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влияние фазовых переходов на основные характеристики (спектраль-
ное положение, полуширину) экситонных полос соединения. 

Для твердых электролитов RbCu4Cl3I2, CsCu4Cl3I2 установлено 
существование трех фаз: двух упорядоченных (- и -фазы) и супер-
ионной (-фаза). Переход в суперионное состояние сопровождается не 
только резким ростом ионной проводимости, но и аномалиями в тем-
пературной зависимости теплоемкости, скачками и изломами в темпе-
ратурных зависимостях параметров экситонных полос (рис.1).  

 
 

Рис.1. Температурная зависимость спектрального положения 
Em(Т) (а) и полуширины Г(Т) (b) полосы поглощения в RbCu4Cl3I2. 

Обнаруженные особенности связаны с фазовыми переходами 
 и  и генерацией большого числа дефектов Френкеля, сопро-
вождающегося разупорядочением катионной Cu подрешетки. Разупо-
рядочение решетки, приводит к флуктуациям внутреннего электриче-
ского поля и дополнительному рассеянию экситонов на флуктуациях 
поля.  
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Унікальною особливістю системи Bi1-хSbх є складний характер за-
лежності зонної структури від вмісту Sb поряд з необмеженою роз-
чинністю компонентів один в одному [1]. Так, в Bi1-xSbx при х ~ 0.06 -
 0.07 відбувається перехід від напівметалічних сплавів до непрямозон-
них напівпровідників, а при х ~ 0.08 - 0.09 – перехід непрямозонний -
 прямозонний напівпровідник. Наявність електронних фазових пере-
ходів дозволяє очікувати немонотонну поведінку властивостей Bi1-хSbх 
зі складом, що привертає увагу не тільки з наукової, але і з практичної 
точок зору, бо тверді розчини Bi1-хSbх відомі як найкращі термоелект-
ричні (ТЕ) матеріали за температур < 200 К [1]. Ефективність термо-
електриків визначається ТЕ добротністю Z = P/λ, де P = S2σ – ТЕ по-
тужність (S – коефіцієнт Зеєбека, σ – електропровідність), а λ – 
коефіцієнт теплопровідності. Раніше [2] було виявлено екстремальну 
поведінку λ(х) у Bi1-хSbх поблизу переходу напівметал-напівпровідник. 

Мета роботи – детально дослідити залежність P(x) Bi1-xSbx в інтер-
валі х = 0.045 - 0.095. Об’єкти дослідження – полікристали Bi1-xSbx, що 
піддавались гартуванню на повітрі та відпалу протягом 720 годин [2]. 
Вимірювання S проведено компенсаційним методом відносно Cu елек-
тродів, σ – чотирьохзондовим методом за 300 К. 

Підтверджено наявність аномального максимуму σ та мінімуму S 
при х ~ 0.07. Встановлено, що залежність P(х) повторює залежність 
S(x) та має мінімум поблизу переходу напівметал - непрямозонний 
напівпровідник (х ~ 0.075). 
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