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CİLD XVII №3, seriya: Az

Ln-Pb-X(X-S, Se, Te) SİSTEMİ BƏRK MƏHLULLARI NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN
MOLEKULYAR-ŞÜA EPİTAKSIYASI METODU VASİTƏSİLƏ YETİŞDİRİLMƏSİ
H.Ə. HƏSƏNOV
MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyası
Bakı, AZ-1029, Ə. Qayıbov küç. 6
hummat.hasanov@gmail.com
Təqdim olunmuş iş Ln-Pb-X(X-S, Se, Te) sistemi bərk məhlulları nazik təbəqələrinin molekulyar-şüa epitaksiyası metodu vasitəsilə yetişdirilməsi mexanizminin işlənib hazırlanmasına həsr olunmuşdur. Yetişdirmə rejiminin, yetişdirmə prosesində epitaksial təbəqələrdə baş verən fiziki-kimyəvi hadisələrin ətraflı şərhi verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, lantanoidli epitaksial təbəqələr polikristal struktura malikdirlər. Nazik təbəqələrin otaq temperaturunda bəzi parametrləri hesablanmışdır.
Açar sözlər: bərk məhlullar, nazik təbəqələr, molekulyar-şüa epitaksiyası.
UOT : 81.15.Lm, 78.66. – w, 61.05.cp, 68.37.Hk

Qurğuşun halkogenidləri və bəzi nadir torpaq elementlərinin halkogenidləri xörək duzu tipli kristal qəfəsə
malik olub, bir-birindən qadağan olunmuş zonanın eninə
görə fərqlənirlər. Molekulyar-şüa epitakiyası (MŞE) və
ona yaxın olan digər texnologiyalar vasitəsilə bu maddələrin və onların əsasında bərk məhluların nazik təbəqələrinin formalaşdırılması son zamanlar yüksək inkişaf tempinə malik olan sahələrdəndir. Belə ki, qeyd olunan maddələr özü-özünə tənzimlənən infraqırmızı mənbələr üçün
lazerlər və termoelektrik enerji çeviriciləri qismində perspektivli materiallardır. Belə lazerlərdən həmçinin spektroskopiyada və ətraf mühitin çirklənməsini qeyd edən sensorlarda istifadə edilir.
Təqdim edilmiş işdə məqsəd- Ln-Pb-X(X-S, Se, Te)
sistemi bərk məhlullarının nazik təbəqələrinin molekulyar-şüa epitaksiyası metodu vasitəsilə yetişdirilməsi mexanizminin işlənib hazırlanmasıdır.
MŞE metodu ilə nazik təbəqənin yetişdirilməsi və
texnoloji prosesin mühüm parametrləri haqqında tam məlumatlı olmaq üçün ilkin komponentlərin bütün xarakteristikalarını və alınan bərk məhlulun dissosiasiya qanunlarını bilmək lazımdır. Məsələn, səthə düşən ilk zərrəciklər üçün yetişdirmə temperaturunun yuxarı sərhəddini epitaksial təbəqənin dissosiasiya sürəti müəyyən edir [1].
Bundan əlavə, əgər yetişdirmə biri dimer (və ya tetramer)
olan ilkin komponentlər vasitəsilə həyata keçirilirsə, dimerin altlıq üzərindəki dissosiasiya sürəti məhlulun stexiometrik tərkibinin formalaşdırılmasının aşağı temperatur
sərhəddini müəyyən edir [2]. Ilkin komponentlərin adətən
altlığın alçaq temperaturlarında müşahidə olunan eyni yapışma əmsalına malik olması qeyri-stexiometrik tərkibin
formalaşmasına səbəb olur. Sonuncu problemi aradan qaldırmaq üçün ilkin komponentlərin elə kombinasiyasından
istifadə olunur ki, Knudsen kamerasında konqruent əriməni təmin etmək mümkün olsun.
Ln-Pb-X sistemi nazik təbəqələrinin MŞE metodu
ilə formalaşdırılması zamanı ilkin komponentlərdən (lantanoid, qurğuşun və halogen) və ya hazır bərk məhluldan
istifadə edilməsi prinsip cəhətdən əhəmiyyət kəsb etmir.
Belə ki, hazır bərk məhlulda buxarlanma molekulyar
səviyyədə baş verir:

Molekuldaxili güclü rabitə həm Ln-Pb-X sistemində
ətalətli elektronlar hesabına, həm də bərk məhlulda qurğuşunu əvəz edən samariumun 4f-səviyyəsinin aktiv elektronları ilə halogenin ətalətli elektronları arasındakı qarşılıqlı təsir hesabına yaranır. Məhz bu səbəbdən qurğuşunun
və halogenin xarici atom təbəqələrinin elektronları bu qarşılıqlı təsirdən kənarda qalırlar.
Maddə buxarının parçalanması zamanı az miqdarda
kənar komponentlər Pb, X (X-S, Se, Te), X2, (Ln-Pb)2X2
Sm-Pb-Te məhlulunun Knudsen buxarlanmasında çəkilmiş mass-spektrlər vasitəsilə aşkar edilmişdir (şək.1c).
Elektronların hətta 17eV olan kiçik enerji qiymətlərində də Pb+ və Sm+ siqnalları əsasən bərk məhlul molekulunun parçalanması sayəsində meydana çıxırlar. Böyük
olmayan, lakin çox mühüm olan (Sm-Pb)Te +2 və (Sm-Pb)2Te +2 siqnalları SmTe2, PbTe2, (SmTe2-Pb)2Te2 molekullarının ionlaşması nəticəsində yarana bilər və temperatur asılılığına görə bərk məhluldan fərqlənir. [1]-ci işdə
SnTe və SnSe səthindəki buxarın tərkibində bənzər molekulların olması sübut olunmuşdur. Qeyd olunan molekulların sayı çox olmasa da, onlar bərk cisim blokları yaradaraq kristalın yetişdirilməsi prosesində rüşeym rolunu
oynaya bilərlər. Məsələn, belə molekulların səth atomlarını tutub saxlamalarının effektiv kəsiyi çox böyükdür.
Bərk məhlulların bu cür buxarlanma mexanizmi göstərir ki, yetişdirilmə həm molekulyar, həm də qazşəkilli
epitaksiya şəraitində adi sublimasiya yolu ilə baş verir.
Yəni ilkin komponentlərdən yetişdirmə bərk məhlul molekullarından yetişdirmə ilə müqayisədə heç bir üstünlük
vermir [3].
Termik tozlanma metodu ilə aparılmış ilk eksperimentlər göstərdi ki, Sm, Pb və Te2 sellərindən birfazalı
bərk məhlulun alınması üçün homogenlik faza oblastında
Sm buxarının ekvivalent təzyiqi bərk məhlulda zənginləşdirilmiş tellurun təzyiqindən az olmamalıdır. Vakuumun
zəif tərtibi (p>10-7 mmc.st.), saflaşdırılmış və nizamlı quruluşa malik olan altlıqların olmaması polikristal təbəqənin keyfiyyətinin bir qədər də pisləşməsinə səbəb olur.
Eksperimental sübut olunmuşdur ki, nisbətən aşağı
temperaturlarda (100°S-dən 200°S-yə qədər) Sm müstəqil
olaraq Te2 molekulları ilə reaksiyaya girmək iqtidarındadır. Bu iddianı təsdiq etmək üçün Knudsen yuvacığında
olan Pb0.96Sm0.04Te buxarından stexiometrik tərkibli
Sm+Te2 (ISm=2ITe) otaq temperaturunda şüşə lövhənin

( Ln − Pb − X ) ss → ( Ln − Pb − X ) qaz
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üzərinə çökdürülmüşdür. Alçaq temperaturda dayanıqlı
olan Sm Te atomları ilə reaksiyaya girərək SmTe əmələ
gətirir. Səthə çökdürülmüş materialın rentgen difrakto-

metrik təhlili göstərdi ki, səthdə həqiqətən SmTe vardır,
yəni alçaq temperaturda da samariumla tellur arasında reaksiyanın baş verməsi mümkündür.

Şəkil 1a. Knudsen buxarlanması vasitəsilə formalaşdırılmış modullaşdırılmış selin mass-spektri (elektronların ionlaşma enerjisi
17eV, emissiya cərəyanı 2,3mA-dir). Selin modullaşma tezliyi 70Hs, Knudsen yuvacığının temperaturu 670°S olmuşdur.
Spektr PbTe, Pb+,Te +2 əsas piklərinin eyni gücləndirilməsində (19dB) çəkilmişdir. Daha böyük gücləndirmədə selin əsas
hissəsini təşkil edən PbTe-un pikləri zəif seçilir. Piklərin intensivlikləri nisbəti aşağıdakı kimidir: PbTe:Pb:Te2:
PbTe2:Pb2Te2= =100:13:1.0:0.14:<0.05.
1b- Knudsen buxarlanması vasitəsilə formalaşdırılmış modullaşdırılmış selin mass-spektri (elektronların ionlaşma enerjisi
17eV, emissiya cərəyanı 2,3mA-dir). Knudsen yuvacığının temperaturu 790°S olmuşdur. Bu temperaturda böyük gücləndirmələrdə (60dB) ilkin maddənin molekulyar bloklarına aid olan piklər daha aydın seçilir.
1c- Knudsen buxarlanması vasitəsilə formalaşdırılmış Pb0.96Sm0.04Te-un modullaşdırılmış selinin mass-spektri
(elektronların ionlaşma enerjisi 17eV, emissiya cərəyanı 2,3mA-dir). Selin modullaşma tezliyi 70Hs, Knudsen
yuvacığının temperaturu 670°S olmuşdur. Əsas komponentlər PbTe və SmTe-dur (PPbTe + PSmTe =1,75⋅10-2 mm.c.st).

(

Spektrdə Pb2Te2-yə qədər davam edən başqa komponentlər də vardır; I SmTe / I SmTe + I PbTe

I Pb Te / I PbTe = 5,65 ⋅ 10
2 2

−4

, I SmTe / I SmTe = 1,65 ⋅ 10
2

Eyni üsulla Pb+1/2Te2→PbTe reaksiyasının da alçaq
temperaturda baş verə bilməsi sübut olunmuşdur. Bərk
məhlul buxarından şüşə lövhə üzərinə çökdürülmüş lantanoidli qurğuşun halkogenidləri təbəqələri mikrokristal
strukturlu olub, massiv bərk məhlulun qəfəs parametrlərinə yaxın olan parametrlərə malikdir. Bərk məhlul təbəqələrinin PbTe səthində yetişdirilməsi onu daha keyfiyyətli
edir. Təcrübə göstərir ki, aşağı temperaturlarda reallaşdirilan yetişdirmə prosesində təbəqələrdə yüyrüklük və konsentrasiya kiçik olur. Yetişdirmənin yüksək temperaturlarda aparılması və təbəqənin daha keyfiyyətli hazırlanması

−3

) = 0,23,

.

üçün daha intensiv Sm selindən istifadə edilmişdir. Belə
ki, 160°S-də birfazalı epitaksial təbəqənin alınması üçün
samarium seli minimum 5⋅1016sm-2san-1 intensivliyinə
malik olmalıdır. Daha intensiv Sm seli yaratmaq üçün əlavə Knudsen yuvacığından istifadə edilmişdir. Tədqiqatlar
zamanı samariumun yapışma əmsalının kiçik olması və
temperaturdan güclü asılılığı müəyyən edildi. Cədvəl 1-də
Te2 selində p-tip birfazalı Pb0.96Sm0.04Te epitaksial təbəqəsinin 2mkm/san sürətlə yetişdirilməsi üçün samariumun maksimal sel intensivliyi verilmişdir.
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Cədvəl 1
t, °S

∗
I Sm

I Sm

σ Sm

PSm , mm.c.st.

m, q saat

220
260
280

4·1016
2.2·1017
4·1017

1.1·1016
5.2·10-16
6.52·1016

2·10-2
4·10-2
1·10-2

0.15
0.69
1.56

26
58
112

təbəqənin lazımi nöqtələrinə çökdürə bilmədikdə mümkündür. Ikiatomlu tellur fazasının formalaşmasını önləmək üçün çıxintıları arasındakı məsafə çox kiçik olan visinal səthlər kombinasiyasından istifadə edilmişdir [5].
Digər altlıqların tətbiq edilməsi əlavə problemlər yaradır.

∗
I Sm
- p-tip təbəqənin yetiıdirilməsi
üçün zəruri olan Sm seli, I Sm - intensivliyin nəzəri

Cədvəl 1-də

hesablanmiş qiyməti, σ Sm -yapışmanın effektiv əmsalıdır-

σ Sm = I Sm ITe . Burada, ITe2 = 4 ⋅ 1014 sm 2 san , m- Sm
2
mənbəyinin boşalma sürətidir. Göstərilən qiymətlər
ucluğun sahəsi 1sm2, altlıqdan məsafəsi 15sm olan hal
üçündür. Belə təzyiqlərdə ucluqda və buxarlandırıcı daxilində baş verən toqquşmalar selin intensivliyini hesablanmış qiymətlərdən də aşağı sala bilər. Başqa sözlə, təzyiqin
daha yüksək qiymətləri lazim gələr.
Yetişdirmənin sürəti uçucu olmayan tellur molekulu
tərəfindən idarə olunduğundan, Pb0.96Sm0.04Te-da samariumun yapışma əmsalı aşağıdakı düsturla təyin olunmuşdur:

lg v, mkm / saat
2
1.5
1
oo
0.5
ooo
0
ooo
ooo 1.2
− 0.5
ooo • •
− 1.0
ooo
− 1.5
oo
o
−2
− 2.5
−3
− 3.5
−4
1.2
1.4
1.6

σ Sm = (2I Te2 − I Pb )/I Sm = 1,6 ⋅ I Te2 /I Sm .
Epitaksial təbəqənin səthində baş verən prosesləri
təsvir etmək üçün ikiatomlu tellurun iştirakı ilə səthi proseslərin kinetikasını nəzərə alan və termodinamik təhlillərə əsaslanan model hazırlanmışdır. Tellurun səthə adsorbsiya enerjisi ellipsometrik üsulla müəyyən olunmuşdur.
Dissosiasiyanın aktivləşmə enerjisi bərk məhlul təbəqəsinin PbTe səthində yetişmə sürəti və sublimasiya zamanı
desorbsiya sürəti ilə müəyyən olunur. Desorbsiyanın sürətli elektronlar difraksiyasının güzgü refleksi əsasında təyin olunmuş qiyməti şəkil 2-də gşstərilmişdir.
Şəkildən göründüyü kimi, yetişdirmə zamanı komponentlərin desorbsiya sürəti səthə çökdürülmə prosesi
dayandırıldiqda daha böyük olur. Bu o deməkdir ki, səthə
çatan ikiatomlu tellurun heç də hamısı səthə dissosiasiya
edə bilmədiyindən, kristallaşma prosesində iştirak etmir
və yenidən buxarlanır. Bu zaman həmin tellura müvafiq
miqdarda Sm və Pb prosesdə iştirakdan kənarlaşır. Qrafikdən həmçinin PbTe səthində dissosiasiyanın aktivləşmə
enerjisinin 20.5kkal/mol-a bərabər olan nəzəri qiyməti hesablanmışdır. Punktirlə, çökmə olmadıqda, səthin dolma
dərəcəsi, bütöv xətlə isə komponentlərin 1.5mkm/san sürətinə müvafiq olan stexiometrik komponentlərində dolma
dərəcəsidir. Model göstərir ki, PbTe səthinin ikiatomlu
tellurla dolma ehtimalı çox yüksəkdir. Çökmə sürətini
2mkm/san-yə qədər artırıb, temperaturu 300°-330°S-yə
qədər azaltdiqda, ilkin komponentlər selində dolma dərəcəsi vahidə yaxınlaşır. Proses şək.2-də bütöv xətlə göstərilmişdir.
Eyni zamanda sublimasiya prosesində temperatur
azaldiqca səthin ikiatomlu tellurla dolma dərəcəsi də azalır (şəkil 3-də punktir xətt). Yetişdirmə temperaturunun
aşağı olması müsbət cəhətlərdən olsa da, bərk məhlul fazası ilə yanaşı tellur fazasının da yaranmasına səbəb olur
[4].
Nəticədə təbəqədə V-defektlər yaranır və epitaksial
yetişdirmə prosesi pozulur. Bərk məhlul təbəqələri ilə yanaşı tellur təbəqələrinin də formalaşması tellur buxarını

•••
•• •
• •

1.8

2.0

2.2
1000 / T , K −1

Şəkil 2. Desorbsiya sürəti. Ağ nöqtələr bərk məhlulun sublimasiya sürəti, qara nöqtələr isə bərk məhlulun
stexiometrik komponentlərinin 1.5mkm/san çök
mə sürətinə müvafiq olan desorbsiya sürətidir.

Pb1-xSmxTe epitaksial təbəqələrini almaq üçün qurğuşun telluridin məsaməli silisium bufer təbəqəsində formalaşdırılması texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. İş burasındadır ki, Pb1-xSmxTe epitaksial təbəqələrini birbaşa
məsaməli silisium (MS) üzərində almaq mümkün olsa da,
onlarin həm keyfiyyəti, həm də adgeziyası qənaətbəxş olmur.

Şəkil 3. Komponentlər selinin müxtəlif intensivliklərində
PbTe səthinin ikiatomlu tellurla dolma dərəcəsi.

PbTe/MS strukturunda defekt yaranma prosesinin
qarşısını almaq üçün yüksək temperaturlarda tellurun MSlə qarşılıqlı təsirə girməsinə imkan vermək olmaz. Bu
məqsədlə oksid təbəqənin ləğv edilməsi və PbTe bufer təbəqənin alınması prosedurları müxtəlif texnoloji modullarda yerinə yetirilmişdir. Epitaksiya ərəfəsində altlıq səthinin termik emalı modulunun qalıq atmosferində tellur
buxarı aşkar edilməmişdir. Altlıq səthində olan oksid tə5
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bəqə məhz bu modulda ləğv edilmişdir. Sürətli elektronlar
difraktometri (SED) ilə təchiz olunmuş modul [5]. Samariumlu birləşmələrin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla elə
konstruksiya edilmişdir ki, altlığı tərpətmədən böyük ölçülü (∼70mkm) təbəqə almaq mümkün olur.
Başlanğıc mərhələdə epitaksial təbəqənin yaranma
sürətinin ölçülməsi, sonrakı mərhələlərdə tərkibə nəzarət
etmək və təbəqənin morfologiyasını tənzim etmək məqsədilə modul ellipsometrlə təchiz olunmuşdur. Yetişdirmə
prosesinə ellipsometrlə bilavasitə nəzarət təbəqənin tərkibini, qalınlığını, strukturunu idarə etməyə imkan verir [6].
Epitaksial təbəqələr polikristal quruluşa malikdirlər. Bu
struktur üçün defektlərin olması xarakterikdir. Defektlərin
ölçüsü təbəqənin qalınlığı ilə təqribən düz mütənasibdir.
Şübhəsiz bu defektlər struktura xələl gətirir. Rastr elektron mikroskopiyası vasitəsilə aparılmış tədqiqatlar V-defektlərin mürəkkəb polikristal quruluşa malik olmasını
göstərir. Müşahidələr göstərdi ki, defektlər başlanğıcını
yetişmə prosesində relyefin həyəcanlaşma zolağından –
iki “təpəcik” arasında qalan “dərə”dən götürür. Təbəqənin bəzi oblastlarında müstəviləri arasındakı məsafə tellurda müstəvilərarası məsafəyə bərabər olan (∼0.59nm)
qoşulmalar müşahidə olunur. Elementar tellurun tərkibdən
belə seçilməsi kristallaşma prosesini pozan “bağlamaşəkilli” defektlərin yaranmasına səbəb olur. Nəticədə relyef
xətti boyunca “bağlamaşəkilli” defektlərin sel artımı baş
verir. Təbəqənin qalınlığı artdıqca defekt sütunu da qalınlaşır və strukturu 2 hissəyə parçalayır. Beləliklə, V-defekt
yaranır. Alınmış nəticələr sübut edir ki, yetişən səthdə
gərginliyin yaranma səbəbi tellurun seqreqasiyası və Vdefekt yarada bilən material ola bilər. Həmçinin müəyyən
olunmuşdur ki, V-defektin yaranma ehtimalı təbəqənin
yetişdirilmə temperaturundan güclü asılıdır. PbTe bufer
təbəqəsi və Pb1-xSmxTe epitaksial təbəqələrin yetişdirilmə
rejimlərinin optimallaşdırılması V-defektlərin konsentrasiyasini 104sm-2-yə qədər azaltmağa imkan verdi.
Əslində epitaksial təbəqələrin elektroaktivliyi nöqtəvi defektlər hesabına yaranan antistrukturlu tellurla, yəni
elektrik cəhətdən aktiv olan tellurla müəyyən olunur.
Epitaksial təbəqələr ilkin halda elektron tip keçiriciliyə malikdir. Aşağı temperaturlarda Sm-un qurğuşun telluriddə həll olması böyük olmasa da elektron konsentrasiyası 1⋅1017sm-3 olur. Hesablamalar göstərir ki, bu donorların əksəriyyəti metal kristal altqəfəsdə yer tutan və tənzim
olunmayan antistrukturlu tellurdur [7]. Antistrukturlu tellurun konsentrasiyası biratomlu tellur buxarının, samarium buxarının təzyiqləri və tellurun antistruktur vəziyyətlərində həll olmasının tarazlıq sabiti ilə müəyyən olunur.
Krekinq zonasına malik olan molekulyar tellur mənbəyi
tellur selini, yəni yetişdirmə sürətini dəyişmədən biratomlu tellur buxarının təzyiqini geniş intervalda dəyişməyə
imkan verir. Hüdud halında biratomlu tellurun səthdə təzyiqi mənbədən səthə düşən zərrəciklər selinin antistrukturlu tellurla bağlı olan donor mərkəzlərinin konsentrasiyasından asılı olub, kreking zonasının temperaturu dəyişərkən ikiatomlu tellurun dissosiasiyası da dəyişdiyindən,
o da dəyişir.
Tellurun Sm1-xPbxTe sistemi epitaksial təbəqələrində
antistruktur vəziyyətini tutmasının entalpiyası ilkin prinsiplər əsasında hesablanmışdır. Dissosiasiya sabiti və ikiatomlu tellur üçün alınmış təcrübi nəticələr əsasında antistrukturlu tellur konsentrasiyasının kreking zonasının

temperaturundan asılılıq qrafiki tərtib edilmişdir (şəkil 4).
Bu asılılıq qrafikdə bütöv xətlə göstərilmişdir.
Tarazlığın ikinci hüdud halı səthdə tellurla samarium
arasında tarazlığın bərqərar olmasıdır. Bu halda antistrukturlu tellurun konsentrasiyası kreking zonanın temperaturundan asılı olmur (qrafikdə bu hal punktir xətlə göstərilib). Təcrübələr göstərir ki, müəyyən temperaturdan başlayaraq (600°S) təbəqələrdə donor konsentrasiyası səthdə
tarazlığın olmaması variantında hesablanmış antistrukturlu tellurun konsentrasiyasına bərabər olur və kreking zonanın temperaturu ilə müəyyən olunur.
Kreking zona temperaturundan aşağı temperaturlarda təbəqədə donor konsentrasiyası antistrukturlu tellurun
tarazlıqda olmayan konsentrasiyasından xeyli kiçik olub,
səthdə tarazlığın bərqərar olması şərtindən hesablanmış
konsentrasiyasından xeyli böyükdür. Deməli, verilmiş
şərtlər daxilində səthdə tarazlıq yaranmır.

Şəkil 4. Antistrukturlu tellur konsentrasiyasının kreking
zonasının temperaturundan asılılıq qrafiki.

Samarium buxarının təzyiqinin yüksək qiymətlərində aparılmış təcrübələr göstərdi ki, kreking temperaturunu
azaltdıqda, donor konsentrasiyası yüksək təzyiqli samarium buxarı halında olan konsentrasiyadan kiçik olur. Bu
fakt antistrukturlu tellur modelinin düzgün seçilməsini sübut edir. Samarium buxarının təzyiqini azaltdıqda donor
konsentrasiyası yenidən artır. Beləliklə, əlavə aşqar daxil
etmədən tellurun aktivliyini idarə etməklə donor konsentrasiyasının qiymətini 1018sm-3qiymətinə qədər tənzimləmək və cihaz istehsalı üçün kifayət qədər stabillik yaratmaq mümkündür [4].
Eksperimental sübut olunmuşdur ki, MŞE metodu
ilə epitaksial təbəqələr yetişdirərkən yetişdirmə temperaturunun aşağı olması və natrium kimi aşqarlardan istifadə
olunması donor konsentrasiyasını 4.5·1016sm-3-ə qədər
azaltmağa imkan verir [4]. Bu amil məsaməli silisium bufer təbəqəsində yüksək elektrofiziki parametrlərə malik
olan Sm1-xPbxTe sistemi epitaksial təbəqələrini yetişdirməyə imkan yaradır. Təbəqələrin qalınlığı ~10-15mkm
olduğundan, ellipsometriya metodu həm təbəqənin qalınlığına, həm də onun bircinsliliyinə nəzarət etmək üçün əlverişlidir.

Şəkil 5

6

Ln-Pb-X(X-S, Se, Te) SİSTEMİ BƏRK MƏHLULLARI NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN MOLEKULYAR-ŞÜA EPİTAKSIYASI METODU…

Cədvəl 2
Tərkib
Pb0.98Sm0.02S
Pb0.96Sm0.04S
Pb0.98Sm0.02Se
Pb0.96Sm0.04Se
Pb0.98Sm0.02Te
Pb0.96Sm0.04Te

Yetişdirilmə
temperaturu,
°S
350
320
300

Təbəqənin
qalınlığı,
Mkm
0.5
0.9
1.1
1.3
0.6
0.2

Yükdaşıyıcıların
konsentrasiyası,
sm-3
p-3.5⋅1017
p-4.7⋅1017
n-5.5⋅1017
n-5.1⋅1017
p-3.1⋅1018
p-2.1⋅1018

Yüyrüklük,
sm2/V⋅san
1100
1250
860
920
590
685

Formalaşan strukturda monotəbəqələrin nizamlılığını saxlamq üçün monotəbəqələrin yetişmə sürətinə nəzarət 2 üsulla aşağıdakı kimi həyata keçirilmişdir:
1) Selin effektiv təzyiqinin ionlaşma lampası vasitəsilə ölçülməsi metodunun köməyilə mənbədən buxarlanan selin hesablanması. Ionlaşma
lampasından həm də altlıq ətrafındakı işçi
həcm fəzasında təzyiqin ölçülməsi məqsədilə
istifadə edilmişdir.
2) Səthdən güzgü əks olunan şüaların SED ekranında alınan mənzərəsinin intensivliyinin dəyişmə tezliyinə görə monotəbəqələrin sayının
hesablanması vasitəsilə yetişdirmə sürətinin təyin olunması. Şəkil 6-da bu üsulla monotəbəqənin yetişdirilmə sürətinin ölçülməsinin prinsipial sxemi verilmişdir.

Cədvəl 2-də daha keyfiyyətli alınmış bəzi təbəqələrin otaq temperaturunda təyin olunmuş parametrləri verilmişdir.
Altlıq üzərində təbəqələrin yetişmə prosesinə nəzarət
etmək üçün yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yüksəkenerjili
elektronların səthdən əks olunması zamanı baş verən difraksiya hadisəsindən (SED) istifadə olunmuşdur. SED
metodunun köməyilə altlığın temperaturuna və təbəqənin
yetişmə sürətinə nəzarət olunur, oksid qatının altlığın üzərindən təmizlənməsi prosesi müşahidə olunur, səth atomlarının nizamlanma qaydası və tellurun izafi təzyiqi müəyyən olunur, yetişən təbəqənin səthindən asılı olaraq
mənbənin idarə olunması üçün və təbəqənin yetişmə kinetikası haqqında informasiya qəbul olunur. Prosesin sxemi
şəkil 5-də göstərilmişdir [6].
Tədqiqat prosesində silisium monolövhədə formalaşdirilmış MS üzərində PbTe altlığı hazırlanmışdır.
MŞE-də altlığın səthinə xüsusi tələblər qoyulur. Belə ki,
səth ətraf mühitin təsiri ilə oksidləşmədən, çirklənmədən,
kənar aşqarların hopmasından xüsusi qorunmalıdır. Altlığın səthinin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün elektron
oje-spektroskopiyadan istifadə olunmuşdur. Qurğuşun tellurid səthindəki oksid təbəqə epitaksiya əməliyyatı ərəfəsində birbaşa işçi həcmdə ləğv edilmişdir.
Altlıq izafı tellur təzyiqində SED-də yayılmış dumanlı mənzərə polikristal difraksiya mənzərəsi ilə əvəz
olunana qədər qızdırılmışdır. Altlığın temperaturu onun
molibden təməlinə yay vasitəsilə sıxılmış vəziyyətdə olan
termocüt vasitəsilə tənzimlənmişdir.
Amorf oksid təbəqəsindən asılı olan qızdırılma temperaturu və qızdırılma müddəti qonşu təbəqələr üçün birbirindən təqribən 20-30° fərqlənir və 600-650°S-yə çatır.
Belə meyletmələrin termocütlə ölçmələr apararkən buraxılan xətalarla deyil, sorbsiya olunmuş təbəqənin təbiətindən asılı olması müəyyən edilmişdir. Altlığın temperaturu
həm də optik pirometr vasitəsilə nəzarətdə saxlanılır.
SED-də difraksiya mənzərəsi alındıqdan sonra altlıq daha
50° qızdırılır və oksid qatın tam ləğv olması üçün 10-20
dəq. müddətində həmin temperaturda saxlanılır [7].

Şəkil 6
Səth hamar olduqda güzgü əksinin intensivliyi maksimal olur. Yeni səth yaranmağa başladıqda isə yaranan
təpəciklərdən səpilmə nəticəsində SED ekranında güzgü
ləkələrinin intensivliyi azalır. Yeni təbəqə təpəcikləri tam
səthin 50%-ni tutduqda, bu intensivlik minimum olur.
Güzgü əksolunması ləkələrinin intensivliyinə əksolunma
ilə yanaşı elektronların interferensiyasının da təsirini
xüsusi qeyd etmək lazımdır.
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H.A. Hasanov
MOLECULAR-BEAM GROWTH OF
THIN FILMS OF Ln-Pb-X (X - S, Se, Te) SOLİD SOLUTIONS
The present work is devoted to working out of the molecular-beam growth of Ln-Pb-X (X- S, Se, Te epitaxial films. The mode
of growth and the physicochemical phenomena occurring in epitaxial films are described in detail. It is established that epitaxial films
containing lanthanides have polycrystalline structure. Some film parameters obtained at room temperature are given.

Г.А. Гасанов
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
СИСТЕМЫ Ln-Pb-X (X- S, Se, Te) МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ
Представленная работа посвящена разработке технологии выращивания эпитаксиальных пленок Ln-Pb-X (X- S, Se, Te)
методом молекулярно-лучевой эпитакcии. Подробно описаны режим выращивания и физико-химические явления , происходящие в эпитакcиальных пленках в процессе выращивания. Установлено, что эпитакcиальные пленки, содержащие лантаноиды имеют поликристаллическую структуру. Приведены некоторые параметры пленок, определенные при комнатной
температуре.
Qəbul olunma tarixi: 12.07.2011
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IrSi3 – Si KONTAKTI ƏSASINDA FOTOTRANZİSTOR
E.Ə. KƏRİMOV
Milli Aerokosmik Agentliyi Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu
AZ 1106, S.S. Axundov küç.1, korpus 2.
Eksperimentlər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, fototranzistorların gücləndirmə əmsalının qeyri-xəttiliyi kollektor cərəyanının 1nA ÷1mA diapazonunda 25% - dən artıq deyildir. Deşiklərin kollektorda yaşama müddətləri 4·10-4 saniyədən böyük, fototranzistorun cərəyan sıxlığı 0,1nA/sm2-a bərabərdir. IrSi3 və Si arasındakı baryerin hündürlüyü 0,177eV olduğu üçün bu fototranzistor
spektrin 3-7mkm oblastında infraqırmızı detektor kimi də işləyə bilər.
Açar sözlər: kollektor cərəyanı, Şottki diodu, fototranzistor, epitaksial təbəqə, səthi müqavimət.
UOT : 73.40.Ns, 73.40.Sx, 78.20.-e, 07.57.Kp, 85.30.Hi.

tifadə edilmişdir. Bu zaman diffuziya təxminən 1,5 mkm
dərinliyinə kimi baş verir. Bu tranzistorların hazırlanması
zamanı qarşıya çıxan ısas problem ondan ibarətdir ki, hazırlanan bütün fototranzistorların gücləndirmə əmsallarının bərabər olması təmin olunsun və onların işçi cərəyanlarının diapazonu kifayət qədər geniş olsun. Buna nail olmaq üçün cihazın aktiv oblastından tez diffuziya olunan
aşqarlar və struktur deffektlər çıxarılmış, tranzistor isə bipolyar tranzistorla əvəz edilmişdir (şəkil 1).

GIRIŞ
Müasir cəmiyyət insanların texniki vasitələrdən geniş istifadə edilməsi və enerjiyə olan tələbatın artması ilə
səciyyələnir. Beynəlxalq enerji agentliyinin verdiyi proqnozlara görə XXI əsrin ilk 30 ili ərzində enerjiyə olan tələbat 2 dəfə artacaq, illik artım isə 1,5% təşkil edəcək.
Yalnız ənənəvi enerji ehtiyatları – neft, qaz, daş kömür və
s. Hesabına energetikanın bu yüksək tempini saxlamaq
qeyri – mümkündür. Doğrudan da gözümüz qarşısında
milyon illər ərzində yaranmış və Yerdə toplanmış ənənəvi
enerji xammalları – neft, qaz, daş kömür, uran ehtiyatları
sürətlə tükənmək üzrədir [1].
Yuxarıda qeyd olunan enerji ehtiyatlarının istifadəsi
zamanı ətraf mühitin yanma məhsulları ilə çirklənməsini
nəzərə alsaq, planetimizin ekoloji durumunun nə qədər
ciddi böhran vəziyyətində olduğu aydın olar. Yerdə enerji
istehsalı həcminin yol verilə biləcək ən yüksək həddi, hazırda dünyada istehsal olunan orta enerjidən cəmi iki tərtib böyükdür. Əgər bu hədd keçilsə, onda Yer səthində
temperaturun təxminən bir dərəcə artmasına, iqlimin isə
təhlükəli və qarşısıalınmaz dəyişikliklərə uğramasının baş
verməsinə səbəb olacaq. Bütün bu arqumentlər Yerin ekoloji balansını pozmayan qeyri-ənənəvi enerji mənbələrindən geniş istifadə olunmasını bir zərurət kimi qarşımıza
qoyur.
Son vaxtlar Şottki diodları (ŞD), metal-oksid-yarımkeçirici (MOY) və metal- dielektrik- yarımkeçirici
(MDY) strukturları əsasında bir sıra fotoqəbuledicilər işlənmişdir. Fotohəssaslığın aşağı, spektral həssaslıq oblastının isə ensiz olması məlum fotoqəbuledicilərin başlıca
nöqsan cəhətlərindəndir. Amma fototranzistorlar isə ŞD
və MDY-dən fərqli olaraq işıq enerjisini çevirməklə bərabər, eyni zamanda gücləndirici kaskad funksiyasını da yerinə yetirirlər. Bundan əlavə, fototranzistor - 2-li matrisadan təşkil olunmuş fotoqəbuledici fotodiodlardan təşkil
olunmuş qəbulediciyə nisbətən daha yüksək effektliyə ayırdetmə qabiliyyətinə malikdir [2].
Məqalədə IrSi3-Si kontaktı əsasında hazırlanmış
Şottki baryerli, induksiyalanmış p-kanal tipli fototranzistor haqqında məlumat verilir.

Şəkil 1. Bipolyar fototranzistorun struktur quruluşu.

Fototranzistorun xarakteristik parametrlərini yaxşılaşdırmaq üçün n - tip epitaksial omik konkaktın diffuziyasının qarşısı alınmışdır. Bunun üçün fotolitoqrafiya
üsulu ilə kontakt üçün pəncərə acılmış, silisiumun səthinə
iridium cəkilmiş və sonra bu struktur 550°C temperaturda
texniki emala uğradılmışdır. Bu temperaturda iridium
silisiumla reaksiyaya girərək iridium silisid (IrSi3) əmələ
gətirir [3]. Artıq qalmış iridium kənarlaşdırılır və IrSi3
üzərinə TiW xəlitəsindən kontakt çəkilir. Kontakt pəncərəsi elə seçilir ki, bazanın metalizasiyası n - tip epitaksial
təbəqəni və bazanı əhatə etsin. IrSi3 – Si ayırma sərhəddində Şottki diodu alınır ki, cərəyan əsas yükdaşıyıcılar
vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu zaman IrSi3 – Si təbəqəsi
arasında yaranan Şottki baryeri əks istiqamətdə birləşmiş
olur. Buna görə də IrSi3 təbəqəsi müsbət yükü saxlayır və
beləliklə də tranzistor açıq halda qalmış olur. Bu zaman
qiyməti qoşulmuş yükün və kanalın müqavimətləri ilə
müəyyən olunan kanal cərəyanı axmağa başlayır.
EKSPERIMENTAL
NƏTICƏLƏR
VƏ
ONLARIN MÜZAKIRƏSI
IrSi3 – Si Şottki baryeri ilə idarə olunan tranzistorun
volt-amper xarakteristikası tədqiq edilmişdir. Stok cərəyanının doyması rejimində IrSi3-Si sərhəddində kanalın stok
kanalın stok hissəsindəki elektrik sahəsinin intensivliyi

EKSPERIMENTIN METODIKASI
Kanalı formalaşdırmaq üçün enerjisi 50 keV və dozası 2·1012sm-2 olan bor ionları nüfuz etdirilmişdir. Sahə
tranzistorlarının istok və stokunu formalaşdırmaq üçün
uyğun olaraq səth müqaviməti 8 Om/sm2 olan fosforun və
səth müqaviməti 6 Om/sm2 olan borun diffuziyasından is9
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zatvor-stok gərginliyi ilə mütənasibdir. Buna görə də potensial baryerin dəyişməsi aşağıdakı kimi olur:

ΔM E = Δ U 3C =

qE
H

Ф

kimi təyin olunur ki, burada Ф -infraqırmızı şüalanmanın
gücüdür.
Müəyyən olunmuşdur ki, fototranzistorların gücləndirmə əmsalının qeyri-xəttiliyi kollektor cərəyanının
1nA÷1 mA diapazonunda 25%- dən artıq deyildir. Deşiklərin kollektorda yaşama müddətləri 4·10-4 saniyədən böyük, fototranzistorun cərəyan sıxlığı 0,1nA/sm2-a bərabərdir. Şottki diodu fototranzistorun baza və kollektoru ilə
birləşdirildiyindən kollektor keçidində gərginlik yaranmamışdan tez açılacaqdır. Buna görə də IrSi3 – Si diodu fototranzistoru doyma halından qoruyacaqdır. IrSi3 və Si
arasındakı baryerin hündürlüyü 0,177 eV olduğu üçün bu
fototranzistor spektrin 3 – 7 mkm oblastında infraqırmızı
detektor kimi də işləyə bilər.
Şəkil 2-də fotocərəyanın gərginlikdən asılılığı verilmişdir.

(1)

əks gərginlik verilmiş baryerin cərəyanı isə

I = SAT 2 exp

Δ U 3C + M E
kT

(2)

və ya

ln I = ln ( SAT ) −
2

U 3C
ME
+
kT
kT

Ф

(3)

olar.
Zatvor cərəyanının da gərginlikdən asılılığı (3)
asılılığı kimidir. Tranzistoru infraqırmızı (İQ) şüalarla da
işıqlandırdıqda IrSi3-Si təbəqəsində saxlanılan müsbət
yüklər silisium təbəqəsinə keçməyə başlayır və zatvor
dövrəsində fotocərəyan yaradır. Buna görə də zatvora

ΔU 3 = I f ⋅ RH 3
ifadə ilə müəyyən olunan gərginlik düşür. Zatvorda
gərginliyin

g=−

dI C
dU 3

dəyişməsi (burada g- maillik, IC - kanaldan keçən
cərəyandır) cərəyanın

Şəkil 2. Fotocərəyanın gərginlikdən asılılığı.

Baxılan infraqırmızı detektoru inteqral sxemin elementləri ilə uzlaşdırmaq mümkündür. Bu isə onun yüksək
inteqrasiya dərəcəsinə malik infraqırmızı fotoqəbuledicilərdə geniş istifadə olunması üçün böyük perspektivlər
yaradır.

ΔI C = g ΔU 3 = gRH 3 I f
dəyişməsini yaradır.
Fototranzistorun şüalanmaya qarşı həssaslığı

__________________________________
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E.A. Kerimov
THE PHOTOTRANSISTOR ON THE BASIS OF CONTACT IrSı3 - Sı
As a result of experiments it is revealed, that nonlinearity of amplification factor of phototransistors does not exceed 25 % in
collector current range 1nA ÷ 1mA.The hole lifetime in a collector is more than 4·10-4 seconds, and the current density of the
phototransistor is equal to 0,1 nA/cm2. As the barrier height between IrSi3 and Si is equal to 0,177 eV so the phototransistor can work
as the infra-red detector in spectral region 3 - 7 microns.

Э.А. Керимов
ФОТОТРАНЗИСТОР НА ОСНОВЕ КОНТАКТА IrSı3 – Sı
В результате экспериментов выявлено, что нелинейность коэффициента усиления фототранзисторов не превышает
25% в диапазоне 1нA÷1мA коллекторного тока. Время жизни дырок в коллекторе больше 4·10-4 секунд, а плотность тока
фототранзистора равна 0,1 нA/см2. Так как высота барьера между IrSi3 и Si равна 0,177 эВ, то фототранзистор может
работать в области спектра 3-7 мкм и как инфракрасный детектор.

Qəbul olunma tarixi:20.07.2011
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POLİMER-DİELEKTRİK MATERIALLARDA STRUKTUR ANLAYIŞLARI
A.M. HƏŞİMOV, L.Ç. SULEYMANOVA, K.B. QURBANOV
AMEA akademik H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
AZ-1143, Bakı, H. Cavid prospekti, 33.
Məqalədə amorf-kristallik quruluşa malik xətti polimer sistemlərin strukturu və bu strukturların mexaniki deformasiyasına dair
müasir anlayışlar verilmişdir. İzotrop və anizotrop struktur elementlərini nümayiş etdirən təcrübi nəticələr və model təsəvvürləri şərh
olunmuşdur.
Açar sözlər: polimer-dielektrik, izotrop və anizotrop struktur elementləri.
UOT: 33.80.Rv; 73.50.Pz.

Kristallaşma qabiliyyətinə malik izotrop və anizotrop polimer sistemlərdə struktur və strukturun müxtəlif
təsirlər nəticəsində dəyişməsinin mexanizmlərinə dair yeni anlayışlar verilmişdir. “Struktur-xassə” əlaqələrinin
müzakirəsi şərh olunaraq, materialların hazırlanmasının
və emalının perspektiv istiqamətləri üzrə yeni texnoloji
proseslər təklif olunmuşdur.
Enerji daşıyıcıları baxımından strateji materiallar sırasına daxil edilən karboһidrogen mənşəli materialların
geniş sənaye tətbiqi, texnikada, məişətdə və ümumiyyətlə
bir sıra һəyatı vacib məsələlərin һəllində, bəzi һallarda rəqabətsiz istifadə olunması ilə əlaqədar olaraq bu materialların müxtəlif aspektlərdə tədqiqi, inkişaf etmiş ölkələrin
qabaqcıl elmi mərkəzlərinin diqqət mərkəzində saxlanılır.
Müxtəlif aqreqat һalında olan karboһidrogen mənşəli materialların geniş təsnifatı, çoxfraksiyalılığı, müxtəlif
kompozisiyalar şəklində təsadüf olunması və sintezi,
kimyəvi reaksiyalarda aktivliyi, tərkib və struktur baxımından mürəkkəbliyi, fiziki-kimyəvi, mexaniki və s. xüsusiyyətlərinin geniş spektri bu materialların tədqiq edilməsində; müxtəlif müasir tədqiqat üsullarını tətbiq etməklə tədqiqatlarda kompleks yanaşmanı tələb edir.
Müxtəlif tətbiq oblastları olan qaz, maye və bərk cisim һalında olan karboһidrogen materialların tədqiqi, bir
qayda olaraq aqreqat һalları üzrə yerinə yetirilərək qaz,
maye və bərk cisimlərin fizikası, kimyası, mexanikası, fiziki-kimya, biofizika və bio-kimya və s. bu kimi klassik
elmi-tədqiqat saһələri sırasına daxil olmuşdur.
Karboһidrogen mənşəli materialların tədqiqi üzrə
yerinə yetirilən işlərdə tədqiqatların əsas istiqamətləri materiallarda üstün keyfiyyət göstəricilərinin əldə edilməsi
üsullarının müəyyənləşdirilməsi, materialların müһüm xüsusiyyətləri ilə onların kimyəvi tərkibi və fiziki strukturu
arasında mövcud olan əlaqələrin araşdırılması, materialların һazırlanmasının iqtisadi səmərəli və ekoloji təminatlı
yeni texnologiyalarının işlənilməsi, materialların kənar
aşqarlardan təmizlənməsinin yeni effektiv üsullarının һazırlanması. materiallara yeni keyfiyyətlərin aşılanması
məqsədi ilə onların müxtəlif üsullarla modifikasiyası, materialların texnoloji emalı tətbiqinin nəzəri əsaslarının inkişafı və s. bu kimi məsələlərin һəllinə yönəldilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, elmin digər saһələrindən
fərqli olaraq karboһidrogen mənşəli materialların öyrənilməsində texniki tərəqqi bu saһənin elmi əsaslarının
işlənilməsi məsələlərini xeyli qabaqlamışdır. Həqiqətən
də, məsələn, təbii qaz, neft, neft məһsullarından və polimer strukturuna və xüsusiyyətlərinə malik olan ipək,
kətan və s. təbii polimer sistemlərindən qədim vaxtlardan

müvəffəqiyyətlə istifadə olunduğu һalda, bu materialların
müһüm xüsusiyyətlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsində
bu gün də һəlli tələb olunan məsələlər mövcuddur və bu
istiqamətdə yerinə yetirilən tədqiqat işləri bu gün də aktual tədqiqat məsələləri sırasına daxil edilir. Göstərmək lazımdır ki, karboһidrogen mənşəli materialların һər bir aqreqat һalının özünəməxsus tədqiqat məsələləri mövcuddur
və bu məsələlərin bu gün, bu və ya digər dərəcədə effektivliyə malik olan һəlli üsulları işlənmişdir. Karboһidrogen materialların bir aqreqat һalından digər aqreqat
һalına keçməsi ilə bağlı məsələlərin mövcud olduğunu da
nəzərə alsaq, bu saһədə yerinə yetirilməsi vacib olan
tədqiqat işlərinin geniş һəcmi müəyyənləşmiş olur ki, bu
da yuxarıda qeyd olunan «tədqiqatlarda kompleks yanaşma» üsulunun tətbiq edilməsinin vacibliyini əsaslandırmış
olur.
Qaz һalında olan karboһidrogen tərkibli materiallara
misal olaraq təbii metan (CH4) qazının isteһsalı, nəqlə
һazırlanması, böyük һəcmlərdə uzun müddət saxlanılması, uzaq məsafələrə ötürülməsi və sərfiyyatı ilə bağlı olan
fiziki-kimyəvi məsələləri nəzərdən keçirsək, ilk növbədə
müxtəlif yataqlardan isteһsal olunan təbii qazın tərkib һissəsinin müəyyənləşdirilməsi, təbil qazın tərkibinin rütubətdən, kükürd birləşmələrindən və s. kənar aşqarlardan
təmizlənməsi, yanacaq kimi istifadə olunan təbii qazın
yanma prosesində əmələ gətirdiyi və atmosferə ötürülən
tüstü qazlarının tərkibinin analizi və bu tərkibin ekoloji
baxımdan zərərsizləşdirilməsi, sürətli qaz reaksiyaları və
bu reaksiyalara təsir edən amillərin tədqiqi, təbii qazın
keyfiyyət göstəricilərinin: - iqtisadi səmərəli sərfiyyat,
ekoloji təminatlılıq və ixrac - idxal baxımından beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verməsi, xammal kimi
təbii qazdan müxtəlif monomer materiallarının, kükürdün
alınması və s. bu kimi məsələlərin araşdırılmasına yönəldilmiş elmi-tədqiqat işləri qaz sənayesinin mərkəzi
məsələləri olaraq bu günün vacib işləri sırasına daxil
olurlar.
Maye һalında olan karboһidrogen mənşəli monomerlər polimer materialların һazırlanmasında əsas xammal kimi istifadə olunurlar. Monomerlərin əsas tədqiqat
məsələləri: - polimerizasiya reaksiyalarının kinetikasını
təmin edən monomerlərin һazırlanması üsullarının işlənilməsi, müxtəlif fraksiyadan olan monomerlərin tərkibinin
kənar aşqarlardan təmizlənməsinin effektiv fiziki-kimyəvi
üsullarının işlənilməsi, güclü elektrik saһələrinin və elektrik qazboşalmalarının polimerizasiya reaksiyalarında tətbiq edilməsi və s. bu kimi mövzular üzrə yerinə yetirilən
tədqiqatların nəticələri müһüm elmi-praktiki əһəmiyyətə
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malikdir. Neft, neft məһsulları, transformator yağları və
digər müxtəlif təyinatlı karboһidrogen mənşəli yağların
tədqiqinə һəsr olunan işlərin mövzuları bu gün də aktual
һesab olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, energetika saһəsində elektroizolyasiya materialı kimi geniş istifadə olunan karboһidrogen mənşəli yağların elektrik möһkəmliyinin yüksəldilməsi müһüm praktiki əһəmiyyət daşıyır. Bununla əlaqədar olaraq, yağlarda elektrik keçiriciliyinin fiziki mexanizmlərinin öyrənilməsi, yağların elektrik keçiriciliyinə
səbəb olan aşqarlardan təmizlənməsi, elektrik möһkəmliyini məһdudlaşdıran texniki və prinsipial səbəblərin öyrənilməsi müһüm əһəmiyyət daşıyır. Hal-һazırda yuxarıda
qeyd olunan prosesləri əһatə edən mükəmməl nəzəri işlər
yox dərəcədədir. Bununla əlaqədar, qeyd olunan istiqamətlərdə intensiv olaraq təcrübi işlərin yerinə yetirilməsi
bu saһənin nəzəri əsaslarının inkişaf etdirilməsinə xidmət
edir.
Yüksək vakuum texnikasında, daxili yanacaq müһərriklərində, sürtkü yağları və digər texniki avadanlıqlarda müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunan karboһidrogen
mənşəli yağların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə texnika
tərəfindən ciddi tələblər tətbiq edildiyindən bu materialların xüsusiyyətlərinin müxtəlif termodinamik şəraitlərdə
geniş öyrənilməsi aktual mövzu һesab edilir.
Bərk cisim һalında olan polimer dielektrik materiallar karboһidrogen mənşəli olaraq, һal-һazırda nümayiş
etdirdikləri fiziki-kimyəvi, mexaniki, optik və s. xüsusiyyətlərinə görə bir sıra ənənəvi, klassik materiallarla rəqabətdə onları müxtəlif tətbiq saһələrində əvəzləyərək,
һəmin materialların isteһsal-isteһlak məsələlərinə ciddi
təsirlər göstərmişdir. Mürəkkəb fiziki-kimyəvi struktura
malik olan polimer materialların texniki imkanlarının һələ
bu gün də tam istifadə olunmaması bu materialların kimyəvi tərkibi, strukturu və müxtəlif təsirlərə məruz qaldıqda keyfiyyətlərinin dəyişməsinə səbəb olan amillərin
az öyrənilməsi ilə birbaşa əlaqədardır. Bərk cisim һalında
olan polimer materiallarının «xassə-struktur» əlaqələrinin
öyrənilməsi bu saһənin mərkəzi məsələsi һesab olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, uyğun ədəbiyyatlarda [1]
şərһ olunan çoxsaylı tədqiqatların nəticələrinin araşdırılmasından məlum olmuşdur ki, polimer materialların təcrübələrdə nümayiş etdirdikləri xüsusiyyət göstəricilərinin
ədədi qiymətləri, məsələn, mexaniki və elektrik möһkəmlikləri, onların nəzəri mümkün olan ədədi qiymətlərindən
ən azı bir tərtib aşağıdır. Qeyd olunan fakt və polimer materialların yüksək dərəcədə texnoloji tətbiqyönlü olması,
bu materialların bir sıra üstün elektrofiziki, mexaniki və s.
xüsusiyyətlərinin mövcudluğu tədqiqatçıların və sənayeçilərin bu materiallara olan maraqlarını artırmışdır.
Polimer materialların kimyəvi tərkibi və fiziki quruluşları bir qayda olaraq rentgenstruktur analiz, optik və
elektron mikroskopiyası, kütlə spektrometriyası, infraqırmızı spektroskopiya və digər müasir üsulları tətbiq etməklə tədqiq edilir. Çoxsaylı tədqiqatların nəticələrində birmənalı olaraq müəyyən edilmişdir ki, xətti quruluşa malik
olan polietilen, kapron, lavsan, polivinilidenftorid və s. bu
kimi materiallar müəyyən termodinamik şəraitlərdə kristallaşaraq müxtəlif struktur elementlərindən təşkil olunaraq, amorf-kristal strukturlu polikristal sistemlər əmələ
gətirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, materialların һazırlanma texnologiyasından, materialı təşkil edən makromolekulun strukturundan və s. amillərdən asılı olaraq material-

larda müxtəlif struktur elementlərinin formalaşması ilə
əlaqədar olaraq, eyni atomlardan təşkil olunmuş materiallar, strukturdan asılı olaraq, müxtəlif fiziki xüsusiyyətlər
nümayiş etdirirlər.
Elektroenergetika sənayesində əsasən elektrik izolyasiya materialı kimi geniş tətbiq olunan polimer dielektriklərin struktur anlayışlarının dəqiqləşdirilməsi, fiziki,
elektrofiziki, mexaniki və s. xüsusiyyətlərinin müxtəlif təsirlər zamanı dəyişməsinin mexanizmlərinin aydınlaşdırılması, xüsusən güçlü elektrik saһələrinin və qazboşalmalarının təsirlərinə məruz qalan polimer dielektrik materialların sətһində və һəcmində baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi bu materialların sənaye tətbiq saһələrinin genişləndirilməsinə xidmət
edərək materialların texniki imkanlarının tam reallaşmasına gətirə bilər.
Ədəbiyyatda şərһ olunan [2-5] tədqiqatların araşdırılmasından məlum olur ki, polimer materialların strukturlarının aşkarlanmasında, onlara məxsus olan bir sıra fiziki, elktrofiziki, mexaniki, kimyəvi xüsusiyyətlərinin müxtəlif xarici təsirlər zamanı dəyişməsinin mexanizmlərinin
müəyyənləşdirilməsində, güclü elektrik saһələrinin və
qazboşalmalarının təsirlərinə məruz qalan polimer dielektrik materialların sətһlərində, һəcmlərində baş verən proseslərin öyrənilməsində, materiallarda erroziya proseslərinin, sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, elektrik yüklü vəziyyətlərin yaranması, destruktiv ikinci növ emissiya prosesləri, adgeziya, adsorbsiya-desorbsiya və digər fizikikimyəvi xassələrin mexanizmlərinin aydınlaşdırılmasında
һəll olunmamış məsələlərin mövcudluğu bu saһədə kompleks tədqiqatların yerinə yetirilməsini tələb edir. Digər
tərəfdən, son illər polimer dielektrik materialların sətһlərinin modifikasiya proseslərində mexaniki və kimyəvi
üsullarla yanaşı güclü elektrik saһələrinin və xüsusən
elektrik qazboşalmalarının bir sıra texniki və prinsipial
üstünlüyə malik olan üsul kimi tətbiq edilməsində:-«elektrik təsirləri-polimer» sisteminin öyrənilməsi, elektrik təsirləri vasitəsi ilə polimer materialların xüsusiyyətlərinin
idarə olunması, polimer materiallarının elektrik möһkəmliyinin yüksəldilməsi və s. bu kimi məsələlərin һəlli müһüm elmi-praktiki əһəmiyyət kəsb edir.
Karboһidrogen mənşəli materialların müһüm praktiki əһəmiyyətlərinin mövcudluğu, bu materialların texniki imkanlarının tam şəkildə aşkarlanması və istifadə olunması zərurəti materialların һazırlanma texnologiyalarının
elmi əsaslar üzrə qurulmasını tələb edir. Eyni zamanda,
qeyd etmək lazımdır ki, model strukturlara malik karboһidrogen mənşəli materialların nəzəri-praktiki tədqiqi qaz,
maye və bərk cisim fizikasının inkişafı baxımından müһüm elmi əһəmiyyət kəsb edir.
Yuxarıda qeyd olunanlara əsaslanaraq, elektrik təsirləri nəticəsində karboһidrogen mənşəli və digər praktiki
əһəmiyyət kəsb edən qazlarda baş verən fiziki proseslərin, sürətli qaz reaksiyalarının kinetikasının, konversiya
proseslərinin, qaz-bərk cisim təmasında reallaşan proseslərin tədqiqi, təmiz və ifrat təmiz maddələrin əldə edilməsi baxımından qaz və mayelərin aşqarlardan təmizlənməsinin yeni, iqtisadi səmərəli və ekoloji təminatlı texnoloji
proseslərinin elmi əsaslarının işlənilməsi, qazboşalmalarının təsirləri şəraitində qaz və mayelərdə reallaşan proseslərin fiziki-kimyəvi anlayışlarının müəyyənləşdirilməsi,
adsorbsiya-desorbsiya proseslərinin kinetikası, həyəcanlanma, һaçalanma, ionlaşma, rekombinasiya, mürəkkəb
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qaz molekullarının onların təşkilediciləri olan atom və
molekullara parçalanması və bu һallarda qapalı һəcmlərdə
ilkin qaz müһitindən tərkib etibarilə fərqli olan yeni əmələ
gələn müһitin tərkibinin araşdırılması və s. bu kimi
proseslərin kompleks şəkildə öyrənilməsini günün aktual
və һəllivacib məsələləri sırasına daxil etmək olar.
Digər tərəfdən elektroizolyasiya materialı kimi geniş
tətbiq olunan karboһidrogen mənşəli yağlar və polimer dielektriklərin elektrik təsirləri zamanı köһnəlməsinin və
zaman keçdikcə müһüm xüsusiyyətlərini itirərək izolyasiya materialı kimi sıradan çıxmasının səbəblərinin öyrənilməsi, materialların nümayiş etdirdikləri xüsusiyyətlərin
onların strukturu, kimyəvi tərkibi ilə bağlılığının qanunauyğunluqlarının təyin edilməsi və, nəһayət, güclü elektrik
saһələrinin və elektrik qazboşalmalarının təsirlərinin texnoloji proseslərdə tətbiqi vasitəsilə üstün elektrofiziki və
digər xüsusiyyətlərə malik materialların əldə edilməsi, xüsusiyyətləri əvvəlcədən məlum olan materialların əldə
edilməsi texnologiyalarının elmi əsaslarının işlənilməsi,
materialların bir aqreqat һalından digər aqreqat һalına,
izotrop materialdan anizotrop materiala çevrilməsində keçid prosesinin qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsi və
ümumiyyətlə, qeyd olunan bütün һallarda proseslərin fiziki mexanizmlərinin öyrənilməsi qaz və kondensə olunmuş
һal fizikasının inkişafı baxımından günün aktual məsələləri һesab olunur.

kimyəvi tərkibi ilə bağlılıqlarının qanunauyğunluqlarının
müəyyənləşdirilməsi, xarici elektrik təsirlərinə məruz qalan materialların xüsusiyyətlərinin dəyişməsinin fiziki
mexanizmlərinin tədqiqi, üstün xüsusiyyət göstəricilərinə
malik olan materialların əldə edilməsinin müasir, iqtisadi
səmərəli və ekoloji təminatlı texnologiyalarının elmi əsaslarının işlənilməsi, xarici elektrik təsirləri vasitəsilə materialların xüsusiyyətlərinin idarə olunmasının mümkünlüyünün tədqiqi, materialların müxtəlif termodinamik şəraitlərdə istismar müddətlərinin proqnozlaşdırılma imkanlarının müəyyənləşdirilməsi, elektronika, energetika, elektrotexnologiya, elektrotexnika və s. sənaye saһələrində geniş
tətbiq olunan materialların bəzi elektrofiziki və ekoloji
problemlərinin tədqiqi və s. yuxarıda qeyd olunan elmipraktiki istiqamətlər üzrə yerinə yetirilmiş tədqiqat işlərinin nəticələri şərh olunmuşdur.
Şəkil 1-də PVDF materialının izotrop halını xarakterizə edən, elektron mikroskopu vasitəsilə əldə edilmiş
sferolit elementi təqdim olunmuşdur.
İzotop PVDF materialı bir ox istiqamətində deformasiyaya məruz qaldıqda sferolit struktur elementində reallaşan struktur dəyişiklikləri şəkil 2-də nümayiş etdirilmişdir.
Materialın bir ox istiqamətində deformasiyanın son
həddində, deformasiya 270% təşkil etdikdə, materialda rekristallizasiya prosesi baş verərək sferolit strukturun müəyyən qanunauyğunluqları dağılaraq fubulyar strukturla
əvəz olunur.

Şəkil 1. İzotrop PVDF materialında sferolit strukttur ele
mentini əks etdirən elektron mikroskopik şəkil.

Təqdim olunan işdə yuxarıda qeyd olunan məsələləri
əһatə edərək, güclü elektrik saһələrinin və elektrik qazboşalmalarının təsirləri şəraitində bərk cisim һalında olan,
polimer -dielektrik materialın sətһində və һəcmində baş
verən elektron-ion proseslərinin öyrənilməsi və bu proseslərin materialları xarakterizə edən bu və ya digər müһüm
xüsusiyyətlərinə təsirlərinin tədqiqi, materialların elektrofiziki və digər xüsusiyyətlərini, onların fiziki strukturu və

Şəkil 2. Sferolit strutur elementində baş verən dəyişiklikləri əks etdirən elektron mikroskopik şəkil. Deformasiya 60 %təşkil etmişdir.

Şəkil 3-də fibulyar strukturu əks etdirən elekton
mikroskopik şəkil əks olunmuşdur.
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4 nöqtədən ibarət difrotoqram müvafiq rentgenoqram ilə
eynilik təşkil edir ki, bu da öz növbəsində polimer materialında dəyişən diametrə malik silindrik struktur elementlərinin olmasını təsdiq edir.

Şəkil 5. Optik qurğu.

Şəkil 3. Bir ox istiqamətində deformasiya olunmuş PVDF
materialında fibrilyar strukturu əks etdirən elektron mikroskopik şəkil.

Şəkil 4-də fibulyar struktura malik nümunələrin, böyük və kiçik bucaqlarda, rentgenoqramları təqdim olunmuşdur.

Şəkil 6.“4 nöqtə” adlanan rentgenoqrama müvafiq modeli
və difrotoqram verilmişdir.

Şəkil 4. Polietilen, karbon və polivinilidenftorid materiallaının , böyük və kiçik bucaqlarda, rentgenoqramları.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi polimer materialların
kiçik bucaqlar altında rentgen şüalarının difraksiyasını əks
etdirən rentgenoqramlarda çox məhdud sayda reflekslər
müşahidə olunur.
Şəkil 7-də, ədəbiyyatda amorf- kristallik quruluşa
malik olan, müxtəlif termodinamik rejimlərdə emal olunmuş materialların böyük və kiçik bucaqlarda rentgenoqramları əks olunmuşdur.

Rentgenoqramlardan göründüyü kimi, amorf-kristallik quruluşa malik xətti polimer sistemlərin rentgenoqramlarında məhdud sayda, bir qayda olaraq, 1-3 sayda
reflekslər müşahidə olunur. Buna baxmayaraq rentgenoqramlar atomlararası məsafə, böyük təkrarlanma periodu
və materiallarda reallaşan struktur elementlərini xarakterizə edən bir sıra parametrlər haqda məlumatlar əldə etməyə imkan verir.
Hər iki üsul vasitəsilə əldə edilmiş nəticələri müqayisə edərək materialın strukturu haqda dəqiq məlumatları
əldə etmək mümkün olur.
Xətti polimer materialların strukturları haqda məlumatları aşağıdakı digər üsulla da əldə etmək mümkündür.
Amorf-kristallik quruluşa malik olan xətli polimerlərin strukturlarına dair ədəbiyyatda verilən məlumatlara
əsaslanaraq, struktur modeli seçilir. Seçilmiş modelin iki
ölçülü eskizi tərtib olunur və foto üsulu ilə əks alınaraq,
alınmış əks adi monoxromatik işıq şüasının difraksiyaya
uğramasının mümkün olması dərəcədə kiçildilir. Sonrakı
mərhələdə modelin əldə edilmiş neqativi şəkil 5-də verilmiş optik qurğuda yerləşdirilərək adi monoxromatik işıq
şüasının difraksiyasına baxılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, difraktoqramma ilə rentgenoqramın eyniliyi seçilən modelin doğruluğunu təsdiq etmiş olur. Şəkil 6-da “4 nöqtə” adlanan rentgenoqrama
müvafiq modeli və difrotoqram verilmişdir. Difrotoqramdan göründüyü kimi meridianda intensivliyin sıfır olması

Şəkil 7. Polimer materialların böyük və kiçik bucaqlarda
rentgenoqramları.

Şəkil 8-də isə müxtəlif dərəcədə bir ox istiqamətində
deformasiya olunmuş materialın rentgenoqrammaları verilmişdir.

Şəkil 8. Deformasiyaya məruz qalan polimerlərin rentgeno
qramları.
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Aşağı molekullu birləşmələrdən fərqli olaraq yüksək
molekullu birləşmələrdə, ölçüsü 3-5Ǻ olan, atomlararası
məsafədən başqa, ölçüsü 50-1000 Ǻ olan böyük təkrarlanma periodu da müşahidə olunur və böyük period materialın emal texnologiyasının termodinamik parametrlərindən həssas asılı olaraq dəyişir. Digər tərəfdən məlumdur
ki, materialların elektrofiziki və digər xassələri onların
kimyəvi tərkibindən və fiziki strukturundan asılıdır. Eyni
kimyəvi tərkibə malik polimer müxtəlif struktura malik
olduqda, müvafiq olaraq müxtəlif xüsusiyyətlər nümayiş
etdirirlər.
Polimer material bir ox istiqamətində deformasiya
prosesinə məruz qaldıqda materialın hər iki bərkidilmiş
tərəfində əvvəlcə ensiz hissə əmələ gəlir və deformasiya
artdıqca bu ensiz hissə nümunə boyunca yayılır. Ensiz
hissənin əmələ gəlməsi keçid mərhələsi hesab olunur və
bu hissənin əmələ gəlməsi materialda rekristallizasiya
prosesinin başlanmasına təsadüf edir. Ensuiz hissənin tədqiqindən alınmış nəticələr polimerin deformasiyasının sonunda formalaşan strukturun müəyyənləşdirilməsində
əsas qəbul edilə bilər .
Polimer materialın strukturu istipreslənmənin təzyiq
və temperaturundan, kristallizasiya sürətindən və temperaturundan asılı olaraq fomalaşır. Məsələn, ərimə temperaturuna yaxın temperaturlarda hazırlanan və otaq temperaturunda kristallaşan polimerlərdə sferolitlər böyük ölçülərə, ərimə temperaturunda preslənən və alçaq temperaturda kristallaşan polimer nümunələrində isə sferolitlər kiçik
ölçülərə malik olurlar, və bu halda materialın sıxlığı bütün
nöqtələrdə təqribən eyni qiymətə malik olur.
Beləliklə ədəbiyyat məlumatlarından və təqdim olunan məqalədən məlum olur ki, polimer materialların mühüm elektrofiziki xüsusiyyətləri onların molekul toplularının əmələ gətirdiyi fiziki strukturdan kəskin olaraq asılıdır. Polimer materialların fiziki strukturu isə öz növbəsində onların emal texnologiyasında tətbiq edilən termodinamika parametrlərlə müəyyənləşir.

Şəkil 9-da polimer materialların strukturunu əks etdirən modellər verilmişdir.

Şəkil 9. Polimerlərin modelləri.

Şəkil 10-da izotrop haldan anizotrop hala keçid prosesində struktur dəyişikliklərin model təsəvvürləri əks
olunmuşdur.
Qeyd eıtmək lazımdır ki, polimer materialların
strukturuna şamil edilən modellərin müxtəlifliyi göstərir
ki, bu materialların struktur anlayışlarının dəqiqləşdirilməsində hələ də həll olunmamış məsələlər mövcuddur.
Kristallaşma qabiliyyətinə malik olan polimer materialların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlif olması bu həlli daha da mürəkkəbləşdirir.

Şəkil 10. Polimerlərin deformasiyasını əks etdirən modellər.
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LAYLI QURULUŞA MALİK AIIIBVI MONOSELENİDLƏRİNİN
KRİSTALLARINDA YORULMA EFFEKTLƏRİ
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Müxtəlif xüsusi müqavimətə malik təmiz və müxtəlif səviyyədə aşqarlanmış indium və qallium monoselenidi kristallarında yorulma effektlərinin ətraflı tədqiqi aparılmışdır. Əldə edilən təcrübi nəticələrin təhlili əsasında bu hadisələrin bütövlükdə laylı AIIIBVI
monoselenidlərinin kristallarında başvermə mexanizmini, dreyf çəpərlərinin və tutma səviyyələrinin onlara təsiri xüsusiyyətlərini
izah edə bilən ümumiləşdirilmiş model təklif olunmuşdur.
Açar sözlər: fotoelektrik yorulma effekti, elektrik yorulma effekti, tutma səviyyəsi, dreyf çəpəri, lantanoid, aşqarlama.
UOT: 621.315.592

atomar hamar səthə malik olduğundan [9], onların əlavə
mexaniki və ya kimyəvi işlənməsi aparılmamışdır.
Ölçmə prosesində həmişə cərəyan və işıq dəstəsi
kristalın «C» oxu istiqamətində [10] yönəlmişdir.
Təcrübi ölçmələr iki МДР-12 monoxromatoru əsasında yığılmış qurğuda həyata keçirilmişdir. İşıq mənbəyi
olaraq, əsasən közərmə, bəzi hallarda isə – civə lampasından istifadə edilmişdir. İstifadə olunan təcrübi qurğuda
nümunəyə Фmax≈5⋅102Lk-a qədər intensivlikli işıq və
Emax=2⋅103V/sm-ə qədər elektrik sahəsi ilə təsir göstərmək
mümkün olmuşdur.

1.

GİRİŞ
Laylı quruluşa malik AIIIBVI monoselenidlərinin
kristalları öz maraqlı və heç də hər yarımkeçirici materiala nəsib olmayan xüsusiyyətləri ilə uzun illərdir ki, müxtəlif ixtisas sahiblərinin diqqətini cəlb edir [1-3]. Bununla
belə, hələ də onların aşkar edilməmiş və lazımınca öyrənilməmiş xassələri yox deyil. Bu materiallarda müşahidə
olunan və az öyrənilmiş hadisələrdən biri də yorulma (fotoelektrik və elektrik yorulması) hadisələridir [4-6]. Həmin hadisələrin laylı quruluşlu AIIIBVI monoselenidlərinin
ən xarakterik nümayəndələri olan indium və qallium monoselenidi kristallarında müşahidə olunması haqqında əvvəllərdə [5,6] məlumatlar verilməsinə baxmayaraq, onların ətraflı tədqiqi, xüsusi ilə də müxtəlif yollarla yorğunluq halının aradan qaldırılması (silinməsi) mexanizmi, yorulma effektlərində dreyf çəpərlərinin rolu, hər iki hadisənin kristalın qaranlıq xüsusi müqavimətindən və aşqarlanma səviyyəsindən asılılığı, eləcə də bir sıra digər belə
maraqlı məqamları indiyədək lazımınca öyrənilməmişdir.
Məsələnin həm bütövlükdə yarımkeçiricilərdə yorulma effektlərinin və lokal səviyyələrin dolub-boşalması ilə
bağlı hadisələrin, həm də laylı quruluşlu AIIIBVI kristallarının fizikasının inkişafı üçün maraq kəsb etdiyini nəzərə alaraq, təqdim olunan işdə laylı quruluşlu AIIIBVI monoselenidlərinin kristallarında hər iki (fotoelektrik və
elektrik) yorulma effektlərinin ətraflı tədqiqi aparılmışdır.

EKSPERİMENT
Tədqiq edilən nümunələrdə müxtəlif temperaturlarda
(77÷350K aralığında) məxsusi fotokeçiriciliyin (nümunəni məxsusi udma oblastından olan işıqla işıqlandırdıqda
yaranan fotokeçiriciliyin) və qaranlıq cərəyanın kinetikası, müxtəlif fotokeçiricilik hadisələrinin spektral paylanması, fotohəssaslığın işıq (lüks-amper) xarakteristikası
(şəkil 1-4) ölçülmüşdür.
ifs
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2.

METODİKA
Ölçmələr 77K-də qaranlıq xüsusi müqavimətinin
qiymətləri (ρT) müxtəlif olan (uyğun olaraq 102÷107
Om⋅sm və 103÷109 Om⋅sm) təmiz və lantanoid (holmium
- Ho, qadolinium - Gd, disprozium -Dy) atomları ilə müxtəlif səviyyədə (NLn~10-5÷10-1 at.% aralığında) aşqarlanmış indium və qallium monoselenidi (n-InSe və p-GaSe)
kristallarında aparılmışdır. Hər iki monoselenidin təmiz
(xüsusi olaraq aşqarlanmamış) və aşqarlanmış monokristalları külçə boyunca sabit temperatur qradienti şəraitində
asta soyutma üsulu ilə göyərdilmişdir [7, 8].
Cərəyan kontaktları nümunənin əks üzlərinə (kristalın «C» müstəvisi üzərinə) metal indium və qalay lehimləməklə, eləcə də gümüş məcunu və akvadak sürtməklə yaradılmışdır. Nümunələrin qalınlığı (kristalın «C» oxu istiqamətində kontaktlar arasındakı məsafə) və eninə (laylar
boyunca) ölçüləri uyğun olaraq 0.20÷0.30 və
4÷5x4÷5mm2 aralığında götürülmüşdür. Böyük ölçülü
monokristal külçələrdən qoparılmış ayrı-ayrı nümunələr
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Şəkil 1. İndium monoselenidi kristallarında uyğun olaraq
yüksək intensivlikli məxsusi işığın və böyük qiymətə malik xarici gərginliyin uzunmüddətli təsiri
zamanı fotokeçiriciliyin (1 əyrisi) və qaranlıq cərəyanın (2 əyrisi) kinetikası: T=77K;
1- λM=0.95mkm; U=5 V; 2- ΦΦ=0; U=75 V

Qeyd etmək lazımdır ki, indium və qallium monoselenidi kristallarında daxil edilən aşqar atomlarının kimyəvi təbiətindən (hansı kimyəvi elementə mənsubluğundan)
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asılı olmayaraq, demək olar ki, tamamilə identik nəticələr
müşahidə edilmişdir. Fərqlənən isə yalnız bəzi fiziki kəmiyyətlərin ədədi qiymətləri olmuşdur. Bununla belə, tədqiq edilən nümunənin qaranlıq xüsusi müqavimətinin qiymətindən (ρT), aşqarlanma səviyyəsindən (NLn) asılı olaraq nəinki kəmiyyətcə, bəzi hallarda nəzərəçarpacaq dərəcədə keyfiyyətcə dəyişmələr də müşahidə edilmişdir.
Digər tərəfdən, bizim apardığımız ölçmələr, eləcə də
başqa müəlliflərin əldə etdiyi nəticələr [9, 11] göstərir ki,
indium monoselenidi kristalları qallium monoselenidi
kristalları ilə müqayisədə daha çox struktur defektlərinə
malikdir. Bu səbəbdən də, ölçmələr təmiz n-InSe, p-GaSe
və hər biri ayrı-ayrılıqda Ho, Dy, Gd atomları ilə 10-5,10-4,
10-3, 10-2, 10-1 at.% miqdarında aşqarlanmış kristallardan
hazırlanmış və müxtəlif cərəyan kontaktlarına malik nümunələrdə aparılsa da, təqdim olunan işdə yalnız təmiz və
Ho atomları ilə müxtəlif səviyyədə aşqarlanmış indium
monoselenidi (n-InSe və n-InSe<Ho>) kristallarının indium kontaktlı nümunələrində əldə olunmuş təcrübi nəticələr (qrafiklər) təsvir edilmiş, əsas mühakimələr həmin nəticələrin təhlil və müzakirəsi əsasında yürüdülmüşdür. Aşkar edilmişdir ki, müxtəlif cərəyan kontaktlarına malik
nümunələr sırasında açıq havada lehimləmə yolu ilə yaradılmış indium cərəyan kontaktlarına malik nümunələrdə
daha böyük mütləq və nisbi, eləcə də daha yüksək dərəcədə təkrarlanan qiymətlərə malik nəticələr müşahidə olunur. İstifadə edilən lantanoid atomlarından isə, bu kristallara Ho atomları daha asan və məqsədyönlü tənzimlənə
bilən şəkildə daxil edilir.
Apardığımız təcrübi ölçmələr zamanı əldə etdiyimiz
nəticələr, baxdığımız halda fotokeçiriciliyin və ya qaranlıq keçiriciliyinin stasionar qiymətinin zaman keçdikcə
baş verən kiçilməsi (şəkil 1) uyğun olaraq tədqiq edilən
nümunənin fotoelektrik (şəkil 1, əyri 1) və (və ya) elektrik (şəkil 1, əyri 2) yorulması ilə bağlıdır, deməyə imkan
verir. Həmin bu (fotoelektrik və elektrik) yorulma effektləri nəticəsində uyğun olaraq kristalın fotohəsasslığı və
ya elektrik keçiriciliyi «pisləşir». Belə «pis keçiricilikli»
hal, onu yaradan güclü (müəyyən sərhəd qiymətindən böyük, yəni Φ>Φ sər və U>Usər) xarici amilin təsir göstərdiyi
müddət ərzində saxlanılır, lakin güclü xarici amilin (işığın, elektrik sahəsinin) təsiri tamamilə kəsildikdə və ya
Φ<Φsər, U<Usər qiymətlərinə qədər kiçildikdə - bir müddətdən sonra tədricən aradan qalxır. Bununla da kristal
tədricən dincələrək öz əvvəlki, yəni daha yüksək fotohəssaslığa və ya keçiriciliyə malik yarımkeçirici material halına qayıdır.
Eyni zamanda müəyyənləşdirilmişdir ki, laylı AIIIBVI
monoselenidi kristallarında nümunənin yorğunluğunu (pis
keçiricilikli halını) müəyyən üsullarla daha sürətlə (ani
olaraq) aradan qaldırmaq, yəni yolrğunluq halını müəyyən
üsullarla silmək də mümkündür. Bu hadisə, uyğun olaraq
fotoelektrik və ya elektrik yorğunluğunun silinməsi hadisəsi adlanır. Aşkar edilmişdir ki, indium və qallium monoselenidi kristallarında hər iki növ yorğunluğun silinməsini termik və optik üsullarla (yorğunluğun temperatur və
optik silinməsi yolu ilə) həyata keçirmək olar. Birinci
üsulla yorğunluğu silmək üçün yorğun halda olan kristalı
qaranlıqda T≥350 K-ə qədər qızdırmaq kifayətdir. Əgər
bundan sonra onu (həmin kristalı) yorulma effektinin müşahidə olunduğu temperatura qədər soyutsaq o (nümunə),
özünün fotoelektrik və elektrik xassələrinə görə yorulmadan əvvəlki dana fəal halına qayıdar. Bütövlükdə bir neçə

saniyə çəkən bu proses (qızdırılma və soyudulma) nəticəsində kristalın yorğunluğu demək olar ki, 100% aradan
qalxır və onun ilkin halı (yüksək keçiricilikli və ya yüksək
fotohəssaslığa malik halı) tam bərpa olunur. İkinci üsulla
kristalın yorğunluğunu silmək üçün isə, yorğunluğu yaradan güclü xarici amilin təsiri kəsildikdən sonra yorğun
halda olan kristala aşağı temperaturlarda (məsələn, 77Kdə) qısa müddət (adətən 5-6 saniyə) ərzində aşqar udma
oblastından olan kifayət qədər yüksək intensivliyə malik
işıqla (aşqar işıq impulsu ilə) təsir etmək kifayətdir (şəkil
2). Bu zaman kristalın əvvəlki halı (yüksək fotohəssaslığa
və ya yüksək elektrik keçiriciliyinə malik olduğu halı)
qismən bərpa olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, optik üsulla
yorğunluğu sildikdə, silinmə prosesi əvvəlcə sürətlə getsə
də, sonradan xeyli yavaşıyır və yorğunluğun öz-özünə
aradan qalxması prosesi ilə üst-üstə düşür. Temperatur silinməsindən fərqli olaraq, yorğunluğun optik yolla silinməsində 100% silinmə baş vermir. Ən yaxşı halda, optik
yolla yorğunluğun yalnız 75-80%-i aradan qaldırıla bilir.
Bundan sonra isə yorğunluğu silən işığın yorğunluğun
aradan qalxmasına təsiri hiss edilməyəcək dərəcədə kiçik
olur.
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Şəkil 2. «Pis» keçiricilik (yorğunluq) halında olan n-InSe
kristalına aşqar udma oblastından olan işıq impulsu ilə təsir etdikdə keçiriciliyin kinetikası:
T=77K; λa=2.00mkm

Optik yolla yorğunluğun silinməsinin spektri infraqırmızı (İQ) oblasta təsadüf etdiyindən (şəkil 3), bu üsula
fotoelektrik və ya elektrik yorğunluğunun İQ silinməsi də
demək olar.
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Şəkil 3. n-InSe kristallarında yorğunluğun optik silinməsinin (1 əyrisi), məxsusi (2 əyrisi) və qalıq fotokeçiriciliyin (3 əyrisi) İQ sönməsinin, mənfi fotokeçiriciliyin (4 əyrisi) və induksiyalanmış aşqar fotokeçiricliyin (5 əyrisi) spektrləri. T=77K;
Φa=Φam; ρT77K=106Om⋅sm

17

R.M. RZAYEV

Daha maraqlı bir halı da qeyd etmək lazımdır. Belə
ki, bu hadisənin (yorğunluğun optik və ya İQ silinmənin)
spektri tədqiq olunan kristalda heç bir aşqar fotoelektrik
hadisəsinin, xüsusi halda, induksiyalanmış aşqar fotokeçiriciliyin, mənfi fotokeçiriciliyin, məxsusi və qalıq fotokeçiriciliyin İQ söndürülməsinin spektrləri ilə üst-üstə düşmür. Həmin hadisələrlə müqayisədə o, daha qısa dalğalı
aşqar fotoelektrik hadisəsidir (şəkil 3). Bundan əlavə, yorğunluğun optik silinməsinin γ=[(σst′′-σst′)/(σst-σst′)]⋅100%
(və ya γ=[(iqs′′-iqs′)/(iqs-iqs′)]⋅100%) ifadəsi ilə təyin olunan
dərinliyi silici aşqar işığın intensivliyi (Φsi) ilə yanaşı,
həm də həmin işığın təsir göstərdiyi zaman müddətinin
uzunluğundan (τsi) asılıdır. Daha doğrusu, bu prosesdə
əsas (başlıca) silici amil yalnız ayrı-ayrılıqda Φsi və ya τsilə deyil, silici aşqar işıq impulsunun P=Φsi⋅τsi şəklində
ifadə olunan dozası ilə təyin olunur.

γsd, τsd, nis.vah.

1,0

Öyrənilən kristallarda yorulma effektlərinə lantanoid
atomları ilə aşqarlanmanın təsiri tədqiq edilərkən aşkar
olunmuşdur ki, hər iki tip yorulma effektlərinin əsas parametrləri aşqarlanma səviyyəsindən (NLn-dən) əhəmiyyətli
dərəcədə asılıdır. Belə ki, NLn-in qiyməti 10-5 at.%-dən
10-1at.%-ə qədər artırıldıqda, əvvəlcə yorulma effektlərini
xarakterizə edən parametrlərin təmiz (xüsusi olaraq aşqarlanmamış) kristallarda ρT-nin artmasından asılılığına oxşar olan dəyişməsi müşahidə edilir. Daha doğrusu, yorulmanın nisbi və mütləq qiymətləri, yorulmanı yaradan xarici amilin sərhəd qiyməti, yorulmanın öz kvazistasionar
həddinə çatmasıı və törədici güclü xarici amilin təsiri kəsildikdən sonra aradan qalxması müddətləri əvvəlcə (nInSe və p-GaSe kristallarında uyğun olaraq NLn≈10-4 at.%
və NLn≈10-3 at.%-ə çatana qədər) böyüyür, aşqarlanma səviyyəsinin sonrakı yüksəldilməsində isə - yenidən kiçilərək, tədricən ən alçaqomlu təmiz kristallarda müşahidə
olunan qiymətlərə yaxınlaşır. Bəzən (10-1 at.% miqdarında
aşqarlanmış kristallarda) həmin kəmiyyətlər hətta təmiz
kristallardakından da kiçik qiymətlər alır.
Tədqiq edilən kristalın lantanoid atomları ilə aşqarlanma səviyyəsini 10-5÷10-1 at.% intervalında dəyişdikdə,
yorğunluğun İQ silinməsinin spektrində cüzi də olsa, hər
halda dəyişmə müşahidə edilir. Daha doğrusu, NLn -dən
asılı olaraq İQ silinmə spektrinin eninin və maksimumunun vəziyyətinin dəyişdiyi nəzərə çarpır.
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MÜZAKIRƏ
Əldə etdiyimiz təcrübi nəticələrin müzakirə və izahına keçməzdən əvvəl, ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki,
əvvəlki işlərdə [1-5] göstərildiyi kimi, yüksəkomlu laylı
quruluşlu AIIIBVI monoselenidlərinin (indium və qallium
monoselenidlərinin) kristalları çox da yüksək olmayan
temperaturlarda özlərini bütövlükdə alçaqomlu matrisa və
bu matrisadakı xaotik xarakterli (həm miqyaslarına, həm
də tədqiq olunan nümunədə paylanmasına, yaxud da rast
gəlinmə tezliyinə görə) yüksəkomlu əlavələrdən ibarət
olan [1-3] qismən nizamsız yarımkeçirici kimi aparır. Belə bir sistemdə alçaqomlu matrisa ilə yüksəkomlu əlavələrin sərhədində rekombinasiya, alçaqomlu matrisada qonşu
yüksəkomlu əlavələrin aralığındakı hissələrdə isə – dreyf
çəpərləri yaranır. Başqa sözlə, bu kristalların sərbəst enerji zonalarında potensialın güclü flüktuasiyası mövcud
olur. Bundan əlavə, materialın qadağan olunmuş zonasında müxtəlif tip, yəni α-dayaz (cəzbedici) və β-dərin
(dəfedici) tutma səviyyələri mövcuddur [15] (şəkil 5).
Müxtəlif nümunələrdə yüksəkomlu əlavələrin miqyası
(ölçüsü) və miqdarı (sayı) fərqlidir. Buna uyğun olaraq,
müxtəlif nümunələrin qaranlıq xüsusi müqavimətinin qiyməti (ρT) də bir-birindən fərqlənir. Nizamsızlıq dərəcəsi
yüksək, daha doğrusu, yüksəkomlu əlavələrinin say və ölçüləri böyük olan nümunələrin (kristalların) qaranlıq xüsusi müqavimətinin qiyməti də böyük olur. Alçaqomlu
kristallarda isə sərbəst enerji zonalarında potensialın fluktuasiyası demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bununla belə,həmin kristalların da qadağan olunmuş zonasında lokal
enerji səviyyələri var və onlar (bu səviyyələr) nümunənin
həcmində bircins paylanıb (şəkil 5, b).
Belə bir yüksəkomlu kristala yüksək intensivlikli
(Φ≥Φsər) məxsusi işıqla təsir etdikdə, əvvəlcə işıqla generasiya olunmuş tarazlıqda olmayan əsas yükdaşıyıcılarla
(şəkil 5, keçid 1) dayaz tutma səviyyələrinin dolması (şə-
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Şəkil 4. n-InSe kristallarında yorğunluğun optik silinməsi
dərinliyinin (1 əyrisi) və silinmənin zaman sabitinin (2 əyrisi) silici işığın intensivliyindən asılılığı.
T=77K; λa=2.60 mkm; ρT77K=106 Om⋅sm

Apardığımız ölçmələr nəticəsində aşkar edilmişdir
ki, yorğunluğun optik silinməsinin dərinliyi (γsi) və silinmə sürəti (τsi – silinmənin zaman sabiti) silici işığın intensivliyindən asılıdır (şəkil 4). Müəyyənləşdirilmişdir ki,
yorulma effektləri əksər indium və qallium monoselenidi
kristallarında müşahidə olunsa da, müxtəlif qaranlıq xüsusi müqavimətinə malik kristallarda əldə olunan nəticələr
(uyğun olaraq Δσfs=σfs-σfs′ və Δσfs/σfs və ya Δiqs=şqs-iqs′
və Δiqs/iqs-nin qiymətləri) yorulmaya səbəb olan xarici
amilin sərhəd qiymətinə (uyğun olaraq Φsər və Usər-in qiymətlərinə), yorulmanın öz kvazistasionar həddinə çatması
(uyğun olaraq σfs-dən σfs′-ə və iqs-dən iqs′-ə düşmə müddətinə) və yorğunluğun aradan qalxma müddətlərinə görə
(Φ≥Φsər və ya U≥Usər-in təsiri kəsildikdən sonra ilkin halın bərpa olunma müddətinə görə) fərqlənir. Bir qayda
olaraq, yüksəkomlu (77K-də ρT≥104Om⋅sm olan) indium
və qallium monoselenidi kristallarında yorulmanın mütləq
və nisbi qiymətləri, eləcə də yorğunluq yaradan xarici
amillərin sərhəd qiyməti, yorulmanın öz kvazistasionar
həddinə çatması və onu yaradan xarici amilin təsiri kəsildikdən sonra aradan qalxması müddətləri alçaqomlu
(77K-də ρT<103Om⋅sm olan) kristallardakına nəzərən müqayisəli dərəcədə böyükdür. Daha doğrusu, yüksəkomlu
kristallarda yorulma effektləri daha qabarıq şəkildə və
uzunmüddətli yaddaşa malik olmaqla müşahidə edilir.
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kil 5, keçid 2), sonra isə tədricən icazəli zonaların potensial relfeyinin hamarlanması prosesi baş verir. Bunun da
nəticəsində, yüksəkomlu əlavələrə keçmələrinə imkan yaranan tarazlıqda olmayan yükdaşıyıcıların (şəkil 5, keçid
3`) bir qismi orada sıxlığı daha böyük olan dərin tutma səviyyələri tərəfindən tutulur (şəkil 5, keçid 4). Yüksək intensivlikli işığın təsiri ilə yaranmış sərbəst yükdaşıyıcıların konsentrasiyası kifayət qədər böyük olduğundan, həmin yükdaşıyıcılar dərin (itələyici) tutma səviyyələrinin
fərdi potensial çəpərlərini qismən kiçiltməklə (şəkil 5, keçid 3), həmin səviyyələr tərəfindən tutula bilir (şəkil 5,
keçid 4). Beləliklə, keçirici zonadakı tarazlıqda olmayan
əsas yükdaşıyıcıların sayı və uyğun olaraq kristalın fotohəssaslığı kiçilir. Yüksək intensivlikli məxsusi işığın təsiri
kəsildikdən sonra dərin tutma səviyyələrindəki tarazlıqda
olmayan yükdaşıyıcıların özbaşına oradan azad olunması
(sərbəst zonaya qayıtması) müəyyən vaxt (zaman müddəti) tələb etdiyindən, yaranmış yorğunluq halı yaddaş xassəsinə malik olur. Kristalı həmin bu yorğunluq halından
çıxarmaq üçün onu qızdırmaq, və ya aşqar udma oblastından olan işıqla işıqlandırmaq lazımdır. Bu zaman nümunəyə verilən termik potensialın (kT), yaxud da nümunənin
üzərinə düşən aşqar işığın (fotonun) enerjisinin qiyməti
(hνa) tutma mərkəzinin enerji dərinliyindən (εβ) kiçik olmamalıdır. Yorğunluğun temperatur silinməsi tarazlıqda
olmayan dərin tutma səviyyələrinin termik, İQ silinməsi
isə – optik yolla boşalması hesabına baş verir (şəkil 5, keçid 5). Alçaqomlu kristallarda da şəkil 5, a-dakı 3` keçidi
istisna olmaqla, analoji proseslər baş verir. Hər iki qrup
(yüksək- və alçaqomlu) kristallarda bu proseslər (yorğunluğun termik və optik silinməsi) uyğun olaraq dərin tutma
səviyyələrinin iştirakı ilə baş verən termostimullaşıdırlmış
keçiricilik (TSK) [16] və induksiyalanmış aşqar fotokeçiricilik (İAK) [17] prosesləridir.
Yorğunluğun İQ silinməsinin spektrindən həmin hadisə üçün birbaşa məsul olan dərin tutma səviyyələrinin
enerji dərinliyini (εβ) təyin etmək olar. Bu yaxınlaşma
əsasında tədqiq etdiyimiz indium və qallium monoselenidi
kristallarında uyğun olaraq εβ≈0.40eV və εβ≈0.60eV qiymətləri tapılmışdır.
Təklif olunan model əsasında laylı quruluşlu AIIIBVI
monoselenidlərinin kristallarında yorulma effektlərinin
baş verməsinin və yorğunluq halının silinməsinin kristalın
qaranlıq xüsusi müqavimətinin qiymətlərindən (ρT) və
kristalın aşqarlanma səviyyəsindən (NLn-dən) asılılığını,
kristalın sərbəst enerji zonalarının potensial relyefinin həmin amillərdən asılı olaraq uyğun dəyişməsini [18, 19],
tarazlıqda olmayan yükdaşıyıcıların rekombinasiya çəpərlərindən tunel yolu ilə keçə bilməsini, fotokeçiriciliyin və
qaranlıq cərəyanın dəyişməsindlə dreyf çəpərlərinin rolunu [20, 21] nəzərə almaqla keyfiyyətcə izah etmək mümkündür.
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4 1
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1

4

5
α
β

υ
b)

Şəkil 5. Yüksək (a) və alçaqomlu (b) laylı AIIIBVI monoselenidi kristallarında fotoelektrik yorulmanı və
yorğunluğun optik silinməsini təsvir edən elektron keçidlərinin sxemi

YEKUN
Beləliklə, apardığımız tədqiqatlarda əldə etdiyimiz
nəticələr göstərir ki, laylı indium və qallium monoselenidi
kristallarında fotokeçiriciliyin və qaranlıq cərəyanın onları yaradan xarici amillərin (işığın intensivliyinin və xarici gərginliyin) böyük qiymətlərində uzunmüddətli təsiri
zamanı baş verən kiçilməsi, həmin kristallarda yorulma
effektlərinin baş verməsi ilə bağlıdır. Daha doğrusu, həmin kristallarda yorulma effektləri sərbəst əsas yükdaşıyıcıların bir qisminin dərin (n-InSe-də εβ≈0.40eV, pGaSe-də isə εβ≈0.60 eV) tutma səviyyəsi tərəfindən zəbt
olunması hesabına baş verir. Bununla belə, tədqiq edilən
kristalların qismən nizamsızlığı hesabına onların sərbəst
enerji zonalarında potensialın fluktuasiyası da hadisənin
əsas parametr və xarakteristikalarına əhəmiyyətli dərəcədə öz təsirini göstərir.
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VI

FATIQABILITY EFFECT IN LAYERED CRYSTALS Of A B

MONOSELENIDES

The comprehensive study of the effects of fatigue in pure and doped indium and gallium monoselenides has been carried
out. The generalized model, explained by the mechanism and specific features of these phenomena in crystals monoselenide
AIIIBVI with a layered structure based on an analysis of the experimental results is suggested. In addition, the effect of
drift barriers and levels of grip on the effects of fatigue is identified.

Р.М. Рзаев
ЭФФЕКТ УТОМЛЯЕМОСТИ В СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛАХ МОНОСЕЛЕНИДОВ AIIIBVI
Проведены всесторонные исследования эффектов утомляемости в чистых и легированных кристаллах моноселенидов
индия и галлия. На основе анализа полученных экспериментальных результатов предложена обобщенная модель,
обьясняющая механизм и специфические особенности этих явлений в кристаллах моноселенидов АIIIBVI со слоистой
структурой. Кроме того, выявлено влияние дрейфовых барьеров и уровней захвата на эффекты утомляемости.
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DÖYÜŞ SURSATLARININ PARTLAYIŞI ZAMANI DAĞIDICI GÜCÜN
ÖLÇÜLMƏSİ ÜSULU
N.M. MURADOV, V.B. MİRZƏYEV
MAKA-nın T.K. İsmaylov adına Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu
AZ 1106, Bakı, S.S. Axundov 1, korpus 2.
Məqalədə döyüş sursatlarının partlayışı zamanı dağıdıcı gücün ölçülməsi üçün tərəfimizdən hazırlanmış qurğunun ən sadə sxemi verilmiş və bu gücün ölçülməsi üsulu təklif edilmişdir.
Açar sözlər: seysmik şüalanma, partlayışın mexaniki işi, zərbə qüvvəsi, seysmik siqnal, zərbənin və partlayışın seysmoqramları, şüalanma intensivliyi, titrəmə.
UOT: 91.30.-f, 43.40.Ph, 91.30.f.

sındakı asılılığı təyin etməklə zərbə dalğasının (partlayış
quvvəsinin) qüvvəsinin qiymətini hesablamaq olar [2].
Şəkil 1-də partlayışların zərbə dalğası qüvvəsini ölçmək üçün membrandan ibarət qəbuledicinin sxematik
şəkli verilmişdir.
Əyilmiş membranın səthi kürə səthinə daha yaxın olduğundan, kürəvi səthin mərkəzi bucağının onun radiusu
ilə asılılığı aşağıdakı (1) münasibətindən təyin olunur.

Zərbə dalğası döyüş sursatlarının partlayışı zamanı
partlayış mərkəzindən hər tərəfə yüksək (səsdən iti) sürətlə yayılan çox güclü sıxılmış hava qatından ibarətdir.
Zərbə dalğasının dağıdıcılıq təsirini xarakterizə edən ən
mühüm parametrlər: dalğanın ön cəbhəsindəki təzyiq, sıxlıq, yüksək temperatur və çox böyük sürətdir. Partlayışların yaratdığı seysmik effektə görə seysmik şüalanma intensivliyinin təyin olunmasi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Şüalanma intensivliyi impulsun kəsilməz mühitdə (əlaqəli
kütlələr sistemində) ötürülməsi ilə təyin edilir. Partlayış
mərkəzindən başlanan seysmik şüalanma mənbəyini təyin edən xarakteristikalar mühitə ötürülən zərbə dalğası
impulsu və bu impulsun ötürülmə müddətidir. Partlayış
mərkəzində təsir göstərən

F=

sin α =

a
r

(1)

Burada α – bucağı çox-çox kiçik olduğundan (α << 1),
sinα ≈ α qəbul etmək olar. Onda,

dP
dt

r≈

a

(2)

α

olar. Burada a - membranın radiusu, r - kürəvi səthin əyrilik radiusu və α - eyni zamanda seqmentin mərkəzi bucağının yarısıdır. Membranın əyintisini ΔBCD - dən tapmaq olar;

Nyuton qüvvəsi hərəkət edən kütlələrin (qəlpələrin)
paylanması və onların enerjisindən asılıdır. Mühitin
(əlaqəli kütlələr sisteminin) dağılmasında əsas rol
oynayan zərbə dalğası qüvvəsinin təyin olunması seysmik
şüalanma intensivliyini müəyyən etməyə əsas verir [1].

tg

α

2

=

l
a

(3)

Buradan α-bucağının çox-çox kiçik olduğunu (α<<1)
nəzərə almaqla,

α≈

2l
a

(4)

yaza bilərik.
Digər tərəfdən, membrandakı çevrəvi və meridional
gərginliklər bir-birinə bərabər olmaqla, təzyiq qüvvəsi ilə
aşağıdakı münasibətlə bağlıdır.
Şəkil 1. Zərbə dalğasının təsirindən əvvəlki formasını dəyişmiş membran.

Gm = Gç = P

Zərbə dalğası təzyiqinin təsirindən qəbuledicinin
membran adlanan əsas hissəsi qalıq çöküklüyü alır. Qəbuledicinin membranı 3 mm qalınlığa malik olan qurğuşun və ya yandırılmış mis təbəqədən ibarət plastik materialdan hazırlanır. Zərbə dalğasının hesabına alınan gərginliyin membranın qalınlığı üzrə müntəzəm paylandığını və
əyilmiş membranın səthinin kürə səthinə daha yaxın olduğunu nəzərdə tutaraq, membranın əyintisi ilə təzyiq ara-

r
P a
=
2h 2h α

(5)

(5) ifadəsində (4) düsturunu nəzərə alsaq,
G m = Gç =

Pa 2
= Gi
4hl

(6)

alarıq.
Membranda uzanma AC qövsü ilə AB vətərinin fərqi ilə təyin edilir.
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ε=

rα − r sin α α − sin α
=
r sin α
sin α

3
5
7
2n−1
sinα=α- α + α − α +⋅⋅⋅+(−1)n−1 α
3! 5! 7!
(2n −1)!

(7)

(8) bərabərliyində (4) ifadəsini nəzərə alsaq,

(7) ifadəsində sinα-nı sıraya ayırıb, ilk (1) və (2) ifadəsini
nəzərə alsaq və hesablama aparsaq,

ε=

α − sin α α
≈
sin α
6

1
6

1
6

2l
a

ε = ⋅α 2 = ⋅ ( )2 =

2

(8)

2l 2
3a 2

(9)

olar. (9) ifadəsində deformasiyanın εi intensivliyi ilə asılılığını tapaq:

olar. Burada, (─∞<α<+∞) və

εi =
(10)

ifadəsində,

1
2

2
⋅ (ε x −ε y ) 2 + (ε y − ε z ) 2 + (ε z − ε ς ) 2
2(1+ μ )

μ= ,

ε y = εk ,

ε x = εm ,

P=

ε z = −(ε m + ε ς ) ifadələrini nəzərə alıb, hesablama

olar.

2
3

⋅ ε m + ε m ⋅ες + ες
2

2

Gi = E· ε i

(11)

üçün (11) ifadəsi aşağıdakı şəklə düşər:
(12)

(12) ifadəsində (9) ifadəsi nəzərə alınsa,

εi = 2⋅

2l 2 4 l 2
= ⋅
3a 2 3 a 2

(14)

(15)

ifadəsinə əsasən, Gi - membranın daxili qüvvələrinin onun
kəsiyi üzrə paylanma qanununu xarakterizə edən gərginlik
qüvvəsi hesablanır [3].
Burada, plastikliyi ən böyük olan yandırılmış mis
material üçün E- mütənasiblik əmsalı E=1.1⋅106kq/sm2 dır.
(15) ifadəsindən müəyyən olunan gərginlik qüvvəsinin qiymətinə əsasən, (14) ifadəsindən tapılan partlayış
dalğasının P- təzyiq qüvvəsi amplitudunun kvadratı zərbə
dalğası intensivliyinin qiymətini təyin edir. Başqa sözlə,

Plastik deformasiya halında ε m = ε ς = ε olduğu

ε i = 2ε

4hl
⋅ Gi
a2

Beləliklə, plastik materiallar üçün ümumiləşmiş Huk
qanununun aşağıdakı

aparsaq,

εi =

(10)

(13)

I

P

2

(16)

Partlayış dalğasının təsirindən membranın çökməsi yazmaq olar.
nəticəsində alınan l- uzunluğu ölçülür. l- in məlum qiyməAlınan nəticə müasir üsul olmaqla yanaşı, öz aktualtinə görə (13) ifadəsindən εi- i tapılır. Burada, a- membra- lığı ilə əhəmiyyət kəsb edir.
nın radiusudur. (6) tənliyindən P təzyiqini tapaq.
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Н.М. Мурадов, B.Б. Mирзоев
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ПРИ ВЗРЫВЕ БОЕПРИПАСОВ
В данной статье дана простейшая схема прибора изготовленного нами для измерения разрушительной силы при взрыве боеприпасов и способ измерения этой разрушительной силы.

N.M. Muradov, V.B. Mirzoyev
WAY OF MEASUREMENT OF DESTRUCTIVE FORCE AT EXPLOSION OF THE AMMUNITION
In given article the elementary circuitry of the instrument made by us for measurement of destructive force at explosion of an
ammunition is supposed and a way of measurement of this destructive force is given.
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TEZLİKDƏN ASILI REZİSTORUN PERKOLYASİYA MODELİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
CƏRAYANAXMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ
A.A.HƏBİBZADƏ, Ş.N. ƏLİYEVA, S.İ. ƏLİYEVA, T.R. MEHDİYEV
AMEA akademik H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
AZ-1143, Bakı, H. Cavid prospekti, 33.
Tezlikdən asılı rezistorun perkolyasiya modeli çərçivəsində cərəyanın axma prosesi, temperatur və volt-amper xarakteristikaları
öyrənilmişdir.
Açar sözlər: rezistor, kompozit, perkolyasiya
UOT: 548:537.611.44

Daxili və xarici yüksək tezlikli maneələrin filtrasiyası üçün tezlikdən asılı rezistorun işlədilməsinin perspektivliyi [1-10] işlərində göstərildiyi kimi, onların elektrik,
istilik xarakteristikaları, geometrik faktorlar, ferromaqnit
layının qat strukturunun mövcudluğu hesabına stimulaşdırılır.
Hazırki işimizin məqsədi perkolyasiya modeli çərçivəsində tezlikdən asılı rezistordan elektrik cərəyanının axma proseslərinin tədqiqidir.

(1)

NÜMUNƏLƏRIN HAZIRLANMASI
Şəkil 1-də təcrübədə tətqiq olunan tezlikdən asılı rezistorun ümumi strukturu təsvir olunub. Cərəyan keçirən
naqilin səthi (2) alüminium və, dənələrin ölçüsü D~20 nm
olan, ferromaqnit Zn0,5Ni0,5Fe2O4 tozları qarışığını xüsusi
texnologiya ilə presləməklə örtulmüşdür.
Keçirici komponentin konsentrasiyası рAl=0.35, pis
keçirici komponentin konsentrasiyası isə (1-pAl )=0.65-dir.

(2)
Şəkil. 2 Tezlikdən asılı müqavimətin ferromaqnit örtüyünün elektron mikroskopunda əldə edilmiş makroquruluşunun şəkli. (1)- keçirici alüminium komponentin quruluşu; (2)- pis keçirici ferromaqnit
komponentin quruluşu.
Səkil 1 Tətqiq olunan tezlikdən asılı rezistorun en kəsiyi.
1 – Səthi δ qalınlıqlı ferromaqnit tozla modifikasıya olunmuş cərəyan keçirən naqil.
2– Diametri R və uzunluğu l olan cərəyan keçirən
alüminium naqil.

Şəkil 2-də rezistorun ferromaqnit örtüyünün (şlif)
elektron mikroskopunda alınmış makroquruluşu göstərilir.
(1) – keçirici alüminium komponentinin quruluşu; (2) –
pis keçirici ferromaqnit komponentinin quruluşu. Ferromaqnit hissəciklərin alüminium hissəciklərlə əhatə olunan
örtüyün makroquruluşu deşik təbiətinə malikdir. Ölçüsü
təxminən 50-200 μ olan ferromaqnit zərrəciklər trapesiya
şəklindədir.

Komponentlərin nisbət seçimi təcrübi yolla elə həyata keçirilir ki, yüksək tezlikli siqnalların zəiflətmə effekti (tezlik zolağının mərkəzi təxminən 50 kHs-dir) σ
(ferromaqnit örtüyünün müqaviməti~103÷104 Om) maksimum olsun. Layın qalınlığı δ təqribən 0,5 sm-dir, bu da
100 kHs tezlikdə skin-effektin qalıтlığını ötüb keçir.
Cərəyan keçirən naqilin səthinin modifikasiyasından
sonra müqavimətin dəyişməsi cərəyan keçirən naqilin səthinə doğru hamar artır, şəkil 1b. Səthi modifikasıya olunmuş cərəyan keçirən naqilin diametri R=20sm, uzunluğu
l=50sm-dir.

REZISTOR
ÖRTÜYÜNÜN
PERKOLYASIYA
MODELI VƏ EKSPERIMENTAL NƏTICƏLƏR.
Çətin hetrogen sistemin elektrik keçiricilik mexanizmlərini nəzərdən keçirərkən keçirici hissəciklərin
mümkün kontaktları sayəsində üstün olan prosesi ayırmaq
çətindir. [18] işində göstərilən kimi, kompozisiyada arasıkəsilməz keçirici zəncirin əmələ gəlmə ehtimalı və nəticə
etibarı ilə xüsusi müqavimətin keçirici hissəciklərinin
konsentrasiyadan asılılığını bu ifadə ilə göstərmək olar
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ρ mv =

ρ0v

ξ3=a(p-pc,3)-ν3

−2
p ⋅ exp ( p 3 С 2 )

müqavimətidir; p- keçirici komponentin həcmi konsentrasiyasıdır.
Qeyd edək ki, örtüyün konstruksiyası, [11-13] işlərində olduğu kimi, tezlikdən asılı rezistora “yaxşı”-“pis”
keçiricilərinin keçid sistemi kimi baxmağa imkan verir.
Bu işlərin nəticəsindən [8-10] tədqiqatlarda yüksək tezlikli maneələri zəiflətmək məqsədi ilə tezlikdən asılı olaraq elektrikkeçiriciliyinin σ(ω) üç ölçülüdən ikiölçülü xarakterli cərəyanaxmaya keçidi zamanı istifadə olunub.
Baxdığımız rezistor örtüyünün strukturu üçün (məna
və adlandırma [11-13] işlərinə uyğundur) perkolyasiyanın
lay parametrlərinin üç xarakterik sahəsindən ikincisi daha
böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da aşağıdakı şərtlə ifadə
olunur:

⎛H ⎞
⎜ ⎟
⎝L⎠

⎛a⎞
⎜ ⎟
⎝H⎠

( s3 +t3 ) /ν 3

σ2 ⎛ a ⎞
<⎜ ⎟
σ1 ⎝ H ⎠

<

lp,3=aγ-v3/(s3+t3 )

σ ⊥ = σ || = σ c,3
olduqa

ξ 3 > l p , 3 , l p ,3 < H ;
s3
t3
s3 +t3 s3 + t3
σ c ,3 = σ 1 σ 1

( s3 +t3 ) /ν 3

ξ 2 = H p* − pc , 2

ξ 3 < min(l p,3 , H ), p < pc,3

− s3

⎞ ν3
⎟
⎟
⎠

−ν 2

,

(1)
burada p*- iki ölçülü lay üçün effektiv naqilin hissəsi; рс,2
– perkolyasiya həddi ≈0.59275; kritik indeks ν2≈4/3;
t2≈1.28±0.1 [12].

ξ3 < min(l p,3 , H ), p > pc,3 - da
σ ⊥ = σ || = σ 1 ( p − pc ,3 )

−t3

⎞ ν3
⎛l
⎟ = σ 1 ⎜ p ,3
⎟
⎜ a
⎠
⎝

(7)

− t3 /ν 3

⎛ξ ⎞
= σ 1⎜ 3 ⎟
⎝a⎠

⎛ l p ,3
= σ 1 ⎜⎜
⎝ a

İki ölçülü halda

t3

− s3

(6)

burada s3- kritik indeks ≈0.7; γ=σ2/σ1>>1.
Korrelyasiya uzunluğu bu miqyasların ən kiçiyi olduğu halda üçölçülü asimptotika halı baş verir.
Perkolyasiya həddi yaxınlığında effektiv keçiricilik
aşağıdakı münasibətlə təyin edilir:

yəni həcmi cərəyanaxma sahəsi (üçölçülü hal)

⎛ξ ⎞
σ ⊥ = σ || = σ 1 ( p − p c ,3 ) = σ 1 ⎜ 3 ⎟
⎝a⎠

(5)

burada a- perkolyasiya layının qalınlığı; ν3≈0.9 – perkolyasiya uzunluğunun kritik indeksi; p=pAl; pc,3 –perkolyasiya həddi ≈0.3117; t3≈1.5±0.1; H layın qalınlığı və
qarışıq keçiriciliyin miqyası lp.

burada ρ mv , ρ 0v -qarışığın və keçirici komponentin xüsusi

2 t 2 /ν 2

,

− s3 /ν 3

(2)
lp,2=H(γ*)-v2 /(s2+t2 ) ,

olduqda səthə keçir

(8)

⎛H ⎞
burada s2 – kritik indeks =t2; γ = γ ⎜
⎟
⎝ a ⎠

(“iki ölçülü” hal)

( s 3 + t 3 ) /ν 3

*

⎛ ξ2 ⎞
⎟
⎝H ⎠

σ || = σ 1* ⎜

− t 2 /ν 2

ξ 2 < min(l p, 2 , L), p > pc,1 ,
⎛ξ ⎞
σ || = σ ⎜ 2 ⎟
⎝H ⎠
*
2

Perkolyasiya həddi yaxınlığında effektiv keçiricilik
bu münasibətdən təyin edilir:

(3)

t3 − s3

⎛ l ⎞ 2ν 2
⎛H⎞
σ || ⎜ ⎟ = σ c,3 ⎜⎜ p,3 ⎟⎟
⎝a⎠
⎝H ⎠

olduqda

− t 2 /ν 2

(9)

(4)
lp,2 kəmiyyətinin qiyməti ≈0.04 olur.
Biz fərz edirik ki, skin-effekt zamanı cərəyanaxmanın xarakteri perkolyasiya sisteminin qarışıq keçiriciliyinin miqyası ilə təyin olunur, yəni skin –effektin dərinliyinin qiyməti lp,2 – dan az olduqda skin cərəyanın rezistor
üzrə yayılma dərəcəsi ikiölçülü, böyük olduqda isə üç ölçülü olur. Hesablamalar göstərir ki, lp,2 qiyməti ≈100 kHs
-dən böyük siqnalın tezliyinə uyğundur.

ξ2 < min(l p, 2 , L), p < pc,1 -da
ξ3≈ξ2≈H olduqda iki ölçülü asimptotika üçölçülü ilə
toqquşur.
“Pis” və “yaxşı” naqillərdən ibarət perkolyasiya layının cərəyan keçiriciliyi üç miqyasın nisbəti [11-13] ilə
təyin olunur: korrelyasiya uzunluğu ξ
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Bizim istifadə etdiyimiz keçirici və pis keçirici komponentlərin nisbəti yuxarıda göstərilən şərtlərlə həyata keçirilir və effektiv elektrik keçiriciliyin qiyməti ~103-104 -ə
bərabər olur.
[11, 14-17]-də göstərilən kimi σ1(ω) və σ2(ω) asılılığı nəticəsində qarışıq keçiriciliyin miqyasının vəziyyəti
tezlikdən asılı olmalıdır, və [17]-də göstərilən kimi, naqildə elektronların sərbəst qaçış yolunun əks vaxtı ilə müqayisədə sahənin dəyişmə periodu böyük, sahənin tezliyi
kiçikdirsə, σ-nın stasionar qiyməti öz yerini tapır. Metallar üçün otaq temperaturunda bu tezlik spektrin İQ oblastında yerləşir. Aşağı tezliklərdə, ε- dielektrik nüfuzluğu
olduqda ω<<4πσ/ε, şərti yerinə yetirilən zaman, “pis” keçiricilər özlərini keçiriciliyi dəyişməyən adi keçirici kimi
aparır. ω>>4πσ/ε tezlikli sahədə özlərini dielektrik nüfuzluğu ε olan dielektriklər kimi aparır.
[11, 14] işlərinə müvafiq olaraq perkolyasiya sistemi
üçüçn ω<<4πσ/ε və 4πσ/ε<<ω<<τ-1 tezlikləri daha
böyük maraq doğurur, burada τ- metallarda relaksasiya
zamanı. Bu tezliklərə qarışıq keçiriciliyin iki xarakterik
miqyasları uyğundur:
−υ3

burada А və В ~1-dir.
ξ > lp,2 olduqda perkolyasiya sərhəddinə bilavasitə
yaxın olur.
1
2

σ // (H , ω ) = [σ 1 (ω ) ⋅ σ 2 (ω )]

σ // (ω ) = σ 1 * (ω ) ⋅ ( p * − p c , 2 )t +
2

+ A2 ⋅ σ 2 * (ω ) ⋅ ( p * − p c , 2 )

− s2

p*<pс,2 üçün

( pc , 2 − p *)
[σ * (ω )] ⋅ (p − p *)
−B ⋅ 2
c,2
σ * (ω )

σ // (ω ) = σ 2 * (ω ) ⋅

−2 s2 −t2

1

Yuxarıda deyilənlər göstərir ki, kiçik tezliklər sahəsində keçiricilik qabiliyəti, praktiki olaraq, “yaxşı” keçiricinin keçiriciliyi ilə təyin edilir. Aşağı tezliklərdə keçiricilik qabiliyyətinin dəyişməsi praktik olaraq baş vermir.
Bu o deməkdir ki, qarışıq keçiriciliyin sərhəddi praktiki
olaraq dəyişmir.
Qarışığın sərhəddinin vəziyyətini və skin-effektin
dərinliyinin qiymətinin tezlikdən asılılığını bilərək keçiriciliyin və tezlik siqnalının quymətini tapmaq olar. Bu
qiymətlərdə cərəyanaxmanın üçölçülüdən ikiölçülü xarakterə keçməsi baş verir.
Tezlikdənasılı rezistorun tətbiqi zamanı yüksək voltlu setlərdə və qurğularda mütləq ferromaqnit örtüyünün
keçiriciliyinin elektrik sahəsinin gərginliyindən asılılığını
nəzərə almaq lazımdır.[18]-dən məlum olur ki, elektrik
sahəsinin gərginliyi və keçirici hissəciklər arasındakı
məsafə ferromaqnit təbəqənin qeyri-xətti keçiriciliyinin
başlıca səbəbidir. Hesablamalara görə keçirici hissəciklər
arasındakı məsafə 3 nm-ə yaxındır. Deşiyin ölçüsünün
0,1nm dəyişməsi keçiriciliyin bir dəfə, sahənin gərginliyinin 10 dəfə, cərəyanın 12 dəfə artmasına gətirir.
Maqnit nüfuzluğunun tezlikdən asılılığı həmçinin
ferromaqnit zərrəciklərin konsentrasiyası və onların ölçüləri ilə bilavasitə əlaqədardır.
Rezistorun tezlik xüsusiyyətlərinin eksperimental
tədqiqi ölçü qurğusunda [5] keçirilir. Körpünün işlək tezlik diapazonu 20Hs-dən 2 MHs-ə qədər, dəyişən maqnit
sahəsinin amplitudu 100А/м; induktivliyin ölçülmə xətası
1%-dən az, müqavimət 5%-dən az; cərəyanın təyin edilmə
xətası ±1,5%-dır. Generatorun gərginlik dəyişmə diapazonu 0-dan 10 kV-a kimidir. Körpüyə gərginlik verən
genarator ±1% dəqiqliklə stabilləşdirilir. Tədqiq olunan
obyektin elektromaqnit sahəsi etalon göstəricili yüksək
həssas qəbuledici vasitəsilə ölçülür. Qəbuledici və obyekt
arası məsafə (0-2)m civarında dəyişir. Ölçü qurğusu
etalon induktivliyi və tutumu ilə kalibrələşdirilmişdir.

(10)

(11)

Burada τ1 и τ2 – keçirici və pis keçirici komponentin
0
ω
relaksasiya müddəti, l p и l p sıfır və ω tezliklərdə
xarakter miqyasıdır. Uyğun olaraq keçirici qatrışığın iki
ölçülü və üçölçülü hal üçün miqyası belə təyin edilir

l p ,3 (ω ) = a ⋅ γ (ω )

[

l p , 2 (ω ) = H ⋅ γ * (ω )

(12)

]

−υ 2
s2 + t 2

(13)

γ<<1 halında qarışıq keçiricilik (1),(2)-də (11)-i
yerinə qoymaqla təyin olunur. p>pс,3-də

σ (ω ) = σ 1 (ω ) ⋅ ( p − pc,3 )t + A ⋅ σ 2 (ω ) ⋅ ( p − pc,3 )− s
3

3

p<pc,3 olduqda

(
)
[σ (ω )] ⋅ (p − p )
− B⋅ 2
c,3
σ (ω )

σ (ω ) = σ 2 (ω ) ⋅ pc,3 − p

− s3

−

2

σ 1 (ω ) = σ 1 (1 + iωτ 1 ) ;

−υ3
s3 + t3

− t2

2

Həm də nəzərə almaq lazımdır ki,

σ 2 (ω ) = σ 2 (1 + iωτ 2 ) - ω<<4πσ2/ε2 üçün
ωε
σ 2 (ω ) = σ 2 − i 2 . - ω>>4πσ2/ε2 üçün
4π

− ( t3 − s3 )
2υ3

İkiölçülü hal üçün p*>pс,2

−υ3

⎛ σ ⎞ s3 +t3 ω
⎛ ωε 2 ⎞ s3 +t3
⎟⎟
l p0 = a⎜⎜ 2 ⎟⎟
; l p = a⎜⎜
σ
4
πσ
1⎠
⎝ 1⎠
⎝

⎛H ⎞
⋅⎜ ⎟
⎝a⎠

−

2

−2 s3 −t3

1

25

A.A.HƏBİBZADƏ, Ş.N. ƏLİYEVA, S.İ. ƏLİYEVA, T.R. MEHDİYEV

Şəkil. 4. Yüksək tezlikli səslərin səviyyəsi 1-rezistorun
qirişində; 2- çıxışda.

Şəkil.3. Tezlikdən asılı rezistorun örtüyünün maqnit nüfuzluğunun μ (a– nəzəri, b- eksperimental);
qırıq xətt cərəyan axmanın üçölçülüdən ikiölçülü
xarakterə keçid sərhədddinin göstərir.

Şəkil 3-də tezlikdən asılı rezistorun μ örtüyünün
maqnit nüfuzluğunun tezlik asılılığı göstərilmişdir.
Təcrübələr göstərdi ki, tezlikdən asılı rezistorda
skin-effektin xüsusiliyi, ferromaqnit örtüyün yaranma texnologiyası, onun maqnit nüfuzluğunun tezlikdən asılılığı
və temperatur effektlərinin nəticəsidir.
“a” əyrisi örtüyün maqnit nüfuzluğunun nəzəri hesablamalarından alınıb,“b” - maqnit nüfuzluğunun eksperimental asılılığıdır.
Üçölçülüdən (4.2 105 Hs tezlikdən aşağı tezlik)
ikiölçülü (4.2 105 Hs tezlikdən yuxarı) xarakterli keçidə
uyğun olan cərəyanaxmanın vəziyyəti lp,2 qırıq xəttlə göstərilmişdir. Bu halda rezistorun tam müqaviməti dəfələrlə
dəyişir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki işlərimizdə göstərildiyi kimi, 50 Hs-də dəyişən cərəyanaxmanın şərti dəyişməz qalır, yalnız yüksək tezlikli komponent
filtrləşir. Şəkil 4-də yuxarı tezlikli maneənin filtrləşmə
rejimində tezlikdənasılı rezistorun işinin ossilloqramı
göstərilmişdi. Burada 1 – tezlikdənasılı rezistorun
girişində yüksək tezlikli siqnaldır. Yüksək tezlikli səslərin
böyük səviyyəsi görünür. 2 səviyyəsi tezlikdən asılı
rezistorun çıxışındakı siqnala uyğundur. Yüksək tezlikli
səslərin səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsi müşahidə
olunur.
[5]-ci tədqiqatdan göründüyü kimi tezlikdən asılı
rezistor (≈300°С) temperaturda 2 san intervalında, 5 saniyədə 1 impuls təkrarı ilə qısa müddətli yüklənməyə davam gətirə bilir.
Tezlikdən asılı rezistordan axan dəyişən cərəyanda
böyük cərəyan axını və tezliyin artması zamanı skin
effektdə temperatur effektləri özünü biruzə verir. Bununla
belə, biz, həmçinin onun VAX-da əks olunacaq tezlikdən
asılı rezistordan cərəyan axma mexanizminin dəyişməsini
müşahidə etməli idik. İstilik keçirmənin tənliyi növbəti
[5] şərti ilə həll edilir: ətraf mühitin temperaturu 28°S bərabərdir; cərəyan keçirən naqilin qızması 100°S dən artıq
olmamalıdır. Zn0,5Ni0,5Fe2O4 (şəkil 5) maqnit nüfuzluğunun temperaturuna uyğun gələn ferromaqnit örtüyünün
kritik qızma temperaturu 50°S qəbul olunub.

Şəkil.5. Zn0,5Ni0,5Fe2O4 ferromaqnit tozunun maqnit
nüfuzluğunun temperatur asılılığı

Şəkil.6. Müxtəlif tezliklərdə tezlikdən asılı rezistorun
temperatur və volt-amper xarakteristikaları:
А – 50 kHs tezlikdə cərəyan keçirən naqil üçün;
В, С,– ferromaqnit örtük üçün. W – 1sm3 –də yol
verilən enerji, ΔT – başlanğıc və son hüdud temperatur arası fərq

Skin-effektin təsiri xüsusilə yüksək tezliklərdə nəzərə çarpır, bu da cərəyan keçirən naqilın mərkəzi və səthi
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arasında temperatur qradientinə və nəticədə səthdən mər420kHs-dən aşağı bütün tezliklərdə elektrik cərəyakəzə doğru istilik axınının yaranmasına səbəb olur. Eks- nının axması həcmi xarakter daşıyır. 420 kHs tezlikdən
perimentlərin keçirildiyi şəraitdə VAX-da xətti qanundan yuxarı olan bütün tezliklərdə elektrik cərəyanının axması
kənara çıxma halları qeyd olunmayıb
ikiölçülü xarakter daşıyır. Cərəyanın həcmdən səthə
Yaradılmış tezlikdənasılı rezistorun müxtəlif tezlik- keçmə sərhəddinin vəziyyəti qarışığın yaxşı və pis keçirilərdə temperatur və voltamper xarakteristikalarının müqa- ci komponentlərinin konsentrasiya nisbəti, habelə tozların
yisəsi şəkil 6-da qöstərilmişdir, burada А –50 kHs tez- dənələrinin ölçüləri ilə təyin olunur.
likdə cərəyan keçirən naqil üçün; В, С, D – ferromaqnit
Tədqiq olunan rezistorda dəyişən cərəyan axmanın
örtük üçün; W – 1 sm3-də yol verilən enerji, ehtimalı, ΔT xüsusiliyi və rezistiv xüsusiyyətləri ferromaqnit örtüyün
– başlanğıc və son hədd temperaturlararası fərq. Tezlik- maqnit nüfuzluğunun tezlik asılılığı və skin-effektlə, həmdənasılı rezistorun cərəyan keçirən alüminium naqilinin çinin örtükdə toz qarışığı komponentlərinin konsentrasiya
nisbəti ilə təyin olunur.
diametri 1 sm, örtüyün qalınlığı isə 0.5 sm-dir.
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A.A. Хабибзаде, Ш.Н. Алиева, С.И. Алиева, Т.Р. Мехтиев
ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ТОКА В РАМКАХ ПЕРКОЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ЧАСТОТНОЗАВИСИМОГО РЕЗИСТОРА
Поверхность токоведущего стержня была покрыта оболочкой, представляющей собой спрессованную по специальной
технологии смесь порошков алюминия и ферромагнитного материала Zn0,5Ni0,5Fe2O4 с размерами зерен D~20нм. Концентрация проводящей компоненты рAl =0.35, а., соответственно, концентрация плохо проводящей компоненты (1-pAl )=0.65.
A.A.Habibzade, Sh, N.Aliyeva, S.I.Aliyeva, T.R.Mehdiyev
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The current leading rod surface is covered by the sheath that is the mixture of powders of aluminum and ferromagnetic material
Zn0,5Ni0,5Fe2O4 with size of grains D~20nm. Concentration of conducting component рAl =0.35, but concentration of poorly conducting component (1-pAl )=0.65 correspondingly.
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IrSi3 – Si ƏSASINDA FOTOELEMENTİN ALINMA TEXNOLOGİYASI
E.Ə. KƏRİMOV
Milli Aerokosmik Agentliyi Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu
AZ 1106, S.S Axundov küç. 1, korpus 2.
IrSiO2 - Si və Al/TiW/IrSiO3 strukturları əsasında hazırlanmış fotoelementlərin alınması texnologiyası, istifadə olunmuş materiallar üçün aşındırıcıların tərkibi və aşındırma rejimləri göstərilmişdir. İstifadə olunmuş aşındırma metodu maska və yaxud əlavə fotorezist tələb etmir. Ir təbəqəsini tam götürməyə və yaxud bu təbəqə tam götürüldükdə pəncərələrin daxili divarlarında oksidin arzuolunmaz aşınmasına səbəb olan mövcud texnoloji metodlardan fərqli olaraq, təqdim etdiyimiz metod Ir təbəqəsini tam aşındırmaya
məruz qoymağa imkan verir.
Açar sözlər: kollektor cərəyanı, Şottki diodu, fototranzistor, epitaksial təbəqə, səthi müqavimət.
UOT: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 78.20.-e, 07.57.Kp, 85.30.Hi.

Son zamanlar metal silisidi – silisium əsasında Şottki baryerli diodlarından ibarət matrisalar bazasında hazırlanmış İQ (infraqırmızı) qəbuledicilər geniş yayılmışdır.
Bu onların xassələrinin həm təmiz, həm də müxtəlif qarışıqlardan – silisium İQ şüalanma detektorlarından prinsipial surətdə fərqlənmələri ilə əlaqədardır.
Metal silisidi-silisium həssas elementinə malik Şottki diodlu şüalanma qəbuledicilərin əsas üstün cəhətləri:
müxtəlif elementlərə görə həssaslığın çox yüksək bircinsliliyi, sənaye texnologiyası ilə işlənmiş silisiumlu inteqral
sxemlərin istifadəsinin mümkünlüyü, həmçinin, ilkin material kimi standart monokristallik silisiumun tətbiq edilməsidir ki, bu da qəbuledici-gücləndirici və qəbuledici
sistemin rəqəmsal məntiqi elektron bloklarının detektə
elementləri ilə effektiv uzlaşmasını təmin edir.
Müasir nazik IrSi3 təbəqələrinin alınma texnologiyası, onlar əsasında fotohəssas strukturların hazırlanması və
fotoelektrik xassələrin tədqiq edilməsi sözsüz ki, aktual
problemdir.
Iridium silisid-silisium (IrSi3-Si) əsasında fotoelement hazırlamaq üçün altlıq qismində n və P-tip silisium
(Si) lövhələrindən istifadə olunmuşdur.Si lövhələrinin
arientasiyası <100> və <111>, yükdaşıyıcıların konsentrasiyası isə (1,5÷7,0)•1015 sm-3 təşkil edir. n- və p- tip aşqarlar kimi uyğun olaraq fosfor (P) və bor (B) götürülmüşdür. Lövhələr standart kimyəvi aşinmaya uğradıldıqdan sonra 10-15 san ərzində HF + H2O (1:10) məhlulunda
deionlaşdırılmış suda yuyulmuş və, nəhayət, qalınlığa malik (~ 0,5 mkm) SiO2 təbəqəsini almaq ücün termiki üsulla oksidləşdirilmişdir. 0,5 mkm qalınlıqlı oksid təbəqəsini
almaq ücün Si lövhələri reaktorda su buxarı atmosferində
T=1000°C temperaturda 2 saat saxlanılmışdır. Oksid təbəqəsini sıxlaşdırmaq, başqa sözlə daha təkmil etmək etmək
ücün silisium lövhəsi reaktorda quru O2 atmosferində 10
dəqiqə müddətində saxlanılır. n+ oblastını yaratmaq ücün
ilkin fotolitoqrafiya vasitəsilə SiO2 təbəqəsindən bufer
aşındırıcısı ilə pəndərəcə acılır. Karo qarışığı vasitəsilə
fotorezist aradan götürüldükdən və kimyəvi emaldan sonra fosforu termik üsulla silisiuma nüfuz etdirməklə n+
oblast formalaşdırılır: aşqar mənbəyi – POCl3, nüfuzetdirmə temperaturu 950°C və müddəti isə 15 dəq. Bu rejimdə
n- oblast ücün aşağadakı parametrlər alınmışdır: KDБ 100 <100> lövhəsində nüfuzetmə dərinliyi xj = 0,5 ± 0,02
mkm, səthi müqavimət ρs =8÷12 Om/□.
Fosfor –silikat şüşəsini kənarlaşdırmaq ücün lövhəni
10san. müddətində HF - in suda məhlulunda (1:10) aşın-

dırdıqdan sonra deionlaşdırılmış suda yuyulur. Kimyəvi
emaldan sonra fosforun təkrar distilləsi su buxarı atmosferində T =1000°C temperaturunda 10dəq. müddətində
aparılır. Bu zaman n– oblastda qalınlığı 0,5mkm olan oksid əmələ gəlir ki, o da sonralar maska örtüyü rolunu oynayır. p+- oblast bor – nitratdan boru 30dəq. müddətində
950°C – də texniki nüfuz etdirməklə yaradılır. p+ - diffuz
oblastların parametrləri: nüfuzetmə dərinliyi - xj=0,6±
0,02 mkm, səthi müqavimət - ρs =8÷20 Om/□.
Oksid təbəqəsində sahəsi 10-6÷10-5sm2 olan pəncərələr fotolitoqrafiya üsulu ilə açılmışdır. Təmizlənmiş silisium lövhəsinin üzərinə vakuum buxarlanma, eləcə də maqnetron çökdürmə üsulu ilə 5·10-6mm.cst. təzyiqdə qalınlığı 150-350 A° olan nazik iridium (Ir) təbəqəsi çəkilir.
Beləliklə, alınmış Ir-Si strukturu kvars amploda vakuumda 530-930 K temperatur aralığında 10-60 dəq. ərzində
N2+H2+O2 qazları qarışığı atmosferində qızdırılmışdır.
Maqnetron çökdürmə üsulu “ANAD-3M” qurğusunda həyata keçirilmişdir. Plazma yaratmaq ücün işçi qaz kimi
arqon tətbıq edilmişdir. Çökdürmə kamerasında vakuum
10-5-10-4 mm.c.st. təzyiqi tərtibində olmuşdur. Ir təbəqəsi
aşağadakı rejimdə çəkilmişdir:
- hədəfə verilən gərginlik U=470 V,
- anod cərəyanı J=0,35 A,
- çökdürmə müddəti τ=50 - 250 san.
Metal iridium təbəqəsi çəkildikdən sonra onun 780K
temperaturda 10dəq. vakuumda və 10-60dəq. ərzində təsirsiz qazların və ya N2 + H2 qarışığı atmosferində texniki
emalı prosesi aparılır.
Vahid texnoloji tsikldə hazırlanmış Al / TiW / Ir Si3
sendviç strukturu N2 atmosferində 450°C temperaturda
15 dəq.ərzində termik emal edilmişdir. Diffuz-baryer qatı
kimi çətin əriyən metallar Ti və W istifadə olunmuşdur.
Mürəkkəb hədəf BTİ -00 markalı titandan və ВМП markalı volframdan hazırlanmışdır. Silisium lövhələri ammonyak–peroksid məhlulunda 10 dəq. ərzində qat-qat
təmizləndikdən sonra 15 dəq. ərzində deonlaşdırılmış suda yuyulur və qurğunun vakuum kamerasında yerləşdirilir. Altlıq lövhələrin ilkin qızdırılma temperaturu 200
– 250°C, qızdırılma müddəti isə 2-3 dəqiqə təşkil edir.
Təbəqə aşağıdakı rejimdə çökdürülmüşdür:
- hədəfə verilən gərginlik U = 350 V,
- anod cərəyanı J = 3 A,
- çökdürmə müddəti τ = 220-320 san.
Bircins TiW tərkibini almaq üçün metal təbəqə çəkildikdən sonra lövhələr işçi kamerada 500°C tempera29
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turda 10 dəq. ərzində bişirilmişdir. Si üzərində omik kontaktlar almaq üçün alüminiumdan istifadə edilmişdir və
aşağıdakı rejimdə çökdürülmüşdür:
- hədəfə verilən gərginlik U = 510 V,
- anod cərəyanı J = 11 A,
- çökdürmə müddəti τ = 500 san.
Bir maska və ya əlavə fotorezist tələb olunmayan
aşındırma metodundan istifadə edilmişdir ki, bu metodun
mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir:
Ikiməbəli texniki emal zamanı IrSi3 - in səthində
silisid ilə reaksiyaya girməmiş Ir arasında silisium oksidi
əmələ gəlir və 15 dəq. ərzində isti çar arağının
(HCl+HNO3; 3:1) təsirinə qarşı davamlı olur. Silisium oksidin pəncərələrində IrSi3 formalaşması ardıcıllığı sxemi
şəkildə göstərilmişdir.
Fotolitoqrafik üsulla lazımi şəkil oksiddə formalaşdırılır. Pəncərələr açıldıqdan sonra qalınlığı 200 - 300 A
olan nazik Ir təbəqəsi çəkilir və Ir/Si3 strukturu ikimərhələli texniki emal edilir: vakuumda 10 dəq. müddətində
510°C temperaturda və N2 + H2 qarışığı atmosferində
510°C temperaturda. Texniki emaldan sonra IrSi3-ün səthində mükəmməl və qalınlığı 30-40 Ǻ olan silisium oksidi
yaranır (p–Si halında). Oksid təbəqəsinin üstündə və pəncərələrin divarlarında qalmış, reaksiyaya girməmiş Ir çar

arağı məhlulu ilə tamamıilə aradan götürülür.İndiyə kimi
isə məlum olan metodlar reaksiyaya girməmiş platini tam
kənarlaşdırmağa imkan vermirdi və yaxud tam kənarlaşdırma oksidin pəncərəlrinin daxili divarlarında arzuolunmaz aşınmaya səbəb olurdu [2].

Şəkil 1. İridium silisidin alınması sxemi

Istifadə olunmuş metallar ücün aşındırıcıların tərkibi
və rejimləri cədvəldə göstərilmişdir.

Cədvəl
Material
Pt
TiW
Al

Temperatur, °C
85 ± 5
50 ± 2
45 ± 5

Aşındırıcının tərkibi
H2O:HNO3:HCl (4:1:3)
38% H2O2
H2O:H3PO4:CH3COOH:HNO3:CB1017
4,5:5,1:10:1:0,3

Müddət, dəq.
2÷5
3÷5
6÷8

_________________________
[1]

Ж.И. Aлферов, В.М. Андроев, В.Д. Румянцев.
Тенденции и перспективы солнечной фотоэнергетики . ФТП, 2004, т.38, в.8. с. 937-948.

[2]

Зи. С. «Физика полупроводниковых приборов». М. Мир 1984.

E.A. KERIMOV
PHOTOCELL TECHNOLOGY ON THE BASIS OF IrSi3 - Si
Photocell technology on the basis of structures IrSiO3 - Si and Al/TiW/IrSiO3 , composition of etchants for the used materials
and modes of their etching are described. The used method of etching does not demand a mask or additional photoresist. The
suggested method allows us to etch the no reacting films in comparison of other well-known methods

Э.А. КЕРИМОВ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ IrSi3 – Si
Приводится описание технологии получения фотоэлементов на основе структур IrSiO2 - Si и Al/TiW/IrSiO3, составы
травителей для использованных материалов и режимы их травления. Использованный метод травления не требует маску
или дополнительного фоторезиста. В отличие от существующих известных технологических методов, которые не позволяли
полное удаление или при полном удалении непрореагировавщей пленки Ir приводили к нежелательному подтравлению
окисла на внутренних стенках окон, предложенный нами метод позволяет полностью стравливать эту пленку.
Qəbul olunma tarixi: 09.09.2011
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BURAXILIŞINDA DƏRC OLUNAN MƏQALƏLƏRİN QISA XÜLASƏSİ
M.A. Muxtarov
ƏSAS KİRAL SAHƏSİNİN ÜMUMİLƏŞDİRİLMİŞ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ
SL(2,C) cəbri üçün MATHEMATICA proqram alqoritmi və diskret simmetriya dəyişiklikləri yolu ilə hərəkətli qütblərə malik əsas
kiral sahəsinin məsələsinin yeni həlli qurulmuşdur.

B.G. Таgiyev, Т.G. Кеrimova, О.B. Тagiyev, I.А. Мамеdova, S.G. Аsadullayeva
MƏXSUSİ UDULMA SƏRHƏDDİ OBLASTINDA MnGa2Se4 OPTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
MnGa2Se4 (fəza qrupu S24) monokristallarının optik udulma spektrləri 110-295К temperatur oblastında tədqiq edilmişdir. S24 fəza qrupunda kristallaşan birləşmələr üçün nəzəri-qrup təhlilinin nəticələrindən istifadə və onların izoelektron analoqları ilə müqayisə etməklə göstərilmişdir ki, minimal optik keçidlər Brillüen zonasının mərkəzində Г(000) reallaşır. Aşağı enerji oblastında müşahidə olunan 2,31 və
2,43eV maksimumları kristallik sahə ilə haçalanmış 6А1, (6А1(1), 6А21) hallarından Г2(G) halına daxili mərkəzi keçidləri ilə bağlıdır. Göstərilmişdir ki, kristallik haçalanmaya kation altqəfəsi atomlarının psevdopotensiallarının müxtəlifliyi ilə bağlı olan əlavə tetraqonal sıxılma ilə
bağlı olan əlavədən çoxdur.

E.Ş. Ələkbərov
Ge ATOMLARINLIN TlGa1-xGexS2(Se2, Te2) NAZİK TƏBƏQƏLƏRİN ALINMASINA TƏSİRİ
Yüksək enerjili elektronların difraksiyası üsulu ilə TlGa1-xGexS2(Se2,Te2) müxtəlif subquruluşlu nazik təbəqələrin əmələ gəlməsində Ge
aşqarının təsiri tədqiq edilmişdir. Nanotexnologiyanın üsullarından istifadə edərək 30 nm qalınlığında olan TlGa1-xGexS2(Se2, Te2) nazik təbəqələrin kristallik quruluşuna və müxtəlif fazaların alınma temperaturuna aşqar atomlarının miqdarının təsiri təyin edilmişdir. Bununla yanaşı, alınmış müxtəlif tərkibli epitaksial nazik təbəqə ilə altlıq arasında mövcud olan səth enerjisinin və digər fərqlərin olmasının sadə kristalloqrafik münasibətləri müəyyən edilmişdir.

O.Z. Ələkbərov, S.M. Seyid-Rzayeva, S.S. Hüseynova
TƏKDİVARLI NANOBORUDA HƏYƏCANLAŞMIŞ HALDA OLAN POLYARONUN YAŞAMA MÜDDƏTİ
Təqdim olunan işdə təkdivarlı yarımkeçirici nanoboruda (NB) tarazlıqda olmayan elektronlar üçün aşağı temperaturlarda optik fononun buraxılması ilə müşayiət olunan enerjinin relaksasiyası məsələsi həll edilmişdir. Relaksasiya müddəti üçün (həyəcanlaşmış haldakı
polyaronun yaşama müddəti) ümumi şəkildə analitik ifadələr NB-nun radiusunun ixtiyari qiymətində alınmışdır.
Аltzonalar daxili və altzonalar arası keçidləri nəzərə almaqla, yarımkeçirici NB-da həyəcanlaşmış haldakı polyaronun yaşama
müddəti üçün ədədi hesablamalar aparılmışdır.

A.Ç. İzmaylov, Ç.O. Qacar, R.Ə. Kərəməliyev
ULTRANAZİK QAZ KÜVETLƏRİNDƏ OLAN METASTABİL ATOMLARIN İFRATYÜKSƏK AYIRDETMƏ
SPEKTROSKOPİYASI HAQQINDA
Qalınlığı küvetdən normal istiqamətdə keçən monoxromatik işıq dalğasının uzunluğundan λ≤1μm kiçik və ya həmin tərtibdə olan ultranazik qaz küvetdəki optiki olaraq metastabil hala həyəcanlanmış atomların spektral paylanmasının doplerdaxili rezonansların nəzəri tədqiqatını aparmışıq. Ona görə atom sıxlıq matrisi tənlikləri əsasında əsas atom termindən metastabil kvant səviyyəsinə işıqla induksiyalanmış
keçiddə Rabi rəqsləri rejiminə baxılmışdır. Biz doplerdaxili rezonansların parametrlərinin (optik keçidin mərkəzində) nazik qaz küvetinin
daxili qalınlığından və eninə ölçüsündən (düzbucaqlı paralelopiped formasında), həmçinin lazer şüalanmasının intensivliyindən ciddi asılılıqlarını təhlil etmişik. Əlavə sınaq şüalanmasından istifadə etməklə bu rezonansların udulma, fluoressent və fotoionizasiya spektroskopiyası
metodları ilə mümkün qeydiyyatı sxemlərini təklif etmişik. Tədqiq olunmuş rezonanslar yüksək dəqiq tezlik standartları reperlərinin, həmçinin atom spektral xətlərinin mərkəzi tezliklərinin yüksək həssas ölçmələrində tətbiq oluna bilər.

M. Ayaz, M.K. Süleymanov , O.B. Abdinov, Ali Zaman, K.H. Xan, Z. Vazir, Ş. Xəlilova
GÜCLÜ QARŞILIQLI TƏSİRDƏ İŞTİRAK EDƏN MADDƏNİN NÜVƏ ŞƏFFAVLIQ EFFEKTİ
Relyativistik və ultrarelyativistic nüvə-nüvə qarşılıqlı təsirlərində nüvə şəffavlıq effektinin öyrənilməsində əldə edilən nəticələr güclü
qarşılıqlı təsirdə iştirak edən maddənin yeni fazaları və, o cümlədən, KXD–də gözlənilən kritik nöqtə haqqında məlumatlar əldə etməyə kömək edə bilər. Bu nəticələr ilk dəfə NA49 SPS CERN təcrübəsində K+- və π+-mezonların orta çoxluqları nisbətləri üçün müşahidə edilmiş
“horn” effektinin gələcək təsdiqi üçün də vacibdirlər. Bu effekti toqquşmaların mərkəzliliyinin funksiyasi kimi öyrənmək üçün yeni təcrübi
məlumatlara ehtiyac var. Bu ehtiyacı NICA/MPD JINR və CBM GSI təcrübələrindən gözlənilən nəticələr ödəyə bilər.

F.F. Əliyev, A.A. Səddinova, R.A. Həsənova, N.A. Verdiyeva
Ag2Te BİRLƏŞMƏSİNİN ENERJİ SPEKTRİNDƏ KOMPONENTLƏRİN XÜSUSİ ROLU
4,2-300 K temperatur intervalında n və p tip Ag2Te birləşmələrində α0 termo-e.h.q, Xoll əmsalının R və σ-elektrikkeçiriciliyinin T asılılığı tədqiq olunub. Alınmiş eksperimental nəticələri yükdaşıyıcıların dispersiyasının 2 zonalı qanunauyğunluğu çərçivəsində interpretasiya
olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, n və p tip Ag2Te-də kinetik parametrlər yükdaşıyıcı enerji spektrlərinin mürəkkəb zona quruluşu ilə əlaqədardır.
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