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у зв'язку зі стрімким розвитком телекомунікаційНих технологій в області перетворення
ргії, збереження та передачі інформації, їі оmичного та термічного запису, на сьогоднішній день . -
ЖJШВОЮпроблемою стала розробка недороrnx високонадійних оптичних елементів, прозорих в _
пазоні довжин хвиль 8-12 МКМ, для rч оптоволокон, хвилеводів, rч камер спостереження [1J. ~ -
лоriчно-розпорядковані матеріamr на основі важких хімічних елементів якнайкраще підходять ~
таких застосувань. Одним: з 00riX пmових представників Є склоподібні сплави на основі атомів
когену - халькогенідні напівпровідникові стекла (ХНС). ці склоподібні матеріamr характеризую~
прозоріС1Юв діапазоні до 12 мкм і вiдмimmми механічними влас1ИВостями, які дозволяють фор .
вати та витягувати оmоволокно за допомогою простих технолоriчних процесів. Такі оптоволоКЕ
надзвичайно перспективними завдяки високій міцності в поєднанні з можливіС1ЮОДНОМОД0
режиму передачі даних. Однак, не так давно було показано, що зберігamІЯ ХНС за нормальних )'
за температури, набагато нижчої за температуру розм'якшення, призводить до втрати ними H~
ку ентропії, ентальпії та вільного об'єму, спричинене наближенням до більш термодинамічно р' --
важного стану [2J. Цей процес називається фізичним старінням (ФС).

В результаті Фс, експлуатаційні характеристики оптичних приладів на основі ХНС (в п~
чергу, їхні механічні влас1ИВОСТЇ)зазнають неконтрольованої зміни з часом, що створює суг::-=
проблеми за Їхнього практичного застосування. Більше того, ХНС деяких граничних складів, -
отримані методом дуже швидкого охолодження розплаву, часто демонструють суттєву нестаб1--
ніС1Ьз часом, проявляючи при цьому процеси фазового розділення. Феноменолоriя ФС всеб' -
не вивчена і його природа залишaєrься нез'ясованою дотепер. для пригнічення ФС ВИКОРИСТОВ)1і
термовідпал за температури, близької до температури розм'якшення, що дозволяє отримати опю:- -
локно З покращеною стабільніС1Ю.Щоправда, ця процедура базується на напівемпіричних експ _
ментальних даних, в той час як відповідна теорія ще дотепер не розроблена. Невідомо також.
атомна підсистема склоподібної матриці реагує на зміну температури. Лmпе декілька спроб б:
зроблено для опису структурних змін з температурою в стехіометричному As2Sез [3].

Метою даної роботи було дослідження явища ФС в Sе-збагачених ХНС. В результаті
досліджень показано, щОФС описується так званим Джохарі-Голдстен (JG) Р-релаксапійним м
нізмом, який може розглядатися як початковий процес для а-релаксапії. Структурні дані, отрт .
для ряду Sе-збагачених стекол, пiдrверджують, що в основі механізму ФС є елементарні рел
ційні акти (твістінги) атомів Se всередині двоямного потенціалу (double-well potentials - DV.?
спричинені високою еластичніС1Юзв'язків халькогену. В першому наближенні твістінги атомів-:
(пов'язані з перебудовою атомів Se в ланцюгах) можуть акцептуватися як елементарні прекурсо:;:::
дО JG Р-релаксації. Вони спричиняють виникнення колапсованої (вирівняноі) області в струю:-;:
скла і, як наслідок, локального вільного об'єму для реалізації твістінгу атомів. Виникнення ло:ка=-
ного вільного об'єму навколо сколапсованої Sе-базованої області супроводжується в:инИкне
еластичних деформапій в їі найближчому оточенні. Очевидно, ця стадія є домінуючою упрод -
першого етапу ФС. Коли акумульована енерriя деформації є достатньо високою, починаються ~--
цеси коопера1ИВНОЇперебудови, зменшуючи надмірний вільний об' єм в даній локальній області, _
призводить до зниження їі внутрішньої енергії. Відбуваючись у великому масштабі, ці процеси _
ЗВОДЯThдо загального ущільнення скляної матриці. Отже, на другій стадії ФС в ХНС відбува
загальне ущільнення скляного каркасу, яке може бути віднесене дО JG Р-релаксації, що СПРИ'!ИЕі:r

наступну а-релаксацію. Встановлено, що мікроструктурний механізм ФС описується розIIIИp<S:
експоненційною кінетикою в рамках ієрархічно-сконструйованих змішаних послідо - -
паралельних елементарних релаксаційних процесів, кожен з яких є експоненційним.
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