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Periodinių darinių ir strypinių bangolaidžių, sudarytų iš disipatyviųjų medžiagų, 
elektrodinaminiai tyrimai 

Electrodynamical analysis of periodical structures and rod waveguides made of 
dissipative materials 

 

Tatjana Gric, Liudmila Nickelson  

Fizinių ir Technologijos Mokslų centras, Puslaidininkių Fizikos institutas 
 A. Goštauto 11, LT-01108 Vilnius 

Elektroninis paštas susirašinėjimui: tatjana.gric@gmail.com 
  

Apskritųjų cilindrinių, stačiakampių bangolaidžių 
ir periodinių bangolaidinų darinių  tyrimai 
pastaruoju metu yra labai aktualūs, nes šie 
bangolaidžiai yra plačiai naudojami kuriant 
aukštadažnius bangolaidinius prietaisus su 
naujomis pagerintų charakteristikų terpėmis. 
 SiC bangolaidžiai dabartiniu metu yra taikomi, 
esant aukštoms temperatūroms, didelėms galioms 
bei aukštai radiacijai. Todėl SiC medžiaga kelia 
didelį susidomėjimą [1]. 

 Darbe yra atliekama SiC stačiakampių ir 
apskritųjų, o taip pat n-Si periodinių bangolaidinių 
struktūrų elektrodinaminė analizė, susidedanti iš 
dviejų dalių. Yra skaičiuojamos struktūros 
dispersinės charakteristikos ir elektromagnetiniai 
laukai.  Stačiakampės ir periodinės bangolaidinės 
struktūros yra tiriamos progresyviuoju singuliariųjų 
integralinių lygčių metodu [2]. 

 Pagrindinės modos, sklindančios 
stačiakampiame SiC bangolaidyje (2.5x2.5 mm

2
) 

3D  magnetinių laukų pasiskirstymas yra 
pateikiamas 1 pav. Temperatūra yra 500 °C,  o 
dažnis 30 GHz. 

 

1 pav.  Pagrindinės modos, sklindančios 
stačiakampiame SiC bangolaidyje (2.5x2.5 mm

2
) 

3D  magnetinių laukų pasiskirstymas 

 Iš 1 pav. matome, jog magnetinis laukas yra 
pasiskirstęs apskritimų pavidalu. Išilginiame 
bangolaidžio skerspjūvyje  magnetinės linijos yra 
vertikalios. 

 Periodinės bangolaidinės n-Si struktūros, kurios 
matmenys yra 5x5 mm dispersinės charakteristikos 

yra pateikiamos 2 pav. (a), (b). Dispersinės 
charakteristikos buvo skaičiuojamos, jei 
bangolaidinėje struktūroje yra 7, 5 arba 3 langai, 
užpildyti oru.  Vieno lango dydis yra 0,2x1 mm. 
Atstumas tarp langų yra 0,2 mm. 
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2 pav. Periodinės struktūros dispersinės 
charakteristikos (a), periodinės struktūros nuostolių 
priklausomybė nuo dažnio (b) 

Literatūra 
1. N. B. Singh and others, „Semiconductor 

Heterojunction Devices Based on SiC“, United 
States Patent Nr. US 7,683,400 B1 (2010). 

2. L. Nickelson, V. Shugurov, Singular Integral 
Equations’ Methods for the Analysis of 
Microwave Structures, (Leiden-Boston: VSP 
Publ. Int. Sci. Publ., pp. 348, 2005).  
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Metalų tirpimas biodegaluose 
 

Irma Liaščukienė, dr.Svajus Asadauskas, dr.Jūratė Vaičiūnienė 

Fizinių ir Technologijos Mokslų centras,Chemijos institutas 
 A. Goštauto 9, LT-01108 Vilnius 

Elektroninis paštas susirašinėjimui: irma@chi.lt 
 

Biodegalai, (bioalkoholiai,biodyzelinas,aliejai ir 
pan.), vis sėkmingiau konkuruoja su naftos produk-  
tais. Tačiau tradicinėse kuro sistemose biodegalai  
dažnai išskiria nuosėdas, sukelia nepageidaujamą 
koroziją ar kitas suderinamumo problemas [1], juo 
labiau, kad daugelyje įrenginių būna sunku išvengti 
drėgmės kondensavimosi ant sienelių. Biodegaluo- 
se esantys poliški komponentai (esteriai, riebalų 
rūgštys, alkoholiai ir kt.) daug sparčiau sąveikauja 
su metalais nei mažai poliški angliavandeniliai. 
Gaminant ir sandėliuojant oleochemines medžiagas 
yra sudėtinga išvengti sąlyčių su geležimi ir kitais 
metalais. Ypač tikėtina, kad atsiradus didesnei 
medžiagų įvairovei, jos bus sandėliuojamos ilgesnį 
laiką ir mažesniuose rezervuaruose. Taigi, gana 
didelė tikimybė, jog oro, drėgmės ir metalinių 
paviršių sąveika su oleocheminėmis medžiagomis 
bus gerokai ilgesnė nei tradicinių naftos produktų 
atveju. Ypač agresyvi sąveika yra skysčių plėvelė- 
se, kurios iš karto susiduria ir su katalizuojančiu 
metaliniu paviršiumi,ir su oro deguonimi bei 
drėgme. Tūriniame skystyje procesai vyksta daug 
lėčiau.  

 

 
1pav.Difuzijos bei disociacijos procesai plėvelėse 
bei tūriniame skystyje ant plieninio paviršiaus. 
 

 Labiausiai dominuojantys biodyzelino tipai - tai  
rapsų riebalų rūgščių metilo esteriai, daugiausia  

oleatai. Neapsaugojimas nuo drėgmės, kuri labai 
įtakoja metalo/biodyzelino/oro sąveiką, sukelia 
esterių hidrolizę ir laisvųjų riebalų rūgščių (RR) 
formavimąsi. 
RR reaguoja su metalais, suformuodamos tirpius 
muilus.  
    Hidrolizė: 

C17H33COOCH3+H2O C17H33COOH+CH3OH 

    
   Muilinimas: 

2 C17H33COOH + Fe(C17H33COO)2Fe + H2  
 
Papildomas mechanizmas poliniams junginiams  
formuotis yra autooksidacija. Ji apima laisvųjų radi- 
kalų augimą, peroksido formavimąsi ir hidroperoksi- 
do skilimą į įvairius produktus. Tradiciniuose dega- 
luose minėtos reakcijos vyksta itin lėtai. 
   Jau pradėta kurti eksperimentinė metodika tūri- 
niuose degaluose, ištirpusių geležies nanodalelių 
kiekiui nustayti induktyvios plazmos optinės 
emisijos spektrometrijos metodu (ICP-OES) [2]. 
Buvo bandoma rūgšties mineralizacijos metodu 
pervesti aliejų bei sotųjį angliavandenilį į neorganinį 
tirpalą. Taip pat bandiniai išmatuoti ir specializuota- 
me ICP-OES modulyje, pritaikytame organinių 
tirpalų analizei. 
   Tikslas – pademonstruoti skirtumus tarp dyzelino  
(pvz.cetano) ir biodegalų (pvz.rapsų aliejaus) tirpi- 
namosios gebos, išanalizuoti vykstančius dėsningu- 
mus tūriniame skystyje, tolimesniuose tyrimuose   
pereinant prie sudėtingesnių sistemų – skysčių plė- 
velių. 
 

Literatūra 
1.P.S.Nigam,A.Singh,Production of liquid biofuels 
from renewable resources,Progress in energy and  
combustion science,xxx(2010)pp1 –17. 
2.Martin C. Brennan,A practical approach to quan- 
titative metal analysys of organic matrices,UK, 
2008. 

 
.  
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Ultraplačiajuosčio radaro taikymai 
 

Jonas Matuzas, S. Ašmontas 
Fizinių ir Technologijos Mokslų centras, Puslaidininkių Fizikos institutas 

 A. Goštauto 11, LT-01108 Vilnius 
 

Elektroninis paštas susirašinėjimui: jonas.matuzas@gmail.com 
 

Konferencijos pranešime bus pristatyti 
rezultatai, gauti atlieknat tyrimus ir matavimus 
Lietuvoje sukurta UAB „Geozondas“ 
ultraplačiajuoste (darbinė dažnio juosta 0-30 GHz) 
radiolokacine sistema [1-2]. Radaras veikia laikinėje 
srityje stroboskopiniu principu. Radaro principinė 
schema pavaizduota 1 pav. Jį sudaro generatorius, 
stroboskopinis keitiklis, siuntimo ir priėmimo 
antenos, kompiuteris. 

Furniture

Pulse
Generator

Amplifier

Sampling
Converter

Computer

Transmitting
Antenna

Receiving
Antenna

 
1 pav. Ultraplačiajuosčio radaro principinė schema. 

 
Generatorius generuoja labai trumpą impulsą 

(30 ps), išspinduliuoja siuntimo antena, impulsas 
atspindi nuo objekto, stroboskopinis keitiklis 
registruoja iš priėmimo antenos gautą atspindį nuo 
objekto. Priėmus eilę signalų paskirstytų erdvėje 
arba laike atliekama signalų analizė.  

Vienas iš galimų taikymų tai radarinių vaizdų 
gavimas, pozicionuojant anteną mechaniniu 
skaneriu, ar signalus priimant antenų gardele. Šio 
radaro pagrindu kuriamas prietaisas galintis „matyti“ 
už sienos, taip pat galima ginklų detekcijai po 
drabužiais ir kiti taikymai (žiur. 2 pav.). 

 

 
2 pav. Radaro vaizdo pavyzdys. 

Kitas taikymo pavyzdys tai atspindėjusio nuo 
gyvo objekto signalų analizė laike. Fiksuojant 
postūmius tarp signalų, galima uzregistruoti 
zmogaus kvėpavimo  ir širdies plakimo spektrą 
(žiur. 3 pav.). Kadangi mikrobangos sklinda kiaurai 
betoną, tai toks radaras gali būti taikomas žmonių 
pajieškai po griuvėsiais, arba ligonių stebėjimui ir 
kitur. 

 
3 pav. Kvepavimo diagrama ir spektras. 
 
Šio radaro unikalumas yra jo plačioje juostoje ir 
darbe laikinėje srityje. Darbas laikinėje srityje turi 
eilę privalumų - pasirinkdami laikinį langą, mes 
galima nagrineti vien tiktai atspindį nuo mūsų 
dominančio objekto, taip iškirpdami visus kitus 
atspindžius ir trukdžius. Stroboskopinis efektas taip 
pat turi privalumų, kadangi generatorius 
susinchronizuotas su keitikliu, tai keitiklis 
nesusinchronizuotas su GSM, TV triukšmais ir toks 
triukšmas ne taip stipriai įtakoją sistemą.  
 Ultraplačiajuostis radaras atveria įvairias naujas 
galimybes taikymuose, algoritmų kūrime bei bangų 
sklidimo analizėje.  

Literatūra 
1. B. Levitas, J. Matuzas, UWB radar for breath 

detection, Radar Simposium (IRS) 2010, 
MIKON 2010, Vilnius 

2. B. Levitas, J. Matuzas, I. Naidionova, Time 
domain technique for material performance 
measurements, Electromagnetic Compatibility 
(APEMC), 2010 Asia-Pacific Symposium, 
Pekinas, Kinija  
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Jonais implantuotų puslaidininkių krūvininkų kinetikų tyrimas terahercinės 
spinduliuotės impulsais  
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Šiuolaikiniai optoelektronikos prietaisai vis 
daţniau reikalauja itin trumpomis nepusiausvirųjų 
krūvininkų gyvavimo trukmėmis pasiţyminčių 
medţiagų. Šiuo metu populiarūs du tokio tipo 
medţiagų gavimo metodai: puslaidininkių 
auginimas ţemoje temperatūroje arba 
implantavimas didelės energijos jonais [1]. Abiems 
atvejais galima gauti puslaidininkinius sluoksnius, 
pasiţyminčius ne tik sparčiu nepusiausvirųjų 
krūvininkų išnykimų, bet ir santykinai dideliu šių 
krūvininkų judriu. Šiame darbe bus pateikti 
neutronais ir didelės energijos jonais implantuotų 
bandinių šviesa suţadintų elektronų ultrasparčios 
relaksacijos tyrimo rezultatai. Tyrimai inicijuoti 
Padovos universiteto mokslininkų grupės, 
tyrinėjančios Casimir‘o efektą [2]. 

Optinio ţadinimo ir terahercinio zondavimo 
metodu ištyrus didelės energijos (apie 200 MeV) 
Au ir Br jonais bei neutronais implantuotus GaAs ir 
InP bandinius paaiškėjo, kad kambario 
temperatūroje GaAs nepusiausvirųjų elektronų 
koncentracijos maţėjimą po optinio suţadinimo 
galima aprašyti vienos eksponentės funkcija, o InP 
– dviejų eksponenčių funkcija.  
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1 pav. Jonais implantuotų GaAs ir InP bandinių 
nepusiausvirųjų elektronų kinetikos. 
 

Ţeminant bandinių temperatūrą, stebėtas 
elektronų gyvavimo trukmės didėjimas, pereinantis 
į maţėjimą 100 K – 150 K temperatūrų diapazone. 
Remiantis šiuo rezultatu, prieita išvados, kad bent 
du parametrai, nulemiantys elektronų gyvavimo 
trukmę priklauso nuo temperatūros. 
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2 pav. Br jonais implantuoto GaAs bandinio 
nepusiausvirųjų elektronų kinetikos prie skirtingų 
bandinio temperatūrų. 
 
Tyrimo išvados: 

1) Implantuojant GaAs bandinius didelės 
energijos jonais galime gauti 6 – 10 ps 
elektronų gyvavimo trukmėmis 
pasiţyminčius sluoksnius, kuriuose 
elektronų judris maţai skiriasi nuo 
neimplantuotų bandinių.   

2) Maţinant minėtų sluoksnių temperatūrą iki 
10 K, nepusiausvirųjų elektronų gyvavimo 
trukmė padidėja ne daugiau kaip du kartus. 
 

Reikšminiai ţodţiai: jonų implantavimas, GaAs, 
InP, optinio ţadinimo ir terahercinio zondavimo 
metodas. 
 
Literatūra: 
1. A. Krotkus, S. Marcinkevicius, J. Jasinski, M. 

Kaminska, H. H. Tan, and C. Jagadish, Appl. 
Phys. Lett. 66, 3304 (1995). 

2. C. Braggio, G. Bressi, G. Carugno, F. Della 
Valle, G. Galeazzi and G. Ruoso, Nucl. Instrum. 
Methods Phys. Res. A 603, p. 451 (2009). 
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Pastaruoju metu iškilus naujiems 
technologiniams uždaviniams chemines dangas 
kobalto pagrindu pradėta naudoti 
mikroelektronikoje siekiant sudaryti apsauginį 
sluoksnį variui integralinėse schemose [1]. Varis 
turi mažą specifinę varžą ir padidintą 
elektromigracinę varžą. Tačiau jis turi ir keletą 
trūkumų, tokių kaip blogas korozinis atsparumas, 
nepakankama adhezija su daugeliu dielektrinių 
medžiagų ir aukštas difuzijos koeficientas i Si ir 
SiO2, bei kitas medžiagas. Šios problemos gali būti 
sumažintos naudojant ploną barjerinį sluoksnį 
apsaugantį vario difuziją. Tam tiktų Co-P bei Co-B 
sluoksnių barjerinės savybės, kurias galima 
pagerinti įvedant volframą [2]. Šiuo metu tokio tipo 
tyrimai vyksta daugelyje šalių. 

Mūsų darbo tikslas cheminiu būdu nusodinti 
kobalto lydinius iš glicininių tirpalų naudojant 
reduktorių hipofosfitą, nustatyti dangų sudėtį, 
keičiant nusodinimo sąlygas. Ištirti įvairių priedų, jų 
tarpe ir volframato įtaką kobalto nusodinimo 
parametrams, gautų dangų sudėčiai ir savybėms. 
Nustatyti gautų dangų tinkamumą sudaryti barjerinį 
sluoksnį variui. 

Kobalto dangos nusodintos cheminiu būdu ant 
vario paviršiaus, nenaudojant klasikinio aktyvavimo 
brangiaisiais metalais. Dangų nusodinimo procesas 
inicijuojamas naudojant borohidridus arba 
borazanus. Pasirinkta pagrindinė tirpalo sudėtis, 
kurioje ligandu Co(II) jonams naudojamas glicinas, 
o reduktoriumi hipofosfitas. Kobalto dangų 
nusodinimo greitis nustatomas gravimetriškai. 
Dangų sudėtis nustatoma kolorimetriškai bei 
Rentgeno spindulių fotoelektroninės 
spektroskopijos būdu (XPS), naudojant ESKALAB 
MKII. Dangų morfologija tiriama AFM (atominės 
jėgos mikroskopijos) būdu. Dangų barjerinių 
savybių tyrimui naudojami Rentgeno spindulių 
difrakcijos (XRD) ir XPS tyrimai.  

Nustatyta, kad Co-P dangų nusėdimo greitis ir P 
kiekis jose priklauso nuo tirpalų pH. Didinant tirpalų 
pH nuo 8 iki 11 dangų nusėdimo greitis ir P kiekis 
jose didėja. Esant kobaltavimo tirpale 
buferuojančiai H3BO3 medžiagai, didinant pH, 
dangų nusėdimo greitis didėja. P kiekis taip pat 
didėja didinant pH iki 10, toliau didinant - mažėja. 

Ištirta dangų nusėdimo parametrų ir P kiekio 
jose priklausomybė nuo dikarboninių rūgščių 

(malono, gintaro, adipo, vyno) priedo glicininiuose 
tirpaluose. Nustatyta, kad dikarboninės rūgštys 
gerina tirpalų buferines savybes ir greitina kobalto 
dangų nusėdimą ir didina fosforo kiekį jose. 
Buferinės tirpalų savybės gerėja augant -CH2- 
grupių skaičiui dikarboninės rūgšties grandinėje.  

Co-W-P dangų nusėdimo greitis ir P kiekis 
žymiai priklauso nuo Na2WO4 koncentracijos. 
Didinant Na2WO4 koncentraciją nuo 0,005 iki 0,2 
mol l

-1
  dangų nusėdimo greitis gana smarkiai 

krenta. P kiekis didinant volframato koncentraciją 
mažėja taip pat staigiai, kaip ir dangų nusėdimo 
greitis. W kiekis kobalto dangose didėja didinant 
Na2WO4 koncentraciją. 

AFM, XRD ir XPS tyrimų duomenys rodo 
skirtumus tarp Co-P ir Co-P-W dangų struktūros. 
Co-P dangoms būdinga lamelinė struktūra keičiasi 
įsiterpiant volframui į kobalto gardelę, ji yra 
blokuojama, ir susidaro stambesni, beveik 
lygiašoniai kristalitai. XRD tyrimai parodė , kad 
dangų su volframo priedu gardelė praktiškai 
nesikeičia po kaitinimo 350 

o
C temperatūroje. XPS 

metodu tirtų Co-P ir Co-P-W dangų gylių profilių 
tyrimai neparodė Cu atomų difuzijos į kobalto 
dangas, net jas pakaitinus, kai dangose tam tikras 
volframo kiekis. 

Taigi, plonos Co-W-P dangos nusodintos 
glicininiame tirpale yra tinkamas barjeras, 
įgalinantis išvengti Cu atomų migracijos į 
ribojančius sluoksnius. 

Literatūra 
 1. A. Kohn, M. Eizenberg, Y. Shacham-Diamand. J. 

Appl. Phys. 92 (9) (2002) 5508.  
 2. Y. Shacham-Diamand, S. Lopatin. Elektrochim. 

Acta 44 (1999) 3639. 
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The use of brush armatures for accelerating railgun 
projectiles allows muzzle velocities in excess of 
2.5~km/s [1] and contact transition velocities of at 
least 1.8~km/s [2] in middle caliber electromagnetic 
launchers to be obtained. The technology 
developed at ISL is based on the use of multiple 
brush armatures. Asymmetric wear has been 
observed in dynamic launch experiments when the 
brushes were seperated in shot direction [3, 4]. This 
indicates the presence of asymmetric current 
distribution. 

Mechanisms determining the current distribution of 
multiple brush armatures were investigated using a 
static approach. Experiments were performed using 
a section of the ISL EMA3 railgun with 270-mm-long 
rails (see Fig. 1). It has a caliber of 15 mm x 30 mm 
and was connected to a 150 kJ capacitor bank. 
Three series of experiments focusing on specific 
parameter variations were performed. The current 
distributions were recorded using small Rogowski 
coils placed around the brushes. Magnetoresistive 
CMR sensors were used for highly local 
measurements of magnetic fields in the vicinity of 
the brushes (see Fig 2). 

Results reveal insight into the contact behaviour of 
multiple brush armatures. More specifically, phase 
transitions at the brush-rail interfaces can be 
observed. This is typical in dynamic experiments 
when the current commutates from one brush to 
another.  

The experiments are discussed with the help of 
PSPICE and Comsol simulations.  

 

Literature 
[1] B. Reck, P. Lehmann, E. Spahn, W. Wenning, and 

M. D. Vo, “A Model for Predicting Transition in 

Railgun Fiber Brush Armatures,” Magnetics, IEEE 

Trans. on, vol. 45, no. 1, pp. 620–625, Jan. 2009. 

[2] M. Schneider, M. Woetzel, and W. Wenning, “The 

ISL Rapid Fire Railgun Project RAFIRA - Part II: 

First Results,” Magnetics, IEEE Trans. on, vol. 45, 

no. 1, pp. 448–452, Jan. 2009. 

[3] M. Schneider and R. Schneider, “Measurement of 

the Current Distribution Between Multiple Brush 

Armatures During Launch,” Magnetics, IEEE Trans. 

on, vol. 45, no. 1, pp. 436 –441, Jan. 2009. 

[4] M. Schneider, D. Eckenfels, and F. Hatterer, 

“Transition in brush armatures,” Magnetics, IEEE 

Trans. on, vol. 39, no. 1, pp. 76–81, Jan. 2003 

 
Fig.1: Short part of EMA3 in a static setup. 

 
Fig.2: Magnetic field measurements in the vicinity of 

two armature brushes during a static experiment. 
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Dažikliai ir sunkieji metalai ─ tai dažnai 

pramonės nuotekose pasitaikantys teršalai. Dideli 
jų kiekiai susidaro dažų, tekstilės, gumos ir 
popieriaus pramonės įmonėse. Adsorbcija yra 
patrauklus ir efektyvus metodas šiems teršalams 
šalinti [1], tačiau dažiklius gerai sugeria 
aktyvintosios anglys, o metalų jonus – jonitai, todėl 
nuotekas tenka valyti laipsniškai, naudojant 
skirtingos prigimties sorbentus. Šiame darbe buvo 
siekiama išsiaiškinti, ar modifikuoti dažikliu 
sorbentai gali būti efektyvūs metalo jonų šalinimui. 
Buvo tiriama aktyvintųjų anglių, prisotintų tekstilės 
pramonėje naudojamu anijoniniu azodažikliu, 
sorbcinė geba vario(II) jonams statinėmis ir 
dinaminėmis sąlygomis. Atlikti tyrimai siekiant 
išsiaiškinti sąveiką tarp komponentų sistemoje: 
aktyvintosios anglys – anijoninis dažiklis – Cu(II) 
jonai. Nustatyta įvairių faktorių (sorbento paviršiaus 
cheminių savybių [2], jų pokyčio po dažiklio 
sorbcijos, adsorbuoto dažiklio kiekio, dažiklio tirpalo 
pradinės pH vertės, sorbato tirpalo koncentracijos 
bei pradinės ir pusiausvyrosios pH vertės) įtaka 
sorbcijos proceso eigai. 

Darbe naudotos granuliuotos aktyvintosios 
anglys Norit PK 1-3 ir presuotos aktyvintosios 
anglys Norit RB 0,8 CC, 0,1 mmol/l dažiklio 
Lanasyn Navy ir 0,5 – 5 mmol/l CuCl2 vandeniniai 
tirpalai.  

Aktyvintųjų anglių sorbcinė geba Cu(II) jonams 
po apdorojimo dažiklio tirpalu yra didesnė lyginant 
su jų sorbcine geba apdorojus tik distiliuotu 
vandeniu (1 pav.). Didėjant adsorbuoto dažiklio 
kiekiui nuo 5 iki 20 mg/g, Cu(II) jonų sorbcija iš 1,77 
mmol/l CuCl2 tirpalo kinta nežymiai. Rūgštinėje 
terpėje (pH 2-3) Cu(II) jonų sorbcija sumažėja. 

Vario(II) jonų sorbcija dinaminėmis sąlygomis 
tirta naudojant stiklo kolonėlę, kurioje sorbento 
įkrovos tūris 10 cm

3
. Aktyvintosios anglys Norit PK 

1-3 buvo sotinamos leidžiant 0,1 mmol/l anijoninio 
dažiklio tirpalą 1 ml/min greičiu. Dažikliu prisotintos 
anglys buvo panaudotos vario jonų šalinimui. 
Nustatyta, kad dažiklio sorbcijai naudotomis 
anglimis galima visiškai išvalyti 140 ml tirpalo, 
kuriame vario(II) jonų koncentracija 1 mmol/l. Iki 
50% galima išvalyti apie 320 ml tirpalo (1 lentelė). 
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1 pav. Aktyvintųjų anglių (granuliuotų Norit PK 1-3 ir 
presuotų Norit RB 0,8 CC) paviršiaus apdorojimo 
distiliuotu vandeniu ir anijoninio dažiklio Lanasyn 
Navy tirpalu įtaka vario(II) jonų sorbcijai. c0(CuCl2) = 
1,77 mmol/l.  

 
1 lentelė. Vario(II) jonų sorbcija dinaminėmis 
sąlygomis aktyvintosiomis anglimis Norit PK 1-3 
 

Vtirpalo /Vadsorbento Vario(II) jonų 
koncentracija 
filtrate, mmol/l 

Išvalymo 
laipsnis, 
100% 

14 0,0000 100 

16 0,0598 93 

18 0,1357 85 

20 0,2321 75 

32 0,4293 50 

 
 
Reikšminiai žodžiai: aktyvintosios anglys, 
adsorbcija, anijoninis dažiklis, vario(II) jonai. 
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Generatoriaus generuojamą signalą galime 

aprašyti formule: ),2sin()( 0 tvUtu   kur v yra 

momentinis dažnis: ).()( 0 tvvtvv n  

Čia )(tvn  yra momentinis triukšmų nulemtas 

dažnio nuokrypis, kurį mes tiriame ir kuriame 
„paslėpti“ visi triukšmai, lemiantys generatorių 
stabilumą [1].  

Generatorių stabilumą dažniausiai priimta 
pateikti Alano variacijos pavidalu [2] (laikinis 
paskirstymas), arba viršutinės šoninės juostos 
fazinio triukšmo pavidalu (spektrinis galios 
paskirstymas). 

Kad gauti šituos pasiskirstymus, yra keli mūsų 
laboratorijoje taikomi generatorių tyrimo metodai. 
Tiesioginio fazės skirtumo ir dvigubo maišymo 
(angl. dual mixer) [3] matavimo metodų rezultatas 
yra Alano variacijos paskirstymas. Tiesioginio 
spektro matavimo, heterodino ir dažnio dauginimo 
metodų rezultatas yra viršutinės šoninės juostos 
fazinio triukšmo spektrinis galios pasiskirstymas . 

LDEL naudoja tiesioginio fazės skirtumo 
matavimo metodą. Jis labiausiai tinka, kai reikia 
palyginti etaloninio ir tiriamojo generatorių 
stabilumo charakteristikas esant 1s ir ilgesniems 
integravimo intervalams. Tiesioginio matavimo 
metodo tikslumas yra apribotas matavimo prietaiso 
triukšmų ir yra 1·10

-11 
ir 1·10

-13 
, esant 1s ir 100s 

laiko intervalams atitinkamai. Šitoks prietaiso 
triukšmas vadinamas baltuoju triukšmu ir mažina 
matavimo tikslumą trumpais laiko intervalais, bet 
labai gerai parodo generatoriuose vyraujančius 
triukšmus ilguose intervaluose, kas atitinka labai 
žemus dažnius arba kitaip labai lėtus procesus. 
Galios spektro matavimo metodas, priešingai, labai 
gerai atspindi greitų procesų (iki 100MHz spartos) 
sukeliamą triukšmą, ir praktiškai nėra naudojamas 
lėtesnėms nei 1Hz procesams tirti.  

Tokiu būdu, mes negalime užtikrinti labai tikslių 
(tikslesniu nei 1·10

-13
) tyrimo rezultatų procesams 

kurių dažnis yra nuo 0,01 Hz iki 100 Hz 
Siekiant pagerinti matavimo rezultatus 

intervaluose nuo 0,01 Hz iki 100 Hz buvo sukurti 
keli maketai. Vieno iš jų veikimas paremtas 
heterodinavimo principu. Kai tiriamojo ir etaloninio 
generatorių dažniai skiriasi apie 10 Hz..30kHz. 
Signalas iš dvejų generatorių paduodamas į fazes 
detektorių (maišiklį), kurio išėjime gaunamas 

skirtuminio dažnio signalas, kuris 
skaitmenizuojamas 24 bitų 96kHz A/S keitikliu 
CS5345 ir atvaizduojamas kompiuterio ekrane 
skirtuminio signalo galios spektro pavidalu. 
Kadangi etaloninio generatoriaus ir matavimo 
įrangos bendras triukšmas yra žymiai mažesnis už 
tiriamojo generatoriaus triukšmą, skirtuminio 
signalo spektras atitiks tiriamojo generatoriaus 
galios spektrą. 

Kito maketo darbas remiasi dvigubo maišymo 
(angl. dual mixer) principu. Jį sudaro 2 fazės 
komporatoriai (maišikliai) ir papildomas 
generatorius. Tokiu būdu mes galime lyginti net 
tuos generatorius, kurių dažniai labai artimi. Šio 
metodo trūkumas yra tame, kad reikalingas 
papildomas generatorius, kurio trumpalaikis 
stabilumas 100 s ir trumpesniems intervalams būtų 
1·10

-14 
...1·10

-15 
eiles. 

Trečio maketo darbas remiasi tiesioginio dažnio 
dauginimo metodu. Jo esmę sudaro žemadažnio 
signalo (10MHz eiles) dauginimas iki kelių GHz ir 
galios spektro matavimas aukštuose dažniuose. 
Darbai tęsiami, rezultatai kol kas prieštaringi. 

Naudojant šios maketus pavyko pagerinti 
triukšmingų procesų nuo 0,01 Hz iki 100 Hz 
atitinkančiuose dažniuose matavimo tikslumą nuo 
nuo 1·10

-11
 iki maždaug 1·10

-13
, o taip pat išplėsti 

triukšmų analizę, nes tam pačiam taškui dabar 
turime ir galios spektro ir Alano variacijos stabilumo 
charakteristikas. Darbai tęsiami siekiant priartėti 
prie geriausių pasaulyje laboratorijų pasiektų 
rezultatų 1·10

-14 
...1·10

-15 
eilių. 
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Per pastaruosius du dešimtmečius buvo 

padarytas didelis progresas taikant aukštadažę 
stimuliaciją biologinėm sistemom. Giluminė 
smegenų stimuliacija naudojant aukšto dažnio(AD) 
signalą yra standartinė procedūra pacientam 
sunkiai sergantiem Parkinsono ir esencialinio 
tremoro ligomis. Tačiau jos mechanizmas iki šiol 
nėra pilnai išaiškintas. 

Yra žinomas faktas, kad Parkinsono ligoniam 
galvos smegenyse, subthalamic nucleus(STN) 
srityje yra sinchronizuoti neuronai, kai tuo tarpu pas 
sveika žmogų jie yra desinchronizuoti. STN 
neurono dinamika yra aprašoma netiesine keturių 
paprastųjų diferencialinių lygčių sistema. Mūsų 
tikslas yra išsiaiškinti kaip aukšto dažnio periodinis 
signalas keičia pavienių STN neuronų dinamiką. 

Matematinei analizei mes pritaikėme vibracinės 
mechanikos principus. Vibracinė mechanika 
nagrinėja kaip keičiasi sistemų charakteristikos jas 
veikiant aukšto dažnio mažos amplitudės išorine 
jėga. Pvz. labiausiai žinomas yra Kapicos 
uždavinys [1], kai matematinė švytuoklė, kurios 
pakabinimo taškas yra periodiškai veikiamas 
vertikalia jėga, gali stabilizuotis viršutinėje 
pusiausvyros padėtyje (t.y kai švytuoklė yra 
nukreipta vertikaliai į viršų). Netiesinės dinamikos 
terminais šnekant įvyksta bifurkacija ir nestabilus 
rimties taškas patampa stabilus. Tiriant dif-lygtis 
pagrindinis uždavinys yra gauti lygtis aprašančias 
sistemos dinamiką, suvidurkintą per AD periodą. 
Tai pasiekiama atskiriant greitąjį ir lėtąjį procesus. 
Toks dif-lygčių tyrimo metodas žinomas kaip 
multiple scale metodas [2]. 

Skaitmeniškai mes modeliavome du neuronus: 
Hodgkin-Huxley (HH) ir STN. Nors HH neurono 
medelis atitinka kalmaro gigantiško aksono 
neuroną, bet mes jį pasirinkom, nes ant jo yra 
lengva pavaizduoti kaip AD stimuliacija nuslopina 
neuroną. 1 pav. yra pavaizduoti skaitmeninio 
modeliavimo rezultatai. Matom, kad didinant 
stimuliavimo signalo amplitudę, iš stabilaus ribinio 
ciklo būsenos sistema perėjo ant stabilaus rimties 
taško. 

 
1 pav. HH neurono membranos potencialo 
dinamika veikiant jį AD sinusiniu išoriniu signalu. 
Plona linija vaizduoja tiesioginiu lygčių sprendinį, o 
stora – suvidurkintų lygčių. (a) – signalo amplitudė 
yra nulis. (b) ir (c) – didinam signalo amplitudę. (d) 
– amplitudė viršyja slenkstinę vertę ir neuronas yra 
nuslopinamas. 

Literatūra 
[1]. Kapitsa P L 1951 Dynamic stability of the 

pendulum when the point of suspension is 
oscillating Soviet Physics JETP 21 588 

[2]. Kevorkian J K and Cole J D 1996 Multiple Scale 
and Singular Perturbation Methods 
(Springer-Verlag, New York). 
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Periodinių mikrostruktūrų formavimo techno- 

logija dvifotonės polimerizacijos metodu, naudojant 
kelis interferuojančius lazerio spindulius, yra per-
spektyvus būdas masiškai formuoti 3D periodines 
mikrostruktūras. Naudojant keturis interferuojan-
čius femtosekundinio lazerio spindulius, vienos 
lazerinės ekspozicijos metu suformuojamas 3D 
periodinių mikrostruktūrų masyvas (1 pav.), o ne 
vienas vokselis (tūrinis pikselis), kaip kad tiesio- 
ginio lazerinio įrašymo atveju, todėl periodinių mik-
rostruktūrų formavimas dideliame plote (didesnia-

me nei 100 m  100 m) tampa žymiai spartesnis, 
lyginant su tiesioginiu lazerinio įrašymo metodu. 
Periodinės mikrostruktūros, suformuotos dideliame 
plote, gali būti panaudotos įvairiose srityse: mikro-
biologijoje (ląstelių auginimas), mikrooptikoje 
(mikrolęšiai) ar fotonikoje (fotoniniai kristalai). 

 

1 pav. Vienos lazerinės ekspozicijos metu keturių 
interferuojančių pluoštų pagalba suformuotų periodinių 
mikrostruktūrų masyvas ORMOSIL‘e (SZ2080) [1]. 

Šiame pranešime aptarsime periodinių mikro- 
struktūrų formavimo neigiamame fotoreziste 
ORMOSIL‘e (SZ2080) principus, naudojant dvifo- 
tonės polimerizacijos metodą ir keturis interferuo- 
jančius femtosekundinio lazerio spindulius. 
Pateiksime suformuotų periodinių mikrostruktūrų 
pavyzdžius. 

Periodinių mikrostruktūrų formavimo sistema 
pavaizduota 2 pav.. Eksperimentinę sistemą suda-
ro: femtosekundinis lazeris Pharos-6W (1030 nm, 
~290 fs, UAB „Šviesos konversija“), difrakcinis 
optinis elementas (DOE, MS0202, HoloOR), du 
lęšiai (L1 ir L2; židinio nuotoliai 50 mm ir 25 mm), 
diafragma (D), XYZ pozicionavimo sistema ir 
keletas veidrodėlių (M1, M2, M3, M4). 

DOE eksperimentinėje sistemoje buvo atsa-
kingas už lazerio spindulio suskaidymą į keturis 
vienodus spindulius. Diafragma - užblokuodavo 
nepageidaujamus lazerio spindulius, kurie atsiras-
davo lazerio spindulį suskaidžius su DOE. Lazerio 
energija buvo keičiama tiesiogiai iš lazerio valdymo 
pultelio. Lazerio spindulys buvo valdomas elektro-
optinės sklendės pagalba. 

 

2 pav. Eksperimentinė periodinių mikrostruktūrų forma-
vimo sistema, naudojant keturis interferuojančius femto-
sekundinio lazerio spindulius.  

Periodinės mikrostruktūros buvo formuojamos 
komerciniame hibridiniame organiniame-neorgani-
niame neigiamame fotoreziste SZ2080 (ORMOSIL) 
(FORTH, Graikija), turinčiame Zr ir praturtintame 
fotoiniciatoriumi 4,4'-bis(dimetilamino)benzofeno-
nu. Suformuotų periodinių mikrostruktūrų 
ORMOSIL‘e pavyzdys pateiktas 3 pav.. 

 

3 pav. Suformuotų periodinių mikrostruktūrų su skirtin-

gais periodais (a) - 7.5 m; b) - 40 m) ORMOSIL‘e 
pavyzdys, naudojant keturis interferuojančius femtose-
kundinio lazerio spindulius. 

Literatūra 
1. A. Ovsianikov, J. Viertl, B. Chichkov, M. Oubaha, 

B. MacCraith, I. Sakellari, A. Giakoumaki, 
D. Gray, M. Vamvakaki, M. Farsari, and 
C. Fotakis, Acsnano 2, 2257–2262 (2008). 
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Gaminant perovskitų heterostruktūras 

reikia surasti tokius padėklus, kurių struktūra kuo 
mažiau skirtųsi nuo perovskitų struktūros, nes 
priešingu atveju mes negausime norimų, 
gaminamų sluoksnių, savybių. LaNiO3 yra viena iš 
kelių laidžių oksidinių medžiagų, kurių kristalinė 
struktūra yra suderinama su perovskitais. 
Daugelyje mokslinių darbų teigiama, kad LaNiO3 
turi gerą termostabilumą ir perovskitų 
heterostruktūras galima gaminti ant LaNiO3 
padėklų, prie pakankamai aukštų temperatūrų. 
Deja, šių padėklų termostabilumas nėra 
pakankamai ištirtas. 

LaNiO3 sluoksnių termostabilumas buvo 
ištirtas darbe [1]. Buvo parodyta, kad atkaitinus 
sluoksnius temperatūroje prie 265 

0
C jų elektrinės 

bei optinės savybės tampa nestabilios, nors 
struktūra lieka stabili. Taigi, net prie palyginti žemų 
temperatūrų (265 

0
C) sluoksnių fizikinės savybės 

yra nestabilios, nors magnetroninio dulkinimo 
proceso metu, sluoksnių temperatūra gali siekti 650 
0
C [2]. Taip pat yra, žinoma, kad LaNiO3 sluoksnių 

temperatūrinės varžos priklausomybės charakteris 
yra metalinis. Atkaitinus juos deguonies 
atmosferoje prie 750 

0
C šis charakteris nesikeičia. 

Tuo tarpu, atkaitinus prie 700 
0
C vakuume, vyksta 

perėjimas nuo metalinės prie puslaidininkinės 
varžos temperatūrinės priklausomybės [3]. Šis 
perėjimas siejamas su deguonies pertekliumi arba 
trūkumu sluoksnyje.  

Bandinių cheminė sudėtis buvo tiriama 
naudojant Rentgeno fotoelektronų spektroskopijos 
(RFS) metodą. Bandiniai paprastai tiriami praėjus 
kelioms dienoms po jų gamybos. Todėl, vandens 
molekulių buvimą juose galima paaiškinti tuo, kad 
vanduo yra absorbuojamas iš aplinkos. Atkaitintų 
vakuume bandinių Rentgeno fotoelektronų spektrai 
buvo matuojami iš karto, po bandinio išėmimo iš 
vakuuminio įrenginio kameros. Todėl bandinio 
paviršius nespėjo absorbuoti didesnio kiekio 
vandens ir Rentgeno fotoelektronų spektre 
nestebima O1s smailės dedamoji, kuri surišta su 
vandeniu. 
 Todėl, atkaitintas vakuume, bandinys buvo 
kelias valandas laikomas įprastinėje aplinkoje (ore) 
ir po to, buvo vėl matuojami spektrai. Matavimo 
rezultatai parodė, kad šiuo atveju deguonies srities 
spektras praktiškai nesiskiria nuo spektro gauto 
matuojant pagamintą bandinį (pav. 1). 

 Užauginti LaNiO3 sluoksniai turėtų turėti 
puslaidininkinį varžos temperatūrinės 
priklausomybės charakterį, bet dėl vandens 
absorbcijos iš aplinkos pasikeičia sluoksnio 
stechiometrija, todėl negaunama norima sluoksnio 
cheminė sudėtis.  

Auginant LaNiO3-x sluoksnius magnetroninio 
dulkinimo būdu, reikia keisti technologinių procesų 
parametrus, siekiant gauti patvaresnius, aplinkos 
veikimo įtakai, bandinius.  
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1 pav. Bandinių deguonies srities RFS: pagaminto 
(1), po ėsdinimo Ar+ (2), po atkaitinimo vakuume 
(550 Cº; 30 val.) (3), po išlaikymo deguonies 
atmosferoje 2 val. (4). 

Literatūra 
1.  Q.Zhao, Z.M.Huang Hu, J.H.Chu, A study of 

the thermostability of LaNiO3, Surface & 
Coating Technology 192, 336– 340 (2005). 

2. S.Mickevičius, S.Grebinskij, V.Bondarenka,      
H.Tvardauskas, B.Vengalis, K.Šliužienė, 
B.A.Orlowski, W.Drube, Investigation of the 
aging of epitaxial LaNiO3-x films by X-ray 
photoelectron spectroscopy, Optica Applicata 
36, 235– 243 (2006). 

3. S.Mickevičius, S.Grebinskij, V.Bondarenka,  
H.Tvardauskas, M.Senulis, V.Lisauskas, 
K.Šliužienė, B.Vengalis, B.A.Orlowski, 
E.Baškys, Surface stability of LaNiO3-δ thin 
films, Lithuanian Journal of Physics, Vol. 50, 
No. 3, pp. 317–323 (2010). 

15

mailto:emilis.baskys@gmail.com


FizTeCh 2010

Terahercinių impulsų emiteriai iš ŽT GaAs sluoksnių
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Pastaruoju  metu  femtosekundiniais  lazerių
impulsais  sužadinti  puslaidininkinių  darinių
paviršiai  tapo svarbiais  terahercinių  dažnių  (THz)
ruožo  pikosekundinių  impulsų  šaltiniais.
Alternatyva  puslaidininkių  paviršiams  –
didžiavaržės,  galinčios  išlaikyti  stiprius  elektrinius
laukus puslaidininkinės optoelektroninės sklendės.
Optoelektroninės sklendės, pagamintos iš žemoje
temperatūroje auginto GaAs (ŽT GaAs) sluoksnio,
itin efektyviai dirba žadinamos 800 nm bangos ilgio
lazerine  spinduliuote.  Tačiau  pastaruoju  metu
sparčiai  plinta  kompaktiški  lazeriai,  kurių
spinduliuotės  bangos  ilgis  patenka  į  1–1,5  μm
diapazoną,  todėl  reikia naujų  efektyvių  fotolaidžių
emiterių  ir  detektorių  šiam  bangos  ilgiui.  Šiame
bangos  ilgių  ruože  GaAs  nėra  jautrus,  todėl  yra
naudojami  siauresnio  draustinių  energijų  tarpo
puslaidininkiniai dariniai, kaip GaBiAs, InGaAs.

Neatkaitintam ŽT GaAs sluoksnyje yra didelė
konsentracija  arseno  antisaitų  (AsGa)  (vietoje  Ga
atomo  gardelėje  yra  As  atomas),  kas  lemia
priemaišinės  juostos  atsiradimą  GaAs  draustinių
energijų  tarpe.  Dėl  tos  priežasties  užtenka
mažesnės  energijos  fotonų  nei  GaAs  draustinių
energijų tarpas, kad sužadinti elektronus į laidumo
juostą.  Optinės  sugerties  koeficientas,  kada
elektronas pereis iš priemaišinės juostos į laidumo
juostą, yra 104 cm-1, kai apšviečiame 1 μm bangos
ilgio lazerine spinduliuote, o kai 1,5 μm – 1,6 .  103

cm-1 [1]. Todėl šiame darbe, kaip kandidatai į THz
emiterius,  buvo  tirti  neatkaitinti  ir  atkaitinti
skirtingose temperatūrose ŽT GaAs emiteriai.

Optinių  impulsų  generavimui  naudotas
femtosekundinis  Pharos  („Šviesos  konversija“)
lazerinės  sistemos  osciliatorius.  Osciliatoriaus
aktyvusis  elementas  yra  Yb:KGW  kristalas,
tiesiogiai  kaupinamas  diodinių  lazerių  matrica.
Kerro  lęšio  modų  sinchronizavimas  leido  gauti
optinius  impulsus  su  vidutiniu  1030  nm  bangos
ilgiu.  Vidutinė  išėjimo  galia  apie  2  W,  impulsų
trukmė  70 fs,  impulsų  pasikartojimo dažnis  – 75
MHz.  Eksperimento  metu  buvo  naudojama
standartinė  terahercinė  TDS  (time  domain

spectroscopy)  schema  [2]  su  fotolaidžiais
emiteriais  ir  detektoriais.  Emiterių  ir  detektorių
fotolaidžios  antenos  buvo  Hertzo  dipolio  tipo,
atstumas tarp juostelių – 50 μm. Detektorių atveju
apšviečiamoje  lazeriu  vietoje  tarpas  buvo
susiaurintas iki 15 μm.

THz  signalų,  naudojant  ŽT GaAs  emiterius,
spektrai siekė 4 THz, o signalas triukšmas santykis
–  60dB.  Nustatyta  jog  emituoto  THz  signalo
amplitudė  didinant  pridėta  įtampą  ant  emiterio
didėja tiesiškai. Taip pat gauta jog priklausomybės
THz  signalo  amplitudžių  nuo  krintančios  lazerio
impulsų  vidutinės  galios  vertės  ant  emiterio
pradinėje matavimo diapazono dalyje (4–45 mW)
yra tiesiškos. Tai rodo, kad sugerties mechanizmas
yra  tiesinis,  o  ne  dvifotonis,  kaip  buvo  teigiama
darbe [3]. Esant didesnėms optinėms galioms (45–
100  mW)  priklausomybės  yra  subtiesinės,  o  tai,
žinant,  kad  sugertį  lemia  defektai,  kurių  skaičius
yra  ribotas,  yra  visiškai  suprantama.  Be  to,
elektronai  yra  pagaunami  į  tuos  pačius  defektų
centrus, iš kurių jie ir yra žadinami, todėl  šviesos
sugertis  didina  jonizuotų  AsGa lygmenų  skaičių,
mažindama elektronų pagavimo trukmę.

Galima daryti išvadą, kad fotolaidūs emiteriai,
pagaminti  iš  ŽT  GaAs,  generuoja  pakankamai
stiprią  ir  plataus spektro terahercinę  spinduliuotę,
todėl  jie  yra  tinkami  TDS  sistemoms,  kuriose
naudojama  1  μm  bangos  ilgio  lazerinė
spinduliuotė.
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Neskaitant pėdsakinių koncentracijų, 
pasigaminančių natūraliai Ţemės litosferoje, 
plutonis aplinkoje yra išskirtinai antropogeninės 
kilmės. Pagrindiniai plutonio šaltiniai pasaulyje yra 
branduolinio ginklo bandymai atmosferoje, avarijos 
atominiuose objektuose („Trijų mylių“ sala JAV, 
Černobylio avarija), nuotekos iš branduolinio kuro 
perdirbimo gamyklų (Sellafield, D. Britanija). 
Pagrindiniai Lietuvoje esančio plutonio šaltiniai yra 
iškritos po atominių bombų bandymų atmosferoje 
Šiaurės pusrutulyje (bandymai Naujojoje ţemėje 
1955-1962 m., TSRS) bei Černobylio avarija. 

Šis pilkos spalvos metalinis elementas yra 
sudarytas iš penkių pagrindinių izotopų mišinio: 
238

Pu (pusėjimo trukmė T1/2 = 87,74 m.), 
239

Pu (T1/2 = 
24110 m.), 

240
Pu (T1/2 = 6563 m.), 

241
Pu (T1/2 = 14,4 

m.) ir 
242

Pu (T1/2 = 376000 m.). Plutonio izotopinės 
sudėties informacija yra naudinga nustatant 
plutonio kilmę - jo šaltinį. Nors paties elemento 
absoliutinė koncentracija, aptinkama dirvoţemyje 
bei eţerų nuosėdose, retai kada viršija 100 fg/g 
koncentraciją, tačiau šioje vietoje pagrindinę 
informaciją neša ne absoliutinė plutonio 
koncentracija, o jo izotopinis santykis. 

Įvertinta, jog Šiauriniame pusrutulyje sprogdintų 
atominių bombų iškritose plutonio izotopų 
240

Pu/
239

Pu santykis yra lygus 0,18 ± 0,007(1σ) [1]. 

Tuo tarpu RBMK-1000 tipo reaktoriaus kure 
besigaminantis plutonis ilgą laiką būna 
intensyviame neutronų sraute ir dėl vykstančių 
neutronų pagavos branduolinių reakcijų daugiau 
pasigamina 

238
Pu ir aukštesnių nei 

239
Pu izotopų. 

Nustatyta, jog 
240

Pu/
239

Pu izotopinis santykis tuomet 
branduoliniame kure yra gerokai didesnis ir siekia 
0,30-0,45 (priklausomai nuo kuro išdegimo) [2]. 
Todėl 

240
Pu/

239
Pu izotopinis santykis Černobylio 

iškritų dominuojamuose regionuose būna didesnis 
nei 0,18 [3]. 

Šiame darbe dirvoţemio bandiniai buvo paimti iš 
dešimties Lietuvos regioninių taškų (Varėna, 
Vilkaviškis, Švėkšna, Kretinga, Šiauliai, Panevėţys, 
Birţai, Visaginas, Molėtai, Jurbarkas). Bandiniai 
rinkti iš neartų pievų dirvoţemių „voko“ principu 
(penki bandiniai paimami 20 cm x 20 cm kvadrate 
0-5 cm gyliuose), kadangi neartose pievose 
nevyksta plutonio maišymasis ir migracija, 
priešingai nei eţerų ekosistemose, kur vyksta 
plutonio akumuliacija. 

Surinkti dirvoţemio mėginiai buvo 2 h deginami 

700°C muflerinėje krosnyje, kad išdegtų 

tolimesniam jų cheminiam apdorojimui trukdanti 
organinė frakcija. Vėliau sudegintas gruntas 
pasvertas, o aktinoidai iš jo ekstrahuoti 
7,7 mol/l HNO3 rūgštimi prieš tai įnešus 

242
Pu 

ţymeklį (angl. “tracer”) plutonio išeigai apskaičiuoti. 
Tolimesnis cheminis apdorojimas buvo skirtas 
atskirti Pu nuo kitų aktinoidų (U, Th, Np, Am), iš 
kurių urano 

238
U izotopas, sudarydamas hidridus, 

interferuoja su 
239

Pu
+
 ir 

240
Pu

+ 
signalais masių 

spektre. Tam yra naudojamas ekstrakcinės 
chromatografijos metodas, kuomet kolonėlės, 
uţpildytos dervomis U/TEVA (diamil–amilfosfatas) 
ir TRU (carbamoilmetilfosfino oksidas su 
tri–n–butilfosfatu), naudojamos aktinoidams 
tarpusavyje atskirti [4]. 

240
Pu/

239
Pu izotopinis santykis bandiniuose buvo 

išmatuotas aukštos skyros dvigubo fokusavimo 
(magnetinio ir elektrinio laukų) masių spektrometru 
Element 2 (Thermo Fischer, Vokietija), kuomet 
analitė yra jonizuojama indukcinėje plazmoje. 
Matavimai parodė, jog kokybiškai atlikus 
radiocheminį Pu išskyrimą iš likusio bandinyje 
urano likučio besiformuojantys 

238
U

1
H

+
 ir 

238
U

1
H2

+ 

239
Pu

+
 ir 

240
Pu

+
 signalus įtakoja nereikšmingai, o 

gyvsidabrio bei švino argonidų, taip pat 
susikuriančių plazmoje, įtaka minėtiems signalams 
yra minimali. Pagal 

240
Pu/

239
Pu izotopinį santykį 

buvo įvertinta, jog Lietuvoje dominuoja branduolinio 
ginklo bandymų iškritų plutonis. Pranešime bus 
aptariamas išmatuotų rezultatų tikslumas, įvertintas 
branduolinio ginklo bandymų ir Černobylio avarijos 
metu išmesto plutonio iškritų pasiskirstymas 
tarpusavyje, aptariamos eksperimento atlikimo 
ypatybės. 
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Savitvarkiai monosluoksniai plačiai naudojami 
konstruojant paviršius su norimomis savybėmis. 
Daţnai svarbu modifikuoti paviršių krūvį turinčiomis 
funkcinėmis grupėmis, siekiant elektrostatiškai 
pritraukti priešingo ţenklo jonus iš tirpalo [1]. Tokie 
paviršiai gali būti naudojami aplinkosaugos 
tyrimuose, konstruojant jutiklius, bei katalizinių 
sistemų analizėje [1, 2]. Vienas iš būdų sukonstruoti 
universalesnius teigiamą krūvį turinčius paviršius – 
adsorbuoti piridinio druskų darinius. Siekiant 
kryptingai keisti monosluoksnių savybes ir formuoti 
paviršius su norimomis savybėmis būtina suprasti 
monosluoksnio architektūrą ir funkcijas 
molekuliniame lygmenyje. Tokią informaciją galima 
gauti naudojant paviršiaus sustiptintos Ramano  
spektroskopijos (PSRS) metodą [3]. Šio darbo 
tikslas – nustatyti merkaptoheksilpiridinio (MHP) 
chlorido, adsorbuoto ant Au elektrodo, molekulinę 
struktūrą ir spektrinius struktūros ţymeklius.  

 
1 pav. Optimizuota modelinio komplekso Au3-MHP 
struktūra. Skaičiavimai atlikti DFT/B3LYP 
/6-311++G(2d,p) lygyje. 
 

Siekdami nustatyti MHP struktūros ir sąveikos 
ţymeklius, atlikome temperatūros ir išlaikymo 
adsorbcijos tirpale laiko įtakos PSRS spektrams 
tyrimus. Kylant temperatūrai ir išlaikant trumpesnį 
laiką formuojasi maţiau kompaktiški ir netvarkiai 
monosluoksniai. Spektrai buvo interpretuojami 
pasinaudojant Au3-MHP komplekso 
kvantų-chemijos skaičiavimais (1 pav.). Kovalentinę 
MHP sąveiką su Au rodo ţemo daţnio juosta ties ~ 
270 cm

-1
 (255 cm

-1
 skaičiuotame spektre) (2 pav.). 

Teorinė spektrų analizė parodė, kad juosta ties 
1082 cm

-1
 susijusi grandinės C7-C12 trans 

konformacijoje valentiniu virpesiu. Kylant 
temperatūrai maţėja elektrostatiškai pritrauktų 
ClO4

-
 anijonų 935 cm

-1
 juostos intensyvumas, kartu 

pakinta as(CH2) (2910 cm
-1

) ir 2 (3095 cm
-1

) juostų 

santykinis instensyvumas. Nustatyti spektriniai 
ţymekliai pateikti 1 lentelėje.    

1 lentelė. Spektriniai MHP struktūros ţymekliai  

Ţymeklis 
Bangos 

skaičius (cm
-1

) 
Charakteristika 

I( (C-C)T) 1082 
 goš/trans 

izomerizacija 

I( as(CH2))/I( 2) 3095, 2910 ţiedo orientacija 

1, 2, 2 1029, 3090 
ţiedo solvatacija, 
sąveika tarp ţiedų 

I( (C-H)m) 2830 CH2 sąveika su Au 

 

 
2 pav. MHP monosluoksnio ant Au elektrodo 0,1 M 
NaClO4 tirpale PSRS spektrų priklausomybė nuo 
temperatūros.  
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G. Niaura, Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 4564 
(2010). 
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Terminas besrovis arba cheminis metalų 
nusodinimas (angl. "electroless metal plating") 
apibūdina procesų, įgalinančių suformuoti 
metalų ar jų lydinių su kitais metalais ir 
nemetalais, dangas ant įvairių paviršių, tarp jų 
dielektrikų, nenaudojant išorines elektros 
srovės. Plačiai taikoma pramonėje funkciniams 
ir dekoratyviniams tikslams - metalo sluoksnio 
nusodinimui ant dielektrikų (įvairių plastikų, 
stiklo), puslaidininkių elektrotechnikos 
pramonėje, įvairių plastikų, stiklo, keramikos 
gaminių padengimui suteikiant gaminiams 
reikiamas savybes. Ligandai cheminio 
variavimo sistemose yra vienas svarbiausiu 
komponentu, nes lemia sistemos stabilumą, 
metalo nusėdimo greitį, susidarančios dangos 
morfologiją. Cheminio variavimo sistemose šiuo 
metu pramonėje plačiai taikomi cheminiu būdu 
pagaminti ligandai, dažniausiai žalingi aplinkai, 
reikalaujantys atitinkamų gamybos snaudų. 

Pristatomo darbo tikslas yra pritaikyti 
cheminio variavimo sistemoms aplinkai 
nežalingus, gamtoje sutinkamus polihidroksilius 
ligandus. Kaip gamtiniai ligandai tyrimams 
pasirinkti, sacharozė, glicerolis, natrio 
gliukonatas - junginiai pasižymintys gebėjimu 
suformuoti pakankamai tvirtus kompleksus su 
vario jonais. 

Atliekant vario nusodinimo eksperimentus 
buvo nustatomas dangos susiformavimo greitis 
(v, µm/h), proceso kinetikai stebėti matuojamas 
mišrusis potencialas bei anodinė formaldehido  
(sistemoje reduktorius) oksidacija, nustatomas 
susiformavusio paviršiaus šiurkštumo faktorius 
(Rf), taip pat skaičiuojamas įvairių kompleksų 
pasiskirstymas bei viršįtampis atitinkamomis 
sąlygomis. Eksperimentų eiga ir gauti rezultatai 
parodė, kad gamtiniai ligandai sacharozė, 
glicerolis, bei natrio gliukonatas gali būti 
naudojami cheminio variavimo sistemose. 
tirpalų stabilumas, dangos formavimosi greitis 
yra pakankami. Kai kurie gauti rezultatai 
pateikiami 1 lentelėje. 

 
 
 
 
 

1 lentelė. Ligandų palyginimas 

 Ligandas pH sritis 
v, 

µm/h 
Rf 

 Glicerolis 12.75 – 13.75 3.8 2.3 – 4.6 

 Sacharozė 12.25 – 13.25 2.2 8.5 – 25.3 

 Natrio 
 gliukonatas 

12.00 – 13.50 5.1 6.1 – 38.6 

 EDTA 12.00 – 13.00 2.9 3.2 – 13.1 

 
Siekiant padidinti tiriamų procesų našumą ir 

užtikrinti kokybiškesnes gaunamas vario dangas, 
nusodinimo metu pasirinkta papildomai naudoti 
ultragarsą. Ultragarsas sukuria ekstremalias 
sąlygas cheminėms reakcijoms, vykstančioms 
skystoje fazėje. Tai vyksta dėl ultragarso 
sukeliamo reiškinio – kavitacijos. Ultragarso 
poveikis lydimas aukštų temperatūrų ir didelių 
slėgių susidarymo tirpalo tūryje. Skysčio sąlyčio 
su paviršiumi riboje papildomai susiformuoja 
skysčio mikro srovės į paviršių, kurių greitis 
siekia 400km/h. 

Tyrimų metu naudotas 35 kHz ir 150 kHz dažnio 
ultragarsas taikant tris skirtingus skleidimo režimus. 
Ultragarso panaudojimas cheminio variavimo 
sistemose įtakojo spartesnį, lygesnės dangos 
formavimąsi. Dalis gautų rezultatų pateikiama 2 
lentelėje. 
 
2 lentelė. Ultragarso įtaka vario nusėdimo 
greičiui ir paviršiaus šiurkštumo faktor iui. 

pH 

Be 
ultragarso 

130 kHz 35 kHz 

v, 
(μm/h) 

Rf 
v, 

(μm/h) 
Rf 

v, 
(μm/h) 

Rf 

12.25 13.27 0.49 1.65 28.84 9.03 9.08 

12.50 8.50 2.04 10.58 13.24 5.29 13.44 

12.75 25.30 2.19 7.22 8.91 10.87 20.60 

13.00 13.40 1.97 3.74 12.49 10.19 20.96 

13.25 9.05 1.00 5.32 6.31 1.51 11.84 
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Daugiau nei pusė amžiaus savitvarkės 

struktūros nusodintos ant metalinio paviršiaus 
tebelieka aktualiu chemikų, fizikų ir biologų 
mokslinių interesų susidūrimo objektu. Tokios 
struktūros suteikia unikalią molekulinio lygio tyrimų 
galimybę, kuri ir lemia šios srities nuolatinį vystymą 
bei platų pritaikymą (biosensorių kūrimas, 
molekulinė elektronika, nanotechnologijos ir kt.).  

Paprasčiausios savitvarkės struktūros – 
savitvarkiai monomolekuliniai sluoksniai (angl. 
Self-Assembled Monolayer – SAM) savarankiškai 
organizuojasi ant substrato paviršiaus, 
atsirandantis chemosorbcijai tarp giminingos 
substratui grupės ir paties substrato. Specifinį 
angliavandenilinių grandinių išsidėstymą lemia Van 
der Valso ir elektrostatinės jėgos, o galinės 
funkcinės grupės leidžia tolimesnį monosluoksnio 
modifikavimą iki sudėtingesnių savitvarkių struktūrų 
[1]. Suformuoti tokiu būdu lipidų dvisluoksniai 
vadinami prikabintomis dvisluoksnėmis lipidų 
membranomis (angl. Tethered Bimolecular Lipid 
Membrane - tBLM) (1 pav.), kurių konstravimas, 
kaip ir bet kurių kitų dirbtinių membranų, atveria 
naujus gyvoje ląstelėje vykstančių procesų (pvz. 
fotosintezės, kvėpavimo, baltymų sąveikos) tyrimo 
kelius [2]. 

 

 
 
1 pav. tBLM formavimas 
 
Tokiai modelinei sistemai sukurti buvo pasirinkti 

oligoetilenglikoliai, pasižymintys stabilumu, 
lankstumu ir mažu citotoksiškumu [3], bei pradinis 
1,2-ditetradecilglicerolis, kuris per šešias stadijas 
susintetintas iš optiškai aktyvaus D-manitolio. Todėl 
tikimasi, kad atitinkamos sudėties tiolipidai turėtų 
idealiai tikti gamtinės plazminės membranos 

analogų – prikabintų dvisluoksnių lipidų membranų 
konstravimui. 

Dažniausiai ilgos grandinės junginių sintezę 
apsunkina sudėtingas išskyrimas, todėl kolonėlinė 
chromatografija būtinas tokių produktų gryninimo 
metodas. Atliekant šešių etapų tiolipidų sintezę (2 
pav.) 2 – 6 produktai išskirti be kolonėlinės 
chromatografijos, pasiekus 60 – 99% išeigas. 
Optimalios minėtų tiojunginių sintezės sąlygos 
surastos naudojant atitinkamos struktūros 
tetratrietilenglikolinius ir pentaetilenglikolinius 
darinius. Siekiama analogiškai gauti ilgesnės 
grandinės polietilenglikolinius tiolipidus bei palyginti 
jų gebėjimą sudaryti prikabintas dvisluoksnes 
membranas ir jų savybes. 

 

S S

O

R-(OCH2CH2)nO

CH2
CH O(CH2)13CH3
CH2 O(CH2)13CH3

S S

O
OH

C
NH2 Ms

NH2
R-(OCH2CH2)nS

-+

R: 

R-OH 
MsCl, TEA, TMA.HCl

(CH2Cl2)
R-OMs

OEG, NaOH

(C6H5CH3)

2, 99 %

R-(OCH2CH2)nOH

4, 99 %

R-(OCH2CH2)nOMs(NH2)2SC

R-(OCH2CH2)nSH
Na2S2O5

CHCl3/H2O
6, 79 %

MsCl, TEA, 
  TMA.HCl

, n = 4, 5.

(CH2Cl2)(i -C3H7OH)
5, 60 %

, DCC, DMAP

(CH2Cl2)

7, 60 %

3, 78 %1

 
 
2 pav. Tiolipidų sintezės schema 
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Terahercinė spinduliuotė turi itin plačias 

pritaikymo galimybes spektroskopijoje, vaizdų 
sudarymo srityje taip pat medicininėje 
diagnostikoje. Norint vystyti jos praktinį pritaikymą 
reikia sukurti efektyvius terahercinių bangų 
šaltinius. 

 
1 pav. Terahercinės antenos schema 

Terahercinė spinduliuotė generuojama trumpu 
lazerio impulsu apšviečiant tarp kontaktų esančio 
GaAs kristalo paviršių (1 pav.). Lazerio impulsas 
suţadina elektronus, dėl to tarp kontaktų esančioje 
GaAs srityje prateka elektros srovės impulsas, kuris 
ir sugeneruoja aukšto daţnio elektromagnetinius 
svyravimus. 

Patobulintas tokio generavimo variantas yra kai 
GaAs kristalas apspinduliuojamas dviejų ištemptų 
moduliuotos fazės (chirped) gausinių pluoštų, šiek 
tiek pastumtų laike vienas kito atţvilgiu, 
superpozicija. Tokiu atveju, dėl skirtingo daţnio 
signalų sudėties, susidaro greitai kintančios 
amplitudės impulsas, kuris sugeneruoja ilgesnį 
terahercinės spinduliuotės pliūpsnį. 

Norint sumodeliuoti terahercinių svyravimų 
generavimą bei sklidimą, baigtinių skirtumų laiko 
skalėje (FDTD) metodu [1] spręstos bedimensės 
Maksvelo lygtys. 

 Išorinė srovė j, generuojanti terahercinę 

spinduliuotę, randama išsprendus elektronų 
koncentracijos balanso lygtį (1), bei ţinant, kad ant 
kontaktų yra pastovi elektros įtampa. 

 
r

n
tICn

dt

dn


 0 , (1) 

čia I(t) – optinio impulso galios funkcija, τr – 

elektronų gyvavimo trukmė, o koeficientas C 

parenkamas taip, kad maksimali elektronų 

koncentracija būtų n0. Balanso lygtį (1) sprendėme 

ketvirtos eilės Runge-Kuto metodu. Dėl paprastumo 
laikėme, kad tarp kontaktų tekanti srovė yra 
homogeniška. 

Šiame darbe siekėme išsiaiškinti kaip 
terahercinės spinduliuotės spektras priklauso nuo 
GaAs kristalo savybių ir optinio impulso 
charakteristikų. Taip pat stebėjome terahercinio 
impulso evoliuciją laike bei erdvėje. 

Atlikti modeliniai skaičiavimai rodo, kad 
sugeneruotas terahercinių bangų impulsas 
geriausiai sklinda į priešingas puses nuo 
generavimo plokštumos. Impulso praėjusio GaAs 
kristalą amplitudė yra geroka didesnė nei 
sklindančiojo priešinga kryptimi. Tai galima 
paaiškinti tuo, jog GaAs kristale banginė varţa yra 
maţesnė nei ore, todėl ta kryptimi sklindanti banga 
yra didesnio galingumo. Impulsui tolstant nuo 
suţadinimo vietos keičiasi jo forma – iš pradţių 
elektromagnetinio lauko svyravimai vyksta tik 
neigiamoje srityje, tačiau sklisdamas impulsas 
simetriškėja dėl to, kad pastovioji elektromagnetinio 
lauko dedamoji netenkina banginės lygties ir todėl 
nusifiltruoja. Beje, optiškai suţadinus didesnes 
elektronų koncentracijas, dėl augančios pastovios 
elektrinio lauko dedamosios, impulsas tampa vis 
asimetriškesnis. 

Terahercinės spinduliuotės spektras priklauso 
nuo daugelio faktorių. Maţa elektronų gyvavimo 
trukmė GaAs kristale lemia tai, kad tarp kontaktų 
tekanti srovė geriau atkartoja optinio impulso 
svyravimus, o tai leidţia pasiekti didesnį 
terahercinio impulso galingumą ir simetriškesnę jo 
formą. Taip pat nustatėme, kad maţinant 
maksimalią lazeriu suţadintų elektronų 
koncentraciją, spinduliuotės galia maţėja, tačiau 
maksimumai jos spektre tampa labiau išreikšti. 

Literatūra 
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Pastaruoju metu vystant puslaidininkinius 
optinius stiprintuvus (SOA), kurių aktyviąją terpę 
sudaro saviformuojantys kvantiniai taškai (QDs), 
pasiekta svarbių technologinių laimėjimų. Pvz., 
vienas būdų suformuoti SOA aktyviają terpę, kuri 
nepriklausytų nuo stiprinamos šviesos poliariza-
cijos yra auginti „prailgintus“ kvantinius taškus arba 
kvantinius strypelius (QRs). Tuo tikslu Leeds‘o 
(J. K.) grupės pasiūlyta novatoriška QD formos ir 
sudėties inžinerija yra pagrįsta trumpo periodo 
InAs/GaAs supergardelės (SL) auginimu ant 
saviformuojančių QD sluoksnio, naudojant moleku-
linio pluoštelio epitaksiją (MBE) [1]. Remiantis šiuo 
metodu, QR aukštis yra vienareikšmiškai apibrė-
žiamas SL periodų skaičiumi N, o medžiaginė QR 
sudėtis paslankiai valdoma parenkant As šaltinį. 
Tokiu būdu buvo užauginti palyginti aukštų 
kvantinių strypelių (AR >> 1) heterodariniai, pasižy-
mintys dideliu In kiekio strypelyje ir jį supančioje 
kvantinėje duobėje (QW) santykiu (xQR/xQW > 3). 

Iš fundamentaliosios pusės, QR dariniai yra lyg 
jungiamoji grandis tarp kvantinių taškų ir kvantinių 
gijų (vielų) dėl krūvininkų kvazivienmačio ribojimo. 
Elektroninės sandaros evoliuciją nuo 0-D iki 1-D 
kvantinės sistemos įgalina atskleisti spektriniai QR 
struktūrų tyrimai. 

QR struktūrų eksperimentinei analizei, gali būti 
taikomas fotoatspindžio metodas [2]. Juolab, kad 
šis metodas labai sėkmingai buvo panaudotas 
pastarųjų metų išsamiuose InAs kvantinių taškų, 
įterptų į GaAs ir GaAs/AlAs supergardeles, tyri-
muose [3]. Pažymėtina, kad fotoatspindžio spektro-
skopija galimybėmis pralenkia įprastąją foto-
liuminescenciją: ne tik leidžia registruoti tarpjuosti-
nius optinius šuolius tarp pagrindinių valentinės ir 
laidumo juostos būsenų, bet ir teikia galimybę 
stebėti aukštesnes (sužadintąsias) elektronų 
būsenas net ir kambario temperatūroje. 

InGaAs kvantinių strypelių darinio (L396) foto-
atspindžio (PR) bei fotoliuminescencijos (PL) 
spektrai kambario temperatūroje yra pavaizduoti 
1 pav. Fotoatspindžio spektre galima išskirti 
keturias ypatumų grupes. Pirmoji, stebima žemųjų 
energijų srityje, ties 1–1.2 eV, yra susijusi su 
tarpjuostiniais optiniais šuoliais kvantinių strypelių 
ruože. Antroji, esanti srityje žemiau GaAs 
draustinių energijų tarpo – 1.2–1.42 eV – siejama 
su optiniais šuoliais InGaAs kvantinėje duobėje 

(QW). Trečiojoje spektro ypatumų grupėje, ties 
1.42–1.67 eV, stebimos aiškiai išreikštos PR 
intensyvumo osciliacijos. Jos sietinos su elektronų 
šuoliais tarp virtualiųjų lygmenų (InGaAs kvantinės 
duobės atžvilgiu) kompozitinėje InGaAs/GaAs 
kvantinėje duobėje. Tai tokios diskretinės elektronų 
būsenos, kurias atitinkančios energijos yra 
didesnės už žemiausios GaAs laidumo juostos 
energiją. Ketvirtoji sritis, esanti ties 1.67 eV, yra 
susijusi su AlGaAs barjero sluoksniu. 

Apibendrinant, PR ir PL metodais buvo tiriama 
QR bandinių elektroninė sandara ir optinės 
savybės. Eksperimentiniai rezultatai buvo inter-
pretuojami teoriniais skaičiavimais QR ir QW 
energijų srityse, taikant efektinės masės artinį. 
Buvo analizuojami optinių šuolių energijų poslinkiai, 
o taip pat PL intensyvumo kitimas priklausomai nuo 
struktūrų auginimo metu naudoto As šaltinio. 
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1 pav. Bandinio L396 fotoatspindžio (PR) ir foto-
liuminescencijos (PL) spektrai 300 K temperatūroje 
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Šiuo metu tiek pramonėje, tiek ir moksliniuose 
tyrimuose vis plačiau pritaikomi didelės galios 
mikrobangų (DGM) impulsų generatoriai ir 
stiprintuvai. Jie naudojami komunikacijų sistemose, 
mokslinėse laboratorijose, radaruose ir kariniuose 
projektuose. Daugumos DGM sistemų impulso 
galia turi būti nuolat stebima ir tikrinama, o dėl 
didelio matavimų kiekio ir svarbos matavimo įranga 
ir metodas turi būti tikslūs patogūs naudojimui, o 
matavimo rezultatai – patikimi ir stabilūs. 

Yra keletas mikrobangų matavimų atviroje 
erdvėje būdų. Vienas iš jų – ruporinė antena su 
perėjimu į juostelinę liniją, ar bangolaidį. Pirmuoju 
atveju mikrobangų impulsui matuoti gali būti 
naudojamas Schottky diodas, o antruoju – 
rezistorinis jutiklis [1]. Tačiau tenka pastebėti, kad  
ruporinės antenos pozicionavimas, ypač ţemuose 
daţniuose dėl didelių antenos matmenų, tampa 
keblus. 

Kadangi standartinis DGM impulsų jutiklis kol 
kas nėra sukurtas, daţnai elektrinio lauko stipris E 
atstumu L nuo antenos yra paprasčiausiai 
apskaičiuojamas, ţinant antenos stiprinimą G ir 
išmatavus mikrobangų impulsų galią patenkančią į 
anteną P. Tokiu atveju efektinė elektrinio lauko 
reikšmė ERMS gali būti išreikšta taip .  
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kur  yra antenos naudingo veikimo koeficientas, o 
G – antenos stiprinimas kartais. Tenka pastebėti, 
kad (1) formulė gali būti naudojama tik tada, kai 
atstumas L nuo antenos yra didesnis nei artimoji 
antenos zona. 

Kilpinės antenos yra maţesnės bei lengvesnės 
lyginant jas su ruporinėmis antenomis. Todėl tokių 
antenų panaudojimas leistų supaprastinti DGM 
impulsų matavimų sistemą, padaryti ją 
kompaktiškesnę. Elektriškai maţų kilpinių antenų, 
kurių perimetras yra daug maţesnis uţ bangos ilgį, 
stiprinimo koeficientas yra maţas [2], todėl mes 
pasirinkome rezonansines kilpines antenas. Šių 
antenų stiprinimo koeficientas padidėja ir tai leistų 
panaudoti matavimui maţiau jautrų jutiklį, tačiau dėl 
to tenka aukoti matuojamų daţnių juostą. 

Šiame darbe buvo nagrinėjamos rezonansinės 
kilpinės antenos savybės: rezonanso padėties 

priklausomybė nuo antenos medţiagos, stiprinimo 
koeficiento priklausomybė nuo antenos formos ir 
krypties elektromagnetinio lauko atţvilgiu. 

1 paveiksle pavaizduota rezonansinės kilpinės 
antenos, kurios ilgis L = 9,8 cm, kryptinė diagrama. 
Kryptinės savybės buvo tiriamos anteną 
spinduliuojant f = 2,6 GHz daţnio mikrobangų 
impulsais. Iš paveikslo matyti, jog rezonansinių 
antenų spindulinė diagrama skiriasi nuo elektriškai 
maţų kilpinių antenų [2]. 

 
1 pav. Rezonansinės kilpinės antenos kryptinė 
diagrama. Kvadratai rodo matavimo rezultatus, 
sukant anteną aplink elektrinio lauko kryptį (ţr. 
brėţinio intarpus), apskritimai – aplink magnetinio 
lauko kryptį, ištisinė linija – aproksimacija sin

4
x 

kreive. 
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Mg pasižymi geru tvirtumo ir masės santykiu, 

geru šiluminiu laidumu, lengvu apdirbimu, lengvai 
perdirbamas, jo tankis yra lygus 2/3 aliuminio ir tik 
1/4 geležies tankio[1]. Šios sąvybės padaro jį 
patraukliu tiek automobilių, kompiuterių gamybos 
pramonėje, tiek aviacijoje, medicinoje ir kitose 
srityse. Tačiau pagrindinis faktorius ribojantis platų 
magnio panaudojimą – jo itin prastas koroznis 
atsparumas. Magnio paviršiuje nesusidaro 
kompaktiškas apsauginis oksido sluoksnis [2]. 

Šiuo metu aktyviai vykdomi tyrinėjimai sukurti 
dangas apsaugančias magnio gaminius nuo 
korozijos. Vienas iš perspektyvių magnio paviršiaus 
modifikavimo būdų – metalinių dangų formavimas 
iš dujinės fazės. Magnetronio plazminio dulkinimo 
panaudojimas dangų formavimui leidžia  išlaikyti 
pakankamai žemą substrato temperatūrą (~10C). 

Naudojant Univex350 magnetroninio plazminio 
dulkinimo įrenginį buvo suformuota daugiasluoksnė 
danga ant Mg lydinio AZ31(Al-3%,Zn-1%) bei stiklo 
padėklų. Nuosekliai buvo nusodinti 5 sluoksniai su 
didėjančia Al koncentracija. Tokiu būdu buvo 
sukurta pseudo gradientinė apie 1μm storio danga. 
Kompozicijos apatinis Mg sluoksnis garantuoja 
žymiai geresni sankabumą su substrato paviršiumi. 
Viršutinis aliuminio sluoksnis - gerą korozinį 
atsparumą. Nusodinta danga ištirta elektroniniu 
mikroskopu Quanta 3D FEG (1 pav.). Nustatyta, 
kad danga yra tolygi, sluoksniuota, be įžiūrimų 
plyšių ar nelygumų.    

  
1 pav. Daugiasluoksnės Al/AZ31 dangos 

skerspjūvio nuotrauka ir komponentų koncentracijų 
profiliai. 

 
Suformuotų dangų elektrocheminei elgsenai 

(koroziniam atsparumui) įvertinti atlikti 
elektrocheminiai tyrimai tirpaluose: a) 0,1M H3BO3, 

NH4OH (pH=9,9); b) 0,1M NaCl, 0,1M H3BO3, 
NH4OH (pH=9,9). 2-3 pav. Pateiktos tiriamų 
sistemų atviros grandinės potencialo 
priklausomybės nuo laiko ir poliarizacinės kreivės. 

 
2 pav. Elektrodų atviros grandinės potencialų 

priklausomybė nuo laiko. 

 
3 pav. Elektrodų poliarizacinės kreivės 

boratiniuose tirpaluose. 
 

Magnetroninio plazminio dulkinimo metodu 
nusodinta daugiasluoksnė Al-Mg sistema 
pasižyminti gera adhezija su substratu – AZ31 
lydiniu. Elektrocheminiais metodais įvertintos jos 
apsauginės savybės boratiniuose tirpaluose. 
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Tipinė optinių interferencinių dangų struktūra yra 

0/4 optinio storio didelio nH ir mažo nL lūžio rodiklio 
poros. Tokia periodinė struktūra suformuoja mažo 

pralaidumo zonas ties 0 [1] bei nelyginėmis 

harmonikomis - 0/3, 0/5...Tokio tipo dangos tinka 
fundamentinių harmonikų atspindžiui, pralaidumui 
ar paprastiems spektro dalikliams. Tačiau spartus 
lazerinių technologijų vystymasis reikalauja žymiai 
sudėtingesnių konstrukcijų optinių dangų su itin 
mažais optinės sklaidos nuostoliais, kontroliuojama 
dispersija, dideliu atsparumu lazerinei spinduliuotei. 
Iki šiol plačiai naudojamos tradicinės mažų energijų 
garinimo technologijos ribojo sudėtingų 
konstrukcijų optinių dangų gamybos galimybes. 
Tačiau ženklus pastarųjų metų progresas, vystant 
dulkinimo didelių energijų jonų pluošteliais ar 
plazmoje metodus, atvėrė naujas galimybes ir 
optinių dangų technologijose. Viena iš tokių 
galimybių – tai medžiagų mišinių plonų sluoksnių 
formavimas. Praktiniuose taikymuose jie pasižymi 
didesniu atsparumu lazerinei spinduliuotei, 
mažesniais sklaidos nuostoliais bei vidiniais 
įtempimais. Mišiniai ženkliai praplečia galimybes 
projektuoti sudėtingų konstrukcijų optines dangas. 
Tokių konstrukcijų pavyzdys yra Rugate tipo 
optinės dangos, kuriose lūžio rodiklis augant 
dangai kinta tam tikru periodiškumu [2] 1 pav. 

 
1.pav.Dangos konstrukcija su periodiniu n kitimu. 

 
Tokių dangų projektavimas ir gamyba 

sudėtingas technologinis uždavinys, reikalaujantis 
itin didelio dangos parametrų kontrolės tikslumo, 
laiko sąnaudų bei medžiagų optinių ir fizinių 
savybių charakterizavimo. Todėl pagrindinis šio ir 
ateities darbų tikslas yra medžiagų mišinių 
charakterizavimas ir jų savybių pritaikymas 
įvairioms dangoms dengti. 

Metalų oksidų Al2O3, SiO2, TiO2, Nb2O5, Ta2O5, 
ZrO2 ir jų mišinių dangos gali būti formuojamos 
joninio dulkinimo būdu iš metalinių taikinių aktyvių 

dujų (O2) atmosferoje, gaunant „naujas“ įvairių lūžio 
rodiklių medžiagas. 

2009 m. Fizikos institute buvo pradėti pirmieji 
darbai su modernia jonapluoščio dulkinimo sistema 
optinėms dangoms dengti. Įsisavinant naują įrangą 
buvo atlikta eilė eksperimentų, nustatant optimalius 
technologinius įrenginio parametrus įtakojančius 
grynų metalų oksidų ir jų mišinių optines ir fizines 
savybes. Paminėsime svarbiausius: dulkinimo jonų 
(Ar

+
) šaltinio darbo režimų nustatymas siekiant 

gauti optimalų bombarduojančių taikinį jonų pluoštą, 
kurio charakteristikos apsprendžia dulkančios 
medžiagos srauto pasiskirstymą ant padėklų; 
optinio monitoringo kalibravimas, siekiant gauti kuo 
mažesnes plėvelės storio paklaidas dengiant itin 
plonus (iki 5 nm) sluoksnius. 

Šiame darbo etape buvo atlikti ZrO2, Nb2O5, 
SiO2 medžiagų ir jų mišinių monosluoksnių 
garinimai, iš kurių pralaidumo ir atspindžio spektrų 
apskaičiuoti lūžio rodikliai, sugertis. Išamatuoti 
paviršiaus šiurkštumai, įvertinti sklaidos nuostoliai, 
atsparumas lazerinei spinduliuotei, mikrostruktūros 
skirtumai [3]. 

Viena iš praktinių šių tyrimų taikymų krypčių – 
skaidrinančių optinių dangų AR@355+532+1064 
ant LBO (LiB3O5) netiesinių kristalų formavimas. Iki 
šiol tai aktuali problema, susijusi su lazerių darbo 
stabilumu ir ilgaamžiškumu. Siekiant parinkti 
optimaliausią dangos konstrukciją ir medžiagas jų 
formavimui, buvo atlikta virš 30 eksperimentinių 
garinimų. Darbai šia tema vykdomi iki šiol, tačiau 
jau dabar galima teigti, kad perspektyviausios yra 
Rugate tipo ir mažą nH frakciją turinčios dangų 
konstrukcijos. 

Kita mišinių ir Rugate tipo dangų taikymų sritis – 
Notch filtrai, pasižymintys siaura didelio (>99,9%) 
atspindžio zona ir pralaidumu likusioje spektro 
dalyje. Suformuotos pirmosios šio tipo dangos ir 
atliekami jų tyrimai. 

Pirmieji bandymai parodė, kad būtina žymiai 
detaliau ištirti technologinių parametrų įtaką 
medžiagų ir jų mišinių fizinėms bei optinėms 
savybėms – plonų sluoksnių mikrostruktūrą, jų 
tarpusavio sąveikos parametrus, paviršiaus 
šiurkštumą, defektų formavimąsi ir jų įtaką dangos 
atsparumui bei spektrinėms charakteristikoms.  
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Pastaruoju metu vis plačiau kalbama apie 

milimetrinių bangų panaudojimą detekcinėms 
sistemoms įvairiose taikymo srityse. Tai ir karinė 
pramonė, ir moksliniai tyrimai, ir saugumo 
užtikrinimo sistemos. Dėl savo sklidimo savybių 
infraraudonosios spinduliuotės ir optinės srities 
sistemos nėra tinkamos naudoti nepalankiomis oro 
sąlygomis, pvz. esant rūkui, lietui, dulkėms, tamsai 
ir t.t. Tokiomis sąlygomis milimetrinių bangų 
sistemos yra daug pranašesnės.  

Milimetrinių bangų pritaikymas pasyviai 
detekcijai reikalauja ypatingai jautrių ir turinčių didelį 
signalo ir triukšmo santykį detektorių.  

Šiuo metu mikrobangų ir milimetrinių bangų 
sistemose plačiausiai yra naudojami Schottky 
diodai. Tačiau šie diodai turi prastas triukšmines 
charakteristikas, nes norint pasiekti didžiausio 
netiesiškumo tašką jiems reikalingas išorinės 
įtampos postūmis, kuris sąlygoja 1/f triukšmo 
atsiradimą. Šiuo metu yra tobulinami Schottky 
diodai [1] ir ieškoma naujų technologijų [2-4], 
stengiantis pagerinti įvairias detektorių savybes: 
naudingo signalo ir triukšmo santykį, jautrį, bei jo 
dažninę priklausomybę.  

Mano darbe buvo tirtos įvairiatarpių 
GaAs/AlxGa1-xAs darinių, turinčių skirtingas AlAs 
molines dalis, elektrinės savybės.  

Įvairiatarpiai dariniai buvo užauginti molekulinio 
pluoštelio epitaksijos metodu. Tirti dariniai su 

x = 0.25, x = 0.2 ir x = 0.1 AlAs moline dalimi 

AlxGa1-xAs junginyje. Diodai buvo suformuoti 
naudojant fotolitografijos, cheminio ėsdinimo, 
terminio metalų garinimo ir plazmocheminio 
ėsdinimo procesus. 

  Voltamperinių charakteristikų tyrimai parodė, 
kad didžiausias charakteristikos kreivumas γ yra kai 
U ~ 0.02 V, tačiau jo vertė nuo kreivumo koeficiento 
vertės ties 0 V skiriasi tik ~3%, todėl tokie diodai gali 
detektuoti milimetrines bangas nenaudojant išorinio 
įtampos postūmio.  

Diodų voltvatinis jautris milimetrinėms bangoms 
S yra apibrėžiamas kaip detektuotos įtampos ir į 
diodą krintančių milimetrinių bangų galios santykis. 
Šis jautris yra proporcingas voltamperinės 
charakteristikos kreivumo koeficientui. 1 lentelėje 
pateikiami diodų, pagamintų iš darinių turinčių 
skirtingas AlAs molines dalis AlxGa1-xAs junginyje, 

voltamperinių charakteristikų kreivumai ir jų jautris 
32 GHz milimetrinėms bangoms. 

1 lentelė. Įvairiatarpių GaAs/AlxGa1-xAs pramaterai 

AlAs molinė 
dalis, x 

γ (V
-1

) S (mV/mW) 

0,25 11,3 234,2 

0,2 9,9 436,2 

0,1 1,1 17,5 

 
Diodų jautris buvo tirtas dviejuose dažnių 

ruožuose: 26 – 38 GHz ir 75 – 110 GHz. Šių 
matavimų rezultatai, kurie yra pateikti 1pav., 
parodė, kad nėra žymaus jautrio sumažėjimo 
pereinant nuo vieno dažnių ruožo, prie kito. 

 

 
1 pav. Įvairiatarpių GaAs/AlxGa1-xAs darinių jautrio 
dažninė priklausomybė. 
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1. Įžanga 
Pagrindinis faktorius, ribojantis kieto kūno 

lazerių spinduliuot÷s vidutinę iš÷jimo galią yra 
susijęs su terminiais reiškiniais aktyviajame 
elemente. Šią problemą galime išspręsti 
optimizuodami šilumos nuvedimą. Tam tikslui 
naudojami plonesni kristalai. Diskiniuose lazeriuose 
dažniausiai naudojamas vienas plonas diskas su 
sud÷tinga kaupinimo sistema [1]. Šiame pranešime 
pristatome daugiadiskin÷s aktyviosios terp÷s 
koncepciją. Iš esm÷s, mes naudojame keletą 
kolineariai kaupinamų plonų diskų. Tokiu būdu 
supaprastiname kaupinimo schemą ir sumažiname 
šiluminį krūvį kiekvienam diskui. 

Yra du multidiskinių struktūrų įgyvendinimo 
būdai. Vienas iš jų yra naudoti atskirus plonus 
diskelius kaip aktyvius veidrodžius. Kitas būdas yra 
pagaminti monolitinę kompozitinę struktūrą, kurioje 
tik ploni šoniniai paviršiai yra legiruoti. Abu būdai 
yra optiškai panašūs, bet stipriai skiriasi mechaniniu 
ir technologiniu požiūriu. 

 
2. “Daugiadiskin ÷” strukt ūra 
Daugiadiskin÷je struktūroje (1 pav) ploni kristalai 

yra padengti skaidrinančiomis ir atspindinčiomis 
dangomis tiek kaupinančiai, tiek lazerio 
spinduliuotei. Rišantysis sluoksnis tarp aktyvaus 
disko ir aušintuvo turi tur÷ti gerą šiluminį laidumą. 

Kaupinantis 

spindulys

Lazerio 

spindulys

Aušintuvas

Aušintuvas

Ploni 

diskai

 
1 pav. Daugiadiskin÷ struktūra 

 
3. Monolitin ÷ kompozitin ÷ strukt ūra 
Monolitin÷ kompozitin÷ struktūra (2 pav.) yra 

panaši į daugiadiskinę, tik joje oro tarpas tarp diskų 
yra užpildytas nelegiruota lazerine medžiaga. Tokiu 
atveju galima išnaudoti visiško vidaus atspindžio 
efektą ir atsisakyti atspindinčių dangų. Taip pat yra 
daugiau galimybių pasirinkti tarpinį sluoksnį tarp 
kristalo ir aušintuvo, nes monolitinę struktūrą 

galima tiesiog suspausti tarp aušintuvų. Tam, kad 
nebūtų sugadintas visiško vidaus atspindžio 
efektas, aktyvūs sluoksniai turi būti padengti 
apsauginiu sluoksniu su mažu lūžio rodikliu. 

 
2 pav. Monolitin÷ kompozitin÷ struktūra 

 
Tokia struktūra yra mechaniškai stabilesn÷ ir 

taip pat reikalavimai kaupinimo pluošto kokybei yra 
mažesni d÷l didelio terp÷s lūžio rodiklio. 
Pagrindinis tokios struktūros trūkumas yra 
sud÷tinga kompozitinio elemento gamyba. 

 
4. Eksperimentai ir skai čiavimai 
Buvo atlikti pirminiai pateiktų struktūrų lazerin÷s 

generacijos eksperimentai. Taip pat buvo atlikti 
skaitiniai temperatūros pasiskirstymo terp÷je 
modeliavimai. 

 
5. Apibendrinimas 
Pristatomos dvi kolineariai kaupinamų daugia- 

diskinių aktyviųjų terpių koncepcijos. Pranešimo 
metu bus pristatyti išankstiniai eksperimentiniai ir 
skaitinių modeliavimų rezultatai. 

 

Literat ūra 
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Skaidulinių lazerių pluoštų koherentinis 

kombinavimas yra vienas perspektyviausių būdų 
siekiant padidinti spinduliuotės galias, išlaikant 
lazerių spinduliuotės koherentiškumo savybes. 
Dauguma koherentinių kombinavimo būdų yra 
pagrįsti lazerių modų sinchronizavimu, panaudojant 
interferencinius metodus, kuomet interferuoja 
vienodų poliarizacijų pluoštai [1]. Kitas koherentinio 
kombinavimo būdas yra statmenai poliarizuotų 
lazerių modų sinchronizacija. Kada dvi statmenų 
poliarizacijų bangos yra apjungiamos poliarizacijos 
daliklio pagalba ir bangų fazės vienodos, tada 
rezultatinė banga yra tiesiškai poliarizuota. 
Statmenų poliarizacijų spinduliuotės kombinavimo 
būdas, lyginant su interferenciniais būdais, turi 
privalumą, nes galima sukombinuoti ne vien tik 
vienodų bet ir labai skirtingų galių lazerių 
spinduliuotę [2].  

Šiame darbe statmenų poliarizacijų skaiduliniai 
lazeriai buvo sinchronizuojami, panaudojant 
poliarizacinį pluošto daliklį (PBS1). Jeigu abiejų 
pluoštų fazės sutampa, sukombinuotos 
spinduliuotės poliarizacija yra tiesinė, o orientacija 
priklauso nuo lazerių galių santykio. Pusės bangos 

ilgio plokštelės ( /2) pagalba spinduliuotės 
poliarizacija buvo orientuojama taip, kad pluoštas 
be nuostolių galėtų sklisti per toliau esantį 
poliarizacinį pluošto daliklį (PBS2). Derinamo 
atspindžio išvadinis veidrodis buvo įgyvendintas, 
panaudojant poliarizacinį pluošto daliklį (PBS2), 

ketvirčio bangos ilgio plokštelę ( /4) ir veidrodį (M). 
Paveikslėlyje pavaizduota pirmo, antro ir 
koherentiškai sinchronizuotų lazerių išvadinių galių 

priklausomybė nuo /2- plokštelės pasukimo 
kampo. Lyginant koherentiškai sinchronizuotų ir 
savarankiškai veikiančių lazeriu galias, buvo 
nustatyta, kad kombinavimo našumas viršija 100%. 
Kadangi kombinavimo našumas negali viršyti 100%, 
tai manoma, kad veikiant vienam lazeriui, 
grįžtamasis ryšys buvo šiek tiek per mažas. Pirmas 
lazeris, veikdamas kartu su antru lazeriu, gauna 
papildomo užkrato iš kito lazerio ir tokiu būdu, 
koherentiškai sinchronizuoti lazeriai generuoja 
didesnes galias nei abu savarankiškai veikiantys 
lazeriai. 

 
1 pav. Statmenų poliarizacijų skaidulinių lazerių 
koherentinio kombinavimo eksperimento schema ir 
pirmo, antro ir suminės koherentiškai 
sinchronizuotų lazerių išvadinių galių 

priklausomybės nuo /2-plokštelės pasukimo 
kampo. 

 
Reikšminiai žodžiai: skaiduliniai lazeriai, 
koherentinis pluoštų kombinavimas. 
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Apie SiC (silikone carbide) jau žinoma daugiau 

amžių, bet elektronikos pramonėje plačiai taikyti šią 
medžiagą pradėta tik pastaraisiais metais [1]. 
Prietaisai pagaminti SiC pagrindu priskiriami 
aukštos temperatūros/aukštos įtampos klasei.  

Čia padaryta vamzdelio tipo bangolaidžio  
dispersinių charakteristikų analizė. Ištirta kaip 
bangolaidžio nuostoliai priklauso nuo jo vidinio 
skersmens (r) ir kaip jie kinta priklausomai nuo 
temperatūros (T).  

Yra parinkti du temperatūros taškai, ir 
apskaičiuotos dispersinės charakteristikos iš kurių 
rasti kriziniai (atkirtos) dažniai (1 lentelė). 
Dispersinės charakteristikos buvo apskaičiuotos 
priėmus, kad R = 5 mm, o r = 1 mm – stačiakampiai 
(Pav. 1) ir r = 2 mm – apskritimai (Pav. 1). 
Temperatūra T = 20˚C ir T = 1000 ˚C, atitinkamai 
dielektrinė skvarba ξ = 6-0,5i F/m ir ξ = 7-i F/m. 
Vėliau, taikant Muller`o metodą, buvo gautos 
nuostolių priklausomybės nuo dažnio (Pav. 1 a,b).  

1 lentelė. Pagrindinių modų kriziniai (atkirtos) 
dažniai, GHz 

 R, mm    
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20 

 
1000 

1 3.0 GHz 15.0 GHz 

2 5.0 GHz 9.0 GHz 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 20 40 60 80 100

f, GHz

h
",

 d
B

/m

 
(a) 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 20 40 60 80 100

f, GHz
h

",
 d

B
/m

 
(b) 

Pav. 1 SiC bangolaidžio pagrindinių modų 
nuostolių priklausomybė nuo dažnio. (a) – r = 1 mm. 
(b) – r = 2 mm. 
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    Pastaraisiais metais daug dėmesio 

skiriama porėtiesiems puslaidininkiams dėl kelių 
priežasčių: pigi formavimo technologija įgalina 
suformuoti įvairių struktūrų nanodarinius 
(nanokristalus, viendimensines nanovielas) bei 
įvairaus porėtumo matricas, kuriose galima išauginti 
įvairių medžiagų nanosiūlus ar į poras interkaliuoti 
organinius junginius bei biomolekules formuojant 
hibridinius nanodarinius. 

GaP yra netiesioginis puslaidininkis, juostine 
struktūra panašus į silicį, tačiau yra plačiatarpis 
(2,26 eV), skaidrus geltonojoje ir raudonojoje 
regimo spektro dalyje ir pasižymi dideliu lūžio 
rodikliu (n =3,3). GaP yra inertiška medžiaga, lėtai 
oksiduojasi ore ir todėl galima tikėtis, kad porėtasis 
GaP (por-GaP) bus stabilesnis nei por-Si ir mažiau 
priklausantis nuo aplinkos poveikio.  Por-GaP 
perspektyvus optinių prietaisų gamyboje dėl plačios 
juostos, intensyvios mėlynos ir UV liuminescencijos 
bei stiprios šviesos sklaidos[1]. Dėl stiprios šviesos 
sklaidos por-GaP optinės savybės detaliai neištirtos. 
Tikėtina, kad priklausomai nuo por-GaP formavimo 
sąlygų vyks ir savybių modifikacija, todėl šioje 
srityje darbai itin aktualūs. Pasirodė pirmieji darbai 
apie GaP nanostrypelių taikymą biotechnologijoje 
(neuronų ląstelių auginimas ant GaP strypelių), 
tačiau visai nežinomas jo biosuderinamumas su 
bioobjektais. 

Šio darbo tikslas - ištirti technologinių sąlygų 
(ėsdiklio, apšvietimo, padėklo laidumo tipo) įtaką 
por-GaP morfologijai, ir optinėms savybėms.          

Por-GaP bandiniai buvo pagaminti naudojant 
elektrocheminio ėsdinimo technologiją ant n-tipo 

(5.3 10
17 

cm
-3

) (111) orientacijos padėklų. Bandiniai 
ėsdinti 0.5M H2SO4, 3M HNO3 and HF:C2H5OH 
(1:1) elektrolituose pastovios srovės režime 
1-80mA/cm

2
 nuo 10 iki 60 min. skirtingo apšvietimo 

sąlygom. Suformuotų por-GaP sluoksnių paviršiaus 
ir skerspjūvio  morfologija buvo tirta SEM. 
Porėtųjų sluoksnių optinės savybės buvo 
nustatytos spektroskopinės elipsometrijos bei FTIR 
metodikomis. 

Por-GaP sluoksniams, gautiems ėsdinant 0.5M 
H2SO4 elektrolite esant mažoms srovėms būdingos 
10-50 nm poros augančios (111) kryptimis. 

Ėsdinant 3M HNO3 elektrolite gaunami skirtingo 

(1-20 m) storio oksido sluoksniai. HF elektrolite 
susiformuoja eglutės pavidalo struktūra. 

Atspindžio spektro matavimai spektrinės 
elipsometrijos metodika parodė, kad 
pseudodialektrinės funkcijos spektro pokyčiai yra 
nulemti suformuotų sluoksnių morfologijos. 

Por-GaP sluoksnių atspindžio spektrai IR srityje 
išmatuoti FTIR metodika smarkiai priklauso nuo 
matuojamų sluoksnių morfologijos. Šiuose 
spektruose taip pat stebimos  Frölich’o TO- ir 
LO-modos. 

Šie tyrimai parodo, kad por-GaP sluoksnių 
morfologija bei optinės savybės gali būti 
kontroliuojamos keičiant elektrocheminio ėsdinimo 
sąlygas. Porų diametras gali kisti nuo dešimčių nm 
iki mikrometrų eilės. Taip pat gali būti suformuotos 
skirtingos morfologijos struktūros. Optinės savybės 
gali kisti nuo stiprios sklaidos režimo iki 
interferencinių juostų atsiradimo oksidų sluoksnių 
susiformavimo atveju. IR spektre matomos 
Frölich’o modos atsirandančios dėl sluoksnių 
porėtumo. 

Literatūra 
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Optinė spektroskopija yra vienas pagrindinių 
elektroninės kvazikristalų posistemės tyrimo 
instrumentų. Kvazikristalų spektroskopija 
regimojoje srityje atskleidžia pseudotarpo – 
pagrindinės kvazikristalų energijos spektro 
charakteristikos – parametrus. Detali kvazikristalų 
elektroninės struktūros analizė reikalauja optinių 
tyrimų plačioje spektrinėje srityje. Darbe pateikiami 
ZnMgRE (RE – retos žemės elementas Y, Ho, Er) 
kvazikristalų optinio laidumo tyrimų IR srityje 
rezultatai, gauti elipsometrinės ir atspindžio 
spektroskopijos metodais. 

Paviršiaus centruoti ikosaedriniai (fci) 
Zn60Mg30RE10 mono-kvazikristalai buvo išauginti 
enkapsuliuoto auginimo iš skystos fazės metodu [1]. 
Optinis bandinių paviršius buvo ruošiamas 
šlifuojant ir poliruojant 5−1 µm ir 0.25 µm 
polikristalinėmis deimantinėmis pastomis bei 
0.02 µm SiO2 suspensija. Atspindžio spektrai buvo 
matuojami IR Fourier spektrometrais Nicolet 8700 
(spektrinė sritis 100-7400 cm-1, DTGS detektorius, 
30o kritimo kampas) ir vakuuminiu Bruker V70 
spektrometru (spektrinė sritis 35-7400 cm-1, DTGS 
detektorius, 30o kritimo kampas). Spektroskopiniai 
elipsometriniai matavimai IR-UV srityje buvo atlikti 
J. A. Woollam elipsometru VASE su besisukančiu 
analizatoriumi (spektrinė sritis 0.73−6.5 eV) ir 
J. A. Woollam elipsometru IRSE su besisukančiu 
kompensatoriumi (0.09−0.72 eV).  

 

 
 
1 pav. Eksperimentiniai fci-ZnMgHo kvazikristalo 
atspindžio koeficiento R(ω) ir optinio laidumo σ(ω) 
spektrai 

Elipsometriniai matavimai leidžia tiesiogiai 
nustatyti ir realiąją ir menamąją dielektrinės 
funkcijos ε(ω) arba optinio laidumo σ(ω) dalis. 
Gautas optinio laidumo spektras pateikiamas pav. 1. 
Kvazikristalų ZnMgRE optinį laidumą artimojoje IR 
srityje lemia laisvieji elektronai; regimojoje srityje 
σ(ω) įtakoja tarpjuostiniai optiniai šuoliai, kurie 
sąlygoja pseudotarpo smaigę ties ~ 1 eV [2]. 
Kompleksinis optinis laidumas tolimojoje IR srityje 
buvo rekonstruotas iš eksperimentinių atspindžio 
koeficiento spektrų (pav. 1), taikant modifikuotą 
Kramerso-Kronigo analizę [3]. Gauti rezultatai 
pateikiami pav. 2. Kaip matyti, kvazikristalų optinį 
laidumą tolimojoje IR srityje lemia laisvieji 
elektronai - σ(ω) priklausomybę kokybiškai 
aproksimuoja Drude-tipo optinis laidumas 
(punktyras pav. 2), esant eksperimentinei statinio 
elektrinio laidumo vertei σo = 5700 Ω-1cm-1 ir 
relaksacijos laikui τ = 3·10-16 s.  

 

 
2 pav. fci-ZnMgHo kvazikristalo optinio laidumo 
spektras (taškai – eksperimentiniai duomenys, 
kreivės – Kramerso-Kronigo rekonstrukcijos 
rezultatai, punktyras – Drude-tipo optinis laidumas) 
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Gyvsidabris buvo žinomas, kaip tinkamas 
substratas elektrodams elektrochemijoje, kai buvo 
išrasta poliarografija. Gyvsidabrio plėvelės 
elekrodai jautresni nustatomiems metalams negu 
kiti gyvsidabrio elektrodai ir pastaruoju metu buvo 
naudojami sunkiųjų metalų kontroliavimui maiste, 
dirvožemyje ir vandenyje [1]. Be gyvsidabrio 
plėvelės elektrodų naudojami modifikuoti ir 
nemodifikuoti metalų elektrodai, anglies elektrodai, 
pastos pavidalo ir plėveliniai elektrodai. Kaip 
alternatyva toksiškiems gyvsidabrio elektrodams 
ieškoma metalų elektrodų, kurie galėtų sėkmingai 
pakeisti elektrochemijoje naudojamus gyvsidabrio 
elektrodus. Vienas tokių galėtų būti galio plėvelės 
elektrodas, kadangi pasižymi gebėjimu suformuoti 
tarpmetalinius junginius [2].  

Šio darbo tikslas buvo ištirti kadmio ir švino 
nustatymo kvadratinės bangos anodinės inversinės 
voltamperometrijos metodu galimybes, naudojant 
galio plėvelės elektrodą.  

Galio plėvelės nusodinimas buvo atliekamas „in 
situ“ būdu. Eksperimentams buvo naudojamas 0,1 
M, pH=4,5 acetatinis buferis. Elektrocheminiams 
tyrimams atlikti buvo naudojama trijų elektrodų 
sistema. Darbiniu elektrodu buvo naudojamas galio 
plėvelės elektrodas. Kaip substratas galio plėvelei 
nusodinti buvo naudojamas 2 mm stikliškosios 
anglies elektrodas. Lyginamasis elektrodas – 
Ag/AgCl ( 3M NaCl), pagalbiniu elektrodu naudota 
platinos viela. Tirpalai buvo maišomi magnetiniu 
maišikliu. Sukimosi greitis – 200 aps min

-1
. Galio 

plėvelės nusodinimo sąlygos: 1mg/l Ga
3+

, E= -1.7 V, 
t= 120 s. Galio plėvelės nusodinimas ir matavimai 
buvo atliekami kambario temperatūroje (20

0
 C) ir 

termostatuojant 40
0
 C temperatūroje. 

Tipiška inversinė voltamperograma su 
analizinėmis galio ir sunkiųjų metalų smailėmis 
pavaizduota 1 pav. Kaip matyti iš kreivės, metalų 
tirpimo anodinės smailės yra taisyklingos  ir 
simetriškos. Galio smailės maksimumo potencialas 
yra apie -1,0 V, kadmio ir švino atitinkamai -0,80 V 
ir -0,45 V. Tiriant kaupimo potencialo ir trukmės 
įtaką galio analiziniam signalui nustatyta, kad 
optimalus kaupimo potencialas ir trukmė 
atitinkamai yra -1,7 V ir 120 s. Tirpale buvo 
nustatinėjamos žinomos kadmio ir švino jonų 
koncentracijos. Atliekant matavimus į analizuojamą 
tirpalą buvo pridedama po 50 µg/l kadmio ir švino 

jonų. 
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1 pav. Inversinė voltamperograma. Salygos: 0,1 M, 
pH=4,5 acetatinis buferis, Ek= -1.7 V, tk= 120 s, 
[Ga

3+
 ]= 1 mg/l, [Cd

2+
 ]= 50 µg/l, [Pb

2+
]= 50 µg/l. 

 
Palyginus matavimų rezultatus gautus atliekant 

eksperimentą kambario temperatūroje (20
0
 C) ir 

termostatuojant 40
0
 C temperatūroje, pastebėta 

kad, simetriškesnės ir didesnės srovės analizinės 
metalų smailės gaunamos termostatuojant. 
Rezultatų atsikartojamumas pasiekiamas didesnis 
atliekant matavimus 40

0
 C temperatūroje.      
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Plonasluoksnių daugiasluoksnių ir vienasluoks- 

nių dangų sandara įvertinta naudojant Rezerfordo 
(Rutherford) atgalinės sklaidos (RBS) spektro- 
skopiją. Tirti Si, Ta, Zr, Nb oksidų sluoksniai, 
nustatyti jų storiai, sudėtis ir stechiometrija. Iki 10 
sluoksnių struktūros ištirtos 1% tikslumu. Išsamesni 
ir tikslesni rezultatai galėtų būti pasiekti naudojant 
12C įgreintų jonų pluoštelį. 

RBS spektroskopija naudojama medžiagos 
struktūrai ir sandarai nustatyti. Identifikuojami 
elementai nuo Be iki U, tačiau metodas netinka 
lengvų elementų (mažesnio Z) identifikavimui kai 
bandinio matricoje pagrindiniai sudėtiniai elementai  
- sunkesnieji elementai (didesnio Z)[1].  

 

 
1 pav. Bandinio ID340 RBS spektras, kai protonų 
energija – 1,4 MeV ir θ - 135°. 

 

 
 

2 pav. Bandinio ID5508 RBS spektras, kai protonų 
energija – 1,4 MeV ir θ - 135°. 

 
3 pav. Bandinio ID5511 RBS spektras, kai protonų 
energija – 1,4 MeV ir θ - 135°. 

 
Bandiniai (Optida Co LTD ir Eksma) tirti Fizikos 

institute, Lietuvoje, naudojant iki 1,8 MeV įgreitintą 
protonų pluoštelį. Spektrai modeliuoti RBXN 
programa [2]. 

RBS spektroskopija tinkama optinių dangų 
kiekybinei analizei, nes ji – nedestruktyvi ir vienu 
metu registruojama visa bandinio matricos 
sandara. 

Tirtų oksidų sandara įvertinta taikant RBS 
metodą, tyrimui naudojant H+ ir He+ pluoštelius. 
Fizikos instituto laboratorijos eksperimentė įranga 
bus tobulinama: į eksperimentinę kamerą 
montuojamas goniometras, turintis 5 sukimosi ašis, 
siekiant gauti tikslesnius rezultatus ir informaciją 
apie bandinio matricos gardelinę struktūrą.  
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Radioaktyvioji tarša transuraniniais elementais 
dabartiniu metu yra viena aktualiausių problemų 
pasaulyje. Atliekant branduolinių ginklų bandymus ir 
dėl nelaimingų atsitikimų branduoliniuose 
pramonės objektuose nemaži kiekiai transuraninių 
elementų pateko į aplinką, tarp jų ir toksiški 
radionuklidai

 239,240
Pu ir 

241
Am, turintys ilgus 

gyvavimo laikus aplinkoje.  
Radionuklidų sklaidą aplinkoje gali nulemti 

humuso medžiagų buvimas, tačiau dabartiniu metu 
trūksta žinių apie natūralių organinių medžiagų 
vaidmenį aktinoidų migracijai. 

Humuso medžiagos yra natūralios kilmės 
sudėtingi heterogeniniai mišiniai, kuriuos galima 
išskaidyti į atskiras junginių frakcijas. Šios frakcijos, 
humuso ir fulvo rūgštys, pasižymi kompleksiniu 
giminingumu aktinoidų jonams, o taip pat, gali 
sudaryti tirpius kompleksus vandenyje su daugelio 
metalų jonais. Šie kompleksai turi didelės įtakos 
radionuklidų mobilumui  bei migracijai 
dirvožemiuose ir vandens sistemose [1].  

Laboratorinių eksperimentų metu pridėjus  
humuso rūgšties į plutonio tirpalą pakankamai 
greitai įvyksta Pu(V)O2

+
 ir Pu(VI)O2

2+
 redukcija iki 

keturvalentės būsenos, ir vyksta hidrolizės 
reakcijos [2]. Hidrolizės produktas gali būti 
nuosėdos, kurios  sorbuojasi ant kietų dalelių arba 
koloidų. Jūroje dažniausiai pasitaikantys koloidai 
yra karbonatai arba oksidų mineralų sistemos; 
dažniausiai tokios sistemos turi paviršių padengtą 
humuso rūgštimis (pseudokoloidai). Tokie 
pseudokoloidai sorbuoja hidrolizuotas formas daug 
labiau nei paprastos koloidinės sistemos. 
Natūraliuose vandens telkiniuose pseudokoloidai 
turi sorbavę keletą formų Pu(IV) (pvz., PuO2, 
Pu(OH)3

+
, Pu(OH)4). Taigi humuso sąveika su 

aktinoidais yra sudėtinga, ji įjungia oksidacijos 
redukcijos aktyvumą, kuloninė trauka dėl bendro 
humuso anijoninio krūvio ir tiesioginę atrankių 
sorbcinių vietų sąveiką su humuso medžiagomis 
[3]. 

Humusinių medžiagų kompleksų su aktinoidų 
jonais susidarymas nėra gerai išaiškintas, nes šios 
medžiagos yra sudėtingi polielektrolitai ir pasižymi 
įvairiomis savybėmis priklausomai nuo aplinkos 
sąlygų.  

Dugno nuosėdų bandiniai buvo renkami 
skirtingų ekspedicijų metu Baltijos jūroje Lietuvos 

ekonominėje zonoje  2007 ir 2008 metai. Dugno 
nuosėdos Baltijos jūroje buvo imamos gamtos 
apsaugos agentūros. 

Analizei buvo pasirinkti šeši dugno nuosėdų 
ėminiai iš 2007-2008 m. ekspedicijų.  

241
Am ir 

239,240
Pu buvo matuojami alfa spektroskopijos 

pagalba po radiocheminio atskiriamo  naudojant 
TOPO/cikloheksano ekstrakcija ir radiocheminį 
gryninimą su UTEVA, TRU ir TEVA, atskyrimo 
eigoje 

242
Pu ir 

243
Am buvo naudoti kaip žymekliai. 

Ėminiuose  išmatuoti 
239,240

Pu, 
241

Am savitieji 
aktyvumai. 

239,240
Pu savitieji aktyvumai kito nuo 

0,033 Bq/kg iki 2,6 Bq/kg , o 
241

Am nuo 0,019 Bq/kg 
iki 1,32 Bq/kg. Didžiausi savitieji aktyvumai buvo 
aptikti ėminiuose imtuose R7 stotyje, kur plutonio 
savitasis aktyvumas viršija 2 Bq/kg, o americio 
savitasis aktyvumas apie 1 Bq/kg. 

Iš R7 stoties paimtų dugno nuosėdų buvo 
išskirtos humuso medžiagų frakcijos: humuso 
rūgštis, fulvo rūgštis ir dializuota fulvo rūgštis. Iš 
gautų duomenų paaiškėjo, kad 

239,240
Pu ir 

 241
Am 

asociacija su humuso ir fulvo rūgštimis dugno 
nuosėdose yra labai skirtinga. Plutonio didžiausias 
savitasis aktyvumas yra liekanoje - 2,5±0,2 Bq/kg, 
o kitose frakcijose šis savitasis aktyvumas yra 
santykinai mažas lyginant su americio. Humuso 
rūgšties ir fulvo frakcijoje 

241
Am savitasis 

aktyvumas 4 kartus didesnis, nei 
239,240

Pu. Tačiau 
liekanoje visiškai priešingai yra su americiu, jo 
savitasis aktyvumas mažesnis 4 kartus už 

239,240
Pu 

aktyvumą. 
Buvo atlikti tyrimai su FT-IR, 

13
C NMR, 

1
H NMR. 

Papildomai buvo atlikti tyrimai, naudojant NIST 
nuosekliosios ekstrakcijos metodą, norint geriau 
išsiaiškinti kaip plutonis ir americis yra susijungę su 
įvairiomis geocheminėmis fazėmis. 
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Fluorene based conjugated polymers have 
recently attracted much attention as promising 
organic materials for photoelectronic applications. 
Carrier photogeneration is one of the most 
important processes determining their application 
in photovoltaic devices. Efficient carrier 
photogeneration in many conjugated polymers 
takes place from high excited states. At high 
intensity excitation high excited states may be 
populated by the exciton-exciton annihilation 
process even under the polymer illumination by low 
photon energy light. Here we investigate this 
process in order to get more information about the 
properties of the carrier photogeneration. The 
annihilation gives also information about the 
exciton migration.     
    

 
 

 Thin films and solvents of poly 
(spirobifluorene-co-benzothiadiazole) (PSF-BT) 
and poly (fluorine-co-benzothiadiazole) (F8BT) 
were investigated. Polymer chains were oriented in 
one direction parallel to the substrate surface in 
some of F8BT film samples. Transient absorption 
pump-probe, steady-state fluorescence and 
photovoltage measurements have used in this 
study.  

The investigations revealed that the 
exciton-exciton annihilation process starts at the 
lowest excitation intensity and is the most efficient 
in oriented F8BT sample. Evidently orientation of 
polymeric chains increases the exciton mobility and 
consequently the annhiliation efficiency. The 
highest annihilation threshold was obtained for the 
PSF-BT sample. PSF-BT has spiroconjugated 
fluorine group connected to the bluorene group in 
the main chain, which facilitates formation of 
charge transfer (CT) states [1, 2]. This process 

significantly reduces the transition dipole moment 
to the ground state and also reduces excitonic 
Förster interaction, thus significantly influences the 
exciton transfer.  

Transient absorption investigations 
revealed absorption of photogeneration charge 
carriers in F8BT samples. However, no evidential 
carrier absorption was observed in PSF-BT 
samples. It shows that the carrier generation in 
PSF-BT is also strongly influenced by the presence 
of the spiroconjugated fluorine group.  
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Azotą ir sierą turinčių elektronodonorinių 
heterociklų (tiofeno, indolo ir kitų.) dariniai dažnai 
pasižymi vertingomis praktikoje taikomomis 
savybėmis. Tiofeno, sujungto su 
elektronoakceptoriniais pakaitais pagrindu 
konstruojami organiniai šviesą spinduliuojantys 
elementai [1], indolo pagrindu kuriami vaistai [2]. 
Kelias funkcines grupes turintys šių junginių dariniai 
naudojami tyrimuose kuriant naujas heterociklines 
sistemas. Piridino fragmentas taip pat dažnai 
pasitaiko kuriamų vaistų struktūrose [3,4]. 

Tiofeno dariniai 4a,b buvo sintetinami pagal 
mūsų supaprastintą ir patobulintą [5] siūlomą 
metodiką. Nustatyta, kad nitrojunginiai 3a,b 
didesnėmis išeigomis gaunami neišskyrinėjant 
sulfochloridų 2a,b, o pridedant į sulfochlorinimo 
reakcijos mišinį kalio nitrato. Šiuo metu tyrinėjamos 
C-C jungties sudarymo reakcijos panaudojant 
tiofeno žiede esančius halogeno pakaitus. 
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Funkcionalizuojant 2-brom(chlor)-3-metoksipiri- 
dinus (6a,b) į C4 padėtį nustatyta, kad tam tinka 
LTMP. Tuo atveju susidaro tiksliniai produktai 7a,b 
ir 8a,b. Tuo tarpu BuLi arba LDA šiai reakcijai 
pritaikyti nepavyko. 

 

N X

O

N X

O

E

a   X = Cl      E = COOH, OH, Br

b   X = Br      E = COOH, OH, Cl

6 (a,b)
7 (a,b) - 9 (a,b)

1. LTMP, THF, 

-78  °C 1 val.

2. E+, 1 val.

3. Hidrolizë

 
 

Buvo sukurtas piperazinilbutilindolo 16 sintezės 
būdas. Išbandžius įvairius kelius ir metodus, jį 
pavyko susintetinti pagal pateikiamą schemą.  
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Funkcionalizuojant laisvą piperazino žiedo NH 

grupę įvairiais halogenpiridinais, planuojama 
susintetinti seriją junginių farmakologinio aktyvumo 
tyrimams. 
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