РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАДПЛИННИХ КРАПЕЛЬ У
ЗАГАРТОВАНИХ КРИСТАЛАХ ГЕЛІЮ
О.П.Бірченко, Є.О.Вехов, М.П.Міхін, Е.Я.Рудавський (ФНТ, 39, 2013)
Вперше експериментально виявлені нові незвичні процеси фазової
еволюції та релаксації в загартованих кристалах гелію, які містять в собі
надплинні краплі. При твердінні таких крапель зрештою утворюється
довгоіснуючий склоподібний стан.
Методом ядерного магнітного резонансу (на ядрах 3Не) досліджена
спін-граткова релаксація у двофазній системі – кристал + надплинні краплі
- Час спін-граткової релаксації в
надплинних краплях набагато
більший, ніж в об’ємній надплинній
рідині.
- Цей час визначається взаємодією
3Не-3Не на границі краплі з
матрицею.
- В об’ємній надплинній рідині час
спін-граткової релаксації
визначається часом дифузії атомів до
стінок вимірювальної комірки.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ
ТЕПЛОЄМНОСТІ 1D ЛАНЦЮЖКІВ АТОМІВ Xe, АДСОРБОВАНИХ В КАНАВКАХ
В’ЯЗОК ВУГЛЕЦЕВИХ ОДНОСТІННИХ НАНОТРУБОК
М.І. Багацький, В.Г. Манжелій, В.В. Сумароков, М.С. Барабашко (ФНТ, 39, 2013)

Вперше досліджена теплоємність одновимірних (1D) ланцюжків атомів Хе,
фізично адсорбованих в зовнішних канавках в’язок.
1D ланцюжок атомів Хе в канавці
Нижче
4
К
спостерігається
характерна для 1D систем лінійна
температурна залежність СР(Т)
Вище
8
К
виникає
розходження
між
експериментом
та
теорією,
що
може
пояснюватись тепловим розширенням ланцюжків
та утворенням в них вакансій.
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П’ЄЗОМАГНЕТИЗМ МОНОКРИСТАЛІВ FeSe
В.Д.Філь,К.Р.Жеков,Т.М.Гайдамак, Г.А.Звягіна, І.В.Білич (Europhys.Lett., 103, 2013)
Вперше в залізовмісному надпровіднику виявлено п’єзомагнетизм, який є
наслідком існування антиферомагнітних флуктуацій, і призводить до генерації
електромагнітного поля при опроміненні звуком.
Процес описується рівняннями Максвелла

d 2 Ey
dz2

4 i
c2

jy

4 i
c

dmx
dz

Поле EEy є сумою індукційного та
п’єзомагнітного внесків:

jy

Ey

i
c

Hu x

mx

du x
dz

ux– зсув у хвилі; mx – момент, що індукується
звуком; H || z – зовнішнє магнітне поле

У надпровідному
cтані
п’єзомагнетизм
зберігається, а
його еволюція
визначається
лондонівською
глибиною
проникнення
L (вставка)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАДПРОВІДНОСТІ І МАГНЕТИЗМУ
В СПОЛУКАХ FeSe1-xTex. ЕФЕКТИ ВСЕБІЧНОГО ТИСКУ
Г.Є. Гречнєв, В.О. Десненко, А.С. Панфілов, О.В. Федорченко,
В.О. Пащенко, О.Н. Блудов, С.Л. Гнатченко (ФНТ, 40, 2014)

Досліджені залежності від складу температури надпровідного переходу і магнітної
сприйнятливості нормального стану, а також їх баричних похідних свідчать про
антагоністичний характер взаємозв'язку надпровідності та магнетизму в шаруватих
залізовмісних надпровідних сполуках FeSe1-xTex.

ПОСИЛЕННЯ ТА ПОСЛАБЛЕННЯ СИГНАЛУ ДВІЧІ ОДЯГНЕНИМИ СТАНАМИ
О.М. Омельянчук, С.М. Шевченко, Д.С. Карпов
(“Квантові когерентні явища в джозефсонівських кубітах”, Київ: Наукова Думка, 2013 р.,
arXiv:1309.2619)
Вивчено спосіб керування поведінкою системи “надпровідний кубіт – квантовий резонатор”, завдяки
якому ця макроскопічна квантова система може функціювати або як підсилювач сигналу, або як
атенюатор
Коефіцієнт проходження t через резонатор як
функція магнітного потоку Ф та амплітуди
збудження резонатора А:
Схема системи:
потоковий кубіт індуктивно
пов’язаний з резонатором на
основі лінії передач

кубіт

Ф

t, від. од.
посилення
(накачка)

резонатор
Ф, від. од.

послаблення
(охолодження)

Ці результати, зокрема, увійшли в монографію:
О.М. Омельянчук, Є.В. Ільїчев, С.М. Шевченко “Квантові когерентні явища в
джозефсонівських кубітах”, Київ: вид. Наукова Думка, 2013 р.

А, від. од.

АНОМАЛЬНА ВИСОКА РУХЛИВІСТЬ ДІРОК У ГЕТЕРОСТРУКТУРІ
SiGe З ГЕРМАНІЄВОЮ КВАНТОВОЮ ЯМОЮ
І.Б. Беркутов, В.В. Андрієвський
(IEEE Conference 2013; Physica Status Solidi (C), 11, 2014)
Вперше виявлено рекордно високу рухливість у двовимірному газі дірок у
гетероструктурах Si0.2Ge0.8/Ge / Si0.2Ge0.8, що у два рази вище, ніж попередньо
опублікований рекорд рухливості.
З аналізу холовської компоненти магнітоопору
B
,
xy
nh e
та періоду осциляцій Шубнікова – де Гааза
e
nh

1
B

виявлено рекордно високу рухливість носіїв заряду
0 e nh

≈1.3 106 cm2V 1 sec

1

Аналіз температурної залежності амплітуди
осциляцій Шубнікова – де Гааза магнітоопору

osc

m*T
T ≈
exp
B

2 2m*T
e B

виявив наднизьку ефективну масу дірок, яка складає 0,063 від маси вільного електрону

НОВІ ОСЦИЛЯЦІЇ МАГНЕТОПРОВІДНОСТІ І ІНВЕРСНА ЗАСЕЛЕНІСТЬ В
ДВОВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ, ІНДУКОВАНІ
МІКРОХВИЛЬОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ
Ю.П. Монарха (Phys. Rev. Lett., 2013 , Письма в ЖЭТФ, 2013)
Об'єкти досліджень: двовимірні
електронні системи з підзонами
поперечного квантування (електрони на поверхні рідкого гелію,
гетероструктури)

AlGaAs

GaAs

Energy
band

Спектр електронів:
1/B – періодичність умов для розсіяння між підзонами:
Провідність електронів над рідким 4He:

Управління частотами
розпаду збуджених підзон:

МХ випромінювання
призводить до
нерівноважності
і навіть інверсії:
Стани з
нестійкі і призводять
до станів з

ОБМІННИЙ ЗСУВ В ФАЗОВО-РОЗШАРОВАНИХ МАНГАНІТАХ
О.Л. Фертман, С.М. Доля, В.О. Десненко
(ФНТ, 40, 2014)
Виявлено ефект обмінного зсуву HEB (Рис. 1) в магнітно розшарованому манганіті
Nd2/3Ca1/3MnO3, що містить антиферомагнітну та феромагнітну фази, і якому властивий
колосальний магніторезистивний ефект. Досліджено залежність ефекту від температури (Рис. 2)
та величини магнітного поля охолодження Hcool (Рис. 3). Виявлено різку немонотонну зміну
величини зсуву в залежності від Hcool .

HEB

HEB

Hc

Рис.1

H EB

( H1

Рис.2

H2 ) / 2

HC

(H2

H1 ) / 2

Hc

Рис.3

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НОВОГО ТИПУ МАГНІТНИХ ЗБУДЖЕНЬ
В ФЕРРОБОРАТІ NdFe3(BO3)4
М.І. Кобець, К.Г. Дергачов, О.С. Ковальов, С.Л. Гнатченко, Є.М. Хацько
(ФНТ, 40, 2014)
Вперше досліджено суттєві зміни резонансних властивостей системи NdFe3(BO3)4, які зумовлені
наявністю несумірної магнітної структури. Виявлена додаткова гілка збуджень, що має незвичайні
гістерезисні особливості (рис. 1). Для цієї гілки збуджень відновлена частотно-польова залежність в
інтервалі частот 17-31 ГГц (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

МОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА АМІНОКИСЛОТ ІЗОЛЬОВАНИХ У НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ
МАТРИЦЯХ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ
С.Г. Степаньян, О.Ю. Іванов, О.М.Плохотніченко (Chem. Phys., 423, 2013)
Вперше досліджено конформаційний склад нейтрального лейцину. Виявлено наявність трьох конформерів
лейцину в матрицях інертних газів. Встановлено, що УФ-опромінення матричних зразків змінює заселеності
конформерів лейцину і цей ефект використано для розділення смуг різних конформерів в ІЧ спектрах.
ІЧ-Фур'є спектр лейцину ізольованого в Ar
матриці. 1 - спектр зареєстровано після
вирощування зразка.
2 - різницевий спектр після УФ-опромінення
матриці
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«ФАЗА» СКЛА У НАНОСТРУКТУРНИХ МЕТАЛАХ
В.Д. Нацик, О.М. Ватажук, П.П. Паль-Валь,
Л.М. Паль-Валь, В.А. Москаленко (ФНТ, 39, 2013)
Методами акустичної спектроскопії досліджено низькотемпературні пружні властивості
наноструктурних (НС) Zr і Ti – ультрадрібнозернистих полікристалів з зерном 10<d<100
nm. На температурних залежностях модуля Юнга E(T) в інтервалі 2<T<20 K зареєстровано склоподібну особливість – перехід від степеневого до логарифмічного закону з
температурою кросовера Tc 7 K, яка свідчить про наявність у НС металі підсистеми
(або «фази») скла. Показано, що така особливість
0.20
обумовлена наявністю в дрібних зернах фрагментів
Ti кристалічний
(КР, d ~ 2·10 nm
дислокаційних ліній нанометрових розмірів з
0.15
широким статистичним розподілом їх параметрів.
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нелінійного осцилятора у склі;
, V0 , - випадкові
величини з широким спектром значень.

ВПЛИВ ФАКТОРІВ КОСМОСУ (НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, КОРПУСКУЛЯРНОГО ТА
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СОНЦЯ) НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ПОЛІІМІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
В.В.Абраімов, В.О. Лотоцька, І.П.Зарицький. Г.І.Сальтевський
(4th International Conf. “Space Technologies: Present and Future”, 2013)
• Вперше виявлена висока пластичність плівок полімерів типу поліімідів (ПМ-А та Kapton-H) при
4,2К, що відкриває можливість широкого їхнього використання в космічній техніці, термо-ядерних
реакторах, потужних надпровідних магнітних приладах у якості електроізоляційних матеріалів.
• Вперше виявлено, що опромінення протонами та електронами (імітація дози екв. 1 року)
викликає значне зміцнення плівок полііміду ПМ-А і поліімідно-фторопластовой плівки ПМФ-БА, в
той час, як опромінення повним спектром електромагнітного випромінювання, призводить до
зворотного ефекту – знеміцнення плівки.

Вплив низьких температур

Вплив опромінення

Поліімід Kapton H

поліімід-фторопластова плівка

АНАЛІЗАТОР ТЕПЛОВИХ ПОЛІВ
ДЛЯ НАУКОВИХ ТА МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДВІ МОДЕЛІ)

М.І.Глущук, Е.Ю.Гордієнко, Ю.В.Фоменко, Г.В.Шустакова
( Програма наукового приладобудування)

АТП-2

АТП-1

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

АТП-1

АТП-2

1

384х288

Робоча температур

78К

300К

Просторова розподільна здатність, мрад.

1,5

1,0

Температурна чутливість при 300С, 0С

0,1

0,07

1

17

Кількість елементів фотоприймача

Частота кадрів, Гц

Розроблено дві оригінальні
різні
моделі
аналізатора
теплових полів, які завдяки
“відкритій архітектурі” та
модульним
конструкціям
апаратних
і
програмних
частин
здатні
одночасно
вирішувати як стандартні, так і
різнопланові
нетипові
(наукові або медичні) задачі
тепловізійного аналізу.
Виготовлені обидва діючі
прототипи продемонстрували
високі техніко-економічні та
конструктивні параметри та
сучасне багатофункціональне
програмне забезпечення.

Обидві моделі пройшли успішне випробування у наукових та медичних закладах м. Харкова

За роки існування "Державної цільової науково-технічної
програми впровадження і застосування грід-технологій на
2009-2013 роки" (UA-Grid) ФТІНТ на шляху створення
сучасної
грід-інфраструктури
пройшов
шлях від
найпростішої грід-платформи до ресурсного центру EGI.

