti
daugiabriaunes daleles, t.y. kubines, kuboktaedro,
piramidės ir kitų formų ND [1]. Koloidinį tirpalą veikiant
ultra trumpų impulsų lazerio spinduliuote galima pakeisti
cheminės sintezės metu apibrėžtą ND formą ir dydį [2].
Šiame darbe sidabro ND sintezė buvo atlikta poliolio
metodu naudojant 1,5–pentandiolį (PD) (Acros Organics,
9 %), sidabro nitratą AgNO3 (Sigma Aldrich, 99.9999%)
ir polivinilpirolidoną (PVP, 55000 g/mol) (Sigma
Aldrich). Susintetintų ND modifikavimas buvo
atliekamas naudojant Yb:KGW femtosekundinį lazerį
(Pharos, Light Conversion) ir keičiant vidutinę galią nuo
80 mW iki 1600 mW, kai impulsų pasikartojimo dažnis
– 200kHz, o poveikio trukmė – 30 min. Nanodalelių
dydis ir forma įvertinti skenuojančiu elektroniniu
mikroskopu (QuantaFEG 200, FEI). Ramano sklaidos
spektriniai matavimai atlikti naudojant 532 nm žadinimą
in Via (Renishaw) spektrometru. Ramano signalo
stiprinimo eksperimentuose kaip analitinė medžiaga
buvo naudojamas 2-naftalentiolis (2NT) (Sigma Aldrich)
bei rodaminas 6G (R6G) (Alfa Aesar).
Susintetintų ND Ramano signalo stiprinimo rezultatai
pateikti 1 pav. Būdingų 2NT molekulės Ramano smailių
gausa ir intensyvumas iliustruoja tirtų ND SERS
efektyvumą. Toliau siekiant ištirti ND formos ir dydžio
įtaką SERS signalo stiprinimui, buvo atliktas susintetinto
ND koloidinio tirpalo modifikavimas lazerine
spinduliuote. Buvo nustatyta, jog didinant spinduliuotės
galią kinta tiek dalelių dydis tiek jų forma.
Nepriklausomai nuo lazerio galios, dalelių forma iš
kubinės pakinta į sferinę. Naudojant mažiausią galią
(80 mW) dominuoja lydymosi procesas, ND padidėja ir
įgauna sferinę formą. Nuo 170 mW ir didesnių galių
dominuoja ND fragmentacija ir fototeriminis garavimo
procesas, t.y. susidaro mažesnės ND (2 pav.).
ND SEM dydžių analizė parodė, kad linijiniai

matmenys kinta nuo palyginti plataus skirstinio
50 – 175 nm ties 80 mW galios iki monodispersinio
skirstinio 10 – 20 nm naudojant 1600 mW galią.
Galimybė tokiame plačiame intervale varijuoti ND
skirstinį yra patrauklus metodas ieškant didžiausią SERS
signalo stiprinimą užtikrinančių nanosistemų.

1 pav. Susintetintų ND Ramano sklaidos signalo
stiprinimas naudojant 10-3M koncentracijos 2NT.

2 pav. Sidabro ND paveiktų skirtinga lazerio galia (a)
80 mW, b) 170 mW, c) 735 mW, d) 1600 mW) SEM
analizė. Žymos vertė – 500 nm
Reikšminiai žodžiai: Sidabro nanodalelės, ultra trumpi
lazerio impulsai, SERS.
Tyrimą finansavo Kauno technologijos universiteto
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
fondas (projekto Nr. PP-91A/19).
Literatūra
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Tiesioginė grafeno sintezė atkaitinant amorfinės anglies ir nikelio nanokompozitines dangas
Direct graphene synthesis by annealing amorphous carbon and nickel nanocomposite films
Paulius Dolmantas1,2, Šarūnas Meškinis2, Andrius Vasiliauskas2, Rimantas Andrulevičius2
Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
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1

Pastaraisiais metais didelį tyrėjų susidomėjimą
patraukė grafenas – vieno ar kelių atominių sluoksnių
storio korio struktūros anglies atomų rinkinys. Grafeną
sudaro heksagonai, susidedantys iš anglies atomų.
Praktiniu požiūriu svarbios grafeno savybės yra didelis
krūvininkų judris, tvirtumas, skaidrumas regimajai
elektromagnetinei spinduliuotei, didelis šiluminis
laidumas, cheminis inertiškumas bei nepralaidumas
dujoms. Grafeną galima panaudoti kaip skaidrius
elektrodus saulės elementuose, o įterpus priemaišų
grafeno energijos spektre galima „atidaryti“ draustinę
juostą, kas leidžia pagaminti lauko tranzistorių, kuris
pasižymi dideliu jautrumu šviesai [1]. Grafenas yra
tinkama medžiaga Šotkio kontaktui iš kurio pagaminti
infraraudonosios spinduliuotės fotojutikliai gali turėti per
eilę didesnį atsaką nei metalo-silicio Šotkio diodai.
Pagrindinis technologinis trūkumas tokių diodų
gamyboje – grafeno pernešimas nuo katalitinių
pereinamųjų metalų folijų. Pernešimo metu grafenas
užteršiamas adsorbatais, atsiranda defektų, gali kilti
problemos su adhezija.
Šiame darbe nagrinėjamas tiesiogiai ant silicio
susintetintas grafenas. Tiesioginė sintezė buvo pasiekta
atkaitinant nuolatinės srovės magnetroninio dulkinimo
būdu ant silicio užneštas amorfinės anglies ir nikelio
dangas. Atkaitinimas buvo atliekamas kaitinant dangas
800 oC temperatūroje inertinių dujų (argono) sraute
impulsine lempa. Liktinis nikelis buvo šalinamas
ėsdinant (Ce(NH4)2(NO3)6) tirpale. Anglies fazės
pokyčiai kintant atkaitinimo ir ėsdinimo laikams buvo
nagrinėjami taikant Ramano sklaidos spektroskopiją
(žadinančio lazerio bangos ilgis – 532 nm), o elementinė
sudėtis
ištirta
taikant
Rentgeno
fotelektronų
spektroskopiją (XPS). 1 pav. matyti nekaitintų dangų
Ramano sklaidos spektrai. Dangos, turinčios 50 ir 60 at.
% nikelio, rodė deimanto tipo angliai būdingą
kombinuotą smailę ties ~ 1530 cm-1, o didesnė Ni
koncentracijos dangos nerodė anglies fazės pėdsakų. 2
pav. matyti dangų, 15 min. kaitintų 800 oC temperatūroje
Ramano sklaidos spektrus. Šiuo atveju jau matomos D ~
1346 cm-1, G ~ 1587 cm-1 bei 2D ~ 2700 cm-1. Iš 2D
smailės formos, padėtis ir puspločio (FWHM) galima
įvertinti grafeno sluoksnių skaičių [2]. Panašūs rezultatai
gaunami kaitinant dangas 15 min. 30 min ir 1 val.
Išnagrinėjus I2D/IG santykio kitimą keičiant nikelio
koncentraciją ir kaitinimo laiką nustatyta, kad optimali
šio santykio vertė gaunama kaitinant 60 ir 75 at. % Ni
turinčias dangas 30 minučių. Detalesnė spektrų analizė
parodė, kad po 30 minučių atkaitinimo pastarosiose
dangose susidaro mažiausiai defektų turintis grafenas.

1 pav. Nikelio-anglies dangų Ramano sklaidos spektrai
po dangų užnešimo

2 pav. Nikelio-anglies dangų Ramano sklaidos spektrai po 30
min. atkaitinimo 800 oC temperatūroje Ar dujų sraute

Nustatyta, kad atkaitinant amorfinės anglies ir nikelio
dangas gaunamas ne mažiau penkių sluoksnių grafenas
tiesiogiai ant silicio. XPS matavimai parodė, kad nors po
ėsdinimo nikelio nelieka, ėsdinimo metu ant dangos
nusėda iki 15 at. % cerio.
Reikšminiai žodžiai: grafenas, tiesioginė grafeno
sintezė, amorfinės anglies ir nikelio dangos.
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Atitiktis tarp erdvinio ir klasikinio rinkėjo modelio
Correspondence between spatial and classical voter model
Aleksejus Kononovicius
Vilniaus universitetas, Teorinės ﬁzikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
aleksejus.kononovicius@tfai.vu.lt
Pastaruosius kelis dešimtmečius ﬁzikai bando taikyti sau būdingą mąstymą ir metodologiją siekdami modeliuoti, aiškinti ir prognozuoti socialinių sistemų reiškinius. Viena kertinių šios srities tematikų yra nuomonių
dinamika, kuri siekia aprašyti tokius procesus kaip rinkimai, demograﬁniai pokyčiai ar kariniai konﬂiktai. Rinkėjo (angl. voter) modelis yra vienas plačiausiai naudojamų
šioje srityje. Tokį populiarumą lemia tiek modelio paprastumas, tiek atitikimas empiriniams duomenims, tiek
tai, kad jis priklauso tai pačiai universalumo klasei kaip
Izingo modelis. Visgi klasikinio rinkėjo modelio, kaip
ir daugumos kitų gerai žinomų modelių, taikymas empiriniams rinkimų ar gyventojų surašymo duomenims turi
esminį trūkumą. Rinkėjo modelis aprašo dinamiką viename teritoriniame vienete. Šio modelio dinamika stebima tik laike. Tuo tarpu didžioji dalis empirinių duomenų
yra renkami ﬁksuotu laiko momentu (pvz., rinkimų dieną) daugelyje erdvinių vienetų (pvz., rinkimų apylinkėje).
Taigi taikant rinkėjo modelį tokiems duomenims netiesiogiai daroma prielaida, kad apylinkės yra nepriklausomos.
Bet gana akivaizdu, kad ši prielaida yra neteisinga. Čia
mes siūlome modelį, kuris yra panašus į rinkėjo modelį, bet jo dinamika vyksta ne erdvinių vienetų viduje, bet
tarp erdvinių vienetų. Jeigu klasikinis rinkėjo modelis yra
ekvivalentus Izingo modelio Glauberio formulavimui, tai
mūsų siūlymas modelis galėtų būti lyginamas Izingo modelio Kawasaki formulavimu.
Mes nagrinėjame sistemą, kurią sudaro N agentų
(dalelių, žmonių) ir M erdvinių vienetų. Kiekvienas agentas yra vieno iš T tipų (leistinų būsenų, nuomonių, savybių), kuris modeliavimo metu nekinta. Kiekvienas agentas yra tam tikrame viename erdviniame vienete, bet gali
tarp jų pereiti. Perėjimo spartos iš erdvinio vieneto i į erdvinį vienetą j agentams, kurių tipas yra k, turi sekančią
formą:

i→j
λ(k)

=





Xi(k) ε (k) + X j(k)

0

jei i  j ir N j < C,
kitu atveju,

1 pav. Galimi ir neįmanomi perėjimai, kai N = 10,
M = 5, T = 2, C = 5 and ε = 2.
Įdomu tai, kad erdvinis rinkėjo modelis daugeliu atveju yra ekvivalentus klasikiniam rinkėjo modeliui. Daugeliu atvejų klasikinio rinkėjo modelio stacionarus skirstinys gerai aproksimuoja erdvinio rinkėjo modelio erdvinius rango–dydžio skirstinius. Ši savybė veikiausiai yra
sąlygota to, kad modelis yra ergodinis, bet šiuo metu neturime pakankamai įrodymų tvirtinti, kad ši savybė yra
bendra visiems ergodiniams procesams su baigtiniu būsenų skaičiumi. Šio rezultato bendrumą planuojame tirti
tolesniuose darbuose.

2 pav. Stacionarūs siūlomo modelio skirstiniai, kai (a)
ε > 1 ir (b) ε < 1: raudona kreivė – skaitmeniniai
rezultatai, o juoda kreivė – analizinė aproksmacija
sekanti iš klasikinio rinkėjo modelio.

3 pav. Erdviniai siūlomo modelio skirstiniai (tie patys
atvejai kaip 2 pav.).
Šį modelį išbandėme naudodami Jungtinės Karalystės 2011 metų surašymo duomenimis ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 1992 metais duomenimis. Gautas
atitikimas nėra idealus, bet pakankamai geras turint mintyje, kad ne visi socio–demograﬁniai skirstymai yra pakankamai svarbūs priimant sprendimus kraustantis iš vienos gyvenamos vietos į kitą.
Detalesnę literatūros apžvalga ir išsamesnį empirinių rezultatų aptarimą rasite [1] juodraštyje.
Reikšminiai žodžiai: nuomonių dinamika, agentų modeliavimas, ergodiškumas

(1)

kur Xi(k) yra k-tojo tipo agentų skaičius esantis i-tajame
erdviniame vienete, o ε (k) yra savaiminio perėjimo sparta būdinga k-tojo tipo agentams. Ši forma yra identiška
rinkėjo modelio perėjimo spartoms tarp skirtingų agentų
tipų, bet ši formulė aprašo perėjimo spartas tarp erdvinių
vienetų. 1 pav. pateikta pavyzdinė schema – parodyti du
galimi perėjimai ir du neįmanomi perėjimai (dėl viršytos
talpos).

Literatūra
[1] A. Kononovicius, Compartmental voter model, arXiv: 1906.01842
[physics.soc-ph].
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Optical elements with superior resistance to laser radiation
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1

In this work we are analyzing a way to use argon
plasma etching method in order to make the prototype of
high LIDT (Laser Induced Damage Threshold) fixed
beam expander suitable for UV laser micromachining
systems. We tested 5 most popular fused silicas (FS) in
photonics market - Corning 7980 0F, Corning 8655 0F,
Suprasil 300, Suprasil 1 and JGS1. Different thickness
(from 0 nm to 150 nm) of commercially polished various

fused silica glasses were removed and optical-physical
properties were investigated. Each substrate was tested in
the LIDT measuring setup. Experimental results showed
that optimal etching depth for various fused silica
substrates is - 100 ± 7 nm. LIDT (1000-on-1 at 355 nm)
of developed beam expander with etched substrates was
17.7±2.9 J/cm². In comparison, LIDT of beam expander
with non-etched FS substrates has only 4.9 ± 1.7 J/cm².
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Planarinių antenų kryptingumo ir dažninių charakteristikų tyrimas 5 GHz dažnių juostoje
Analysis of planar antenna radiation and frequency characteristics in 5 GHz range
Arnoldas Solovjovas
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius
arnoldas.solovjovas@ff.vu.lt
Šiuo metu planarinės antenos užima svarbią vietą
belaidžiame tinkle. Jos dažnai taikomos kosminėse
technologijose: erdvėlaiviuose, palydovuose, tačiau daug
plačiau žinomos ir naudojamos telekomunikacijose:
mobiliuose tinkluose, bevielio ryšio stotelėse [1].
Planarinių antenų modeliavimas pradedamas turint
tris parametrus: pasirinktą antenos veikimo diapazoną,
dielektriko storį ir dielektrinę skvarbą [1]. Turint šiuos
parametrus, skaičiuojami antenų spinduliuojamų lapelių
matmenys ir impedansinių takelių pločiai.
Pagaminti du planarinių antenų modeliai su vienu ir
keturiais spinduliuojamais lapeliais, siekiant nustatyti,
kaip pasikeičia stiprinimo koeficientas ir šalutinių lapelių
skaičius. Modeliavimas ir teoriniai skaičiavimai
atliekami su „HFSS“ (High Frequency Structure
Simulator) programine įranga.
Teoriniai skaičiavimai parodė, kad stiprinimo
koeficientas, padidinus ir impedansiškai suderinus
takelius, padidėja nuo 4.26 dBi iki 8.06 dBi. 1 pav. (b)
dalyje matoma, kad padidėjus stiprinimo koeficientui
atsiranda 4 šalutiniai lapeliai, priėmime perduodantys
trukdžius.
(a) Dmax=4.26 dBi

2 pav. S11 parametrų priklausomybė nuo išpjovos
dydžio stačiakampiame lapelyje
Antenos buvo gaminamos dviem skirtingomis
technologijomis: fotolitografijos ir frezavimo, siekiama
nustatyti, ar gamybos technologija turi įtakos antenos
parametrams. Antenų matavimai atlikti Beaidžiame
kambaryje (anechoic chamber) ir nustatyta, kad
skirtingos gamybos technologijos neturi įtakos
fundamentaliems parametrams.

(b) Dmax=8.06 dBi

1 pav. Planarinių antenų kryptinės diagramos su
vienu (a) ir keturiais lapeliais (b)

3 pav. Vieno lapelio antenų stovinčios bangos
koeficientų priklausomybės nuo dažnio

Pagrindinė priežastis, lemianti šalutinių lapelių
atsiradimą – impedansinis suderinamumas ir reaktyvinės
varžos
kompensavimas.
Planarinėse
antenose
impedansinis derinimas gali būti atliekamas tarp dviejų
takelių arba tarp takelio ir spinduliavimo lapelio, darant
išpjovas lapelyje. Žemiau yra pateiktas grafikas (2 pav.),
kuriame yra pavaizduota S11 parametro dažninė
priklausomybė. S11 parametras nurodo, kokia kritusios
galios dalis yra atspindima nuo antenos ir nedalyvauja
spinduliavime. Matoma, kad padarius išpjovas lapeliuose
S11 parametro vertė pagerėja 10 kartų, kadangi artėjant
prie lapelio centro įtampa artėja prie nulio ir tai lemia
lapelio mažesnį impedansą.

3 pav. grafike matoma, kad teorinės ir
eksperimentinės S11 parametro vertės skiriasi per 10 dB.
S11 parametrams yra labai jautrus technologinėms
paklaidoms ir matavimo netikslumams, nustatyta, kad
0.1 mm medžiagos storio netikslumas gali pakeisti S11
parametrą per 6.11 dB. Antenos linijos yra atviros, todėl
šalia esantys objektai matavimo metu gali pakeisti
spinduliuojamos bangos greitį ir fazę.
Reikšminiai žodžiai: planarinės antenos,, HFSS,
Beaidis kambarys.
Literatūra
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Hoboken, NJ: John Wiley, 2005.

163


Magnetinių laikiklių veikimo ypatybės hologramų formavimo metu
Performance characteristics of magnetic holders during hologram formation
Virgilijus Minialga
Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Studentų g. 50-243, LT-51368 Kaunas
virgilijus.minialga@ktu.lt
čia V – tūris, kuriame efektyviai gali veikti magnetinė
ሬሬԦ(x) – feromagnetinės medžiagos įmagnetėjimas.
jėga, ܯ

Optinių hologramų formavimo metu sprendžiami keli
rūpesčiai, kad gauti atvaizdai būtų geros kokybės.
Apšviečianti šviesa – dažniausiai lazerio – turi būti
tinkamo bangos ilgio, kuriam jautri fotomedžiaga.
Fotomedžiaga turi būti skaidri tam šviesos bangos ilgiui.
Lazerio pluoštas turi būti pakankamai koherentiškas, kad
iš visų objekto paviršiaus vietų atspindėta šviesa
interferuotų su atraminiu šviesos pluoštu.
Išpildžius
aukščiau
paminėtas
hologramos
formavimo sąlygas lieka fotomedžiagos ir objekto
mechaninio stabilumo rūpesčiai hologramos švietimo
metu. Impulsinio lazerio naudojimo atveju, netgi lėtai
judant objektui scenoje mechaninio stabilumo
reikalavimai paprastesni.
Tačiau dažnai pasitaiko, kad hologramos formavimas
rodymo ir matavimo tikslais vyksta naudojant nuolatinio
veikimo lazerį. Fotomedžiagos apšvietimas tuomet
vyksta tam tikrą eksponavimo laiką. Jis priklauso nuo
atspindinčio objekto paviršiaus, nuo naudojamo lazerio
galios, objekto dydžio, fotomedžiagos jautrio.
Eksponavimo metu, siekiant tinkamos vaizdo kokybės,
objektas neturėtų pasislinkti daugiau, kaip dešimtadalį
naudojamos šviesos bangos ilgio. Dažnu atveju tokio
mechaninio stabilumo pasiekimas sukelia daug rūpesčių.
Netgi ant masyvaus optinio stalo tenka gaminti
pritaikytus objekto ir fotomedžiagos laikiklius. Toks
įrangos paruošimas pastebimai pabrangina hologramų
gamybos procesą.
Atsiradus stipriems neodimio pagrindu pagamintiems
magnetams tvirtinimo įrangą kai kuriais atvejais galima
supaprastinti. Tai gali būti patogu naudojant iš geležies,
ar kitų feromagnetinių medžiagų pagamintas tvirtinimo
detales [1, 2].
Neodimio magnetai gali būti įvairių formų ir dydžių.
Nuo to priklauso jų sukuriamos jėgos vertės ir
pasiskirstymas erdvėje. Magneto forma tvirtinimo
požiūriu neturi didelės svarbos. Ji gali būti svarbi, kai
tenka rūpintis, kad tvirtinimo mazgai nesudarytų
nepageidaujamų šešėlių ar atspindžių. Tam geriau tinka
neilgi magnetai, nes jų šešėlis gali būti trumpesnis.
Dažniausiai naudojami pailgi cilindro formos magnetai.
1 paveiksle pavaizduota magnetinės indukcijos
priklausomybė išilgai cilindro ašies tolstant nuo galinio
magneto paviršiaus. Šias magnetinės indukcijos vertes
padauginus iš detalės medžiagos magnetinės skvarbos
vertės galima apskaičiuoti tvirtinamą detalę veikiančios
jėgos dydį.
ሬሬԦ ሺݔሻ ή ሻܤ
ሬԦሺݔሻ
(1)
ܨԦ ൌ ݔ݀ ሺܯ
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1 pav. Magnetinės indukcijos Bx kitimas tolstant nuo
ritinio formos magneto poliaus išilgai ašies
Naudojant magnetinės indukcijos pasiskirstymo
pavyzdį, kaip 1 pav., galima spręsti, kad tinkamo dydžio
jėga, veikianti tvirtinamą detalę gali veikti praktiškai iki
3 mm atstumo. Naudojant fotomedžiagą, užneštą ant
stiklo ar silicio, kurių magnetinės savybės praktiškai
neapčiuopiamos, šiam atvejui galima imti plonesnio arba
tokio storio pagrindus. Storesniems pagrindams tvirtinti
reiktų parinkti stipresnių magnetinių savybių magnetus.
Patogi magnetų panaudojimo savybė yra ta, kad
surenkant tvirtinimo mechaninę sistemą galima parinkti
įvairius tvirtinimo mazgų dydžius magnetus sustatant
nuosekliai, kad jie sukibtų. Taip galima gana greitai
perderinti tvirtinimo sistemą.
Sudėtingiau magnetinį tvirtinimą yra taikyti, kai
objektas yra iš feromagnetinės medžiagos. Tuomet
magnetai gali veikti patį holografuojamą objektą.
Tokiu būdu, stiprių neodimio magnetų panaudojimas
optinių holografavimo schemų derinime gali pagreitinti
holografavimo schemos paruošimo ir perderinimo
veiksmus.
Reikšminiai žodžiai: holografavimas,
magnetas, magnetinis tvirtinimas.
Literatūra
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Oksidacinių – redukcinių 2-arilamino-1,4-benzochinonų savybių teorinis tyrimas
Theoretical study of 2-arylamino-1,4-benzoquinones redox properties
Gytis Vektaris1, Aušra Vektarienė1, Edita Voitechovič2,3, Regina Jančienė2, Julija Razumienė2
Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
2
Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Biochemijos institutas, Saulėtekio al.7, LT-10257 Vilnius
3
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius
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1

1,4-Benzochinonas (BQ) ir jo įvairiai pakeisti dariniai
(Q), dažnai naudojami bioelektrochemijoje [1] kaip
tarpininkai
(mediatoriai)
bioelektrocheminiuose
analizatoriuose. Bioelektrocheminio analizatoriaus
mediatoriuje priklausomai nuo terpės gali vykti įvairūs
redukciniai – oksidaciniai procesai – nuo paprasčiausio
vieno ar dviejų elektronų prisijungimo/atidavimo,
neutraliai mediatoriaus molekulei virstant jonu ir
atvirkščiai, iki kombinuotų dviejų elektronų ir dviejų
protonų prisijungimo/atidavimo mediatoriaus chinono
(BQ ar Q) molekulei virstant hidrochinonu ( BQH2 ar
QH2) ir atvirkščiai [2]. Tokiu būdu mediatorius
elektronais keičiasi su elektrodu ir fermentu, o protonais
su tirpikliu.
Šiame darbe buvo teoriškai tirti BQ ir BQH2 bei jų 2arilamino pavaduotų darinių Q ir QH2 oksidacinės –
redukcinės savybės atiduodant arba prisijungiant vieną
elektroną su tikslu nustatyti kaip Q ir QH2 pakaitai įtakoja
šias savybes lyginant su nepakeistu BQ ir BQH2.
Tirtos molekulės pavaizduotos 1 paveikslėlyje.
Tyrėme 2-arilamino-1,4-benzochinonus Q 1, 3-6,
turinčius įvairius pakaitus benzeno žiedo o-, m- ir ppadėtyse, taip pat ir 2-metil(aril)amino grupe turintį Q 2
bei dvi 2,5-bis[metil(aril)amino grupes turintį Q 2a.

Q
1
2
2a
3
4
5
6
BQ

R1
H
CH3
CH3
H
H
H
H
–

giminingumo elektronui Av, cheminio potencialo μv,
cheminio kietumo ηv, trupmeninio elektronų skaičiaus
reikalingo molekulei pasiekti energijos minimumą
nekeičiant geometrijos ΔNmax, bei ribinių orbitalių
energijų EHOMO, ELUMO ir tarpo tarp jų ΔEH-L skaičiavimai
[3] kvantinės chemijos metodais.
Kaip žinia, molekulės elektronų donorines savybes
charakterizuoja jonizacijos energija, o akceptorines –
giminingumas
elektronui.
Bendrai
molekulės
priešinimąsi keisti elektronų skaičių nusako cheminis
kietumas – kuo molekulė chemiškai kietesnė, tuo labiau
nelinkusi keisti elektronų skaičiaus [4]. ΔNmax taip pat
nusako elektronų akceptorines savybes – kuo ši vertė
didesnė, tuo daugiau elektronų molekulė gali prisijungti
kol pasieks energijos minimumą.
Tankio funkcionalo (DFT) B3LYP/6-311+g(d,p)
skaičiavimai parodė, kad daugumas tirtų pavaduotų Q
galėtų būti geresni elektrocheminiai mediatoriai už
nepavaduotą BQ. Tai ypač aiškiai rodo 1 junginio
suskaičiuotos kvantcheminės charakteristikos, pvz. jam
būdingas
didžiausias
giminingumas
elektronui
(Av=2.184 eV) ir ΔNmax=0.908 tarp visų tirtų junginių. 1
junginiui net QH2 turi teigiamą giminingumą elektronui
(Av=0.831 eV), kai tuo tarpu visų kitų hidrononų jis yra
neigiamas. Tai reiškia, kad 1 QH2 dar gali prisijungti
papildomą elektroną, nors kiti hidrochinonai to negalėtų.
Įprastai manoma, kad dėl elektronodonorinių pakaitų
Q turėtų būti blogesni elektronų akceptoriai nei BQ, o jų
redukuotosios formos QH2 - geresni elektronų donorai
nei BQH2, tačiau DFT skaičiavimai parodė, kad šis
dėsningumas galioja tik QH2, o Q elektronų akceptorinės
savybės priklauso nuo junginių R1 ir R2.

R2
3-NO2
H
H
2-OCH3
4-OCH3
2-F
4-F
–

Reikšminiai žodžiai: chinonai, elektrocheminiai
mediatoriai, elektronų donorai, elektronų akceptoriai.
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1 Pav. Chinonų Q bei hidrochinonų QH2 struktūros
tirtos darbe.
Norint teoriškai įvertinti mediatorinių molekulių
elektronų donorines ir akceptorines charakteristikas buvo
atlikti vertikalios jonizacijos energijos I v, vertikalaus
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Konformacinė 1-fluoro-1-chlormetilosilacikloheksano analizė virpesinės spektrometrijos
metodais
Conformational analysis of 1-fluoro-1-chlormethylsilacyclohexane by vibrational spectroscopy
Rasa Platakytė1, Justinas Čeponkus1, Valdas Šablinskas1, Gamil A. Guirgis2
Vilniaus universitetas, Cheminės fizikos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
Department of Chemistry and Biochemistry, College of Charleston, Charleston, SC 29424, USA
rasa.platakyte@gmail.com
1

2

880-820 cm-1 (CH2 deformation, Si-F stretching) exhibit
absorption bands with visible structure. After multiple
peak fitting, the bands were assigned to three lowest
energy conformers although the fourth one could be

(a)

Absorbance

1-fluoro-1-chlormethylsilacyclohexane (hereinafter
called silacyclohexane) is a newly synthesized molecule
with unknown structure and conformational variety. In
order to evaluate these properties, several different
vibrational spectroscopy methods were employed.
Infrared absorption spectra were registered with the
sample in liquid and gas phases, and after isolating the
molecule in argon and nitrogen matrices. Raman
spectroscopy experiments were also carried out.
Theoretical calculations were performed using B3LYP
functional with basis set CC-pVDZ.
It is known that cyclohexane can occur in chair or
boat conformations depending on the ring form. Since
here one CH2 group is substituted by SiFCH2Cl,
conformers are further separated as equatorial or axial
depending on the position of fluorine atom relative to the
plane of the ring, and further on as cis, trans or gauche
depending on the angle between Si-F and C-Cl bonds (0⁰,
180⁰ and 60⁰ respectively).

(b)
axial trans

equatorial trans
axial gauche
equatorial gauche
950

1. chair-axial-trans

3. chair-axial-gauche
ΔE = 4.72 kJ/mol

2. chair-equatorial-trans
ΔE = 3.34 kJ/mol

900

850
800
Wavenumber, cm-1

750

Figure 2. ATR-IR spectrum of silacyclohexane (a),IR
spectrum of silacyclohexane in argon matrix (b) and
calculated spectra of four lowest energy conformers.
neither confirmed nor rejected.
Since spectra obtained by combining vibrational
spectroscopy with matrix isolation exhibit bands that are
much narrower and can provide additional information,
the sample was isolated in argon and nitrogen matrices
(figure 2).
The two highest intensity peaks at 858 and 805 cm-1
can be assigned to conformers 1 and 2 and the band at
875 cm-1 could belong to conformers 3 and 4. However,
conformer 4 does not have other predicted intense bands
to confirm its existence that would not overlap with the
bands of other conformers.
Additional experiments were carried out using hot
nozzle technique (heating sample mixture at 200 ⁰C) and
some conformational changes were observed.

4. chair-equatorial-gauche
ΔE = 6.37 kJ/mol

Figure 1. Four lowest energy conformers of
silacyclohexane.
The calculations predict that out of all possible
conformers, the chair-axial-trans one has the lowest
energy although there are three more chair type
conformers that are stable enough to possibly be
observed in experimental spectra.
One of the methods used in the analysis of
cyclohexane was the attenuated total reflection (ATR)
spectroscopy. Two regions – 810-760 cm-1 (deformation
of CH2 groups and stretching vibration of Si-C) and

Keywords: conformers, matrix isolation, vibrational
spectroscopy

169


Porėtų Anglinių - NaTi2(PO4)3 Kompozitų kaip Vandeninių Na-jonų Baterijų Neigiamų
Elektrodų Medžiagų Sintezė ir Savybės
Synthesis and Properties of Porous Carbonaceous - NaTi2(PO4)3 composites as Negative
Aqueous Na-ion Battery Electrode Materials
Barbara Chatinovska1,2, Skirmantė Tutlienė2, Milda Petrulevičienė2, Jurgis Pilipavičius2, Jurga Juodkazytė2,
Linas Vilčiauskas2
1
Vilniaus Universitetas, Chemijos ir Geomokslų Fakultetas, Chemijos Institutas, Naugarduko g. 24, LT-03225, Vilnius
2
Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
barbara.chatinovska@chgf.stud.vu.lt
Lithium-ion batteries (LIB) is currently the main
electrochemical energy storage technology, nowadays
used in high-power/energy applications. Nevertheless,
the ongoing issues concerning the price, safety and the
natural scarcity of lithium are attracting attention to the
exploration of alternative technologies. A promising
counterpart to LIB is the sodium ion battery (SIB) [1].
However, there are still a lot of challenges when it comes
to the development of suitable electrode materials that
would ensure high capacity, long lifespan, and cycling
performance.
Sodium
superionic
conductor
(NASICON)-structured NaTi2(PO4)3 (NTP) stands out in
terms of its suitable electrode potential, high ionic
conductivity, structural and electrochemical stability as
well as high theoretical capacity [2]. Nevertheless, there
is still a number of remaining challenges in order to
optimize its synthesis and properties before making it a
suitable high-performance negative electrode for
aqueous SIBs. We present the results of successful
syntheses of pure NTP and various carbonaceous – NTP
composites together with the measurements of their
electrochemical properties and performance.
A number of different solid-state and aqueous sol-gel
synthesis approaches were employed to prepare the
material samples. The phase purity and crystallinity of
obtained samples were characterized by powder X-ray
diffraction (XRD) (Fig. 1.) and material morphology was
evaluated by scanning electron microscopy (SEM). The
highest purity NTP phase was obtained via aqueous solgel method employing citric acid as a complexing agent
and lactic acid stabilized titanium isopropoxide as
titanium precursor. The dried gel was firstly heated at
350°C for 8h and then at 700°C for 8h in air, which were
proved to be the optimal heating conditions for phase
purity.

The electrodes were prepared by mixing the active
materials with Carbon Black (Timcal) conducting filler
and polyvinylidene fluoride (Kynar) binder in the ratio of
7:2:1 and pressing them on stainless-steel mesh (grade
316) in a hydraulic press. The electrochemical properties
of prepared electrodes were characterized in the in-house
built three-electrode bottom mount flat sample cells
using cyclic voltammetry and charge/discharge
galvanostatic cycling.
Superior electrochemical performance was found to
be characteristic for carbonaceous-NTP based electrodes,
as investigated by means of cyclic voltammetry (Fig. 2).
The active material was obtained via aqueous sol-gel
method with citric acid as a complexing agent and lactic
acid stabilized titanium isopropoxide as titanium
precursor. First heating in air for 4h at 350°C and second
heating in N2 atmosphere for 8h at 700°C resulted with
carbonaceous-NTP composites which were proven to be
the most electrochemically active samples.
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In our presentation, we will further analyze different
pathways of NTP and carbonaceous-NTP synthesis,
characterize the material morphology and phase purity of
different samples and investigate the electrochemical
properties of altering NTP and carbonaceous-NTP based
electrodes.

Sample diffraction pattern
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Fig. 2. Cyclic voltammetry of carbonaceous-NTP
composite
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Fig. 1. XRD graph of phase-pure NTP
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Didelio difrakcinio efektyvumo daugiasluoksnių periodinių mikro-struktūrų modeliavimas
Simulation of high diffraction efficiency multi-layered periodic micro-structures
Andrius Žutautas1, Tomas Tamulevičius1,2, Sigitas Tamulevičius1,2
Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
2
Kauno technologijos universitetas, Medžiagų mokslo institutas, K. Baršausko g. 59, LT-51423 Kaunas
andrius.zutautas@ktu.edu

1

Greitas ultratrumpųjų impulsų lazerių emituojamos
galios progresavimas ribojamas sistemoje naudojamų
optinių elementų energetiniais nuostoliais bei jų
pažeidžiamumo riba [1]. Projektas „Extreme Light
Infrastructure in Europe„ siekia įgyvendinti beprecedentę
exavatų (1018 W) eilės pikinę iš lazerio emituojamą galią
bei 1025 Wcm-2 intensyvumo lygį. Tokie projektai didina
susidomėjimą difrakciniais optiniais elementais, kurie
naudojami čirpuotų impulsų stiprinimo (CPA) sistemų
kompresoriuose [2]. Pagrindiniai keliami reikalavimai
tokioms struktūroms: vienakryptis beveik 100 %
difrakcinis efektyvumas (DE) per visą apertūros plotą
plačiame spektriniame plotyje; aukštesnė optinio
pažeidimo riba nei naudojamas lazerio intensyvumas.
Istoriškai CPA sistemose buvo naudojamos auksu
dengtos atspindžio difrakcinės gardelės, tačiau dėl žemos
pažeidimo ribos, kuri gali būti 10 ir daugiau kartų
žemesnė nei dabar naudojamų dielektrinių gardelių,
pastarosios išstūmė auksu dengtas gardeles iš didelio
energetinio tankio sistemų [3,4]. Dažniausiai didelės
galios CPA sistemoms reikalingos gardelės, kurių dydis
gali siekti kvadratinio metro plotą dėl išplečiamo
spindulio siekiant išvengti optinių pažeidimų
(standartiniuose lazeriuose naudojamos kelių kvadratinių
centimetrų ploto difrakcinės gardelės) [1-5].
Kaip jau buvo minėta difrakcinės gardelės
nepasiekiančios >99 % DE yra pagrindinė nuostolių
priežastis ultratrumpųjų impulsinių lazerių CPA
sistemose. Darbe, simuliacijų pagalba, parodoma, kad
struktūrų pasižyminčiu artimu 100 % vienakrypčiu DE
plačiame spektriniame ir kampiniame plotyje nėra tiek
daug. Dideli spektrinis ir kampinis pločiai reikalingi dėl
galimų platesnių inžinerinių sprendimų kuriant CPA
sistemas. Simuliacijos buvo atliekamos naudojant 1 pav.
pateiktą didelio difrakcinio efektyvumo daugiasluoksnės
periodinės mikro-struktūros modelį. Varijuojant
struktūros geometrija (keičiant struktūros gylį,
užpildymo faktorių, didelio ir mažo lūžio rodiklio
sluoksnių storį, pirmo sluoksnio storį) buvo rastos
struktūros galinčios pasiekti artimą 100 % DE dešimčių
nanometrų spektriniame plotyje. Skaičiavimuose buvo
naudojamos skirtingos dielektrinės medžiagos: silicio
oksidas (SiO2); titano oksidas (TiO2); niobio oksidas
(Nb2O3) ir kitos medžiagos. Taip pat skaičiavimuose
buvo panaudotas standartinis 1064 nm eilės dielektrinis
veidrodis. Pastebėta, kad modifikavus pastarojo paviršių
(išėsdinant periodinę gardelę) taip pat galima pasiekti
artimas 100 % DE vertes, o tai padėtų išvengti brangios
naujos technologijos kūrimo.

1 pav. Didelio difrakcinio efektyvumo daugiasluoksnės
periodinės mikro-struktūros modelis. dLT – viršutinio
mažo lūžio rodiklio sluoksnio storis; dH - didelio lūžio
rodiklio sluoksnio storis; dL - mažo lūžio rodiklio
sluoksnio storis; dG – suformuotos periodinės struktūros
gylis, f – užpildymo faktorius
Reikšminiai žodžiai: daugiasluoksnės periodinės
mikro struktūros, difrakcinis efektyvumas, spektrinis
atsakas, suporintų bangų analizė.
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Fizinių garų nusodinimo technologija sufromuotų optinių dangų ant SiC padėklų tyrimas
ir optimizavimas
Investigation and optimization of the optical coating depositoin on SiC substrates
1
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Naujausios didelio greičio skenavimo
lazerinės sistemos yra sparčiai pritaikomos įvariose
pramonės srityse: spausdinime, pjovime, suvirinime,
gręžime. Svarbiausi parametrai tokiose sistemose yra
skenavimo greitis bei lazerio išėjimo galia. Sparčiai
besiplėtojant lazerių gamybos pramonei, suteikti
reikiamą lazerio išėjimo galią nėra didelis iššūkis.
Sistemos skenavimo greitis labiausiai priklauso nuo
medžiagos iš kurios pagamintas skenuojantis
veidrodis bei pačio veidrodžio struktūros ir dizaino.
Plačiausiai naudojamos optinių elementų medžiagos,
tokios kaip stiklas ir silicis, nėra visiškai tinkamos
naudoti didelio greičio skenavimo sistemose dėl savo
prasto standumo ir terminio laidumo. Be to, iš stiklo
ar silicio pagaminti didelių dimensijų veidrodžiai yra
sunkūs, kas dar labiau mažina skenavimo spartą. Tuo
tarpu ypač lengvi silicio karbido (SiC) veidrodžiai
yra pranašesni už stiklo bei silicio veidrodžius dėl
savo gero standumo bei aukšto terminio laidumo.
Pagrindinis SiC veidrodžio naudojimo privalumas
tas, jog galima žymiai padidinti sistemos skenavimo
greitį taip padidinat įrankio, kuriame naudojama ši
skenavimo sistema, efektyvumą.
Istoriškai yra susiklostę, jog berilio
veidrodžiai pasižymi geru standumo-svorio santykiu
reikalingu mažos inercijos greito skenavimo
sistemose. Berilio veidrodžiai pasižymi iki trijų kartų
greitesniu skenavimo greičiu nei, pavyzdžiui, lydyto
kvarco (angl. fused silica) veidrodžiai. Tačiau,
nedaug optinių elementų gamintojų pasirenka
gaminti berilio veidrodžius, nes berilis yra toksiška
medžiaga ir reikalauja ypatingų gamybos sąlygų. SiC
veidrodžiai gali lengvai pakeisti berilio veidrodžius
išlaikydami tas pačias aukštas dinamines savybes.
Kaip ir minėta anksčiau, silicio karbidas pasižymi
dideliu kietumu, tvirtumu, standumu, aukštu terminiu
stabilumu ir laidumu, nedideliais vidiniais įtempiais

ir tolygia mikrostruktūra. Ir skirtingai nuo stiklo ar
stiklo keramikos, SiC gali būti suformuotas į
sudėtingas 3D struktūras, kas leidžia efektyviai
gaminti integruotus optomechaninius mazgus ir itin
lengvus komponentus.
Norint dar labiau pagerinti optines SiC
veidrodžio savybes (padidinti atspindį UV, VIS ar IR
spektriniame ruože), reikalingos optinės dangos.
Bene plačiausiai naudojamos optinių dangų gamybos
technologijos yra garinimas elektronų pluoštu (angl.
electron beam evaporation, EBE), dulkinimas jonų
pluoštu (angl. ion beam sputtering, IBS) ir
magnetroninis dulkinimas (angl. magnetron
sputtering,
MS).
EBE
technologija
yra
universaliausias, paprasčiausias bei pigiausias būdas
pagaminti optinę dangą. EBE technologija
formuojamos dangos tiek tolimajame UV (<300 nm)
tiek artimajame IR (750 – 1400 nm) srityse. Dangos
suformuotos šia technologija pasižymi mažais
vidiniais įtempiais, o tai reiškia yra nežymiai
deformuojama padėklo forma. Tačiau dėl savo
porėtumo dangos yra jautrios aplinkos veiksniams.
Tuo tarpu IBS ir MS technologija suformuotos
dangos yra tankios ir gali būti naudojamos įvairiomis
aplinkos sąlygomis. Tačiau dėl tankumo, šios dangos
pasižymi nemažais vidiniais įtempiais, kurie gali
stipriai iškreipti paviršiaus formą, kas yra netinkama
lazerinėse skenavimo sistemose. Dulkinimo
technologija galima suformuoti mažų nuostolių
(angl. low loss) veidrodžius, kurių atspindys siekia
net 99.95%.
Optinių dangų vystymas ant SiC leistų dar
labiau padidinti skenuojančios sistemos efektyvumą
ir praplėsti taikymą įvairiose srityse. SiC veidrodžiai
galėtų būti naudojami ir kosminiuose bei aviacijos
taikymuose (pvz. taikymas lazeriu ar optinė
komunikacija).
Reikšminiai žodžiai: optinės dangos,silicio
karbidas, skenavimo sistemos
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Lazerio impulsais sukeltos jonizacijos tikimybės modeliavimas EHYBRID programa
Modeling of laser induced ionization probability via EHYBRID code
Janina Grinevičiūtė1, Artūras Plukis1, Vidmantas Remeikis1
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
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1

Siekiant tirti femtosekundiniais lazerio impulsais
sugeneruotos
Rentgeno
spinduliuotės
išeigos
efektyvumo priklausomybę nuo įvairių parametrų
(taikinio parinkimas, taikinio struktūra/morfologija, pvz,
taikinio paviršiaus šiurkštumas, taikinio tankis, lazerio
intensyvumas,
spindulio
kampas),
pirmiausia
modeliavimas pasirinktoms medžiagoms atliekamas
EHYBRID programa [1]. Programai reikalinga atomo
struktūra suskaičiuojama naudojant Cowan [2, 3]
programą. Rezultatai (emisijos/jonizacijos spektras,

elektronų tankis, elektronų greičių pasiskirstymas)
pristatomi pasirinktiems taikiniams.
Reikšminiai
žodžiai:
rentgeno
spinduliuotė,
femtosekundiniai lazeriai, EHYBRID.
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Antros harmonikos generacija stipriai sąveikaujanþiuose GaN bangolaidžiuose
Second harmonic generation in strongly coupled GaN waveguides
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Šiame darbe mes pristatome kvazifazinio
sinchronizmo metod� (antros harmonikos generacijos
atvejis), kuris yra pagr�stas fazinio išderinimo
kompensavimu stipria s�veika tarp GaN/AlGaN
bangolaidži�. Galio nitridas (GaN) yra pla�iajuostis
puslaidininkis, kuris turi pla�i� skaidrumo srit� ir didel�
šilumos laidum�, išskirtin� kietum� ir chemin� stabilum�.
Tod�l j� galima panaudoti didel�s galios optiniuose
prietaisuose. Jo stiprus poliškumas ir didelis
netiesiškumas puikiai tinka dažni� konversijai [1].
Toliau pamin�sime du fazinio sinchronizmo atvejus.
Pirmasis yra kvazifazinio sinchronizmo metodas (KFS),
kuris �galina kompensuoti fazin� nederinim� kvadratinio
netiesiškumo medžiagos optin�s ašies krypties
moduliacija išilgai sklidimo krypties [2]. Šiuo atveju
GaN yra periodiškai orientuota strukt�ra (PO-GaN),
kurios gretim� domen� optini� aši� kryptys yra
priešingos [3]. Kitas yra modinio fazinio sinchronizmo
metodas (MFS) [2]. Šiuo atveju ieškomas fazinis
sinchronizmas tarp fundamentaliosios modos (pirma
harmonika) ir aukštesni� eili� mod� (antra harmonika).
Darbe mes nagrin�jame papras�iausi� 2D
bangolaidin� strukt�r�, kuri yra sudaryta iš dviej� GaN
bangolaidži�, atskirt� AlGaN sluoksniu. Kiekvieno GaN
bangolaidžio storis yra 0,90 μm, o skiriamojo AlGaN
sluoksnio storis - 0,10 μm. GaN ir AlN dispersijos
kreiv�s paprastajai ir nepaprastajai bangoms buvo
imamos iš [1] literat�ros šaltinio, kuriame yra pateiktos
Sellmeier lygtys. Modeliavimas buvo atliktas TM mod�
atveju, ko pas�koje buvo galima naudoti didžiausi�
antros eil�s netiesinio jautrio komponent�.
Panaudojus 2D pluošto sklidimo metod�, skirt�
netiesin�ms lygtims spr�sti [4], intensyvumo
pasiskirstymai buvo gauti tarpusavyje s�veikaujan�ioms
simetrin�ms TM0 (I harmonika: 1138nm) ir TM2
supermodoms (II harmonika: 569 nm) (1 pav).
Toki� strukt�r� galima užauginti pasinaudojant
metalo-organini� jungini� iš gar� faz�s epitaksijos
metodu (angl. MOVPE). Pradžioje yra užauginamas
plonas aliuminio nitrido (AlN) sluoksnis reikalingas
sumažinti gardeli� nesutapim� tarp safyro pad�klo ir
AlGaN sluoksnio, taip išvengiant AlGaN sluoksnio
suskilin�jimo [2]. Skirtingai nei GaN sluoksni�
auginimo proceso metu AlN ir AlGaN sluoksniai turi
b�ti auginami aukštesn�je nei 1000°C temperat�roje.
Aukšta temperat�ra leidžia sumažinti paviršiaus
šiurkštum�, nes padid�ja auginimo plokštumoje greitis
d�l didesnio Al atom� judrumo ant paviršiaus. Mažas
sluoksni� šiurkštumas leidžia pasiekti staigesnius
per�jimus tarp AlGaN ir GaN sluoksni� ir sumažinti

šviesos sklaid� bangolaidžiuose. Pristatyme bus pateikti
toki� technologini� eksperiment� rezultatai.

(a)

(b)
1 pav. (a) Pirmos harmonikos (1138nm; TM0 moda)
sklidimo evoliucija. (b) Antros harmonikos (569 nm;
TM2 moda) sklidimo evoliucija.
Darbas
finansuotas
01.2.2.-LMT-K-718 l�šomis.

projekto

SMART

Reikšminiai žodžiai: GaN bangolaidžiai, antros
harmonikos generacija, kvazifazinis sinchronizmas,
supermodos.
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Superkontinuumo generacijos tyrimas fotoninių kristalų šviesolaidyje naudojant dviejų
femtosekundinių impulsų voros kaupinimą
Investigation of supercontinuum generation in photonic crystal fiber using bursts of two
femstosecond pulses
Miglė Kuliešaitė, Julius Vengelis, Vygandas Jarutis, Vytautas Jukna
Vilniaus universitetas, Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, 10223 Vilnius
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Fotoninių kristalų šviesolaidžiai nuo paprastų
šviesolaidžių skiriasi tuo, kad jų stiklo skaiduloje yra
periodinės mikrostruktūros, kurių centre ir sklinda šviesa
[1]. Vienas iš įdomiausių šių šviesolaidžių taikymų yra jų
naudojimas kaip netiesinės terpės superkontinuumo
generacijoje. Tai yra netiesinės optikos reiškinys, kai
didelio intensyvumo impulso sklindančio netiesine terpė
spektras išplinta kelis šimtus ar net tūkstančius kartų [2].
Superkontinuumo generacija gali būti pritaikoma tokiose
srityse, kaip dažnių metrologija, spektroskopija,
kompiuterinė tomografija, todėl superkontinuumo
generacijos tyrimai yra labai svarbūs [3,4]. Yra atlikta
daug superkontinuumo generacijos fotoninių kristalų
šviesolaidyje
tyrimų,
tačiau
tyrimų
kuriose
superkontinuumo kaupinimui naudojama dviejų
femtosekundinių impulsų vora praktiškai nėra.
Šiame pranešime yra pristatomi superkontinuumo
generacijos fotoninių kristalų šviesolaidyje naudojant
dviejų femtosekundinių impulsų voros kaupinimą tyrimų
rezultatai. Atliekant eksperimentą iš femtosekundinio
Yb:KGV lazerinio osciliatoriaus išėjusi 1030 nm bangos
ilgio 76 MHz pasikartojimo dažnio ir 90 fs impulso
trukmės spinduliuotė pluošto dalikliu buvo padalinta į
dvi dalis, kurių viena buvo naudojama kaip atraminis
impulsas atliekant XFROG matavimus, o kita superkontinuumo kaupinimo dviejų viena kitai statmenos
poliarizacijos impulsų voros kūrimui. Eksperimente
buvo naudojamas pirmo tipo poliarizaciją išlaikantis 27,2
cm ilgio fotoninių kristalų šviesolaidis, turintis du
grupinių greičių dispersijos nulį atitinkančius bangos
ilgius. Iš šviesolaidžio išėjusi superkontinuumo
spinduliuotė kartu su atraminiu impulsu buvo
nukreipiama į netiesinį BBO kristalą, kuriame buvo
generuojamas suminis dažnis. Keičiant atraminio
impulso vėlinimą spektrometru buvo matuojamas
suminio dažnio spinduliuotės spektras − atliekami
XFROG matavimai. Matavimai buvo atlikti esant
skirtingam kaupinimo impulsų energijų santykiui ir
vėlinimui.
Atlikus XFROG
matavimus buvo gautos
spektrogramos vaizduojančios suminio dažnio spektro
priklausomybę nuo atraminio impulso vėlinimo (1 pav.
viršuje). Kai abiejų kaupinimo impulsų galia yra vienoda
ir lygi maksimaliai (ܲ௫ ൌ ͲͲ mW), o vėlinimas tarp
kaupinimo voros impulsų yra nulinis, suminio dažnio
bangos ilgių sritis apima 370 nm – 580 nm ir tai atitinka
superkontinuumo spektro sritį apimančią 560 nm – 1330
nm. Taip pat buvo atlikta XFROG analizė, leidžianti
įvertinti superkontinuumo laikinę charakteristiką (1 pav

apačioje). XFROG matavimų ir analizės rezultatai
keičiant kaupinimo voros impulsų vėlinimą ir energijų
santykį parodė, kad netiesinė sąveika tarp atskirų
kaupinimo impulsų generuojamų superkontinuumų yra
labai silpna. Labai silpną sąveiką lemia tai, kad po
staigaus spektro plitimo susidariusių fundamentinių
solitonų ir dispersinių bangų intensyvumai yra per maži
ryškiau pasireikšti netiesinei sąveikai.

Normuotas intensyvumas (s.v)
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1 pav. Viršuje – eksperimentiškai išmatuota XFROG
spektrograma. Apačioje – XFROG analizės metu
atkurta laikinė impulso struktūra. Rezultatai gauti, kai
vėlinimas tarp kaupinimo voros impulsų yra 0 fs.
Šie tyrimai buvo remiami Lietuvos mokslo tarybos
(projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0017).
Reikšminiai žodžiai: superkontinuumo generacija,
fotoninių kristalų šviesolaidžiai, dviejų femtosekundinių
impulsų voros kaupinimas.
Literatūra

[1] R. Buczynski, Photonic Crystal Fibers, 106(2), 141–167 (2004).
[2] A. Dubietis, Netiesinė optika (Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius
2011).
[3] J. C. Knight, Photonic crystal fibres, 424, (2003).
[4] S.J. Philip. R. Russell, Photonic-Crystal Fibers, 24(12), 4729–4749
(2006).

175


Keturbangio maišymo ore indukuoto dviejų spalvų femtosekundiniais lazerio impulsais
eksperimentinis ir skaitmeninis tyrimas
Experimental and numerical study of four-wave mixing in air induced by two-color
femtosecond laser pump
1

Viktorija Tamulienė1, Virgilijus Vaičaitis1
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius
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Keturbangis bangų maišymas ore bei dujose yra
svarbus koherentinės spinduliuotės šaltinis spektro
srityse, kuriose nėra kitų tokios spinduliuotės šaltinių.
Šiame darbe tiriamas keturbangis maišymas indukuotas
dviem femtosekundiniais lazerio impulsais: vienas 791
nm (NIR) bangos ilgio ir kitas derinamo bangos ilgio 1,21,6 μm (IR) srityje. Eksperimentiškai ir skaitmeniškai
tirtos generuojamos bangos: 2 μm infraudonoji
spinduliuotė (IRE) ir matomoji spinduliuotė 650 nm
srityje (VIS). Bangų dažniams galioja lygybė [1]:
(1)
߱ேூோ  ߱ூோ ൌ ߱ூோா  ߱ூௌ Ǥ
Derinant kaupinimo IR bangos ilgį buvo stebėtas IRE
spinduliuotės spektro kitimas, 1pav.. Jo centrinis bangos
ilgis kito nežymiai, bet maksimumas ženkliai priklausė
nuo IR bangos ilgio.

ilgiais skaitmeniškai buvo gautos dvi papildomos IRE0 ir
VIS0 bangos. Šioms bangoms galioja analogiška (1)
lygčiai lygybė. Galima taip pat tarpusavio keturbangė
sąveika tarp IRE ir IRE0 bei VIS ir VIS0 bangų.
Sumodeliuoti visų bangų erdviniai-laikiniai spektrai
pavaizduoti 2 pav.

2
pav.
Skaitmeniškai
sumodeliuoti
sąveikaujančių bangų erdviniai-laikiniai spektrai.

visų

Pasinaudojus užregistruotu IRE spinduliuotės spektru,
galima atstatyti VIS bangos spektrą. Buvo gautas geras
sutapimas tarp atstatytojo ir užregistruoto spektrų.
Taigi, kaupinant dviejų spalvų išplitusio spektro
femtosekundiniais lazerio impulsais generuojamos
matomos ir infraraudonos srities išplitusio spektro
spinduliuotės.

1 pav. IRE spinduliuotės spektras esant įvairiems
kaupinimo IR bangos ilgiams.

Reikšminiai žodžiai:
keturbangis maišymas,
ultratrumpieji impulsai, infraraudonoji spinduliuotė.

Eksperimentiškai taip pat parodyta, kad IRE
atsiradymas smarkiai sąlygotas IR ir NIR impulsų
persiklojimo. Nesant persiklojimui, IRE spinduliuotė
neregistruojama. Taip pat buvo pamatuota keitimo
efektyvumo priklausomybė nuo IR ir NIR impulsų
energijos. Didinant IR energiją, buvo pasiektas
įsotinimas.
Teorinis tyrimas buvo pagrįstas lygties, įskaitančios
Kero netiesinį, plazmos defokusavimo bei dispersinius
narius, skaitmeniniu modeliavimu. Gauti visų keturių
bangų spektrai. Kaip ir eksperimente, buvo gauti
kaupinimo NIR impulso mėlynasis poslinkis ir spektro
išplitimas, kurie sąlygoti fazinės moduliacijos bei stiprios
oro jonizacijos. Dėl minėto mėlynojo poslinkio,
generuotų bangų spektrai, tarp jų ir IRE impulso, taip pat
pasižymėjo mėlynuoju poslinkiu.
Be IRE ir VIS bangų, ties 4,5 μm ir 560 nm bangų
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Femtosekundinio parametrinio šviesos osciliatoriaus veikiančio periodiškai orientuoto KTP
netiesinio kristalo pagrindu eksperimentinis ir skaitmeninis tyrimas
Experimental and numerical study of femtosecond optical parametric oscillator based on
periodically poled KTP nonlinear crystal
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1

Šiame darbe tiriamas femtosekundinis sinchroniškai
pirmąja Yb:KGW lazerio harmonika kaupinamas
parametrinis šviesos osciliatorius (SKPŠO). SKPŠO yra
svarbūs dėl galimybės dideliu pasikartojimo dažniu
generuoti plačioje spektrinėje srityje derinamus
ultratrumpus šviesos impulsus. Tokių prietaisų
spinduliuotė naudojama netiesinėje mikroskopijoje,
spektroskopijoje ir t.t.. Be keitimo efektyvumo ir impulso
trukmės, svarbu taip pat yra bangos ilgio derinimas.
Pastarasis gali būti įgyvendinamas keičiant rezonatoriaus
ilgį, sukant netiesinį kristalą arba keičiant periodiškai
orientuoto netiesinio kristalo gardelės periodą. Šiame
darbe tirtas dideliu netiesiškumu [1] pasižymintis
periodiškai orientuotas KTP kristalas [2]. Principinė tirto
SKPŠO schema pavaizduota 1 pav. Šiuo atveju
vienintelis į rezonatorių grąžinamas impulsas yra
signalas, o kitos dvi bangos – šalutinė ir kaupinimo –
pereina rezonatorių tik vieną kartą. Netiesinio kristalo
periodiškumas buvo keičiamas nuo 34 μm iki 38 μm (2
pav.). Maksimalus keitimo į signalinę bangą
efektyvumas buvo 37.5 % ties 1530 nm. Gautas
signalinės bangos derinimas 1470-1970 nm srityje, o
išvadinių impulsų trukmės kito nuo 90 fs iki 280 fs.

2. pav. Eksperimentiškai išmatuota SKPŠO išvadinės
galios priklausomybė nuo generuojamos signalinės
bangos ilgio (kaupinimo galia buvo lygi 1 W).
Buvo palyginti eksperimentiniai ir teoriniai rezultatai,
gautas geras jų atitikimas. Parodyta, kad periodiškai
orientuotu KTP kristalu pagrįstas SKPŠO gali generuoti
didelio keitimo efektyvumo derinamus plačioje
spektrinėje srityje ultratrumpus impulsus.

1 pav. Sinchroniškai kaupinamo šviesos parametrinio
osciliatoriaus schema.

3 pav. Sumodeliuoto signalo spektro kitimas esant
skirtingiems rezonatoriaus išderinimams.

Taip pat buvo atliktas tribangės sąveikos netiesinių
lygčių, įskaitančių laikinius dispersinius narius,
skaitmeninis modeliavimas. Gauti signalo spektro
profiliai, suskaičiuotos impulso trukmės, spektro pločiai
bei
keitimo
efektyvumas
esant
skirtingiems
parametrams. 3 pav. pavaizduoti signalo spektrų
pavyzdžiai
esant
skirtingiems
rezonatoriaus
išderinimams. Pažymėtina, kad spektro profilis su
didžiausiu maksimumu gaunamas esant nenuliniam
išderinimui.

Reikšminiai
žodžiai:
parametrinis
šviesos
osciliatorius, ultratrumpieji impulsai, periodiškai
orentuotas KTP kristalas.
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Akustooptinė difrakcija tūrinėmis bangomis LiNbO 3 ir LiTaO3 kristaluose
Acousto-optic diffraction by bulk waves in LiNbO3 and LiTaO3 crystals
Romualdas Rimeika, Daumantas Čiplys
Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 3, LT-10222 Vilnius
romualdas.rimeika@ff.vu.lt
Akustooptiniai šviesos valdymo įtaisai pataraisiais
dešimtmetčiais plačiai naudojami įvairiuose optinių
signalų apdorojimo įrenginiuose: deflektoriuose,
moduliatoriuose, derinamuosiuose filtruose, dažnio keitikliuose ir kt. Naudojant akustooptinius moduliatorius ir
deflektorius galima valdyti šviesos intensyvuma, dažnį,,
poliarizaciją, spindulio sklidimo kryptį. Daugeliu atvejų
tai pasiekiama naudojant tūrines akustines bangas, kurios
sužadinamos pjezoelektrinių plokštelių pavidalo keitikliais, pritvirtinamais prie kristalo galinio paviršiaus.
Kai kurie ličio niobato ir ličio tantalato kristalų pjūviai
pasižymi tuo, kad juose paviršiniais sunertiniais keitikliais galima efektyviai žadinti tūrines akustines bangas
[1], [2]. Didelis šių keitiklių privalumas – suderinamumas su moderniomis mikroelektronikos technologijomis.
Šio darbo tikslas ir buvo ištirti anizotropinę šviesos
difrakciją sunertinių keitiklių išspinduliuojamomis tūrinėmis akustinėmis bangomis įvairių pjūvių ličio niobato
ir ličio tantalato kristaluose. Akustinių bangų žadinimui
buvo naudojami 24, 40, 50, 60, 108 ir 120 μm periodo
sunertiniai keitikliai fotolitografijos būdu suformuoti ant
kristalų paviršiaus. Priklausomai nuo lazerio (632,8 nm)
spindulio kritimo padėties kristalo paviršiaus atžvilgiu,
šviesos difrakcija vyko YX arba ZX plokštu- mose.
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2 pav. Praėjusios (b) ir difragavusios (a) šviesos intennsyvumų laikinės priklausomybės. Difrakcija vyksta
YX- LiTaO3 kristale.
2-ame paveiksle prodytos praėjusios ir difragavusios
šviesos intesyvumų priklausomybės, vykstant anizotropinei difrakcijai YX- LiTaO3 kristale, kai tūrinė akustinė
banga yra išspinduliuojama paviršiniais sunertiniais keitikliais, kurių periodas 108 μ ir akustinės bangos dažnis
yra 37,4 MHz. Pasiekiamas apie 10% difrakcijos efektyvumas, kai į keitiklį paduodama vieno vato elektrinė galia.
Išmatuotos krintančios ir difragavusios šviesos kampų
priklausomybės nuo akustinės bangos dažnio įvairių pjūvių ličio niobato ir ličio tantalato kristaluose, gerai sutampa su teorininėmis priklausomybėmis. Nustatyti kampai kuriais išspinduliuojama tūrinė akustinė banga kristalo paviršiaus atžvilgiu.
Difrakcijos efektyvumas, kuris apibrėžiamas kaip
difragavusios ir kritusios šviesos intensyvumų santykis,
yra žymiai didesnis vykstant difrakcijai ZX plokštumoje.
Tai gali būti dėl geresnio akustinio ir optinio pluoštelių
persiklojimo.
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1pav. Difragavusios šviesos intensyvumo priklausomybės nuo akustinės bangos dažnio esant fiksuotam nepoliarizuotos šviesos kritimo kampui (580). a - paprastoji ir b
– nepaprastoji šviesa.
Anizotropinė difrakcija ZX-LiNbO3 kristale duoda galimybę elektroniškai, keičiant akustinės bangos dažnį,valdyti difragavusios šviesos poliarizaciją, į kristalą krintant
nepoliarizuotai šviesai. Ši galimybė pavaizduota 1-amepaveiksle[3].

Reikšminiai žodžiai: ličio niobatas, ličio tantalatas,
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Pažeidimų dinamika akies ragenos audinyje ir jam artimose modelinėse terpėse,
femtosekundiniais lazerio impulsais, atliekant refrakcinę chirurgiją
Dynamics of femtosecond pulses induced bubbles in a model medium during refractive eye
surgery
Simas Sobutas1,2, Mikas Vengris1, 2, Eglė Gabrytė-Butkienė,2 , Romualdas Danielius2
1
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius
2
UAB Light Conversion, Keramikų 2B, LT-10233 Vilnius
simas.sobutas@ff.stud.vu.lt
2001 m. buvo pristatyta pirmoji femtosekudinė
lazerinė sistema lopo (plonas kavitacinių burbulų
sluoksnis žmogaus akies ragenos tūryje) formavimui
LASIK (angl. laser-assisted in situ keratomileusis)
procedūros metu [1]. Po dešimtmečio eksperimentų lopo
formavimo patikimumas ir tikslumas išaugo kelis kartus
[2-3]. Nepaisant to, visdar nėra visiškai aišku kaip,
procedūros metu, tarpusavyje sąveikauja kuriami
kavitaciniai burbulai. Šio darbo eksperimentuose buvo
parodyta, kaip tarpusavyje sąveikauja kavitaciniai
burbulai bei kokiais veiksmais abliuojamo paviršiaus
šiurkštumas bei procedūros trukmė gali būti
sumažinama. Tai leistų sumažinti procedūros trukmę bei
pagreitinti akies gyjimo trukmę.
Siekiant išanalizuoti kavitacinių burbulų dinamiką,
susidarančią
modelinėje
terpėje,
kuri
savo
biomechaninėmis savybėmis artima žmogaus akies
ragenos audiniui, buvo suprojektuota ir sukonstruota
sistema, kurią sudarė du laike sinchronizuoti artimosios
infraraudonosios spektro srities (nIR) lazeriniai šaltiniai,
kurių kiekvieno imulso trukmė siekė ~220 fs. Naudojant
elektroninę sistemą, abiejų lazerinių šaltinių šūviai
vienas kito atžvilgiu buvo vėlinami nano sekundžių eilės
skiriamąja geba. Naudojant kelis difrakcinius pluošto
daliklius (DBS) bandiniuose buvo formuojami
vienalaikiai trys ir penki kavitaciniai burbulai, kurie
vienas nuo kito buvo nutolę skirtingais atstumais.
Eksperimentai buvo igyvendinti esant skirtingoms
impulso energijoms, vienam pluoštui: 300 nJ, 500 nJ,
1000 nJ, kurios šiandien yra naudojamos LASIK (angl.
laser-assisted in situ keratomileusis) ir SMILE (angl.
small incision lenticule extraction) lazerinės refrakcinės
chirurgijos procedūrų metu [4].
Formuojant penkis vienalaikius kavitacinius burbulus
buvo nustatyta, kad jie tarpusavyje nesaveikauja, todėl
nedaro įtakos vienas kito dinamikai, kai atstumai tarp
kavitacinių burbulų centrų yra 1.25 karto mažesnis, nei
centrinio kavitacinio burbulo skersmuo, o impulso
energija vienam pluoštui kinta nuo 300 nJ iki 1000 nJ (žr.
1 pav.). Sumažinus atstumą 1.3 karto lyginant su
susidariusio kavitacinio burbulo skersmeniu, buvo
pastebėta, kad galutinai suformuoto kavitacinio burbulo
skersmuo želatinoje padidėja 22 %, o ex vivo kiaulės
akies ragenos audinyje 26 %, kai energijos tankis išlieka
tas pats.
Tuo tarpu, kai impulso energija vienam
pluoštui buvo 1000 nJ, trys vienalaikiai kavitaciniai
burbulai ex vivo kiaulės akies ragenos audinyje

suformavo 42% didesnį bendrą pažeidimą, nei tuo atveju,
jei trys kavitaciniai burbulai būtų formuojami skirtingais
laiko tarpais.

1 pav. Vienu metu generuojamu penkių kavitacinių
burbulų gyvavimo ciklai želatinoje, kai impulso energija
yra 1000 nJ. Kiekvieno kadro dešiniajame kampe
pateikta trukmė atitinka trukmę, tarp žadinančiojo ir
zonduojančiojo impulsų.

2 pav. Vienu metu generuojamu trijų kavitacinių
burbulų gyvavimo ciklai želatinoje, kai impulso energija
yra 1000 nJ. Kiekvieno kadro dešiniajame kampe
pateikta trukmė atitinka trukmę, tarp žadinančiojo ir
zonduojančiojo impulsų.
Reikšminiai žodžiai: femtosekundinis
refrakcinė chirurgija, kavitaciniai burbulai.
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Superkontinuumo žadinimas 3.6 μm centrinio bangos ilgio bei 70 fs trukmės impulsais
NaCl ir KBr kristaluose
Supercontinuum generation with 3.6 μm central wavelength and 70 fs duration pulses in NaCl
and KBr crystals
Vytautas Jukna, Arnas Vyšniauskas, Agnė Marcinkevičiūtė, Rosvaldas Šuminas, Nail Garejev, Gintaras Tamošauskas,
Audrius Dubietis
Lazerinių tyrimų centras, Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius, Lietuva
vytautas.jukna@ff.vu.lt
iki 5,2 μm, juos įsivertinant 10-3 lygyje nuo maksimalaus
spektrinio intensyvumo. Šie spektro pločiai siekė net 2,6
ir 2,5 oktavas NaCl ir KBr kristaluose atitinkamai.
Spalvinių centrų įtakai superkontinuumo generacijai
tirti kristalai nebuvo transliuojami. Spektrometru
registruojami generuojamų spektrų pokyčiai, bei tuo
pačiu metu energijos matuokliu registruojami praėjusių
impulsų energijos pokyčiai nuo laiko. Pastebėta, kad
NaCl kristale generuojami superkontinuumo spektrai
labai greit siaurėja (per kelias sekundes) ir spektro plotis
nebekinta
po
80
sekundžių.
Nebekintantis
superkontiuumo spektras aprėpia 2,3 – 4,8 μm bangos
ilgių diapazoną. Praėjusio impulso energija taipogi
mažėja ir gerai koreliuoja su spektro pločio kitimu, t.y.
greitai kinta pradžioje ir įsisotina po 80 sekundžių. Panaši
dinamika stebima ir KBr kristale generuojamame
superkontinuume. Šiame kristale spektro kitimas buvo
lėtesnis, spektro plotis bei praėjusio impulso energija
nebekito po 15 minučių, o susiaurėjusio spektro plotis
aprėpė 2,2 – 4,7 μm bangos ilgių diapazoną. Pastebėta,
kad abiem atvejais praėjusio impulso energija, kuomet
nebevyko spektro pločio kokyčiai, nukrito 40%.
Reziumuojant tyrimą padaryta tokia išvada: NaCl
bei KBr kristaluose galima sugeneruoti labai plačius
superkontinuumo spektrus siekiančius net 2,6 oktavas,
tačiau dėl spalvinių centrų susidarymo kristalus reikia
transliuoti, nes to nedarant generuojamas spektras
susiaurėja net keliais kartais.

Superkontinuumo generacija tai sudėtingas impulso
netiesinės sąveikos su skaidre terpe reiškinys, kuomet
impulso spektras stipriai išplinta dėl tokių procesų kaip
pluošto fokusavimosi, fazinės savimoduliacijos,
netiesinių nuostolių, plazmos generacijos bei kitų [1,2].
Kaip matyti šis procesas apima daugelį fizikos sričių, o
sugeneruoto superkontinuumo plotis labai priklauso nuo
medžiagos parametrų tokių kaip draustinės juostos
tarpas, medžiagos dispersija ir kitų. Superkontinuumo
generacija taipogi priklauso ir nuo lazerinės
spinduliuotės parametrų tokių kaip impulso centrinis
bangos ilgis, impulso trukmė, pluošto fokusavimo
sąlygos.
Pastebėta,
kad
siekiant
generuoti
superkontinuumą vidurinėje infraraudonojoje spektro
srityje, medžiagos turinčios dispersijos nulį kuo toliau
nustumtą į infraraudonąją pusę yra labai palankios
plataus spektro generacijai. Todėl šiame darbe
analizuojame superkontinuumo generacija NaCl, bei
KBr kristaluose būtent dėl anksčiau aprašytų palankių
medžiagos parametrų.
Superkontinuumą žadinome 3,6 μm centrinio bangos
ilgio, bei 70 fs trukmės impulsais, kadangi NaCl
dispersijos nulis yra ties 2,76 μm, o KBr yra ties 3,83 μm
tokiu būdu superkontinuumą žadinsime arti abiejų
medžiagų grupinių greičių dispersijos nulių [3]. Lazerio
pluoštas buvo fokusuojamas 100mm lęšiu pasiekiant 55
μm pluošto diametrą pusės maksimalaus intensyvumo
aukštyje. Pluošto židinys buvo bandinio viduje ir nutolęs
per 2 mm nuo įėjimo paviršiaus, o kristalų ilgiai siekė 5
mm. Lazerio pasikartojimo dažnis buvo parinktas 500
Hz. Spektras buvo registruojamas su pačių pasigamintu
prizminiu spektrometru galinčiu aprėpti spektrinį
diapazoną nuo 0,2 iki 5,8 μm.
Labai platūs superkontinuumo spektrai, aprėpiantys
kelias oktavas buvo sugeneruoti šiuose kristaluose. NaCl
kristaluose superkontinuumas generuojamas su 3,56 μJ
energijos impulsais, o KBr kristale 2,23 μJ. Pastebėta,
kad kristalai generuodami superkontiuumą degraduoja
generuodami spalvinius centrus, o šie savo ruoštu
neigiamai veikia superkontinuumo plotį – spektras
siaurėja laikui einant. Siekiant minimizuoti susidariusių
spalvinių centrų įtaką bandiniai buvo transliuojami
skersai impulsų sklidimo krypčiai, tokiu būdu sudaromos
sąlygos, kad kiekvienas impulsas sklistu nepaveikta
terpe. Užregistruoti spektrai aprėpė 0,85 – 5,2 μm bangos
ilgių diapazoną generuojant superkontinuumą NaCl
kristale, o KBr kristale generuojamas superkontinuumo
spektras išsiplėtė šiek tiek mažiau ir išplito nuo 0,9 μm
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Keturių lazerinių pluoštų koherentinis apjungimas taikant suminio dažnio generavimą
nekolinearioje konfigūracijoje
Coherent combining of four laser beams by means of noncollinear sum-frequency generation
Julijanas Želudevičius1, Rokas Rutkauskas1, Kęstutis Regelskis1
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1

Nepaisant spartaus skaidulinių lazerinių technologijų
vystymosi, didžiausia impulsų smailinė galia gaunama iš
skaidulinių lazerių galiausiai atsiremia į fundamentalius
ribojimus. Dėl to auga susidomėjimas būdais
leidžiančiais apjungti kelių atskirų impulsinių skaidulinių
lazerių pluoštus į vieną (difrakciškai ribotą) pluoštą ir
tokiu būdu įgyvendinti tolesnį lazerinės spinduliuotės
(smailinės) galios padidinimą. Tam tikslui pasiekti yra
siūlomi ir tiriami įvairūs koherentiniai ir nekoherentiniai
(spektriniai) pluoštų apjungimo būdai [1]. Šiek tiek
mažiau dėmesio sulaukia pluoštų apjungimo būdai
paremti netiesine sąveika. Vienas tokių metodų yra
pluoštų apjungimas kvadratinio jautrio kristale
nekolinearioje konfigūracijoje. Taikant šį metodą
pluoštai yra apjungiami poromis generuojant vieną
suminio dažnio pluoštą. Jei atskirų pluoštų porų impulsai
nepersiloja laike, gaunamas impulsų sutankinimas laike,
kas atitinka vidutinės galios padidinimą [2]. Siekiant
padidinti impulsų energiją ir smailinę galią, impulsai turi
būti papildomai apjungiami laike, o tam reikalingas
optinės fazės valdymas. Tokia metodika buvo pasiūlyta
Michailovo su bendraautoriais [3], o pirmą koncepcijos
patikrinimą
pademonstravo
Zhang
su
bendraautoriais [4]. Tačiau, iki šiol atliktuose darbuose
buvo eksperimentiškai pademonstruotas tik mažos galios
pluoštų apjungimas, pasiekiant labai mažą apjungimo
našumą (<0,4 % keturiems pluoštams). Šiame darbe,
minėta apjungimo koncepcija yra įgyvendinama didelės
galios lazerinės sistemos sąlygomis ir demonstruojamas
keturių atskirų impulsinių pluoštų iš skaidulinių
stiprintuvų apjungimas pasiekiant iki 49 % apjungimo
našumą. Gauti rezultatai rodo, kad taikant šį metodą gali
būti pasiekiamas impulsų energijos ir smailinės galios
padidinimas viršijant atskirų skaidulinių lazerių
ribojimus.
Supaprastinta pluoštų apjungimo sistemos schema
yra pavaizduota 1a pav. Pradiniai 240 ps trukmės ir
1038 nm centrinio bangos ilgio impulsai yra generuojami
skaidulinio osciliatoriaus. Toliau šie impulsai yra
sustiprinami dviejuose vienmodžiuose skaiduliniuose
stiprintuvuose, o impulsų pasikartojimo dažnis
sumažinamas iki 900 kHz. Toliau impulsai iš skaidulinio
užkrato šaltinio yra padalinami į 4 šakas ir sustiprinami 4
skaiduliniuose stiprintuvuose su didelio šerdies diametro
(40 μm) fotoninių kristalų aktyvia skaidula, legiruota
iterbiu. Impulsų stiprinimo charakterizavimas parodė,
kad impulsai galėjo būti sustiprinami iki 67 μJ energijos
ir 60 W vidutinės galios prieš atsirandant priverstinės
Ramano sklaidos požymiams spinduliuotės spektre.
Sustiprinti 4 pluoštai toliau buvo nukreipiami ir
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Apjungto pluošto vidutinė galia(W)

Netiesinis
kristalas

Keitimo našumas(%)

(a)
Skaiduliniai
stiprintuvai
Daliklis

Užkratas

fokusuojami nekolineariai į LBO netiesinį kristalą
(15 mm ilgio). Koherentiniam apjungimui užtikrinti,
buvo įgyvendinta aktyvaus fazės valdymo sistema taikant
gradiento nuolydžio algoritmą. Fazės valdymo grandinę
sudarė fotodiodas, greitas mikrovaldiklis ir skaidulinis
elektrooptinis fazės moduliatorius įvirintas vieno iš
skaidulinių stiprintuvų įėjime.
Po sistemos suderinimo, 4 pluoštai buvo sėkmingai
apjungiami į vieną suminio dažnio pluoštą. Aktyvaus
fazės valdymo grandinės naudojimas leido stabilizuoti
optinė fazę ir eliminuoti išėjimo galios svyravimus.
Charakterizuojant sistemą, buvo išmatuota apjungto
pluošto galia priklausomai nuo galios iš skaidulinių
stiprintuvų (1b pav.). Maksimalus keitimo/apjungimo
našumas iki 49 % buvo pasiektas esant 4x26 W galiai iš
stiprintuvų. Toliau didinant stiprintuvų išėjimo galią,
buvo užregistruotas tam tikras našumo sumažėjimas.
Esant maksimaliai pradinių pluoštų galiai 4x60 W, buvo
generuojamas apjungtas pluoštas, kurio vidutinė galia
siekė 97 W, o impulsų energija – 108 μJ, kas viršija
smailinės galios ribojimus iš atskiro skaidulinio
stiprintuvo. Apjungto pluošto kokybė buvo artima
difrakciškai ribotai (M2 < 1.1) esant mažam keitimo
našumui, bet šiek tiek blogėjo didėjant keitimo našumui.
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Vidutinė galia iš vieno stiprintuvo (W)

1 pav. a) Supaprastinta sistemos schema; b) Keitimo
našumo (raudona) ir vidutinės galios (mėlyna)
priklausomybės nuo vidutinės galios iš pavienio
stiprintuvo.

Reikšminiai žodžiai: skaiduliniai lazeriai, koherentinis
apjungimas, suminio dažnio generavimas.
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Aukšto atspindžio veidrodžių optinio atsparumo padidinimas naudojant skulptūrines dangas
Enhancement of optical resistance in high reflectivity mirrors by sculptured thin films
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Optinių dangų atsparumo lazerinei spinduliuotei
tyrimai turi daugiau nei 50 metų istoriją. Lazeriu
indukuotos pažaidos slenkstis (LIPS) laikomas itin
svarbiu parametru, kurio vertės didinimas lemia bendrą
pažangą didelių galių optinėms sistemoms, įskaitant
svarbiausius įrenginius, kurie naudoja ekstremalias
energijas fundamentiniams moksliniams tyrimams ir
taikomiesiems mokslams: NIF, LMJ, ELI ir tt. Optiniai
elementai yra nuolat tiriami ir tobulinami taikant
medžiagų tyrimus, modifikuojant technologinius
procesus, naudojant nanoinžineriją ir pan. Šiuolaikinės
plonų sluoksnių nusodinimo sistemos ir padėklų
paviršiaus poliravimo įranga gerokai pagerino optinių
dangų atsparumą ir leidžia stebėti pačių medžiagų
lazerinių pažeidimų reiškinius plonose dangose
Ankstesniuose darbuose buvo pateiktas naujas
metodas dielektrinių veidrodžių gamybai naudojant tik
silicio dioksido medžiagą [1]. Buvo pademonstruota, kad
toks naujos kartos optinis elementas gali atlaikyti
daugiau kaip 60 J/cm2 energijos įtekio 355 nm bangos
ilgiui, naudojant nanosekundinius impulsus. Deja, taip
pat buvo pastebėta keletas trūkumų: padidėję sklaidos
nuostoliai ir spektrinis nestabilumas. Šiame tyrime
analizuojami pirmiau minėti trūkumai, derinant dvi
technologijas – jonapluoštį dulkinimą (IBS) ir garinimą
kampu (GLAD). Naudojant šių technologijų
kombinaciją, buvo suformuota nauja daugiasluoksnė
danga, pasižyminti dideliu atsparumu lazerinei
spinduliuotei, spektriniu stabilumu ir mažais optiniais
nuostoliais.

4, 10, 14 ir 18 skulptūrinio silicio sluoksnių, atitinkamai.
Tyrimo metu buvo atlikti tiek optinių tiek struktūrinių
savybių tyrimai: šviesos atspindžio ir pralaidumo
matavimai, šviesos sklaidos, paviršiaus šiurkštumo ir
LIPS įvertinimas ir t.t.

2 pav. Eksperimentinių bandinių lazeriu indukuotos
pažaidos slenksčio vertės ties 0 % ir 50 % tikimybe.
Atliktas aukšto atspindžio dangų, galinčių atlaikyti
ekstremalias lazerinės energijas, tyrimas. Dangos buvo
formuojamos naudojantis IBS ir GLAD technologijų
deriniu. Buvo atliktas optinis ir struktūrinis tyrimas,
siekiant išanalizuoti santykį tarp skulptūrinių silicio
sluoksnių skaičiaus ir bendro veidrodžio atsparumo
lazerinei spinduliuotei. Matavimų rezultatai rodo, kad
kombinuotos dangos turi mažiau šviesos nuostolių
lyginant su vien skulptūrinėmis dangomis. Tokiu būdu
buvo pasiektas veidrodžių atspindžio koeficientas
didesnis nei 99,5 %. Kombinuotų veidrodžių LIPS vertė
Siekia 90 J/cm2, naudojant nanosekundinį impulsinį
lazerį ties 355 nm bangos ilgiu. Nustatyta, kad dangos,
suformuotos derinant IBS ir GLAD technologijas, taip
pat pasižymi spektriniu stabilumu kintat aplinkos
drėgmei. Tai atveria naujas galimybes tobulinti optinius
elementus, kai naudojami itin dideli lazerinės
spinduliuotės intensyvumai.

1 pav. Garinimo kampu principinė schema.

Reikšminiai žodžiai: optinės dangos, dengimas
kampu, silicio dioksidas, lazeriu indukuotos pažaidos
slenkstis.

Eksperimento metu buvo suformuoti aukšto
atspindžio veidrodžiai naudojant aliuminio ir silicio
oksido medžiagas bei IBS technologiją. Pastarieji
veidrodžiai buvo apgarinti skulptūrinėmis silicio oksido
dangomis naudojantis GLAD technologija. Elektrinio
lauko intensyvumas ties labiausiai išorėje esančiu Al2O3
sluoksniu buvo sumažintas 2, 4, 7 ir 10 kartų naudojant

Literatūra

[1] T. Tolenis, L. Grinevičiūtė, L. Smalakys, et al. Sci. Rep. 7, 10898
(2017).

182


Pilnai spalvas perteikiančių taškinių hologramų kūrimas ir analizė
Design and Analysis of a True Color Dot Matrix Hologram
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Augantis dokumentų, pinigų, vaistų, prabangos
prekių bei kitos produkcijos klastojimo lygis reikalauja
efektyvių priemonių, galinčių užkirsti kelią klastočių
plitimui. Šiam tikslui pasiekti dažniausiai naudojami
optiniai apsaugos nuo padirbinėjimo ženklai. Kovai su
padirbinėjimu jie pasiteisina todėl, kad norint šiuos
ženklus suklastoti reikia turėti brangią ir sudėtingą
technologinę bei analitinę įrangą ir ne tik mokėti ja
naudotis, tačiau taip pat turėti gilias fizikos bei
inžinerijos žinias [1]. Vienas iš labiausiai paplitusių
optinių apsaugos nuo padirbinėjimo ženklų tipų yra
taškinės hologramos. Taškinė holograma yra vienas iš
daugelio difrakcinių optiškai kintančio atvaizdo
prietaisų tipų [2]. Ji yra sudarytas iš dvimačio
mikrometrinio
bei
sub-mikrometrinio
periodo
difrakcinių gardelių masyvo. Kiekviena masyvą
sudaranti difrakcinė gardelė nuo kitų masyvo gardelių
gali skirtis savo gardelės periodu bei orientacija
plokštumoje, o pačios srities, kurioje yra suformuota
gardelė, diametras (skritulio formos srities atveju) arba
kraštinės (stačiakampio formos srities atveju) gali būti
nuo keliolikos iki keliasdešimt mikrometrų [1, 2].
Difraguodamos šviesą gardelės ją išskleidžia į šviesos
spektrą, kuris stebimas akimi sukuria spalvos pojūtį.
Priklausomai nuo gardelės periodo, orientacijos
plokštumoje ir padėties pačioje hologramoje stebėtojui
ji įgis vis kitokią spalvą. Keičiant hologramą sudarančių
gardelių parametrus keičiamas jos stebėtojui matomas
difrakcinis atvaizdas bei sukuriami vizualiniai efektai.
Neseniai buvo įrodyta, kad žinant hologramos struktūrą
galima dideliu tikslumu įvertinti jos sukuriamo
difrakcinio atvaizdo formą, spalvas bei vizualinius
efektus, pavyzdžiui, difrakcinio atvaizdo judesio efektą
[3]. Taškinių
hologramų trūkumas yra tas, kad
difrakcinės gardelės geba sukurti tik didelio grynumo
spektrines spalvas, todėl jų difrakciniame atvaizde vienu
metu esančių spalvų kiekis dažniausiai yra ribotas.
Pilnai spalvą perteikianti taškinė holograma leistų
suderinti tikroviškas (nepilnai įsotintas ir ne spektrines)
spalvas bei paprastos taškinės hologramos sukuriamus
vizualinius efektus, tokias hologramas padirbti būtų dar
sunkiau nei paprastas hologramas. Dažniausiai pilnai
spalvas perteikiančios taškinės hologramos kiekvienas
holografinis pikselis (taškų matricos vienetas) yra
sudarytas iš keleto skirtingais difrakcinės gardelės
periodais pasižyminčių periodinių struktūrų, nuo kurių
kiekvienos stebėtojo link difraguoja skirtinga šviesos
spektro dalis. Tai leidžia atlikti keleto spalvų
(pavyzdžiui, trijų pagrindinių – raudonos, žalios ir
mėlynos) maišymą ir tokiu būdu išgauti beveik bet

kokią spalvą [2,4,5]. Iki šios taškinės hologramos
būdavo projektuojamos grynai analitiškai – hologramos
parametrus parinkdavo jos sudarytojas. Šiame darbe
buvo sprendžiamas atvirkščias uždavinys negu [3] –
sukurtas algoritmas, iš užduoto hologramos difrakcinio
atvaizdo apskaičiuojantis tokią pilnai spalvas
perteikiančios hologramos struktūrą, kad šios struktūros
holograma tūrėtų kuo panašesnį difrakcinį atvaizdą į
užduotąjį pasiekti atvaizdą (1 pav.). Siekiant įvertinti
algoritmo rezultatų patikimumą buvo atliktas
apskaičiuotosios struktūros hologramų formavimas
elektroninės litografijos bei tiesioginės lazerinės
abliacijos interferenciniu lauku metodais. Suformuotųjų
hologramų struktūra buvo ištirta optinės ir elektroninės
mikroskopijos būdais, hologramos difrakcinio atvaizdo
spalvos buvo kiekybiškai įvertintos fotospektrometrijos
metodu.

1 pav. a – algoritmui užduotasis pasiekti hologramos
difrakcinis atvaizdas, b – hologramos difrakcinio
atvaizdo modelis, apskaičiuotas pagal algoritmo
grąžintą hologramos struktūros sprendinį
Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo
lėšomis pagal priemonę Nr.09.3.3-LMT-K-712-15-0073
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, student mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
Reikšminiai žodžiai: taškinė holograma, difrakcija,
difrakcinė gardelė, kompiuterinis modeliavimas,
elektroninė litografija, tiesioginė lazerinė abliacija
interferenciniu lauku
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Hibridinių MWCNT/MnFe2O4/epoksidinės dervos kompozitų dielekrinės savybės
Dielectric properties of hybrid MWCNT/MnFe2O4/epoxy resin composites
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In present work, the dielectric properties of epoxy
resin hybrid composites based on multiwall carbon
nanotubes (MWCNT) and manganese ferrite (MnFe2O4)
nanopowder were studied in order to discover any
synergy effects.
Synergy effect consists in achieving percolation at
concentrations that do not lead to DC conductivity in the
corresponding monofiller cases. Then in our case it is
possible to reduce the amount of nanotubes used, which
are expensive material, but at the same time preserve
remarkable properties that they provide to the polymer
matrix (for instance, high electrical conductivity,
improved mechanical properties, good absorption
ability) [1]. Such properties caused their wide range of
applications: antistatic materials, electromagnetic
absorbers, solar cells, biosensors, thermistors, currentconducting coatings, etc. [2].
According to the literature the synergy effect was
successfully observed in composites based on two
different carbon allotropes (one of which is
MWCNT) [3]. In our case second filler is non-carbon,
but the magnetic one. Then, the range of their potential
applications, expands even more and these materials can
also be applied in such areas as magnetic resonance
imaging, tissue engineering, and drug delivery and also
as hyperthermia agents [4].
Commercial Epikote 828 epoxy resin was used as a
polymer matrix. The MWCNT grown by the СVD
method [5] and commercially available manganese
ferrite (MnFe2O4) nanopowder with 28 nm spherical
particle size [6] were used as fillers. Unlike MWCNTs,
manganese ferrite is easy to disperse in the polymer
matrix. To prepare the composites the standard procedure
for filler particles dispersing in a polymer matrix was
used [7]. The investigated hybrid three-phase
MWCNT/MnFe2O4/epoxy resin composites had a fixed
MWCNT volume concentration of 0.35%, while
MnFe2O4 concentration varied: 0, 0.025, 0.05, 0.35,
0.65 vol.%. The selected fixed MWCNT concentration is
just below the percolation threshold in order to reach the
pre-percolation state inside the composite.
The complex dielectric permittivity of the samples
was performed using an HP4284A LCR meter in the
frequency range from 20 Hz to 1 MHz. Each
measurement was followed by heating to 500 K and then
cooling to 30 K. For low-temperature measurements (30300 K), the samples were placed in the closed-cycle
cryostat. Measurements at high-temperature (300-500 K)
were performed in a home-made furnace. Silver paste
was used for contacting. The electrical conductivity σ

was calculated according to ߪ ൌ ʹߨߥߝ ߝ ᇱᇱ where ε0 is
the permittivity of vacuum, ε'' is the imaginary part of
dielectric permittivity, ν is the measurement frequency.
Fig. 1 shows the temperature dependence of the
electrical conductivity for investigated composites
at 272 Hz.

Fig. 1. Temperature dependence of the electrical
conductivity for epoxy resin hybrid composites with
0.35 vol.% MWCNT and different concentration of
MnFe2O4 nanopowder at 272 Hz
Thus, after the addition of a small amount of
MnFe2O4 (0.025 vol.%) to the initially non-conductive
MWCNT-containing composite, the DC conductivity
appears and decreases with further concentration
increase. At maximum investigated concentration
(0.65 vol. %) the sample becomes non-conductive.
These results reveal that certain small amounts of
MnFe2O4 particles contribute to better MWCNT
dispersion inside the epoxy resin.
Keywords: multiwall carbon nanotubes, manganese
ferrite, synergy effect, dielectric properties.
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Skirtingų atmosferų įtaka ZIF-90 metalo organinio karkaso (MOK) dielektrinėms savybėms
Low frequency dielectric properties and atmosferic effects of ZIF-90 metal-organic
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Metal-organic frameworks (MOFs) have emerged in
the recent years as promising materials as their properties
suggest variety of potential applications in gas adsorption
and storage, microreactors, etc.[1] due to their porous
structure. Gas adsorption properties of zeolitic
imidazolate frameworks (ZIFs) are believed to be tightly
related to a flexible nature of organic linkers in these
compounds. In this research ZIF-90 compound was
studied in different atmospheres: vacuum, N2, CO2 and
air, in 150-400 K temperature range and 100 Hz – 1 MHz
region.
Performed dielectric spectroscopy experiments with
dehydrated sample in vacuum, N2 and CO2 conditions
compared to the results of hydrated sample studies in air
allowed us to reveal the differences in

activation energy, that we suppose, is due to the different
dynamics of ICA linker. As noted in Fig.1 the activation
energy of linker movement in vacuum (Ea = 0.23 eV) is
significantly lower compared to dynamics in gas
atmospheres (Ea = 0.36 eV).
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Fig. 1. Inverse temperature dependence of the mean relaxation time of (a) different dipolar processes in hydrated ZIF-90
and (b) linker dynamics for ZIF-90 in different atmospheres. The lines are linear fits indicating Arrhenius processes.
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Chromu legiruotų švino ferito plonasluoksnių dangų formavimas reaktyviojo magnetroninio
nusodinimo metodu bei tyrimas
Formation of chrome doped lead ferrite thin films by reactive magnetron sputtering and
investigation
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Multiferojinės struktūros pasižymi unikaliomis
savybėmis – vienu metu pasireiškiantys feroelektriniai,
magnetiniai ar feroelastiniai efektai. Dėl šių ypatybių
multiferoikai tapo perspektyvi medžiaga naujiems
elektronikos komponentams. Dėl galimybės išoriniu
elektriniu lauku valdyti magnetines savybes ir atvirkščiai
multiferoikai tapo pagrindu naujo tipo operatyvinėse
atmintyse. Multiferoikai yra gana retos medžiagos, o dar
mažiau jų demonstruoja magnetoelektrines savybes
žemiau kambario temperatūros [1]. Viena iš medžiagų,
kuri pasižymi šiomis unikaliomis savybėmis kambario
temperatūroje yra švino feritas (Pb 2Fe2O5) [2].
Tobulėjant sintezės metodams bei teoriniam supratimui
apie muliferoikams, sparčiai didėja susidomėjimas
šiomis medžiagomis ir jų savybių gerinimu. Švino ferito
struktūra – perovskitinė. Tokiose kristalinėse struktūrose
už magnetoelektrinį efektą atsakingi skirtingi elemenai
t.y. dėl švino poslinkio gardelėje susidaro
feroelektrizmas, o dėl geležies jono d orbitos
nesuporuoto elektrono susidaro magnetinis reiškinys [3].
Šio darbo tikslas suformuoti plonasluoksnes švino ferito
dangas legiruotas chromu bei ištirti feroelektrines bei
struktūrines savybes.
Pb2Fe2O5 (PFO) legiruotos chromu dangos buvo
suformuotos in situ reaktyviojo magnetroniniu
nusodinimu sluoksnis po sluoksniu metodu. Kaip
pagrindas buvo naudotas platinizuotas silicis
Pt/Ti/SiO2/Si, kur sluoksnių storiai atitinkamai 200 nm,
20 nm, 1 μm, 380 μm. PFO sintezuotas keičiant chromo
koncentraciją nuo 3% iki 7%. Magnetronuose naudoti
plokštieji, apskritimo formos katodai kiekvienam
elementui (Cr, Fe ir Pb), kurių grynumas siekė 99,95 %.
Adhezijai pagerinti buvo naudojamas titano pasluoksnis,
kuris sintezuojamas esant 750 °C temperatūrai, 1,3 Pa
argono aplinkoje. Suformuotos pasluoksnio storis siekia
~7 nm. Švino feritas legiruotas chromu sintezuotas esant
1,3 Pa deguonies aplinkoje ties 500 °C temperatūra.
Feroelektrių savybių tyrimui pagaminti kondensatoriai
ant dangų užgarinant aliuminio aikštutes.
Gautų dangų struktūra ištirta Rentgeno spindulių
difrakcija (XRD) (Bruker D8 serijos difraktometras
naudojant monochromatinę CuKα spinduliuotę su
Bragg-Brentano geometrija). Skenuojanti elektronų
mikroskopija ir rentgeno spindulių energijos dispersijos
spektrometrija atlikta su S-3400N matavimo sistema.
Feroelektrinės savybės išmatuotos naudojant SawyerTower metodu (1 kΩ varža ir 150 nF etaloniniu
kondensatoriumi esant 50 Hz dažniui).

Suformuotos dangos pasižymėjo feroelektrinėmis
savybėmis. Lyginant nelegiruoto PFO liekamąjį
poliarizuotumą Pr ~54 μC/cm2 su PFO legiruotu chromu
pastebimas padidėjimas, kuris siekia Pr ~67 μC/cm2 (1
pav.). Su padidėjusia liekamąja poliarizacija taip pat
užfiksuotos ir didesnės koercinio lauko reikšmės, kurios
siekia iki 97 kV/cm lyginant su nelegiruotu PFO 68
kV/cm.

1 pav. Švino ferito ir švino ferito legiruotu chromu P-E
histerezės
Reikšminiai žodžiai: multiferoikai, švino feritas,
reaktyvusis magnetroninis nusodinimas.
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Sinergetiniai efektai anglies nanovamzdelių/magnio oksido/epoksidinės dervos kompozituose
Synergetic effects in carbon nanotube/magnesium oxide/epoxy resin composites
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Polimeriniai kompozitiai yra plačiai taikomos
medžiagos išnaudojančios ne tik tokiais naudingas
polimerų savybes kaip lankstumas, lengva gamyba,
mažas svoris, apsisaugojimas nuo įskilimų, bet ir iš
užpildo įgytas naujas, pvz. elektrinis laidumas. Šiam
tikslui kaip užpildai gali būti panaudojami anglies
nanovamzdeliai
(ANV),
kurių
labai
mažos
koncentracijos užtenka kompozituose sukurti elektrinį
laidumą dėl pasireiškiančio perkoliacinio efekto [1].
Ieškoma būdų kaip sumažinti ANV koncentraciją
reikalingą pasireikšti šiai perkoliacijai, kadangi ANV yra
brangūs, sudėtingai bei lėtai gaminami. Magnio oksidas
yra elektriškai nelaidi medžiaga kuri kaip papildas
naudojama įvairiose medžiagose [2]. Šiame darbe
dielektrinės spektroskopijos metodais buvo ištirti
hibridiniai ANV/MgO/epoksidinės dervos kompozitai,
norint nustatyti galimai pasireiškiančius pozityvius
sinergetinius efektus.
Visi tirti kompozitai turėjo 0,46 % tūrinę ANV
koncentraciją (kuri yra ANV/epoksidinės dervos
kompozito perkoliacijos slenkstis) bei šias MgO
koncentracijas: 0, 0,25, 0,46, 1, 2, 3 %. Matavimai buvo
atlikti 20 Hz – 40 GHz dažnių diapazone bei 30 – 500 K
temperatūros intervale.
Buvo pastebėta, kad visi bandiniai, išskyrus
kompozitą su 3 % MgO bei kompozitą po atkaitinimo
prie 500 K su 0 % MgO, turėjo nuo dažnio nepriklausantį
elekrinį laidum ሺߪௗ ሻ . Šio ߪௗ atsiradimas yra
indikacija, kad kompozite egzistuoja elektrinė
perkoliacija. Aukščiausia 6.1 ή 10-4 S/m  ߪௗ vertė bei
kritinis dažnis buvo kompozito su 0,46 % MgO
koncentracija, (palyginimui - 2,5ή10-6 S/m neatkaitinto
kompozito turinčio tik ANV, taigi 2,44 eilės didesnė).
Rezultatai bandinio su 0,25 % MgO buvo labai panašūs
bet šiek tiek žemesni, o didinant MgO koncentraciją
elektrinis laidumas buvo stebimas vis mažesnis, kol prie
3 % MgO išnyko visiškai.
Kompozitų laidumo temperatūrinė priklausomybė
esant 129 Hz dažniui pavaizduota 1 pav. Matyti, kaip
kompozite su 0 % MgO nuo apie 380 K prasideda
perkoliacinio tinklo degradacija – atkaitinus prie 500 K
elektrinis laidumas stipriai sumažėja. Kompozituose su
0.25 – 2 % MgO koncentracija šis efektas nepasireiškia ir
jų laidumas po atkaitinimo netgi padidėjo. Kompozitų
ߪௗ mažėjimas krartu su temperatūra gali būti
aproksimuotas pasinaudojant tuneliavimo modeliu [3]:
ି்

ߪௗ ൌ ߪ  ቀ்ା்భ ቁ ǡ
బ

(1)
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kur ܶଵ yra potencinio barjero energija, ܶ –
terminės aktyvacijos energija ߪ – priešeksponentinis
daugiklis. Aproksimacijos 1 pav. pavaizduotos žaliomis
ištisinėmis linijomis.
Šio tyrimo metu MgO nanodalelės buvo nustatytos
kaip efektyvi pagalbinė priemonė polimerinių kompozitų
su ANV gamybai geriau disperguoti ANV matricoje ir
tuo pačiu padidinti elektrinį laidumą bei sumažinti
perkoliacijos slenkstį. Taip pat MgO/ANV/epoksidinės
dervos hibridinių kompozitų perkoliacinis tinklas
indentifikuotas turintys žymiai didesnį atsparumą
aukštos
temperatūros
poveikiui nei
paprastų
ANV/epoksidinės dervos kompozitų.

1 pav. Elektrinio laidumo priklausomybė nuo
temperatūros esant 129 Hz dažniui. Ištisinės linijos
parodo aproksimacijas tuneliavimo modeliu (1).
Reikšminiai žodžiai: kompozitai,
magnio oksidas, anglies nanovamzdeliai.
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BT-BT ir BT-BT kompozitų dielektrinės savybės
Dielectric Properties of BT-BT and BF-BT composites
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Concern of environmental welfare lead to search of
lead free piezoelectric materials in the last few decades.
European Union released Restriction of Hazardous
Substances directive which has limited the use of lead in
certain fields. For the past 40-50 years, lead base
perovskite Pb(ZrxTi1-x)O3 (PZT) piezoelectric ceramics
have dominated the commercial market of piezoelectric
devices due to their remarkable dielectric and
piezoelectric properties and ability to operate in wide
temperature range. Replacing PZT solid solutions is a
difficult task, due to poor dielectric and piezoelectric
properties of its replacement contenders (BT, KNN,
BZT, NBT and etc). In our study we investigate
dielectric properties of core-shell-like structure of
barium tinate (shell) - bismuth ferrite (core) (BT-BF)
and barium titanate (shell) - barium titanate (core)
(BT-BT), with molar ratios of 1:3.

Fig. 1. BT-BF Temperature dependence of real and
imaginary part of dielectric permittivity with different
frequencies.

BT or BF nanoparticles and TiO2 were combined
with the ball mill technology, afterwards organic binder
poly was added. The mixture was compressed and dried
at 600 ˚C , for BT and 400 ˚C for BF temperature and
kept under these conditions for 10 h. Later, disk-shape
pellets were submerged into barium hydroxide solution
at 175 ˚C temperature for solvothermal solidification.
As the result we obtained core-shell like structure with
BT or BF as a core and BT, obtained by solvothermal
reaction, as a shell.
In this presentation we can see the results of BT-BF
temperature dependence of dielectric permittivity. The
first thing we notice is the absence of anomalies in
BT-BF composite. We can notice the gradual increase of
real permittivity with increase of temperature. Overall,
we can see that BT – BF exhibited large values of
dielectric permittivity. Other, more particular results will
be displayed in the poster presentation.
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Dielektrinių Ba(TiCe)O3 sąvybių kaita iš feroelektriko į relaksorių
Transition ferroelectric to relaxor dielectric behaviour in Ba(TiCe)O3
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The doping of different ions into BaTiO3 can lead to
very complex behaviour and its receive much attention,
both due to fundamental and technological application
interests. The ferroelectricity of BaTiO3 originates from
the uniform direction of Ti–O dipoles [1]. Rare-earth
oxide such Ce, which has intermediate ionic radius
between Ba2+ and Ti4+ ions, is an important additive in
BaTiO3-based ceramics for the modification of dielectric
properties. The cerium ion can have two different
oxidation states in BaTiO3 lattice: Ce3+ or Ce4+ which
substitute Ba- or Ti- respectively [1].
Ceramics Ba(Ti1-xCex)O3 with x = 0.05, 0.1, 0.2, were
synthesized by by solid-state reaction in order to promote
the incorporation of Ce ions into B sites using the
following chemical reaction [2]:
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High-purity starting nanopowders of BaCO3 (Solvay,
99.9% purity), TiO2 (Degussa-P25, 99.9% purity), and
CeO2 (Degussa, AdNano 50 99.95% purity) were
weighted in stoichiometric proportions in order to obtain
of Ba(Ti1-xCex)O3 solid solutions after the chemical
reaction. The resulted powders were compacted in
cylinders (length 2–3cm, diameters of 1cm) by cold
isostatic pressing at 1500 bar and the pellets were
sintered at 1500C for 4h. This technique promote the
incorporation of Ce ions into the Ti-sites.
The ferroelectric behavior of the Ba(Ti1-xCex)O3 solid
solutions (x = 0.05–0.2) was studied. Dielectric
spectroscopy from Hz up to the 40 GHz range and
temperature interval 140-500 K was carried out for solid
solution ceramics. Ceramics showed a crossover
ferroelectric to relaxor behavior. Ba(Ti1-xCex)O3 solid
ceramics doping Ce less than 5% show a weak effect on
their dielectric behavior. An increase in the concentration
of Ce leads to the fact that three phase transitions of pure
BaTiO3 are compressed into one broad dielectric peak
with frequency dispersion. The frequency dependences
of relaxation process follows by Havriliak–Negami
relaxation, average time relaxation for relaxor
ferroelectric follows by the Vogel-Fulcher law. The
relaxation is assigned to local distortion of the crystalline
cell due to creation of PNRs. Therefore ceramic of
Ba(Ti0.8 Ce0.2)O3 is to be considered as a relaxor. Using
the results of dielectric spectroscopy, the physical
mechanisms of dielectric relaxation, the effect of
clamping phase transitions and their influence on the
ferroelectric and behavior will be discussed in this
contribution.
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Fig. 1. Temperature dependence of the real part
dielectric permittivity of the Ba(Ti1−xCex)O3 ceramics
with x =0.05 (c), 0.1 (b), 0.2 (a)
Key words: dielectric spectroscopy, barium titanate,
ferroelectric, relaxor, dipole glass..
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NaLiMnP2O7 mišrių fazių mišinio Na2Mn3(P2O7)2 fazės struktūriniai pokyčiai
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XRD measurements revealed that the investigated
NaLiMnP2O7 compound consists of two phases:
Na2Mn3(P2O7)2 and LiMnPO4. The first phase belongs
to di-pyrophosphate compounds’ family [1]. Liu et al.
[2] revealed that Na2Mn3(P2O7)2 exhibits an
electrochemical activity of 1.5-4.5 V vs. Na+/Na and 3.8
V charge/discharge voltage plateau was demonstrated
when employed as cathode material.
We found by XRD measurements that at 40 °C
Na2Mn3(P2O7)2 shows the triclinic symmetry of the
compound (space group P-1), identical to the one
obtained by Слободяник et al. [3]. Its lattice constants
are a = 5.3590 Å, b = 6.5630 Å, c = 16.2990 Å,
α = 81.28q, β = 82.69q, γ = 72.43q.
At the same temperature LiMnPO4 phase showed the
ortorhombic crystal symmetry (space group Pnma),
identical to the one obtained by Geller et al. [4]. Its
lattice constants are a = 10.4600 Å, b = 6.1000 Å,
c = 4.7440 Å, α = 90.00q, β = 90.00q, γ = 90.00q.
The phase change was proved by thermal XRD,
impedance spectroscopy and DTA analysis. At elevated
temperatures on thermal diffraction diagrams the
evolution of intensities and positions of the peaks
indicates a slow and progressive structural transition
occurring between 500 °C and 540 °C. No evident
changes of peak intensities in thermal XRPD were
observed for LiMnPO4 phase.
The impedances of NaLiMnP2O7 ceramics measured
at different temperatures are represented in Fig. 1. The
total ionic conductivity of the compound was found to
be of 5.26·10-9 S/m at 400 K temperature on heating
stage and only vanishingly higher on cooling stage. The
step-like phase transition determined the conductivity
increase of about 3 orders of magnitude in a narrow
range of temperature.

Fig. 1. The plot of the total ionic conductivity of
NaLiMnP2O7 ceramics measured in ambient air on both
heating and cooling stages.
Keywords: solid electrolytes, sodium pyrophosphate,
phase transition, impedance spectroscopy.
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Titanu legiruotų amorfinių anglies dangų formavimas
Synthesis of titanium doped amorphous carbon films
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Amorfinės anglies dangos pasižymi išskirtinėmis
mechaninėmis, cheminėmis, optinėmis ir elektrinėmis
savybėmis. Šios savybės priklauso nuo anglies ryšių
struktūros. C-C sp3 ryšiai lemia deimantui būdingas
savybes, o C=C sp2 – grafitui [1]. Ryšių struktūrą ir
amorfinės anglies dangų savybes galima keisti parenkant
reikiamus dangų formavimo parametrus (dujų rūšį, galią,
formavimo atstumą ir kt.) arba legiruojant dangas
papildomais elementais (Cr, Ni, N, Ag ir kt.) [2-3].
Pastaruoju metu daug dėmesio susilaukė titanu
legiruotos bei titano pagrindu pagaminti kompozitai [3].
Todėl šio darbo tikslas buvo suformuoti titanu legiruotas
amorfines anglies dangas ir ištirti titano koncentracijos
įtaką dangų struktūrai bei savybėms.
Dangos buvo formuojamos ant n tipo, (100)
orientacijos silicio padėklų, naudojantis nuolatinės
srovės magnetroninio dulkinimo sistema. Argono
plazmos aplinkoje vienu metu buvo dulkinami du
katodai: grafito ir titano. Bandinių laikiklis periodiškai
judėjo tarp dviejų katodų. Eksperimentų metu buvo
palaikoma pastovi 1,5 A anglies katodo srovė. Titano
kiekis dangose buvo reguliuojamas keičiant katodo
srovės stiprį (0,25 A, 0,5 A ir 1 A).
Dangų
paviršiaus
morfologija
buvo
tirta
Microtestmachines Co. kompanijos atominių jėgų
mikroskopu NT–206 (AFM) bei Quanta 200 FEG
skenuojančiu elektroniniu mikroskopu. Elementinės
sudėties nustatymui buvo naudotas Bruker X FLASH
QUAD 5040 Rentgeno spindulių energijos dispersijos
sspektrometru (EDS). Anglies ryšių tipas buvo tiriamas
Ramano spektrometru Horiba Jobin Yvon LabRAM HR.
Sužadinimui buvo naudojamas 514 nm bangos ilgio
lazeris. Dangų kietumas buvo nustatytas G200 nano
indentoriumi (MTS-Agilent).
Iš SEM ir AFM tyrimų rezultatų nustatyta, kad
dangos sudarytos iš grūdelių, o šių dangų paviršius yra
sąlyginai lygus. Amorfinių anglies dangų be titano
priemaišų vidutinis šiurkštumas buvo ~3 nm. Įterpus
titano priemaišų dangų šiurkštis, priklausomai nuo
koncentracijos kito 3,7 nm – 6,0 nm ribose.
Atlikus elementinės sudėties analizę, paaiškėjo, kad
dangose be anglies ir titano yra ir deguonies. Didinant
titano katodo srovę, titano atominė koncentraciją
dangose išaugo nuo 2,0 % iki 11,6 %. Kadangi titanas yra
chemiškai aktyvus ir reaguoja su deguonimi, tai didėjant
titano koncentracijai, išaugo ir deguonies koncentracija
(nuo 15,0 % iki 44,5 %) dangose.
Iš dangų Ramano spektrų nustatyta (1 pav.), kad didėjant
priemaišų koncentracijai, G smailės padėtis slenkasi į

didesnių verčių sritį (iš 1559 cm-1 į 1588 cm-1). D smailė
tampa vis ryškesnė, o D ir G smailių intensyvumų
santykis (ID/IG) didėja nuo 0,69 iki 0,85. Šie struktūros
pokyčiai rodo, kad priemaišos dangoje sukėlė
grafitizaciją ir C=C sp2 ryšių koncentracijos didėjimą [1].
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1 pav. Dangų Ramano spektrai
Legiruotų amorfinių anglies dangų kietumas svyravo
ribose nuo 4,0 iki 5,8 GPa. Sąlyginai mažos kietumo
vertės rodo didelę C=C ir C=O sp2 ryšių koncentraciją
dangose.
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D. Jablonskas1, Š. Svirskas1, J. Banys1
Vilniaus Universitetas, Fizikos Fakultetas, Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius
dziugas.jablonskas@ff.vu.lt

1

Lead magnesium niobate (PMN) is a relaxor
ferroelectric with a temperature of dielectric anomaly Tm
≈ 240 K [1]. Lead Titanate (PT) is normal ferroelectric
with temperature of phase transition TC = 763 K [2].
Small addition of PT (< 17 %) to PMN gives increase of
dielectric permittivity value and increase of permittivity
maximum temperature Tm and still maintains relaxorlike behavior [3]. Higher concentration of PT gives clear
indication of occurrence of phase transition [4] and
resultant compound clearly deviates from relaxor-like
behavior, in wide temperature range.

gives increase of maximum temperature and decrease of
dielectric constant value, while La dopant decreases both
the dielectric permittivity maximum value and
temperature.
This work demonstrates the nonlinear dielectric
spectroscopy results of afore mentioned compounds. The
nonlinear susceptibility measurements are performed in
only a little stronger alternating electric field, in which
the polarization is no longer described as a linear function
of electric field. It is important to stress that the strength
of external electric field of the experiment is still much
lower than coercive field of the material under test.
Higher order susceptibility is more sensitive to dipolar
dynamics [5] and may help to recognize the appearance
of a phase transition. According to the theory of LandauGinzburg-Devonshire, ferroelectric systems, which
display continuous (2nd order) phase transition, have
negative third order susceptibility (χ3) in a paraelectric
phase and, with decrease of temperature, χ3 changes sign
to positive at a phase transition temperature. In case of a
discontinuous phase transition (1st order) the sign of χ3 is
positive and remains unchanged throughout the vicinity
of a phase transition temperature. In Pb-based relaxors
the contribution of polar nanoregions drives χ3 positive at
whole temperature range.
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Fig 1. Temperature dependences of linear (top) and third
order nonlinear (bottom) dielectric susceptibility of
PMN-based materials.
In order to avoid an occurrence of phase transition and be
able to change temperature and value of dielectric
permittivity maximum, various dopants may be inserted
into the compound. Namely, small concentration of Mn
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Femtosekundinio lazerio impulsais struktūrizuoto titano lydinio paviršiaus vilgumo
tyrimas
Analysis of femtosecond laser patterning on the surface wettability of titanium alloy
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Pažeistų žmogaus dantų protezavimui odontologijoje
yra taikomas šiuolaikinis sprendimas – dantų implantai.
Kuriant juos yra svarbu užtikrinti sėkmingą kaulėjimo
procesą, kuris priklauso nuo implanto paviršiaus
hidrofiliškumo. Viena iš dažniausiai implantams
naudojamų medžiagų yra titanas ir jo lydiniai. Šis
metalas pasižymi biosuderinamumu, jo paviršiuje vyksta
elektrocheminė oksidacija ir susidaro plonas inertiškas
titano oksido sluoksnis kuris užtikrina atsparumą
korozijai. Taip pat šis apsauginis sluoksnis išlieka
pasyvus ir žmogaus organizmo pH terpėje [1]. Titano
paviršių galima modifikuoti lazerine abliacija kurios
metu be papildomo cheminio ar fizikinio apdorojimo
metalo paviršiuje suformuojamos mikro- arba
nanostruktūros, kurių matmenys ir išsidėstymas lemia
daug mažesnį paviršiaus vilgumo kampą.
Naudojant FemtoLab mikro-/nanoapdirbimo sistemą
(„Altechna R&D“/„Workshop of Photonics“) su
Yb:KGW lazeriu Pharos („Light Conversion“) ant titano
lydinio Ti–6Al–4V paviršiaus ~2 mm × 2 mm plote buvo
suformuotos struktūros: mikrogrioveliai, kurių plotis
20 μm, atstumai tarp nepaveiktų zonų atitinkamai 50 μm
(Ti-L-1) ir 100 μm (Ti-L-2), bei tinkleliai, sudaryti iš
mikrogriovelių, kurių plotis 20 μm, atstumai tarp
nepaveiktų zonų atitinkamai 50 μm (Ti-L-3) ir 100 μm
(Ti-L-4). Suformuotų struktūrų geometriniai matmenys
išmatuoti naudojant skenuojantį elektroninį mikroskopą
SEM Quanta 200 FEG. Paviršiaus vilgumo kitimas laike
(iki 27 dienų) buvo ištirtas bandinius laikant skirtingose
terpėse: ore bei distiliuotame vandenyje. Paviršiaus
vilgumas vandeniu buvo matuojamas vilgumo kampo
matuokliu Drop Shape Analysis System DSA25 (Kruss
Vokietija).
Tipinis vienos iš suformuotų struktūrų SEM vaizdas
pateiktas 1 paveiksle. Jame matoma, kad titano lydinio
paviršiuje formuojasi lazeriu indukuotos periodinės
paviršinės struktūros (angl. laser induced periodic
surface structures, LIPSS). Jos formuojasi visame lazerio
poveikio plote, o būdingi matmenys kinta 790 – 840 nm
ribose. Suformavus struktūras buvo ištirti jų vilgumo
kitimo laike skirtumai laikant mėginius ore ir vandenyje.
Skirtingo lazerinio pažeidimų tankio struktūrų vilgumo
kampo kitimo laike rezultatai apibendrinti 2 paveiksle
Pastebėta, kad ultratrumpų lazerio impulsų poveikis
sumažina paviršiaus vilgumo kampą. Iškart po lazerinio

apdorojimo paviršiaus vilgumo kampas linijinėms
struktūroms sumažėjo nuo 80° iki 33,5° (Ti-L-1) ir iki
40,4° (Ti-L-2), atitinkamai tinklinėms struktūroms
sumažėjo iki ~58° (Ti-L-3 ir Ti-L-4). Nustatyta, kad lašas
ant paviršiaus matomas iki 300 – 400 s, po to jis
sugeriamas į struktūrą ir visiškai drėkina paviršių.
Laikant bandinius atviroje atmosferoje paviršiaus
vilgumas sparčiai mažėja ir vilgumo kampo vertė artėja
prie neapdoroto paviršiaus vertės, tuo tarpu laikant
distiliuotame vandenyje bandinio vilgumo kampo kitimo
tendencijos kito priklausomai nuo struktūros tipo.

1 pav. LIPSS struktūros ant paveikto Ti–6Al–4V
paviršiaus. Žymos dydis – 1 Pm.

2 pav. Vilgumo kampo kitimas laike po lazerinės
abliacijos
Reikšminiai žodžiai: titanas, paviršiaus vilgumas,
lazerinė abliacija, femtosekundinis lazeris, LIPSS
struktūros.
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Švino titanato plonų sluoksnių feroelektrinių savybių priklausomybės nuo atkaitinimo sąlygų
tyrimas
Investigation of the dependence of ferroelectric properties of lead titanate thin films on
annealing conditions
Aleksandras Iljinas1,2, Darius Virbukas1,2, Vytautas Stankus1,
Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir Gamtos mokslų fakultetas, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
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1

„Paprastų“ struktūrų puslaidininkiai yra gana
nuodugniai ištirti ir yra taikomi daugelyje sričių: tai
silicio pagrindu veikiantys saulės elementai, LED
šviestukai, diodai, tranzistoriai ir kiti elektronikos
komponentai. Pastaraisiais metais siekiant esminių
kokybiškų pokyčių šioje srityje daug dėmesio susilaukė
sudėtingesnių struktūrų puslaidininkiai. Vieni iš jų –
perovskito struktūros medžiagos. Tai medžiagos, kurių
bendroji formulė ABX3, kur A ir B yra labai skirtingo
didžio katijonai, o X3 juos siejantys anijonas - dažniausiai
deguonis. Populiariausios šio tipo medžiagos yra BaTiO3,
PbTiO3, PbZrO3, PZT, BiFeO3, BiTiO3, CaTiO3, CaSiO3,
(Mg,Fe)SiO3 ir kt. Dėl savo struktūros ypatumų šio tipo
medžiagos turi didelę dielektrinę skvarbą plačiame
dažniu intervale, ilgesnę injektuojamų krūvininkų
gyvavimo trukmę ir difuzijos ilgį. Dalis šių medžiagų turi
feroelektrines, pjezoelektrines ir multiferoines savybes.
Švino titanatas (PbTiO3) yra perovskito struktūros
feroelektrikas, turintis aukšta Kiuri temperatūra (490 oC),
kaip feroelektrikui nelabai didelę dielektrinę skvarbą
dideli piroelektrinį koeficientą ir yra lengvai
poliarizuojamas.
Darbe švino titanato sluoksniai buvo auginami
reaktyvinio magnetroninio nusodinimo metodu ant
platinizuotų silicio padėklų. Užauginti sluoksniai buvo
atkaitinti vieną valandą 700 oC temperatūroje oro
aplinkoje, 1 Pa slėgio deguonies aplinkoje ir 510-3 Pa
vakuume. Atkaitintų sluoksnių tyrimams bus naudojami
šiuolaikiniai dangų tyrimo metodai. Morfologiniai
tyrimai buvo atliekami skenuojančios elektroninės
mikroskopijos (SEM) metodu. Sluoksnių struktūra ir jos
pokyčiai buvo tiriami Rentgeno spindulių difrakcijos
(XRD) metodu. Suformuotų medžiagų elementinė
sudėtis analizuojama rentgeno spindulių energijos
dispersijos spektrometrija (EDX). Poliarizacijos
priklausomybės nuo pridedamo elektrinio lauko stiprio
tirta „Sawyer and Tower“ metodu.
Užauginti švino titanato sluoksniai ant 400 oC
temperatūros padėklų turi pirochloro (Pb2Ti2O6) fazę. Ši
fazė yra ne feroelektrinė ir rodo, kad formavimosi metu
neužteko energijos gauti perovskito (PbTiO3) fazę.
Norint gauti perovskito faze iš pirochloro fazės sluoksnių
jie yra atkaitinami aukštose temperatūrose.
1 pav. pavaizduota atkaitintų švino titanato plonų
sluoksnių rentgeno spindulių difrakcijos rezultatai.
Rentgenogramos rodo, kad perovskito tetragonalinė fazė
susiformavo atkaitinant sluoksnius ore ir 1 Pa slėgio
deguonies aplinkoje. O atkaitinant vakuume formuojasi

romboedrinės kristalinės struktūros švino titanato
struktūra.

1 pav. Atkaitintų švino titanato plonų sluoksnių rentgeno
spindulių difrakcijos rezultatai: atkaitinta ore (a),
atkaitinta 1 Pa deguonies slėgyje (b),
atkaitinta vakuume (c).
Atkaitintų sluoksnių poliarizacijos priklausomybė
nuo pridėto elektrinio lauko pavaizduota (2 pav.).

2 pav. Atkaitintų švino titanato plonų sluoksnių
histerezės kilpos.
Visi sluoksniai pasižymi feroelektrinėmis savybėmis
stipriai tarpusavyje besiskiriančiomis liekamosios
poliarizacijos, koercinio lauko ir histerezės kilpos
pločiais.
Reikšminiai žodžiai: švino titanatas, feroelektrikai,
magnetroninis nusodinimas.
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Radiacijos indukuota elektrinio laidžio anizotropija Ib sintetiniame deimante
Irradiation –induced electrical conductivity anisotropy of the Ib synthetic diamond
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The control of the charge state of nitrogen-vacancy
(NV) centers in diamond is important in wide field
applications from energetics to nanomedicine. Most of
these applications are related with manipulation of the
electrons transport. The nitrogen-vacancy (NV) centers
in diamond consisting from nitrogen coupled with a
vacancy in the fcc-symmetry lattice were created
employing high energy proton irradiation technique. By
the HRTEM micrograph on surface (100) were observed
the <110> type perfect dislocations after irradiation of the
Ib synthetic diamond. The cavities formation in the
diamond microstructure and propagation along the
preferred <110> crystallographic orientation can be
explained by the high-pressure internal stress. This stress
confirmed by Raman shift and peak at 1332 cm-1
broadening to higher wavelengths.
Protonated and non-protonated samples show an
increase in the electrical conductivity with temperature,
thus revealing a thermally activated conduction
mechanism. The change of the electrical conductivity as
a function of temperature is non-linear, which indicates
multiple thermally activated conduction mechanisms
with different activation energies.
Two regimes of non-linear charge transport by study
both protonated and non-protonated diamonds were
observed. Starting from low voltage 3 V to 110 V or
applied fields are < 1550 V/cm the ohmic conduction for
protonated diamond were observed, Insert, Fig. 1. At low
applied voltages, current-voltage (I-V) characteristics
followed the ohm’s law, which implies that the density of
thermally generated free carriers inside the diamond is
larger than the injected carriers caused by the movement
of mobile electrons in the conduction band. However, at
voltages 320 V and higher or electric fields > 4500 V/cm
-7800 V/cm regime exclusively based on a thermallystimulated trapping/detrapping [1] process was observed
consistent with the Poole-Frenkel conduction
mechanism. On the basis of the present results the
activation energy was extracted from the Arrhenius plot
of conductance for protonated diamond is 0.60 eV. That
means in the protonated diamond NV centers are a
substitutional donor. The transition to a high-current
regime occurs when the electron reaches the relevant trap
state placed at 0.60 eV below the conduction band.
Observed trapping/detrapping process associated
with electrically-induced NV charge state conversion: the

capture of an electron by an NV0 center resulting in the
formation of an NV− state [2] and, conversely, the
detrapping of one electron from the NV− center to the
conduction band, upon electrical excitation, leading to a
switching to the neutral NV0 state. As well in the nonprotonated diamond the activation energy 1.70 eV was
extracted were donor is nitrogen and this FTIR studies
confirms. From this follow, the activation energy of the
protonated diamond decreases with added nitrogen.
Obtained conductivity is 7.02 ∙ 10-9 S/m along <110>
crystallographic orientations and was higher by one order
in respect with <100> crystallographic orientations. Such
anisotropy arises from nanoscale morphology caused by
cavities formation on diamond surface during proton
irradiation process. As well the conductivity of the nonprotonated diamond is 7,06 ∙ 10-13 S/m and by four orders
lower as obtained for the protonated diamond.
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Fig. 1. Electrical conductivity versus temperature of
non-protonated and protonated Ib synthetic diamond.
Insert graph presents current-voltage (I-V) characteristic
at temperatures (293 K-573 K).
Keywords: electrical conductivity, NV centers,
synthetic diamond.
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Multiscale Modelling of Phospholipid Membranes Interactions with Nanoparticles
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Bacterial infections are responsible for several
diseases, rejection of implants and deaths despite the
presence of antibiotics. And multidrug-resistant strains of
bacteria and infections associated to biofilms stress the
need to develop new bactericidal means. Many industrial
applications suffer from the bacterial adhesion onto solid
surface leading to the onset of biofilms. Significant
property of bacterial adhesion is highly influenced by the
physicochemical interaction of bacterial cells. A key to
design new antibiotics and develops antimicrobial
coatings we need to understand the interactions of
bacterial cell envelope with its surroundings. The
complexity of envelope of the bacterial cells has
prevented the development of multiscale models of these
systems till now. Only in the recent past progress has
been made in coarse grain molecular dynamic
simulations leading to the understanding and
development of models for cell envelopes of gramnegative bacteria. Gram-negative bacteria are associated
with several infections and is of a major health concern
world-wide and multi-drug resistant.
Our work focus is understanding small organic
molecules interaction with gram-negative bacteria
envelope membrane using molecular dynamics
simulations (full atomistic), binding free energies, optical
properties analysis using QM/MM methods. And in the
studies of free energies profiles for small molecules
penetration into gram-negative bacteria envelope
membrane using steered molecular dynamics or umbrella
sampling simulations and analysis of membrane
permeability on selected organic molecules. We would
like to proceed further with the simulation of TiO2 and
TiO2/Au nanoparticles in various solutions using
molecular dynamics with polarizable coarse force field
methods and benchmark of forcefield performance, study
solvent/nanoparticle interface formation. Furthermore, in
simulation of TiO2 and TiO2/Au nanoparticles
interaction with gram-negative bacteria envelope
membrane using molecular dynamics and Monte-Carlo
methods.
We built our models using CHARMM-GUI interface
using different ratios the lipids. Further molecular
dynamics simulations were performed on these models.
Results obtained were analyzed and plots were generated
for various parameters. The currrent state of the results
reflects the behavior of the models that will be analyzed
that will lead to rebuild them as omplexes with an
introdcution of small molecule into the membrane
systems proceeded by molecular dynamics simulations
and analyses of multiple parameters associated with the
systems.

Plot generated from the 1:1 ratio membrane model
simulations
Keywords: Molecular dynamics, simulations, gramnegative bacteria, lipids, antibiotics, drugs
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Ultragarsiniai ir dielektriniai fazinių virsmų tyrimai PMN-17PT ir PMN-56PT kristaluose
Ultrasonic and dielectric investigation of phase transitions in PMN-17PT and PMN-56PT
single crystals
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Lead
magnessium
niobate-lead
titanate,
(1-x)PbMg1/3Nb2/3O3-xPbTiO3, is a solid solution system
where one of the end members of phase diagram is
relaxor ferroelectric and the other normal ferroelectric.
These compounds have a B-site charge disorder in the
perovskite lattice. The charge disorder promotes the
random fields which are the cornerstone of the relaxor
phenomenon. The strength of random fields can be
altered by chemical substitution of ions in the perovskite
lattice. In the case of PMN-xPT, the increase of PT
concentration suppose to decrease the strength of random
fields. This manifests as a crossover from relaxor to a
classical ferroelectric behaviour in the phase diagram of
PMNxPT. This crossover and its peculiarities makes the
PMN-xPT one of the most intriguing phase diagrams in
the solid state physics.
The macroscopic response of 0.83PbMg1/3Nb2/3O3
-0.17PbTiO3 (PMN-17PT) and 0.44PbMg1/3Nb2/3O3
-0.56PbTiO3 (PMN-56PT) single crystals has been
investigated in order to resolve existing controversy
about the structural phase transitions in the PMN-xPT,
phase diagram. The combination of ultrasonic
spectroscopy, nonlinear dielectric spectroscopy,
temperature dependant polarization and strain hysteresis
loop measurements revealed that ferroelectric phase
occurs spontaneously in PMN-17PT and PMN-56PT
single crystals. The experimental techniques applied in
this work probe the bulk of the sample and can
unambigously determine the existence of a spontaneous
ferroelectric phase.
The macroscopic response of lead magnesium
niobate-lead titanate PMN-17PT and PMN-56PT single
crystals has been investigated using ultrasonic
spectroscopy at 10 MHz. Measured temperature
dependencies of longitudinal ultrasonic velocity along
pseudocubic [001] direction show characteristic
minimums accompanied by anomalous increase of
ultrasonic attenuation, indicating the presence of proper
ferroelectric phase transitions in both compounds. Very
interesting features can be observed on heating and
cooling cycles of ultrasonic experiment. There is a
significant thermal hysteresis associated to this anomaly
in PMN-17PT system [1,2]. Time dependence of
longitudinal velocity in the vicinity of the minimum was
also observed where the cooling curve tends to relax to
the heating curve, indicating slow kinetics of polar nano
clusters. No such effects have been observed for
PMN-56PT single crystal, where the form of measured
ultrasonic velocity temperature dependencies stay the

same both on heating and cooling, and only several
degree heating-cooling hysteresis is present (Figure 1),
characteristic for phase transition of the first order.
In addition we have performed measurements of
temperature dependencies of ultrasonically detected
piezoelectric signal. In both systems piezolectric signal
decreases rapidly at the phase transition, but still can be
detected at temperatures above it, indicating remaining
piezoelectric sensitivity in these solid solution systems.
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Figure 1. Longitudinal ultrasonic velocity and
attenuation in the vicinity of phase transition in
PMN-56PT crystal
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Low frequency noise characteristics of composite materials with carbon fillers
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Kompozitinių medžiagų su skirtingos anglies fazės
užpildais kūrimas lemia pokyčius daugelyje žmogaus
gyvenimo sričių. Didelį
susidomėjimą
šiomis
medžiagomis galima paaiškinti jų ypatingomis mechaninėmis, cheminėmis ir elektrinėmis savybėmis , kurios
leidžia kurti aukštos kokybės, perspektyvius darinius. Jų
elektrinės ir elektromagnetinės savybės labai priklauso
nuo užpildo dalelių dydžio, tankio, pasiskirstymo tūryje
ir orientacijos matricoje [1]. Ši priklausomybė leidžia
gaminti medžiagas su pageidaujamomis elektrinėmis ,
cheminėmis, šiluminėmis ir kitomis savybėmis [2, 3] ir
atveria kelią įvairiapusiams polimerinių kompozit ų
elektrofizinių savybių tyrimams. Vienas tikslesnių
medžiagų su naujomis užpildų proporcijomis sudėties ir
jų gamybos metodų efektyvumo tyrimų yra žemadažnių
triukšmų matavimai. Šiame darbe atlikta žemadažnio
triukšmo ir varžos charakteristikų analizė, kuri padeda
išsiaiškinti krūvio transporto mechanizmus ir jų
struktūrinius, temperatūros pokyčio iššauktus kitimus.
Pirmą tirtų medžiagų grupę sudaro hibridinės
kompozicinės medžiagos iš poliuretano su dviejų tipų
anglies nanodalelių užpildais: 20 nm skersmens ir 5-10
μm
ilgio
MWCNT
(daugiasieniai
anglies
nanovamzdeliai) ir 100 nm skersmens OLC (svogūnų
pavidalo anglies nanodalelės). Ištirti bandiniai su trimis
skirtingomis nano užpildo proporcijomis (žr. 1a pav.).
Antrą grupę sudaro medžiagos su matrica „Bisphenol A“
ir dviejų rūšių anglies pluošto užpildu: 10,70 μm
skersmens „Rayon“ (regeneruota celiuliozė) ir 19,71 μm
skersmens PAN (poliakrilnitrilas). Vienas nuo kito
bandiniai skiriasi kontaktų išdėstymu: PAN II ir „Rayon
II“ atveju kontaktai užtepami lygiagrečiai pluošto
krypčiai, o PAN X ir „Rayon X“ - statmenai. Išmatuotas
triukšmo signalas apdorotas mažo triukšmo stiprintuvu,
filtrų sistema ir analoginiu skaitmeniniu konverteriu.
Triukšmo spektras gautas atliekant greitąją Furjė
transformaciją, o įtampos triukšmo spektrinis tankis SU
įvertintas lyginant su sistemos varžo šiluminiu triukšmu,
kuris pirmai kompozitų grupei buvo mažiausiai 10 kartų
mažesnis, o antrai - 100 kartų didesnis už bandinio varžą.
Įtampos triukšmo spektrinis tankis lėtai didėja keliant
temperatūrą iki 300 K. Tai paaiškinama terminiu krūvio
pagauties-paleisties procesu. Kai kuriems pirmos grupės
bandiniams būdingas impulsinis triukšmas, kuris
labiausiai pasireiškia nuo 140 K iki 180 K intervale.
Spartus triukšmo padidėjimas aukštesnių virš kambario
temperatūrų srityje susijęs su varžos didėjimu plečiantis
matricai. Pastebėta, kad triukšmo intensyvumas labiau
priklauso nuo tankio MWCNT atveju, ir mažiau - OLC

atveju. Nustatyta, kad 307-332 K temperatūrų intervale
(1b pav.) triukšmo spektrinio tankio padidėjimas
iššauktas anglies pluošto traukimosi, kuris išnyksta
kartojant temperatūros kaitos ciklus. Šis reiškinys
nesukuria papildomų triukšmo šaltinių tiriamose
medžiagose.
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1 pav. Įtampos triukšmo spektrinio tankio
priklausomybė nuo temperatūros esant 968 Hz dažniui
kompozitiniuose medžiagose su a) OLC ir MWCNT, b)
„Rayon“ ir PAN užpildais
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Mn2+ legiruoto [(CH3)2NH2][Cd(N3)3] hibridinio perovskito
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in Figure 1b. A sharp increase of these parameters at 178
K confirms a strong first-order character of the structural
phase transition in DMACd.

Hybrid perovskite frameworks are an emerging
family of materials with interesting dielectric,
ferroelectric and magnetic properties which could be
useful in such applications as charge storage and
optoelectronic devices. In general, these materials are
composed of metallic centers joined together by organic
or inorganic linkers forming a porous framework. Each
pore confines a single molecular cation. The majority of
such hybrid frameworks exhibit structural phase
transitions followed by the cation ordering and
framework deformation [1].
A powerful method to study local structural changes
and dynamic effects in hybrid perovskites is the electron
paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy [2]. In our
recent paper [3] we employ continuous-wave (CW) Xband (9.37 GHz) EPR to study the structural phase
transition of a [(CH3)2NH2][Cd(N3)3] (DMACd) hybrid
perovskite framework doped with a small amount of
paramagnetic Mn2+ ions.
The obtained temperature dependent EPR spectra of
DMACd:Mn2+ powder shows typical patterns of Mn2+
ions in the 3d5 electronic configuration. Upon cooling,
CW EPR spectra exhibit a drastic change at the phase
transition temperature of 178 K demonstrating that Mn2+
centers are susceptible to the phase transition. A sudden
anomalous increase of the EPR linewidth at 178 K
followed by a maximum at 174 K, shown in Fig. 1a,
indicates a first-order character of the phase transition.
To further characterize Mn2+ centers in DMACd, we
performed simulations of the experimental CW EPR
spectra using the following spin Hamiltonian [4]:
(1)
ࡴ ൌ ࡴா  ࡴுி  ࡴிௌ ,
where the first and second terms describe the electron
Zeeman and hyperfine interactions, respectively. The last
term describes the fine-structure of the spectrum which
in a case of Mn2+ ions is usually characterised by the axial
D and orthorhombic E zero-field splitting parameters. In
our case, these two parameters measure the distortion of
the MnN6 octahedra which is directly influenced by the
DMA+ cation motion.
The value of the hyperfine coupling constant included
in simulations is typical for Mn2+ ions in MnN6 octahedra
[5], which means that these ions have successfully
replaced Cd2+ centers in the structure. The temperature
dependences of D and E parameters, obtained from
simulations, of Mn2+ probe ions in DMACd are presented

Fig. 1. Temperature dependences of (a) the peak-to-peak
CW EPR linewidth and (b) D and E zero-field splitting
parameters of Mn2+ ions in DMACd.
Reikšminiai žodžiai: magnetinis rezonansas, faziniai
virsmai, hibridiniai perovskitai.
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Struktūrinių fazinių virsmų [TPrA][Cd(dca)3] hibridiname perovskite tyrimas EPR metodu
EPR study of structural phase transitions in [TPrA][Cd(dca)3] hybrid perovskit-like
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Hybrid materials, crystallizing into perovskite-like
structures with general formula AMX3 (where A is an
organic orinorganic cation, M is a metal center and X is
anionic linker connecting A and M), have gained a lot of
attention in recent years [1,2]. The desirable physical
and chemical properties include gas adsorption and
storage, efficient solar cells, multiferroicity and others
[3-5].
Herein we report continuous-wave (CW) EPR study
of structural phase transitions in such hybrid perovskite
system.
X-band
CW
EPR
experiments
of
[TPrA][Cd(dca)3]:Mn2+ revealed two structural phase
transitions at 230 and 212 K. From the Arrhenius
analysis of the temperature dependence of the EPR
linewidth (Fig. 1), we obtain the activation energy of
0.12(2) eV, which was assigned to dynamics of the
dicyanamide framework.

Fig. 2. Temperature dependence of the gxx,yy , gzz and
Azz tensor components of the Cu2+ centers in
[TPrA][Cd(dca)3]. The arrows indicate anomalies due to
the phase transitions.

Reikšminiai žodžiai: EPR, perovskitai, struktūriniai
faziniai virsmai.
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Fig. 1. Temperature dependence of the CW EPR
peak-to-peak linewidth of the Mn2+ centers in
[TPrA][Cd(dca)3]. The arrows indicate linewidth
anomalies due to the phase transitions
In addition, analysis of EPR parameters of
[TPrA][Cd(dca)3]:Cu2+ showed that these phase
transitions are weak first-order or second-order phase
transitions (Fig.2).
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Inorganic–organic composites are a quickly developing group of materials with a tremendous range of highly
tunable structural, physical and chemical properties. High
compositional variability of these materials allows incorporating variety of inorganic compounds. Of particular
interest are composite materials with group IV–VI group
binary chalcogenides, which possess unique physical properties of tremendous importance to modern science and
technology. Among them, tin sulphide (SnS) has attracted the attention of many researchers because of its higher
absorption coeﬃcients (>104 cm−1 ) and the energy gap of
∼1.3 eV[?]. It is made the composites with layer of SnS
potential applicability in the ﬁeld of solar energy conversion strategies[?]. In addition, SnS has great potential for
use in memory switching devices, holographic recording
systems and as an anode material for lithium batteries[?].
In this work for formation of tin sulphide layer on
polyamide PA-6 sheets screen-printing method was used.
The physical and optical properties of materials depend
on their chemical chemical purity and and impurities in
them. Therefore, the particular attention in the present
work was paid to investigation the formed SnS layers chemical composition by nuclear gamma resonance of 119 Sn
method[?].
Mössbauer spectra (MS) were recorded at room temperature and at liquid nitrogen temperature in a constant
acceleration mode using a 119m Sn source in BaSnO3 matrix. All experimental spectra were ﬁtted to Lorentzian lines using a least-squares ﬁtting algorithm.
Typical MS spectra of the samples are presented in
Figure 1 and 2. The resulting spectra are composed of three main spectral lines characteristic of SnO2 , SnS2 and
SnS.

Fig. 1. Typical Mösssbauer spectra of mixed valence
SnS composition recorded at room temperature.

Fig. 2. Typical Mösssbauer spectra of mixed valence
SnS composition recorded at liquid nitrogen temperature.
Keywords: Tin sulﬁde, Thin ﬁlm solar cells, Mössbauer
spectroscopy
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Flexible ceramic-polymer composites are perspective
flexible electronic components due to the possibility to
combine mechanical flexibility with the remarkable
electrical and/or magnetic properties such as high
dielectric permittivity, good magnetic and piezoelectric
properties, etc. [1]. Polyvinylidene fluoride (PVDF) is
one of the frequently used electroactive polymer due to
its excellent flexibility, chemical resistance and
tunability. Inclusion of ferroelectric and ferrite fillers in
the PVDF might give rise to a multiferroic state which
would be attractive for multifunctional devices.
Here we report the dielectric studies of PVDF-based
composite with BaTiO3 (BT) and Ni1-xZnxFe2O4 (NZF)
obtained by hot pressing method. The BT and NF
powders were prepared by the auto-combustion method
[2]. These composites were embedded into a PVDF
matrix under the defined and optimized pressure and
temperature. The thickness of the flexible films was
around 50 microns. The electrical properties of all
flexible composites were measured in the cooling regime
from 420 K down to 120 K temperatures. Silver contacts
were evaporated on the flat surfaces of flexible films and
the complex dielectric permittivity was calculated form
the measured capacitance and loss tangent employing the
flat capacitor method.
All compositions exhibit qualitatively the same
dielectric behavior which consists of a PVDF-based
high frequency relaxation [3], and a low-frequency
relaxation which is visible at high temperatures only.
The mean relaxation time of high frequency relaxation
diverges from Arrhenius law. The calculated freezing
temperature is higher in compositions with bigger NZF
content meaning the increase of the randomness of
dipolar moments and weakening of correlations between
them. Also, increase of BT content leads to increase of
the dielectric permittivity in all investigated temperature
region (Fig. 1). Thus it is clear that the filler can
effectively tune the value of the dielectric permittivity in
these composites

Fig. 1 Comparison of the real part of the dielectric
permittivity for all flexible films at 1 MHz frequency.
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[NH4][Zn(HCOO)3] karkaso, legiruoto 0,1 ir 1,0
mol% Cu2+ jonais, nuolatinės veikos EPR tyrimai
parodė, kad aukštoje temperatūroje Cu2+ jonų gtenzoriaus anizotropiją išvidurkina amonio katijono
judėjimas bei dinaminis Jano-Telerio efektas [5].
Žemoje temperatūroje matome tipinį Cu2+ jonų
spektrą. Esant 2,0 ir 5,0 mol% Cu2+ jonų
koncentracijoms,
spektruose
išnyksta
hipersmulkiosios sandaros linijos. Taip įvyksta dėl
to, kad esant didesnėms vario jonų koncentracijoms
pasireiškia stipresnė pakaitinė sąveika tarp gretimų
Cu2+ jonų.

Metalo-organiniai karkasai (MOK) yra hibridiniai
koordinaciniai polimerai, kurie savyje turi akytas porų
struktūras. Tokius koordinacinius polimerus formuoja
įvairūs organiniai molekuliniai dariniai ir metalų centrai
[1]. Kai kurių MOK junginių porėtose ertmėse yra kitų
molekulių, kurios negali ištrūkti iš karkaso. Pati
populiariausia tokių tankių MOK junginių klasė yra
metalo-formiato karkasai, kurie pasižymi itin įdomiomis
feroelektrinėmis ir feromagnetinėmis (multiferoinėmis)
savybėmis [2-4].
Šiame darbe pristatome [NH4][Zn(HCOO)3]
hibridinio karkaso, legiruoto 0,1 mol% Mn2+ jonais,
nuolatinės veikos X ir Q dažnių juostų bei skirtingomis
Cu2+ jonų koncentracijomis legiruoto karkaso nuolatinės
veikos X dažnių juostos elektronų paramagnetinio
rezonanso (EPR) tyrimus. Itin žema paramagnetinių jonų
koncentracija leidžia ištirti hipersmulkiąją ir smulkiąją
EPR spektrų sandarą. Iš smulkiosios EPR spektrų
sandaros gaunama informacija apie sistemoje vykstantį
feroelektrinį fazinį virsmą. Išanalizavę Mn2+ jonais
praturtinto bandinio nuolatinės veikos EPR spektrų
temperatūrinę priklausomybę (1 pav.), nustatėme
struktūrinio fazinio virsmo temperatūrą bei virsmo rūšį.
Taip pat buvo nustatyta, kad šis fazinis virsmas yra
susijęs su amonio katijono dinamikos laisvės laipsnių
sumažėjimu žemoje temperatūroje ir cinko karkaso
deformacija.
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1 pav. Nuolatinės veikos EPR X dažnių juostos
[NH4][Zn(HCOO)3] karkaso, legiruoto Mn2+ jonais,
spektrų temperatūrinė priklausomybė.
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Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius
robertas.maldzius@ff.vu.lt
Plonasluoksnės kelių skirtingų medžiagų struktūros
(sudėtinės dangos), kai viena iš jų yra aplinkai draugiškas
popierius (celiuliozė su priedais), naudojamos gaminant
įvairius elektroninius jutiklius, pigių elektronikos grandynų konstrukcijos elementus, taip pat elektronikos
prietaisų bei maisto produktų pakuotėse [1, 2]. Tokių
struktūrų sandara yra sluoksninė, sudaryta iš popieriaus
ir dielektrinių polimerinių plėvelių. Dėl medžiagos poliarizacijos [3] bei dėl jonų dreifo ties skiriamosiomis
medžiagų ribomis įvyksta poliarizaciniai reiškiniai, keičiantys struktūros elektrinius parametrus bei atsaką į
išorinio potencialo poveikį [3, 4].
Jau eilę metų bendradarbiaujant su popieriaus pramone, vykdomi tokių sudėtinių popieriaus struktūrų elektrinių ir dielektrinių savybių tyrimai. Paaiškinus minėtus
efektus, galima sėkmingai kurti modernias pakuotes
įvairioms izoliacinių medžiagų pramonės reikmėms [5].
Šiame darbe, taikydami dozuoto įelektrinimo-išelektrinimo metodiką (1 pav.), nustatome sluoksnių poliarizacijos ir depoliarizacijos dinamiką bei jos prieklausą
nuo aplinkos santykinės drėgmės.

dreifo ir jų sankaupos ties potencinės energijos barjerais
struktūroje bei ties elektrodais struktūros paviršiuje.
Apibendrinant 2-ojo paveikslo rezultatus, matyti struktūros depoliarizacijos potencialo ryškus sumažėjimas
didelės (> 50%) aplinkos santykinės drėgmės sąlygomis
dėl padidėjusios popieriuje judrių jonų koncentracijos.
Struktūra: paviršius-pagrindas
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1 pav. Dozuoto įelektrinimo-išelektrinimo kinetikos:
medžiagos (struktūros) depoliarizacija vyksta kai
medžiaga poliarizuojama įelektrinant vainikiniame
išlydyje teigiamai ir išelektrinama priešingo poliškumo išlydžiu iki nulinio potencialo ir matuojama depoliarizacijos lemta potencialo kaita
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Popieriaus, polimerinės plėvelės (PET) bei įvairių
popieriaus derinių su polimerine plėvele struktūrų tyrimų
rezultatai parodyti 2-ame pav. Klimato kameroje santykinės drėgmės intervale nuo praktiškai 0 % RH iki
70 % RH poliarizacija yra nulemiama celiuliozės hidroksilo grupių bei vandens molekulių orientacinės poliarizacijos. Augant drėgmės kiekiui, vis didesnį įnašą
sudaro Maxwell-Wagner poliarizacija, vykstanti dėl jonų
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Polimerinių kompozitų su anglies nanosvogūnų dalelėmis dielekrinės ir elektrinės savybės
Dielectric and electrical properties of onion-like carbon/polymer composites
I. Vanskevice 1, J. Macutkevic 1, J. Banys1, V. Kuznetsov2,
M. Letellier3, V. Fierro3, A. Celzard3, O. Shenderova4
1
National center for science and technology, Vilnius University, Lithuania
2
Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, Russia
3
IJL-UMR Université de Lorraine – CNRS 7198, ENSTIB, France
4
International Technology Center, Raleigh, USA
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Nowadays, investigations of electrically percolative
polymer-based composites with various nanocarbon
inclusions are very popular due to their outstanding
electric, electromagnetic, mechanical and thermal
properties [1]. Onion-like carbon (OLC), consisting of
stable defected multishell fullerenes, exhibit high
conductivity and low percolation threshold similar to
CNTs [2]. OLC as a composite filler has many
advantages such as low cost, easy preparation and strong
absorbtion of electromagnetic waves which leads to a
potential applications for electromagnetic shielding.
Many dielectric investigations of OLC composites
were performed below percolation threshold, where the
complex dielectric permittivity of composites increases
slowly with OLC concentration according to the
Maxwell-Garnett theory [3, 4]. Also the percolative
behaviour and critical exponents of OLC based
composite above percolation threshold were reavealed
[5]. OLC composites, similarly to to CB composites, may
have complex aggregate stucture, which could have
strong impact on the electrical percolation threshold [6].
Therefore, the OLC aggregate size effect on composite‘s
dielectric and electrical properties needs to be
investigated.
The dielectric spectroscopy is a useful tool to study
molecular dynamics of polymers and herewith of
polymer composites. With this method broad dynamic
range could be covered up to terahertz region. Polymer
motional processes which take place for polymeric
systems on different time scales can be investigated in
broad frequency and temperature range. In this
contribution composites containing different OLC
average sizes 40 nm, 100 nm and 250 nm were
investigated. The complex dielectric permittivity ߝ  כൌ
ߝ ᇱ െ ݅ߝԢԢ of composites was investigated in wide
temperature (30 K – 300 K) and frequency range (20 Hz
– 1 THz).
It was observed that the percolation threshold in
composites strictly depends on OLC aggregate size. The
lowest pecolation thresholds were observed for
composites with the smallest size of the OLC aggregates
(~40 nm). The small-sized OLC particles are more easily
deformable, leading to more elongated aggregates in the
polymer and hence to a lower percolation threshold. The
electrical percolation occurs mainly due to electron
tunneling between OLC clusters. The electrical
properties of the composites above the percolation are
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mainly governed by electron tunneling between OLC
clusters and electron hopping in quasi-one-dimesnional
chains inside clusters.
In this presentation the impact of OLC aggregate size
on broadband dielectric/electrical properties and the
percolation threshold will be disscused.
Reikšminiai žodžiai: dielektrinė
anglies nanodalelės, kompozitai
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Bario Titanato Kompozitinių Keramikų Dielektrinė Spektroskopija
Dielectric Properties Of Barium Titanate Based Composites
Sergejus Balčiūnas1, Maksim Ivanov1, Jūras Banys1, Satoshi Wada2
Faculty of Physics, Vilnius University, Sauletekio 9/3 817k., LT10222 Vilnius, Lithuania.
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1

In the last few decades there has been a growing
interest in lead free piezoelectric materials. The main
driving force is limitations due to environmental concern.
The most well-known example is 2003 European
Union’s RoHS [1] (Restriction of Hazardous Substances)
directive, which has limited the use of lead in certain
fields. Pb(ZrxTi1-x)O3 (PZT) is the most commercially
viable piezoelectric material due to its high piezoelectric
constant, ability to operate in a wide temperature range
[2]. Unfortunately, it is lead-containing, thus falls under
the restriction of RoHS. In literature, most studies are
focused on preparing high quality solid solution or
composites at high temperatures [3-5] which is not
always desirable. However, a different approach can be
used, where we focus on preparation at lower
temperatures which can be advantageous in some cases.
In our presentation broadband dielectric properties of
BaTiO3 (BT) based composites with core-shell structure
in temperature range of 100 to 500 kelvins will be
presented. The composites were prepared in two steps.
BT, BiFeO3 (BF), BaTiO3-Bi(Mg0.5,Ti0.5)O3 (BT-BMT)
and BaTiO3-Bi(Mg0.5,Ti0.5)O3-BiFeO3 (BT-BMT-BF)
nanoparticles were compressed with TiO2 (ratio 1 : 1) in
to low density pellets. Further, disk-shape pellets were
submerged into barium hydroxide (Ba(OH)2) for
solvothermal solidification. In the end we obtain BT
around BT, BF, BT-BMT and BT-BMT-BF particles. In
such systems cores are stressed by barium titanate shell
creating similar conditions as in morphotropic phase
boundary (MPB), thus increasing dielectric and
piezoelectric constants. We have investigated dielectric
properties in broad frequency range of 4 different
composite systems where core is a good dielectric, a
relaxor, a ferroelectric and a non-ferroelectric material.
Figure 1 and 2 shows temperature and broadband
frequency dependence of dielectric permittivity for
BF/BT core/shell composite system. Experimental data
shows no evidence of BT anomalies due to phase
transitions at temperature: 203 K, 278 k and 393 K [6].
This could be explained that during solvothermal
solidification preparation barium titanate grains grow
only up to 50 nm size. At those sizes barium titanate is
stressed and remains in cubic state in whole measured
temperature range. Further we can observe that this
particular competition has highly stable dielectric
permittivity value up to 1 GHz frequency in board
temperature range.
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Fig. 1. Temperature dependence of real and imaginary
part dielectric permittivity of BF/BT composite
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dielectric permittivity of BF/BT composite
Literatūra

[1] E. U. Council, “Directive 2002/95/EC of the European
parliament and of the council.” eur-lex.europa.eu, 2003.
[2] D. Berlincourt, C. Cmolik, and H. Jaffe, “Piezoelectric
properties of polycrystalline lead titanate zirconate compositions,” Proc.
IRE, vol. 48, no. 2, pp. 220–229, 1960.
[3] P. Panda, “environmental friendly lead-free piezoelectric
materials,” J. Mater. Sci., vol. 44, no. 19, pp. 5049–5062, 2009.
[4] S. Zhang, R. Xia, T. R. Shrout, G. Zang, and J. Wang,
“Piezoelectric properties in perovskite 0.948 (K 0.5 Na 0.5) Nb O 3–
0.052 Li Sb O 3 lead-free ceramics,” J. Appl. Phys., vol. 100, no. 10, p.
104108, 2006.
[5] Y. Qin, S. Zhang, Y. Wu, C. Lu, and J. Zhang, “Impacts of
acceptor doping on the piezoelectric properties and domain structure in
NBT-based lead-free ceramics,” J. Eur. Ceram. Soc., vol. 37, no. 11, pp.
3493–3500, 2017.
[6] A. Von Hippel, "Ferroelectricity, domain structure, and phase
transitions of barium titanate," Reviews of Modern Physics, vol. 22, p.
221, 1950.

209


Bario cerio oksido pagrindu pagamintų kietųjų protoninių elektrolitų impedanso
spektroskopiniai tyrimai
Impedance spectroscopy study of solid proton conductors based on barium cerate
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A fuel cell is an electrochemical device that converts
chemical energy stored in hydrogen fuel or
hydrocarbons into electrical energy. Several types of
fuel cells exist. The most promising are solid oxide fuel
cell and proton exchange membrane fuel cell. Barium
cerate with some yttrium dopants, i.e. BaCexY1‒xO3, is
considered as proton conducting membrane, which can
be used in fuel cells operating at intermediate
temperatures (500-750 qC). It was shown that the
substitution of some barium to calcium in BaCe0.9Y0.1O3
has a positive effect on its chemical resistance against
CO2, but consequently the conductivity of ceramics was
affected [1].
In the present work host compound BaCe0.9Y0.1O3
(BCY) and several compositions, where barium is
substituted by different amount of calcium, namely
Ba0.98Ca0.02Ce0.9Y0.1O3 (2CBCY), Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3
(5CBCY) and Ba0.9Ca0.1Ce0.9Y0.1O3 (10CBCY) were
prepared. The electrical parameters of sintered ceramics
were measured in the frequency range 10–1010 Hz and
temperature interval 300–1000 K by coaxial line
impedance spectrometer set-up [2].
Typically, the obtained impedance spectra are
analysed by using impedance complex plane plot
representation. Several relaxation processes have been
found. The one at the highest frequencies was attributed
to charge carrier relaxation in the bulk of ceramics and
in the complex impedance plane it is reflected as a
well-defined semicircle. The intermediate frequency
range semicircle was attributed to ion relaxation in
ceramics grain boundaries and it strongly overlaps with
several other semicircles, which can be attributed to
processes taking place at the interface of electrolyte and
electrodes. So, the broad frequency range used in this
study allowed us to separate ion relaxation processes,
which take place in the bulk and in grain boundaries of
ceramics. The equivalent circuit modelling was used in
order to separate different relaxations.
In Fig. 1 temperature dependencies of bulk
conductivity of all the investigated ceramics are
presented.

Fig. 1. Arrhenius plot of bulk conductivity for
BaCe0.9Y0.1O3, Ba0.98Ca0.02Ce0.9Y0.1O3,
Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 and Ba0.9Ca0.1Ce0.9Y0.1O3
ceramics
Non-Arrhenius behaviour of the bulk conductivity of
all ceramics was revealed. The transition from proton
conductivity to oxygen ion conductivity can be
indicated.
Keywords:
ionic
spectroscopy, fuel cell.
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SDC plonasluoksnių keramikų elektrinių savybių tyrimas
Investigation of the electrical properties of SDC thin ceramic films
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Viena iš pagrindinių kietakūnio oksido kuro elementų
(KOKE, angl. k. SOFC - Solid Oxide Fuel Cells)
sudedamųjų dalių yra elektrolitas. Daug tyrimu buvo
atlikta naudojant cirkonio oksidą stabilizuota itriu (YSZ),
tačiau pagrindinis trūkumas, aukšta darbinė temperatūra
(~1000 °C). Norint sumažinti darbinę temperatūra iki
vidutinių ~(600 °C) buvo pradėtos tirti cerio oksido
keramikos, tokios kaip: Ce0,8Sm0,2O1,9 (SDC-20),
Ce0,85Sm0,15O1,925 (SDC-15) bei kt. [1, 2].

Plonų sluoksnių elektrinių savybių tyrimui buvo
naudojamas impedanso spektrometras (NorECs AS).
Elektrinės keramikų savybės tirtos 473–773 K
temperatūrų ir 10-1 d f d 106 dažnių intervaluose. Taip
pat buvo apskaičiuotas pasipriešinimo faktorius:
Rgb
(1)
D
,
R

c(111)

Intensyvumas, sant. vnt.

Rg  Rgb

čia Rg ir Rgb yra nustatytos kristalinės ir tarp kristalinės
varžos [3].
Pasipriešinimo faktorius paskaičiuotas iš -ImZ(ReZ)
priklausomybės (2 pav.).
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pasipriešinimo faktorius mažėja, dėl mažėjančių tarp
kristalinių ribų. Tačiau aktyvacijos energija mažėja
didėjant kristalitų dydžiui (1 lentelė).
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Plazminiu purškimu suformuotų Al2O3-TiO2 dangų cheminis ir šiluminis atsparumas
Chemical and thermal resistance of plasma sprayed Al2O3-TiO2 coatings
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Vienas patraukliausių ir efektyviausių būdų apsaugoti
įvairius metalinius paviršius nuo nusidėvėjimo ir
korozijos yra padengti juos plonu apsauginiu sluoksniu.
Būtent šiam tikslui labai plačiai naudojamos keraminės
dangos (ZrO2, TiO2, Al2O3 bei kt.) bei jų pagrindu
sudarytos kompozitų dangos [1]. Detalės, kurios
padengiamos keraminėmis dangomis pasižymi kur kas
geresnėmis savybėmis, tokiomis kaip: didesnis
atsparumas dilimui, korozijai bei šiluminiam poveikiui.
Dėl mažos kainos ir lengvo prieinamumo viena
plačiausiai naudojamų keraminių dangų yra aliuminio
oksidas. Siekiant pagerinti aliuminio oksido dangų
savybes dažnai įvedamos TiO2 priemaišos [2-4].
Tokioms dangoms formuoti vienas plačiausiai taikomų
metodų yra plazminis purškimas, kurio metu
naudojamas, norimo santykio, aliuminio oksido ir titano
oksido miltelių mišinys. Pagrindinis šio darbo tikslas
buvo suformuoti Al2O3-TiO2 dangas bei ištirti TiO2
priemaišų įtaką šiluminiam bei cheminiam poveikiui.
Dangos formuotos iš trijų skirtingų miltelių: Al2O3,
Al2O3-3wt.%TiO2 bei Al2O3-13wt.%TiO2. Dangoms
formuoti buvo naudojamas nuolatinės srovės linijinis
plazmos generatorius. Dangos formuojamos ant P265GH
plieno padėklo, atmosferos slėgyje, naudojant orą ir
vandenilį, esant 70 mm atstumui nuo padėklo iki
plazmotrono, kurio galia formavimo metu buvo 39,6 kW.
Bandinių šiluminis ir cheminis atsparumas buvo tiriamas
įdedant juos į metalinį cilindrą, kuris užkraunamas šiaudų
granulėmis. Cilindras įdedamas į krosnį, kurioje
nustatoma 500°C temperatūra. Vieno eksperimento
trukmė buvo 80 min, o temperatūros kitimas proceso
metų papildomai matuotas termoporomis. Eksperimentas
buvo kartojamas 25 kartus, o atlikus penkis ciklus
bandiniai buvo nuvalomi ultragarso vonelėje bei tiriama
paviršiaus morfologija ir fazinė sudėtis. Paviršius buvo
tiriamas skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM).
Elementinė sudėtis nustatoma Rentgeno spindulių
energijos dispersijos spektrometrija (EDS), o fazinei
dangų sudėčiai įvertinti naudotas Rentgeno spindulių
difrakcijos (RSD) metodas.
SEM tyrimai parodė, jog visais atvejais dangos buvo
užpurkštos kokybiškai, net ir po 25 atkaitinimo ciklų
nepastebėta jokių įtrūkimų ar dangos atšokimų nuo
padėklo. Didinant titano oksido kiekį dangoje, pastebima
vis daugiau smulkių dalelių, dėka jų paviršius tampa
tolygesnis.

a

b

1 pav. Al2O3-13wt.%TiO2 dangos SEM paviršiaus
vaizdai: a) suformuotos b) po 25 atkaitinimo ciklų.
Aliuminio oksido dangoje pastebėtas ryškiausias
elementinės
sudėties pokytis: aliuminio kiekis
sumažėjo nuo 31 at.% iki 27 at.%, o deguonies nuo 58
at.% iki 57 at.%. Dangoje iš Al2O3-3wt.%TiO2 miltelių
taip pat pastebimas elementinės sudėties pokytis.
Aliuminio kiekis padidėjo nuo 31 at.% iki 32 at.%,
deguonies padidėjo nuo 58 at.% iki 59 at.%, o titano
kiekis padidėjo nuo 1 at.% iki 2 at.%. Naudojant
trečiuosius - Al2O3-13wt.%TiO2 miltelius elementinė
sudėtis kito mažiausiai: aliuminio kiekis buvo pastovus –
22 at.%, taip pat ir titano – 4 at.%, padaugėjo tik
deguonies nuo 57 at.% iki 58 at.%.
Kadangi visų dangų struktūros sudėtyje dominuoja αAl2O3 ir γ-Al2O3 fazės, naudojantis RSD rezultatais buvo
lyginamas pagrindinių smailių intensyvumų santykis.
Nustatyta, jog aliuminio oksido miltelių dangoje α ir γ
smailių intensyvumų santykis kito labiausiai nuo 1,16 iki
1,95. Al2O3-3wt.%TiO2 dangoje α ir γ smailių santykis
padidėjo nuo 0,46 iki 0,52, o Al2O3-13wt.%TiO2 dangoje
α ir γ smailių santykis liko pastovus – 1,46.
Įvertinus gautus tyrimų rezultatus galima teigti, jog
titano oksido priemaišos padidino kompozitinių dangų
šiluminį ir cheminį atsparumą, o geriausi rezultatai ir
didžiausias elementinės ir fazinės sudėties stabilumas
pasiektas naudojant Al2O3-13wt.%TiO2 miltelius.
Reikšminiai žodžiai: aliuminio oksidas, titano oksidas,
plazminis purškimas, šiluminis atsparumas
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Aliuminio oksido ir aliuminio oksido – grafito dangų, suformuotų plazminiu purškimu,
tribologinių savybių tyrimas
Investigation of tribological properties of alumina and alumina-graphite coatings formed by
plasma spraying
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Aliuminio oksidas (Al2O3) ir aliuminio oksido
pagrindu sudaryti mišiniai yra plačiai naudojamos
miltelių rūšys dangoms formuoti. Al2O3 dangos pasižymi
cheminiu inertiškumu ir dideliu kietumu, o tai lemia jų
atsparumą dilimui, bei deformacijoms [1]. Sumaišius
Al2O3 su kitais oksidais (ZrO2, TiO2, Y2O3 ir kt.) galima
pagerinti formuojamų dangų mechanines, tribologines
bei šilumines savybes [2,3]. Dangų savybės gali būti
gerinamos naudojant ne tik metalų oksidų, bet ir grafito
priemaišas. Yra žinoma, kad įmaišius grafito,
suformuotos aliuminio oksido kompozitų dangos
pasižymi mažesniu trinties koeficientu bei geresniu
atsparumu dilimui [4,5]. Šio darbo tikslas buvo nustatyti
grafito koncentracijos įtaką aliuminio oksido-grafito
dangų tribologinėms savybėms.
Aliuminio oksido-grafito dangos buvo formuojamos
atmosferiniu plazminiu purškimu ant plieno (P265GH)
pagrindo. Dangų formavimui buvo naudojami aliuminio
oksido ir Al2O3-grafito (5 %, 10 % ir 15 %) milteliai.
Plazmai formuoti buvo naudojamas oro ir vandenilio
dujų mišinys. Dangos formuotos esant 70 mm atstumui,
o plazmotrono galia buvo 37,8 kW. Dangų paviršiaus
morfologija buvo tiriama skenuojančiu elektroniniu
mikroskopu Hitachi S-3400N. Elementinė bandinių
sudėtis įvertinta Rentgeno spindulių energijos dispersijos
spektroskopija (EDS) naudojant Bruker Quad 5040
spektrometrą. Paviršiaus linijinio šiurkštumo vertės buvo
išmatuotos Mitutoyo Surftest-SJ-210 profilometru.
Dangų kristalinė struktūra bei fazinė sudėtis buvo
tiriamos Rentgeno spindulių difraktometrija naudojant
D8 Discover Bruker difraktometrą. Tribologinės savybės
nustatytos CETR-UMT-2 tribometru, nenaudojant
lubrikantų. Tribologiniai tyrimai atlikti naudojant 3 N
apkrovos jėgą, o bandymo trukmė buvo 3000 s.

oksido ir aliuminio oksido - grafito dangos, pasižymi
netvarkinga paviršiaus struktūra susidedančia iš įvairaus
dydžio ir formos fragmentų, kurių dydis ~10-20 μm (1
pav. a). Paviršiuje taip pat pastebėti ~1-2 μm pločio
įtrūkimai, kurie susidaro dėl formavimo metu
atsiradusių įtempių. EDS tyrimai parodė, kad į Al2O3
įmaišius 5 %, 10 % ir 15 % grafito, grafito kiekis
dangos paviršiuje yra ~1,5 %, 2,3 % ir 2,9 % pagal masę.
Toks skirtumas tarp grafito kiekio milteliuose ir jo
koncentracijos dangose gali būti nulemtas grafito
miltelių sublimavimu plazminio purškimo proceso metu.
Dangų linijinio paviršiaus šiurkštumo vertės buvo ~2,6
μm. Dangų, suformuotų iš aliuminio oksido su 15 %
grafito mišinio, šiurkštumo vertės sumažėjo ~20 %.
Rentgeno spindulių difraktometrija nustatyta, kad
aliuminio oksido-grafito dangas sudarė α-Al2O3,
β-Al2O3 ir γ-Al2O3 fazės, kurios yra būdingos aliuminio
oksido dangoms. Įvedant grafito priemaišas dangoje
aptinkama
grafito
smailė
atitinkanti
(200)
kristalografinę
orientaciją.
Didėjant
grafito
koncentracijai dangose, šios smailės intensyvumas
padidėja. Tribologiniai tyrimai parodė, kad Al2O3
dangos trinties koeficientas buvo ~0,65, o Al2O3-grafito
dangų kito nuo 0,55 iki 0,61. Atliekant tribologinius
tyrimus esant 3 N apkrovos jėgai nepavyko nustatyti
aliuminio oksido-grafito dangų nusidėvėjimo spartos (1
pav. b). Tai rodo, kad dangos yra atsparesnės dilimui
lyginant su plienu, kurio nusidėvėjimas buvo 7,78 x 10-5
mm3/(Nm).
Reikšminiai žodžiai: aliuminio oksidas, plazminis
purškimas, grafitas, tribologinės savybės
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1 pav. Al2O3-grafito dangos, suformuotos naudojant
10 % grafito, paviršiaus vaizdai (a) prieš ir (b) po
tribologinių tyrimų
Paviršiaus morfologijos tyrimai parodė, kad aliuminio
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Broadband dielectric spectroscopy of nanocomposite materials
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BT-BMT/BT “core/shell” composites were prepared in
two steps: the BT-BMT solid solution core was mixed
with TiO2 crystallites in a high pressure compressor
into cylindrical shape pellets [2], [3] and then
submerged into barium hydroxide solution at 175 ˚C
for solvothermal solidification [4], [5].
In this presentation dielectric properties of 0,7BT0,3BMT “core-shell” will be presented. From figure 1
we can observe an increase of dielectric permittivity
between 150K and 380K temperatures. At 380K the
real part of the dielectric permittivity reaches a peak
point from which the dielectric permittivity drops. This
sudden decrease could be interpreted as a structural
transition since the composite consists of BT-BMT and
BT crystallites.

For the last few decades there has been a growing
interest in applicable lead free materials [1]. Due to
environmental concerns the lead free piezoelectric
material research has grown significantly. As most
commercially viable piezoelectric materials with lead
have great piezoelectric constant and can in a broad
temperature range, the aim of this research is to
improve dielectric and piezoelectric properties in lead
free solid solutions.
Nanocomposite ceramics have been making a
breakthrough in search for piezoelectric materials. In
this case the material is a “core-shell” type
nanocomposite ceramic that consists of a BT-BMT
crystallites cores which are coated in a BT shell.
In the poster presentation further investigation would
be presented as the 0,6BT-0,4BMT composite would
be compared to 0,7BT-0,3BMT composite.

Fig. 1. Temperature dependence of real (indicated by H')
and imaginary (indicated by H'') parts of dielectric
permittivity for 0,7BT-0,3BMT “core-shell”.
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Phase Transitions in Ag1−xLixNbO3 ceramics
E. Palaimienė1, J. Macutkevic1, J. Banys1, I. Gruszka2, A. Kania2
Faculty of Physics, Vilnius university, Sauletekio av. 3, LT-10257 Vilnius, Lithuania
Institute of Physics, University of Silesia, ul. Uniwersytecka 4, PL-40-007 Katowice, Poland
1

2

edita.palaimiene@ff.vu.lt
The second one is related to a gradual increase of the
broad ε(T) maximum associated with the transition
between disordered antiferroelectric M2 and M3 phases.
The third one is related with appearance of dipolar glass
behaviour at low temperatures for ceramics with
0.01≤x≤0.5. No low frequency dielectric dispersion was
observed below room temperature for x≥0.6. The fourth
one is related with electrical conductivity behaviour of
the system, which is observed at higher temperatures
(above 600 K). Activation energy of DC electrical
conductivity has pronounced minimum for x=0.1. The
Li substitution influence is discussed in terms of the
appearance of electric dipole moments linked with the
occupation of the off-centre positions by Li ions. These
ceramics have very attractive microwave dielectric
properties (dielectric permittivity about 1000 and loss
tangent less as 0.1 at 10 GHz), therefore they are
suitable for various microwave applications, including
filters and resonators. The main dielectric dispersion
occurs in 100 GHz – 3 THz frequency, which is related
with rather mixed type of ferroelectric phase transition:
order-disorder and displacive. The nature of phase
transitions and phase diagram of ALN will be discussed
in the presentation.

X-ray, electron diffraction, dielectric, Raman, and
domain structure studies showed that in silver niobate
(AgNbO3) the following phase transitions are observed
at temperatures: 340 K—from the orthorhombic M1 to
the orthorhombic M2, 540 K—from the orthorhombic
M2 to the orthorhombic M3, 626 K—from the
orthorhombic M3 to the orthorhombic O1, 634 K—from
the orthorhombic O1 to the orthorhombic O2, 660
K—from the orthorhombic O2 to the tetragonal T, 852
K—from the tetragonal T to the cubic C [1-3]. The M1
phase exhibits ferroelectric properties, the phases M2
and M3 are antiferroelectric and phases O1, O2, T and C
are paraelectric. All phase transitions are mostly related
to Nb ions dynamics, however the role of Ag and O ions
should not be neglected [2]. Therefore, it is very
interesting to investigate dielectric properties of various
mixed systems like Ag1−xLixNbO3 (ALN) in wide
frequency range. In this work results of dielectric
investigations in very wide frequency range (20 Hz -3
THz) of Ag1−xLixNbO3 solid solutions, for Li
concentration range 0<x<0.1, are reported. These
materials of a perovskite structure and exhibit the
orthorhombic symmetry at room temperature. Several
important aspects of Li substitution were found. The
first one is associated with a shift of M1-M2 anomaly to
lower temperatures, an appearance of low frequency
dielectric dispersion in the region of anomaly, finally
the M1-M2 anomaly vanishes for Ag0.94Li0.06NbO3.

Keywords: ferroelectrics, dielectric permittivity,
silver niobate.
Literatūra

[1] H. U. Khan, I. Sterianou, S. Miao, J. Pokorny and I. M. Reaney, J.
Appl. Phys. 111, 024107 (2012).
[2] A. Kania, S. Miga, Material Science and Engineering B 86, 128
(2001).
[3] I. Levin, V. Krayzman, J. C. Wojcik, J. Karapetrova, T. Proffen, M.
Tucker, I. M. Reaney, Phys. Rev. B 79, 104113 (2009).

Fig. 1 Temperature dependence of complex dielectric
permittivity of Ag1−xLixNbO3 at 1 MHz.
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Carbon foams for microwave and terahertz applications
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This presentation addresses the relationship between
structural and electromagnetic (EM) properties of model
vitreous carbon foams, i.e., presenting different porous
structures in terms of bulk density, cell size and
connectivity, while having the same composition and
the same carbon texture. EM properties were
investigated over a wide frequency range, from 20 Hz
up to 250 THz. The bulk density is the main parameter
controlling the EM behaviour up to ~50 GHz, as no
change was found by varying other structural
parameters such as cell size or interconnectivity in such
frequency range. At low frequency, foams behave
similarly to metals and, when the density increases, the
reflection increases and the absorption decreases. The
behaviour changes above ~50 GHz, absorption
becoming the main mechanism.

plates [1-2]. These plasmons correspond to the
collective oscillations of electrons of a conductor
material at the interface with a dielectric medium (here
air). Those surface waves can then go into resonance
under the action of electromagnetic radiations. In the
particular case of conductive plates perforated with
multiple holes, periodically or not, very intense
transmission peaks arising from particular modes of
plasmons resonance are observed. Higher transmissions
than expected through the holes are then observed due
to these particular resonances. This kind of phenomenon
is interesting here because it depends on the size of the
perforations and appears in the form of transmission
peaks of tailorable width, depending on the porous
structure. The characteristic wavelength λ of these
plasmons, corresponding to the minimum of
transmission after the peak, is expressed as a function of
the size of the perforations a (here cell or window size)
and of the dielectric permittivity of the material ɛm (here,
of the struts) according to [3]:

RVC

� ��

(1)
λ = (m2 + n2),
where m and n correspond to the different orders of
resonance of the surface plasmons. However, if we
consider a dielectric permittivity of 3 (i.e., a value
intermediate between those of hexagonal graphite
measured along (3.8) and perpendicular (2.61) to the
carbon layers and assuming that m = n = 1, one finds
frequency values in the range 0.2 – 0.5 THz for cell
sizes of 1000 and 500 μm, respectively. The absence of
other transmission peaks and the gradual increase of
transmission at higher frequencies may be due to the
absence of higher order surface plasmons.

CVC

Fig. 1 Transmittance of carbon foams measured in IR
and THz ranges. The average cell diameter is indicated
in the legend.
For cellular foams, transmission and reflection
tend to be negligible in the infrared region, and behave
like black bodies. However, reticulated foams present
non-negligible transmission that increases with cell size.
Resonance phenomena were observed for reticulated
foams between about 0.2 and 3 THz. A simple model
considering the fundamental mode TE10 of a
rectangular waveguide whose largest dimension was the
average cell diameter was proposed to predict minima
and maxima of these resonances. Another possible
explanation of such peak followed by a decrease of
transmission is related to the excitation of surface
plasmons, which is a well-known phenomenon in the
THz frequency range for multiple-perforated metal

Keywords: carbon foam, electromagnetic properties,
terahertz devices.
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Synergy effects in multiferroic polymeric composites
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MHz) properties of composites are strongly improved
by GNP in a broad temperature range. This gives
evidence for the strong synergy between GNP and
ferroelectric particles. The synergy effect appears due to
the better distribution of TGS particles in ternary
composites and the creation of electric fields by GNP
inside the composite. Threfore, GNP addition should be
considered as a relevant and easy way of improving of
ternary polymeric composites with ferroelectric and
GNP inclusions.

Ferroelectric polymeric materials are very attractive
in various applications due to the possibility make large
area, flexible and cheap devices [1]. Ferroelectric
polymeric materials can be obtained by two different
ways: by producing a ferroelectric polymer or by
introducing ferroelectric particles into non ferroelectric
polymer matrix [2]. The amount of wel known
ferroelectric polymers is very restricted (mostly is
known Polyvinylidene Fluoride (PVDF) [3]). Therefore,
the second way seems to be more attractive. In this
presentation the sinergy effects were investigated in
both systems. First, of all epoxy resin composites with
30 wt. % of triglycine sulfate (TGS) and up to 1 wt. %
of graphite nanoplatelets (GNP) were fabricated and
studied by means of broadband dielectric spectroscopy
(20 Hz – 3 GHz). It was demonstrated that the dielectric
properties are mainly governed by the Maxwell-Wagner
relaxation at lower frequencies (below 1 MHz) and by
diffuse ferroelectric soft mode at higher frequencies
(above 1 MHz).

The synergy effects were also investigated in PVDF
composites with different kind of nanoparticles. It was
established that the addition of Fe nanoparticles have
the significant impact on the electrical percolation and
the microwave absorption of PVDF and carbon
nanotubes composites. The microwave absorption of
PVDF composites is strictly dependent from electrical
percolation threshold value in the system.
Keywords: multiferroics, synergy effects, composites.
References

[1] M. A. Marcus, Ferroelectrics 40, 29 (1982).
[2] Y. Bai, Z. Y. Cheng, V. Bharti, H. S. Xu, Q. M. Zhang, Applied
Physics Letters 76, 3804 (2000).
[3] P. Martins, A. C. Lopes, S. Lanceros-Mendes, Progress in Polymer
Science 39, 683 (2014).

Fig. 1. Temperature dependence of piezoelectric
response for epoxy resin with TGS and GNP inclusions.
The ferroelectric origin of the phase transitions was
also confirmed by piezoelectric investigations. Although
the phase transition temperature is independent of GNP
concentration, the piezoelectric and dielectric (above 1
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Nanostruktūrizuotų La-Sr-Mn-Co-O sluoksnių magnetovaržos tyrimas
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Polikristaliniai nanostruktūrizuoti sluoksniai iš
manganitų (La-Sr-Mn-O), pasižymintys kolosalios
magnetovaržos (CMR) reiškiniu [1], yra perspektyvūs,
kuriant stiprių magnetinių laukų jutiklius ir matuoklius
[2]. Tokie CMR-B-skaliariniai jutikliai buvo panaudoti
kambario temperatūroje absoliutinės magnetinės
indukcijos vertės matavimams elektromagnetinėse
svaidyklėse [2,3] bei nesuirstančiose ritėse, kai
magnetinių laukų impulsų trukmė siekia milisekundes, o
amplitudė net 90 T [4]. Tačiau daugelyje taikymų reikia
matuoti silpnus (<0.5 T) ir vidutinius (<20 T)
magnetinius laukus. Tokiu atveju magnetovaržos (MR)
dydis, nulemiantis jutiklio jautrį, vaidina didelę reikšmę.
Todėl reikia ieškoti būdų, kaip padidinti sluoksnių
magnetovaržą. Buvo parodyta, kad pakeičiant manganitų
sluoksnių cheminę sudėtį – dalį Mn atomų pakeitus Co,
monokristalinių
manganitų-kobaltitų
sluoksnių
magnetovarža kambario temperatūroje stipriai išauga dėl
sumažėjusios fazinio virsmo iš paramagnetinės į
feromagnetinę fazę temperatūros bei padidėjusios
savitosios varžos [5]. Magnetinio lauko jutiklių veikimo
temperatūros praplėtimas į kriogeninių temperatūrų sritį
taip pat yra svarbus kondensuotų medžiagų fizikos
tyrimams bei žematemperatūrių jutiklių taikymams.
Nanostruktūrizuotų La-Sr-Mn-Co-O sluoksnių, sudarytų
iš tvarkingos kristalinės struktūros kristalitų ir netvarkių
tarpkristalitinių sričių, magnetovaržinės savybės nėra
išsamiai ištirtos, todėl yra svarbu atskleisti CMR
reiškinio prigimtį šiuose sluoksniuose.
Šiame darbe buvo tiriami nanostruktūrizuoti
sluoksniai – La1-xSrx(Mn1-yCoy)zO3 (La-Sr-Mn-Co-O),
užauginti
impulsiniu-injekciniu
metaloorganinių
junginių nusodinimo iš garų fazės (PI MOCVD) būdu ant
polikristalinio Al2O3 padėklo. Sluoksnių storis buvo 350
nm. Sr dalis x sluoksniuose buvo išlaikyta pastovia –
x|0.21, o Co dalis y buvo keičiama nuo 0,02 iki 0,12.
(Mn+Co) dalies perteklius atžvilgiu (La+Sr) z kito nuo
1,17 iki 1,23. Sluoksnių magnetovarža buvo ištirta
pastoviame magnetiniame lauke iki 2,3 T ir impulsiniame
magnetiniame lauke iki 25 T temperatūrų ruože nuo 80
iki 290 K.
Buvo nustatyta, kad nanostruktūrizuotų La-Sr-MnCo-O sluoksnių virsmo puslaidinkis-metalas temperatūra
Tm mažėja, o savitosios varžos maksimali vertė Um didėja,
didinant
Co
kiekį.
Kambario
temperatūroje
magnetovaržos maksimali vertė |MR|=-12% silpnuose
laukuose (2 T) buvo gauta sluoksniams, kuriuose Co
kiekis y|0.06, tuo tarpu stipriuose laukuose maksimalios
magnetovaržos absoliuti vertė |MR|=-65%, esant 25 T,
buvo gauta sluoksniui, kurio y|0,12 (žr. 1 pav.). Žemose

temperatūrose ypač didelė magnetovarža stebima
silpnuose laukuose dėl krūvininkų su poliarizuotais
sukiniais tuneliavimo per kristalito ir tarpkristalitinės
sluoksnio srities sandūras.

1 pav. Nanostruktūrizuotų La-Sr-Mn-Co-O sluoksnių
magnetovaržos priklausomybė nuo magnetinės
indukcijos, esant skirtingoms temperatūroms
Gauti rezultatai gali būti paaiškinti, atsižvelgiant į tai,
kad esant (Mn+Co) pertekliui (z>1), Co įvedimas į
gardelę gali suardyti Mn3+-O2–-Mn4+ ryšį, todėl fazinio
virsmo temperatūra mažėja, o savitoji varža didėja,
didėjant Co kiekiui.
Taip pat rezultatai bus aptarti, pademonstruojant
galimybę pritaikyti nanostruktūrizuotus La-Sr-Mn-Co-O
sluoksnius kambario bei kriogeninėse temperatūrose
veikiančių CMR-B-skaliarinių magnetinio lauko jutiklių
kūrimui.
Reikšminiai
žodžiai:
manganitai,
magnetovarža, magnetinio lauko jutikliai.
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(1-x)(0.8NBT-0.2BT)-xNN kietųjų tirpalų dielektrinės ir pjezoelektrinės savybės
Dielectric spectroscopy and piezoelectric properties of lead-free
(1-x)(0.8NBT-0.2BT)-xNN solid solutions
Tomas Kudrevičius1, Šarūnas Svirskas1, Marija Dunce2, Miks Jurjans2, Eriks Birks2, Jūras Banys1
1
Vilniaus Universitetas, Fizikos Fakultetas, Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius
2
Latvijos Universitetas, Kietojo kūno fizikos institutas, Kengaraga st. 8, LV-1063 Riga, Latvia
sarunas.svirskas@ff.vu.lt
Sodium bismuth titanate is one of the most
promising lead-free piezoelectrics. Many works were
carried on sodium bismuth titanate mixed with barium
titanate [1, 2]. It was found that the phase diagram
closely corresponds to the lead-based systems like PZT
or PMN-PT. The morphotropic phase boundary in
NBT-xBT is around 6 % mol. of BT [3]. The dielectric
and piezoelectric properties are maximal in the vicinity
of the MPB [2]. Unfortunately, despite qualitatively
similarities to lead-based systems, the piezolectric
performance of NBT-BT cannot compete with
lead-based systems. Some promising results have been
achieved in ternary lead-free systems based on NBT-BT
[2].
We present a lead-free system based on NBT-BT
composition with a larger concentration of barium
titanate. This composition is situated in the tetragonal
side of the NBT-BT phase diagram and has higher
Curie/depolarization
temperature.
0.8Na0.5Bi0.5TiO3-0.2BaTiO3 (0.8NBT-0.2BT) is a
ferroelectric material with large tetragonality in the
ferroelectric phase [2]. The influence of NaNbO3 (NN)
on the phase transition and electromechanical properties
was investigated in ternary solid solutions
(1-x)(0.8NBT-0.2BT)-xNN.

properties were measured using commercial aixaCCT
TF 2000 analyzer in temperature range 250 – 400 K
under electric fields up to 120 kV/cm.
NaNbO3 containing solid solutions have dielectric
anomaly appearing in a temperature interval 330 K –
370 K and there is no sign of a phase transition, which
is
observed
in
0.8NBT-0.2BT
ceramic.
Electromechanical strain in the samples with x = 0 and
0.04 concentrations is caused by piezoelectric effect in
the studied temperature range, while the strain in the
compositions x = 0.05, 0.06 and 0.08 is of
electrostrictive nature. Figure 1 represents the strain
hysteresis loops for all investigated samples at room
temperature. Figure 2 represents the concentration
dependence of maximum strain at 100 kv/cm electric
field. It can be larger than the strain obtained in the
MPB compositions of NBT-BT.
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Fig. 1 Electromechanical properties of all tested
compositions at room temperature.
Experiments were carried on five different
concentrations of sodium niobate: x = 0, 0.04, 0.05, 0.06
and 0.08. Dielectric properties were measured in a
temperature range 250 K – 500 K. Electromechanical
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Plonų Zn1-xMgxO plėvelių optinių savybių tyrimas
Investigation of optical properties of Zn1-xMgxO thin films
Aurimas Čerškus1,2, Česlav Paškevič1, Oleksii Diachenko3, Maksym Kolesnyk3
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius, Lithuania
2
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lithuania
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Domėjimasis mėlynosios ir ultravioletinės (UV)
spinduliuotės emiteriais ir detektoriais paskatino
intensyvius plačiatarpių puslaidininkių tyrimus. Taip pat
yra didelis susidomėjimas oksidinių puslaidininkių
panaudojimu optiniams įrenginiams, skystųjų kristalų
ekranams, saulės elementams. Cinko oksidas yra
universalus puslaidininkis, turintis daug patrauklių
savybių. Dėmesį patraukė platus tiesioginės draustinės
juostos tarpas (3,37 eV) kambario temperatūroje, didelė
eksitono ryšio energija (60 meV). Jo taikymo sritys
apima antirefleksines dangas, piezoelementus, skaidrius
laidžius kontaktus [1], UV detektorius šviestuvus ar
lazerinius diodus [2] ir kita [3].
Heterosandūros yra viena iš pagrindinių struktūrų
konstruojant įvairius optoelektroninius prietaisus.
Siekiant sumažinti defektų skaičių sandūroje, sluoksnių
gardelės konstantos turi būti vienodos arba labai artimos.
Tad draustinės juostos tarpo keitimas yra svarbus.
Magnio jono joninis spindulys (0,57 Å) beveik sutampa
su cinko jono (0,60 Å) spinduliu, todėl magnio joną
lengva įterpti į ZnO gardelę.
Zn1-xMgxO plonas plėveles galima nusodinti
naudojant įvairius metodus, tokius kaip magnetroninis
dulkinimas, molekulinių pluoštelių epitaksija, cheminių
garų nusodinimas, impulsinis-lazerinis nusodinimas [4],
purškiamoji pirolizė [5], zolis-gelis [6]. Nors MgO
termodinaminis kietafazis tirpumas ZnO tūrinėje
būsenoje sudaro tik 4%, buvo parodyta kad plonų
plėvelių būsenoje kietafazis tirpumas gali siekti 33% [7]
ar net 49%[8].
Atlikti tyrimai rodo, kad Zn1-xMgxO sluoksnių
optinės savybės priklauso ne tik nuo gavimo metodo bet
ir paskesnio jų apdirbimo. Mes pristatysime skirtingos
sudėties x < 0,3 Zn1-xMgxO plėvelių, nusodintų
purškiamosios pirolizės metodu, optines savybes. Jų
kambario temperatūros fotoliuminescencijos spektrai,
žadinant HeCd (325 nm) lazeriu, pavaizduoti 1 pav.
Didelis dėmesys bus skirtas sluoksnių optinių savybių
tyrimui naudojant nuostoviosios fotoliuminescencijos ir
koreliacinės
spektroskopijos
metodus
plačiame
temperatūrų intervale.
Finansinę paramą suteikė Lietuvos mokslo taryba
(LMTLT), sutarties Nr. S-LU-18-1.

1 pav. Zn1-xMgxO plėvelių fotoliuminescencijos spektrai
kambario temperatūroje
Reikšminiai žodžiai: cinko magnio oksidas,
purškiamoji pirolizė, fotoliuminescencija, gesimo
trukmė.
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Perovskitinių saulės elementų pagamintų ant Zn1-xMgxO/FTO padėklų elektrinių ir optinių
savybių tyrimas
Investigation of electrical and optical properties of perovskites solar cells prepared on
Zn1-xMgxO/FTO substrates
Aurimas Čerškus1,2, Kazimieras Petrauskas1, Bonifacas Vengalis1, Andžej Lučun1, Andrii Voznyi3
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Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas
alternatyviems energijos šaltiniams. Vieni iš tokių yra
saulės elementai. Dabar jie gaminami iš įvairių
neorganinių ir organinių medžiagų bei įvairios struktūros
(kristaliniai, plonų plėvelių, daugiasandūriniai). Vieni iš
tokių, perovskitiniai saulės elementai, priskiriami jau
ketvirtajai saulės elementų kartai. Hibridiniai organiniaineorganiniai metalo halogenido perovskitai OMH3 (O –
organinis katijonas, M – metalo katijonas, H – halogeno
anijonas) įgijo populiarumą kaip perspektyvi medžiaga
efektyviems šviesos energijos konversijos įrenginiams
[1]. Jie taip pat yra potenciali medžiaga lauko
tranzistoriams [2], šviesos diodams [3] ar net lazeriams
[4].
Tokio susidomėjimo perovskitai sulaukė dėl puikių
savo savybių: geri elektronų ir skylių transportavimo
rodikliai, didelis fotoelektrinės konversijos efektyvumas
bei liuminescencijos našumas. O viena patraukliausių
hibridinių perovskitų savybių yra kad jų draustinės
energijos juostą galima tolygiai keisti keliais būdais:
pagrindinę organinę molekulę, metalą ar įdedant
skirtingus halogenidus. Paprastas ir santykinai nebrangus
būdas gauti perovskitus suteikia galimybę didelio masto
saulės elementų gamybai.
Perovskitinių saulės elementų efektyvumas per
dešimtmetį padidėjo iki 24,2% vienguboje struktūroje ir
iki 28% tandeminiame perovskitas/silicis elemente [5].
Nepaisant šių pasiekimų, perovskitai vis dar nėra pilnai
išnaudojami. Dar yra keletas neišspręstų klausimų, tokių
kaip drėgmė ir terminis stabilumas [6], šviesos
degradacija [7], I-U histerezė [8] ir draustinių energijų
juostos mėlynasis poslinkis didėjant temperatūrai [9]. O
fotoliuminescencijos kvantinis našumas plonų plėvelių
esančių didelio efektyvumo įrenginiuose yra toli nuo
vieneto [10]. Tad išlieka didelis susidomėjimas
perovskitų tyrimais.
Metalų oksidai kaip TiO2, Al2O3, ZrO2 yra
pagrindinės medžiagos iš kurių daromas mezoporinis
sluoksnis perovskitiniuose saulės elementuose [1]. Šiam
sluoksniui formuoti buvo panaudoti ir ZnO
nanostrypeliai [11]. Kaip elektronų transportavimo
sluoksnį, mes naudosime Zn1-xMgxO plėveles nusodintas
purškiamosios pirolizės metodu ant stiklo padengto
fluoru legiruoto alavo oksido (FTO) sluoksniu.
Pristatysime saulės elementų elektrinių tyrimų
rezultatus gautus perovskito sluoksnį nusodinus iš vieno
tirpalo ant skirtingos sudėties x Zn1-xMgxO plėvelių.

Didelis dėmesys bus skirtas atskirų sluoksnių optinių
savybių
tyrimui
naudojant
nuostoviosios
fotoliuminescencijos ir koreliacinės spektroskopijos
metodus plačiame temperatūrų intervale.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės
plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-010050) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
(LMTLT) ir Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutarties
Nr. S-LU-18-1.
Reikšminiai žodžiai: perovskitas, cinko magnio
oksidas, saulės elementas, fotoliuminescencija.
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Indolo karbazolo junginių, pasižyminčių agregacijos sustiprinta emisija, tyrimai siekiant juos
panaudoti kaip spinduolius arba matricas organiniuose šviesos dioduose
Investigation on indolocarbazole derivatives exhibiting aggregation induced emission
enhancement as emitters and hosts for organic light emitting diodes
1

Ervinas Urbonas1, Dalius Gudeika2, Dmytro Volyniuk2, Juozas Vidas Gražulevičius2
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Organiniai šviesos diodai ir organiniai puslaidininkiai
kelia didelį pramonės susidomėjimą. Šie prietaisai
pasižymi išskirtiniais privalumais tokiais kaip sąlyginai
pigi, greita ir paprasta gamybos technologija,
lankstumas, skaidrumas ir mažas svoris [1]. Nepaisant to,
kad organiniai šviestukai plačiai naudojami išmaniųjų
telefonų bei televizorių ekranams gaminti, jų išorinis
kvantinis našumas dar nepasiekė didžiausių teoriškai
įmanomų reikšmių. Tai iš esmės lemia organinių
puslaidininkių (OLED spinduolių) savybės. Geras
spinduolis
turėtų
pasižymėti
artimu
100%
fotoliuminescencijos kvantiniu efektyvumu kietoje
agregatinėje būsenoje, išnaudoti tiek singletinius, tiek
tripletinius eksitonus, būti elektrochemiškai stabilus bei
pasižymėti geromis krūvininkų injekcijos savybėmis.
Tačiau junginių, kurie neturi sunkiųjų metalų atomų,
atveju pasiekti tokią savybių kombinaciją yra gana
sudėtinga.
Šio darbo tikslas buvo pagaminti sunkiųjų metalų
neturinčius aukšto efektyvumo organinius šviesos
diodus. Tam buvo susintetinti bei charakterizuoti keturi
agregacijos sustiprinta emisija pasižymintys indolo
karbazolo junginiai su skirtingose pozicijose esančiomis
nitrilo grupėmis. Tai, kad junginiams būdinga
agregacijos sustiprinta emisija buvo įrodyta tiriant jų
tirpalus vandens ir tetrahidrofurano mišiniuose su
skirtingomis vandens dalimis (1 pav.).

Tiriami junginiai pademonstravo efektyvią emisiją
kietoje agregatinėje būsenoje fotoliuminescencijos
spektro maksimumams svyruojant nuo 483 iki 521 nm, o
kvantinio našumo vertėms svyruojant nuo 6 iki 58 %.
Naudojantis absorbcijos spektrais buvo nustatyta, kad
tirtų junginių kietų sluoksnių optinių draustinių juostų
pločiai svyruoja tarp 2,59 ir 2,92 eV, kol jonizacijos
potencialai,
nustatyti
fotoelektronų
emisijos
spektrometrijos metodu, svyravo nuo 5,78 iki 5,99 eV.
Nors junginiai pasižymėjo tik nedideliais struktūriniais
pakitimais, jie pademonstravo labai skirtingas krūvio
pernašos savybes (2 pav.). Skylių judris esant stipriems
elektriniams laukams pasiekė maksimalią 10-4 cm2V-1s-1
vertę.

2 pav. Tirtų junginių krūvininkų judrio
priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio
Ištyrus junginių savybes, jie buvo panaudoti
organiniuose šviesos dioduose tiek kaip spinduoliai, tiek
kaip matricos. Geriausias šviestukas su grynu tiriamos
medžiagos emituojančiu sluoksniu pademonstravo
atidarymo įtampą lygią 5,04 V, 1673,26 cd/m2 maksimalų
skaistį, o maksimalūs srovės bei išorinis kvantinis
našumas atitinkamai siekė 6,59 cd/A ir 2,22 %. Tuo metu
geriausias prietaisas su emituojančiu sluoksniu sudarytu
iš termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija
pasižyminčio spinduolio ir tiriamų medžiagų matricos,
pademonstravo 3,90V atidarymo įtampą, 1649 cd/m2
skaistį, kol maksimalus srovės bei išorinis kvantinis
našumas atitinkamai siekė 38,58 cd/A ir 11,09 %.
Reikšminiai žodžiai: organinis puslaidininkis,
organinis šviesos diodas, agregacijos sustiprinta emisija.

1 pav. Tiriamo junginio fotoliuminescencijos spektrai
vandens ir tetrahidrofurano mišiniuose su skirtingomis
vandens dalimis. Prieš spektrus pateikta tirtų bandinių
nuotrauka juos veikiant UV spinduliuote.
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The lamellar crystals of CuInP2S6 family are the
promising materials for the applications in functional
electronics. This is mainly due to unique co-existency of
ferroelectric and semiconductor properties as well as
high piezoelectric sensitivity [1-3]. Moreover,
CuMIIIP2X6 (M = Cr, In; X= S, Se) chalcogenophosphates
family represents the only known “2-D” ferroelectric
semiconductor material [4]. The most important member
of this family CuInP2S6 is ferroelectric below Tc ≈ 315 K.
The scenario of the first order ferrielectric phase
transition in this crystal is based on the ordering of cooper
ions and the displacement of indium ions. Due to the
ferrielectric nature of this crystal the dipolar glass
behaviour is observed even in nominally undoped
CuInP2S6 [5]. In CuCrP2S6 were observed three phase
transitions: from paraelectric phase to incommensurate
one close to 186 K, from incommensurate phase to
antiferroelectric phase close to 155 K and
antiferromagnetic phase transition at 30 K [6-8]. The
incommensurate phase in CuCrP2S6 is featured by
incomplete antipolar ordering of the copper [7].
The investigations of nonlinear dielectric properties
are crucial for practical and fundamental point of view.
Nonlinear effects are, in particular, very important for the
second order harmonic generation and development of
other nonlinear devices. From fundanmental point of
view investigations of nonlinear properties of
ferroelectrics are essential to get deeper inside into phase
transition phenomena and to determine phase transition
type. Exploration of nonlinear dielectric properties is of
primary importance in the case of various disordered
materials, because in this case it is possible to detect
various additional phase transitions, for example relaxor
to ferroelectric phase transition is a good example here.
However, investigations nonlinear dielectric response of
ferrielectric and antiferroelectric are rare enough.
Moreover, nonlinear dielectric investigations of
CuInP2S6 crystals family were not performed up to now.
The aim of this paper is to investigate nonlinear dielectric
properties of some representative crystals of CuInP2S6
family, namely ferrielectic CuInP2S6, Cu0.9Ag0.1P2S6 and
antiferroelectric CuCr0.9In0.1P2S6.
In this work we report on results of examination of
the nonlinear dielectric response of layered ferrielectic
Cu0.9Ag0.1P2S6
and
antiferroelectric
CuInP2S6,
CuCr0.9In0.1P2S6 crystals. The temperature behaviour of
nonlinear dielectric properties of ferrielectic CuInP2S6,

Cu0.9Ag0.1P2S6 is found to be consistent with Landau
theory. The additional peak of the third order nonlinear
susceptibility in these crystals below phase transition
temperature is related to the ferroelectric domain
dynamics. The temperature dependence of linear
permittivity of CuCr0.9In0.1P2S6 crystals demonstrate two
phase transitions: the first one close to 140 K
(paraelectric to incomensurate phase transition) and the
second one close to 120 K (incomensurate to
antiferroelectric phase transition). The third order
nonlinear
susceptibility
is
negative
within
antiferroelectric phase. Such behaviour stems from a
modified Kittel theory.
Keywords:
non-linear
dielectric
response,
antiferroelectric, ferrielectric, semiconductor
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CERN greitintuvuose naudojamų amorfinės anglies dangų funkcinių savybių įvertinimas
The evaluation of functional properties of amorphous carbon films used in CERN
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Vykdant mokslinius eksperimentinius tyrimus
aukštos energijos protonų arba pozitronų greitintuvų
vamzdžiuose liekamųjų dujų jonizacijos, fotoemisijos
arba sinchrotroninio spinduliavimo reiškiniai lemia
papildomų elektronų generavimą [1]. Pralekiančių
elementariųjų dalelių srautų generuojami elektriniai
laukai gali įgreitinti elektronus, kurie atsitrenkę į
greitintuvo vakuuminio vamzdžio sienelę pajėgia
sužadinti antrinius elektronus. Elektronų tankis
greitintuvo vamzdyje gerokai padidėja ir susidaro
elektronų debesis, kuris didina slėgį greitintuvo
vamzdyje, šildo kriogenines vakuumines sistemas, plečia
elementariųjų dalelių pluoštelį [2]. Atsiranda pastebimi
greitinamų elementariųjų dalelių pluoštelio nuostoliai.
Siekiant, kad CERN superprotonų sinchrotronas (SPS)
būtų pajėgus nusiųsti pakankamo tankio protonų arba
pozitronų pluoštelį į didįjį hadronų greitintuvą pasiekiant
maksimalų švytėjimą susidūrimo taškuose, reikia užkirsti
kelią elektronų debesies susidarymui SPS. Realiose
sistemose šie nepageidaujami reiškiniai gali būti
eliminuojami, jeigu sienelių paviršiaus antrinių elektronų
emisijos koeficientas (AEEK) yra sumažinamas iki
dydžio šiek tiek didesnio už vienetą [2]. Kadangi šį
reiškinį lemia viršutinis 3–5 nm storio sienelių sluoksnis,
antrinių elektronų emisiją galima ženkliai sumažinti
užauginant specialias dangas, mažinančias sienelių
AEEK. Viena iš perspektyviausių medžiagų yra plati
amorfinės anglies (a-C) plėvelių šeima. Paviršiaus
šiurkštinimas taip pat mažina antrinių elektronų emisijos
koeficientą [2].
Šiame darbe plonų a-C sluoksnių nusodinimui ant
kvarco bei silicio padėklų buvo naudojamas didelės
galios impulsinis magnetroninis dulkinimas (T = 20 °C,
keičiant galią ir impulsų trukmę) bei nuolatinės srovės
magnetroninis dulkinimas (keičiant galią bei temperatūrą
(200–300 °C)). Amorfinės anglies plėvelių struktūros
tyrimams buvo naudojamas Raman‘o sklaidos
spektrometras Raman microscope inVia (Renishaw).
Pasitelkiant difraktometrą D8 Discover (Bruker) su Cu
Kα (λ = 1.54 Å) Rentgeno spindulių šaltiniu buvo atlikti
XRR matavimai. Rentgeno fotoelektronų spektrometru
Kratos Analytical XSAM800 buvo tiriama dangų
cheminė sudėtis ir nustatyti antrinių elektronų emisijos
koeficientai. Plėvelių paviršiaus morfologija ištirta
atominių jėgų mikroskopu (JPK instruments AG,
Germany), storis bei optiniai parametrai (lūžio rodiklis,
ekstinkcijos
koeficientas)
nustatyti
naudojant
spectroskopinį elipsometrą GES5-E (Semilab), o

rezultatai apdoroti programine įranga „Spectroscopic
Ellipsometry Analyzer – SEA“ (Semilab) (1 pav.).
Atlikti tyrimai UV-VIS spektrometru AvaSpec-2048.
Siekiant optimizuoti antrinę elektronų emisiją
greitintuvuose slopinančias amorfines dangas, buvo
patikrinta hipotezė, kad šių dangų mažas AEEK yra
susijęs su papildomų energetinių būsenų susidarymu ties
draustinės juostos kraštu. Taip vadinama energetinių
būsenų „uodega“ draustinėje juostoje. Šie reiškiniai
sąlygoja papildomą elektronų sklaidą ir su tuo susijusį
elektronų emisijos iš amorfinės anglies sumažėjimą.
Ištyrus suformuotų a-C dangų fizikines savybes,
bandiniai buvo atkaitinti 400 ºC temperatūroje argono
aplinkoje 15 min ir pakartoti visi tyrimai. Atlikus išsamią
rezultatų lyginamąją analizę, nustatyta, kad a-C dangų
formavimo metodas (įvedami struktūriniai pokyčiai
susiję su sp3/sp2 santykio kitimu) bei dangų
modifikavimas, jas atkaitinus aukštesnėje temperatūroje
(keičiamas paviršiaus šiurkštumas), turi įtakos dangų
funkcinėms savybėms ir atitinkamai AEEK vertėms.

1 pav. Amorfinės anglies dangų ant silicio padėklo lūžio
rodiklio priklausomybė nuo bangos ilgio (AEEC –
antrinių elektronų emisijos koeficiento reikšmės)
Reikšminiai žodžiai: amorfinės anglies dangos,
antrinių elektronų emisijos koeficientas.
Tyrimai finansuojami Lietuvos mokslų akademijos,
projekto Nr. CERN-KTU-2019-1/SV3-1049.
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Kiek kenksmingas elektromagnetinių (EM) bangų
poveikis žmogui dar neaišku, tačiau eksperimentais
nustatyta, jog poveikio stipris priklauso nuo EM bangų
šaltinio spinduliuotės galios, dažnio bei organizmo
eksponavimo trukmės, energijos sugerties ir/ar
atspindžio efektyvumo [1]. Lietuvos higienos normos
(HN 80:2015) nustatytą leistiną EMS energijos tankį (10
μW/cm2) sukuria kompiuteriai (50-1000 MHz dažnių
ruože), mob. telefonai (900-2100 MHz), televizoriai (541600 MHz), mikrobangų krosnelės (3-300 GHz),
bevielio ryšio įrenginiai (2,4-5 GHz) ir kt. Tad EM
smogo galios matavimai, vertinimas ir darbuotojų
apšvitos maksimalios leistinos dozės kontrolė – aktuali
problema. Susirūpinus apsauga nuo EM smogo, pradėta
kurti ir tirti įvairias apsaugos priemones (pvz. metalo
siūlų/pluošto integravimas į drabužius ar statybines
medžiagas, rezonatoriai-dažnio keitikliai ir kt.). Šio
darbo tikslas – ištirti Aires kompanijos sukurto EM
bangų rezonatoriaus-dažnio keitiklio (R-K) prototipo
efektyvumą, slopinant 0,9-2,5 GHz dažnių EM bangas.
R-K sudaro monokristalinio Si plokštelė (1 pav.),
kurios paviršiuje suformuoti įrėžiai sudaro skritulio
formos difrakcinę gardelę (žydrai nuspalvinta sritis), nuo
kurios paviršiaus atsispindėjusi EM banga interferuoja su
krentančia.

R-K: Aires Defender Infinity, sudarytą iš 9-nių skritulio
formos difrakcinių gardelių, kurių centrai nutolę vienas
nuo kito 5 mm atstumu, ir Infinity II, kurią sudaro viena
gardelė, tačiau jos plotas ~2 k. didesnis už Aires
Defender Infinity difrakcinių gardelių sumarinį plotą.
Nustatyta, jog R-K atspindi dalį kritusios į jį 0,9-2,5
GHz dažnių EM bangos energijos. Atspindėta banga
interferuoja su krentančia, o artimoje, R-K atžvilgiu,
lauko zonoje susikuria banga, kurios amplitudė, dažnis,
ir fazė skiriasi nuo atskirai paimtų krentančios ir
atspindėtos EM bangų analogiškų charakteristikų.
Efektyvią bangų interferenciją, kai kritusios bangos
dažnis 0,9 GHz, sukelia Pmin ≥ 2 W galios EM bangos.
Aukštesnių dažnių ir intensyvesnių bangų atveju Pmin =
f(hf, E2). Čia E2 – kritusios EM bangos E vektoriaus
amplitudė kvadratu arba kitaip – bangos intensyvumas.
Kai R-K lokalizuotas tarp imtuvo (8 GHz) ir 0,9 -2,5
GHz šaltinio (optinio pralaidumo režimas), o imtuvas
kartu su R-K (čia R-K išlieka fiksuotu atstumu nutolęs
nuo imtuvo) tolsta nuo bangų šaltinio, R-K veikia
panašiai kaip bangą dalinai ekranuojanti metalinė
plokštelė. Optinio atspindžio režime (R-K lokalizuotas
priešais imtuvą ir šaltinį) 0,9-2,5 GHz dažnių smogo
galia sumažėja vidutiniškai 20 %, o maksimalus R-K
efektyvumas pasiekiamas nuo imtuvo nutolus nedidesniu
nei 3 λ atstumu.
Teoriškai įvertinta, jog 0,9-2,5 GHz dažnių EM
smogas, kurio galia viršija Pmin, potencialiai gali sukelti
R-K viduje elektrinio pramušimo sąlygą, išlydžio metu
generuojant plačios dažnių juostos EM bangas, kurių
dažnį lemia kritusios bangos charakteristikos, medžiagos
(oras), kurioje vyksta elektrinis pramušimas, savybės ir
cheminė sudėtis bei skritulio formos difrakcinės gardelės
difrakcinių plyšių matmenys ir forma.

1 pav. Rezonatoriaus-keitiklio, sudaryto iš Si plokštelės,
priekinės ir galinės antenų, atskirtų izoliatoriumi (ɛ ~ 4,
nuostolių tangentas ~0,0027@10 GHz), ekvivalentinė schema.
Abi antenos – kondensatorius, kurio elektrinė talpa bei
parazitinis induktyvumas lemia prietaiso rezonansines
savybes.

Reikšminiai žodžiai: EM smogas, EM bangos sąveika
su medžiaga, skritulio formos difrakcinė gardelė.
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Atspindėto signalo charakteristikas ir galią lemia
elektrinio krūvio persiskirstymo difrakcinės gardelės
medžiagos viduje, gardelei sąveikaujant su į ją krentančia
EM banga, difrakcinių sričių skaičius ir matmenų, o
fiksuoto dažnio kritusios bangos galios slopinimą –
gardele atspindėtos ir į ją kritusios EM bangų
interferencijos kokybė [2]. Šiame darbe ištirti dviejų tipų
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Grafeno sluoksnio įtaka Fano rezonansui veidrodiškai orientuotų perpjautų žiedelių
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Neseniai veidrodiškai orientuotų perpjautų žiedelių
rezonatorių matricoje buvo pastebėtas Fano rezonansas,
sąlygotas plazmoninės ir gardelės modų sąveikos [1].
Ankstesniame mūsų darbe mes pateikėme modeliavimo
rezultatus, kurie parodė, kad laidus sluoksnis uždėtas ant
tokių rezonatorių stipriai veikia Fano rezonanso
amplitudę [2]. Šiame darbe pateikiamas eksperimentinis
modeliavimo rezultatų patvirtinimas.
Tiriamas darinys pavaizduotas 1 pav. Rezonatoriai
buvo suformuoti ant firmos Rogers gaminamo variu
laminuoto dielektriko (H = 2,3). Grafeno sluoksnis su
apsauginiu dielektriko (polymetil metakrylatas)
sluoksniu buvo užneštas šlapio perkėlimo būdu.
Elektromagnetinės spinduliuotės galia praėjusi pro
tiriamąjį darinį buvo matuojama teraherciniu
spektrometru Toptica Terascan 780. Elektrinio lauko
orientacija rezonatorių atžvilgiu parodyta 1 pav.
Bandinio skaidrumas buvo nustatomas padalinant
išmatuotą galią su bandiniu iš galios išmatuotos be
bandinio. Dažnio žingsnis 0,1 GHz.
Eksperimento ir modeliavimo rezultatai parodyti 2
pav. Kaip matyti iš paveikslo, kai grafeno sluoksnio nėra,
stebimi du pirmos (~70 GHz) ir trečios (~ 230 GHz) eilės
plazmoninai rezonansai, atsirandantys dėl srovių
svyravimų žiedeliuose. Dėl trečios eilės plazmoninės
modos sąveikos su gardelės moda [1], stebimas Fano tipo
rezonanso sąlygotas skaidrumo padidėjimas.
Uždėjus ant rezonatorių grafeno sluoksnį, kaip

2 pav. Išmatuoti ir apskaičiuoti rezonansinių darinių
spektrai. Kreivių parametrai nurodyti grafike,
skaičiavimai atlikti keičiant paviršinę sluoksnio varžą
parodyta 1 pav., matyti, kad Fano rezonansas praktiškai
išnyksta. Taip pat sumažėja ir plazmoninių rezonansų
gylis, tačiau bendros tendencijos išlieka. Akivaizdu, kad
laidusis sluoksnis stipriau paveikia Fano nei
plazmoninius rezonansus.
Lyginant
eksperimentinius
rezultatus
su
apskaičiuotaisiais galima įvertinti grafeno sluoksnio
paviršinę varžą, kuri turėtų būti tarp 3 ir 5 k:. Tokia
paviršinė varža yra charakteringa mažai legiruotam
grafeno sluoksniui.
Yra žinoma, kad, keičiant prie grafeno sluoksnio
prijungtą elektrinį potencialą, galima keisti Fermi lygio
padėtį grafene ir tokiu būdu pakeisti grafeno paviršinį
laidumą [3]. Pritaikius šį metodą mūsų tyrinėtam
dariniui galima būtų sukurti įtampa valdomus dažniui
selektyvius paviršius, kurie galėtų būti taikomi
telekomunikacijose, jutikliuose ar medžiagotyroje.

E

H
k
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1 pav. Veidrodiškai orientuotų perpjautų žiedelių
masyvas ant kurio uždėta laidi plokštuma (grafenas).
Atitinkamai matmenys: pagrindo storis 125 μm,
žiedelio plotis ir aukštis 500 μm. Žiedelio tarpelis 50
μm, plotis 50 μm, storis 10 μm, o periodas 600 μm.
Žiedeliai pagaminti iš vario, pagrindo H = 2,3.

Reikšminiai žodžiai: Fano rezonansas, grafenas,
rezonatoriai, paviršinis laidumas
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Metalinių ir polimerinių padėklų įtaka amorfinių anglies dangų optinėms savybėms
Influence of metallic and polymeric substrates on the optical properties of amorphous carbon
films
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Viena iš plačiausiai pritaikomų anglies formų –
amorfinės anglies dangos, kurių paskirtis – patobulinti
kitą medžiagą, pakeisti jos paviršiaus savybes, taip
sudarant sąlygas platesniam jos panaudojimui įvairiose
srityse. Dėl vis populiarėjančio anglies dangų pritaikymo
elektronikoje ir kitose pramonės srityse, imta analizuoti
kaip būtų galima sumažinti vidinius įtempius, adheziją su
padėklu. Tam tikslui pradėti naudoti įvairūs metaliniai
pasluoksniai, metalų oksidų sluoksniai, metalinės
priemaišos [1]. Nors, dažniausiai amorfinės anglies
dangos auginamos ant metalų paviršių, tačiau pastaruoju
metu imta tyrinėti anglies dangų pritaikymo medicinoje
galimybes, ypač – medicininių implantų ir protezų
gamyboje. Vienos iš tokių medžiagų – polimerai
polieterio eterio ketonas (PEEK) ir polikaprolaktanas
(PLC), kurie, tikimasi, ateityje galės visiškai pakeisti
tradicines, daug trūkumų turinčias žaliavas, tokias kaip
titanas, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmogaus
organizmui [2].
Amorfinės anglies dangos formuotos iš acetileno dujų
ant silicio, plieno, aliuminio, polieterio eterio ketono ir
polikaprolaktanas padėklų asimetriniame diodiniame
13,6M Hz reaktoriuje. Darbinis slėgis 13,3 Pa ir 10,7 Pa,
priešįtampis keičiamas nuo -400 V iki -670 V, galios
tankis 106 kW/m2 ir 38 kW/m2. Dangos nusodinimo
trukmė 1 min ir 3 min. Optinių savybių pokyčiai
analizuojami elipsometrijos (Gaertner L117, HeNe
lazeris, kurio bangos ilgis 632,8 nm) ir Ramano
spektroskopijos (Yvon Jobin, TRIAX 320 Nd:YAG
Spectra-Physics lazeris, kurio 150 mW, bangos ilgis
532,3 nm, spindulio diametras 0,15 mm.) metodais.
Spektrai matuoti intervale nuo 100 cm-1 iki 3400 cm-1,
skiriamoji geba 1 cm. Spektrų analizė atlikta naudojant
Gauso skirstinį.
Suformavus anglies amorfines dangas nustatyta, kad
ant metališkųjų padėklų (plienas, Al) nusodintų anglies
dangų storiai yra didesni nei ant Si, kai nusodinimo
sąlygos yra tos pačios. Kai dangos formuojamos esant
-650 V priešįtampiui (galios tankis 106 kW/m2)
suformuotų anglies dangų ant plieno lūžio rodiklai,
lyginant su anglies danga ant Si, yra mažesni, o
ekstinkcijos koeficientai - didesni. Šiuos pokyčius lemia
sp2 ryšių kiekis dangoje: ant plieno susidaro dangos,
kuriose didesnė sp2 ryšių koncentracija nei ant Si (ID/IG
santykiai 0,62 ir 0,19 atitinkamai). Ramano spektrai
parodė, kad formuojant anglies dangas prie -400 V
priešįtampio ant Al formuojasi tipinė amorfinė anglies
danga su sp3 ir sp2 ryšiais, o ant Si formuojasi
išorientuotas grafitas (G smailės padėtis 1512 cm-1) – D
smailė šiuo atveju nestebima, todėl anglies dangos ant Al

lūžio rodiklis yra didesnis lyginant su gautu ant Si
dangos, o ekstinkcijos koeficientas yra mažesnis. Anglies
dangas formuojant su didesniu priešįtampiu (-650 V ir 670 V, galios tankis 106 kW/m2) ant Si ir Al padėklų
formuojasi amorfinės dangos, tačiau silicio atveju sp 2
ryšių kiekio priklausomybė nuo priešįtampio yra
atvirkštinė (ID/IG santykiai sumažėja nuo 0,12 iki 0,02), o
Al padėklo atveju sp2 ryšių skaičius nekinta (ID/IG
santykis 0,44). Formuojant dangas prie šių sąlygų
padėklas beveik neįtakojo lūžio rodiklio, bet
pasireiškia per ekstinkcijos koeficientus ( 0,04 ir 0,20, o
ant Si 0,11 ir 0,14 atitinkamai prie -650 V ir -670 V
priešįtampio verčių).
Lyginat dangas ant polimerų su esant toms pačioms
sąlygoms suformuotomis dangomis ant silicio, dangų ant
PEEK lūžio rodikliai visada gaunami mažesni, o ant PLC
– didesni. Ant šių padėklų suformuotų amorfinių anglies
dangų elipsometriniai matavimai parodė, kad jų storis
didėja, didėjant dangų nusodinimo metu naudojamam
priešįtampiui, tačiau jonų galios tankis gaunamos dangos
storiui įtakos praktiškai neturi. Ant polimerų nusodintų
amorfinės anglies dangų lūžio rodiklis praktiškai
nepriklauso nei nuo priešįtampio, nei nuo jonų galios
tankio: ant PLC svyruoja nuo 2,23-2,32, o ekstinkcijos
koeficientas – 0,03-0,06; tuo tarpu dangų ant PEEK lūžio
rodiklis – 1,43-1,53. Grynų medžiagų lūžio rodikliai:
PCL– 1,46, ekstinkcijos koeficientas – 0,05; PEEK lūžio
rodiklis – 1,67 [3]. Ramano spektroskopija parodė, kad
sp2 ir sp3 ryšių skaičius ant PLC nusodintose dangose
priklauso nuo jonų galios tankio ir priešįtampio: esant
106 kW/m2 galios tankiui, ID/IG santykiai didėja didinant
priešįtampį, o esant mažesniam galios tankiui, prie 400V
priešįtampio ID/IG santykis sumažėja. Ant PEEK
suformuotose dangose sp3 ir sp2 ryšių skaičius praktiškai
nepriklauso nuo priešįtampio, bet priklauso nuo jonų
galios tankio: esant 38 kW/m2 galios tankiui, prie 400 V
ir 650 V priešįtampio ID/IG santykis išauga iki 0,61-0,63,
o esant 106 kW/m2 ID/IG santykis išauga iki 0,67-0,68,
taigi visais atvejais sp2 ryšių daugėja, tačiau dangose vis
tiek vyrauja sp3 ryšiai.
Reikšminiai žodžiai: amorfinės anglies dangos,
ellipsometrija, Ramano spektroskopija.
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Raman study of (Sc2O3)0.10(Al2O3)0.01(ZrO2)0.89 thin films
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Ceramics based on zirconium oxide stabilized by
scandium (ScSZ) is widely used in fuel cells and gas
sensors [1, 2]. This is due to the unique combination of
thermal stability, strength and high electrochemical
characteristics. Ceramics based on zirconia have unipolar
conductivity, provided only by the oxygen ion in a wide
range of temperatures and pressures. The conductivity of
ceramics based on zirconia is provided by the vacancy
mechanism, while the increase in the number of
vacancies and, consequently, the conductivity value is
noted up to sufficiently high temperatures (1200°C) [13]. One of the options for improving the properties of
ScSZ ceramic materials is the doping co-dopants, which
can lead to a change in the structure, and therefor
mechanical properties and stability of cubic phase, and
also to a change in the number and mobility of oxygen
vacancies. One of the co-dopants can be Al2O3. The codoping can significantly affect the microstructure of the
electrolyte, and consequently the contribution of various
constituents of conductivity
In the present study ScSZ and scandium alumina
stabilized zirconia (ScAlSZ) were formed with e-beam
physical vapor deposition system “Kurt J. Lesker EBPVD 75”, using 0.2 nm/s ÷ 1.6 nm/s deposition rate and
temperatures from 50 °C to 600 °C of SiO2, Alloy 600
substrates.
The
(Fe-Ni-Cr),
and
Al2O3
(Sc2O3)0.10(Al2O3)0.01(ZrO2)0.89 powders (Nexceris, LLC,
Fuelcellmaterials, USA) was used as evaporating
material. Formed thin films ceramic base on Zirconium
oxides structures and morphology have been studied by
X-ray diffraction (XRD) “Bruker D8 Discover” at 2Θ
angle in a 20° - 70° range using Cu Kα (λ=0.154059 nm)
radiation, 0.01° step, and Lynx eye PSD detector. EVA
Search – Match software and PDF-2 database were used
to identify diffraction peaks.

The crystallite size was calculated using Scherrer’s
equation. Scanning electron microscopy (SEM) “Hitachi
S-3400N”, was used to obtain surface topography images
and cross-section images. Elemental composition was
controlled using energy-dispersive X-ray spectroscope
“BrukerXFlash QUAD 5040” (EDS) and the ionic
conductivity was measured using the impedance
spectrometer “NorECsAS” (EIS). The Pt electrodes were
applied on the top of thin films using the mask
reproducing the geometry of the electrodes (the twoprobe method). The distance between Pt electrodes was
10 mm and their dimensions were 3 mm × 10 mm. The
measurements were carried out in 1 ÷ 106 Hz frequency
range (13 points per decade) and in 200 °C ÷ 1000 °C
temperature interval. Raman spectra were recorded at the
room temperature, using a Confocal Raman spectrometer
Solver Spectrum (NT-MDT). The excitation source was
the 532 nm, diameter of laser spot was 2 microns and
diffraction grating 1800 providing spectral resolution of
1cm-1. Laser input power was 20 mW, and 14 mW laser
power was in output. Positions of Raman peaks were
determined by fitting the data to the Lorentz line shape
using a peak fit option in the OriginPro software.
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Plonų TiO2 sluoksnių paviršiaus modifikavimas Au nanodalelėmis
Surface modification of thin TiO2 films by Au nanoparticles
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Heterogeninė fotokatalizė yra naudojama įvairiose
srityse, pvz.: vandens ir oro valymas ar fotokatalitinis
organinių junginių skaidymas. Tačiau, TiO2 turi plačią
draustinę juostą (~3 eV), ribojančią matomos šviesos
absorbciją. Tai galima pagerinti suformuojant metalo
nanodaleles ant TiO2 paviršiaus. Vienas iš būdų formuoti
metalinius nanodarinius ant oksidų paviršiaus yra plonų
metalinių sluoksnių atkaitinimas. Suformuoti ploni
metaliniai sluoksniai paprastai turi didelį kiekį grūdelių
ribų ir porų. Nanodarinių formavimasis prasideda dėl
spontaniško skylių bei ertmių formavimosi grūdelių ribų
ar porų vietoje [1]. Dėl kapiliarinių jėgų sukeltos
paviršinės difuzijos, metalo atomai palieka defekto zoną
ir kaupiasi atsirandančios skylės krašte. Skylių skersmuo
palaipsniui didėja, kol nebelieka vientiso metalinio
sluoksnio. Vėliau, susidarę salelės dalijasi ir formuoja
nanodaleles. Pagrindiniai parametrai darantys įtaką
nanodalelių dydžiui, tankiui ir atstumui tarp jų yra plonų
metalinių sluoksnių storis, padėklo paviršiaus
morfologija, atkaitinimo temperatūra, metalinio
sluoksnio paviršinės energijos tankis, padėklo paviršinės
energijos tankis, metalo/padėklo sandūros energijos
tankis, įtempiai metaliniame sluoksnyje ir kt. [2]. Tyrimo
tikslas – ištirti minėtų parametrų įtaką Au nanodalelių
formavimuisi ant TiO2. Pirmiausia buvo suformuoti ploni
TiO2 sluoksniai (~200 nm) ant SiO2 padėklų,
panaudojant reaktyvaus magnetroninio nusodinimo
metodą. Suformuoti sluoksniai buvo atkaitinami 500 °C
temperatūroje, siekiant gauti anataso ir rutilo kristalinių
fazių mišinį. Ant TiO2 plonų sluoksnių paviršiaus
užnešus plonus Au sluoksnius (5 nm – 15 nm) ir juos
atkaitinus inertinių dujų aplinkoje buvo suformuotos Au
nanodalelės. Buvo tirta atkaitinimo temperatūros bei
atkaitinimo laiko įtaka Au nanodalelių formavimuisi.
Iš gautų rezultatų nustatyta, kad suformuotų struktūrų
optimali atkaitinimo temperatūra yra 500 °C, o optimalus
atkaitinimo laikas yra 60 min. Atkaitinant storesnes Au
dangas buvo gaunamos didesnio skersmens nanodalelės
(1 pav.). Dalelių tankis (2 a pav.) ir paviršiaus padengimo
laipsnis mažėja eksponentiškai naudojant storesnes Au
dangas (2 b pav.). Susiformavusios Au dalelės gautos
kristalinėje fazėje (2 c, d pav.).

a)

c)

b)

d)

1 pav. Ploni Au sluoksniai atkaitinti 60 min esant 500 °C:
a) 5nm, b) 7,5 nm, c) 10 nm, d) 15 nm

a)

c)

b)

d)

2 pav. a) dalelių tankio priklausomybė nuo dangų storio,
b) paviršiaus padengimo priklausomybė nuo dangų storio, c)
XRD spektrai, d) kristalitų dydžio priklausomybė nuo dangų
storio
Padėka. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio
fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0162) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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Formation and investigation of barium cerate thin films
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Proton conducting ceramics having the perovskite
crystal structure (ABX3) has shown particularly great
promise in electrochemical applications. In spite of this
scientific attention, proton conducting ceramics are still
poorly understood compared to many other ion
conductors. In this work, a different approach by
introducing strains in thin films system is taken in order
to probe for better performing proton conductors. In the
present work, strain-induced barium cerate (BCO) thin
films were deposited by e-beam vapour deposition on
alloys with thermal expansion coefficients varying from
1.7 to
18 × 10-6 K-1. The deposition rate was change
from 2 Å/s to 12 Å/s with substrate temperatures from
150° C to 600° C in order to investigate structural and
conductivity changes due to the different deposition
conditions. BCO thin films were characterized by
scanning electron microscope (SEM), energy-dispersive
spectrometer (EDS), X-ray diffractometer (XRD), and
impedance spectrometry.
The experimental results obtained for strained films
of proton conducting perovskites based on acceptordoped barium cerate indicate that formed thin films have
a dense structure and the morphology of the films
depends on the deposition rate and substrate temperature.
The formed thin films exhibit a dominant orthorhombic
crystalline phase with (110) orientation arising at the
temperatures higher than 450° C and becomes
predominant at 600° C (Fig. 1). Amorphous phase was
found at low substrate temperatures showing that
electron irradiation modify the phase of the starting
powder material1, BaCeO3. Electron irradiation effect in
the material is explained by the heat of formation of the
material, in our case BaCeO3 (-1065 +/-25kJ/mol at
298K2), temperature, crystalline structure and
composition of the material3,4.

Thenceforth, the material is evaporated to the
substrate with different temperatures. Temperatures
above 450° C are sufficient for precipitates to nucleate,
and crystalline phase formation is achieved. Our results
suggest that to obtain a single dominant phase of BaCeO3
in different type of substrates, high substrate temperature
g 2).
is needed (Fig.

Fig. 2. XRD measurements of BCO thin films deposited on different
substrates

Although substrate does not affect the crystallinity,
strain effect could result due different thermal expansion
mismatch showing a small shift on the dominant peak to
change in lattice parameter, crystal orientation, or change
in the morphology. It was found that the morphology of
the formed thin films is highly related to the temperature
during the deposition process and the crystallinity of the
films.
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Fig. 1. Crystallinity dependence on the substrate temperature
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Lazerinės abliacijos parametrų įtaka silicio komponentų pralaidumui terahercų dažnio srityje
Influence of laser ablation parameters on silicon component transmittance in terahertz
frequency range
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Terahercų dažnio (THz) spinduliuotė gali
prasiskverbti per įvairias medžiagas, tokias kaip
popierius, biologiniai audiniai, keramika, plastikai, todėl
THz vaizdinimo sistemos yra perspektyvi technologija
saugumui, medicinai ar sprogmenų paieškose. Pasyvių
optinių THz dažnio spinduliuotės elementų tobulinimas
yra svarbus mažinant vaizdinimo sistemų dydį, bei kainą.
Padaryti THz optines sistemas labiau kompaktiškas
galima naudojant difrakcinius optinius elementus, vienas
iš jų - daugiapakopis fazinis Frenelio lęšis (MPFL).
Vienas iš būdų pagaminti šias difrakcines komponentes
yra silicį apdirbti
lazerio spinduliuote. Šis
mikroapdirbimo metodas leidžia pasiekti kelių
mikrometrų apdirbimo tikslumą, kurio pakanka
elementams skirtiems THz spinduliuotei [1].
Siekiant, kad MPFL gamyba būtų ekonomiška,
svarbu turėti pakankamai trumpą gamybos laiką.
Medžiagų šalinimo greitis tiesioginio lazerio abliacijos
procese priklauso nuo lazerio spinduliuotės parametrų,
tokių kaip pluošto energijos tankis (F0), impulsų
pasikartojimo dažnis (fr) ir lazerio impulsų persiklojimo
(dp/ω0). O nuo šių parametrų priklauso gamybos kokybė,
pvz.: abluoto paviršiaus šiurkštumas (Ra) [2].

Pagaminti bandiniai charakterizuoti pagal išabliuoto
kraterio dugno paviršiaus šiurkštumą, bei pasiekta
abliacijos efektyvumą ((dv/dt)/P).
Pagamintų silicio bandinių pralaidumas THz
spinduliuotei
išmatuotas
tiek laikinės
skyros
spektrometru, tiek trimis diskrečiais 2,5 THz, 3,1 THz,
4,7 THz dažniais pasinaudojant kvantinių kaskadinių
lazerių sistema (2 pav.).

2 pav. Silicio plokštelės pralaidumo 3,1 THz dažnio
spinduliuotei priklausomybė nuo paviršiaus šiurkštumo.
Brūkšniuota linija rodo teorinę sklaidos kreivę pagal (1)
išraišką.
Pralaidumo (T) matavimų duomenys palyginti su
skaliariniu sklaidos modeliu:
 ൌ ሺͳ െ  ሻ  െ ቀ

ସோೌ ଶ
ఒ

ቁ ൨

(1)

, kur R0 - yra lygaus paviršiaus atspindžio koeficientas,
λ - sklaidomos šviesos bangos ilgis.
1 pav. Silicio plokštelėje pikosekundiniu lazeriu
išabliuotų plotelių šiurkštumo ir abliacijos efektyvumo
priklausomybės nuo impulsų pasikartojimo dažnio.

Reikšminiai žodžiai: lazerinis mikroapdirbimas,
lazerinė abliacija, silicio abliacija, THz, difrakcinė
optika, skaliarinė sklaida, šiurkštaus paviršiaus sklaida.

Šiame darbe lazeriniai abliacijai panaudoti
pikosekundis ir nanosekundinis „Ekspla“ gamybos
lazeriai, naudojant 1064nm bangos ilgį ir keičiant lazerio
impulsų pasikartojimo dažnį 100 – 500 kHz intervale
(1 pav.). Aukštos varžos monokristalinio silicio plokštelė
(100) buvo apdirbama keičiant apdirbimo atmosferą,
impulsų persiklojimo faktorių ir pluošto energijos tankį.
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The Standard Model (SM) of particle physics explains most phenomena on the microscopic scale of
10−15 m. Not included in the description of nature by the
SM is gravity, as it is much too weak to inﬂuence the dynamics of particles, and neutrino oscillations [1], as neutrinos are treated as massless particles in the SM. For an
explanation of neutrino oscillations in theory one has to
give the neutrinos a mass. This can be done by extending
the SM with the seesaw mechanism [2] or with the radiative generation of masses [4]. The Grimus-Neufeld model
(GN) [4] combines both mechanisms and extends the SM
in a minimal way by adding only a single Majorana fermion and one Higgs doublet.
Though the GN was proposed 30 years ago, not much was published about the model. One reason for that
might be that even though it is a minimal extension of the
SM, one needs to understand not only the basic concepts
of the SM, but also seesaw mechanism and the way renormalisation works. All this makes the GN to the optimal
and ultimate teaching tool for particle physics: As the GN
is an extension of the SM, the student has to learn all basic
concepts of the SM: gauge symmetry, spontaneous symmetry breaking, and Yukawa couplings. As the GN describes neutrino masses, the student has to learn the theory of neutrino oscillations to understand the experimental
measurement, the seesaw mechanism to grasp one theoretical background, and the basics of quantum ﬁeld theory
(QFT) to understand the radiative generation of masses.
The full understanding of QFT is usually reached only at
the PhD level. As the GN needs the second Higgs doublet
for the radiative neutrino masses, the student has to learn
the basics of two Higgs doublet models (THDM). Since
there is little published about the GN, most research that
students do can count a genuine research: the student can
check recent results, that were not checked before, or calculate something entirely new. This, of course, will change, as our group is working on this ﬁeld [5].
Areas of active research are: Renormalization of the
full GN. The ﬁrst step was the renormalization of neutrino
masses [6]. The next steps are forseen with the doctoral
research of Simonas Draukšas.
Using the Grimus Lavoura approximation [7] to reduce the free parameters in the Yukawa couplings by the
measurements in the neutrino sector [8]. Our papers [9]
are already accompanied by the eﬀorts of Paulius Juodsnukis [10] and Vytautas Mickus [11].
The implementation of the GN into a generic spectrum calculator like SPheno [12] or FlexibleSUSY [13]
started with [14] and is still work in progress, as using the
full implementation requires also the full understanding
of the model.
The theoretical basis for the discussion of the second

Higgs doublet, that is needed for the radiative neutrino
masses, follows the theoretical analysis of H. Haber and
D. O’Neil [15]. A. Kunčinas [16] started analysing the
THDM in our group. But since the second Higgs doublet has also experimental consequences, students looked
at signatures of the additional Higgs bosons [17, 18].
Reikšminiai žodžiai: neutrinos, seesaw mechanism, radiative masses
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Rentgeno spindulių generavimas panaudojant
femtosekundinius lazerio impulsus yra perspektyvi
tyrimų sritis, nes sukuriamų Rentgeno spinduliuotės
impulsų trukmė yra artima žadinančios lazerinės
spinduliuotės impulso trukmei. Tai atveria naujų tyrimų
galimybes medicinos, pramonės ir medžiagotyros srityse
[1]. Taikinio parinkimas lemia rentgeno spindulių
generacijos efektyvumą, todėl naujų medžiagų paieška
bei Rentgeno spindulių išeigos didinimas nuo
spinduliuotės galios tankio išlieka aktualiais uždaviniais
[2].
Šarminių metalų halogenidų druskos pasižymi
dideliu draustinės energijos tarpu ir yra skaidrios plačioje
spektro dalyje, galima tikėtis geresnės išeigos nei su
metalo taikiniais, kuriuose dėl paviršinio laidumo
reiškinio sąveika vyksta tik medžiagos paviršiuje [3].
Skaidri terpė leidžia panaudoti kitos struktūros lazerinius
pluoštus, pvz.: nedifraguojantį Beselio pluoštą. Šių
medžiagų elektronų debesėlių konfigūracija panaši į
inertinių dujų, todėl tai yra patraukli modelinė sistema tik
šios medžiagos pranašesnės dėl daug didesnio tankio.
Šiame darbe ištirtos šarminių metalų halogenidų
druskų – KBr, NaBr, KI, NaI, CsCl, CsI taikinių
Rentgeno spindulių išeigos priklausomybės nuo lazerio
impulsų energijos.
Rentgeno spindulių šaltiniui sukurti naudotas
femtosekundinis lazeris „Pharos PH1-SP-1.5mJ“ („MGF
Šviesos Konversija“), pagrindiniai lazerio parametrai:
Bango ilgis λ ൌ 1028 nm, impulso trukmė τ ൌ 158 fs,
pasikartojimo dažnis f = 4 kHz, vidutinė galia
Pmax ൌ 6 W, impulso energija Ep ൌ 1,5 mJ,. Rentgeno
spindulių detektavimui buvo naudojamas „Amptek
X-123“ spektrometras. Matavimai buvo atliekami
atspindžio geometrijoje, kampas tarp kritusios lazerio
spinduliuotės ir detektoriaus buvo 45°.

1 pav. Kalio bromido Rentgeno spektro priklausomybė
nuo filtro (f = 4 kHz, Ep = 0,250 mJ). Matomos
būdingosios Rentgeno spinduliuotės linijos: kalio K
serija ties 3,31 keV ir bromo Kα 11,92 keV bei
Kβ 13,29 keV [4].
Šarminių metalų halogenidų taikiniuose (KBr, NaBr, KI,
NI, CsI ir CsCl) buvo sugeneruota būdingoji Rentgeno
spinduliuotė 3–15 keV intervale su tipiniais fotonų
srautais ~1∙106 fot./s. Didinant žadinančio impulso
energiją 0,2–1,5 mJ intervale kalio bromide stebima
kalio ir bromo K serijos linijų išeiga didėja tiesiškai.
Mokslinis tyrimas dalinai finansuotas Europos
socialinio
fondo
lėšomis
pagal
priemonę
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų,
studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą".
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rentgeno
spinduliuotė,
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Brillouin-Wigner perturbation theory adaptation to the GRASP2K program package and test
on the Er III
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Coalescence of neutron stars gives rise to kilonova,
thermal emission powered by radioactive decays of
newly synthesized r-process nuclei. Although
observational properties are largely affected by atomic
opacities of r-process elements, available atomic data
have been limited. During this process lanthanides are
created. These elements have open 4f shells and it
demands a lot of computations resources, therefore
GRASP2K program package [1] need revisions. For this
purpose was done Brillouin-Wigner perturbations theory
implementation in to the GRASP2K package and tested
on the Er III two configurations [Xe]4 f12 and [Xe]4f115d
energy levels computation.
The
multiconfiguration
Dirac-Hartree-Fock
(MCDHF) method used in the present work is based on
the Dirac-Coulomb Hamiltonian
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The above equations define the first-order correlation
operator and the second-order effective Hamiltonian
operator for the ܲ space, respectively. In the brackets
of the second equation, the first and second terms
compose the total energy functional in the ܲ-space, and
the third term represents the second-order correction
to the correlation energy functional in the ܲ-space.
This method is implemented in to the GRASP2K
program package and it has the potential for taking a very
large configuration space as for the Er III into account,
which is almost unachievable by MCDHF and
relativistic configuration interaction (RCI) methods, and
for performing calculations accurately with relatively
small computational resources provided the ܳ -space
contributes perturbatively to the ܲ-space.
The
application
of
the
Brillouin-Wigner
perturbations theory is done on the Er III energy levels.
Splitting configurational space in to the ܲ and ܳ parts
in the MCDHF computations has impact on the values
of the energy levels (all levels are compared) up to
0.08 %. In the RCI computations influence on the
energy levels is up to 2.84 % and 1.61 % in average for
all states. Brillouin-Wigner perturbations theory is more
suitable for the generation of the wavefunctions, than
RCI computations. This new GRASP2K implentation is
appropriate for Er III, but it is not tested for the other
elements. More details about method and the effect on
the Er III energy levels, will be presented in the
conference.

ͳ
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where VN is the monopole part of the electron–nucleus
Coulomb interaction, ࢻ and ߚ are the 4x4 Dirac
matrices, and c is the speed of light in atomic units.
The atomic state functions (ASFs) were obtained as
linear combinations of symmetry adapted configuration
state functions (CSFs)
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here J and M are the angular quantum numbers and P is
parity. ߛ denotes other appropriate labeling of the
configuration state function i, for example orbital
occupancy and coupling scheme.
According Brillouin-Wigner perturbations theory [2]
the whole configuration space can be divided into two
parts. Principal part ( ܲ ) which contains CSFs that
account for the major parts of the wave functions and
referred to as a zero-order partitioning and a orthogonal
complementary part (ܳ) contains CSFs that represent
minor corrections and referred to as a first-order
partitioning. Interaction between ܲ and ܳ is assumed to
be the lowest order perturbation. Total energy functional
is partitioned into the zero-order part (ܪሺͲሻ) and the
residual part (ܸ). The Dirac-Fock energy functional is
chosen as the zero-order part; the residual part then
represents a correlation energy functional. The second
order Brillouin-Wigner perturbation theory then leads to
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Drell-Yan proceso matavimo paklaidų koreliacijų įtaka partonų funkcijų ribojimui
Influence of the Drell-Yan measurement correlations on the restrictive power to parton
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Apibendrinant didelių energijų fizikos matavimus,
įprasta taikyti statistinius metodus. Gerai žinomas šios
metodikos atvejis vadinamas „mažiausių kvadratų
metodu“. Jei yra įmanoma, dalelių fizikos grupė (PDG)
daro prielaidą, kad eksperimentinio matavimo rezultatai
yra nekoreliuoti [1]. Siekdami kuo tiksliau įvertinti
Higgso bozono masę, CERN Didžiojo hadronų greitintuvo
ATLAS ir CMS eksperimentai apibendrino skirtingais
Higgso bozono skilimo atvejais nustatytą šios dalelęs
masę, atsižvelgdami į žinomas matavimo paklaidų
koreliacijas [2]. Tokia metodika taikoma ir nagrinėjant
kitas Higgso bozono ar viršūninio kvarko savybes [3].
Geriausio tiesinio nepaslinktojo įverčio (angl. best
linear unbiased estimate, BLUE) metodas leidžia
sumažinti jungtinio rezultato neapibrėžtumą, kai yra
atsižvelgiama į žinomas paklaidų koreliacijas [4].
Pavyzdžiui, jei skirtingose reakcijose susidariusių
dukterinių dalelių užregistruotoms energijoms buvo
taikomos tos pačios detektoriaus efektyvumo pataisos,
galutiniai dydžiai būna koreliuoti. Tiesa, dėl koreliacijų
įtakos, gaunamas matavimo rezultatas gali būti netikėtas –
apibendrinta tikėtiniausia vertė gali nepatekti į pradinių
verčių 1σ intervalus.
Didelės energijos dalelių sąveikos su protonais
teoriniame aprašyme naudojamos protonų sandaros
tikimybinės funkcijos (angl. parton distribution functions,
PDFs), kurių nepavyksta apskaičiuoti taikant pirminius
principus. Jos yra nustatomos pagal eksperimentų

duomenis. Dažnai naudojamos NNPDF [5] arba CT10 [6]
partonų tikimybinių funkcijų parametrizacijos.
Pranešime bus aptariamas CMS eksperimento DrellYan vienmačio diferencialinio reakcijos skerspjūvio
matavimas elektronų ir miuonų kanale, kurių apjungimui
buvo naudojamas BLUE metodas [7]. Pateiktieji trys
matavimo rezultatai (elektronų, miuonų ir apibendrintas)
leidžia aptarti jungtinio rezultato naudingumą tikslinant
protonų partonų pasiskirstymo funkcijas (PDF). Naujojo
matavimo įtaka partonų funkcijoms bus įvertinta xFitter
v.2 programos [8] pagalba.
Reikšminiai žodžiai: geriausias tiesinis nepaslinktasis
įvertis (BLUE), Didysis hadronų greitintuvas (LHC),
Drell-Yan procesas, partonų pasiskirstymo funkcijos
(PDF).
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Analizės metodai apjungti naudojant jonų analizės
kodą [4] ir rentgeno analizės programą [5]. Naudojant
jonų analizės kodą, galima vienu metu iteratyviai
modeliuoti PIXE ir RBS išeigą iš bandinio. Tokiu būdu
tiksliau vertinama rentgeno sugertis bandinyje ir
sumažinamos paklaidos.

Aerozolių tyrimams naudojant jonų analizės
metodus, tokius kaip PIXE (particle induced X-ray
emmision), vieno matavimo metu nustatomi sunkesni už
Mg sudėtiniai elementai [1,2], kurie gali būti panaudoti
kaip indikatoriai taršos šaltinių identifikavimui. Dėl
paprastos bandinių ruošos ir greitų matavimo rezultatų
PIXE analizė patraukli tirinat aerozolius, tačiau šiuo
metodu nenustatomi C, O, N (nitratai) kiekiai.
Apjungiant PIXE analizę su RBS (Rutherford
backscattering
spectroscopy)
galima
išgauti
informacijos apie lengvesnių už Mg elementų
koncentracijas, tenkančias 1 m3 oro.
Apjungiant metodus tiksliau įvertinama tokių
elementų kaip Mg, Al ir Si koncentracija bandinyje, nes
atliekant vien PIXE (Pav.2), sunku tiksliai įvertinti
rentgeno spindulių sugertį porėtoje PTFE aerozolinio
filtro matricoje [3]. Be to RBS (Pav.1) galima išgauti
informaciją apie aerozolinių dalelių prasiskverbimo į
filtrą gylį. Svarbu tai, kad toks tyrimo metodas
nedestruktyvus ir bandinius vėliau galima tirti naudojant
kitus metodus.
Aerozolių, surinktų ant PTFE filtrų tyrimai atlikti
Vilniuje, FTMC BTS skyriaus laboratorijoje, naudojant
1 MV tandetron greitintuvą. Aerozolių rinkimo trukmė
~20 h, per kiekvieną filtrą buvo persiurbta ~20 m3 oro.
PTFE filtrai tinkami atlikti PIXE analizę [3], ir
nesukelia problemų atliekant Wide Beam PIXE-RBS
eksperimentų analizę (dėl 19F(p,αγ)16O ir kitų
branduolinių reakcijų).

2 pav. Rentgeno spindulių spektras, kai bandinys
apšvitinamas 1850 keV energijos protonų pluošteliu, ir
jo interpretacija.
Taikant jungtinį PIXE-RBS jonų analizės metodą
šiame darbe atlikta aerozolių cheminių elementų
kiekybinė analizė, įvertintos nustatytos/neišmatuotos
aerozolių masės dalys.
Reikšminiai žodžiai:
aerozolių cheminė sudėtis.
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1 pav. Atgal išsklaidytų dalelių spektras, kai bandinys
apšvitinamas 1850 keV energijos protonų pluošteliu.
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Dirbtinis magnetinis laukas bei Veilio sukinio ir orbitos sąveika šaltiesiems atomams
Synthetic Magnetic Field and Weyl Spin-Orbit Coupling for Cold Atoms
Povilas Račkauskas1, Gediminas Juzeliūnas1
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
racpovilas@gmail.com

1

Pastarųjų metų pasiekimai šaltųjų atomų fizikoje atvėrė daug naujų galimybių teoriniams bei eksperimentiniams tyrimams. Viena tokių galimybių yra trimate Veilio
(Weyl) dispersija pasižyminčių kvazidalelių simuliacija
šaltųjų atomų pagalba. Veilio kvazidalelės yra masės neturintys fermionai, kurių energija tiesiškai priklauso nuo
impulso, o ties nuliniu impulsu susidaro Veilio singuliarumas. Ypač įdomus yra Veilio fermiono elgesys magnetiniame lauke. Tuomet nulinės energijos Landau lyguo
yra chiralinis ir dalelės juda viena kryptimi išilgai magnetinio lauko. Tai sukelia vadinamą chiralinę anomaliją
[1]. Iki šiol chiralinė anomalija nebuvo tirta šaltiesiems
atomams.
Veilio kvazidaleles galima stebėti šaltųjų 87Rb atomų
sistemoje, kurioje galima suformuoti trimatę Veilio sukinio ir orbitos sąveiką [2], sukeliant Ramano šuolius tarp
keturių atomo hipersmulkiųjų lygmenų (žr. 1 pav.). Tokie
Ramano šuoliai yra aprašomi hamiltonianu:
ܪ ൌ σ ȳ ȁ݆݅ۧۦȁ,

Nors lygmenų sukabinimo ir išderinimo schema aprašyta
čia ir yra nauja, jos įgyvendinimas nereikalauja kokybiškai naujų eksperimentinių metodų.

1 pav. Keturių hipersmulkiųjų lygmenų sukabinimo
schema [2].

(1)

čia ȳ yra kompleksinė šuolio amplitudė [2]. Hamiltoniano (1) dvi žemesnės energijos tikrinės būsenos yra išsigimusios ir sudaro pseudosukinį, kurio laikinę evoliuciją pilnai izotropišku atveju nusako efektinis hamiltonianas:
ܪ ൌ 



ଶ

  ڄ ࣌ݒ,

(2)

čia  yra atomo masės centro impulso operatorius, ݉
yra atomo masė, ࣌ yra Pauli matricų vektorius, o  ݒyra
charakteringasis sistemos greitis. Hamiltoniano (2) energijos spektre nulinio impulso aplinkoje yra stabilus trimatis Veilio taškas.
Šiame darbe parodyta, kad magnetinis laukas Veilio
kvazidalelei gali būti simuliuojamas įvedus nuo padėties
priklausantį hipersmulkiųjų lygmenų išderinimą:
 ܦൌ σ ȁ݆ۧݔሺെͳሻ  ߜ݆ۦȁǡ

2 pav. Veilio kvazidalelių Landau lygmenys esant mažoms impulso ir išderinimo vertėms. Nulinis (chiralinis)
Landau lygmuo paryškintas.

(3)

Reikšminiai žodžiai: šaltieji atomai, Veilio sukinio ir
orbitos sąveika, Veilio fermionai, Landau lygmenys.

čia  ݔyra padėties operatorius, o ߜ yra proporcingumo
koeficientas. Dėl šio išderinimo sistemos hamiltoniane
prie impulso prisideda papildomas narys simuliuojantis
Veilio kvazidalelę veikiantį dirbtinį magnetinį lauką:
ܪଵ ൌ 



ଶ

  ڄ ࣌ݒ൫  ȟࢋݔ௬ ൯ǡ
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(4)

čia ࢋ௬ yra y-ašies ortas, o ȟ yra dydis proporcingas išderinimui. Esant mažoms atomo impulso ir išderinimo
vertėms, sistemos aprašomos hamiltonianu (4) nulinis
Landau lygmuo yra chiralinis (žr. 2 pav.).
Darbe pateiktas teorinis modelis gali būti įgyvendintas panaudojant dabartines eksperimentines priemones.
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Bifluoreno junginių naudojimas jonizuojančiosios spinduliuotės dalelių registravimui
Bifluorene compounds using in ionizing radiation detection
Jevgenij Garankin1, Gediminas Kreiza,2, Povilas Adomėnas2, Artūras Plukis1, Saulius Juršėnas2
1
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Dalelių identifikavimas bei energijos matavimas
naudojant tą patį detektorių yra aktualus šiuolaikinių
jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo technologijų
uždavinys. Tai ypač svarbu registruojant neutronus,
kadangi neutronų srautą visada lydi γ kvantų srautas ir
nenaudojant papildomos įrangos, neįmanoma jų atskirti.
Dažniausiai naudojami dujiniai detektoriai yra brangūs
dėl kylančios 3He kainos, todėl tinkamos modifikacijos
organinių arba neorganinių scintiliatorių detektoriai gali
sudaryti konkurenciją [1].
Pagrindinis šio darbo tikslas buvo ištirti
scintiliatorinių detektorių, kurių pagrindas yra BF-e
(bifluoreno junginiai su etileno jungtimi), galimybes
detektuojant ir atskiriant jonizuojančiosios spinduliuotės
daleles ir matuojant jų spektrą. Skirtingų tipų
jonizuojančiosios spinduliuotės dalelės (alfa, beta, gama,
neutronai)
buvo
registruojamos
naudojant
fotodaugintuvą,
kuris
registruodavo
dalelėmis
generuojamus šviesos impulsus iš detektoriaus.
BF-e fluorescencijos kvantinis našumas yra labai
aukštas (72 – 82%), o sužadintų būsenų gyvavimo
trukmė pakankamai maža (1.5 – 2.5 ns) todėl ši medžiaga
yra patraukli lazeriniams taikymas [2]. Paminėtos
savybės yra labai svarbios naudojant šiuos junginius
scintiliatoriniuose
detektoriuose
skirtuose
jonizuojančiosios spinduliuotės dalelių identifikacijai.
BF-e buvo panaudotas tiek kaip kristalinis detektorius
ir kaip efektyvus dažas polistireno (PS) detektoriuose.
Dažo funkcija yra, perspinduliuojant šviesą ilgesnių
bangų diapazone, didinti šviesos išeigą iš detektoriaus.
Šviesos impulsai (scintiliacijos), sugeneruoti dėl
sąveikos tarp jonizuojančiosios spinduliuotės ir
detektoriaus
medžiagos
buvo
registruojami
fotodaugintuvu (Hamamatsu H11934-300), kurio
katodas tiesiogiai prijungtas prie stiprintuvo, siekiant
maksimaliai sumažinti galutinio signalo elektroninių
elementų nulemtus triukšmus. Signalas iš stiprintuvo
registruojamas skaitmeninių oscilografu (PicoScope
2405A, įėjimo skyra 8 bitai, registravimo greitis 1 Gs/s).
Užregistruoti signalai analizuoti specialiai šiam tikslui
parašyta programa (programos kalba C#). Programa
registruodavo signalą, jį integruodavo skirtingais laiko
intervalais ir išsaugodavo matavimų rezultatus tekstiniu
formatu tolimesnei analizei.
Jonizuojančiosios spinduliuotės identifikavimui buvo
naudojamas „Long tail“ metodas, kuris leidžia atpažinti
dalelės prigimtį iš šviesos signalo gėsimo kinetikos.
Organiniuose scintiliatoriniuose detektoriuose stebimas
greitosios ir uždelstosios spinduliuotės santykio pokytis
priklausomai nuo to kokia jonizuojanti dalelė pataikė į

detektorių. Sunkesnės, krūvį turinčios dalelės
sąveikaudamos su detektoriaus medžiaga atiduoda
energiją žymiai mažesniame tūryje nei lengvos dalelės,
todėl didėja tikimybė, kad įvyks anihiliacija tarp dviejų
sugeneruotų tripletinių sužadinimo būsenų.

Impulso intensivumas, a.u.
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1 pav. Registruojamų impulsų pavyzdžiai po
detektoriaus medžiagos sąveikos su skirtingos
prigimties α ir β jonizuojančiosios spinduliuotės
dalelėmis. Grafike pavaizduoti impulsai yra 1000
impulsų vidurkiai abiem atvejais.
Dalelių atskyrimo kokybė matuojama vadinamuoju
FOM (figure of merit) parametru. Kadangi vieno tipo
dalelių energijų skirstinys yra normalinis, atskyrus
daleles gaunamos dvi Gauso funkcijos smailės. FOM
faktorius aprašomas formule, kur X – yra Gauso smailės
centro padėtis abscisių ašyje, W – Gauso smailės
pusplotis:
ȁ ି್ ȁ

 ܯܱܨൌ ሺௐೌ

ೌ ାௐ್ ሻ

(1)

Gauti rezultatai parodė, kad duotoji medžiaga gali
būti naudojama, kaip dažas polistireno pagrindu
pagamintuose scintiliatoriniuose detektoriuose ir atskiras
kristalinis detektorius.
Reikšminiai žodžiai: dalelių identifikavimas,
jonizuojančioji spinduliuotė, scintiliatoriniai detektoriai.
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Silicio lauko tranzistorių tiesioginio ryšio 250 GHz dažnių ruožo komunikacijos sistema
A 250-GHz silicon field-effect-transistor-based point-to-point communication system
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1

Komunikacijos terahercų (THz) bangų ruože
technologijos pastaraisiais metais sulaukia vis daugiau
dėmesio. Viena iš daug žadančių vystymo krypčių telekomunikacijos linijos, veikiančios virš 100 GHz
dažniu ir leidžiančios pasiekti kelių Gb/sek. duomenų
laidumą, kūrimas [1]. Naujų THz komunikacinių kanalų
kūrimui naudojami skirtingi nešlio generavimo ir gavimo
metodai, dalies jų pagrindas – fotoniniai-elektroniniai,
kitų – vien tik elektroniniai sprendimai. Sistemos
komponentai gaminami iš įvairių dvinarių puslaidininkių
(GaAs, SiGe) arba tik silicio [1]. Silicio technologijos,
ypač industrijoje plačiai paplitusi komplementari metalo
oksido puslaidininkių (angl. CMOS) technologija,
skirtos didelių integrinių grandynų kūrimui. THz dažnių
ruože ši savybė panaudota gaminant detektorių masyvus
(vaizdo kameras) arba sumuojant atskirų šaltinių
spinduliuojamą
galią
[2].
THz
spinduliuotės
generavimas ir detektavimas lauko tranzistoriais galimas
dėl šių elektronikos komponentų veikos netiesiškumų,
leidžiančių efektyviai lyginti signalą aukštesniuose už
ribinį fT dažniuose [3] arba padidinti šaltinio dažnį kelis
kartus (lyginant su fundamentiniu dažniu) [4].
Šiame darbe pristatoma laisvos erdvės tik
elektroniniais sprendimais grįsta THz komunikacijos
sistema, kurią sudaro Si CMOS lauko tranzistoriai su
integruotomis paviršinėmis antenomis. Pagrindinė
siųstuvo dalis sudaryta iš įtampa valdomo, dviejų lauko
tranzistorių diferencinio Colpitts tipo osciliatoriaus ir
plyšinės atrankiosios paviršinės antenos (žr. 1b pav.).
THz šaltinio fundamentinis svyravimų dažnis 84 GHz,
tačiau tranzistorių darbo taškas ir antena suderinti taip,
kad geriausiai spinduliuotų trečiąją harmoniką ties
252 GHz. Didžiausia emituota, vienam ryšio kanalui
tenkanti -15,6 dBm galia išmatuota kalibruotu galios
detektoriumi. Elektrinis grandynas vartoja daugiausia
50 mW galios (nuolatinėje veikoje).
Imtuvo vaidmenį telekomunikacinėje sistemoje
atlieka kvazioptinis detektorius su lauko tranzistoriumi
ir prie pagrindo priglaustu Si lęšiu. Antenos tipas – toks
pat, kaip ir osciliatoriuje. Detektorius jautriausias ties
254 GHz, juostos plotis – 25 proc. Įtaiso minimali

1 pav. (a) Komunikacijos sistemos schema. b) Įtampa
valdomo diferencinio Colpitts generatoriaus su plyšine
žiedo formos antena ir banginės varžos transformacijos
elementais nuotrauka. c) Jutiklio su lauko tranzistoriais
(angl. FET) ir to paties tipo antena nuotrauka.
Komunikacijos kanalo signalo ir triukšmo santykis siekė
30 dB. Pritaikius Šenono-Hartlio teoremą, paskaičiuotas
teorinis sistemos duomenų perdavimo laidumas,
siekiantis 100 Mb/sek. Pritaikius galios sumavimo
metodiką, aprašytą [4] darbe, sistema gali pasiekti iki
10 Gb/sek. laidumą vienam ryšio kanalui. Šie rezultatai
palyginami su didelio elektronų judrio tranzistorius
išnaudojančiomis sistemomis (GaAs, SiGe), tačiau
atveria galimybes pigesniems aukštadažnės elektronikos
sprendimams plečiant M2M ir IoT taikymus.
Reikšminiai žodžiai: terahercai, osciliatorius,
duomenų perdavimo sistema, netiesiniai reiškiniai.
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efektinė triukšmų galia (NEP) siekia 22 pW/෭Hz. Tiek
siųstuvas, tiek ir imtuvas pagaminti Taivanio
komercinėje gamykloje TSMC, naudojant standartines,
atitinkamai, 65 nm ir 90 nm, CMOS technologijas,
Duomenų perdavimo demonstravimui sistemoje
panaudota impulso ilgio moduliacija. 20 kb/sek. garso
signalas sėkmingai perduotas 0,5 metro atstumu.
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Jautrūs ir spartūs planariniai mikrobangų dvigubi diodai, pagaminti AlGaAs mezadarinio
pagrindu
Sensitive and fast planar microwave dual diode on the base of AlGaAs meza structure
Maksimas Anbinderis1,2, Algirdas Sužiedėlis1, Steponas Ašmontas1, Jonas Gradauskas1,2, Aldis Šilėnas1, A. Čerškus1,2,
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Ketvirtosios
pramonės
revoliucijos
amžiuje
neišvengiamai auga jautrių ir greitų mikrobangų jutiklių
poreikis, kurį patenkinus galima tolimesnė pažanga
didelės apimties informacijos srautų valdyme,
autopilotuojamų
transporto
priemonių
kūrime,
robotizuotų gamybos linijų tobulinime, medžiagų
parametrų tyrime ir kitose šiuolaikinės technikos srityse.
Pagrindinis tokių jutiklių elementas yra mikrobangų
diodas, gebantis registruoti mikrobangį signalą ir
išmatuoti jo galią ar tai būtų nuolatinis, ar impulsinis
signalas. Nors, išaugus šiuolaikinės matavimo technikos
jautriui, ne taip svarbu turėti jautrius mikrobangų diodus,
tačiau didesnis šių diodų jautris leidžia išvengti paklaidų,
susijusių su detektuojamos įtampos triukšmais, o maža
diodo elektrinė varža įgalina detektuoti mažos trukmės
mikrobangės spinduliuotės impulsus. Jau nuo II-ojo
Pasaulinio karo laikų plačiai naudojami mikrobangų
diodai su Schottky sandūra iki šiol išlieka vienais
jautriausių mikrobangų jutiklių, gebančių detektuoti
elektromagnetinę spinduliuotę nuo radijo bangų iki
terahercinės
spinduliuotės.
Tačiau
šių
diodų
neatsparumas perkrovoms ir jų elektrinių parametrų
jautris išorinių veiksnių poveikiui, skatina mokslininkus
ir inžinierius kurti naujus mikrobangų diodus, galinčius
pakeisti Schottky mikrobangų diodus. Pageidautina taip
pat, jog kuriami diodai būtų ne tik jautrūs, greiti bet ir
pasižymėtų paprasta konstrukcija, būtų nebrangūs. Toks
mikrobangų diodas, pavadintas dvigubu diodu, buvo
pagamintas laidaus GaAs padėklo pagrindu, ir buvo
panaudotas milimetrinių bangų detekcijai: jautrūs diodai
detektavo nuolatinės generacijos signalus su kelių
dešimčių V/W voltvatiniu jautriu [1], o spartūs
mažatriukšmiai diodai gebėjo detektuoti nanosekundinės
trukmės impulsinius signalus [2].
Pranešime pristatomi dvigubi mikrobangų diodai,
pagaminti iš skystinės epitaksijos būdu užaugintų
Al0.3Ga0.7As mikrometrinio storio sluoksnių ant
pusiauizoliuojančio GaAs padėklo. Skirtingai nuo [1]
darbe aprašytų diodų, naujieji diodai (toliau juos
vadinsime dvigubais mezadiodais (DMD)) pasižymėjo
paprastesne gamybos technologija, kadangi aktyvioji
diodo sritis – mažo ploto metalo sąlytis buvo
formuojamas ant prieš tai chemiškai išėsdinto
Al0.3Ga0.7As mezadarinio, kas leido pakankamu tikslumu
kontroliuoti aktyviosios srities matmenis. Ankstesnių
dvigubų diodų aktyvioji sritis buvo suformuojama
paskutinės fotolitografijos metu, ėsdinant mezadarinį iš

suploninto padėklo pusės, kuris prieš tai buvo perkeltas
ant dielektrinės poliimido plėvelės. Naujųjų DMD diodų
žemadažniai ir aukštadažniai parametrai buvo matuojami
tiesiai diodų matricoje ant puslaidininkinio padėklo,
panaudojant zondų stotis. Temperatūrinės DMD
parametrų priklausomybės taip pat buvo matuojamos
zondais, temperatūrą kontroliuojant Peltier elemento
pagalba. Impulsiniai diodų parametrai buvo matuojami
diodų mezadarinius perkėlus ant poliimido plėvelės ir
atskirus diodus įmontavus į bangolaidinę liniją.
Dvigubų
mezadiodų
voltvatinio
jautrio
priklausomybės nuo mikrobangės spinduliuotės (30 GHz
dažnio) galios aukštadažniame zonde pateiktos 1 pav. Šie
diodai pagaminti iš epitaksinio darinio su 1 μm storio
epitaksiniu didelės savitosios varžos (ρ = 0.5 Ω·cm)
Al0.3Ga0.7As sluoksniu. Diodų varžos priklausė nuo mažo
ploto kontakto, ir Sk plotams 2, 6 ir 16 μm2 buvo,
atitinkamai, 3.3, 2.9 ir 1.6 kΩ esant nulinei įtampai diode.
Tuo tarpu diodai, pagaminti iš žemaomio Al0.3Ga0.7As
sluoksnio (ρ = 0.007 Ω·cm) turėjo 50÷100 Ω elektrinę
varžą ir jų maksimalus voltvatinis jautris siekė 10 V/W.

1 pav. Dvigubų mezadiodų voltvatinio jautrio
priklausomybės nuo mikrobangės spinduliuotės galios
Reikšminiai
žodžiai:
mikrobangų
diodas,
mikrobangės spinduliuotės detekcija, voltvatinis jautris.
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GaN peteliškinių diodų – THz detektorių - triukšminė spektroskopija
ir krūvininkų pagavimo reiškinių tyrimas
Investigation of charge carrier trapping via noise spectroscopy
in GaN-based bow-tie THz detectors
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Nowadays concepts and technologies of terahertz
(THz) range electronics experience rapid development as
THz imaging and spectroscopy have showed great
prospects in various applications such as security systems,
ecological and environmental monitoring, chemistry,
biology, medicine, etc. Antenna coupled field effect
transistors (TeraFETs), micro-bolometers, Schottky
diodes demonstrate fairly high sensitivity, low noise and
fast response and are proposed as efficient THz sensors
[1-2]. Operation at room temperature is also a desirable
feature. Bow-tie (BT) diodes have been suggested as
compact, room temperature operating THz detectors [34]. The BT diode represents an asymmetrical
semiconductor structure of bow-tie shape with one of its
leaves metalized, which operation is based on the THz
wave rectification due to the non-uniform carrier heating
in a trapeze-shaped semiconductor layer [5].
Multilayered heterostructures based on GaN, AlGaN
often have additional defects due to the lattice constant
mismatch, what leads to formation of charge carrier
trapping centers. These centers cause random carrier
capture and release processes determining fluctuation of
free charge carrier number in the structure and limit
sensitivity, also reliability, of detector. Here we present
comprehensive investigation of electrical and low
frequency (10 Hz – 200 kHz) noise characteristics of BT
diodes processed from the Al0.25Ga0.75N/AlN/GaN/SiC
HEMT structures [5]. The investigation was carried out in
order to understand physical mechanisms of the charge
carrier trapping processes and their influence to the THz
detector performance. Measurements were performed in
temperature range from 77 K to 338 K. The obtained
results enable improvement of the operation
characteristics of GaN-based BT THz detectors.
The bow-tie diodes have a non-linear and asymmetric
current-voltage characteristic. This asymmetry is
explained by non-uniform carriers’ diffusion under the
non-uniform electric field distribution: it is concentrated
in the bow-tie apex. The voltage noise spectral density
dependency on bias has similar asymmetry and it is
directly proportional to voltage square at negative bias up
to -2 V and at positive bias up to approximately 0.2 V.
Proportionality of the noise spectral density to voltage
square indicates that observed voltage noise is determined
by the resistance fluctuations. The lowest noise level is

found at zero bias (BT diodes can operate as detectors
without bias).
Electrical characteristics of the investigated BT diodes
have showed that resistance is time-dependent and has
relaxation character. Characteristic times of this
relaxation are quite long: ranges from several
milliseconds to hundreds of seconds. Also hysteresis was
observed in resistance-voltage characteristics. The
performed noise spectroscopy revealed influence of the
defects as charge carrier capture centers to the THz
detector operation. The low frequency noise
characteristics of the BT diodes are comprised from the
1/f and Lorentzian type spectra. The observed fluctuations
are caused by charge carrier trapping processes in the
centers with relaxation times from few microseconds to
several milliseconds and activation energies in the range
from 0.349 eV to 1.29 eV.
Low frequency noise characteristics of GaN-based
bow-tie diodes with different apex width have been
investigated and it was found that investigated diodes
demonstrated an increase of 1/f type fluctuations with
decrease of the apex size. Correlation between the apex
width of the investigated BT diodes and parameters of the
observed trapping centers was not found.
Resistance instability in time and Lorentzian type
noise spectra of the GaN-based BT diodes are explained
by charge carrier trapping processes in deep centers
formed by defects. Influence of the defect centers was
more evident in noise characteristics of the diodes with
narrow apex.
Keywords: detector, GaN, noise, THz, trap.
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Tamo plazmonų poliaritonų tyrimas fotoninių kristalų heterodariniuose
Investigation of Tamm plasmon-polaritons in photonic crystal heterostructures
Lukas Jočionis, Saulius Tumėnas
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Puslaidininkių optikos laboratorija, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
lukas.jocionis@ff.stud.vu.lt
Laisvųjų elektronų virpesiai metale, susieti su
paviršinėmis
elektromagnetinėmis
bangomis
dielektrike, sukuria paviršinių plazmonų poliaritonų
modas. Viena iš tokių modų – Tamo plazmonai
poliaritonai (TPP) susidaro metalo ir fotoninio
kristalo sandūroje. Lyginant su įprastiniais
paviršiniais plazmonais, šių būsenų dispersinė kreivė
yra virš šviesos linijos ߱ൌ ܿ݇, todėl jos gali būti
žadinamos net ir esant statmenam šviesos kritimui,
nenaudojant prizmės [1]. Kadangi lokalizuojant
šviesą ties paviršiumi nereikia išpildyti visiško vidaus
atspindžio reikalavimų (pvz. naudojant prizmę), šios
būsenos gali būti žadinamos plačiame spinduliuotės
kritimo kampų diapazone. Svarbus Tamo plazmonų
poliaritonų privalumas yra tas, kad jie gali būti
žadinami ir TE, ir TM poliarizacijos šviesa. Šios
plazmoninės modos jau yra plačiai taikomos
praktikoje: optiniuose jungikliuose, lazeriuose,
detektoriuose, netiesinės optikos elementuose ir kt.
[2].
Teoriškai šviesos lokalizavimas fotoninio
kristalo / metalo heterostruktūrose aprašomas Fabry
– Perot rezonatoriaus modeliu. Tamo plazmoninės
poliaritoninės būsenos sudaromos fotoninio kristalo
draustinių juostų tarpe (FK stop juostoje), kur
kompleksinė atspindžio amplitudė fotoniniame
kristale artima vienetui. Spinduliuotei, kurios dažnis
yra mažesnis už laisvųjų elektronų plazminį dažnį,
metalo kompleksinė atspindžio amplitudė taip pat
artima vienetui. Siekiant suformuoti stovinčią bangą,
fazių skirtumas tarp atsispindėjusios ir kritusios
bangos turi būti 2πn (n = 0,1,2...) [1]. Apšvietus
tokią struktūrą plataus spektro šviesos šaltiniu,
fotoniniame draustinių juostų tarpe stebimas
atspindžio sumažėjimas, kuris atitinka Tamo
plazmono žadinimą (1 pav.).
Šiame darbe plazmoninių modų tyrimai atlikti
SiO2/Ti3O5 fotoniniuose kristaluose padengtuose
aukso sluoksniu. Matavimai atlikti naudojantis
spektroskopinės elipsometrijos metodika, dviejų
besisukančių kompensatorių elipsometru (RC2, J. A.
Woollam, Co., Inc.), atspindžio ir pralaidumo
geometrijoje 210  1700 nm spektrinėje srityje esant
0°  80° kritimo kampams. Nustatyta, kad Tamo
plazmoninio poliaritoninio rezonanso spektrinė
padėtis λTamm tiesiškai priklauso nuo spinduliuotės
kritimo kampo (2 pav.). Tamo plazmono poliaritono
didžiausias žadinimo efektyvumas (RTamm, atspindžio
koeficientas ties λTamm) pasiekiamas ties 56° kritimo
kampu, esant didžiausiai fotoninio kristalo atspindžio
kompleksinei amplitudei.
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priklausomybė nuo kritimo kampo
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Impulsinơs elektronikos plơtra
Impulse electronics development
Ferdinandas Vaitiekǌnas
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Saulơtekio al. 9, LT-10222 Vilnius
ferdinandasv@gmail.com
Puslaidininkiniai elementai, su veikianþiu elektriniu
arba šviesos impulsiniu mechanizmu, sudaro ImpulsinĊ
elektroniką [1]. Dominuoja bipolinis ir lauko
tranzistoriai, jǐ mikroschemos. Impulsǐ su gigahercǐ
pasikartojimo dažniu generavimui taikomi tranzistoriai.
Aktuali jǐ veikimo sparta ir ją ribojantys faktoriai.
Perjungimo metu elektronǐ pernašos laikas vienuose
tranzistoriuose mažơja, kituose didơja. Ribinio dažnio
fT(i,u)-laukas turơtǐ didinti elektronǐ pernašos spartą.
Kai ji maksimali, kolektoriaus srovơ pereina Ƴ sotƳ ir
tenkinama sąlyga IfTmax » Imax § 0,9–1,0. Tuomet apkrovos
tiesơ voltamperiniǐ charakteristikǐ šeimoje kritinio
režimo liniją kerta fT(i,u)-lauko linijǐ didžiausio tankio
vietoje. Srovơs stipris turơtǐ kisti pagal fɌ(i,u)-lauką.
Elektronǐ pernašos kanalo ilgis svarbus spartai. Jo
trumpinimas mažina perjungimo laiką bet riboja srovĊ.
Tranzistoriaus kanale, kiekvienu momentu injektuotǐ
elektronǐ pernašos trukmơ turơtǐ bǌti vienoda ir
minimali. Todơl reikia riboti elektronǐ išplitimą Ƴ darinio
kraštus. Išjungiant prisotintą tranzistoriǐ, išsiurbiami
krǌvininkai. Perjungimo trukmơ priklauso ir nuo srovơs
ar Ƴtampos šaltinio varžos. Tranzistoriǐ perjungianþio
signalo lygis lemia impulso amplitudĊ, formą ir laiko
parametrus. Elementas turi veikti bangolaidyje. Šie
faktoriai lemia pernašos laiką ir generuojamą dažnƳ.
Tranzistorius su trumpu kanalu pasiekia 20-25 GHz
dažnƳ prie nedidelơs srovơs [2]. Naudoja medžiagas su
didesniu elektronǐ judriu. Tuneliniuose tranzistoriuose
su 1 ȝm kanalu, fT / fmax siekia 33 GHz / 17 GHz. Telǌrą
taiko lauko tranzistoriǐ lustams kompiuteriuose.
Parenkant medžiagą elementui, bǌtina atsižvelgti Ƴ
galimą neigiamą diferencinƳ laidumą. Pernašos laikas per
neigiamą Ƴtampos- srovơs charakteristikos atkarpą turơtǐ
bǌti žymiai mažesnis už tranzistoriaus perjungimo
trukmĊ. Taip išvengiamas dinaminio domeno kanale
susidarymas. Siǌlome etalonu pripažinti tranzistoriǐ su
pralaidžiąja baze, kuriame pašalinti išvardinti faktoriai.
JAV firmos Agilent Technologies Com. ir
Picosecond Pulse Lab. impulsiniǐ generatoriǐ pramonơje
pasiekơ pasikartojimo dažnio pasaulio rekordą 3,35 GHz.
Impulsinei elektronikai priklauso TRAPATT diodai.
Svarbus jǐ parametras yra bazơs gale sandǌros N+N arba
P+P legiravimo profilio statumas. Jis Ƴtakoja krǌvininkǐ
difuzijai ir pradinơs srovơs tankiui, kuris svarbus
krǌvininkǐ griǌties sukơlimo procesui. Diodai generuoja
100-200V ir didesnơs amplitudơs impulsus su
pasikartojimo dažniu nuo 0,5 iki 3,5 - 4 GHz. Šaltiniuose
[3] nurodomi gauti kV amplitudơs impulsai. Dioduose
generavimą galima sužadinti ir šviesos impulsais.
Supergardeliǐ suminơ talpa mažesnơ už tuneliniǐ
diodǐ talpą ir jǐ srovơ didesnơ. Galimas optinis valdymas
ir taikomas grafenas. Siekiama THz dažnio [4].

Lazeriai generuoja impulsus su 50 - 175 GHz [5]
pasikartojimo dažniu. Taikomas ir pasikartojimo dažnio
dauginimas, koeficientu 100 ir daugiau. Generuojamǐ
optiniǐ impulsǐ pasikartojimo dažnƳ technologijos
padidina iki šimtǐ GHz. 2018 m. už trumpǐ optiniǐ
impulsǐ generavimą suteikta Nobelio fizikos premija.
Puslaidininkiniai jungikliai formuoja didelơs galios
0,5 ns impulsus optiniam radarui. Gautas elektros
impulso sutrumpinimas nuo 25,7 ns iki 7,3 ns su jo
amplitudơs padidơjimu [6]. Lazerio moduliavimas
kintamos trukmơs impulsu su didơjanþia amplitude
padidino perjungimo efektyvumą. Sužadinant lazerƳ
srove, 100 kartǐ didesne už ribinƳ jos tankƳ [7],
suformuoti 670 fs optiniai impulsai, jǐ galia 7,5 vatai.
Kietojo kǌno kristale sudarytas kvantinis taškas
[13]. Ʋvedamas vienas fotonas ir jis užpildo energijos
lygmenƳ, ten fiksuojamas. Vieno fotono impulsas
antrajam fotonui atveria Ƴơjimą Ƴ fotonǐ lustą. Veikia
kvantinơ atmintis. Galima sąveika su kiekvienu fotonǐ
qbitu. Prietaisai apdoroja kvantinĊ informaciją [8].
Kuriamas transistorinis lazeris [9]. Tarp emiterio ir
bazơs suformuota 2,2 mikrono kvantinơ duobơ. Joje
susidaro lazerio spindulys. Per du išơjimus išteka srovơ ir
šviesos srautas. Jis trunka 30 ps prie 3 GHz dažnio.
Sinchro fotonǐ efektas dešimtis kartǐ padidina
impulsinơs elektronikos veikimo spartą [10]. Jis veikia
elektriniuose elementuose ir injekciniuose lazeriuose.
Šviesos vienetinis šuolis formuojamas be relaksaciniǐ
virpesiǐ. Impulsǐ pasikartojimo dažnis padidơja 20%.
Reikšminiai žodžiai: elektronikos plơtra, veikimo
sparta, impulsǐ pasikartojimo dažnis.
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Silicio nMOS terahercų jutiklių hidrodinaminis modeliavimas
Hydrodynamic simulation of silicon nMOS terahertz sensors
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Vieni iš perspektyviausių terahercų jutiklių,
dirbančių kambario temperatūroje, yra silicio nMOS (n
tipo Metal Oxide Semiconductor) ir AlGaN/GaN HEMT
(High Electron Mobility Transistor) tranzistoriai. Yra
naudojama visa eilė modelių aprašančių minėtus
tranzistorius, pradedant nuo paprasčiausių (vienmatė
Oilerio lygtis be Puasono lygties) ir baigiant kinetinės
Bolcmano lygties sprendimu, skleidžiant pasiskirstymo
funkciją sferinėmis harmonikomis bei naudojant dvimatį
Monte Karlo metodą. Sferinių harmonikų metodas, kiek
mums žinoma, realizuotas tik mažo signalo atveju ir
tinka impedanso skaičiavimui, tačiau negali būti
naudojamas terahercų detekcijai modeliuoti. Monte karlo
metodas nors ir tiesiogiai sprendžia kinetinę Bolcmano
lygtį, tačiau naudoja labai daug mašininio laiko ir nelabai
tinka mažų signalų detekcijai modeliuoti. Šiuo metu
geriausias rezultatų tikslumo ir mašininio laiko sąnaudų
požiūriu yra dvimatis hidrodinaminis modelis (HD), į
kurio lygčių sistemą įeina Puasono lygtis bei trys pirmieji
Bolcmano lygties momentai. Šiame darbe pateikti HD
modeliavimo rezultatai, naudojant Synopsys TCAD
Sentaurus programų paketą. Anksčiau tokiu būdu buvo
modeliuoti AlGaN/GaN HEMT terahercų jutikliai [1].
Palyginimui pateikti difuzinio-dreifinio (DD) modelio
rezultatai (eliminuota energijos balanso lygtis). Taip pat
šiame darbe įvertinta kvantinių pataisų (QCorr) įtaka
pagrindiniams jutiklių parametrams - jautriui ir NEP
(Noise Equivalent Power).
Modeliuojamo nMOS tranzistoriaus struktūra
atitinka CMOS 130 nm technologiją. SiO2 sluoksnio
storis - 2.5 nm, akceptorių tankis kanalo srityje - 2·1018
cm-3. Buvo modeliuoti 60, 100 ir 300 nm sklendės ilgio
LG dariniai. Detektuojamas signalas, kurio dažnis - 1.0
THz ir amplitudė - 50 mV, paduodamas tarp santako ir
ištako, kai pastovioji santako įtampa lygi nuliui.
Detekcijos rezultatas - santako srovės pastovusis sandas.
Pastovioji sklendės įtampa buvo keičiama nuo 0.3 iki 2.5
V. Tranzistoriaus jautris (1 pav.) stipriai priklauso nuo
sklendės ilgio. Mažinant LG, santykinai didesnėje kanalo
dalyje moduliuojamas elektronų tankis, keičiant santako
įtampą. Kadangi tuo pačiu metu keičiasi ir elektronų
greitis, gauname pastoviojo santako srovės sando
padidėjimą. HD modelis duoda apie 25–30 % didesnį
jautrį už DD modelį. Skirtumas tuo mažesnis kuo
didesnis LG ir mažesnis dažnis. Kai dažnis mažesnis už
0.2 THz, skirtumas yra nedidelis ir galima naudoti DD
modelį, reikalaujantį mažiau mašininio laiko.
Teraherciniai signalai yra gana silpni. Dėl to labai
svarbus parametras yra NEP (2 pav.), kuris parodo, kokio
mažiausio stiprio signalus galima detektuoti, viršijant
triukšmų lygį. NEP minimumas yra pasislinkęs į

mažesnių įtampų sritį, lyginant su jautrio maksimumu.
Kvantinės pataisos paslenka tiek jautrio maksimumą,
tiek NEP minimumą į didesnių įtampų sritį. Tai yra dėl
to, kad pataisos stipriai pakeičia skersinio elektronų
tankio pasiskirstymą kanale. Taip pat sumažėja elektronų
tankis kanale ir išauga kanalo statinė varža, kuri keičia
NEP vertę.

1 pav. Jutiklio jautrio priklausomybė nuo sklendės
įtampos UG ir ilgio LG. QCorr - kvantinės pataisos

2 pav. NEP priklausomybė nuo sklendės įtampos UG ir
ilgio LG. QCorr - kvantinės pataisos
Reikšminiai žodžiai: terahercų jutikliai, nMOS, NEP,
kvantinės pataisos.
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Normalus ir sprogstamasis geros kokybės II rūšies superlaidininko plonų sluoksnių
suardymas veikiant galingais srovės impulsais
Regular and explosive damage of high quality II-type superconductor thin films by power
current pulses
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Ankstesnėje
Lietuvos
nacionalinėje
fizikos
konferencijoje buvo pristatytas geros kokybės II rūšies
superlaidininko plonų sluoksnių perjungimo iš
superlaidžios į normalią būseną modelis (S-N
perjungimas). S-N perjungimas vyksta leidžiant per šiuos
sluoksnius virškritinius nanosekundinės trukmės
elektrinius impulsus. Pagal šį modelį greitą sluoksnių
suardymą, iškart pasiekus kritinę srovę, apsprendžia
kumuliacinis efektas. Efektas atsiranda dėl ribos tarp S ir
N būsenų, Pearl’io ilgio pločio (Londono prasiskverbimo
gylio analogas sluoksniams), išlinkimo ir jos
nesuspaudžiamumo savybių [1]. Detaliau nagrinėjant
suardytų sluoksnių skenuojančio elektronų mikroskopo
vaizdus, paaiškėjo, kad yra suardymas, kurį, lyginant su
normaliu, galima pavadinti sprogstamuoju. Darbas
skirtas patikslinti pasiūlytą modelį.
Geros kokybės YBaCuO ploni sluoksniai (100-400
nm storio) pasižymėjo kritinės srovės tankiu jc virš
2.5106 A/cm2. Sluoksniams būdingas 88-93 K kritinės
temperatūros ruožas. Jie buvo užauginti iš garų fazės
metalorganinio nusodinimo būdu ant SrTiO3 ir NdGaO3
padėklų. Juosteliniai superlaidūs 1-4 mm pločio ir 5-8
mm ilgio bandiniai buvo pagaminti naudojant
fotolitografiją. Sidabriniai kontaktai buvo suformuoti
magnetroninio nusodinimo būdu.
Pasiūlyto modelio išskirtinis bruožas yra tas, kad
geros kokybės sluoksniuose Abrikosovo sūkuriai negali
nugalėti kraštinio barjero, ir S-N perjungimas vyksta
judant S-N ribai. Judant ribai siauru kanalu, įvairių
nestabilumų sąveika sąlygoja jos vingiuotą formą, ir dėl
to pasireiškia kumuliacinis efektas. Pasiekus suardymo
srovę Id, įvyksta lokalus juostelių suardymas –
nuotraukose matomos patamsėjusios dėmės kanale, ir dėl
kumuliacinių čiurkšlių atsiranda smulkūs sluoksnio
įtrūkimai. Tai ir yra normalus sluoksnių suardymas.
Paveikslėlyje 1 (a) matome, kad sluoksnis suardytas
ne tik dėl įtrūkimų, bet ir dėl pasiektos lydymosi
temperatūros vyksta jo lydymasis ir atsiranda griovelis.
Iš 1(b) pav. matyti, kad griovelio viršuje suardyta
medžiaga turi išlydyto žiedo formą.
Griovelio atsiradimas lydymosi metu yra
disipatyvaus suardymo nestabilumo rezultatas, kai plyšio
viršūnė papuola į stiprių srovių zoną. Tada vyksta tolesnė
srovės koncentracija viršūnėje ir stiprus energijos
išsiskyrimas, atsiveriant plyšiui. Remiantis mūsų
pasiūlytu modeliu, galima numatyti du skitrtingus
atvejus. Yra žinoma, kad kumuliacinės čiurkšlės greitis ir
jos sąlygotos pramušimo galimybės priklauso nuo
nesuspaudžiamosios terpės sueinamumo kampo.

a

b

10 Pm

6 Pm

1 pav. a) Sluoksnio suardymas grioveliu pasiekus jo
lydymosi temperatūrą; b) Išlydyto žiedo formos
sluoksnio suardymas dėl magnetinio srauto pagavimo
griovelio viršūnėje
Taigi esant normaliam suardymui, kai kampas nėra labai
aštrus, čiurkšlė neaplenkia ją formuojančios sueinančios
S-N ribos. Šiuo atveju S-N ribos srovės uždaromos virš
čiurkšlės ir ribos trūkimas neįvyksta.
Aštresnio kampo atveju čiurkšlės greitis padidėja,
atsiranda sluoksnio įtrūkimas, kuris patenka į stiprių
srovių zoną, ir dėl suardymo nestabilumo vyksta
vienalaikis S būsenos ir sluoksnio suardymas grioveliu.
Dėl šios priežasties S-N riba yra nutraukiama ir prasideda
srovės linijų uždarymas lydimas magnetinio srauto
pagavimu. Stiprios apskritimo formos srovės gali išlydyti
sluoksnį. Toks N zonos plėtimasis gali būti pavadintas
sprogstamuoju S-N perjungimu.
Tikslūs, stacionariu atveju, magnetinio srauto
prasiskverbimo į plokštelę su įpjova teoriniai
skaičiavimai duoda tokius pačius rezultatus, kaip mūsų
eksperimente. Magnetinis srautas pagaunamas viename
taške įpjovos viršūnėje, arba simetriškai dviejuose
taškuose arti viršūnės [2].
Norint patobulinti modelį, reikia panaudoti dvi
suardymo sroves: viršijus normalaus suardymo srovę Id,
atsiranda sprogstamojo suardymo srovė Iexd. Taip pat,
reikia ištirti Iexd priklausomybę nuo sluoksnio kokybės ir
nuo srovės dydžio.
Reikšminiai žodžiai: II rūšies superlaidininkai, S-N
riba, Pirlo ilgis, kumuliacinis efektas, suardymo srovės .
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Nauji spinduoliai su benzoilpiridino fragmentais trečiosios kartos OLED prietaisams
New benzoylpyridine compounds for application in third generation OLEDs
Domantas Berenis, Virginijus Ruibys, Ona Adomėnienė, Povilas Adomėnas, Gediminas Kreiza, Saulius
Juršėnas, Karolis Kazlauskas

Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Fotonikos ir nanotechnologijų institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
domantas.berenis@ff.stud.vu.lt
Dėl didelio šviesinio našumo, lankstumo ir santykinai
pigios masinės gamybos technologijos, organiniai
šviestukai (angl. k. organic light emitting diodes, OLED)
tampa neatsiejama naujųjų vaizduoklių ir apšvietimo
technologijų dalimi. Šiuo metu naujos (trečiosios) kartos
OLED emisiniams sluoksniams naudojamos medžiagos,
kurios pasižymi šiluma aktyvuota uždelstąja
fluorescencija (angl. k. thermally activated delayed
fluorescence, TADF). Tokie spinduoliai dėl mažo
energinio tarpo tarp singuletinių ir tripletinių lygmenų
nespindulinius tripletinius eksitonus gali konvertuoti į
singletinius (spindulinius) šiluminės energijos iš
aplinkos pagalba [1]. Yra pademonstruota, jog kruopštus
molekulių su donoriniais ir akceptoriniais fragmentais
struktūros dizainas leidžia šiose medžiagose pasiekti
našią eksitonų konversiją ir fotoliuminescencijos
kvantinį našumą (angl. k. photoluminescence quantum
yield, PLQY) siekiantį 100% [2].
Šiame darbe yra tiriami šeši nauji benzoilpiridinodikarbazolo ir benzoilpiridino-tertbutil-dikarbazolo
junginiai (1 pav.). Siekiama įvertinti skirtingų molekulės
fragmentų jungimo pozicijų ir tirpumą gerinančių
tertbutil grupių įtaką PL našumui. Darbo metu atlikta šių
junginių tirpalų ir liejimo būdu ant besisukančio padėklo
suformuotų sluoksnių fotofizikinių savybių analizė –
išmatuoti sugerties ir PL spektrai, įvertinta PL gesimo
dinamika bei nustatytos PLQY vertės ore ir inertinėje
atmosferoje. Taipogi atlikti OLED prototipų su našiausiu
spinduoliu gamyba ir charakterizavimas.

PL kvantinis našumas (%)

Tyrimų rezultatai patvirtino, jog nauji benzoilpiridino
spinduoliai pasižymi TADF savybėmis. Nustatytos
PLQY vertės įvairiose terpėse gerai koreliavo
tarpusavyje atitinkamiems spinduoliams (2 pav.).
Įvairiose matricose legiruotų spinduolių PLQY vertės
kelis kartus viršijo grynų sluoksnių vertes dėl nuslopinto
PL koncentracinio gesinimo. Iš tirtų spinduolių junginiai
U03 ir U04, kuriuose karbazolo fragmentai su centriniu
benzeno žiedu sujungti para- jungtimi, o azoto atomas –
piridino fragmento 3 padėtyje pasižymėjo didžiausiu
PLQY. Tikėtina, jog tam įtakos turėjo azoto atomo
padėtis, kuri sąlygojo molekulių konformaciją. Su
našiausiu spinduoliu U04 šiluminio garinimo vakuume ir
liejimo būdu suformuotų organinių šviestukų išoriniai
kvantiniai našumai atitinkamai siekė 6,6% ir 2,4%.
40
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TOL tirpalas, N2
Ploni sluoksniai:
PMMA, vak.
mCBP 5wt%, vak.
mCBP 10wt%, vak.
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2 pav. Tirtų benzoilpiridino spinduolių PLQY vertės
įvairiose terpėse inertinėje atmosferoje.
Reikšminiai žodžiai: organika, šviestukai, OLED,
uždelstoji fluorescencija.
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1 pav. Tirtų benzoilpiridino spinduolių molekulių
cheminės struktūros
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Atomų fotojonizacijos skerspjūvis nulinio radiuso potencialų aplinkoje
Atomic photoionization cross section in the presence of zero-range potential environment
Ignas Mataitis
Fizinių ir technologijos mokslų centras, Puslaidininkių optikos laboratorija, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius
ignas.programa@gmail.com
Fotojonizacijos metu šalia jonizuojamo atomo esantys koordinacinės aplinkos atomai įtakoja fotoelektrono
būsenas ir, ties fotojonizacijos kraštu ߱  ܧ (ܧ –
elektrono ryšio energija atominiame ݈݊ lygmenyje), lemia fotojonizacijos skerspjūvio

Čia ܴǡ ሺݎሻ – elektrono surištosios būsenos radialioji
funkcija ݈݊ lygmenyje, ݃ǡାଵ ሺݎǡ ݎԢሻ – radialioji atominė Green'o funkcija, tenkinanti lygtį


(6)
Smulkiosios struktūros funkcijos skaičiavimų rezultatus Zn 1s lygmens atveju (esant ߙ = 1,3 Å-1 [3]) kristaliniame cinke iliustruoja 1 pav., kuriame palyginimui pateikti eksperimentiniai duomenys iš duomenų bazės [4].
Kaip matyti, skaičiavimų rezultatai (gauti įskaitant tik
pirmąją koordinacinę sferą) gerai atitinka eksperimentines fotojonizacijos skerspjūvio osciliacijas.

(1)

ߪሺ߱ሻ ൌ ߪ ሺ߱ሻሾͳ  ߯ሺ߱ሻሿ

osciliacijas [1]. Čia ߪ ሺ߱ሻ – pavienio atomo fotojonizacijos skerspjūvis, ߯ሺ߱ሻ – osciliuojanti „smulkiosios
struktūros“ (fine structure) funkcija. Fotojonizacijos
skerspjūvio osciliacijos yra matomos fotoemisinėje
spektroskopijoje (PES, photoemission spectroscopy) ir
rentgeno spindulių sugerties spektroskopijoje (XAS, xray absorption spectroscopy).
Šiame darbe buvo atlikti fotojonizacijos skerspjūvio
skaičiavimai atsižvelgiant į koordinacinės aplinkos įtaką
fotoelektronų būsenoms, gretimų atomų kuriamą potencialą ܸୡ modeliuojant nulinio radiuso potencialais:


 ୀ

Ǥ

0,4
0,2

kF(k) (Å-1)
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ʹߨଶ
ͳ
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ߙ

(2)

Čia ߙ – atvirkštinis sklaidos nuo n-tojo atomo ilgis, ࢊ
– atomo koordinatė, ࢘ ൌ ࢘ െ ࢊ – elektrono koordinatė n-tojo atomo atžvilgiu.
Elektrono banginės funkcijos pavieniame atome buvo
skaičiuojamos taikant centrinio lauko artinį ir naudojant
Herman'o ir Skillman'o [2] atominį potencialą ܸ ሺݎሻ .
Naudojant šias funkcijas gauti ߪ ሺ߱ሻ spektrai gerai atkartoja standartinius rezultatus, pateiktus literatūroje. Fotoelektrono banginės funkcijos koordinacinėje aplinkoje
buvo skaičiuojamos Green'o funkcijos metodu. Osciliacijas lemiančio ߯ funkcijos nario išraiška (nepoliarizuoto spindulio atveju, įskaitant dipolinius ݈ ՜ ݈  ͳ
šuolius ir neatsižvelgiant į daugkartinės sklaidos pataisas) turi pavidalą
߯  ʹ 


ܰାଵ
ͳ
ሺ݀ ሻǤ
ܴ
ߙ െ ݇ ܯାଵ ǡାଵ 

(4)

כ
ሺݎǡ ݀ ሻܴݎǡ ሺݎሻ ݎଶ ݎǤ
ܰାଵ ൌ න ݃ǡାଵ

(5)
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1 pav. Eksperimentinė [4] ir šiame darbe suskaičiuota
cinko 1s lygmens smulkiosios struktūros funkcija
Koordinacinę aplinką modeliuojant nulinio radiuso
potencialais ir atsižvelgiant į šių potencialų įtaką fotoelektronų būsenoms, galima gerai aprašyti gilių atominių
lygmenų fotojonizacijos skerspjūvio matavimų duomenis. Sekliems lygmenims (ܧ  Ͳͳ eV) fotojonizacijos
skerspjūvio skaičiavimai gerokai skiriasi nuo eksperimentinių duomenų, greičiausiai dėl koordinacinės aplinkos įtakos surištosioms elektrono būsenoms.

(3)

ܯାଵ ൌ න ܴǡାଵ ሺݎሻܴݎǡ ሺݎሻ  ݎଶ ݎǡ

0,0

-0,4

Reikšminiai žodžiai: fotojonizacija, fotojonizacijos
skerspjūvis, koordinacinė aplinka.

Čia ݇ ൌ ξʹ݉ܧȀ – fotoelektrono banginis skaičius
(  – ܧjo energija), ܴǡାଵ ሺݎሻ – fotoelektrono radialioji
funkcija pavienio atomo atveju, ܯାଵ ir ܰାଵ – dipoliniai matriciniai elementai:
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III-grupės nitridų optinių savybių Monte Karlo modeliavimas
Monte Carlo simulations of optical properties in III-Nitrides
Oleg Kravcov, Jūras Mickevičius, Gintautas Tamulaitis
Vilniaus universitetas, Fotonikos ir nanotechnologijų institutas, Saulėtekio al. 3, LT-10257, Vilnius
oleg.kravcov@ff.vu.lt
Trinarių III grupės nitridų junginių, tokių kaip
AlGaN ir InGaN, optines savybes stipriai veikia tiek
laisvųjų, tiek lokalizuotų krūvininkų dinamika.
Draustinio tarpo fluktuacijos dėl junginio sudėties ir
kvantinės duobės storio fliuktuacijų bei įtempimų
netolygumo lemia didelį lokalizuotų būsenų tankį, kas
eksperimentiškai
stebima
matuojant
fotoliuminescencijos (FL) parametrų priklausomybes
nuo temperatūros: S formos juostos smailės padėčiai
ir W formos juostos pločiui. Be to, šiuose medžiagose
gali būti pasiektas didelis vidinis kvantinis našumas,
gyliai lokalizuoti krūvininkai yra izoliuoti nuo
nespindulinės rekombinacijos centrų. Kita vertus,
III-grupės nitridų prietaisai kenčia nuo FL efektyvumo
kritimo esant dideliems žadinimo tankiams, kuris yra
vadinamas efektyvumo nuokryčiu. Siekiant aprašyti
krūvininkų dinamiką mes pristatome teorinį modelį tuo
pačiu metu aprašantį susietą laisvų ir lokalizuotų
krūvininkų sistemą esant skirtingoms temperatūroms ir
žadinimo intensyvumas.
FL spektro modeliavimas buvo atliktas plačiame
temperatūrų (8 - 300 K) ir generacijos spartų (1022 1030cm-3s-1) intervale naudojant kinetinį Monte Karlo
algoritmą. Modelis aprašo sistemos, sudarytos iš laisvųjų
elektronų ir skylių bei lokalizuotų krūvininkų 3D
erdvės/energijos tinkle, laikinę evoliuciją. Termalizuoti
laisvieji krūvininkai juda nepriklausomai vienas nuo kito
o jų energija aprašoma naudojant Fermi - Dirako
statistiką. Tuo tarpu lokalizuotos elektrono-skylės poros
juda erdvėja šokuodamos per lokalizuotas būsenas, kurių
išbarstymas erdvėje yra atsitiktinis, o jų energija yra
pasiskirsčiusi pagal Gauso skirstinį. Krūvininkų sąveikos
ir rekombinacijos procesai yra apibrėžti nurodant
pradines sąlygas ir toliau modeliuojami atsižvelgiant į
sistemos būseną prieš tai buvusiame laiko žingsnelyje.
Skaičiavimo metu buvo naudojamas kvazinuostovus
žadinimo režimas: maksimalus laiko žingsnelių skaičius
buvo parenkamas pakankamai didelis, kad sistema
nusistovėtų, o laisvi krūvininkai buvo atsitiktinai
generuojami
erdvėje viso skaičiavimo metu,
priklausomai nuo generacijos spartos. Siekiant užtikrinti
aukštą kokybę ir sumažinti triukšmus skaičiavimai buvo
kartojami tūkstančius kartų kiekvieną kartą generuojant
vis kitokį atsitiktinį lokalizuotų būsenų pasiskirstymą.
Didžioji dalis naudotų parametrų buvo gaunami iš
eksperimentinių rezultatų, o kiti derinami lyginant
temperatūrines FL intensyvumo, smailės padėties ir
puspločio, priklausomybes, bei FL efektyvumo
priklausomybes nuo krūvininkų generacijos spartos esant
skirtingoms temperatūroms. Skaičiavimo rezultatai buvo
tapatinami
su
eksperimentiškai
išmatuotais

FWHM (meV)

Energija (eV)

AlGaN/AlGaN kvantiniuose lakštuose su stipria
lokalizacija (žr. 1 pav.).
Modeliavimo metu buvo nustatyta lokalizacijos įtaką
krūvininkų dinamikai. Tapatinant modeliavimo
rezultatus su eksperimentiškai išmatuotais FL spektrais
nustatyti
pagrindiniai procesai,
lemiantis FL
priklausomybe nuo temperatūros ir žadinimo. Parodyta,
kad efektyvumo nuokryčio efektą esant stipriai
lokalizacijai galima aprašyti neįskaitant Ožė
rekombinacijos.
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1 pav. Modeliavimo metu apskaičiuotos (linija) ir
eksperimentiškai gautos (taškai) AlGaN kvantinių lakštų
FL juostos smailės padėties (a) ir juostos puspločio (b)
priklausomybės nuo temperatūros.
Reikšminiai žodžiai: Nitridiniai puslaidininkiai,
liuminescencijos našumas, krūvininkų lokalizacija,
Monte Karlo modeliavimas
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Savaiminis pakaitimas ir krǌvininkǐ pernaša grafene
Self-heating controlled carrier transport in graphene
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accumulation of non-equilibrium (hot) phonons as a
plausible explanation for the observed dependence of
the vdr-E slope in the range of the hot-carrier transport.
The detailed treatment of the scattering process
suggested that there is an observable difference between
the particle motion in the presence of an equilibrium
phonon gas compared to one characterized by a fully
resolved hot-phonon distribution [6]. As a result, these
non-negligible corrections can be of the same order as
the modification of the current induced by self-heating.

Graphene is a good electronic and thermal conductor
and materials made from it have been proposed for a host
of applications ranging from transparent electrodes,
photodetectors, barristors to high-frequency field-effect
transistors [1]. High-field longitudinal transport when
electric field is applied in the graphene layer plane has
been widely investigated. In particular, carrier drift
velocity as a function of electric field was measured [2]
or calculated in a number of papers. It was shown that
heating of the substrate does not develop
instantaneously, but rather takes place over many tens of
nanoseconds. This result can be attributed to the large
thermal mismatch between channel and substrate and
indicates that pulsed investigations of graphene,
performed on nanosecond time scale, should allow its
intrinsic non-equilibrium characteristics to be revealed.
However, the carrier drift velocity data of graphene on
sapphire are lacking.
The investigated monolayer graphene samples were
grown by metalorganic chemical vapour deposition
[3,4]. The low-field carrier mobility (200 cm2/(Vs)) and
carrier densities (n = 1.3-1.5x1012 cm-2) were estimated
from Hall effect data or from measuring the sample
resistance in a transmission line measurement (TLM)
pattern (pads width w = 100 μm x 100 μm; inter-pad
lengths are L = 8, 13, 18, 22.4, 33, and 53 μm). The
contact resistance for the TLM pattern was Rc = 750 Ω.
The carrier density of 2x1012 cm-2 was also found from
the graphene Fermi level position. Dirac point is on the
negative or positive voltage indicating n- or p-doping,
respectively.
Experimetal setup devoted to study nitride
heterostructures [5] was adopted to investihate graphene
samples. Current-voltage characteristics were measured
in the monolayer graphene up to high electric fields with
the aid of 2 ns duration voltage pulses. The high-field
measurements for graphene on sapphire were compared
to that for graphene on HfO2. The carrier drift velocity vdr
was estimated under assumption of the constant carrier
density and the uniform average electric field E: vdr =
I/qnw, where I is the current passing through the sample
and q is an elementary charge. The highest hole velocity
vdrmax = 2.3x107 cm/s (Fig. 1) is attained in the
monolayer graphene on sapphire at the electric field of
70 kV/cm. Due to the relatively low Hall hole mobility
(200 cm2/Vs) this value of the drift velocity is more than
two times lower that for electrons in grahene on SiC
(5.2x107 cm/s at 17 kV/cm [2]). Let us consider the
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Fig. 1. Room temperature carrier drift velocity in
graphene on sapphire (triangles) and SiC (stars, [2])
versus the average electric field: hole density of
1.3x1012 cm-2 (triangles), electron density of 7.0x1012
cm-2 (stars). Voltage pulse duration is 2 ns (this work)
and 100 ns [2].
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Taškiniai defektai gali daryti stiprią įtaką kristalų,
įvairių puslaidininkinių heterostrukūrų, ličio jonų
baterijų savybėms, todėl šių medžiagų tyrimams būtina
įvertinti defektų susidarymo, migracijos ir evoliucijos
dėsningumus. Kai medžiaga kristalinė, taškinių defektų
tyrimams galima panaudoti kanaliavimo reiškinį – į
medžiagą artimu kristalografinei ašiai kampu krintančios
dalelės gali patekti į atvirus kanalus, kuriose gaunama
potencinė duobė tarp atominių ašių. Tokiu būdu
gaunamas didesnis dalelės siekis medžiagoje.
Papildomas kanaliavimo privalumas yra tas, kad
teigiamų dalelių pluoštelis atomų kanaluose dėl
Kuloninės sąveikos yra sufokusuojamas. Jeigu
tarpmazginis atomas yra tokio kristalo kanale,
sufokusuotas dalelių pluoštelis turi didesnę sąveikos
tikimybę su atomu, todėl padidėja tokio atomo detekcijos
jautrumas. 0,1 – 10 μm storio medžiagų sluoksniuose
tokių atomų detekcijai gali būti pritaikyti Rezerfordo
atgalinės sklaidos (angl. Rutherford backscattering
spectroscopy, RBS) bei dalelių sužadintos rentgeno
spindulių emisijos (angl. particle induced X-ray
emmision, PIXE) metodikos naudojant protonų, alfa
dalelių ar ličio jonų pluoštelius.
Siekiant nustatyti optimalias eksperimentines
kanaliavimo sąlygas, reikalinga atlikti teorinį vertinimą.
Šio darbo metu skaitinio modeliavimo paketu GEANT4
[1] buvo modeliuotas jonų kanaliavimas Si, Cu ir kituose
kristaluose. Įvesties failams GEANT4 modeliavimui
gauti taip pat buvo naudotas DYNECHARM++ [2]
paketas, skirtas simuliuoti koherentines sąveikas tarp
didelės energijos dalelių ir kompleksinių kristalinių
struktūrų, sprendžiant klasikines judėjimo lygtis. Šio
paketo pagalba buvo įvertintas potencialas, branduolių,
elektronų tankiai ir kt. Vario kristalinės gardelės
potencialo pasiskirstymas <100> kryptimi pateiktas 1
pav.
FTMC branduolinių tyrimų skyriuje esantis jonų
greitintuvas Tandetron 4110A gali sukurti iki 2 MeV
energijos protonų pluoštelį, todėl tokios energijos
protonai ir naudoti simuliacijose. Remiantis GEANT4
skaičiavimais, amorfiniame varyje 2 MeV protonų siekis
yra apie 18.2 μm. 2 pav. pateikta <100> kryptimi
kanaliuojančių protonų išeigos ir išlekiančių dalelių
vidutinės energijos priklausomybė nuo skirtumo nuo
siekio amorfinėje medžiagoje. Apie 95 % protonų išeina
iš 18.2 μm dydžio kristalo su vidutine 65 keV energija, o
maksimalus kanaliuojančių protonų siekis yra 19.8 μm.
Palyginimui 2 pav. pateikta ir alfa dalelių kanaliavimo
išeiga bei energijos priklausomybė. Amorfinėje
medžiagoje alfa dalelių siekis yra apie 3.5 μm, o iš tokio
dydžio kristalinės medžiagos <100> kryptimi išlekia apie

99 % alfa dalelių su vidutine 60 keV energija.
Maksimalus <100> kryptimi kanaliuojančių alfa dalelių
siekis yra 4.7 μm.
Remiantis gautais teoriniais rezultatais galima ruoštis
eksperimentiniam kanaliavimo vertinimui, tačiau būtina
atsižvelgti į tai, kad modeliavime vario kristalinė gardelė
buvo ideali, be defektų, neatsižvelgiama į termines atomų
vibracijas, o dalelių pluoštelis yra taškinis ir vienkryptis.

1 pav. Vario kristalinės gardelės potencialas <100>
kryptimi.

2 pav. <100> kryptimi kanaliuojančių dalelių išeiga ir
vidutinė energija.
Reikšminiai žodžiai: skaitinis modeliavimas, jonų
kanaliavimas, kristalas
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GaAs1-xBix yra naujas ir daug žadantis
puslaidininkinis lydinys, turintis potencialų taikymą
optoelektronikoje, pavyzdžiui, kaip aktyvusis sluoksnis
lazeriniuose dioduose (LD). Bi atomų įterpimas į GaAs
junginį lemia stiprų draudžiamosios energijos juostos
sumažėjimą ((84–91) meV/%Bi), jos priklausomybė nuo
temperatūros daug silpnesnė, o toliau didinant įterpiamų
Bi atomų koncentraciją (x > 10 %) netgi galima
numalšinti Ožė rekombinaciją. Tai būtų ypatingai svarbu
optinio ryšio sistemose naudojamiems LD.
Deja, tokius junginius išauginti aukštos kokybės yra
technologiškai sudėtinga, kadangi yra reikalinga
žemesnė auginimo temperatūra [1]. Įvairūs defektai ir
netobulumai blogina puslaidininkinio lazerio elektrines
ir optines charakteristikas, todėl yra didelis poreikis
išsiaiškinti vykstančius fizikinius procesus bandiniuose.
Pirmenybė teikiama jautriems ir neardantiems
charakterizavimo būdams – žemadažnė triukšminė
spektroskopija tam puikiai tinka [2].
Šio darbo tikslas – nustatyti aktyvius triukšmo
šaltinius bei jų vietą GaAsBi lazeriniuose dioduose esant
tiesioginiam ir atgaliniam priešįtampiui.
Atlikti 1,09 μm bangos ilgio GaAsBi lazerinių diodų
elektrinių triukšmų tyrimai esant tiek tiesioginiam, tiek
atvirkštiniam priešįtampiui. Matavimai tiesiogine
kryptimi atlikti priešslenkstinėje LD veikoje, kuomet
tekanti srovė yra daug mažesnė už slenkstinės srovės
vertę.
Pagal įtampos fliuktuacijų spektrinių tankių SU
priklausomybių pobūdį nuo srovės stiprio esant
tiesioginiam priešįtampiui, tirtus bandinius galima
suskirstyti į dvi grupes – turinčius vieną aiškų
maksimumą priklausomybėje (1 pav. a) LD A) ir
turinčius porą ar daugiau (1 pav. a) LD B ir LD C).
Pirmosios grupės LD pasižymi 1/f-tipo elektrinėmis
fliuktuacijomis visame tirtame srovių intervale.
Antrosios grupės bandiniai be 1/f-tipo fliuktuacijų turi ir
aiškią generacinio-rekombinacinio (g-r) triukšmo
komponentę, kuri nulemia antrąjį maksimumą triukšmo
spektrinio tankio priklausomybėje nuo srovės stiprio.
Kaip parodyta [3], tokią pirmosios grupės LD SU formą
lemia paviršiuje egzistuojantis nuotėkio srovės kanalas.
Tuo tarpu antrosios grupės bandiniams pritaikius g-r
triukšmo spektroskopiją nustatyta, kad minėtos g-r
fliuktuacijos yra nulemtos defektų, susijusių su įterptu Bi
– taigi, triukšmo šaltinis yra aktyviojoje LD srityje ar
sąlytyje su juo.

Nors
dažniausiai
triukšmų
tyrimas
esant
atvirkštiniam priešįtampiui taikomas fotodiodų ar
griūtinio pramušimo diodų charakterizavimui, nemažiau
naudingos informacijos galima gauti ir lazerinių diodų
atveju, pavyzdžiui, apie paviršinių nuotėkio kanalų
egzistavimą ar LD veidrodžių kokybę. Atlikti matavimai
rodo, kad visi tirti GaAsBi LD pasižymi 1/f-tipo
fliuktuacijomis esant atvirkštiniam priešįtampiui. Šiuo
atveju norint tarpusavyje palyginti skirtingus bandinius,
jų įtampos fliuktuacijų spektriniai tankiai SU buvo
perskaičiuoti į srovės fliuktuacijų spektrinius tankius
ଶ
(Rdif – LD diferencialinė varža), kadangi
ܵூ ൌ ܵ Ȁܴௗ
bandinių diferencialinės varžos gana stipriai skiriasi
esant atvirkštiniam priešįtampiui. Rezultatai rodo, kad
ܵூ ̱ ܫଶ (1 pav. b) tirtame srovių intervale, o tai reiškia,
kad visuose LD atvirkštine kryptimi tekanti srovė yra
nuotėkio tiek dėka paviršinių defektų, tiek dėka
formuojant veidrodžius skėlimo metu sukurtų paviršinių
būsenų egzistavimo [4].
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1 pav. GaAsBi LD įtampos fliuktuacijų spektrinių
tankių priklausomybės nuo srovės stiprio tiesiogine
kryptimi (a) ir srovės fliuktuacijų spektrinių tankių
priklausomybės atvirkštine kryptimi (b) esant 1 kHz
dažniui.
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The Shockley-Queisser theory puts limits on the
efficiency of a single-junction solar cell. In general, it
assumes that only photons having energy close to a
semiconductor forbidden energy gap are used effectively
in the formation of electrical output signal. Extra energy
of the high energy photons that is not used for the
electron-hole generation is scored up only through the
process of carrier thermalization, i.e. through the lattice
heating and thus resulting negative effect on solar cell
efficiency. Photons with energy lower than the forbidden
energy gap are assumed to be not absorbed at all.
Hot carriers are free carriers having energy higher
than the equilibrium one. The intraband light absorption,
i.e. the free carrier absorption, leads to the rise of hot
carrier photoemf across a semiconductor potential
barrier. Such voltage signal rise has been investigated
across Ge, Si, GaAs l-h and p-n junctions illuminated
with a CO2 laser light (hQ = 117 meV). Another possible
way of carrier heating can be implemented by use of
residual photon energy left over during the electron-hole
pair generation due to the absorption of high energy
photons.
In this communication we present experimental
evidence of hot carrier influence on the net photovoltage
formation across GaAs p-n junctions as promising
candidates for solar cell production. In contrast to earlier
declared two components [1], here we consider the net
photovoltage consisting of three components:
ܷ௧ ൌ ܷீ  ܷு   ்ܷ .

Fig.1. Spectral dependence of UHC (squares) and UG
(circles) photovoltage components across GaAs p-n
junction. Triangles and solid line depict the distribution
of GaAs two-photon absorption coefficient E (right).
classical UG caused by two-photon absorption. However,
the electron-hole pair generation due to two-photon
absorption may be suppressed by another mechanism, the
thermal generation, if carrier heating is strong enough. As
a rule, the UHC component prevails at lower laser
intensities and longer wavelengths (Fig. 1).
As for conclusion, besides the usually considered
thermalization of hot carriers, the magnitude of the net
photovoltage depends on the result of mutual competition
between the generation-induced component and two hot
carrier-caused components. Maximum reduction of the
carrier heating and hot carrier photovoltage contribution
should boost the efficiency of a p-n junction solar cell. Or
may be the Shockley-Queisser limit should be revised?

(1)

The first one, UG, is a relatively slow component
caused by a classical electron-hole pair generation. The
second one, UHC, is fast and demonstrates opposite
polarity; these two features are inherent properties of the
hot carrier photovoltage. The third one, UT, having the
same polarity as UHC, is also slow and is the
thermoelectric voltage caused by the p-n junction lattice
heating resulting from the hot carrier thermalization.
Numerical analysis of temporal shape of the
experimental photovoltage signal induced by short
nanosecond laser pulses enabled identifying all three
components. Investigations within 1.06 – 2.92 Pm
spectral range reveal that predominance of each separate
component depends on both light wavelength and
intensity. Irradiation of the junction with laser pulses
having photon energy lower than the semiconductor
forbidden energy gap permits to observe directly
simultaneous formation of the UHC component and the

Keywords: hot carriers, laser radiation, p-n
junction, solar cell, two-photon absorption
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Spektrinės terahercinių impulsų emisijos priklausomybės iš germanio kristalų
Spectral dependences of terahertz pulse emission from germanium crystals
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Įvairios medžiagos žadinamos ultratrumpais lazerio
impulsais generuoja impulsinę elektromagnetinę
spinduliuotę, kurios dažnis yra teraherciniame (THz)
diapazone. Šis efektas visų pirma buvo pastebėtas
netiesiniuose kristaluose, o vėliau ir puslaidininkių
kristalų paviršiuose, kur generacija vyksta dėl sparčiai
kintančių fotosrovių. Vėliau THz impulsų generacija
buvo
pademonstruota
organiniuose
kristaluose,
feromagnetinėse ir feroelektrinėse medžiagose ar
struktūrose, bei hibridiniuose perovskitose. Fizikinės
THz generacijos priežastys yra skirtingos, o tai suteikia
galimybę nustatyti įvairias medžiagų savybes.
Plačiausiai tyrinėjamos yra tiesiatarpės puslaidininkinės
medžiagos [1] dėl jų efektyvios optinės spinduliuotės
sugerties, bei efektyvaus THz impulsų generacijos.
Pasinaudojus šiomis savybėmis buvo sukurtas THz
impulsų emisijos spektroskopijos (TES) metodas.
Naudojantis juo buvo nustatyti tiesiatarpių puslaidininkių
laidumo juostos šoniniai slėniai [2], bei laidumo juostos
trūkio vertė GaAsBi/GaAs heterosandūroje [3].
Šiame darbe tyrinėjamas Germanis (Ge) tai
netiesiatarpis puslaidininkis, kurio draustinių energijos
tarpas yra 0,66 eV, tačiau tiesioginiai šuoliai galimi
pasiekus 0,8 eV. Iki šiol Ge buvo tyrinėjamas tik žadinant
jį optine spinduliuote kurios fotono energiją (1,55 eV ir
1,2 eV) daug didesnė už draustinių energijų tarpą [4]. Šie
tyrimai leido nustatyti, jog vienas iš generacijos
mechanizmu yra trečios eilės netiesinis efektas –
elektriniu lauku indukuotas optinis lyginimas (EFIOR).
Šiame darbe buvo tyrinėjami skirtingo legiravimo
tipo (i, n ir p tipo) ir laipsnio Ge bandiniai, kurių
paviršiaus plokštuma buvo (111). TES spektrai , bei
optinio žadinimo – THz zondavimo matavimai buvo
atlikti naudojantis ultratrumpų lazerio impulsų lazeriu
„Pharos“ („Šviesios konversija“), kurio bangos ilgis
1030 nm, bei juo kaupinamu optiniu parametriniu
stiprintuvu. THz impulsai buvo detektuojami GaAsBi
foloaidžia antena („Teravil“).
Spektruose (1 pav.) galima matyti, jog p–Ge ir i–Ge
turi didžiausią THz generacijos efektyvumą šalia
tiesioginio tarpo, kurį galima paaiškinti tuo, jog esant
pakankamai mažam paviršiniam laukui, vyrauja
generacija dėl foto-Demberio. Šiuo atveju THz impulsus
generuoja didelio judrio Γ slėnio elektronai. Tuo tarpu n–
Ge generacijos efektyvumas didėja, didinant fotono
energiją, nes generacija vyksta dėl paviršinio elektrinio
lauko. Kadangi šis yra stipriausias prie paviršiaus,
trumpėjant optinės spinduliuotės sugerties gyliui laukas
paveikia daugiau sužadintų krūvininkų.
Atlikus optinės spinduliuotės žadinimo ir THz
zondavimo eksperimentus i-Ge bandinyje. Buvo

THz impulso amplitudė, s.v.

pastebėta, jog žadinant optine spinduliuote (~0,8 eV)
matomas greitas rekombinacijos procesas, kuris gali būti
paaiškintas elektronų sklaida į L slėnį. Šis procesas
didinant fotono energiją yra užgožiamas sklaidos į
aukštesnį Χ slėnį.
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Galiausiai buvo atlikti THz impulsų generacijos
priklausomybės nuo azimutinio kampo prie skirtingų
žadinančių fotono energijų. Buvo pastebėta, kad
įprastinis EFIOR (111) i-Ge bandinyje vyksta žadinant į
Γ slėnį. Tačiau žadinant energija žemesne nei Γ slėnio
vertė azimutinė priklausomybė išliko, bet pakeitė fazę.
Mikroskopinis šio efekto aiškinimas susijęs su žadinimų
į L slėnius. Šių izoenergetiniai paviršiai yra elipsoidai,
kurių ašimis efektinė elektronų masė skiriasi daugiau nei
eile, dėl šios anizotropijos atsiranda kintama fotosrovė
lygiagreti paviršiui.
Šiame darbe buvo pastebėta pakankamai efektyvi
THz impulsų generacija iš i-Ge bandinių, bei pakankamai
greita elektronų sklaida iš Γ slėnių ties telekomunikacijų
bangos ilgiais. Šios savybės leidžia tikėtis Ge
panaudojimo THz optoelektronikoje.
Reikšminiai žodžiai: Terahercai, Terahercų emisijos
spektroskopija, germanis, ultratrumpi lazerio impulsai.
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Lazerinio apšvitinimo įtaka GeSn struktūrų optoelektroninėms savybėms
Laser irradiation impact to optoelectronic properties of GeSn structures
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Group IV elements of silicon and germanium have
been served as basic materials for photo detection for
many years. Further extension of detection range to the
mid-infrared region can be performed by few schemes.
Among them, all group IV alloy of germanium-tin
(GeSn) based material has shown promising
characteristics by extending the detection range to long
wavelength range [1]. In developing group IV-based
photonics, the major setback is connected with the nature
of the material itself, i.e., both silicon (Si) and
germanium (Ge) are indirect bandgap semiconductors
that leads to low performance in comparison with direct
bandgap III-V semiconductors [2]. Enhancement of Sn
content in GeSn alloy above 8% leads to direct bandgap
semiconductor, favorable for photo-detection.
We focused our study on optoelectronic properties of
160-400 nm thick Ge1-xSnx layers on silicon (x = 0.04).
The GeSn layer was converted to graded-bandgap
structure by optimal 1064 nm Nd:YAG laser irradiation
due to thermogradient effect [3]. The TEM/EDS
cross-section analysis, XRD, Raman and UV reflection
spectra confirmed the exponential increase of Sn atomic
content at the surface by an order of magnitude leading to
direct-indirect graded-bandgap structure.
The main material parameters relevant for
photo-detectors are carrier lifetime, diffusion coefficient
and diffusion length. We employed contactless optical
techniques as differential transmittivity, differential
reflectivity, and light induced transient grating for their
nondestructive determination. The determined slow free
carrier lifetimes by differential transmittivity were in
20-30 ns range and weakly dependent on excitation,
whereas differential reflectivity decays provided faster
initial decays (see Fig. 1) attributed to surface
recombination. Surface irradiation by 1064 nm laser for
Sn redistribution by thermogradient effect did not induce
appreciable changes of recombination parameters
validating the method suitability for photodetector
production. Few times larger than in silicon diffusion
coefficients of carriers were determined by light induced
transient grating method. Diffusion length of few Pm
was obtained using measured lifetimes and diffusivities,
which verifies GeSn suitability for efficient
photodetectors.

The work was supported as part of the Program on
Mutual Funds for Scientific Cooperation of Lithuania
and Latvia with Taiwan project: GeSn-based photo
sensor - from basic research to applications. The authors
sincerely acknowledge E. Kasper, K. Lyutovich from
University of Stuttgart for provision of 400 nm-thick
samples.
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Fig 1. Fast differential reflectivity decays in irradiated
sample. Solid lines are two-exponential fits.
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Temperature-dependent photoluminescence of ZnMgO thin films
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All ultraviolet-C (UV-C) radiation from the Sun is
understanding of the underlying optical and electrical
absorbed by the ozone/triatomic oxygen (200–280 nm) in
properties of both the constituent materials separately,
the atmosphere. Therefore, the UV region with
and their thin film structures.
wavelengths of 200–280 nm is “solar blind”, i.e. it can be
In this work, optical properties of wurtzite-ZnMgO
detected without the influence of the Sun’s radiation.
and rocksalt-ZnMgO thin films, grown on latticePhotodetectors with a cutoff <280 nm thus could be
matched crystalline substrates, are investigated in a wide
defined as solar-blind. Solar-blind photodetectors are
temperature range (3-300 K) using photoluminescence
naturally attractive for a many of applications, requiring
(PL) spectroscopy under different excitation (energy and
visible (VIS) and infrared (IR) spectral regions of the
power density) conditions.
solar radiation not to trigger any response in the device.
The spectroscopic features observed are attributed to
In particular, solar-blind deep-UV (DUV) photodetectors
different processes of carrier dynamics in the ZnMgO
have led to various applications in defense (missile
thin film structures studied. In particular, the sharp highdetection), astronomy, flame detection, biomedicine
energy feature is due to interband (band-to-band) optical
(psoriasis, skin care) chemical sensing (gas analysis,
transitions in ZnMgO epitaxial layer, while low-energy
pollution detection, monitoring ozone holes), water
PL bands are related to the presence of defect states
purification, UV curing of paints/adhesives, inspection of
within a bandgap of ZnMgO. Moreover, the bandgap
UV leakage, etc. [1].
energy of ZnMgO is estimated using Varshni analysis
Wide-bandgap (WBG) semiconductors such as GaN
procedure and compared to the optical bandgap,
(bandgap energy 3.4 eV), ZnO (3.29 eV), ZnS (3.76 eV),
established experimentally. Furthermore, possible
ZnSe (2.82 eV), SiC (2.3–3.2 eV), AlN (6.20 eV),
transfer mechanisms of charge carrier are discussed in
diamond (5.5 eV), and Ga2O3 (4.4–5.3 eV), along with
regard to activation energies calculated.
their alloy combinations (e.g., AlGaN, ZnMgO), are
sensitive to UV by their interband absorption and are
Acknowledgements. This work is supported by Mtherefore attractive for their solar-blind nature.
era.net project “ZnMgO materials with tunable band gap
Although AlGaN is the most widely studied and
for solar-blind UV sensors” co-funded by Research
competitive WBG technology for solar-blind
Council of Lithuania (No. S-M-ERA.NET-19-3).
applications, nevertheless, the lack of low-cost native
substrates generates misfit dislocations and stresses in the
epilayers which adversely affect device performance.
Keywords: wide bandgap semiconductor, ZnMgO,
Meanwhile, ZnO-based materials have many impressive
photoluminescence.
advantages over GaN-based alternatives, such as lower
density of defects, stronger radiation hardness and being
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application in solar-blind UV detection, significantly
enhancing the ability of the devices at different energies
simultaneously. Since photodetectors are sensitive to
extended defects, the potential of lattice-matched meltgrown substrates [3, 4] makes ZnMgO material very
promising for UV sensor applications.
The results of fundamental optical characterization
serve as underlying feedback to the technological
development of the thin film structures of high-TXDOLW\
the key to the success of the devices lies in a thorough
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