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İşdə As40Se60, As40Se30Те30, As40Se30S30, As33,3Se33,3S33,4, As33,3Se33,3Te33,4  tərkibli  halkogenid şüşəvari təbəqələrin op-

tik udulma spektrləri, Urbax udulma kənarının temperatur asılılığına aid təcrübələr yerinə yetirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur 
ki, tədqiq olunan tərkiblərin kohesiv, orta rabitə enerjilərinin qiyməti ilə qadağan zonanın eni arasında korrelyasiya mövcud-

dur. Belə ki, selenin kükürdlə qismən əvəzlənməsi qeyd olunan fiziki kəmiyyətlərin artmasına, tellurla əvəzlənməsi isə onla-

rın analoji olaraq  azalmasına səbəb olur.  Nəticələr göstərir ki, kükürdlə müqayisədə, tellurla zəngin olan nümunələrdə mad-

dənin nizamsızlıq dərəcəsini əks etdirən Urbax enerjisinin (U) qiyməti daha yüksəkdir.   

 

Açar sözlər: halkogenid şüşə, amorf, Urbax kənarı, kohesiv enerji. 
PACS: 81.05. Gc 

 

1. GİRİŞ. 
 

Halkogenid şüşəvari yarımkeçiricilərin quruluş 
və fiziki xassələrinin təqiqinə həsr olunan məqalələrin 
intensiv olaraq artması onların müxtəlif infraqırmızı 
optik qurğularda, o cümlədən infraqırmızı oblastda iş-

ləyən optik liflər, müstəvi dalğa ötürücüləri, optik, 

elektrik çeviriciləri və lazerlərdə uğurlu tətbiq imkan-

larının müəyyən olması ilə bağlıdır [1-3]. Qeyd olunan 

tətbiq imkanlarının aşkar olunması onların spektrin 
görünən və yaxın infraqırmızı oblastlarda yüksək şəf-
faflığı, yüksək fotohəssaslığı, qeyri-xətti sındırma əm-

salına və aşağı fonon enerjisinə malik olması, habelə, 
alınma texnologiyasının sadəliyi və kimyəvi davamlı-
lığı ilə əlaqədardır. Halkogenid şüşəvari yarımkeçirici-

lərə məxsus bu qəbildən olan elmi tədqiqatların müt-
ləq əksəriyyəti, əsasən As2Se3, As2S3 və digər binar 
birləşmələrdə yerinə yetirilmişdir [1-7]. Göstərilən 
maddələrin quruluş, elektrik və optik xassələri müfəs-

səl tədqiq olunmuuşdur. Binar HŞY birləşmələrə iki 
və üçüncü tərkib komponentinin əlavə olunması onla-

rın fiziki xassələri və tətbiq imkanlarının  əhatəsini ge-

nişləndirməyə  imkan   verir.  Bu  baxımdan  HŞY  
As-Se-S sistemləri xüsusilə geniş şəffaflıq oblastının 
və yüksək qeyri-xətti optik xassələrinin olması ilə 
fərqlənir [8]. Digər tərəfdən, tərkibində tellur olan As-

Se-Те şüşəvari sisteminin spektrin orta və uzaq infra-

qırmızı oblastında yüksək şəffaflığının olması ilə ya-

naşı, yüksək sındırma əmsalına da malikdir [9]. Lakin 

bu maddələrin uğurlu tətbiqinin əldə olunması onlarda 
baş verən fiziki proseslərin mexanizmlərinin mükəm-

məl şərhini və fiziki xassələrin məqsədli idarə olun-

masını tələb edir. Bu problemin həllinə  lokal quruluş 
və fiziki xassələr arasında korrelyasiya yaratmaqla na-

il olmaq olar. Həmçinin, tələb olunan nəticələrin  
mümkünlüyü üçün stabil fiziki xassələrə malik mad-

dələrin alınma üsullarının aşkar olunması zəruridir. 
Odur ki, optik qadağan zonasının eni və şüşələşmə 
temperaturu şüşəvari halı xarakterizə edən mühüm pa-

rametrlər olub, bilavasitə amorf matrisanın səltliyi ilə  
bağlı olduğundan göstərilən kəmiyyətlər və amorf 
matrisanın səltlityini xarakterizə edən digər fiziki pa-

rametrlər, o cümlədən, koordinasiya ədədi, orta rabitə 

enerjisi, kohesiv enerji, quruluşun kiplyi, orta molyar 
həcmi və.s arasında korrelyasiya yaratmağa xüsusi 
diqqət yetirilir. Bu qəbildən olan çoxsaylı tədqiqat-

ların müəllifləri [10-15] tərəfindən şüşələşmə tempera-

turunu koordinasiya ədədi və orta rabitə enerjisi ilə 
əlaqələndirən müxtəlif düsturlar təklif olunmuşdur.  
İşdə tədqiqat zamanı təqdim olunan maddələr orta 
koordinasiya ədədinin (stexiometrik və stexiometrik 
olmayan tərkiblər üçün, uyğun olaraq, 2.4 və 2.33 qiy-

mətləri təşkil edir) qiymətinə görə qismən fərqlənsə 
də, onların tərkibinə məxsus  enerjiləri ilə fərqlənən 
kimyəvi rabitələr optik və digər fiziki parametrlər ara-

sında korrelyasiya yaratmağa imkan verir.  

Təqdim olunan məqalədə As2Se3, As40Se30S30, 

As40Se30Te30, As33.3Se33.3S33.4 As33.3Se33.3Te33.4 HŞY 
tərkibləri sintez olunaraq  onların əsasında vakuumda 
termik buxarlandıma üsulu ilə 2 mk qalınlıqlı nazik tə-

bəqələr alınmışdır. Alınmış nümunələrdə optik udul-

ma spektrləri, Urbax udulma kənarının temperatur ası-
lılığını müəyyənləşdirən təcrübələr yerinə yetirilmiş-

dir. 

 

2.  TƏCRÜBƏNİN METODİKASI VƏ     
NÜMUNƏLƏRİN ALINMASI. 

 

As40Se60, As40Se30Те30, As40Se30S30, 

As33.3Se33.3S33.4, As33.3Se33.3Te33.4 halkogenid şüşəvari 

tərkiblərinin sintezi ortasından tilinə perpendikulyar 

istiqamətdə yerləşən ox ətrafında  fırlanan silindrik so-

ba üsulu ilə yerinə yetirilmişdir. Sintez üçün tərkibə 

daxil olan xüsusi təmiz (təmizlik dərəcəsi 99.9999%) 

elementlərdən müvafiq miqdarda elekton tərəzidə çə-

kib götürməklə, daxili diametri 1416 mm və havası 
10-4 tor təzyiqə qədər sorulmuş kvars ampulalara dol-
durulmuşdur. Fırlanan soba üsulunun seçilməsi alın-

mış məhlulun homogenliyini artırmaq məqsədi ilə nə-

zərdə tutulmuş və sintez prosesi 950C-dən yuxarı 
temperaturda edilməklə bu temperaturda 12 saat ərzin-

də saxlanılmışdır.  Belə yüksək temperatur tərkibə da-

xil olan bütün komponentlərin mümkün qədər az özlü-

lüklə bir-birinə qarışmasını təmin etmək məqsədilə ya-

radılmışdır. Sintez prosesinin sonunda xəlitənin soyu-
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dulması sobanın sönmə rejimini etdikdən sonra hava-

da yerinə yetirilmişdir.  
Optik tədqiqatların aparılması üçün АВП-0.5 

markalı vakuum qurğusunda otaq temperaturlu şüşə 

altlıqlar üzərinə 1.33x10-4Pa  təzyiqli vakuumda ter-

mik buxarlandırma  üsulu ilə d=2mk qalınlıqlı nazik 
təbəqələr alınmışdır. Nazik təbəqələrin alınması zama-

nı maddənın buxarlandırılma sürəti ~0.6 nm/s olmuş-

dur. Altlıq kimi, istifadə olunan (BK7) markalı optik 
şüşələr çökdürmə prosesindən öncə ultrasəs üsulu ilə 

təmizlənmişdir. Termik buxarlandırma üsulu ilə alınan 
nazik təbəqələrin qalınlığı Carl ZeissSigma VP 

Scanning Electron Microscopy (SEM) vasitəsi ilə  tə-

yin olunmuşdur. Nazik təbəqələrin alınması zamanı 
maddənın buxarlandırılma sürəti  ~0.6 nm/s olmuşdur. 
Optik xassələrin tədqiqi üçün  Spekol -1500 markalı 
spektrofotometr istifadə olunmuş və təcrübələr otaq 

temperaturunda yerinə yetirilmişdir. Optik buraxma 

əmsalı dalğa uzunluğunun 190-1100 nm  intervalında 
birşüalı spektroskopiya metodu ilə tədqiq olunmuşdur.     
Sintez olunan nümunələrin sıxlıqları aşağıdakı düstura 
əsasən hesablanılmışdır. 
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Burada ρ- sintez olunan maddənin, ρL- mayenin 

(distillə olunmuş su) sıxlığı, w0 və wisə maddənin ha-

vada və mayedə (suda) çəkiləridir. Hesablama zamanı 
mayenin (suyun) sıxlığı otaq temperaturunda 1q·sm-3-ə 
bərabər götürülmüşdür. Sintez olunan As40Se60, 

As40Se30S30, As40Se30Те30, As33.3Se33.3S33.4, 

As33.3Se33.3Te33.4 tərkiblərinin sıxlığının ölçülməsində 
Arximed qanununa əsaslanan piknometrik metod isti-
fadə olunmuşdur. Təcrübənin dəqiqliyi ±0.02 q/sm3 

tərtibindədir. 
 

3.  NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN  
     MÜZAKİRƏSİ. 

 
Şəkil 1-də tədqiq olunan  As2Se3, As40Se30S30, 

As40Se30Te30, As33.3Se33.3S33.4 As33.3Se33.3Te33.4  halko-

genid şüşələrin optik udulma spektrləri təsvir olun-

muşdur. Mövcud tədqiqatlar göstərir ki, HŞY mate-

rialların optik udulma spektri udulma əmsalının (α) fo-

tonun enerjisindən asılılığı ilə fərqlənən üç əsas ob-

lastdan ibaarətdir [16-17].  

Maddənin üzərinə düşən fotonun enerjisinin ki-

çik qiymətlərində zəif udulma oblastı (bu halda udul-

ma əmsalı α<1 şərtini ödəyərək fotonun enerjisindən 

zəif asılı olur), Urbax qanununa tabe olan aralıq eks-

ponensial udulma oblastı (α1103sм-1) [18] və foto-

nun enerjisinin nisbətən yüksək qiymətləri (bu halda 

fotonun enerjisi (hν) optik qadağan zonanın enindən 

(Eg) böyük olub  hν > Eg şərtini ödəyir)  oblastını əha-

tə edərək aşağıdakı münasibətlə ifadə olunan Taus qa-

nununa uyğun udulma oblastı (şəkil 1b): 

 

          αhν = B(hν – Eg)n ,                            (2) 

 

 burada, Eg- optik qadağan zonanın eni, B- üstlü asılılı-
ğın (2) meylinə uyğun əmsal, ν- maddənin üzərinə dü-

şən şüalanmanın tezliyi, h- Plank sabitidir. Taus qanu-

nuna tabe olan (2)- asılılığının qüvvət üstü (n) tədqiq 

olunan tərkiblərdə və, o cümlədən, əksər HŞY mate-

riallarda 2-yə bərabər olub çəp optik keçidlərin varlığı 
ilə əlaqələndirilir [17]. 

 

 
Şəkil 1. As2Se3,      As40Se30S30,        As40Se30Te30,  

             As33.3Se33.3S33.4 As33,3Se33.3Te33.4  halkogenid  

             şüşələrin optik udulma (a) və Taus qanununa  

             uyğun udulma(b)spektrləri. 

 

Taus qanununa tabe olan oblastdan udulma 

spektrlərinin qrafiklərini (α∙һ)1/2 f(hν) asılılığı şək-

lində qurub onların absis oxu ilə kəsişməsinə  ekstra-

polyasiya edərək Eg-nin,  qrafikin meylindən isə B-pa-

rametrinin qiymətləri təyin olunmuşdur (şəkil 1b).  

Udulma spektrlərinin Urbax qaydasına uyğun olan  
oblastı lnαf(hν) asılılığı şəklində müxtəlif tempera-

turlarda qurularaq şəkil 2-də təsvir  olunmuşdur. Bura-

da udulma əmsalı düşən fotonun enerjisindən ekspo-

nensial asılı olub aşağıdakı kimi, ifadə olunur: 
 

 



As-Se, As-Se-S və As-Se-Te ŞÜŞƏVARİ XALKOGENİD YARIMKEÇİRİCİ SİSTEMLƏRİNİN OPTİK XASSƏLƏRİ  

5 

 (3) - düsturuna əsasən  U = σ/kT şəklində təyin olu-

nan Urbax enerjisinin (Urbax enerjisinin tərs qiyməti 
(U-1) udulma kənarının meyli ilə U-1=∆(ln(α)/∆(hν) 

şəklində təyin olunur), σ-udulma kənarının dikliyi 
parametri (absorption edge steepness parameter) və, o 

cümlədən, müxtəlif temperaturlarda ayrı-ayrı Urbax 
asılılıqlarının kəsişmə nöqtəsinin koordinatları (α0 və 

E0) (convergence point coordinates of the Urbach 

bundle) təyin olunaraq müxtəlif tərkiblər üçün onların 
qiymətləri cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 1-dəki parametrlər HŞY materialların 
atom və elektron konfiqurasiyaları haqqında informa-

siya əldə etməyə imkan verir. Burada həmçinin müx-

təlif müəlliflər [19] tərəfindən mürəkkəb komponentli  

şüşələr (AxByCz) üçün təklif olunan aşağıdakı münasi-

bətə əsasən optik qadağan zonanın hesablanan qiymət-
ləri də verilmişdir. 

 

Eg=xEg(A) + yEg(B) + zEg(C)                (4) 

 

burada, х, y və z - tədqiq oluunan tərkiblərə daxil olan 

elementlərin həcmi payı, Eg(A), Eg(B) və Eg(C) isə, 

uyğun olaraq, A, B, C tərkib elementlərinin qadağan 

zonalarının enidir. İşdə həcmi paydan atom faizə keçid 

atomar kütlə və sıxlığın qiymətləri nəzərə alınaraq 

edilmiş və tədqiq olunan tərkiblərə daxil olan ayrı-ayrı 
komponentlər üçün Eg- nin ədədi qiymətləri cədvəl 1-

də təsvir olunmuşdur. 
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  Cədvəl 1. 

 

Məlumdur ki, tədqiq olunan maddələrin qadağan 
zonasında baş verən dəyişikliklərin  HŞY materiallar 
üçün müəlliflər [20] tərəfindən təklif olunan model sa-

yəsində şərh olunması mümkündür. Bu modelə görə 

halkogen atomları (S, Se, Te) arasında ya da onların 
arsenium (As) atomları  ilə kimyəvi əlaqələri rabitəli 

(σ - molekulyar orbital),  antirabitəli (𝜎∗ − orbital )  
və cütləşməmiş elektron cütləri orbitalları (LP- 

orbital)  ilə yaranır. Bərk cisimlərdə bu orbitallar 

zolağa çevrilir. Hesab olunur ki, LP – halları valent 

zonasının yuxarı (ЕV), 𝜎∗-halları isə keçirici zonanın 
aşağı (ЕС) hissəsini yaradır ki, həmin hissələr 

arasındakı energetik məsafə qadağan zonanın eninə 

uyğun gəlir. Cədvəldən göründüyü kimi, As40Se60 - 

tərkibində selenin kükürdlə əvəz olunması nəticəsində 

optik qadağan zonanın eni artır. Bu halda, cədvəldən 

göründüyü kimi, atomların qablaşma sıxlığının 

nisbətən sabit qalmasına baxmayaraq, orta rabitə 

enerjisinin qiymətinin nəzərə çarpan dəyişməyə məruz 

qalması icazəli zona kənarı hallarının dəyişmələri ilə 

müşaiyət olunmalı idi. Doğrudan da, As40Se60-

tərkibində mövcud olan selen və arseniumla selen 

atomları arasında kimyəvi rabitələrin yarısının selenin 

kükürdlə əvəzlənməsi halında yüksək enerjili 

rabitələrlə, tellurla əvəzlənməsi halında isə aşağı 
enerjili rabitələrlə əvəz olunur. Tellur tərkibli 

nümunələrdə qadağan zonanın eninin kəskin azalması 𝜎∗ -orbitalları və  Te-Te, Se-Te (halkogenlə zəngin 

olan tərkiblərdə belə rabitələrin nisbi payı yüksək 

olur) rabitələrinin LP-orbitallarının selenin yürüklük  
aralığına düşərək əlavə (quyruq) zona kənarı hallarının 
artmasına səbəb olması ilə izah olunur [17].  Digər 

tərəfdən, cədvəl 1-dən göründüyü kimi, tədqiq olunan 

tərkiblərin kohesiv enerjisi, orta rabitə enerjisinin 

qiyməti və qadağan zonanın eni arasında korrelyasiya 

mövcuddur. Yəni, selenin kükürdlə qismən əvəz-

lənməsi sözü gedən fiziki kəmiyyətlərin birgə 

artmasına, tellurla əvəzlənməsi isə onların analoji 

olaraq  azalmasına səbəb olur. 

Tədqiq olunan maddələrdə üstlü asılılıq oblastını 
xarakterizə edən (2)-tənliyində B - parametri nazik tə-

bəqələrin materialından asılı olub Taus qaydasına uy-

ğun olan udulma kənarının meylliliyini xarakterizə 

edir.  Sözü gedən parametr (B) müxtəlif müəlliflər tə-

rəfindən qeyri-kristal maddələrin nizamsızlıq dərəcəsi-

nin ölçüsü kimi, qəbul olunur [21, 22, 23]. Stexiomet-

rik olan HŞY - tərkiblərdə (cədvəl 1, As40Se60, 

As40Se30S30, As40Se30Te30) B - parametrinin ədədi qiy-

mətinin yüksək olması onlara məxsus amorf matrisa-

nın təkmil olduğunu göstərir. Lakin, halkogenlə zən-

gin olan tərkiblərdə (cədvəl 1, As33.3Se33.3S33.4, 

As33.3Se33.3Te33.4)  sözü gedən parametrin (B) ədədi 

qiymətinin aşağı olması onlarda atomların yerləşmə-

sindəki nizamsızlıq dərəcəsinin yüksək olduğunu sü-

but edir. Doğrudan da, sözü gedən tərkiblərdə Raman 

səpilmə spektrlərinin tədqiqi [24, 25] göstərir ki, hal-

kogen atomları arasında homopolyar rabitələrin nisbi 

payının nəzərə çarpacaq səviyyədə böyük olması nə-

ticədə  icazəli zonalar ətrafında lokal halların sıxlığını 
artırır [17].  Qeyd edək ki, udma kənarı yaxınlığında 
Urbax qaydasını (3) ifadə edən udulma əmsalı əksər 

halkogenid şüşələrdə müşahidə olunmuşdur. Odur ki, 

Urbax qaydasının ödənildiyi halda udulma əmsalının 
fotonun enerjisindən eksponensial asılılığıının təbiəti-

ni müəyyənləşdirmək üçün müəlliflərin [17, 26, 27, 

28, 23] müxtəlif mülahizələri mövcuddur. Müxtəlif 

məqalələrin [27] müəllifləri eksponensial asılılığa ma-

lik optik udulma kənarını amorf maddəyə xas quruluş 
nizamsızlığına səbəb olan daxili sahənin xaotik fluktu-

asiyaları ilə əlaqələndirirlər. Sözü gedən xüsusiyyət, 

digər tədqiqatlara [29, 23] görə, hal sıxlığı enerjidən 

eksponensial asılı olan zona kənarı yaxınlığında yerlə-

şən lokal hallar arasındakı elektron keçidləri ilə izah 

Şüşəvari tərkiblər 
U, 

[meV] 

Orta rabitə 

enerjisi (U0) 

[kcal/mole] 

Kohesiv 

enerji (CE), 

[kcal/mol.] 

α0 , 

sm-1
 

E0, 

eV 

Eg(ex) 

[eV] 

Eg (hes) 

[eV] 

Eg, 

[eV] 

As40Se60 101 49.44 41.2 4.4* 104 1.99 1.82 1.79 1.2(As) 

As40Se30Te30 196 44.34 36.95 1.36* 104 1.44 1.59 1.274 1.99(Se) 

As40Se30S30 152 51.828 43.15 2.18* 104 2.39 2.1 1.955 0.9(Te) 

As33.3Se33.3S33.4 153 51.094685 39.95 2.6* 104 2.38 2.04 1.8612 
2.6(S) 

As33.3Se33.3Te33.4 609 43.3618 34.19 1,18*104 1.92 1.3 1.25907 
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olunur. Mott və Devis [28] sözü gedən mülahizələrə 

əks mühakimə irəli sürməklə əksər kristal və qeyri-

kristal materiallar üçün udma kənarının eksponensial 

gedişinə məxsus olan meylliliyin dəyişməz olduğunu 
qəbul etmişlər.  

 

 
 

Şəkil.2. As2Se3(a), As40Se30S30(b), As40Se30Te30(c), As33.3Se33.3S33.4(d) As33.3Se33.3Te33.4(e) halkogenid şüşələrin  

            müxtəlif temperaturlarda Urbax udulma oblastına uyğun spektral asılılıqları. 
 

Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, Urbax enerji-

sinin((3)-düsturunda U) qiyməti tədqiq olunan HŞY 
maddələrin kimyəvi tərkibindən asılı olaraq əhəmiy-

yətli dərəcədə dəyişməyə məruz qalır. Bu nəticələr 

onu deməyə imkan verir ki, tərkibdən asılı olaraq U-

nun dəyişməyə məruz qalması icazəli zonalar kənarın-

da olan lokal hallara uyğun zolağın eni ilə bağlı olub 
maddənin nizamsızlıq dərəcəsini əks etdirir.  Hesab 

olunur ki, Urbax oblastında udulma bir icazəli zonanın 
halları ilə digər zonanın eksponensial kənarının (quy-

ruq) lokal halları arasındakı elektron keçidləri ilə əla-

qədardır. Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, tərkibində 

tellur olan HŞY maddələr üçün Urbax enerjisinin qiy-

məti daha yüksəkdir. Tellurla zəngin olan həmin nü-

munələr (As33.3Se33.3Te33.4 ) üçün σ* - orbitalları və 

Те-Те, Se-Te rabitələrinin LP - orbitalları selenə məx-

sus yürüklük aralığına düşərək onun qadağan zonası-
nın kiçilməsinə və eksponensial(Urbax) kənarın lokal 
hallarının artmasına gətirir.  

 

4. NƏTİCƏ. 

 

As40Se60, As40Se30Те30, As40Se30S30, 

As33,3Se33,3S33,4, As33,3Se33,3Te33,4  halkogenid şüşəvari 

tərkibləri sintez olunaraq şüşə altlıqlar üzərində 
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1.33x10-4 Pa təzyiqli vakuumda termik buxarlandırma  
üsulu ilə nazik təbəqələr (d=2mk) alınmışdır. 

Alınmış nümunələrin optik udulma spektrləri və Ur-

bax udulma kənarının temperatur asılılıqları tədqiq olunmuş-

dur. Müəyyən olunmuşdur ki, As40Se60-də  selenin kükürdlə 

qismən əvəzlənməsi maddələrin kohesiv enerjisini, orta rabi-
tə enerjisini, qadağan zonanın enini artırır, tellurla əvəzlən-

məsi isə onların analoji olaraq  azalmasına səbəb olur.  

Urbax udma kənarı icazəli zonaların kənarında lokal 
halların mövcudluğu ilə izah olunmuşdur. Tellurla zəngin 

olan tərkibdə (As33.3Se33.3Te33.4) Urbax enerjisinin (U)   yük-

sək qiymət alması σ* -orbitalları və Te-Te,  Se-Te rabitələri-

nə məxsus LP - orbitalların selenin yürüklük aralığına düşə-

rək onun qadağan zonasını kiçiltməsi və lokal hallar oblastı-
nın genişlənməsi ilə əlaqələndirilmişdir. 

 

 

_____________________________ 
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R.I. Alekberov 

 

THE OPTICAL PROPERTIES OF As-Se, As-Se-S, As-Se-Te CHALCOGENIDE GLASSY 

SEMICONDUCTOR SYSTEMS

The researches of optical absorption spectra and temperature dependence of Urbach absorption edge in As40Se60, 

As40Se30Те30, As40Se30S30, As33,3Se33,3S33,4, As33,3Se33,3Te33,4  compositions are carried out in the work. 

It is established that there is a correlation between cohesive energy, average bond energy and width of forbidden band 

of the investigated systems. The partial substitution of selenium by sulfur leads to increase of the given physical values and 

substitution by tellurium leads to decrease of physical values. The results show that the value of Urbach energy (U) reflecting 

the material irregulatity degree is higher in the samples riched by tellurium (Te) in comparison with sulfur (S).   

 

https://www.jkcs.or.kr/articles/search_result.php?term=author&f_name=Heon&l_name=Kong
https://www.jkcs.or.kr/articles/search_result.php?term=author&f_name=Jong-Bin&l_name=Yeo
https://www.jkcs.or.kr/articles/search_result.php?term=author&f_name=Hyun-Yong&l_name=Lee
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Р.И. Алекберов 

 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМ As-Se, As-Se-S ,  As-Se-Te 

 

В работе проводились исследования спектров оптического поглощения и температурной зависимости края 
Урбаха в составах As40Se60, As40Se30Те30, As40Se30S30, As33,3Se33,3S33,4, As33,3Se33,3Te33,4 . 

Установлено, что существует связь между когезионной энергией, величиной средней энергии связи и шириной 

запрещенной зоны изучаемых систем. Частичное замещение селена серой приводит к увеличению вышеуказанных 
физических величин, а замещение теллурoм  наоборот- к уменьшению. Результаты показывают, что по сравнению с 
серой (S) значение энергии Урбаха (U), отражающее степень неупорядоченности материала выше в образцах, бо-

гатых теллуром (Te).  
 
  Qəbul olunma tarixi: 04.04.2019  
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İşdə As2Se3, As40Se30S30, As40Se30Te30, As33.3Se33.3S33.4, As33.3Se33.3Te33.4  halkogenid şüşəvari tərkiblərinin diferensial 

skanedici kalorimetriya (DSC) metodu ilə şüşələşmə temperaturu və piknometrik üsulla sıxlıqları ölçülmüşdür. Sıxlıqlarının 
təcrübi qiymətlərindən istifadə edərək amorf matrisanı xarakterizə edən atomar həcmin orta qiyməti (Va), qablaşma sıxlığı 
(𝜘), o cümlədən koordinasiya ədədinin orta qiyməti (Z) və orta rabitə enerjisi (E) hesablanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki,  
As2Se3 birləşməsində  selen atomlarının qismən kükürdlə (As40Se30S30 və As33.3Se33.3S33.4)  əvəz olunması şüşələşmə 

temperaturunu, orta rabitə enerjisini və kohesiv enerjini artırır, tellurla əvəzləmə (As40Se30Te30 və As33.3Se33.3Te33,4) isə 

onların qiymətlərini azaldır. Alınmış nəticələr amorf matrisanı əmələ gətirən kimyəvi rabitələrdə baş verən dəyişikliklərlə 

izah olunmuşdur. 
 
Açar sözlər: halkogenid şüşə,  şüşələşmə temperaturu, kohesiv enerji. 

PACS: 81.05. Gc 

 

1.  GİRİŞ. 

 

       Son zamanlar halkogenid şüşəvari yarımkeçirici-

lərin optik liflər, müstəvi dalğa ötürücüləri və lazer-

lərdə uğurlu tətbiq imkanlarının olduğunu müəyyən-

ləşdirən çoxsaylı tədqiqatlar aparılır [1-3].  Lakin bu 

maddələrin uğurlu tətbiqinin əldə olunması onlarda 
baş verən fiziki proseslərin mexanizmlərinin mükəm-

məl şərhini və fiziki xassələrinin məqsədyönlü idarə 

olunmasını tələb edir. Bu problemin həllinə  lokal qu-

ruluş və fiziki xassələr arasında korrelyasiyanı aşkara 
çıxarmaqla nail olmaq olar. Həmçinin, tələb olunan 

nəticələrin  mümkünlüyü üçün stabil fiziki xassələrə 

malik maddələrin alınma üsulların təkmilləşdirmək 

zəruridir. Optik qadağan zonanın eni və şüşələşmə 

temperaturu şüşəvari halı xarakterizə edən mühüm pa-

rametrlər olub, bilavasitə amorf matrisanın səltliyi ilə  

bağlı olduğundan göstərilən kəmiyyətlər və amorf 

matrisanın səltliyini xarakterizə edən digər fiziki para-

metrlər, o cümlədən koordinasiya ədədi, orta rabitə 

enerjisi, kohesiv enerji, quruluşun kipliyi, orta molyar 

həcmi və.s arasında korrelyasiya  yaratmağa xüsusi 
diqqət yetirilir. Bu qəbildən olan çoxsaylı tədqiqatla-

rın müəllifləri [4-5] tərəfindən şüşələşmə temperaturu-

nu koordinasiya ədədi və orta rabitə enerjisi ilə əlaqə-

ləndirən müxtəlif düsturlar təklif olunmuşdur. İşdə 

tədqiqat zamanı təqdim olunan maddələr orta koordi-

nasiya ədədinin (stexiometrik və stexiometrik olma-

yan tərkiblər üçün uyğun olaraq 2.4 və 2.33 qiymətləri 

təşkil edir) qiymətinə görə qismən fərqlənsə də, onla-

rın tərkibinə məxsus enerjisi ilə fərqlənən kimyəvi ra-

bitələr optik və digər fiziki parametrlər arasında korre-

lyasiya yaratmağa imkan verir.  
   Məqalədə As2Se3, As40Se30S30, As40Se30Te30, 

As33.3Se33.3S33.4, As33.3Se33.3Te33.4 HŞY tərkibləri sintez 

olunaraq sıxlıq və şüşələşmə temperaturunu (Tg) mü-

əyyənləşdirən təcrübələr yerinə yetirilmişdir. 

 

2. TƏCRÜBƏNİN METODİKASI VƏ  
     NÜMUNƏLƏRİN ALINMASI 

 

   As40Se60, As40Se30Те30, As40Se30S30, As33.3Se33.3S33.4, 

As33.3Se33.3Te33.4 halkogenid şüşəvari tərkiblərinin sin-

tezi ortasından tilinə perpendikulyar istiqamətdə yerlə-

şən ox ətrafında  fırlanan silindrik soba üsulu ilə yeri-

nə yetirilmişdir. Sintez üçün tərkibə daxil olan xüsusi 
təmiz (99.9999%) elementlərdən müvafiq miqdarda 
elekton tərəzidə çəkib götürməklə, daxili diametri 

1416 mm və havası 10-4 tor təzyiqə qədər sorulmuş 
kvars ampulalara doldurulmuşdur. Fırlanan soba üsu-

lunun seçilməsi alınmış məhlulun homogenliyini artır-
maq məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş və sintez prosesi 

950C-dən yuxarı temperaturda edilməklə bu tempera-

turda 12 saat ərzində saxlanılmışdır.  
       As40Se60, As40Se30Te30, As40Se30S30, 

As33.3Se33.3Te33.4, As33.3Se33.3S33.4 halkogenid şüşələrin-

də şüşələşmənin təbiəti diferensial skanedici kalori-

metriya (DSC) metodu ilə tədqiq olunmuşdur. Təcrü-

bələr STA-6000 markalı sinxron termik analizatorda 
kütləsi təqribən m=15 mq seçilmiş nümunələrə verilən 

istilik axınının sürəti 30°C/dəq olmaqla temperaturun 

T0=25÷300°C intervalında yerinə yetirilmişdir. İstinad   
olunan nümunə olaraq boş alüminium küveytdən isti-

fadə olunmuşdur. 
 

3. NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 

 Şəkil 1-də tədqiq olunan  As2Se3, As40Se30S30, 

As40Se30Te30, As33.3Se33.3S33.4, As33.3Se33.3Te33.4  halko-

genid şüşələrin qızdırılma sürəti 20 К/dəq olduğu  hal-

da diferensial skanedici kalorimetriya əyriləri təsvir 

olunmuşdur. 

 

mailto:Rahim-14@mail.ru
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Şəkil 1. As2Se3, As40Se30S30, As40Se30Te30, As33.3Se33.3S33.4 As33.3Se33.3Te33.4 halkogenid şüşələrin diferensial  

             skanedici kalorimetriya əyriləri. 

 

                                                                                                                                                             Cədvəl 1. 

 

Şüşəvari tərkiblər 
Tg(Ex) 

[k] 
Tg[k](em) 

ρ, 

q/sm3 

δ,  

q/sm3 
Z 

Qablaşma sıxlığı 
(χ×1022 

atom/sm3), 

Vm 

(sm3 mol-1) 

As40Se60 465.5 388.75 4.59 −0.0075 2.4 3.57 16.85 

As40Se30Te30 421 319.9568 5.132 -0.0102 2.4 3.36 17.914 

As40Se30S30 498 421.094 3.86 −0.0118 2.4 3.67 16.392 

As33.3Se33.3S33.4 485 410.52 3.254 −0.143 2.33 3.16 19.038 

As33.3Se33.3Te33.4 411 306.646 5.07 -0.02 2.33 3.249 17.9989 

   

Təsvir olunan qrafiklərdən tədqiq olunan maddə-

lərin şüşələşmə temperaturları təyin olunmuş və nəti-

cələr cədvəl 1-də verilmişdir. Cədvəl 1-dən göründüyü 
kimi,  selen atomlarının müəyyən hissəsinin kükürd və 

ya tellurla əvəz olunması nəticəsində As40Se60-şüşəva-

ri tərkibinin şüşələşmə temperaturu  nəzərə çarpacaq 
dərəcədə dəyişməyə məruz qalır. Məlum olur ki, sele-

nin kükürdlə əvəz olunması şüşələşmə temperaturunu 

artırdığı halda tellurla əvəzləmə azalmaya gətirir.  

Tədqiq olunan bütün nümunələr üçün təcrübi 
olaraq maddələrin sıxlıqları ölçülmüş və həmin nümu-

nələrə daxil olan elementlərin məlum sıxlıqları, koor-
dinasiya ədədləri, Mendeleyev cədvəlindən və tədqiq 

olunan tərkiblərin sıxlıqlarının təcrübi qiymətlərindən 

istifadə edərək şüşələşmə prosesi ilə bağlı olan fiziki 
parametrlər təyin olunmuşdur. Beləliklə, aşağıda təs-

vir olunan (1-3) düsturlarına əsasən atomar həcmin or-

ta qiyməti (Va), qablaşma sıxlığı (𝜘), o cümlədən ko-

ordinasiya ədədinin orta qiyməti (Z) hesablanmış və 

alınan nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir. 
 

                            Z =∑ 𝑍𝑖𝑋𝑖𝐴𝑖𝑖                         (1) 

 

                            𝜘 =  
𝜌𝑁𝐴∑ 𝑋𝑖𝐴𝑖𝑖                                    (2) 

 

                     Va  = 
1𝜌 ∑ 𝑥𝑖𝐴𝑖𝑖                              (3) 

Tədqiq olunan maddələrə məxsus sərbəst həcmlərin 

nisbi payı əsasən kompaktlıq (δ) adlanan parametrlə 

xarakterizə olunub,  aşağıda təsvir olunan düsturla [6] 

təyin olunur. 
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              𝛿  = 
∑ (𝑥𝑖𝐴𝑖) 𝜌𝑖⁄𝑖 −∑ (𝑥𝑖𝐴𝑖)𝑖 𝜌⁄∑ (𝑥𝑖𝐴𝑖)𝑖 𝜌⁄                       (4) 

  

Burada, 𝑍𝑖 xi, Ai və 𝜌𝑖, uyğun olaraq koordinasiya ədə-

di, molyar pay, atomar kütlə, HŞM-ə daxil olan ele-

mentlərin sıxlıqları, 𝜌–isə tədqiq olunan maddələrin 

təcrübi təyin olunan sıxlıqlarının qiymətləridir. (4)- 

düsturundan alınan nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.  
Tədqiq olunan tərkiblərə daxil olan heterogen 

rabitələrin enerjisi, onların kovalentlik dərəcəsi  (5) və 

(6) düsturlarına [7, 8] əsasən təyin olunmuş  və  alınan 

nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.  
 

          EA – B=(EA-AEB-B)1/2+30(A-B)2           (5) 

 

            DC=100exp[-(A-B)2/4]                    (6) 

    

burada, 𝐸𝐴−𝐴 və 𝐸𝐵−𝐵 A və B atomlarının homopolyar 
rabitələrinin enerjisi, A və B isə onların elektromən-

filikləridir. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, tədqiq olu-

nan HŞY materiallara daxil olan bütün kimyəvi rabitə-

lərin kovalentlik dərəcəsi (degree of covalency -DС)  

kifayət qədər yüksəkdir. Buna görə də, alınan nəticələr 

kovalent rabitəli materiallar üçün tətbiq olunan nəzə-

riyyə ilə tədqiq oluna bilər. Odur ki, [9]-işinin müəllif-

ləri tərəfindən təklif olunan metodu tətbiq edərək 

atomlararası rabitə enerjisinin  məlum qiymətlərindən 

istifadə edib stexiometrik nisbəti nəzərə alaraq   

AsxSe1-x şüşəvari sistemində sadə quruluş fərziyyəsinə 

əsaslanaraq məqalədə tədqiq olunan bütün tərkiblərin 

orta rabitə enerjisinin qiymətləri hesablanmış və alı-
nan nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir. Kimyəvi rabitə 

yaxınlaşması modelinin (Сhemical bond approaches 
(CBA) model)[10] əsas prinsiplərindən istifadə etmək-

lə baxılan tərkiblərin kohesiv enerjiləri (cohesive ener-

gy - CE) hesablanmışdır.  Kohesiv enerji dedikdə -ma-

terialın sonsuz böyük klasterinin stabilləşmə enerjisi 

olub, həm də kimyəvi əlaqələrin orta möhkəmliyini 

xarakterizə edir. Kimyəvi rabitə yaxınlaşması mode-

linə əsasən heteropolyar rabitələrin yaranma ehtimalı 
homopolyardan üstün olduğundan, əvvəlcə daha möh-

kəm rabitələr formalaşır (yüksək enerjili rabitələr). 

 

                                                                                                                                                                      Cədvəl 2. 

Şüşəvari tərkiblər 

Orta rabitə 

enerjisi (E), 

[kcal/mol ] 

Kohesiv 

enerji (CE), 

[kcal/mol] 

Rabitə 

enerjisi, 

[kcal/mol]) 

Rabitə 

enerjisi, 

[kcal/mol]y) 

Kovalentlik 

dərəcəsi 

(DC, %) 
Elektromənfilik, 

(χ) 

As40Se60 49.44 41.2 As-S (45.18) Se-Te(40.8) As-Se 96.635 

As40Se30Te30 44.34 36.95 As-Se (41.2) Se-Se(44) As-Te 99.84 As 2.18 

As40Se30S30 51.828 43.15 As-Te(32.7) Te-Te(33) As-S 96.07 Se 2.55 

As33.3Se33.3S33.4 51.094685 39.95 Te-S (47.25) S-S(50.9) Se-Te 95.06 Te 2.1 

As33.3Se33.3Te33.4 43.3618 34.19 Se-S(47.47) As-As(32.1) Se-S 99.977 S 2.58 

 

Odur ki, göstərilən rabitələrin yaranma ardıcıllığı 
atomların mümkün valentlik tələbləri ödənilənədək ra-

bitə enerjsinin azalma ardıcıllığı ilə uyğun şəkildə baş 
verir. Nəticədə, ilkin yaxınlaşma ilə digər valent de-

fektləri və qırılmış rabitələrin varlığı nəzərə alınma-

dıqda, hər bir tərkib atomu xarici elektron buludun-

dakı elektronlarının sayı N-olaraq 8-N sayda atomla 

əhatə  olunur. Bu halda, həmçinin enerjisi adi kovalent 
rabitələrdən zəif olan Van-der Vals qarşılıqlı təsirlərin 

maddənin stabilləşmə prosesində nəzərə çarpan rol oy-

naya bilməsi nəzərə alınmır. Digər tərəfdən, kimyəvi 

rabitə yaxınlaşması modelində rabitə enerjisinin addi-

tiv olması fərz olunur. Beləliklə, tədqiq olunan mad-

dələrdə gözlənilən bütün rabitələr  üzrə rabitə enerjilə-

rinin cəmlənməsi yolu ilə kohesiv enerjilər hesablana-

raq alınan nəticələr cədvəl 2-də təsvir olunmuşdur.  
Şüşələşmə temperaturu (Тg) elə termik halı xa-

rakterizə edir ki, temperaturun qiyməti ondan yüksək 

olduqda amorf matrisa müxtəlif quruluş konfiqurasi-
yalarına malik olduğu halda,  aşağı olduqda nisbətən 

tarazlıq halına doğru məhdudlaşır. Odur ki, konkret 
olaraq  şüşələşmə temperaturunun (Tg) amorf quruluşa 
məxsus stabilliyi təmin edən elementlər arasında əla-

qəni yaradan qüvvələr və amorf matrisanı xarakterizə 

edən parametrlərlə bağlı olmasını fərz etmək müm-

kündür. Bu parametrlərə orta koordinasiya ədədini, ra-

bitə enerjisinin orta qiymətini, kohesiv enerjini və s. 

aid etmək olar. Rabitələrin  növü və enejilərinin, koor-

dinasiya ədədinin, əlaqəlilik dərəcəsinin funksiyası 
olan kohesiv enerji və orta rabitə enerjisinin qiyməti-

nin yüksək olması quruluş elementlərinin parçalanma-

sı və mobil obyektlərin yaranmasına mane olur. Təd-

qiq olunan maddələrin kimyəvi tərkibinin dəyişməsi 

zamanı göstərilən kəmiyyətlərin qiymətlərində və şü-

şələşmə temperaturunda (Tg) dəyişmələrin paralel ola-

raq müşahidə olunması HŞY materialların xassələrini 

məqsədyönlü dəyişməyin mümkünlüyü haqqında dol-
ğun mühakimə yürütməyə imkan verir.  

İlk dəfə olaraq müəlliflərin [11] tədqiqatları nəti-

cəsində binar və üçqat halkogenid şüşələrdə rabitə 

enerjisinin orta qiyməti və şüşələşmə temperaturu ara-

sındakı empirik əlaqəni müəyyənləşdirən aşağıdakı 
münasibət təklif olunmuşdur.     
 

           Tg =311[〈𝐸〉 − 0,9]                               (7) 

 

Burada,〈𝐸〉-rabitə enerjisinin orta qiymətidir.  

Cədvəl 2-də təsvir olunan rabitə enerjisinin orta 

qiymətinin ( 〈𝐸〉) qiymətlərini (7)-düsturunda nəzərə 

alaraq şüşələşmə temperaturunun hesablanan və 

təcrübi  müəyyən olunan qiymətləri cədvəl 1-də təsvir 

olunmuşdur. Cədvəldən göründüyü kimi, şüşələşmə 

temperaturunun empirik və təcrübi qiymətləri arasında 
mükəmməl korrelyasiya mövcuddur. Məlum olur ki, 

selenin kükürd atomları (As40Se30S30 və 
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selenin kükürd atomları (As40Se30S30 və 

As33.3Se33.3S33.4) ilə əvəz olunması şüşələşmə tempera-

turunu artırır, tellurla əvəzləmə (As40Se30Te30 və 

As33.3Se33.3Te33.4) isə azaldır.  Kohesiv enerjinin, rabitə 

enerjisinin orta qiymətinin, şüşələşmə temperaturunun 

qiymətlərində müşahidə olunan belə dəyişikliklər 

amorf matrisanı yaradan kimyəvi rabitələrdə baş verən 

dəyişikliklərlə əlaqədardır. Belə ki, As40Se60-tərkibin-

də As-Se və Se-Se kimyəvi rabitələrinin müəyyən 

hissəsi ilkin olaraq böyük enerjili As-S, S-S, Se-S 

rabitələri ilə əvəz olunduğu halda, daha sonra  aşağı 
enerjili As-Те, Те-Те və Se-Те ( cədvəl 2) rabitələri 

ilə əvəz olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, ikinci halda 
sözü gedən kəmiyyətlərin qiymətlərində daha  böyük 
dəyişikliklərin müşahidə olunması tellur (Te)  atomla-

rının iştirakı olan rabitələrin daha aşağı enerjiyə malik 

olması ilə əlaqədardır. Cədvəllərdən aydın olur ki, 
qeyri-stexiometrik As33.3Se33.3S33.3 və As33.3Se33.3Te33.4 

tərkibli nümunələrdə Tg-nin qiyməti stexiometriyaya 

uyğun olan As40Se30S30  və  As40Se30Te30-dən aşağıdır. 
Bu nəticə qeyri-stexiometrik tərkibli nümunələrdə orta 

koordinasiya ədədinin qiymətinin (Z=2,33)  aşağı ol-
ması ilə əlaqələndirilir. Topoloji məhdudiyyətlər nəzə-

riyyəsinə [12, 13] əsasən halkogenid şüşələrin şüşələş-

mə temperaturu amorf matrisanın səltliyi, yəni poli-

mer zəncirlərin əlaqəlilik dərəcəsindən asılıdır. Orta 

koordinasiya ədədinin qiymətinin Z=2.4 olan kritik 

qiymətində amorf matrisa elastik haldan (floppy state) 

səlt hala keçir (rigid state). Bunun nəticəsində stexio-

metriyaya uyğun olan tərkiiblərin şüşələşmə tempera-

turu (Tg) qeyri-stexiometrikdən yüksək qiymətlərə 

malik olur (cədvəl 1).  

 

4. NƏTİCƏ. 

 

Diferensial skanedici kalorimetriya (DSC) meto-

du ilə As2Se3, As40Se30S30, As40Se30Te30, 

As33.3Se33.3S33.4, As33.3Se33.3Te33.4 halkogenid şüşəvari 

tərkiblərində şüşələşmə prosesi tədqiq edilərək şüşə-

ləşmə temperaturunun hesablanan  və təcrübi qiymət-

ləri arasında korrelyasiyanın mövcudluğu müəyyən 

olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, As2Se3 birləşməsində 

selen atomlarının yarısının  kükürd atomları 
(As40Se30S30 və As33,3Se33.3S33.4) ilə əvəz olunması şü-

şələşmə temperaturunu, orta rabitə enerjisini və kohe-

siv enerjinin qiymətlərini artırır, tellurla əvəzləmə 

(As40Se30Te30 və As33.3Se33.3Te33.4) isə azaldır. Alınmış 
nəticələr kükürd (S)  atomlarının iştirakı olan rabitələ-

rin daha böyük, tellurla bağlı rabitələrin isə aşağı  
enerjiyə malik olması ilə izah olunur. 

 

 

_____________________________ 
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R.I. Alekberov 
 

THE СORRELATION BETWEEN PHYSICAL PARAMETERS (Va , 𝜘 , Z, E) AND GLASS 

TRANSITION TEMPERATURE OF As-Se, As-Se-S AND As-Se-Te CHALCOGENIDE GLASSY 

SEMICONDUCTOR SYSTEMS  

 

In this work the glass transition temperature of As40Se60, As40Se30S30, As40Se30Te30, As33,3Se33,3S33,4 As33,3Se33,3Te33,4 

chalcogenide glasses by differential scanning calorimetry (DSC) method are measured and the values of densities are 

measured by picnometric method.   Using the experimental values of the densities of the studied compositions the physical 

parameters, such as the average value of the atomic volume (Va), packing density (𝜘), as well as the average coordination 

number (Z) and average bond energy are calculated. It is shown that the substitution of selenium atoms in As2Se3 wby sulfur 

atoms (As40Se30S30 and As33.3Se33.3S33.4) increases the glass transition temperature, the average bond energy and cohesive 

energy, but substitution by tellurium atoms (As40Se30Te30 and As33.3Se33.3Te33.4) decreases their values. The obtained results 

are explained by the changes occurring in the chemical bonds forming the amorphous matrices. 
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Р.И. Алекберов 
 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ (Va , 𝜘 , Z, E) И ТЕМПЕРАТУРОЙ 

СТЕКЛОВАНИЯ  ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
СИСТЕМ As-Se, As-Se-S  И As-Se-Te 

 
           В данной работе  была измерена температура стеклования халькогенидных стекол As40Se60, As40Se30S30, 

As40Se30Te30, As33,3Se33,3S33,4, As33,3Se33,3Te33,4 методом диференциальной сканирующей калориметрии (DSC) и изме-

рены значения плотностей пикнометрическим методом. Используя экспериментальные значения плотности были 
рассчитаны физические параметры, такие как среднее значение атомного объема (Va), плотность упаковки (ϰ), а так-

же среднее координационное число (Z) и средняя энергия связи. Показано что, замена атомов селена в As2Se3 атома-

ми серы (As40Se30S30 и As33.3Se33.3S33.4) повышает температуру стеклования, среднюю энергию связи и энергию коге-

зии, а замещение атомами теллура (As40Se30Te30 и As33.3Se33.3Te33.4) уменьшает их. Полученные результаты объясня-

ются изменениями, происходящими в химических связях создающих аморфные матрицы. 
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(CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 BƏRK MƏHLULUNDA KİNETİK ƏMSALLARIN  
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
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80-800 K temperatur intervalında (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 bərk məhlul ərintisinin xüsusi elektrik keçiriciliyinin, termo-

e.h.q. əmsalının, yükdaşıyıcıların Holl yürüklüyünün və effektiv kütləsinin, ümumi istilik keçiriciliyinin və termoelektrik 

səmərəlilik  əmsalının temperatur asılılıqları tədqiq edilmişdir. Bu kinetik əmsalların temperatur asılılıqlarında bəzi anomal-

lıqlar  mövcuddur ki, onların da səbəbi bir tərəfdən ərintinin zona quruluşunun mürəkkəbliyi, digər tərəfdən isə effektiv küt-
lənin artması ilə əlaqədardır. Göstərilmişdir ki, tədqiq edilən tərkibdə elektronların səpilməsi aşagı temperaturlarda ionlaşmış 

aşqar atomlarından, yüksək temperaturlarda isə kristallik qəfəsin istilik rəqslərindən baş verir. Tədqiq edilən tərkib  yüksək 

termoelektrik effektivliyinə malikdir (Z700k= 2,0 10-3 K-1) və ondan orta temperatur intervalında işləyən termoelektrik enerji 

çevricilərinin hazırlanmasında istifadə etmək olar. 

 

Açar sözlər: bərk məhlul, defekt quruluşlu, mürəkkəb zona, elektron və fonon səpilməsi, yüksək termoelektrik effektivliyi. 

PACS: 61.82. Fk, 72.15.Jf, 72.20. Pa 

 

CuCr2Te4 birləşməsi inkonqruent əriməli təbiətə 

malik olmasına baxmayaraq maraqlı  maqnit yarımke-

çiricisidir 1. Ferromaqnit material sayılan bu birləş-

mənin Küri temperaturu otaq temperaturundan yüksək 

olub 330 K-ə bərabərdir 2. Birləşmə peritektik təbi-

ətli əriməyə malik olduğundan onun sintez edilməsi 

mərhələli aparılır. 3-də göstərilir ki, 1081-1328 K 

temperatur intervalında bu birləşmə parçalana bilir. 
Onun kubik spinel kristallik quruluşunun qəfəs sabiti 

a=11,125Å, piknometrik sıxlığı 6,32 q/sm3
, rentgeno-

qrafiki sıxlığı isə 6,371 qr/sm
3
 qiymətindədir. Ədəbiy-

yat məlumatlarına görə CuCr2Te4-ün xüsusi elektrik 
müqaviməti =2410

-2
 Omsm-dir. 4 işinin müəllif-

lərinin tədqiqindən məlum olmuşdur ki, birləşmədə 

Cu və Cr-un miqdarını artırmaqla (məs., Cu1,5Cr2,2Te4 

tərkibində) Küri temperaturunu 315 K, maqnit mo-

menti 13,4


eff , xüsusi müqaviməti 78 KT400 in-

tervalında 10
-3 

Omsm, termo-e.h.q. əmsalını isə 

mənfi işarə ilə 78 K-də 213 mkV/K  tərtiblərində 

almaq mümkündür. (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 bərk məh-

lulunun alınma texnologiyası və istilik fiziki xassələri-

nin ölçülmə metodikası [5]-də verildiyi kimidir.       

Tədqiq edilən tərkibin xüsusi elektrik keçiriciliyinin 
temperatur asılılığı şəkil 1-də verilmişdir. Göründüyü 

kimi, lg 










KT
f

,

103

 asılılığı yarımmetallik təbiətlidir. 

Nümunədə məxsusi keçiricilik sahəsi artıq otaq tem-

peraturundan başlayır və elektrikkeçiriciliyinin kəskin 

artması prosesi baş verir. Bu sahədəki asılılığa görə 

tərkibin termiki qadağan zolağının eninin qiyməti he-

sablanmış və məlum olmuşdur ki, Eg=0,32 eV. Şəkil 

2-də tədqiq edilən tərkibin termo-e.h.q. əmsalının tem-

peraturdan asılılığı göstərilmişdir. Maye azot tempera-

turundan başlayaraq termo-e.h.q. əmsalı artır. Artma-

nın səngiməsi isə 500 K-dən yüksəkdə hiss olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, termo-e.h.q. əmsalının tem-

peraturla armtasına şpinel quruluşlu ferromaqnit 

yarımkeçirici materiallarda rast gəlinir 6. Belə ano-

mal dəyişilməni müəlliflər, həm zona quruluşunun 
mürəkkəbliyi, həm də effektiv kütlənin böyüməsi ilə 

əlaqələndirirlər. 

 

 
Şəkil 1. (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibli bərk məhlul  

            ərintisinin xüsusi elektrik keçiriciliyinin tem- 

            peratur asılılığı. 
 

 
Şəkil 2. (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibli bərk məhlul  

            ərintisinin termo-e.h.q. əmsalının temperatur  
            asılılığı. 
 

Tədqiq edilən tərkibli nümunənin Holl yürüklü-

yünün temperatur asılılığı 3 saylı şəkildə göstərilmiş-

dir. Nisbətən aşağı temperaturlarda (maye azot tempe-

raturlarında) Holl yürüklüyünün dəyişilməsi T
1,2

 qa-

nunu üzrədir. Yəni burada yükdaşıyıcıları yalnız birfo-

mailto:abilov@yahoo.com
mailto:mhsh28@mail.ru


(CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 BƏRK MƏHLULUNDA KİNETİK ƏMSALLARIN  XÜSUSİYYƏTLƏRİ… 

15 

nonlu toqquşma ilə kifayətlənir. Lakin temperaturun 

yüksəlməsi zamanı yükdaşıyıcılarının səpilməsi T
-1,9

 

qanununa tabe olur ki, artıq burada toqquşma üçfo-

nonlu səpilmə ilə nəticələnir. Həmçinin, üst kəmiyyət-

lərinin qiymətləri onu göstərir ki, yükdaşıyıcılarının 
aşağı temperaturlardakı səpilməsində ionlaşmiş aşqar 
atomlarının rolu böyükdür. Yüksək temperaturlarda 

isə üstünlük kristallik qəfəsin istilik rəqslərinin tərə-

finə keçir.  
 

 
 
Şəkil 3. (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibli bərk məhlul  

            ərintisində yükdaşıyıcıların Holl yürüklüyünün  
           temperatur asılılığı 
 

 
 

Şəkil 4. (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibli bərk məhlul  

            ərintisinin ümumi istilik keçiriciliyinin (æüm)  

            və elektronlara görə olan istilik keçiriciliyinin  
            (æel) temperatur asılılığı. 
 

Tədqiq edilən tərkibin ümumi istilik keçiricili-
yinin (æüm) və onun elektronlara görə olan payının 
(æel) temperatur asılılıqları şəkil 4-də verilir. Görün-

düyü kimi, maye azot temperaturunda ümumi istilik 
keçiriciliyinin artması baş verir və o, otaq tempera-

turunda maksimuma çatdıqdan sonra azalmağa başla-

yır. Ümumi istilikkeçiriciliyinin temperaturla belə də-

yişməsi həm sadə, həm də mürəkkəb tərkibli birləşmə-

lərdə müşahidə olunur 7. Belə dəyişilmə misin hal-

kogenidli birləşmələrinə də xasdır 8. Videman-Frans 

düsturundan istifadə edərək istilik keçiriciliyinin elek-

tronlara görə olan payı hesablanmışdır. Onun tempera-

tur asılılığı da şəkil 4-də göstərilib. Temperaturun 

yüksəlməsi ilə æel əmsalı da böyüyür və onun dəyər-

ləri nisbətən böyük qiymətlər alır. Elektronlara görə 

istilik keçiriciliyinin yüksək olması, kristal özəyində 

atomların (elektronların) çox olmasından qaynaqlana 
bilər ki, bunun nəticəsində  kristal qəfəsin mürəkkəb-

ləşməsi prosesi baş verir. Digər tərəfdən, fərz etmək 

olar ki, tərkibdə indiumun olması elektronların lokal-
laşma dərəcəsinə təsir edir və nəticədə onların istilik 
daşınmasındakı rolu zəifləyir. 

 

 
Şəkil 5. (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibli bərk məhlul             

             ərintisinin fonon istilik müqavimətinin (Wf) və  

            termoelektrik effektivlik əmsalının (Z) tempe- 

            ratur asılılığı 
 

9 mənbəyinə əsasən atom və elektronların lo-

kallaşması dərəcəsi tərkibdəki stexiometrik vakansi-

yalar hesabına da arta bilər. Lakin, adətən  telluridli 

bərk məhlul tərkiblərinin  kiçik faizlərində vakansiya 

tipli boşluqların dolması prosesi baş verdiyindən bu 

fərziyyə inandırıcı görünmür. Qeyri-adi temperatur 

asılılığı kristallik qəfəsin istilik müqavimətində də 

müşahidə olunur (şəkil 5, Wf  əyrisi). Bu  kəmiyyət 

Wf=
-1
fæ kimi hesablanıb. Ümumilikdə isə æf = æüm–

(æel +æfoton+æb.-p) ki, buradakı da æfoton kəmiyyəti sıfı-
ra yaxın qiymətdə qəbul edilmişdir, çünki tədqiq edi-

lən bərk məhlul tərkibi şəffaf olmadığından fotonların 
istiliyin daşınmasındakı rolunu nəzərə almamaq olar. 

Həmçinin, 4 saylı şəkildən ümumi istilikkeçiriciliyinin 
temperatur asılılığında bipolyar istilikkeçiriciliyinin 
mövcudluğu hiss edilmir. Beləliklə, æfonon-un qiyməti 

æüm–æel fərqindən hesablanmış və onun da tərs qiy-

məti olaraq kristallik qəfəs müqaviməti tapılaraq onun 
temperatur asılılığı qurulmuşdur. Şəkil 5-dən görün-

düyü kimi 80-300 K temperatur intervalında Wf azal-

mağa meyl göstərir.  Bu intervalda istiliyin səpilməsi, 

fərz etmək olar ki, dislokasiyalardan qaynaqlanır [10]. 
Lakin fonon istilik müqavimətinin yüksək temperatur-

larda dəyişməsi onu göstərir ki, nümunədə istilik sə-

pilməsində nöqtəvi defektlərin, yəni vakansiyaların da 
rolu böyükdür. Ümumilikdə Wf  kəmiyyətinin 300K-

dən yüksək temperaturlarda dəyişməsi (düzxətli art-

ma), onun nəzəri hesablanan (W0) asılılığı ilə keyfiy-

yətlə uzlaşır və burada əlavə fonon istilik müqaviməti-

nin əmələ gəlməsi müşahidə edilmir. Nümunənin α,  

və æüm kinetik əmsallarının qiymətlərinə əsasən ter-
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moelektrik effektivlik əmsalının (Z) qiyməti hesablan-

mış və onun temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi qra-

fiki qurulmuşdur (şəkil 5, Z əyrisi). Məlum olmuşdur 
ki, temperaturun artması ilə Z-in də qiymətləri artır və 

hətta 700 K-də Z=2,010
-3 

K
-1

 qiymətində olur ki, bu 

da termoelektrik enerji çeviriciləri texnikasında yük-

sək qiymət sayılır [11]. Buna əsaslanaraq hesab etmək 

olar ki, (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibli bərk məhlul 

ərintisi perspektivli termoelektrik materialıdır və on-

dan orta temperaturlar intervalında işləyən termoelek-

trik enerji çeviricilərində termoelementin müsbət qolu 

kimi istifadə etmək olar. Yekunda qeyd etmək olar ki, 

(CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibinin kinetik əmsallarının 
temperatur asılılıqlarında müşahidə olunan anomallıq-

lardan 1-ci növbədə, termo-e.h.q. əmsalının tempera-

turdan asılı olaraq artmasını vurğulayaraq göstərmək 

olar ki, belə vəziyyət  adətən mürəkkəb zona quruluşu-

na malik olan yarımkeçirici materiallara xasdır. Fərz 

edilir ki, tədqiq edilən tərkib də belə zona quruluşuna 
malikdir və ümumiyyətlə, şpinel kristal quruluşlu 
birləşmələr sırasında bu tip birləşmələr mövcuddur 
[6]. 

Belə materiallar müxtəlif növ effektiv kütləyə 

malik olurlar (məs., yüngül və ağır kütləli yükdaşıyıcı-
ları) və onlarda termo-e.h.q.-nın temperaturla artması 
effektiv kütlənin hesabına baş verdiyi hesab edilir. Bi-
zim tədqiqatlarda da effektiv kütlənin qiyməti hesab-

lanmış və onun temperaturdan asılıllıq qrafiki qurul-

muşdur (şəkil 6 ). Məlum olmuşdur ki, aşağı tempera-

turlarda (məs., 160 K-də) 26,0
0

*


m

m
 olduğu halda, 

yüksək temperaturlarda (məs., 700 K-də) 17,1
0

*


m

m

qiymətini alır. 
 

 
Şəkil 6. (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 tərkibli bərk məhlul  

             ərintisində effektiv kütlənin temperaturdan  

             asılı olaraq dəyişməsi. 

 

Buradan da aşkar olunur ki, nisbətən aşağı tem-

peraturlarda daşınma hadisələri yüngül kütləli yükda-

şıyıcılarının yüksək temperaturlarda isə «ağır» kütləli 

yükdaşıyıcıların hesabına baş verir. Yəni, fərz etmək 

olar ki, termo-e.h.q. əmsalının temperaturun yüksəl-

məsi ilə artması, əsasən effektiv kütlənin hesabınadır.  
_______________________________ 
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Ch.I. Abilov, M.Sh. Hasanova 

 

THE FEATURES OF THE KINETIC COEFFICIENTS IN THE  

SOLID SOLUTION (CuCr2Te4)0.99 (InTe)0.01 

 

In the interval of 80-900 K, the temperature dependences of the specific electrical conductivity, thermo-e.m.f 

coefficient, Hall mobility and effective mass of charge carriers, total thermal conductivity, thermoelectric efficiency 

coefficient of the solid solution (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01  were investigated. It was revealed that there are some anomalies on 

the temperature dependences of these kinetic coefficients, the cause of which, on the one hand, is due to the complexity of the 
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band structure of the alloy and, on the other hand, due to increase in effective mass. It was shown that in the composition 

under study, the scattering of electrons at low temperatures occurs from the ionized impurity atoms, and at high temperatures 

from thermal vibrations of the crystal lattice. The studied composition has a high value of thermoelectric efficiency 

(Z700K=2.010-3 K-1) and can be used to produce of thermoelectric energy converters operating in the medium temperature 

range. 

 

 

Ч.И. Абилов, М.Ш. Гасанова 

 

ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ 
(CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 

 

В твердом растворе (CuCr2Te4)0,99(InTe)0,01 в интервале 80-900 К исследованы температурные зависимости 
удельной электропроводности, коэффициента термо- э.д.с., Холловской подвижности и эффективной массы носите-

лей заряда, общей теплопроводности, коэффициента термоэлектрической эффективности твердого раствора. Выяв-

лено, что на температурных зависимостях этих кинетических коэффициентов существуют некоторые аномалии, при-

чина которых, с одной стороны связана со  сложностью зонной структуры сплава, с другой с увеличением эффектив-

ной массы. Показано, что в исследуемом составе рассеяние электронов при низких температурах осуществляется на 
ионизированных примесьных атомах, а при высоких температурах – на тепловых колебаниях кристаллической ре-

шетки. Исследуемый состав обладает высоким значением термоэлектрической эффективности (Z700K=2,010-3 K-1) и 
его можно использовать при изготовлении термоэлектрических преобразователей энергии, работающих в среднетем-

пературном интервале. 
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SU-POLİETİLENQLİKOL-LiOH, NaOH, KOH 

SİSTEMLƏRİNDƏ STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

B.G. PAŞAYEV 
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E-mail: p.g.bakhtiyar@gmail.com 

 

İşdə su-PEQ, su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH və su-PEQ-KOH sistemlərinin 293,15-323,15 K temperatur və PEQ-

in 0-0.001 molyar hissə konsentrasiyası intervalında dinamik özlülüyü və sıxlığı ölçülmüşdür. PEQ-in molekulyar kütləsi 
1000, 1500, 3000, 4000 və 6000 olan fraksiyalarına baxılmışdır və su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH, su-PEQ-KOH sistemlərin-

də əsasların (LiOH, NaOH, KOH) konsentrasiyası 0,01 molyar hissə götürülmüşdür. Təcrübi nəticələrdən istifadə edərək 
tədqiq olunan sistemlərin baxılan temperatur və konsentrasiya intervalında özlü axınının aktivləşmə parametrləri və məhlulda 
PEQ-in parsial molyar həcmləri hesablanmış və bu parametrlərin PEQ-in konsentrasiyasından asılılıqları təhlil edilmişdir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, PEQ həm suya, həm də su-LiOH, su-NaOH və su-KOH sistemlərinə strukturlaşdırıcı təsir göstərir, 
lakin LiOH, NaOH, KOH-ın iştirakı uyğun ardıcıllıqla PEQ-in strukturlaşdırıcı təsirini müəyyən qədər zəiflədir. Bu isə 
LiOH, NaOH, KOH-ın uyğun ardıcıllıqla suyun strukturuna göstərdiyi dağıdıcı təsirlə əlaqədardır. 

 

Açar sözlər: polietilenqlikol, LiOH, NaOH, KOH, sulu məhlul, suyun strukturu, özlü axının aktivləşmə parametrləri, parsial 
molyar həcm. 
PACS: 77.22.Ej, 64.75.Bc, 31.70.Dk, 61.20 Og. 

UOT: 541.8, 539.199 

 
GİRİŞ. 

 

Məlumdur ki, su canlı orqanizmlərdə baş verən 
bütün bioloji, biokimyəvi və biofiziki proseslərdə fəal 
iştirak edir. Su, bu proseslərdə özünü həlledici kimi 
aparmaqla yanaşı, bioloji funksya daşıyan makromole-

kulların aktiv konformasiyalarının formalaşmasında, 
orqanizmdə baş verən bütün qarşılıqlı təsirlərdə, fer-
mentativ reaksiyaların gedişində, kimyəvi maddələrin 
daşınmasında mühüm rol oynayır. Bioloji obyektlərin 
funksional fəaliyyəti suyun strukturu ilə müəyyən olu-

nur və sulu məhlulun fiziki xassələri onun tərkibindəki 
komponentlərin təbiətindən ciddi şəkildə asılıdır. 
Qeyd edək ki, sulu məhlulların fiziki-kimyəvi xassələ-

ri su molekulları, həllolan maddə molekulları və su-

həllolan maddə molekulları arasında baş verən qarşı-
lıqlı təsirlərlə əlaqədardır. Belə molekulyar qarşılıqlı 
təsirlər hidrogen, ion-dipol və digər növ rabitələrin ya-

ranması hesabına məhlulun strukturunu formalaşdırır. 
Suda həll olan maddələr onun strukturunu dəyişdirir. 
Bu isə baş verən bütün proseslərə öz təsirini göstərir. 
Ona görə də suyun strukturunun tədqiqi, o cümlədən 
müxtəlif maddələrin ona təsirinin öyrənilməsi aktual-
dır.  

Praktik əhəmiyyətliyinə görə polietilenqlikol 
(PEQ), LiOH, NaOH və KOH daimi tədqiqatçıların 
tədqiqat obyekti olubdur [1-9]. Polietilenqlikolun bü-

tün molekulyar kütləli fraksiyaları suda yaxşı həll olur 
[5]. PEQ molekulunda (HO-[-CH2-CH2-O-]n-H) həm 
hidrofob (CH2), həm də hidrofil (OH) qrupları var 
[10]. PEQ-in (OH) qrupu, - O -  və -H atomları su mo-

lekulu ilə hidrogen rabitəsi yarada bilirlər, CH2 qrup-

ları isə hidrofob effekti yaradırlar. PEQ toksik xüsu-

siyyətlərə malik olmadığından təbabətdə, farmakologi-
yada, kosmetologiyada və yeyinti sənayesində geniş 
istifadə olunur [6]. PEQ bərk zərrəcikləri kapsullaşdır-
maqla onların steril sabitliyini təmin etmək, səthi aktiv 
olan maddələri özündə saxlamaq və müxtəlif proses-

lərdə sürtünməni azaltmaq xassələrinə malikdir [7, 8]. 

PEQ-in geniş tətbiq sahəsinin olmasına baxmayaraq 

onun müxtəlif molekulyar kütləli fraksiyalarının sulu 
məhlullarının özlü axın və həcmi xassələri az araşdırıl-
mışdır. Həmçinin elmi ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, 
istər su-PEQ sistemində struktur xüsusiyyətlərinin 
araşdırılmasına, istərsə də bu sistemə müxtəlif duzla-

rın, əsasların və s. təsirinin öyrənilməsinə zərurət var. 
Bu səbəbdən su-PEQ-LiOH, NaOH, KOH sistemlərin-

də struktur xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi böyük əhə-

miyyət kəsb edir. 
İşdə su-PEQ, su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH və 

su-PEQ-KOH sistemlərində struktur xüsusiyyətləri 
293,15-323,15 K temperatur və PEQ-in 0-0,001 mol-

yar hissə konsentrasiyası intervalında viskozimetriya 

və piknometriya metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Po-

lietilenqlikolun (PEQ) molekulyar kütləsi 1000, 1500, 

3000, 4000 və 6000 olan fraksiyalarına baxılmışdır və 
su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH, su-PEQ-KOH sistem-

lərində qələvi metal hidroksidlərinin (LiOH, NaOH, 

KOH) konsentrasiyası 0,01 molyar hissə götürülmüş-

dür. Tədqiq olunan məhlulların qeyd olunan tempera-

tur və konsentrasiya intervalında dinamik özlülüyü və 
sıxlığı ölçülmüşdür və təcrübi qiymətlər əsasında 

məhlulların özlü axınının aktivləşmə Gibbs enerjisinin 
(


G ), özlü axınının aktivləşmə entalpiyasının 

(

H ), özlü axınının aktivləşmə entropiyasının 

(

S ), məhlulda PEQ-in parsial molyar həcminin 

(V
~

) qiymətləri hesablanmışdır və PEQ-in konsentra-

siyasından asılılıqları təhlil olunmuşdur.  
 

TƏCRÜBİ VƏ NƏZƏRİ HİSSƏ. 

 

Tədqiqat obyekti və metodları. Tədqiqat obyekti 
olaraq molekulyar kütlələri 1000, 1500, 3000, 4000 və 
6000 olan PEQ, LiOH, NaOH və KOH götürül-
müşdür. İstifadə olunmuş maddələr kimyəvi safdır. 
Məhlulların hazırlanmasında bidistillə edilmiş sudan 
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istifadə olunmuşdur. İşdə özlülük kapilyar viskozi-
metrlə, sıxlıq isə piknometrlə ölçülmüşdür.  

Mayelərin özlü axınının Frenkel və Eyrinq nəzə-

riyyəsinə [10-15] görə özlü axınının aktivləşmə Gibbs 
enerjisi (


G ) 

                   

0

lnRTG

  

       (1) 

 

ifadəsilə təyin olunur. Eyrinq nəzəriyyəsinə [10, 13] 

görə 

             

                       
M

hN A
0

   (2) 

 

olur. Burada R -universal qaz sabiti, NA - Avoqadro 

ədədi, h - Plank sabitidir. M - məhlulun molyar kütləsi 
olub  

                       



N

i

iiMxM
1

 (3) 

 

ifadəsilə təyin olunur [10]. xi və Mi uyğun olaraq i -ci 

komponentin molyar hissəsi və molyar kütləsidir. T 

mütləq temperaturunda mayenin dinamik özlülüyü () 

və sıxlığı () təcrübədə təyin olunur. 
(1) ifadəsini termodinamikadan məlum olan [10, 

11, 16] 

            
   STHG                        (4) 

 

ifadəsində nəzərə alsaq və bütün hədləri T-yə bölsək 

alarıq: 
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(5) ifadəsindən görünür ki, özlü axının 
aktivləşmə entalpiyası ( 

H ) 

          

)
T

1
(

ln

RH 0
η




 



               (6) 

 

olur [10, 11]. (1) ifadəsindən 
G  və (6) ifadəsindən 


H  təyin edildikdən sonra (4) ifadəsilə özlü axının 

aktivləşmə entropiyası ( 
S ) hesablanır. 

Məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi (V
~

)  

                           

             
T,p

m
m

x

V
x1VV
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            (7) 

 

düsturu ilə təyin olunur [10]. Burada Vm - məhlulun 
molyar həcmi olub, 

 

                 


 ii

m

MxM
V            (8) 

 

düsturu ilə hesablanır [10]. 

 

ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 

Su-PEQ, su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH və su-

PEQ-KOH sistemlərinin 293,15 K temperaturda özlü 
axınının aktivləşmə Gibbs enerjisinin (

 G ) və özlü 

axınının aktivləşmə entalpiyasının (  H ) PEQ-in 

konsentrasiyasından (x) asılılıqları cədvəl 1 və cədvəl 
2-də, özlü axınının aktivləşmə entropiyasının (

 S ) 

PEQ-in konsentrasiyasından (x) asılılıqları isə şəkil 1-

5-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 1. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ- 

             NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərinin  öz-  

             lü axınının aktivləşmə entropiyasının PEQ-in                    

             konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=1000).   

                      (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,  

                      xKOH=0.01). 
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Şəkil 2. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ- 

              NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərinin öz-                   

             lü axınının aktivləşmə entropiyasının PEQ- 

              in konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=1500). 

                       (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,  

                       xKOH=0.01). 
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Şəkil 3. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ-      

             NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərinin öz- 

             lü axınının aktivləşmə entropiyasının PEQ- 

             in konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=3000).   

                      (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,                                         

                      xKOH=0.01). 
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Şəkil 4. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2),su-PEQ- 

              NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemləri-   
               nin özlü axınının aktivləşmə entropiya- 

               sının PEQ-in konsentrasiyasından asılı- 
               lığı (MPEQ=4000). 

                          (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,                                         

                          xKOH=0.01). 

 

Cədvəl 1 

Su-PEQ, su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH, su-PEQ-KOH sistemlərinin özlü axınının 

aktivləşmə Gibbs enerjisinin PEQ-in konsentrasiyasından asılılığı (C / mol). 

(T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01, xKOH=0.01). 

 

x 
MPEQ=1000 MPEQ=1500 MPEQ=3000 MPEQ=4000 MPEQ=6000 

Su-PEQ Su-PEQ Su-PEQ Su-PEQ Su-PEQ 

0 9292 9292 9292 9292 9292 

0.0001 9373 9463 9561 9711 10525 

0.0002 9423 9682 9862 10162 11656 

0.0004 9610 10023 10435 10978 13417 

0.0006 9735 10405 10937 11749 14938 

0.0008 9920 10735 11552 12449 16154 

0.001 10064 11149 12062 13081 17261 

x Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH 

0 9598 9598 9598 9598 9598 

0.0001 9683 9758 9852 9995 10777 

0.0002 9750 9937 10140 10427 11977 

0.0004 9897 10294 10591 11217 13303 

0.0006 10088 10761 11246 11869 15116 

0.0008 10196 11129 11878 12655 16326 

0.001 10385 11382 12276 13480 17834 

x Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH 

0 9549 9549 9549 9549 9549 

0.0001 9603 9700 9795 9939 10730 

0.0002 9691 9881 10086 10376 11534 

0.0004 9813 10242 10642 10972 13576 

0.0006 9993 10511 11201 11928 14779 

0.0008 10172 10984 11635 12824 16297 

0.001 10282 11339 12438 13242 17499 

x Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH 

0 9457 9457 9457 9457 9457 

0.0001 9533 9618 9716 9863 10663 

0.0002 9632 9803 10007 10306 11579 

0.0004 9765 10171 10781 10806 13529 

0.0006 9887 10754 11139 11873 15043 

0.0008 10069 10921 11677 12566 16562 

0.001 10165 11073 12282 13094 17055 
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Cədvəl 2 

Su-PEQ, su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH, su-PEQ-KOH sistemlərinin özlü axınının 

aktivləşmə entalpiyasının PEQ-in konsentrasiyasından asılılığı (C / mol). 

(T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01, xKOH=0.01). 

  

x 
MPEQ=1000 MPEQ=1500 MPEQ=3000 MPEQ=4000 MPEQ=6000 

Su-PEQ Su-PEQ Su-PEQ Su-PEQ Su-PEQ 

0 17397 17397 17397 17397 17397 

0.0001 17543 17633 17747 17926 18818 

0.0002 17643 17908 18158 18508 20093 

0.0004 17897 18407 18858 19465 22091 

0.0006 18059 18870 19654 20452 23880 

0.0008 18333 19390 20271 21315 25262 

0.001 18503 19869 21006 22158 26685 

x Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH Su-PEQ-LiOH 

0 17619 17619 17619 17619 17619 

0.0001 17813 17896 17992 18179 19062 

0.0002 17908 18150 18378 18713 20296 

0.0004 18044 18708 19039 19618 21849 

0.0006 18279 19145 19805 20577 23999 

0.0008 18553 19543 20531 21432 25387 

0.001 18701 20010 21128 22506 27222 

x Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH Su-PEQ-NaOH 

0 17417 17417 17417 17417 17417 

0.0001 17602 17680 17793 17959 18898 

0.0002 17690 17951 18179 18529 19788 

0.0004 17900 18500 18876 19475 22086 

0.0006 18089 18767 19642 20443 23600 

0.0008 18387 19392 20262 21677 25271 

0.001 18527 19866 21128 22141 26699 

x Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH Su-PEQ-KOH 

0 16753 16753 16753 16753 16753 

0.0001 16860 16960 17085 17361 18370 

0.0002 17084 17188 17413 17922 19557 

0.0004 17380 17981 18483 18732 21705 

0.0006 17542 18621 19216 20044 23519 

0.0008 17929 18940 19860 20954 25166 

0.001 18164 19264 20659 21753 26051 

 

Cədvəl 1, cədvəl 2 və şəkil 1-5-dən göründüyü 
kimi, tədqiq olunan sistemlər üçün özlü axının aktiv-

ləşmə parametrləri ( 
G , 


H , 


S ) verilmiş tem-

peraturda konsentrasiyanın artmasi ilə artır.  
Maye sükunət halında olduqda (axmadıqda) zər-

rəciklərin bütün istiqamətlərdə sıçrayışları eyni ehti-
mallı olur. Lakin axın zamanı axın istiqamətində zər-
rəciklərin sıçrayışlarının sayı digər istiqamətlərə nəzə-

rən üstünlük təşkil edir. Özlü axının aktivləşmə para-

metrləri (

G , 


H , 


S ) 1 mol sayda zərrəciyin 

bağlı haldan (Gb, Hb, Sb) aktiv hala (Ga, Ha, Sa) keç-

məsi zamanı uyğun parametrlərin qiymətləri fərqinə 
bərabərdir [10]: 

ba GGG  
 ,  

ba HHH 
 ,  

ba SSS  
 . 

Məlumdur ki, 
G  1 mol sayda molekulun bağlı 

haldan aktiv hala keçməsinə sərf olunan enerjidir, 


H  məhlulda yaranan dəyişmələri enerji baxımın-

dan, 

S  isə struktur baxımından xarakterizə edir. 

Belə ki, konsentrasiyanın artması ilə 
G -nin artması 

molekulun potensial çəpəri keçməsinə daha çox enerji 
sərf olunmasını, 

H -ın artması sistemin daha möh-

kəm struktura malik olmasını, 
S -in artması isə sis-

temin daha strukturlaşmış hala keçməsini göstərir [9, 

10, 17-21]. Özlü axının aktivləşmə parametrlərinin 
(


G , 


H , 


S ) konsentrasiyadan asılılıqlarına 

(cədvəl 1, cədvəl 2, şəkil 1-5) əsasən deyə bilərik ki, 
verilmiş temperaturda tədqiq olunan sistemlər PEQ-in 

konsentrasiyasının artması ilə daha strukturlaşmış hala 
keçirlər.  

Şəkil 1-5-dən görünür ki, su-PEQ sisteminə eyni 
konsentrasiyalı (xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01, xKOH=0.01) 

LiOH, NaOH və KOH əlavə etdikdə verilmiş tempera-
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tur və konsentrasiyada 
S  parametrinin qiyməti uy-

ğun ardıcıllıqla azalır. Bu onu göstərir ki, su-PEQ sis-

teminə LiOH, NaOH və KOH əlavə etdikdə PEQ-in 

məhlulu strukturlaşdırması uyğun ardıcıllıqla zəifləyir. 
Bu isə LiOH, NaOH və KOH-ın su-PEQ sisteminə uy-

ğun ardıcıllıqla daha çox dağıdıcı təsir etdiyini göstə-

rir. Bu nəticəni izah etmək üçün ionlarla su molekul-

ları arasında mövcud olan elektrostatik qaşılıqlı təsir 
hesabına yaranan hidratlaşma prosesinə əsaslanacağıq. 
Sulu məhlulda ionlar əsasən polyar su molekullarının 
yaratdığı daxili lokal elektrostatik sahəni dəyişirlər. 
Bu dəyişmə, öz növbəsində, ionun səthi yük sıxlığı ilə 
əlaqədardır. Təbiidir ki, böyük səthi yük sıxlığına ma-

lik kiçik ionlar, kiçik səthi yük sıxlığına malik böyük 
ionlara nisbətən suyun strukturuna fərqli təsir edəcək. 
Səthi yük sıxlığı böyük olan ionların yaxın ətrafında 
elektrik sahəsinin intensivliyi böyük olduğundan, bu 
ionlar su molekullarını cəzb edərək öz ətraflarında 
hidrat təbəqəsi yaradırlar. Səthi yük sıxlığı kiçik olan 
ionlarda isə ion-dipol qarşılıqlı təsiri hidrat təbəqəsi-
nin yaranması üçün kifayət etmir. Qeyd edək ki, Li

+
 

ionu ilə müqayisədə Na
+
 ionu, Na

+
 ionu ilə müqayisə-

də isə K+
 ionu nisbətən zəif hidratlaşmaya malik oldu-

ğundan [10, 22], görünür, LiOH-a nisbətən NaOH, 
NaOH-a nisbətən isə KOH verilmiş temperatur və 
konsentrasiyada su-PEQ sisteminə daha çox dağıdıcı 
təsir edir. 

Su-PEQ, su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH və su-

PEQ-KOH sistemlərində 293,15 K temperaturda PEQ-

in parsial molyar həcminin (V
~

) PEQ-in konsentrasi-

yasından (x) asılılıqları şəkil 6-10-da göstərilmişdir. 
Şəkil 6-10-dan göründüyü kimi, tədqiq olunan sistem-

lər üçün məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi (V
~

) 

PEQ-in konsentrasiyanın artmasi ilə azalır. Məlumdur 
ki, i-ci komponentin parsial molyar həcmi verilmiş 
tərkibli sistemə həmin komponentdən 1mol əlavə et-
dikdə həcmin dəyişməsinə bərabərdir [10, 16, 23, 24]. 
Deyə bilərik ki, böyük ölçülü assosiatların fəzadakı 
həcm payı, bölündükdə onun ayrı-ayrı hissələrinin 
fəzadakı həcm payları cəmindən kiçik olur və əksinə. 
İki strukturlu su modelinə [10, 16, 25] görə su hidro-

gen rabitəsilə birləşmiş müxtəlif ölçülü klasterlərdən 
və klasterlərarası sərbəst su molekullarından ibarətdir. 
Parsial molyar həcmin konsentrasiyadan asılılığına 
əsasən ehtimal etmək olar ki, PEQ molekulları ilk 
növbədə sərbəst su molekulları ilə hidrogen rabitəsi 
vasitəsilə birləşirlər. Bu isə konsentrasiyanın artması 
ilə məhlulda PEQ-in parsial molyar həcminin azal-
masına səbəb olur. Bu da PEQ-in konsentrasiyasının 
artması ilə məhlulun daha da strukturlaşmasını gös-

tərir. 
Su-PEQ, su-PEQ-LiOH, su-PEQ-NaOH və su-

PEQ-KOH sistemlərində 293,15 K temperaturda PEQ-

in parsial molyar həcminin (V
~

) PEQ-in konsentra-

siyasından (x) asılılıqları şəkil 6-10-da göstərilmişdir. 

Şəkil 6-10-dan göründüyü kimi, tədqiq olunan 
sistemlər üçün məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi 
(V

~
) PEQ-in konsentrasiyanın artmasi ilə azalır. Mə-

lumdur ki, i-ci komponentin parsial molyar həcmi ve-

rilmiş tərkibli sistemə həmin komponentdən 1mol əla-

və etdikdə, həcmin dəyişməsinə bərabərdir [10, 16, 

23, 24]. Deyə bilərik ki, böyük ölçülü assosiatların fə-

zadakı həcm payı, bölündükdə onun ayrı-ayrı hissələ-

rinin fəzadakı həcm payları cəmindən kiçik olur və ək-

sinə. İki strukturlu su modelinə [10, 16, 25] görə su 
hidrogen rabitəsilə birləşmiş müxtəlif ölçülü klaster-
lərdən və klasterlərarası sərbəst su molekullarından 
ibarətdir. Parsial molyar həcmin konsentrasiyadan ası-
lılığına əsasən ehtimal etmək olar ki, PEQ molekulları 
ilk növbədə sərbəst su molekulları ilə hidrogen rabi-

təsi vasitəsilə birləşirlər. Bu isə konsentrasiyanın art-
ması ilə məhlulda PEQ-in parsial molyar həcminin 
azalmasına səbəb olur. Bu da PEQ-in konsentrasiyası-
nın artması ilə məhlulun daha da strukturlaşmasını 
göstərir.  
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Şəkil 5. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ- 

             NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərinin öz- 

            lü axınının aktivləşmə entropiyasının PEQ-in  

         konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=6000).  

       (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,    

       xKOH=0.01). 
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Şəkil 6. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2),  su-PEQ- 

             NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərində    
             PEQ-in parsial molyar həcminin PEQ-in       

             konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=1000). 

                      (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,  

                      xKOH=0.01) 
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Beləliklə həm özlü axının aktivləşmə entropiya-

sının, həm də məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi-

nin konsentrasiyadan asılılıqlarına əsasən deyə bilərik 

ki, PEQ həm suya, həm də su-LiOH, su-NaOH və su-

KOH sistemlərinə strukturlaşdırıcı təsir göstərir, lakin 

LiOH, NaOH, KOH-ın iştirakı uyğun ardıcıllıqla 
PEQ-in strukturlaşdırıcı təsirini müəyyən qədər zəiflə-

dir. Bu isə LiOH, NaOH, KOH-ın uyğun ardıcıllıqla 
suyun strukturuna göstərdiyi dağıdıcı təsirlə əlaqədar-
dır. 

 

  

1100

1200

1300

1400

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001

mol

sm
V

3

,
~

 

x  

1 
2 

3 
4 

 
Şəkil 7. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ- 

            NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərində  
            PEQ-in parsial molyar həcminin PEQ-in  

            konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=1500). 

                      (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,  

                      xKOH=0.01) 
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Şəkil 8. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ- 

             NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərində    
             PEQ-in parsial molyar həcminin PEQ-in  

             konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=3000).        

                      (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,  

                      xKOH=0.01) 
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Şəkil 9. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ- 

            NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərində  

            PEQ-in parsial molyar həcminin PEQ-in  

             konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=4000).  

              (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,  

              xKOH=0.01) 
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Şəkil 10. Su-PEQ (1), su-PEQ-LiOH (2), su-PEQ- 

                NaOH (3), su-PEQ-KOH (4) sistemlərində  

             PEQ-in parsial molyar həcminin PEQ-in  

                 konsentrasiyasından asılılığı (MPEQ=6000).  

                 (T = 293.15K, xLiOH = 0.01, xNaOH = 0.01,  

                 xKOH=0.01) 
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B.G. Pashayev 

 

STRUCTURAL FEATURES IN SYSTEMS 

WATER - POLYETHYLENE GLYCOL - LiOH, NaOH, KOH 

 
In this work, the dynamic viscosity and density of the water - PEG systems, water - PEG - LiOH, water - PEG - NaOH, 

and water - PEG - KOH were measured in the temperature range 293.15-323.15 K and 0-0.001 mole fraction of PEG. PEG 

fractions with a molar mass 1000, 1500, 3000, 4000, 6000 and the concentration of alkali metal hydroxides (LiOH, NaOH, 

KOH) in the water - PEG - LiOH, water - PEG - NaOH, water - PEG - KOH systems were considered to be 0.01 mole 

fraction. Using the results of the experiment, the activation parameters of the viscous flow and the partial molar volumes of 

PEG were calculated, and the dependences of these parameters on the concentration of PEG in this temperature range and 

concentration of the studied systems were investigated. It was found that PEG has a structural effect on both water and water  
- LiOH, water - NaOH and water - KOH systems, but the presence of LiOH, NaOH, KOH consistently weakens the structural 

effect of PEG. This is due to the destructive effects on the structure of LiOH, NaOH, KOH in the corresponding sequence. 

 

 

Б.Г. Пашаев  
 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СИСТЕМАХ 

ВОДА - ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ - LiOH, NaOH, KOH 

 
В работе измерены динамическая вязкость и плотность систем вода - ПЭГ, вода - ПЭГ - LiOH, вода - ПЭГ - 

NaOH и вода - ПЭГ - KOH в интервале температур 293,15-323,15 К и 0-0,001 мольной доли ПЭГ. Рассмотрены 
фракции ПЭГ с молярной массой 1000, 1500, 3000, 4000, 6000 и концентрация гидроксидов щелочных металлов 
(LiOH, NaOH, KOH) в системах вода - ПЕГ - LiOH, вода - ПЕГ - NaOH, вода - ПЕГ - KOH составляла 0,01 мольной 
доли. С использованием результатов эксперимента были вычислены активационные параметры вязкого течения и 
парциальные молярные объемы ПЭГ, а также исследованы зависимости этих параметров от концентрации ПЭГ в 
данном интервале температур и концентрации исследуемых систем. Было установлено, что ПЭГ оказывает структур-

ное воздействие как на воду, так и на системы вода - LiOH, вода - NaOH и вода - KOH, но присутствие LiOH, NaOH, 
KOH последовательно ослабляет структурное влияние ПЭГ. Это связано с разрушительными действиями на струк-

туры LiOH, NaOH, KOH в соответствующей последовательности. 
 

Qəbul olunma tarixi: 19.04.2019  
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Cu3SeTe BİRLƏŞMƏSİNİN ELEKTRİK VƏ TERMOELEKTRİK XASSƏLƏRİ 
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Sintez edilmiş Cu3SeTe kristalında, 293-850 K intervalında xüsusi müqavimət (R0), elektrikkeçirmə (I/R) və 

termo.e.h.q.-si (α) ölçülmüşdür. Müəyyən edimişdir ki, kristalın elektrik keçiriciliyi otaq temperaturundan ~550K  temperatur 
intervalında aramla, 550K-dən ~ 750K-ə qədər dəyişməz, sonra isə sürətlə azalır, quruluş faza keçidinə qədər tədricən, 

keçiddən sonra isə nisbətən sürətlə artır.Termo-e.h.q. (α) qiyməti isə 300K-dən 350K-ə qədər sürətlə azalır, 350K-dən 550K-

ə qədər dəyişməz qalır, 550K-dən 750 K-ə qədər sabitlik yaranır, 750 K-dən sonra sürətlə artır. 
 

Açar sözləri: sintez, quruluş, faza keçidi, rentgen, difraksiya, müqavimət. 

PACS: 538.91+538.93 

 
GİRİŞ. 
 

Uzun illərdir ki, Mis-xalkogen (Se, S, Te) sis-

temləri maraqlı tədqiqat obyektləri kimi müxtəlif elmi 
mərkəzlərdə diqqətlə oyrənilir. Bu materiallara olan 
maraq isə ilk növbədə onlarda təsadüf edən əhəmiy-

yətli fiziki-kimyəvi xassələrdir [1-2]. Göstərilən sis-

tem birləşmələrinin digər maraqlı xüsusiyyətlərindən 
biri də onlarda temperaturdan asılı olaraq baş verən 
quruluş faza keçidlərinin olmasıdır. Qeyd etdiyimiz 
kimi indiyə qədər mis-xalkogen sistemləri dəfələrlə 
müxtəlif müəlliflər tərəfindən ətraflı tətbiq edilmişdir 
[3-6]. Qeyd etdiyimiz tədqiqat işlərində əsas etibarı ilə 
bu sistemlərin hal diaqramının qurulmasına, sistemdə 
formalaşan birləşmə və bərk məhlul kristasllarının fi-
ziki-kimyəvi, termodinamiki xüsusiyyətlərinin tədqi-
qinə, eləcə də sistemdə fazaəmələgəlmə prosesinə xal-
kogen-Cu nisbətlərinin təsirinə həsr edilmişdir. 

Bunları nəzərə alaraq, [7]-ci işin müəllifləri 

Cu3SeTe tərkibli birləşmə kristallarının alınması, onun 
rentgenfaza analizinin aparılması və temperaturdan 

asılı olaraq, nümunədə baş verən quruluş dəyişikliklə-

rini yüksək temperaturlu difraksiya üsulu ilə tədqiq et-

mişlər. Müəyyən olunmuşdur ki, otaq temperaturunda 

Cu3SeTe qəfəs parametri a= 7,3059Å, V=389.961 Å3
, 

fəza qrupu P-43m, Z=4 olan kubik quruluşlu fazadır. 
Yüksək temperaturlu rentgendifraksiya üsulu ilə va-

kuum şəraitində aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəy-

yən edilmişdir ki, Cu3SeTe üçün qeyd olunan otaq 

temperaturlu kubik faza 693±3K-də parametri 

a=5.8439 Å, V=199.576 Å3
, fəza qrupu  F-43n, Z=2 

olan yeni kubik, üzdə mərkəzləşmiş fazaya çevrilir. 
Bu iş isə Cu3SeTe birləşməsinin 300-850 K in-

tervalında xüsusi müqavimətin (R0), elektrikkeçirmə-

nin (σ) və termo-e.h.q. (α) təyin edilməsinə həsr olun-

muşdur. Tədqiq edilən nümunəyə kontaktlar ümumi 
qaydaya uyğun olaraq, [8] işdə olduğu kimi misin 
nümunədən düzəldilmiş paralelopipedin üzərinə 
elektrolitik çökdürülməsi yolu ilə yerinə yetirilmişdir. 
Cu3SeTe-un xüsusi müqavimətinin (R0), elektrikkeçir-
mənin (I/R) və termo e.h.q.-nin (α) ölçülməsi 3% də-

qiqliyində, 300-850 K intervalında dördzondlu üsul ilə 
yerinə yetirilmişdir. Cu3SeTe kristalları üzərində apa-

rılan təcrübi tədqiqatların nəticələri uyğun olaraq 
aşağıda verilən 1, 2, 3 şəkilllərdə verilmişdir.  

Göstərilən şəkillərdə Cu3SeTe kristalları üçün 
verilən əyrilərin mahiyyətini açmaq üçün [9] ədəbiy-

yatda verilən ifadədən istifadə etmək daha əlverişli sa-

yılmışdır. Bu ifadə belədir: 
 

ΔEa=2kB/0.43│{Δlg(σ)/Δ(1000/T)}|           
 

Verilən ifadədə də ΔEa –elektron voltlarla aktiv-

ləşmə enerjisi; kB=0.87 .10
-4

 eV/K, K - Bolsman əmsa-

lı, T - Kelvin şkalası ilə temperatur; 1/R0 - nümunənin 
elektrik keçirməsidir. Yuxarıda verilən ifadəyə uyğun 
olaraq, lg(1/R0 asılılıqdan asanlıqla müxtəlif tempera-

turlar üçün aktivləşmə enerjisini də hesablamaq müm-

kündür. 
 

 
Şəkil 1. Cu3SeTe birləşməsinin elektrik müqavimətinin  

             temperatur asılılığı. 

 
 

Şəkil 2. Cu3SeTe birləşməsinin elektrik keçiriciliyinin  
             temperatur asılılığı. 
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, aparılan tədqi-

qatların nəticələrini müqayisə edəndə aydın olur ki, 
verilən ölçülərin əyriləri bir-birini təsdiqləsə də, mü-

əyyən qədər fərqlər də nəzərə çarpır. Məsələn, şəkil 1-

dən aydın olur ki, otaq temperaturlu fazada tempera-

turdan asılı olaraq baş verən quruluş-faza çevrilməsin-

də quruluş faza keçidinə qədər (Tb) elektrikkeçirmə 
aşağı sürətlə, quruluş faza keçidi bitdikdən sonra isə 
(Ts) daha sürətlə azalır. Şəkil 2-də isə proses eyni 
qalsa da, keçiricilikdə Tb-yə qədər keçiricilik ciddi 
sürətdə azalır. Ts - dən sonra isə keçiriciliyin azalma 
sürəti azalır . 

 Cu3SeTe üçün aparılan termo-e.h.q. əyrisində 
isə məsələ bir qədər başqa xarakter daşıyır. Şəkil 3-

dən göründüyü kimi, temperaturdan asılı olaraq, α-nın 
qiyməti 300-350 K-ə qədər xeyli azalır. Bu tempera-

turdan quruluş faza keçidi temperaturuna qədər pro-

sesdə dəyişiklik baş vermir. T750K-dən sonra quru-

luş dəyişikliyi prosesi bitir və α-nın qiyməti sürətlə 
artır. Qeyd edək ki, təhlilini verdiyimiz nəticələr kris-

talda baş verən quruluş dəyişikliyinin təsirinə bağlı 
olma prosesi kimi qəbul edilməlidir.  

Şəkil 2-də Cu3SeTe birləşməsinin elektrik keçiri-
ciliyinin temperatur asılılığından kristalın struktur ke-

çidinə kimi və  keçiddən sonrakı aktivasiya enerjisi 

hesablanmış və müəyyən edilmişdir ki, T = 290–540K 

temperatura  kimi  aktivasiya  enerjisi  ΔEa1=0.098 eV       

T = 720– 850 K temperatura kimi ΔEa2 = 0.196 eV-a 

bərabərdir və müşahidə edilən enerji fərqi struktur 

dəyişikliyi nəticəsində itirilən enerjinin miqdarını gös-

tərir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi elektrik müqavi-
mətinin (R0) (şəkil 1) və termo- e.h.q.-nin şəkil 3-də 

verilən aşağıdakı qiymətləri həmçinin quruluş çevril-
məsinin mahiyyətini açır. Belə ki,  300K-də   

R0 = 0.0585 Om·sm və α = 60·106
 V/K ; Tb=558.5K-

də  R0 = 0.1429 Om·sm və α=36.9·106
 V/K; 

 Ts=720K-də R0= 0.1523 Om·sm və α = 36.5·106
 V/K;  

T=820 K-də R0 = 0.5307 Om·sm və α = 126 · 106
 V/K 

qiymətlərində olmuşdur (Tb- struktur keçidin başlanğı-
cı və Ts- son temperaturlardır). 
 

 
 

Şəkil 3. Cu3SeTe birləşməsinin termo- e.h.q-nin  

             temperatur asılılığı. 
 

Yekun olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
yuxarıda Cu3SeTe kristalları üçün  təhlil olunan R0, σ 

və α-nın ümumi xüsusiyyətləri mahiyyətcə kristalda 

müşahidə edilən quruluş faza çevrilməsi ilə bilavasitə 

bağlıdır. Belə ki, Cu3SeTe kristalları quruluş faza 
keçidinə qədər də, keçiddən sonra da kubik qəfəsə ma-

likdir.  

Amma buna baxmayaraq, onun otaq temperatu-

runda qəfəsi primitiv (sadə) keçiddən sonra isə üzdə 

mərkəzləşmiş kubik qəfəsdir. Buna görə də, onların 
kristal quruluşları fərqlidir və bu da kristalın 
elektrikkeçiriciliyində özünü göstərir.  

___________________ 
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ELECTRIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF Cu3SeTe COMPOUND 

 

The resistivity (R0), electric conduction (I/R) and thermal emf value () are measured in synthesized crystal Cu3SeTe in 

temperature interval 293 – 850K. It is established that crystal electric conduction slowly decreases in the interval from room 

temperature up to 550K, in interval from 550K up to 750K it almost doesn’t change and it further rapidly decreases, it 

gradually increases up to phase transition and rapidly increases after transition. Thermal emf decreases from 300K up to 

350K, doesn’t change from 350K up to 550K, stabilizes from 550K up to 750K and rapidly increases from 750K.    
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А. И. Джаббаров., C.И. Ибрагимова., Н.А.Алиева., Г.Г. Гусейнов. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ Сu3SeTe 

         

В синтезированных кристаллах Cu3SeTe в интервале температур 293-850К  были измерены удельное сопротив-

ление (R0), электропроводность (I/R) и термо-э.д.с. (α). Было установлено, что электропроводность кристалла  в 
интервале от комнатной температуры до 550 К медленно уменьшается, в пределах от 550 К до 750 К почти не меня-

ется, а затем быстро уменьшается,  до фазового перехода постепенно повышается, а после перехода быстро растет. 
Термо-э.д.с. от 300К до 350К резко уменьшается, от 350К до 550К не изменяется, от550 К до 750 К стабилизируется, 

а от 750 К резко увеличивается. 
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Al atomlarının x=0.1-1.2 konsentrasiyası intervalında BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının maqnit xassələri neytron dif-

raksiyası və vibrasiyalı maqnitometriya metodları ilə tədqiq edilmişdir. Al atomlarının x = 0.1-1.2 konsentrasiyası intervalın-

da BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının kristal quruluşlarının dayanıqlı olması müəyyən edilmişdir. Birləşmələrə daxil olan hər 
bir Fe atomunun maqnit momenti təyin edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, birləşmələrin tərkibində Al3+ diamaqnit ionlarının 
konsentrasiyası artdıqca, Fe3+ ionlarının maqnit momentlərinin qiymətləri azalır. Xüsusi maqnit momentinin σ =49.6 A·m2/kq 

(x = 0.1) qiymətindən σ = 32 A·m2/kq (x = 1.2) qiymətinə qədər azalması müəyyən edilmişdir.  
 

Açar sözlər: Seqnetoelektrik, Ferromaqnit, Heksaferritlər, Multiferroik, Neytron difraksiyası 
PACS: 81.40.Vw, 61.05.С-, 77.80.B- 

 

1. GİRİŞ. 

 
Heksaqonal kristal quruluşa malik olan 

BaFe12O19 birləşməsi sabit maqnit xassələri göstərən 
və informasiya daşıyıcı material kimi çox əhəmiyyətli 
birləşmə olaraq son zamanlar geniş tədqiq edilir [1]. 
Məlumdur ki, eyni zamanda seqnetoelektrik və ferro-

maqnit xassələri müşahidə edilən multiferroiklər müa-

sir elektronika üçün əvəzedilməz materiallardırlar. La-

kin, bu materialların çoxunda maqnit xassələri asağı 
temperatur oblastında maqnit xassələri göstərdikləri 

üçün, normal şəraitdə hər iki ferroik xassəni müşahidə 
etmək mümkün deyildir. Belə materiallara misal ola-

raq perovskit (BiMnO3 və s.) [2] və ikiqat perovskit 
multiferroikləri (Bi2MnO3 və s.) [3] göstərmək olar. 
Otaq temperaturunda seqnetoelektrik və maqnit xassə-

lərini müşahidə etmək üçün, güclü maqnit xassələrinə 
malik olan birləşmələrdə maqnit ionlarının diamaqnit 
ionlarla əvəz edilməsilə maqnetizmi zəiflətmək və 
seqnetoelektrikliyi gücləndirmək yolu ilə yeni multi-
ferroiklər sintez edirlər. Belə birləşmələr arasında ən 
çox geniş tədqiq edilənlər barium heksaferritin əsasın-

da alınmış bərk məhlullardır. Maqnit xassələrinin təd-

qiqi göstərir ki, BaFe12-xMexO19 (Me=Al, In, Ga və s.) 
bərk məhlulları 0.1≤ x ≤ 1.2 intervalında heksaqonal 
simmetriyalı kristal quruluşlarını saxlayırlar və maqnit 
xassələrinə malik olurlar [4-6]. 

Gorter tərəfindən irəli sürülmüş P63/mmc fəza 
qrupuna malik olan M tip heksaqonal quruluşda maq-

nit aktiv olan Fe
3+

 ionları beş qeyri-ekvivalent kristal-

loqrafik mövqelərdə yerləşirlər ki, bunlar da oksigen 
atomları ilə əhatə edilmiş oktaedr (Fe1-2a, Fe4-4fVI və 
Fe5-12k), pentaedr (bipiramida) (Fe2-2b) və tetraedr 
(Fe3-4fIV) şəklində olurlar [7]. Bu birləşmələrin maq-

nit xassələrinin tədqiqi göstərmişdir ki, ferrimaqnit-

paramaqnit faza keçidi temperaturu TC ≈ 740 K Küri 
temperaturundan aşağı temperaturlarda 12 Fe3+

 kati-

onu, biri birinə antiparalel olan 5 fərqli qəfəsaltı maq-

nit yaradır: 1·Fe1↑, 2·Fe2↓, 1·Fe3↑, 2·Fe4↓, 6·Fe5↑ 
[8]. 

Neytron difraksiyası metodu, kristal quruluşa 
malik materialların kristal və maqnit quruluşlarının 
öyrənilməsi üçün ən dəqiq metod hesab edilir. Belə ki, 
digər difraksiya metodlarından fərqli olaraq neytron 
difraksiyası tərkibində yüngül element atomları və ya-

xın sıra nömrələrinə malik element atomlarının olduğu 
kristalların quruluşunu öyrənməyə imkan verir ki, bir 
çox hallarda (xüsusilə yüngül atomların olduğu sis-

temlərdə) rentgen və elektron difraksiyası metodları-
nın köməkliyi ilə bu tədqiqatları aparmaq çətindir. 
Neytronlar spinə malik olduqlarına görə, maqnit xas-

sələrinə malik olan element atomlarının daxil olduqla-

rı sistemlərin öyrənilməsi zamanı yalnız kristal quru-

luş haqqında deyil, həm də maqnit quruluşu haqqında 
məlumat almağa, müxtəlif kristalloqrafik mövqelərdə 
yerləşən atomların maqnit momentlərinin təyin edil-
məsinə imkan yaradır. 
 

2. TƏCRÜBƏ. 

 

BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) bərk 
məhlullarının ovuntu halında hazırlanmış keramika 
nümunələri yüksək temperatur sobalarında standart 
metodla “yüksək təmiz” markalı Fe2O3, Al2O3 və 
BaCO3 oksidlərindən sintez edilmişdir. Sintez prosesi 
zamanı ilkin mərhələdə oksidlər və barium karbonat 
müvafiq miqdarda və qaydada qarışdırılmış, ikinci 
mərhələdə açıq havada 1200°C temperaturda 6 saat 

qızdırılmışdır. Son mərhələdə isə açıq havada 1300°C 

temperaturda 6 saat qızdırılmışdır. Sintez prosesindən 
sonra nümunələr yavaş aşağı sürətlə soyudulmuşdur 
(100°C saat

-1
). BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 

1.2) bərk məhlullarının ovuntu halında olan nümunə-

lərinin alınma reaksiyaları aşağıdakı şəkildə ifadə olu-

nur: 

 

BaCO3 + {(12 − x)/2} · Fe2O3 + {x/2} · Al2O3 → BaFe12−xAlxO19 + CO2 ↑ 

 
Alınmış nümunələrin kristal quruluşları rentgen 

difraksiyası metodu ilə D8 Advance (Bruker) difrakto-

metrində tədqiq edilmişdir. D8 Advance rentgen di-

fraktometrinin parametrləri: 40 kV, 40 mA, CuKα-şüa-

lanma (λ=1.5406Å) kimidir. Alınmış rentgen difraksi-

yası spektrləri çoxkanallı analizatorda saxlanılmış, il-
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kin mərhələdə barium heksaferrit və onun bərk məh-

lullarının quruluş parametrlərinin baza məlumatları ilə 
müqayisə edilərək faza analizləri aparılmışdır. Sonrakı 
mərhələdə isə birləşmələrin kristal quruluşları ətraflı 
analiz edilmişdir. Kristal quruluşun analizi FullProf 

proqramının 2016 versiyası ilə Ritveld metodu ilə apa-

rılmışdır.  
Neytron difraksıyası tədqiqatları IBR-2 impuls 

reaktorunda yerləşən (BNTI, Dubna, Rusiya) yüksək 

dəqiqlikli Furye difraktometrində otaq temperaturunda 

yerinə yetirilmişdir. Neytonoqrammalar ±152° bucaq 
altında yerləşən detektorlar vasitəsilə 0,6÷3,6Å müstə-

vilərarası məsafələr intervalında qeyd edilmişdir. 
Alınmış spektrlər Ritveld metodu ilə FullProf proq-

ramı vasitəsilə analiz edilmişdir [9]. 

Helium və otaq temperaturunda tədqiqat nümu-

nələrinin maqnit xassələrinin xarici maqnit sahəsindən 
asılılığı, vibrasiyalı maqnitometriya metodu ilə, 
“Helium Free Liquid” universal ölçü sistemi vasitəsilə 
±2Tl xarici maqnit sahəsində yerinə yetirilmişdir. 

 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZKİRƏSİ 
 

a) Neytron difraksiyası. 
 

BaFe12-xAlxO19 multiferroik birləşmələrində 
müxtəlif kristalloqrafik mövqelərdə yerləşən Fe atom-

larının maqnit momentlərini təyin etmək üçün Al 
atomlarının 0.1 ≤ х ≤ 1.2 konsentrasiyası intervalında 
toz halında alınmış nümunələr otaq temperaturunda və 
normal şəraitdə neytron difraksiyası metodu ilə tədqiq 
edilmişdir. BaFe11.9Al0.1O19 və BaFe11.1Al0.9O19 birləş-

mələrinin nümunələri üçün alınmış neytron difraksi-

yası spektrləri şəkil 1-də verilmişdir. Difraksiya 
spektrlərinin analizindən alınmışdır ki, bu birləşmələ-

rin kristal quruluşları P63mmc fəza qruplu heksaqonal 
kristal quruluşa tam uyğun gəlirlər.  BaFe12-xAlxO19     

(х=0.1-1.2) birləşmələrinin qəfəs parametrlərinin qiy-

mətləri: a ≈5.8 Å, c ≈ 23.1 Å qiymətlərinə uyğun gəlir 
ki, bu da rentgen difraksiyası metodu ilə alınmış 
nəticələrə uyğundur.  

Neytron difraksiyası spektrlərinin analizindən 
müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmələrin hər biri otaq 

temperaturunda ferrimaqnit xassələrə malikdirlər. Fe
3+

 

ionları heksaqonal kristal quruluşda 𝑂𝑐  oxu istiqamə-

tində düzülmüşdürlər. Cədvəl 1-də Al atomlarının x 

konsentrasiyasının   müxtəlif     qiymətlərində   
BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1-1.2) bərk məhlullarında fərqli 
kristalloqrafik mövqələrdə (2a, 2b, 4fIV, 4fVI və 12k) 

yerləşən dəmir ionlarının maqnit momentlərinin qiy-

mətləri verilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 1. BaFe11,9Al0,1O19 və BaFe11,1Al0,9O19 nümunələrinin otaq temperaturunda ölçülmüş və Ritveld  metodu ilə analiz  
            edilmiş neytron difrasiyası spektrləri. 
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                                                                                                                              Cədvəl 1.  

BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1-1.2) birləşmələrinin müxtəlif kristalloqrafik mövqelərdə 

yerləşən Fe atomlarının maqnit momentləri. 
 

Konsentrasiya 

X 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 

Dəmir atomlarının maqnit momentleri (μB) 

Fe1 (2a) 3.82 3.77 3.25 3.36 2.16 

Fe2 (2b) 4.08 4.11 3.09 3.74 2.18 

Fe3 (4fIV) 3.65 3.68 3.25 3.60 1.47 

Fe4 (4fVI) 4.09 4.15 3.75 3.57 1.25 

Fe5 (12k) 3.59 3.55 3.25 3.12 2.07 

 

 

Al atomlarının konsentrasiyasının ən az olduğu 
halda (x=0.1) 2a mövqeyində yerləşən Fe1 atomlarının 
maqnit momentinin qiyməti μ = 3.82 μB olur, lakin 

konsentrasiyasının ən yüksək olduğu halda (x=1.2) 

maqnit momentinin qiyməti azalır və μ=2.16μB qiy-

mətinə malik olur. Göründüyü kimi maqnit momen-

tinin qiymətində Δμ = 1.66 μB olmuşdur ki, bu da 
43.5% təşkil edir. Digər dəmir atomlarının maqnit mo-

mentlərinə də baxsaq görərik ki, Al atomlarının kon-

sentrasiyasının artması onlara da kifayət qədər təsir 

göstərir. Ən çox təsir 4fVI kristalloqrafik mövqeyində 
yerləşən Fe4 atomlarında müşahidə edilir. Al atomla-

rının ən kiçik qiymətinə malik olan BaFe11.9Al0.1O19 

birləşməsində maqnit momentinin ən yüksək qiyməti 
4fVI kristalloqrafik mövqeyində yerləşən Fe4 ato-

munda müşahidə edildiyi halda (μ = 4.09 μB), Al atom-

larının ən böyük qiymətinə malik olan 

BaFe10.8Al1.2O19 birləşməsində maqnit momentinin ən 
yüksək qiyməti 2b kristalloqrafik mövqeyində yerlə-

şən Fe2 atomunda müşahidə edilir (μ = 4.09 μB). Bu 

onunla əlaqədardır ki, Al atomlarının hansı mövqedə 
dayanmış Fe atomlarını əvəz etməsi ehtimal xarakteri 
daşıyır. Dəmir və alüminium atomları kristal quruluş-

da eyni mövqedə dayanırlar. Ona görə də, 𝑐  oxu isti-

qamətində ardıcıl olaraq bir neçə Al atomu yerləşərsə, 
bu zaman maqnit momentlərinin qiymətində əsaslı şə-

kildə azalma müşahidə edilə bilir. Lakin, əksinə, bir 
neçə Fe atomu ardıcıl gələrsə, o zaman maqnit mo-

mentinin qiyməti barium heksaferrit birləşməsində Fe 
atomları üçün alınmış maqnit momentlərinin qiymət-
lərinə yaxınlaşır.  

Elementar qəfəsinin ümumi maqnit momentini 
aşağıdakı düsturla hesablamaq mümkündür : 

  

ΜTotal(T) = 1[μ2a(T)] + 1[μ2b(T)] – 2[μ4fIV(T)] – 2[μ4fIV (T)] + 6[μ12k(T)] 

 

burada T – maqnit momentlərinin hesablandığı tempe-

raturdur. Otaq temperaturunda BaFe12-xAlxO19 bərk 
məhlulları üçün ümumiləşmiş maqnit momentini he-

sablasaq görərik ki, BaFe11.9Al0.1O19 birləşməsi üçün 
μTotal = 13.96 μB,  BaFe10.8Al1.2O19 birləşməsi üçün 
μTotal = 11.32 μB qiymətinə malik olur. Al atomlarının 
0.1≤ x ≤ 1.2 konsentrasiyası intervalında ümumiləşmiş 
maqnit momentlərinin qiymətləri cədvəl 2-də veril-
mişdir. Cədvəldən görünür ki, birləşmələrin kristal 
qəfəslərində diamaqnit Al3+

 ionlarının sayı çoxaldıqca, 
maqnit momentlərinin qiymətlərində azalma müşahidə 

edilir ki, bu da uzaq maqnit nizamlılığının zəifləmə-

sinə səbəb olur. Məlumdur ki, T = 0 K temperaturda 

barium heksaferritdə Fe3+ ionlarının maqnit moment-
ləri μ=5μB olmalıdır [10]. Bu halda BaFe12O19 birləş-

məsi üçün μTotal = 20 μB alınır. Nəzərə alsaq ki, istilik 
rəqslərinin yaranması hesabına mütləq sifir tempera-

turla müqayisədə otaq temperaturunda maqnit mo-

mentinin qiyməti xeyli aşağı düşür və  bu  zaman 

BaFe12-xAlxO19  bərk məhlullarında  Al  atomlarının 
0.1≤x ≤ 1.2 intervalında maqnit xassələri kifayət qədər 
saxlanılır. 

 

                                                                                                               Cədvəl 2.  
BaFe12-xAlxO19 (0.1 ≤ x ≤ 1.2) bərk məhlulları üçün 

ümumiləşmiş maqnit momentləri. 
 

Konsentrasiya Birləşmə Ümumi maqnit momenti 
x = 0.1 BaFe11.9Al0.1O19 13.96 μB 

x = 0.3 BaFe11.7Al0.3O19 13.52 μB 

x = 0.6 BaFe11.4Al0.6O19 11.84 μB 

x = 0.9 BaFe11.1Al0.9O19 11.48 μB 

x = 1.2 BaFe10.8Al1.2O19 11.32 μB 

 

 b) Vibrasiyalı maqnitometriya 

 

Ferromaqnit, antiferromaqnit və ferrimaqnit xas-

sələrə malik olan materialların maqnit xassələrinin də-

yişmə mexanizminin öyrənilməsi üçün tətbiq edilən və 
ən geniş yayılmış metodlardan biri də vibrasiyalı maq-

nitometriya metodudur. Bu metod bizə imkan verir ki, 

temperatur və xarici sahənin təsiri altında maqnit ma-

teriallarının xüsusi maqnit momentlərini təyin edək. 
Tədqiqat obyektləri olan BaFe12-xAlxO19     (x = 0.1-1.2) 

bərk məhlullarının maqnit xassələrinin kompleks şə-

kildə öyrənilməsi və neytron difraksiyası metodu ilə 
alınmış nəticələrin bir daha təsdiq edilməsi məqsədi 
ilə vibrasiyalı maqnitometriya metodu ilə tədqiqatlar 
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aparılmışdır. Məlumdur ki, aşağı temperaturlar oblas-

tında maqnit xassələrə malik olan materialların kristal 

quruluşlarında atomların istilik rəqslərinin amplitudu-

nun və fluktuasiyaların azalması hesabına uzaq maqnit 
nizamlılığının güclənməsi baş verir. Xarici maqnit sa-

həsinin təsiri ilə aşağı tempearaturlar oblastında alın-

mış histerezis əyriləri, materialların maqnit xassələri 
haqqında geniş məlumatlar əldə etməyə imkan verir. 
Ona görə də, B = ±2 Tl xarici maqnit sahəsinin təsiri 
altında vibrasiyalı maqnitometriya metodu ilə otaq 
temperaturundan T = 5 K-ə qədər aşağı temperaturlar 
oblastında BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) heksaferritləri-
nin nümunələrinin maqnit xassələri tədqiq edilmişdir. 
Birləşmələrin tərkibində Fe3+

 maqnit ionlarının Al3+
 

diamaqnit ionları ilə qismən əvəz edilməsi zamanı 
maqnit xassələrinin dəyişməsi müəyyənləşdirilmişdir. 
Otaq temperaturunda və T = 5 K temperaturda (helium  

temperaturunda) Al  atomlarının 0.1 ≤ x ≤ 1.2 konsen-

trasiyası intervalında BaFe12-xAlxO19 bərk məhlul-
larının təyin edilmiş xüsusi maqnit momentlərinin xa-

rici maqnit sahəsindən asılılıqları (histerezis əyriləri) 
şəkil 2-də verilmişdir. Asılılıqlardan görünür ki, xarici 
maqnit sahəsinin təsiri ilə xüsusi maqnit momentinin 
qiymətində yüksəlmə baş verir ki, bu da sahənin təsiri 
ilə uzaq maqnit nizamlığının daha da güclənilməsi ilə 
əlaqədardır. Digər tərəfdən, birləşmələrin tərkibində 
Al diamaqnit ionlarının konsentrasiyası yüksəldikcə, 
xüsusi maqnit momentinin qiymətində azalma müşa-

hidə  edilir.  Otaq temperaturunda  (T=300 K)   

BaFe12-xAlxO19 birləşmələrinin tədqiqat nümunələrinin 
tərkiblərində Al atomlarının konsentrasiyası artdıqca, 
B=±2Tl xarici maqnit sahəsinin təsiri ilə xüsusi maq-

nit momentinin qiymətində σ = 49.6 A·m2
/kq (x = 0.1) 

qiymətindən σ = 32 A·m2
/kq (x = 1.2) qiymətinə qədər 

azalması baş vermişdir ki, bu da Al3+
 diamaqnit ionla-

rının təsiri ilə uzaq maqnit nizamlığının pozulmasının 
nəticəsidir. Δσ=17.6 A·m2/kq etmişdir ki, bu da xarici 
maqnit sahəsinin təsiri altında xüsusi maqnit momen-

tinin qiymətinin 35.5% azalması  deməkdir. Alümini-

um  atomlarının  müxtəlif  konsentrasiyalarında 
BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarında xüsusi maqnit mo-

mentinin qiymətləri cədvəl 3-də verilmişdir. Tərkibin-

də Al diamaqnit ionlarının konsentrasiyası yüksəldik-

cə, xüsusi maqnit momentinin qiymətində azalma mü-

şahidə edilir. Otaq temperaturunda (T = 300 K) 

BaFe12-xAlxO19 birləşmələrinin tədqiqat nümunələrinin 
tərkiblərində Al atomlarının konsentrasiyası artdıqca, 
±2 Tl xarici maqnit sahəsinin təsiri ilə xüsusi maqnit 
momentinin qiymətində σ = 49.6 A·m2

/kq (x = 0.1) 

qiymətindən σ = 32 A·m2
/kq (x = 1.2) qiymətinə qədər 

azalması baş vermişdir ki, bu da Al3+
 diamaqnit ion-

larının təsiri ilə uzaq maqnit nizamlığının pozulma-

sının nəticəsidir. Δσ = 17.6 A·m2/kq etmişdir ki, bu da 
xarici maqnit sahəsinin təsiri altında xüsusi maqnit 
momentinin qiymətinin 35.5% azalması deməkdir. Al 
atomlarının    müxtəlif    konsentrasiyalarında   
BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarında xüsusi maqnit mo-

mentinin qiymətləri cədvəl 3-də verilmişdir.  
 

 
 

Şəkil 2. Otaq temperaturunda (a) və T = 5 K temperaturda (b) BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) bərk  
            məhlullarının xüsusi maqnit momentlərinin xarici maqnit sahəsindən asılılıqları. 
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                                                   Cədvəl 3. 

Müxtəlif konsentrasiyalarda BaFe12-xAlxO19 

bərk məhlullarında xüsusi maqnit 
momentinin qiymətləri. 

 
Konsentrasiya Maqnit momenti, A·m2/kq 

x = 0.1 49.6 

x = 0.3 45.3 

x = 0.6 39.5 

x = 0.9 36.1 

x = 1.2 32.0 

 

Şəkil 2- dən görünür ki, azalma əyrilərində 
əsasən xarici sahənin ± 0.2 Tl qiymətinə qədər güclü 
dəyişiklik baş verir. Sonradan qərarlaşma gedir və xa-

rici sahənin ±2 Tl qiymətində maksimum müşahidə 
edilir. Xarici maqnit sahəsinin təsiri altında eyni za-

manda aşağı temperaturların təsiri ilə xüsusi maqnit 
momentinin qiymətinin dəyişmə mexanizmi bir qədər 
də dəyişir. Şəkilə nəzər salsaq görərik ki, aşağı tempe-

raturların təsiri ilə BaFe12-xAlxO19 sistemində xüsusi 
maqnit momentinin qiymətində  daha da güclənmə 
müşahidə edilmişdir ki, bu hadisə aşağı temperaturlar 
oblastında kristal quruluşu təşkil edən atomların istilik 
rəqslərinin amplitudunun azalması mexanizminə uy-

ğun olaraq izah edilir. 
Vibrasiyalı  maqnitometriya  metodu  ilə   

BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) birləşmələrinin maqnit 

xassələrinin tədqiqi nəticələri digər BaFe12-xMexO19    

(x = 0.1-1.2) bərk məhlulları üçün aparılmış neytron 
difraksiyası tədqiqatları nəticələri ilə müqaisə etdikdə 
görünür ki, barium heksaferritin bərk məhlullarının 
demək olar ki, hamısı üçün maqnit xassələri və bu 
xassələrin dəyişmə mexanizmi eynidir. Fe atomlarını 
əvəz edən Me diamaqnit element atomlarının ion radi-

uslarından asılı olaraq, maqnit xassələrdə baş verən 
fərqləri müşahidə etmək mümkündür. 
 

4. NƏTİCƏ.  

 
Beləliklə, toz halında olan BaFe12-xAlxO19           

(x=0.1-1.2) bərk məhlullarının nümunələri normal şə-

raitdə, P63/mmc fəza qəfəsli heksaqonal simmetriyaya 

malikdirlər və konsentrasiyanın x=0.1-1.2 intervalında 
bu kristal quruluş saxlanılır. Birləşmələr neytron di-

fraksiyasi metodu ilə tədqiq edilmiş, müxtəlif kristal-
loqrafik mövqelərdə yerləşən Fe3+

 ionlarının maqnit 
momentləri təyin edilmişdir. Raman və infraqırmızı 
spektroskopiya metodları ilə atom dinamikası təd-

qiqatları aparılmış, modaların dəyişmə dinamikasının 
mexanizmi izah edilmişdir. Vibrasiyalı maqnitometri-
ya metodu ilə Xüsusi maqnit momenti təyin edilmiş və  

σ=49.6 A·m2
/kq (x = 0.1) qiymətindən σ = 32 A·m2

/kq 

(x=1.2) qiymətinə qədər azalması müəyyən edilmişdir.  

 

________________________________ 
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R.E. Huseynov 

 

INVESTIGATION OF THE MAGNETIC PROPERTIES OF BaFe12-xAlxO19 SOLID SOLUTIONS 

 

The magnetic properties of BaFe12-xAlxO19  solid solutions in Al atom concentration interval х= 0.1–1.2 are 

investigated by neutronography methods and oscillation magnetometry method. It is establisheed that the crystal structures of 

BaFe12-xAlxO19  solid solutions are stable in Al atom concentration interval from x = 0.1 up to 1.2.  The magnetic moment of 

each Fe atom being in BaFe12-xAlxO19  solid solutions  is defined and  the decrease of magnetic moments of Fe3+ ions with  

the decrease of Al3+ diamagnetic ion concentration is established. The decrease of specific magnetic moment from                        

σ = 49.6 A·m2/kg (x = 0.1) up to σ = 32 A·m2/kg (x = 1.2) is observed.       

 

 

Р.Э. Гусейнов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BaFe12-xAlxO19 

 
Исследованы   магнитные  свойства  твердых  растворов BaFe12-xAlxO19 в диапазоне концентраций атомов   Al 

х= 0.1–1.2 методами нейтронографии и методом колебательной магнитометрии. Установлено, что кристаллические 
структуры твердых растворов BaFe12-xAlxO19 стабильны в диапазоне концентраций атомов Al от x = 0.1 до 1.2. 

Определен магнитный момент каждого атома Fe, входящего в твердые растворы BaFe12-xAlxO19 , и установлено 
уменьшение магнитных моментов ионов Fe3+ с уменьшением концентрации диамагнитных ионов Al3+. Наблюдается 
уменьшение удельного магнитного момента от σ = 49.6 А·м2/кг (х = 0.1) до σ = 32 А·м2/кг (х = 1.2).  

 
Qəbul olunma tarixi: 03.05.2019 
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-KVANTLARLA ŞÜALANMIŞ (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х BƏRK MƏHLULLARININ 

İMPEDANS  XARAKTERİSTİKALARI 

 

R.M. SƏRDARLI, F.T. SALMANOV, N.Ə. ƏLİYEVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu,  
B.Vahabzadə küç., 9, 
sardarli@yahoo.com 

 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarında 25–106 Hs tezlik intervalında γ -şüalanmadan əvvəl və sonra yükdaşıma  pro-

sesləri impedans spektroskopiya metodu ilə tədqiq olunmuşdur. (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının dielektrik ölçmələri 
20–106 Hs tezlik intervalında aparılmışdır və dielektrik nüfuzluğunun, həmçinin dielektrik itgilərinin tezlikdən asılılığında re-

laksasiya xarakterli dispersiyanın olduğu müəyyən edilmişdir.  (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlul kristallarının dielektrik itgi 

bucağının tangensinin (tgδ) tezlikdən asılılığı təkçə relaksasiya ilə deyil həmçinin keçiriciliklə bağlıdır. Relaksasiya tezliyinin 

fр=103 Hs  və relaksasiya müddətinin  qiymətləri η =10-3s hesablanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, 105-5·105Hs tezlik interva-

lında lokallaşmış hallar üzrə  elektrikkeçiriciliyi ζf S (0,1 S 1,0) qanununa tabe olur. Tezliyin sonrakı artmasında sistemin 
superion halına keçidi keçiricilikdə ionalrın artması ilə əlaqədardır. 
 
Açar sözlər: bərk məhlullar, dielektrik nüfuzluğu, relaksasiya müddəti, dielektrik itgisi, relaksasiya polyarizasiyası. 
UOT: 621.315.592 

PACS: 71.20.Nr, 72.20.Ee, 72.20.Fr, 72.20.Ht 

 
1. GİRİŞ. 

 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlulları A
III

B
III

C
VI

2  

laylı-zəncirvarı yarımkeçiricilər sinfinə daxildir. Müa-

sir bərk cisimlər fizikası və bərk cisim elektronikası-
nın inkişaf xüsusiyyətləri strukturun nizamsızlığı ilə 
əlaqədar materialın xüsusiyyətlərinə əsaslanan yeni fi-
ziki xassələrin istifadəsinə əsaslanır. Əgər struktur 

matrisin düyünlərinin yeridilməsində ideal kriptoqra-

fik simmetriya saxlanarsa, bu düyünlərin (bərk məh-

lullar) doldurulması, elektron spinlərinin (spin poz-

ğunluğu) və s. oriyentasiyasında periodikliyin pozul-

ması səbəbiylə nizamsızlıq ola bilər. Nizamsız materi-

allar enerji spektrində xüsusi xüsusiyyətlərin müşahi-
də olunduğu geniş obyektlər sinfidir. Belə materiallar-

da dielektrik xüsusiyyətlərinin relaksasiya prosesləri-
nin mexanizmi dəyişir, yükdaşınma prosesində xarak-

terik xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Müxtəlif mexa-

nizmləri ölçülə bilən parametrlərə ayırmaq istəyərkən 
böyük çətinliklər yaranır. Texniki məqsədlər üçün, ak-

tual mühitdə yükdaşıyıcıların  təbiətini öyrənmək üçün 
elektrik ötürülməsi mexanizmini yaratmaq lazımdır. 

TlВ111СVI
2 ümumi formulda birləşə bilən anizo-

trop kristallar arasında zəncirvari və laylı struktura sa-

hib olan kristallar xüsusi yer tutur. Bu birləşmələr inf-

raqırmızı, görünən və X-ray spektr oblastlarında 
yüksək həssaslıq nümayiş etdirirlər [1-10]. Birləşmə-

lərin bu xüsusiyyətinə görə, optoelektron sistemlərdə, 

fotorezistorlar, fotodetektorlar, rentgen detektorlar, 

nüvə detektorları və. s. funksional elementlər kimi is-

tifadə olunur [11-18].  

Bu işin əsas məqsədi, (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk 
məhlullarının dəyişən elektrik sahəsində, müxtəlif tez-

lik intervalında γ -şüalanmadan əvvəl və sonra impe-

dans spektrlərini tədqiq etmək, bərk məhlulların die-

lektrik sabitinin xüsusiyyətlərini, həmçinin dielektrik 

itgilərinin təbiətini müəyyən etməkdən ibarətdir. Bun-

dan əlavə, (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х  ikili sistemlərin faza 

diaqramlarındakı kəsiklər üçün elektrikkeçiriciliyinə 

tərkibin, quruluşun və γ-şüalanmanın təsiri öyrənil-

mişdir. Tədqiqat obyekti kimi, xüsusi ikili sistemlərin 
seçilməsi aşağıdakı amillərlə izah edilə bilər: 
TlGaSe2-TlInS2 sistemləri üçün oxşar monoklin quru-

luş və elemenlərin ion radiuslarının yaxınlığını qeyd 
etmək vacibdir (RIn3+ = 0,081нм,  RGa3+= 0.062 нм, 
RSe2- = 0.198 нм, RS2-= 0.184нм). Bu çoxkomponentli 
birləşmələrdə temperaturun geniş intervalında bərk 
məhlulların əvəzləmələrinin mövcuddlugunun yüksək 
olduğu Qoldmit qanunu ilə uyğundur. 
 

2. EKSPERİMENT. 

 

Bərk məhlul nümunələri, vakuumlaşdırılmış 
kvars ampulada ilkin komponentlərin (təmizlik dərə-

cəsi 99.99) ərintilərindən sintez edilmiş və onların mo-

nokristalları Bricmen metodu ilə yetişdirilmişdir. 
Tədqiqat üçün nümunələr kristalın "c" oxuna perpen-

dikulyar istiqamətdə düzbucaqlı formada  kəsilmişdir. 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlul kristal nümunələri-

nin elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılığını 
ölçmək üçün tədqiq olunan materiallardan kondensa-

tor hazırlanmışdır. (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlul 
nümunələrinin elektrikkeçiriciliyi 20-10

6 
Hs tezlik 

intervalında impedans spektroskopiyası metodu ilə 
tədqiq edilmişdir. Xarici sahə tətbiq etmədən nümunə 
350 K temperaturda bir necə saat saxlanıldı. Elektrik-

keçiriciliyinin tədqiqatları E7-25 rəqəmsal ölçü ciha-

zında aparılmışdır, ölçmənin dəqiqliyi 0.1 % -dir 

 

3. NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR. 

  

a) (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarında 

dielektrik sabitinin (ε′, ε′′) tezlikdən asılılığı. 
 

Nizamsız struktura malik birləşmələrə zəif dəyi-

şən elektrik sahəsi tətbiq etdikdə, müxtəlif temperatur 
və tezlik intervalında baş verən üç fərqli yükdaşınma 
mexanizminin mövcudluğu nəzərə alınmalıdır [19].  

Delokalizə olunmuş hallarda yükdaşınma yüksək 
tezliklərdə baş verir. 

mailto:sardarli@yahoo.com
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Lokallaşmış hallar üzrə keçiriciliyin tezlikdən 
asılılığı aşağıdakı qanunla dəyişir: 

 

        Re ζ(ω) ~ωs                                                      
(1) 

 

Burada 0.7 <s< 1. 

Bu asılılq adətən 106 Hs tezliklərə qədər həyata 
keçir. Nizamsız sistemlərdə yükdaşınma mexanizmi 
sıçrayışlı xarakter daşıyır [19,20]. (1) asılılığı geniş bir 

tezlik intervalında həyata keçirilir.  
İş [22]-də sıçrayışın uzunluğunun geniş yayıl-

ması ilə dəyişən elektrik sahəsində elektrik daşınması 
prosesləri nəzərdən keçirilmişdir. Bu mexanizim elek-

tron-fonon qarşılıqlı təsirinə əsaslanan, lokallaşmış  
hallar arasındakı potensial baryer vasitəsi ilə yükdaşı-
yıcıların tunelləşməsi kimi təmsil oluna bilər. Bu mo-

del sonda (1) ifadəsinə gətirib çıxarır. Orta effektiv 

üsula əsaslanan sıçrayışlı keçiriciliyin təhlili [21] işin-

də verilmişdir. Bu metodda, həm qısamüddətli düzəl-
dilmiş sistemlər, həm də fəzada düyünlərin ardıcıl tən-

zimlənməsinə dair məsələlər nəzərdən keçirilir. Bu 

üsulda Ψ(ω) funksiyasının tezlikdən asılılığı nəzərə 
alınır, sabit cərəyan və yüksək tezlikli proseslərin payı 
nəzərə alınmır. [21] -ə görə üçölçülü sistemlər üçün 
Ψ(ω) funksiyasının fərqli sahələri; sonsuz klasterlər 
üzərində sıçrayışlar, Ψ(ω)~ 1/ ω; böyük , lakin sonlu 
bir klaster halında Ψ(ω) ~ lnω; ikidən çox düyünü olan 
klaster halında , Ψ(ω) ω –dan asılı olmur; ikidüyünlü 
sıçrayışlar üçün Ψ(ω) artan ω ilə azalır. Beləliklə, ni-
zamsız mühitdə dəyişən cərəyanın yükdaşınma prose-

sinin tədqiqi zamanı eksperimental məlumatların diq-

qətlə təhlil edilməsi və ən uyğun modelin seçilməsi tə-

ləb olunur. Bərk cisimlərin dielektrik parametrlərini 
ölçərkən, impedans spektroskopiya metodundan istifa-

də olunur və bir qayda olaraq, kompleks dielektrik 
sabitinin ε=ε′–jε′′ istifadə olunur, burada ε′ və ε′′ die-

lektrik sabitinin həqiqi və xəyali hissələridir. Bu üsul, 
həm tədqiq olunan obyektlərin qalınlığına, həm də 
sərhəddəki keşiricilik xüsusiyyətləri haqqında tam mə-

lumat əldə etməyə imkan verir. Ölçmə zamanı nümu-

nəyə 1 V gərginlik tətbiq edilmişdir. 
Dielektrik sabitin həqiqi və xəyali hissələri (2) 

ifadəsinə görə hesablanır. 
 

               S

Cd

0

/


   və ///

tg                   (2) 

 

Şəkil 1-də (əyri 1) (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk 
məhlullarının x=0; 0,2; 0,3 tərkiblərində dielektrik nü-

fuzluğunun həqiqi və xəyali hissəsinin tezlikdən asılı-
lığı verilmişdir. 

Bu xüsusiyyətlər, elektrik sahəsinin ölçmə tezli-

yinin artması ilə kompleks impedans komponentləri-

nin qiymətlərinin  azalmasının müşahidə olunması dis-

persiya xassələrini aşkar edir. Şəkil 1 əyrilərində 10-

dan 10
6
 Hs-dək artan tezliklərdə ε′ zəif azalır və nisbə-

tən aşağı tezliklərdə kəskin aşagı düşür, yüksək 
tezliklərdə (f>10

3
 Hs) ε′ f-dən zəif asılı olduğu və 

10
6Hs tezliklərində ~18,0 qiymətini aldığı göstərilmiş-

dir.  (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlul kristalları üçün 
yüksəktezlikli dielektrik sabitinin bu qiymətləri eyni 
zamanda optik dielektrik sabitinin ε′ qiyməti ilə eyni-
dir. 0.25 MQr doza ilə qamma şüalanmaya məruz qa-

lan nümunələrin tezlik dispersiyasının təbiəti zəif də-

yişir (şəkil 1 əyri а və b). Yüksək tezliklərdə 
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х  bərk məhlullarında  x=0 olduq-

da, ε′ 10 dəfə azalır, x=0.1 tərkibi üçün ε′ 2 dəfə, x=0.2 

üçün isə ε′ 1.5 dəfə azalır. ε′ və ε′′ tezlik dəyişməsinin 
təbiəti (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarında di-

elektrik sabitinin relaksasiya dispersiyası mövcudlu-

ğunu göstərir. 
 

 
 

Şəkil 1. T=300K temperatur intervalında (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının kompleks  dielktrik nüfuzluğunun  
             həqiqi və xəyali hissələrin tezlik dispersiyasından asılılığı. a-0MGy əyri 1– x=0; 2– x=0,2; 3– x=0,3; 

             b– 0.25 MGy əyri 1– x=0; 2– x=0,2; 3– x=0,3. 
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(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х kristalların dielektrik sabiti-
nin (ε′′) xəyali hissəsinin tezlik asılılığında tezlik dis-

persiyası mövcuddur, lakin şüalanmadan əvvəl və  

qamma şüalanmaya məruz qalmış nümunələrdə tezlik 
asılılığı zəifdir. Məlumdur ki, dielektriklərdə aktivləş-

dirmə və relaksasiya prosesləri, kompleks dielektrik 

sabitinin  xəyali hissəsinin ε′′ tezlikdən asılılığında 
maksimumla müşahidə olunur, ancaq şəkil 1 a və b -
də həm ilkin, həm də şüalanmış nümunələr üçün ε 

tezliyin artması ilə azalır. Bu cür dəyişiklik keçiricili-

yin artmasına xarakterikdir, çünki ε'~ ζ (ω)/ω, (1) ifa-

dəsini nəzərə alaraq ε′′~ ω-(1-s)
 yaza bilərik. 

 

b) Dielektrik itgilərinin tangens bucağının  
tezlikdən asılılığı. 

 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının dielek-

trik itgilərinin tangens bucağının tezlikdən asılılığı 
şəkil 2-də verilmişdir. Bərk məhlulların bütün nü-

munələri üçün f~10
3
 Hs tezlik intervalında tgδ(f) ası-

lılığında maksimum müşahidə olunur və  106 
Hs tez-

likdə minimuma düşür. fр = 10
3 
Hs tezlik dispersiyası-

nın və relaksasiya müddətinin η = 10
-3 qiyməti hesab-

lanmışdır.  Eyni  tezlik sahəsində ölçülmüş 
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının dielektrik it-
giləri şəkil 2-də göstərilmişdir. Bu çür xüsusiyyət 
tgδ(f) bərk məhlul kristallarında relaksasiya itgilərinin 
mövcudluğunu və sıçrayışlı keçiriciliyinin olduğunu 
göstərir [9].  

[23, 24] işlərdə   (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məh-

lullarının keçiriciliyin temperaturdan asılılığı göstəril-
mişdir ki, bu da yükdaşıyıcıların ion konsentrasiyaları-
nın artması ilə əlaqədardır və xarici elektrik sahəsinin 
təsiri altında bloklanmış elektrodlardan istifadə edərək 
elektron oblastda kristallar ikiqat elektrik sahəsində 
formalaşırlar. 

Bu səthdə  tutumun artması dielektrik sabitin 

kəskin artmasına səbəb olur (şəkil 1 və 2). Şəkil 3-də 
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х  bərk məhlulların х=0; 0.1 və 0.3 

tərkibləri üçün T=350 K də ac-keciriciliyinin tezlikdən 
asılılığı verilmişdir. Ölçmələr şüalanmadan əvvəl (a) 

və γ - 0.25 MGy şüalandıqdan sonra (b) aparılmışdır. 
[23, 24] ədəbiyyatlara əsasən 350 K temperaturda 

sistem superion fazada olur. 10
6 Hs tezlikdə bərk 

məhlulların ac-keçiriciliyində təxminən 10 dəfə kəskin 

artım müşahidə olunur. 0.25 MGy dozada qamma 

şüalanma keçiriciliyin tezlikdən asılılığına faktiki ola-

raq təsir etmir. Göründüyü kimi, 350 K-də (TlGaSe2)1-

x(TlInS2)х bərk məhlulların artıq superion fazada 

olması, bu temperaturda keçiricilikdə ionların iştirak 

etməsi ilə və sistemin nizamsız olması ilə əlaqədardır.  
Beləliklə, bu şərtlərdə radiasiyanın təsiri ilə yaranan 

əlavə defektlər  keçiriciliyin tezlikdən asılılığına təsir 
göstərməz. 

Tədqiq olunan kristalların laylı quruluşu Tl
1+ 

ion-

ları üçün Ga4Se10(In4S10) layları arasında boşluqlarda 
olan və laylarla zəif əlaqəsi olan, sistemin ion keçirici-

liyini yaradan uyğun keçirici kanallar yaradır [23].  

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlul nümunələri üçün 
350K-də ölçülmüş şüalanmadan əvvəl (a) və 
0.25MGy dozada ölçülmüş Z′(f) və Z′′(f) asılılıqları 
şəkil 4-də verilmişdir. Müşahidə olunan xüsusiyyətlər 
kompleks impedansda ölçmə sahəsinin tezliyinin art-
ması ilə azalmaya səbəb olan dispersiyanı göstərir. 
Aşağı tezlik intervalında 104 

Hs-ə qədər radiasiya tə-

sirinə məruz qalmayan nümunələrdə tədqiq edilən 
funksiyalarda ümumi azalma müşahidə olunur. Eyni 

zamanda, 10
3 Hs tezlik intervalında radiasiya təsirinə 

məruz qalmış bərk məhlulların x=0,2 və 0,3 nümunə-

lərində nəzərə çarpan xüsusiyyətlər müşahidə olunur 

(əyri b). 10
4 

Hs -dən yuxarı tezliklərdə kompleks im-

pedansın həqiqi və xəyali hissələrinin spektrləri sabit 
minimum qiymətə bərabər olur (alır). İmpedans dis-

persiyasının mövcudluğu,  impedansın xəyali hissəsi-
nin Z'' həqiqi hissədən Z′ asılılığını nəzərdə tutan 
hodoqrafdan istifadə edərək təyin olunan elektrik 
relaksasiya müddətinə bərabər olur.  

  

 
Şəkil 2. T=300K temperatur intervalında (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının  dielektrik itgi bucağının tezlikdən  
              asılılığı. a- 0MGy əyri 1– x=0; 2– x=0,2; 3– x=0,3: b– 0.25 MGy əyri 1– x=0; 2– x=0,2; 3– x=0,3. 

 
Şəkil 3. T=300K temperatur intervalında (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının аc–keçiriciliyi a-0MGy əyri 1–x=0;  

              2–x=0,2; 3–x=0,3: b–0.25 MGy əyri 1–x=0; 2–x=0,2; 3–x=0,3. 
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c) ac keçiricilik. 
 

[11] işdə (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlulların-

da Т>300K-də keçiriciliyin sıçrayışla artması müşahi-

də olunmuşdur ki, bu da yükdaşıyıcıların ion konsen-

trasiyasının artması ilə əlaqəlidir.Bunula belə, (elek-

trodların bloklanma halında) xarici elektrik sahə-

sinin tətbiqi elektron oblastında formalaşan ikiqat 
elektrik sahəsinə gətirib çıxarır.  

Şəkil 3-də (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlulları-
nın  (х=0; 0.1 и 0.3) T=300K temperaturda ac keçi-
riciliyinin temperaturdan asılılığı verilmişdir. Ölşmə-

lər şüalanmadan əvvəl (a) və şüalanmadan sonra (b)  

0-25 MGy dozada aparılmışdır. 106
 tezliyində bərk 

məhlulun ac keçiriciliyinin  təxminən 10 dəfə kəskin 
artımı müşahidə olunur. Şəkil 3-dən görünür ki, 
0.25Mgy şüalanma dozasında elektrik keçiriciliyinin 
tezlik asılılığına, praktiki olaraq radiasiya təsir etmir. 
Bu onunla əlqədardır ki, (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk 
məhlulu 300 K temperatur və 106

 tezliyində superion 

fəzada yerləşir, bu tempraturda və bu tezlikdə keçirici-

lik əsasən ionlaşmış və sistem nizamsızlaşmışdır. Be-

ləliklə, bu şəraitdə əlavə defektlər radiasiyaya məruz 
qaldıqda elektrik keçiriciliyinin tezlik asılılığına təsir 
göstərmir. 

Məlumdur ki, TlВ3С6
2 qrup kristallarda  keçirici-

lik Fermi səviyyəsi yaxınlığında lokallaşmış halların, 
fononların iştirakı ilə və dəyişən uzunluqlu sıçrayışın 
köməyi ilə otürülür [12-14]. 

Dəyişən elektrik sahəsində və otaq tempraturun-

da (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlulların keçiricilik 
mexanizminin öyrənilməsi maraq kəsb edir. Şəkil 3-də  
T=300K-də (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlulların 
elektrik keçiriciliyinin tezlikdən asılılığı verilmişdir. 

ζac(f) asılılığının xarakterik xüsusiyyətindən gö-

rünür ki , ζac~f
0.6 kiçik tezliklərdə  f ~5·105

Hs olduqda, 

bu asılılıq ζac~f
0.8 qanununa  tabedir. [7] işdə bu cür 

asılılıq Fermi səviyyəsi yaxınlığında lokallaşmış halla-

rın keçirilməsi ilə əlaqədardır. 
Keçiriciliyin sıçrayışlı olmasını nəzərə alaraq  

f<<˅ph  və ˅ph=10
12 

Hs tezliklərdə lokallaşma radiusu 
a= 34Å, sıçrayışlı keçiriciliyin xarakterik parametrləri 
- Fermi səviyyəsində hal sıxlığı (NF), sıçrayışın orta 
uzunluğu (R), dərin tələlərin konsentrasiyası (Nt) fermi 

səviyyəsində lokallaşmış halların enerjisi ΔE hesab-

lanmışdır. Cədvəldə T=300K və 5∙105
 Hs tezliyində 

sıçrayışlı keçiriciliyin xarakterik parametrləri veril-
mişdir. 0.25 MGy dozada kristalların şüalanması 
keçiriciliyin xüsusiyyətlərinə təsir etməmişdir. 

 

d) Komplek impedans spektrlərinin həqiqi və 

xəyali hissələrinin (Z
ʹ
(f); Z

ʹʹ
(f)) tezlikdən  asılılığı. 

 

Səthə yaxın oblastda meydana gələn yüklərin 
ümumi keçiricilikdə keçiricilik payını ayırmaq üçün 
impedans spektroskopiya metodundan istifadə olunur. 
İmpedans spektroskopiya metodu qodoqraf əyrilərin 

qurulmasına və onların analizinə əsaslanır.  
Şəkil 4-də 0.25MGy dozada şüalandırılmış 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlulların T=300K-də 
Z

ʹ
(f) və Z

ʹʹ
(f) asılılıqları əyri (a) və (b) verilmişdir. Ve-

rilmiş asılılıqda dispersiya  müşahidə olunur ki, bu da 

dəyişən sahədə tezliyin artması ilə impedans kompo-

nentlərinin aşağı düşməsini göstərir. Nümunələrdə 10
4 

Hs kiçik tezlik oblastında, radiasiyaya məruz qalma-

yan tədqiq olunan  funksiyaların azalması müşahidə 
olunur. Eyni zamanda 10

3
 
 Hs tezlikdə x=0.2 və 0.3 ol-

duqda şüalanmış nümunələrdə göstərilən  xüsusiyyət-
lər müşahidə olunur (əyri b).10

4
  Hs-dən yuxarı olan 

tezliklərdən başlayaraq kompleks impedansın xəyali 
və həqiqi komponentlərinin spektrləri daim minimum 

qiymətlər alır. İmpedans dispersiyanın mövcudluğu 
elektrik relaksasiyası zamanı impedansın (Z'') xəyali 
komponentinin həqiqi (Z') üzərində asılılığını quraraq 
qodoqrafın köməyi ilə təyin olunur. 
 

 
Şəkil 4. T=300K temperatur intervalında (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının   kompleks impedansın həqiqi və 

xəyali hissəsinin tezlidən asılılığı. Şək a-0MGy əyri 1–x=0; 2–x=0,2; 3–x=0,3: b–0.25 MGy əyri 1–x=0; 2–x=0,2; 3–x=0,3. 
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Şəkil 5-də  (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х  bərk məhlulla-

rının 350 K temperaturda impedans qodoqrafları 
verilmişdir. Ölçmələr şüalanmadan əvvəl (a) və γ-

şüalanmanın 0.25 MGy dozasında aparılmışdır. Əldə 
olunan əyrilərin şəkli diffuziya mexanizmi ilə əlaqəli 
iki relaksasiya mexanizminin varlığını göstərir; [23] 

işində impedans hodoqrafının aşağı tezlikli hissəsində 
düz xətlərin Varburq impedansı ilə əlaqəli olduğu gös-

tərilmişdir. Bununla yanaşı, kristalın həcmi xüsusiy-

yətlərini əks etdirən relaksasiya mexanizmi talli 

altqəfəsində Tl1+  vakansiyaları üzrə  ion keçiriciliyinin 

baş verməsi ilə şərtlənir. Kristalların 0.25 MGy doza-

da şüalanmasından sonra aşağı tezlik hissəsində (şəkil-

də əyri b), Varburq diffuz impedansı ilə əlaqəli  olan 

düz xətlər Z'' ilə Z' maksumum qiymətdən daha aşağı 
olduğu ortaya çıxır. γ – şüalanmadan sonra nümunələ-

rin impedans hodoqrafındakı belə dəyişiklik şüalan-

madan sonra relaksasiya proseslərinin təbiəti ilə 
əlaqədardır. 

 

 
Şəkil 5. T=300K temperatur intervalında (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarının impedans qodoqrafı. a - 0MGy əyri  
            1–x=0; 2– x=0,2; 3– x=0,3:  b– 0.25 MGy əyri 1– x=0; 2– x=0,2; 3– x=0,3. 

 

4. NƏTİCƏ. 

 

 (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlulların (x=0; 0.2 

və 0.3 nümunələrində) kompleks dielekrik nüfuzluğu-

nun həqiqi və xəyali hissələri (a), dielektrik itkisinin 

tangens bucağı (b), ac-keçiriciliyi (c)  və kompleks 

impedansın həqiqi və xəyali hissələri (d)  0.25MGy 

şüalanma dozasından əvvəl və sonra geniş tədqiq 

olunmuşdur. 
Dielektrik nüfuzluğunun tezlik dispersiyası və 

dielektrik itki bucağının relaksor xassələri müəyyən 

edilmişdir. Göstərilmişdir ki, yükdaşınma mexanizmi 
105 Hs tezlikdə Fermi səviyyəsi yaxınlığında sıçrayışlı 
xarakter daşıyır. γ şüalnamadan əvvəl və sonra keçiri-
ciliyin verilmiş  mexanizminin  parametrləri qiymət-
ləndirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, keçiriciliyin 
T=350K və 106 Hs tezlikdə sıçrayışla artması sistemin 
superion halına keçməsi ilə əlaqədardır. 

______________________________ 
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R.M.Sardarly, F.T.Salmanov, N.A.Aliyeva 

 

IMPEDANCE CHARACTERISTICS OF γ ̶ IRRADIATED (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х  

 SOLID SOLUTIONS  

 
Using the impedance spectroscopy methods the charge transfer in solid solution  (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х in the frequency 

range of 20 –106 Hz before and after γ  ̶  irradiation with a dose of 0.25 MGy have been investigated. The relaxation character 

of dielectric constant dispersion and dielectric loss nature are established. The frequency dependence of the dielectric loss 

tangent (tgδ) in solid solution crystals (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х is due not by only thr relaxation polarization, but also by through 

conduction. The response rate is fр=103 Hs  and the duration of the relaxation period is η = 10-3s. It is found that the regularity 

ζf S (0,1 S 1,0) indicating on electric conduction on localized states takes place in frequency range 105 - 5·105 Hz for the 

electric conduction. The further frequency increase leads to the increase of ionic conductivity and to the system transition in 

the superionic state.  

 

 

 

Р.М. Сардарлы, Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева  
 

ИМПЕДАНСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ γ  ̶ ОБЛУЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х  

 
Методами  импедансной спектроскопии исследованы процессы переноса заряда в твердых растворах 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х в диапазоне частот   20 –106 Гц до, и после γ  ̶ облучения. Установлен релаксационный характер 
дисперсии диэлектрической проницаемости, а также природа диэлектрических потерь.  Частотная зависимость тан-

генса угла диэлектрических потерь (tgδ) в кристаллах твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х обусловлена не только 
релаксационной поляризацией, но и сквозной проводимостью. Частота релаксации составляла 103Гц, а продолжи-

тельность периода релаксации η = 10-3 с. Установлено, что в частотном интервале 105 - 5·105 Гц для электропровод-

ности выполняется закономерность ζf S(0,1 S 1,0) указывающая на проводимость по локализованным состояниям. 
Дальнейший рост частоты приводит к росту ионной проводимости и переходу системы в суперионное состояние. 
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YÜKSƏK  HĠDROSTATĠK  TƏZYĠQĠN  SnSe  MONOKRĠSTALININ  KĠNETĠK  
XASSƏLƏRĠNƏ  TƏSĠRĠ 

 

ġ. QASIMOV, Ġ. QASIMOĞLU 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 
Bakı, Az 1143, H.Cavid, 131   
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Təcrübi olaraq hidrostatik təzyiqin SnSe monokristalının elektrik keçiriciliyinə və  Holl effektinə təsiri öyrənilmişdir. 
Qeyd olunmuşdur ki, elektrik keçiriciliyinin hidrostatik təzyiq altında artması yükdaşıyıcıların yürüklüyünün artması ilə 

əlaqədardır. 
 

Açar sözlər: Hidrostatik təzyiq, Holl effekti, yürüklük, zona quruluşu.  
PACS: 61.80.Ed 

 
Müasir elektronikanın müxtəlif oblastlarında isti-

fadə etmək üçün A
4
B

6 
qrupuna daxil olan maddələr 

perspektivli hesab olunur. Bu sahələr detektorlar İQ 
şüalanma mənbələri, termoelektrik materialları, günəş 
batareyaları, yaddaş elementləridir. SnSe monokristalı 
A

4
B

6
 yarımkeçirici birləşmələr qrupuna daxildir. Qa-

lay Selen laylı quruluşa malikdir (b və c oxları lay 
müstəvisində, a oxu isə onlara perpendikulyar yer-

ləşir), ortorombik qəfəsə (a=11,57, b=4,19, c=4,46A
o
) 

malikdir [1]. SnSe birləşməsinin kinetik parametrləri-

nin, yükdaşıyıcıların geniş konsentrasiyası intervalın-

da kompleks öyrənilməsi üçün təcrübələr aparılmışdır. 
Bunun əsasında onların zona quruluşları və yükdaşıyı-
cıların səpilmə mexanizmləri araşdırılmışdır. 

SnSe birləşməsində valent zonasının aralarındakı 
energetik məsafə Eo =0,005 eV olan iki alt zonadan 

ibarət olduğu müəyyənləşdirilmiş, ağır və yüngül de-

şiklərin effektiv kütlələrinin nisbəti m2/m1=4,38 olaraq 

təyin edilmişdir [2-3]. SnSe monokristalı üçün elektrik 

xassələrinin anizotropluğu xarakterikdir. Bu mono-

kristalın xüsusi  müqavimətinin c oxuna paralel istiqa-

mətindəki qiyməti bu oxa perpendikulyar istiqamət-

dəki qiymətindən təqribən beş dəfə böyükdür. Otaq 
temperaturunda ölçülmüş Holl yürüklüyü isə c oxuna 

perpendikulyar istiqamətdə 4 dəfə böyük olmuşdur. 
SnSe-də Holl yürüklüyü temperaturdan T

-2
 qanunu ilə 

asılıdır. Bu qəfəsin optik, eləcə də akustik rəqslərində 

səpilmə ilə izah olunur. 

SnSe monokristalının qadağan olunmuş zonası-
nın eni iki temperatur üçün (300-77) K müəyyən 

olunub, uyğun olaraq 0,90 və 0,95 eV-a bərabərdir [4]. 

SnSe nümunəsində müxtəlif iki kristalloqrafik 

istiqamətdə elektirik keçiriciliyi və Holl effekti 141-

553 C temperatur intervalında tədqiq edilmişdir [5]. 

SnSe monokristalının istidən genişlənmə əmsalının 
tədqiqi göstərmişdir ki, 541C

o
 temperaturda ikinci növ 

faza keçidi baş verir [6]. 

SnSe kristalının kinetik xassələri yüksək təzyiq 

altında (25 Gpa-a qədər) öyrənilmişdir. 12,6 Gpa təz-

yiqdə yarımkeçirici halından yarımmetal halına keç-

məsi müşahidə olunmuş, sonra isə rombikdən mono-

klinə faza keçidi baş vermişdir [7].  

Bu işdə məqsədimiz SnSe monokristalının otaq 
temperaturunda elektrik keçiriciliyinin, Holl əmsalının 
və yükdaşıyıcıların yürüklüyünün hidrostatik 

təzyiqdən 0-0,8 GPa intervalında asılılığını təcrübi  
yolla  öyrənməkdir 

Ölçmələr berillium-bürünc materiallarından ha-

zırlanmış yüksək təzyiq kamerasında aparılmışdır [8]. 
Təzyiqin ölçülməsi üçün mühit transformator yağı ilə 

neftin qarışığından (1:1) istifadə edilmişdir. Təzyiq 

1% dəqiqliklə manqan monometrinin köməyi ilə öl-
çülmüşdür. Bütün ölçmələr otaq temperaturunda sabit 

cərəyanda kompensasiya metodu vasitəsi ilə apa-

rılmışdır. SnSe monokristalı Bricmen üsulu ilə alınmış 
p-tip yarımkeçiricidir. Atmosver təzyiqində və otaq 

temperaturunda tədqiq olunan SnSe monokristalının 
kinetik parametrləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

σo= 0,128  0m
-1

 sm
-1

, Ro =200sm
3
/k, p0=3,1x10

16
, 

Uo=25,64 sm
2
/v.san 

 

 
Şəkil 1. Otaq temperaturunda SnSe monokristalının  
             elektrik keçiriciliyinin təzyiqdən asılılğı. 

 

 
 

Şəkil 2. Otaq temperaturunda SnSe monokristallarının     
             Holl əmsalının təzyiqindən asılılığı. 
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Şəkil 1-də otaq temperaturunda SnSe monokris-

talının elektirik keçiriciliyinin hidrostatik təzyiqdən 

asılılığı göstərilmişdir. Şəkildən görünür ki, hidrosta-

tik təzyiqin 0-dan 0,8 Gpa qədər artmasından elektrik 

keçiriciliyi 2,7 dəfə artır.  

 
Şəkil 3. Otaq temperaturunda SnSe monokristalının  
             yürüklüyünün təzyiqdən asılılğı. 
 

Şəkil 2-də otaq temperaturunda SnSe monokris-

talının Holl sabiti dəyişməz qalır, yəni yükdaşıyıcıla-

rın konsentrasiyası  hidrostatık  təzyiqdən  asılı  deyil. 

Şəkil 3-də otaq temperaturunda SnSe monokris-

talının yükdaşıyıcılarının yürüklüyünün hidrostatik 
təzyiqdən asılılığı göstərilmişdir. Təzyiqin 0-dan 

0,8Gpa-a qədər artması yükdaşıyıcıların yürüklüyünü 
2,5 dəfə artırır. Şəkildən görünür ki, deşiklərin yürük-

lüyü otaq temperaturunda təzyiqdən eksponesial asılı-
dır. 

          Up=Uo.e
βP

            β=dup/dp  

 

Yürüklüyün barik əmsalı β=0,625 Gpa
-1

. 

Atomların bir-birinə yaxınlaşması onlar arasında-

kı qarşılıqlı təsir qüvvəsini artırır, qəfəsdə bu atomla-

rın istilik rəqslərinin amplitudu azalır. Atom rəqsləri-

nin amplidudunun azalması yükdaşıyıcıların istilik sə-

pilməsinin azalması deməkdir. Nəticədə kristalın hər-

tərəfli sıxılması, yürüklüyün armasına gətirir. Yuxarı-
da qeyd olunan faktorların dəyişməsinə səbəb onların 
effektiv kütləsidir [9].  

SnSe monokristalının elektrik keçiriciliyinin və 

Holl effektinin hidrostatik təzyiq altında tədqiqi (şəkil 

3) göstərir ki, elektrik keçiriciliyinin hidrostatik təzyiq 

altında artması yükdaşıyıcıların  yürüklüyünün  arması  
ilə  əlaqədardır.  

___________________________ 
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THE ACTION OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURES ON THE KINETIC PROPERTIES OF 

SnSe SINGLE CRYSTALS 

                            
The analysis of the pressure dependences of the kinetic coefficients is carried out by us under the assumption that the 

increase of electric conduction of SnSe crystal with pressure increasing is caused by the increase of the current carrier 

mobility.  

 

Ш.Г. Гасымов,  И. Гасымоглу  

 

ДЕЙСТВИЕ  ВЫСОКИХ  ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ НА 

КИНЕТИЧЕСКИЙ  СВОЙСТВА  МОНОКРИСТАЛЛОВ SnSe 

                              
Анализ барических зависимостей кинетических коэффициентов, проведен нами в предположении того, что рост 

электропроводности  кристалла SnSe с увеличением  давления  вызван  увеличением подвижности носителей тока. 
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Cu əvəzləməli Ni-Zn ferritləri 950C temperaturunda termik metodla sintez olunmuşdur. Alınmış nümunələrin 

rentgenfaza, DTA analizi aparılmış, qəfəs parametrinin Cu-un konsentrasiyasından asılılığı qurulmuşdur. 
 

Açar sözlər: ferrit, termik metod, rentgenfaza, altqəfəs. 

PACS: 41.20Gz;42.72Ai 

 
1. GİRİŞ.  

 
Ni-Zn əsaslı ferritlər müasir radiotexnika, müxtə-

lif elektron qurğuları, elektronika, avtomatika, infor-

masiyanın işlənməsi və ötürülməsi sistemləri və s. 

üçün müxtəlif təyinatlı funksional elementlərin yara-

dılması sahəsində geniş tətbiqə malikdirlər. Bu isə Ni-

Zn ferritlərinin yüksək maqnit nüfuzluğu, mexaniki 

möhkəmliyi, xüsusi elektrik müqaviməti, yüksək ter-

modinamik və kimyəvi stabitlik kimi  xüsusiyyətlərə 

malik olması ilə bağlıdır. 
Ni-Zn-ferritləri haqqında  nəşr olunan elmi  əsər-

lərdə əsasən bu ferritlərin praktiki tətbiqi baxımından 
maraq kəsb edən  elektrik, maqnit, optik və s.  xarakte-

ristikalarının   öyrənilməsinə daha çox üstünlük verilib 

[1,2]. Lakin, ferritlərin bu xarakteristikalarının onların 
tərkib və strukturundan asılılığı kifayət qədər öyrənil-

məmişdir. Məhz bu baxımdan ferrit materiallarının 
öyrənilməsi hələ də aktual mövzulardandır.  

Təqdim olunan bu işdə Ni-Zn ferritində Zn ionu-

nun Cu ionu ilə əvəzləməsi tədqiq olunub. Bu ele-

mentlər atom kütləsinə, ion radiusuna və elektron sa-

yına görə fərqlənirlər. Bu fərqlərin Ni-Zn ferritində nə 

kimi dəyişikliklərə səbəb olacağını, bu əvəzləmənin 

struktur dəyişikliyi yaradıb-yaratmayacağını, faza 

keçidinin mövcudluğunun olub-olmamasını və bir çox 
başqa sualları cavablandırmağa çalışacayıq. 
 

2. NÜMUNƏLƏRİN HAZIRLANMASI. 
 

Texnika sahəsində geniş tətbiq olunan ferrit ma-

teriallarının xüsusiyyətləri onların kimyəvi tərkibin-

dən, istifadə olunan xammaldan, işlənmə və sintez 

üsulundan asılı olaraq bir-birindən əhəmiyyətli dərəcə-

də fərqlənirlər. Buna uyğun olaraq hər bir ferrit üçün 
tələb olunan xüsusiyyətləri nəzərə alan uyğun texno-

loji üsulu işlənməlidir. 

Ümumiyyətlə ferritlərin sintez texnologiyası haq-

qında məlumat [3] işində dərc edilmişdir. Oksid əsaslı 
ferrit materiallarının sintezi üçün əsasən 3 üsuldan 
istifadə olunur: oksidlərin qarışdırılması (xammal ki-
mi müvafiq metal oksidlərindən istifadə olunur) , duz 

məhlullarının termiki parçalanması (xammal kimi mü-

vafiq duzlardan  istifadə olunur), hidroksil və ya kar-

bonat duzlarının birgə çökdürülməsi üsulu (xammal 
kimi müvafiq hidroksid və ya duzlardan istifadə olu-

nur). Həmçinin bu üsulların kombinasiyasından da is-

tifadə olunur.  

Yüksək temperaturda bərk faza halında metal ok-

sidi qarışıqlarında diffuziya reaksiyası nəticəsində ku-

bik strukturlu ferritlər yaranır. Bərk fazada olan metal 

oksid qarışıqları arasında diffuziya reaksiyasının tam 
baş verməsi üçün və nəticə etibarı ilə alınan ferritlərin 

xassələrinə komponentlərin kimyəvi aktivlıyi, hissə-

ciklərin ölçuləri və homogenliyi  daha çox təsir edir. 

Yüksək maqnit xassələrinə malik olan ferritlərin sinte-

zi prosesində istifadə olunan xammalın təmizliyi, 

həmçinin qarışığın hazırlanma prosesində çirklənməsi 

də təsir edir[3]. 

Ferritlərin geniş yayılmış sintez üsulu yüksək 

temperaturlu “keramika” üsuludur. Bu üsulun mənfi 

cəhəti prosesin yüksək temperaturda (1200°C –dən 

yuxarı) getməsidir ki, bu da ferritin zərrəciklərinin öl-
çüsünün böyüməsinə və maqnit xassələrinin zəifləmə-

sinə səbəb olur. Ni-Zn ferritlərinin sintez temperaturu-

nu aşağı salmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə olu-

nur [4]. Buna sinezdə istifadə olunan materialın əzil-

məsi, öncədən tablaşdırma və müxtəlif əlavələrin edil-

məsini misal göstərmək olar. [5] işində gostərilmişdir 

ki, Ni-Zn ferritlərinə Cu əlavə etməklə aşağı tempera-

turda şpinel quruluşlu materiallar ala bilərik. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərdə tutaraq, işdə ümumi 
formula malik Ni1-xCuy Znx-y Fe2O4 ( x=0.6; y=0, 0.12 

0.24, 0.3, 0.36, 0.42, 0.6) nanotozları  yüksək tempe-

raturlu sintez metodu ilə əldə edilmişdir. Müvafiq me-

tal oksidlərin ZnO, NiO, CuO, Fe2O3 (bütün hallarda 
99% təmiz) tərkibə uyğun stexiometrik miqdarları  
xammal kimi istifadə olunmuşdur. Proses bir neçə 

mərhələdə aparılmişdır. İlkin olaraq müvafiq metal 

oksidləri əqiq dəyirmanında əzilərək qarışdırılmış, 
ələkdən keçirilmiş 900°C-də 3 saat müddətində bişiril-

miş, daha sonra qarışıq yenidən dəyirman vasitəsi ilə 

əzilmiş, ələkdən keçirilərək həb şəklində preslənib, 

950°C altı saat müddətində tablandırılmışdır. Sonra 

yenidən üyüdülərək toz halına salınmışdır.  
Alınmış nümunələrin kristalloqrafik strukturu 

rentgenfaza analizi vasitəsi ilə təyin olunub. Sintez 

olunmuş ferrit tozları D8 ADVANCE (Brucker 

Germany) rentgen difraktometrində ətraflı tədqiq edil-

mişdir. Difraksiya mənzərəsi CuK
∞
(λ=1.54060Ǻ) şüa-

lanmalı monoxromatorla skan rejimində qeyd olun-

muşdur. Kristalın ölçüləri tozların rentgen difraksiya 

piklərinin eninə uyğun olaraq Şerrer formuluna əsasən 
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hesablanmışdır (d=κλ/βcosθ). Həmçinin, nümunələrin 

DTA analizi aparılmışdı (şəkil 2). 

 

3. ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ  

 

Kristalloqrafiya nöqteyi nəzərindən ferritlər oksi-

gen anionlu səthə mərkəzləşmiş kubik qəfəsli şpinel 
quruluşa malikdirlər. Şpinel ferritlərdə elementar qə-

fəs 32 oksigen atomlu qapalı kubik qəfəsdən ibarətdir. 

Bu qəfəsdə tetraedrik («А») və  oktaedrik («В») ol-

maqla iki altqəfəs yerləşib. A və B alt qəfəslərində 

ionların yerləşməsindən asılı olaraq düzünə (qeyri 

maqnit) və çevrilmiş (ferrimaqnit) şpinel yaranır [6]. 

Ferritlərin  xarakterik xüsusiyyətləri  bu altqəfəslərdə 

dolayı mübadilə qarşılıqlı təsirinin olmasıdır (eyni alt-
qəfəs atomları arasındakı qarşılıqlı təsir fərqli alt qə-

fəsdəki atomlar arasındakı qarşılıqlı təsirə nisbətən az-

dır ) [1,2]. 

Ni1-xCuyZnx-yFe2O4 ( x=0.6; y=0, 0.12 0.24, 0.3, 

0.36, 0.42, 0.6) ferrit tozlarının rentgen difraksiya 
spekteri şəkil 1-də göstərilmişdir. Nümunələrin rent-

gen difraksiya spektrləri tədqiq olunan bütün ferrit-
lərin polikristal kubik şpinel (311) quruluşa malik ol-
masını göstərmişdir. Şəkil 1-dən  göründüyü  kimi, 

Ni1-xCuy Znx-y Fe2O4 ( x=0.6; y=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 

0.42, 0.6) ferrit nümunələrdə yaxşı kristallaşmış bir fa-

zalı ferritlərə xas olan ensiz kəskin maksimumlar mü-

şahidə olunur. Bu maksimumlar tədqiq olunan ferrit 

dənəciklərinin böyük olmasını göstərir [4,5]. 

Kubik şpinel quruluşa xas olan (111), (220), 
(311), (222), (400), (422), (511) və (440)  maksimum-

ları tədqiq olunan ferrit nümunələrinin hər birində mü-

şahidə olunmuşdur. Bu isə Ni1-xCuyZnx-yFe2O4 (x=0.6; 

y=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 0.42, 0.6) ferritlərinin Fd3m 

-𝑂ℎ7 fəza simmetriya quruluşlu şpinel ferritlər olmasını 
göstərdi. Ən güclü əksolunma maksimumu (311) müs-

təvisində qeydə alınmışdır [7,4,5]. 

Məlumdur ki, ferritlərin sintezi əsasən yüksək 

temperaturlarda mümkün olur. Bizim işdə               

Ni1-xCuyZnx-yFe2O4 (x=0.6; y=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 

0.42, 0.6) ferrit nümünələri 950C temperaturunda hə-

yata keçirilmişdir. Qeyd edək ki, Ni-Zn ferritlərinə 

CuO əlavə etdikdə, Cu ionların diffuziyasının artması-
na və bişirilmə prosesində bərk faza reaksiyasını sürət-

ləndirərək dənəciklərin böyüməsinə səbəb olur [8]. 

Qəfəs parametrinin Cu
2+

 ionundan asılılığı səkil 

2-də göstərilmişdir. Qəfəs parametri (a0) ”d”-nin qiy-

mətinə və buna uyğun (hkl) indekslərinin köməyi ilə 

hesablanır. Şəkildən də göründüyü kimi, Ni-Zn ferri-

tində Cu
2+ konsentrasiyası artdıqca, qəfəs parametri 

demək olar ki,  xətti azalır. Bu da öz növbəsində, ədə-

biyyatdakı digər nəticələrə uyğundur [4,5]. 

 

 
 

Şəkil 1.  Ni1-xCuyZnx-yFe2O4 ( x=0.6; y=0-0.6) ferrit tozlarının rentgen difraksiya spektrləri. 
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Şəkil 2. Ni0,4Cu0,3 Zn0,3 Fe2O4 ferrit tozunun DTA analizi. 

 

 
 

Şəkil 3. Ni1-xCuyZnx-yFe2O4( x=0.6; y=0-0.6) ferrit  

             tozlarının qəfəs parametrinin (a0) Zn  ionunun  

            konsentrasiyasından aslılığı. 
 

Cu
2+ konsentrasiyası artdıqca qəfəs parametrinin 

qiymətinin 8.43Å-dən 8.38Å-ə qədər azalması Cu 
ionunun radiusunun Zn ionuna nisbətən kiçik olması 
ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki, rCu2+=0.072nm, 

rZn2+=0.074nm. 

 

 

4. NƏTİCƏ. 

 

Termik metodla sintez olunmuş                        
Ni1-xCuy Znx-yFe2O4 (x=0.6; y=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 

0.42, 0.6) ferritlərin rentgenfaza analizi aparılmış və 

bu nümunələrin Fd3m -𝑂ℎ7  fəza simmpetriya quruluşlu 
şpinel ferritlər olunması müəyyən edilmişdir. Nümu-

nələrin rentgenfaza spektrlərində kubik şpinel quru-

luşa xas olan maksimumlar müşahidə olunmuşdur. Ən 

güclü əksolunma maksimumu (311) müstəvisində 

qeydə alınmışdır. Ni1-xCuyZnx-yFe2O4 nümunələrində 

Cu ionlarının miqdarı artdıqca qəfəs parametrinin 

qiyməti 8.43-dan 8.38-ə qədər azaldığı müəyyən edil-

mişdir. 
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Ni-Zn  ferrites doped by Cu have been prepared by ceramic method at 9500C temperature. The X-ray diffraction , DTA  

analyses for the obtained samples were carried out,  the dependence of the lattice  parameter on the Cu concentration is 

established.  

 

И. Ф. Юсибова 
 

           СИНТЕЗ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРРИТОВ Ni-Zn, ЛЕГИРОВАННЫХ Cu  

 
Легированные c Cu  Ni-Zn ферриты были получены керамическим методом при температуре 9500C. Проведены 
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Təqdim olunan məqalə azlaylı qrafen oksidin sintezi və alınmış məhsulun analizinə həsr olunmuşdur. Hammer 
metoduna əsasən alınmış azlaylı qrafen oksid rentgen-faza analizi və raman spektroskopiya metodu ilə tədqiq edilmişdir. D, 
G və 2D piklərinin təbiəti müəyyən edilmişdir. Raman spektrində müşahidə olunan 2D piki məhz qrafen laylarının sayına 
uyğun olub və azlaylı nümunə alındığını bir daha təsdiqləyir.    

 

Açar sözlər: nanoquruluşlar, qrafen oksid,  rentgen-faza analizi, raman səpilməsi. 

PACS: 33.20.Ea, 61.05.C- 

 

1. GİRİŞ.  
 

Müasir dövrdə aparılan tədqiqat işlərinin əksəriy-

yəti aşağı ölçülü sistemlərə həsr olunur. Belə ki, bu 

sistemlər içərisində unikal xüsusiyyətlərə malik mate-

riallardan biri də qrafit və onun modifikasiyaları hesab 
olunur. Bir sıra unikal xassələri sayəsində qrafen mü-

hüm yer tutur. Belə ki, bu unikallıq onun kitetik və op-

tik xassələri ilə bağlıdır.  
Qrafen kvazi ikiölçülü karbon nanoquruluşu olub 

eyni zamanda kvazi birölçülü karbon nanoboruların və 

kvazi sıfırölçülü füllerenlərin əsasını da təşkil edir. O, 

ilk dəfə 2004-cü ildə A.K. Qeym və K.S. Novoselov 

tərəfindən sadə üsuldan istifadə edilərək qrafitdən 

alınmışdır [1-3]. Daha sonralar qrafenin alınması üçün 
müxtəlif metodlar [2–4] təklif olunmuşdur.  

Qrafenin kütləvi şəkildə sintezi üçün əsas başlan-

ğıc material qrafen oksiddir. Ona görə də, bu tədqiqat 

işi məhz qrafen oksidin sintezinə həsr olunmuşdur. 
Qrafen oksid kompozit materiallarda, günəş enerjisin-

də, biotibbi tətbiqlərdə, sensorlarda, lazerlərdə və dər-

man daşınması kimi tətbiqlərdə geniş istifadə olunur 

[5-7]. Qrafen oksidin mühüm müsbət xüsusiyyəti odur 

ki, onun elektrik və optik xassələri idarə etmək müm-

kündür. Məsələn, oksidləşmə dərəcəsindən asılı olaraq 

qrafen oksidin elektrik xassələri dielektrikdən yarım-

keçiriciyə kimi dəyişdirilə bilər [8].  

 

2. NÜMUNƏNİN ALINMASI VƏ   
    EKSPERİMENTİN METODİKASI. 

 

Ədəbiyyatlarda qrafen oksidin bir sıra sintez me-

todları haqqında məlumat verilmişdir. Bu sintez me-

todlarından ən çox tədqiq olunanları Hammer [9], 

Brodi [10], Ştayenmauer [11], elektrokimyəvi oksid-

ləşmə  metodlarıdır.  
Qrafen oksiddə layın qalınlığı təxminən 1 nm -ə 

qədərdir. Bu da adi qrafendə layların qalınlığından 

çoxdur. Buna əsas səbəb isə qrafitin oksidləşməsi sa-

yəsində yaranan, hidroksil, karboksil və fenol qrupla-

rının  mövcudluğunu göstərmək olar.    

Bu tədqiqat işində bizim qrup, azlaylı qrafen ok-

sidin sintezini, Hammer metodundan istifadə edərək  

həyata keçirmişdir [12]. Sintez prosesini aşağıdakı ki-
mi təsvir etmək olar: 

10 ml mol 96%-li qatı sulfat turşusundan müəy-

yən miqdar kimyəvi stəkana əlavə edilir. 1 qr yüksək 

dispersli qrafit (99.9995% təmizlikdə) petri şüşəsində 

0,5 qr natrium şorası ilə mexaniki olaraq yaxşı şəkildə 

və qatı sulfat turşusunun üzərinə tökülür. Qalan miq-

dar (13 qr), qatı sulfat turşusunu da əlavə etməklə, sis-

tem maqnit qarışdırıcı ilə qarışdırılır. 2 saat ərzində 

sistemə hissə-hissə  kalium-permanqanat  (3 qr) əlavə 

olunur. Bu dövrdə qarışıq buz hamamı ilə təmasda 

olur və temperaturun 20 dərəcədə saxlanılmasına ria-

yət olunur. Qarışdırılma  dayandırıldıqdan sonra sis-

tem isti su hamamı buxarı ilə təmasda olur.  Bu zaman 

temperaturun 35 dərəcədə saxlanılmasına nəzarət edi-

lir. Bununla da şabalıdımtıl boz rəngli pasta şəklində 

qarışıq alınır. 
46 ml distillə suyu qarışığa əlavə edilir. Dərhal 

qaynar su hamamında qaynadılmağa qoyulur. 1 saat-
dan sonra 250 ml distillə suyu əlavə edilməklə qarışdı-
rılır. Bir az sonra isə 100 ml perhidrol əlavə edilir və 

qarışdırılır. Rəngdə dəyişilmə qeyd olunur. Belə ki, 

şabalıdıya çalan sarımtıl rəngli birləşmənin əmələ gəl-

məsi qrafen oksidin alınmasını əyani şəkildə sübut 
edir. Qarışığın temperaturu aşağı düşəndən sonra sü-

zülür. Filtr kağızında qalan maddə distillə suyu ilə yu-

yulur. Alınan maddə 50 dərəcə temperaturda 2 saat 

müddətində vakuum quruducu dolabda qurudulur. 

Sonda, tam quru halda toz şəklində maddə əldə edilir. 

1,8 qram maddə alınır ki, bu da 40% çıxıma uyğun 
gəlir.  

Hammer metodu ilə sintez olunmuş azlaylı qra-

fen oksidin sxematik təsviri şəkil 1-də göstərilmişdir.
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Şəkil 1. Hammer metodu ilə sintez olunmuş azlaylı qrafen oksidin sxematik təsviri verilmişdir.  
 

Hammer metodu ilə sintez edilmiş yekun məhsul 

açıq qəhvəyi rəngdədir və qatı palçıq şəklindədir. Sin-

tez olunmuş qrafen oksidin foto şəkli şəkil 2-də göstə-

rilmişdir.  

 
Şəkil 2. Hammer metodu ilə sintez edilmiş azlaylı   
            qrafen oksidin fotoşəkili göstərilmişdir. 
 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.  

Hammer metoduna əsasən alınmış azlaylı qrafen 

oksidin quruluşu, keyfiyyəti və təmizliyi- rentgen-faza 

analizindən və raman spektroskopiyasından istifadə 

edilərək öyrənilmişdir.  
Rentgen-faza analizi Almaniyanın “Bruker” fir-

masının istehsalı olan D2 Phaser diffraktometrində, 

CuKα – şüaları ilə (λ=1,5406Å) 2θ=0,5–80 bucaq in-

tervalında aparılmışdır. Kristalloqrafik, quruluş tədqi-

qatları, hesablamalar EVA və TOPAZ proqramları 
əsasında yerinə yetirilmişdir. Qurğunun elektron yad-

daşında, 2018-ci il daxil olmaqla, ASTM məlumatla-

rın olması alınan difraksiya məlumatlarının ədəbiyyat-

da olan məlumatlarla hərtərəfli müqayisə edilməsinə 

imkan yaradır. 

 
Şəkil 3. Azlaylı qrafen oksidin rentgen-faza analizi təsvir olunmuşdur.  
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Şəkil 4. Sintez olunmuş azlaylı qrafen oksidin Raman spektroskopik analizi çəkilmişdir. 
 

Şəkil 3-də Rentgen-faza analizinin nəticələri gös-

tərir ki, nümunənin spektrində 2 maksimum müşahidə 

olunur. Maksimumlardan biri 2ʘ=10 kəskin pik, di-

gəri isə 2ʘ=23 geniş pikdir. Bu nəticələri ədəbiyyat-

dan olan nəticələrlə müqayisə etsək, onun həqiqətən 

də qrafen oksid olduğu aşkarlanır [13]. 23C-də müşa-

hidə olunan pik qrafitin tam olaraq oksidləşmədiyini 

göstərir.  

Sintez olunmuş nümunənin həqiqətən də azlaylı 
qrafen oksid olduğunu təsdiq etmək üçün digər bir 

ölçmə üsulundan da istifadə olunmuşdur. Digər istifa-

də etdiyimiz metod Raman spektroskopiyasıdır. Ra-

man spektroskopiyası karbon nanomateriallarının qu-

ruluşu haqqında geniş informasiya verən mühüm bir 
metoddur.   

Raman səpilməsi spektrlərinin ölçülməsi Nanfin-

der 30 (Tokyo İnstr, Japan) konfokal raman mikro-

spektrometrində aparılmışdır. Həyəcanlandırıcı mənbə 

kimi 532 nm dalğa uzunluğu və 10 mVt olan maksi-

mal gücə malik Nd:YAG lazerindən istifadə olunmuş-

dur. Bu zaman spektral ayıretmə qabiliyyəti 0,5sm
-1

-

dir. Detektor kimi (-70C)-ə qədər soyudulan və fonon 

hesabi rejimdə işləyən CCD kamerasından istifadə 

edilmişdir. 

Əyrinin forması azlaylı qrafen oksid üçün xarak-

terikdir [3]. Belə ki, şəkil 4-də Raman analizinə əsasən 

D piki uyğun olaraq 1320 sm-1
-də, G piki uyğun ola-

raq 1582sm
-1

, 2D piki isə 2720sm
-1

 kimi olması müəy-

yən edilmişdir. Belə ki, müşahidə olunan 2D piki qra-

fen laylarının sayını göstərir. Raman analizinin bu nə-

ticələri göstərir ki, yüksək keyfiyyətli azlaylı qrafen 
oksid alınmışdır. Raman analizinin nəticələri rentgen-

faza analizinin nəticələrini təsdiqləyir. Beləliklə, deyə 

bilərik ki, Hammer metodundan istifadə edərək yük-

sək keyfiyyətə malik azlaylı qrafen oksid almaq müm-

kün olmuşdur.  
 

4.NƏTİCƏ. 
 

Hammer metodu ilə azlaylı qrafen oksid sintez 
edilmiş və iki müxtəlif üsulla analizi aparılmışdır. 
Rentgen-faza və Raman spektroskopiya analizinin nə-

ticələri göstərmişdir ki, yüksək keyfiyyətli azlaylı qra-

fen oksid sintez olunmuşdur. Raman spektrində müşa-

hidə olunan 2D piki məhz qrafen laylarının sayına uy-

ğundur və bu da laylı nümunə aldığımızı bir daha təs-

diqləyir.

_______________________________ 
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SYNTESIS AND ANALYSIS OF FEW-LAYERED GRAPHENE OXIDE  

 
The present article is devoted to the synthesis of few-layered graphene oxide and its analysis. Few-layered graphene 

oxide is synthesized by Hammer's method. The few-layered graphene oxide is analyzed by X-ray diffraction and Raman 

spectroscopy. The nature of the D, G and 2D peaks in Raman spectrum is determined. The number of layers of graphene 

oxide is determined by the 2D peak observed. 
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СИНТЕЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕСКОЛКО СЛОЕВ ОКСИДА ГРАФЕНА 

 
Статья посвящена синтезу оксида графена с малым числом слоев  и его анализу. Чешуйки   оксида графена, со-

стоящего из нескольких слоев, были синтезированы по методу Хаммерса. Оксид графена  был проанализирован с по-

мощью рентгенофазового анализа и спектроскопии комбинационного рассеяния. Была определена природа пиков D, 

G и 2D в спектре Рамана. По наблюдаемому 2D пику в спектроскопии комбинационного рассеяния определяется 
число графеновых слоев. 
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Aşağı tezlikli dielektrik spektroskopiyası metodunun köməyi ilə subikron seqnetoelektrik barium titanat hissəciklərinin 

ölçüsünün mənfi dielektrik anizotropiyasına malik smektik A maye kristalının dielektrik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur. 
Göstərilmişdir ki, seqnetoelektrik hissəciklərin əlavə olunması dielektrik nüfuzluğunun yalnız uzununa toplananını əhəmiy-

yətli dərərcədə artırır. Hissəciklərin ölçüsü böyüdükcə, bu artım daha da böyük olur. Seqnetoelektrik hissəciklər dielektrik 

nüfuzluğunun dispersiyasına da təsir göstərir. Dielektrik nüfuzluğunun uzununa toplananında aşağı tezliklərdə müşahidə olu-

nan zəif dispersiya seqnetoelektrik hissəciklərin təsiri ilə böyük tezliklər tərəfə sürüşür. Sürüşmənin qiyməti hissəciklərin 

ölçüsü böyüdükcə artır. Seqnetoelektrik hissəciklər dielektrik nüfuzluğunun eninə toplananını kiçik tezliklər tərəfə sürüşdürür 
və bu sürüşmənin qiyməti, hissəciklərin ölçüsündən, demək olar ki, asılı deyil. Müşahidə olunan bütün qanunauyğunluqların 

mövcud modellər əsasında izahı verilir. 
 

Açar sözlər: smektik A maye kristal, seqnetoelektrik hissəciklər, spontan polyarizasiya, dielektrik anizotropiya, dielektrik 

nüfuzluğu. 
PACS: 77.84.Nh, 42.70.Df, 77.22.-d, 61.30.Gd, 61.30.-v, 64.70.M-, 78.15.+e, 83.80.Xz 

 
GİRİŞ. 

 

Son iki onillikdə maye kristal əsaslı kolloidlərə 

çoxlu sayda elmi-tədqiqat işləri həsr olunmuşdur ki, 

bu işlərin icmalı ilə [1] monoqrafiyasında, [2] məqalə-

lər toplusunda və [3] məqaləsində tanış olmaq olar.  
Submikron və nanoölçülü funksional hissəciklərin 

(ferromaqnit və seqnetoelektrik hissəciklər, karbon na-

noborucuqları və s.) maye kristala cüzi miqdarda əlavə 

olunması sonuncunun xassələrində güclü dəyişikliklər 

yaradır [4-8]. Məsələn, karbon nanoboruları nematik-

izotrop faza keçidi nöqtəsini yuxarı qaldırır [9], 
seqnetoelektrik hissəciklər Frederiks effektinin astana 

gərginliyini azaldır [10-12]. Bir çox hallarda bu əla-

vələr maye kristallara xas olmayan yeni effektlərin 

yaranmasına səbəb olur. Nematik maye kristala bari-

um titanat nanohissəcikləri əlavə olunduqda, izotrop 

fazada psevdonematik domenlər yaranır ki, bu da ki-
çik astana gərginliyinə malik yaddaşlı elektro-optik 

effekt həyata keçirməyə imkan verir [13]. Maye kris-

talın xassələrində yaranan bu dəyişiklikləri praktik 

məqsədlərlə istifadə edərkən, maksimal nəticə əldə et-

mək üçün həm maye kristalın, həm də funksional his-

səciklərin tipini və maddi parametrlərini dəyişmək la-

zımdır. Təqdim olunan işdə submikron ölçülü barium 
titanat (BaTiO3) hissəciklərinin mənfi dielektrik anizo-

tropiyalı smektik A maye kristalın dielektrik xassələri-

nə təsiri tədqiq edilmişdir. 
 

EKSPERİMENT.      
 

İşdə tədqiq olunan maye kristal (kommersiya 

markası C2) aşağıdakı kimyəvi quruluşa malikdir: 

 

 
 

Bu maye kristal geniş temperatur intervalında 
(30.5°С-dən 71°С-yə qədər) smektik A fazaya malik-

dir. Molekulun uzun oxuna perpendikulyar güclü di-
pol qrupu (-NO2) maye kristalın dielektrik nüfuzluğu-

nun anizotropiyasının mənfi olmasını təmin edir. 

Smektik A maye kristaldan istifadə olunmasının üstün-

lüyü ondadır ki, onun əsasında hazırlanan kolloid bo-

yük stabilliyə malikdir və hər hansı stalizatordan isti-
fadə olunmasına ehtiyac olmur, çünki  smektik A ma-

ye kristalın böyük translayasiya özlülüyü onda disper-
siya olunmuş hissəciklərin aqreqasiyasına  və çökmə-

sinə imkan vermir.    

Məlumdur ki, barium titanat (BaTiO3) kristalı 
120°С temperaturdan aşağıda seqnetoelektrik xassə-

sinə malikdir və onun makroskopik nümunəsi tetraqo-

nal quruluşa və çox yüksək spontan polyarizasiyaya 

malik olur (otaq temperaturlarında PS=26Cm-2
 [14]). 

Nümunənin (hissəciyin) ölçüsü kiçildikcə onun tetra-

qonallıq dərəcəsi (c/a nisbəti, a – krital qəfəsin otu-

racağının tərəfi, c – hündürlüyüdür) və spontan polya-

rizasiyanın qiyməti azalır və 100 nm-dən aşağı ölçü-

lərdə kristal qəfəs kubik formaya keşir [15]. Bizim 

eksperimentdə 100 nm,  200 nm, 300 nm, 400 nm и 
500 nm (US Research Nanomaterials) ölçülü mono-

dispers BaTiO3 hissəciklərindən istifadə olunmuşdur. 
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Bu hissəciklərin skanedici elektron mikroskopda 

(SEM) görünüşünə görə (şəkil 1, a-e) onların dis-

perslik dərəcəsinə görə fikir yürütmək olar. 

BaTiO3 hissəciklərinin smektik A maye kristalda 

dispersiya olunması aşağıdakı qaydada yerinə yetiril-

mişdir: qarışıq Ultrasonic Cleaner NATO CD-4800 

ultrasəs disperqatorunda izotrop fazada 1 saat müd-

dətində silkələnir alınan kolloid disperqatorun təsiri 

altında 32o
C-yə qədər soyudulur. 

Bütün kolloidlərdə BaTiO3 hissəciklərinin kon-

sentrasiyası eyni olub təxminən 7∙1015
m

-3
-dir. Bu kon-

sentrasiyalarda hissəciklər arasındakı orta məsafə təx-

minən 5 mkm olur ki, bu da hissəciklərin öz ölçüsün-

dən azı bir tərtib böyük olur (şəkil 1,e). 

 

 
Şəkil 1. BaTiO3 hissəciklərinin SEM görüntüsü (a-e); Smektik A maye kristal – BaTiO3 kolloidinin SEM mənzərəsi (f). 
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Maye kristalın və onun kolloidlərinin dielektrik 

nüfuzluğu xüsusi konstruksiyalı elekto-optik yuvacıq-

da yerinə yetirilir. Yuvacıq bir-birindən 20 mkm qa-

lınlıqlı teflon arakəsmə ilə ayrılmış iki müstəviparalel 

şüşədən ibarətdir. Şüşələrin daxili səthi elektrod rolu-

nu oynayan çox nazik (0,1 mkm) şəffaf indium qalay 

oksidi (ITO) ilə örtülmüşdür.  
Maye kristalın planar yönəlməsini (molekullar 

elektrodların səthinə paralel yönəlir) almaq üçün elek-

trodların səthinə poliimid lakı çəkilir [16]. Homeotrop 

yönəlmə (molekullar elektrodların səthinə perpendi-

kulyar yönəlir) isə periodik sürüşmə deformasiyasının 
köməyi ilə alınır. Bir lövhənin uzununa istiqamətdə 

digərinə nəzərən təxminən 1 dəqiqə müddətində rəqs 

etdirilməsi (təxminən 1 Hz tezliklə və 0,1 mm ampli-

tudla) kifayət qədər keyfiyyətli homeotrop yönəlmə 

verir.  

Yuvacığın doldurulması maye kristalın izotrop 
fazasında kapilyar metodla yerinə yetirilir. Yucacığın 
temperaturuna nəzarət SYL-1512/TC-K3 termostatı 
ilə təchiz olunmuş xüsusi sobacıqda 0,1oC dəqiqliklə 

həyata keçirilir.  
IET-1920 RLC-metri yuvacığın elektrik tutumu-

nu (C), itki faktorunu (D)  və elektrik müqavimətini 

20 Hz-dən 1 MHz-ə qədər tezlik intervalında ölçməyə 

imkan verir. Ölçmənin yerinə yetirildiyi sinusoidal 

gərginliyin amplitudu 1 V olmuşdur. 
Maye kristal və kolloidlərin dielektrik nüfuzluğu 

və elektrik keçiriciliyi, uyğun olaraq,
0C

C


 

və  

0

0

RC


  düsturlarının köməyi ilə hesablanmışdr.  

Burada C0– boş yuvacığın tutumu, C və R  isə  maye 

kristal və ya kolloid doldurulmuş yuvacığın tutumu və 

müqaviməti, 0 = 8.85pF/m
 

elektrik sabitidir. Maye 

kristalın və ya kolloidin homeotrop yönəlməsi halında 
dielektrik nüfuzluğunun və elektrik keçiriciliyinin 

uzununa toplananları ( ||  və ( || ), planar yönəlməsi 

halında isə bu kəmiyyətlərin eninə toplananları ölçülür 

(   və  ).       

Elektrooptik yuvacığa paralel birləşdirilmiş tu-

tum və rezistor kimi baxılır dielektrik nüfuzluğunun 
həqiqi və xəyali hissələri, uyğun olaraq  

                            
2

'

D1





                          (1)
 

   

                          D
'''                                     (2) 

 

düsturlarının köməyi ilə hesablanır. 
                      

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 

Şəkil 2 və 3-də təmiz smektik A maye kristalın 
və onun kolloidlərinin dielektrik nüfuzluğunun həqiqi 

hissəsinin uzununa (
'

|| ) və eninə (
'

 ) komponentlə-

rinin tezlik asılılıqları göstərilmişdir.  
 

 
 

Şəkil 2. Təmiz smektik A maye kristalın və onun  müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərindən ibarət kolloidlərinin  

             dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin uzununa komponentinin tezlikdən asılılığı. 
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Şəkil 3. Təmiz smektik A maye kristalın və onun  müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərindən ibarət kolloidlərinin  

             dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin eninə komponentinin tezlikdən asılılığı. 
 

                                                                                                                                          Cədvəl 1. 

C2 maye kristalın və onun  müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərindən ibarət kolloidlərinin dielektrik  

nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin uzununa və eninə komponentlərinin 1kHz tezliyə uyğun qiymətləri 

 

Nümunə C2 C2+BaTiO3 

(100 nm) 

C2+BaTiO3 

(200 nm) 

C2+BaTiO3 

(300 nm) 

C2+BaTiO3 

(400 nm) 

C2+BaTiO3 

(500 nm) 

'
İİ  

3.9 4.0 4.1 4.4 4.8 5.2 

'
  12.73 12.78 12.88 12.89 12.86 12.93 

 
Cədvəl 1-də isə bu kəmiyyətlərin 1 kHz tezlikdə-

ki qiymətləri verilmişdir. 
Cədvəldən göründüyü kimi, seqnetoelektrik 

ВаТO3 hissəciklərinin smektik A maye kristala əlavə 

olunması dielektrik nüfuzluğunun uzununa toplananını 

(
'

|| ) əhəmiyyətli dərəcədə artırır və hissəciklərin öl-
çüsü böyüdükcə bu artım daha çox hiss olunur. ВаТO3 

hissəcikləri dielektrik nüfuzluğunun eninə toplananını, 
demək olar ki, dəyışmir. Bu qaunauyğunluq BaTiO3 

hissəciklərinin spontan polyarizasiyasının maye krista-

lın direktor sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri ilə izah oluna bi-

lər [17]. Kolloid izotrop fazadan smektik A fazaya 

keçərkən ВаТO3 hissəcikləri elə yönəlirlər ki, onların 
polyar oxu (spontan polyarizasiyanın əmələ gəldiyi 

kristalloqrafik ox) maye kristal molekullarının yönəl-

diyi üstün istiqamətlə (direktor) üst-üstə düşsün. 
Şəkil 4-də dielektrik nüfuzluğunun xəyali his-

səsinin uzununa komponentinin (
''

|| ) tezlik asılılığı 
verilmişdir. Aşağı tezliklərdə müşahidə olunan zəif 

dispersiya onunla izah oluna bilər ki, eninə saydığımız 

–С-NO2 polyar qrupu əslində molekulun uzun oxuna 

dəqiq perpendikulyar deyil, yəni dipol momentinin 

molekulun uzun oxuna paralel toplananı mövcuddur. 
Maye kristala ВаТO3 hissəcikləri əlavə olunduqda, 

relaksasiya müddəti böyük tezliklər tərəfə sürüşür. 
Hissəcklərin ölçüsü artdıqca bu sürüşmə daha çox 
nəzərə çarpır (cədvəl 2). Dielektrik nüfuzluğunun eni-
nə toplananının (  ) da dispersiyası maye kristal mo-

lekullarında güclü –С-NO2 və zəif –COOH eninə di-

pol qruplarının relaksasiyası ilə bağlıdır. Molekulların 
uzun ox ətrafında fırlanması daha asandır,  -ın dis-

persiyası qat-qat yüksək tezliklərdə baş verir (şəkil 5). 

Maye kristala ВаТO3 hissəcikləri əlavə olunduqda, 

relaksasiya tezliyi kiçik tezliklər tərəfə sürüşür (cədvəl 

3) və sürüşmənin dərəcəsi hissəciklərin ölçüsündən, 

demək olar ki, asılı olmur. Qeyd olunan sürüşmə pol-

yarlaşmış ВаТO3 hissəciklərinin ətrafında yaranan lo-

kal sahə ilə izah oluna bilər. Bu sahə maye kristal mo-

lekullarının dipol qrupları ilə qarşılıqlı təsirdə olaraq 

onların uzun ox ətrafında fırlanmasını çətinləşdirir. 
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Şəkil 4. Təmiz smektik A maye kristalın və onun müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərindən ibarət kolloidlərinin  

             dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsinin uzununa komponentinin tezlikdən asılılığı. 
 

Cədvəl 2 

C2 maye kristalın və onun  müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərindən ibarət kolloidlərinin  

dielektrik nüfuzluğunun uzununa toplananının aşağı tezliklərdəki dispersiyalarının relaksasiya 

 müddətlərinin qiymətləri 

 
Nümunə C2 C2+BaTiO3 

(100nm) 

C2+BaTiO3 

(200nm) 

C2+BaTiO3 

(300nm) 

C2+BaTiO3 

(400nm) 

C2+BaTiO3 

(500nm) 

frel, Hz 200 - 280 340 470 520 

 

 

 

 
 

Şəkil 5. Təmiz smektik A maye kristalın və onun  müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərindən ibarət kolloidlərinin  

              dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsinin eninə komponentinin tezlikdən asılılığı. 
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                                                                                                                                          Cədvəl 3. 
C2 maye kristalın və onun  müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərindən ibarət kolloidlərinin dielektrik  

nüfuzluğunun eninə toplananının aşağı tezliklərdəki dispersiyalarının relaksasiya müddətlərinin qiymətləri 

 

 

 

      

 

 

 

ВаТO3 hissəcikləri (100 nm ölçülü hissəciklər is-

tisna olmaqla) aşağı tezliklərdə dielektrik nüfuzluğu-

nun uzununa komponentinin xəyali hissəsini (və ya 

dielektrik itkilərini) azaldır. Bunun səbəbi, bizim fikri-

mizcə, polyarlaşmış hissəciklərin lokal elektrik sahəsi-

nin ionları «tələyə salması»  (ion trapping effect [18]) 

ilə bağlıdır. Tezlik artdığca bu effekt zəifləyir, çünki 
hissəciklərin əks istiqamətdə yenidən polyarlaşması 
çətinləşir. 100 nm ölçülü ВаТO3 hissəcikləri isə, tər-

sinə, aşağı tezliklərdə dielektrik itkilərini artırır. Bu, 

bir tərəfdən, bu ölçüdəki hissəciklərin zəif polyarlaş-

ması, yəni ion tələsi effektinin aradan çıxması ilə 

bağlıdır. Digər tərəfdən də, bu hissəciklərin ölçüsü 

smektik maye kristalın molekulları ilə müqayisə olu-

nan tərtibdə olduğundan bu, maye kristalın maddi pa-

rametrləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə, məsələn, 

translyasiya özlülüyünü dəyişə bilər. Bu isə maye kris-

talın elektrik keçiriciliyinin və dielektrik itkilərinin 

kəskin artmasına səbəb olur.  

Bu iş MDB-nin Beynəlxalq İnnovativ Nanotex-

nologiya Mərkəzinin № 080-303 15 oktyabr 2015-ci il 

tarixli qrantı hesabına yerinə yetirilmişdir. 
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Sh.A. Humbatov 

 

THE SIZE EFFECT OF BaTiO3 PARTICLES ON DIELECTRIC PROPERTIES OF SMECTIC A 

LIQUID CRYSTALS WITH NEGATIVE DIELECTRIC ANISOTROPY 

 
In this paper the influence of the size of submicron ferroelectric barium titanate particles on the dielectric properties of 

a smectic-A liquid crystal with negative dielectric anisotropy was studied by the method of low-frequency dielectric 

spectroscopy. It is shown that the addition of ferroelectric particles significantly increases only the longitudinal component of 

the dielectric constant. The larger the particle size, the greater this increase. Ferroelectric particles also influence on the 
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dispersion of the dielectric constant. The weak dispersion of the longitudinal component of the dielectric constant observed at 

low frequencies shifts towards higher frequencies. The magnitude of the shift increases with increasing particle size. The 

ferroelectric barium titanate particles shift the transverse component of the dielectric constant dispersion towards the low-

frequency region and the magnitude of this shift almost does not depend on the particle size. The interpretation of the 

observed peculiarities on the base of existing models was given. 

 

 

 

Ш.А. Гумбатов  
 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ BaTiO3 ЧАСТИЦ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СМЕКТИЧЕСКИХ А ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

АНИЗОТРОПИЕЙ 

 
В работе методом низкочастотной диэлектрической спектроскопии исследовано влияние размера субмикрон-

ных сегнетоэлектрических частиц титаната бария на диэлектрические свойства смектического А жидкого кристалла 
с отрицательной диэлектрической анизотропией. Показана, что добавка сегнетоэлектрических частиц существенно 
увеличивает только продольную составляющую диэлектрической проницаемости. Чем больше размер частиц, тем 
больше это увеличение.  

Сегнетоэлектрические частицы влияют также на дисперсии диэлектрической проницаемости. Слабая диспер-

сия продольной составляющей диэлектрической проницаемости, наблюдаемая при малых частотах, смещается в сто-

рону больших частот. Величина смещения растет с ростом размера частиц. Сегнетоэлектрические частицы титаната 
бария смещают дисперсию поперечной составляющей диэлектрической проницаемости сторону малых частот, и 
величина этого смещения почти не зависит от размера частиц. Приводится интерпретация наблюдаемых законно-

мерностей на основе существующих моделей. 

 
Qəbul olunma tarixi: 19.05.2019 
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TlGa1-xDyxSe2 BƏRK MƏHLULLARININ ELEKTRİK VƏ OPTİK XASSƏLƏRİ 
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TlGa1-xDyxSe2  (x = 0; 0,01; 0,03) kristalları sintez edilmişdir. Alınan kristallarda yükdaşıyıcıların daşınma mexanizmi 

öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, TlGa1-xDyxSe2-də x-in artmasi ilə dəyişən cərəyanın keçiriciliyi, Fermi səviyyəsi yaxınlığın-

da lokallaşmış səviyyələrin sıxlığı, sıçrayışların orta məsafəsi və onlara sərf olunan zaman artır.  77÷300K intervalında 
TlGa1-xDyxSe2  (x=0; 0,01; 0,03) monokristalların optik udulma sərhəddi tədqiq edilmişdir. dEg/dT temperatur əmsalı 
80÷120K intervalında TlGaSe2 üçün -3·10-4 eV/K, TlGa0.99Dy0.01Se2 üçün isə  -7·10-4 eV/K təşkil edir. TlGa0.99Dy0.01Se2 

üçün qadağan olunmuş zonanın eninin qısadalğalı yer dəyişməsi TlGaSe2 nəzərən 90 meV təşkil edir. Qadağan olunmuş zo-

nanın eninin Dy-un konsentrasiyasından asılılığı TlGaSe2<Dy> üçün xətti xarakter daşıyır. 
 

Açar sözlər: bərk məhlullar, sıçrayışlı elektrik keçiriciliyi, optik udulma sərhəddi. 

PACS: 71.20.Eh, 72.20.Jv, 72.40.+W, 71. 35. Cc. 

 

GİRİŞ.  

 

TlGaSe2 kristalları praktiki tətbiq nöqteyi nəzə-

rindən çox cəlbedici materialdır. TlGaSe2 monokristalı 
laylı quruluşa malikdir. Yüksək fotohəssaslığı, yaddaş 
effekti ilə maraqlıdır, həmçinin bu kristalda faza ke-

çidləri müşahidə edilir [1-3]. Bu kristalın geniş tədqiq 
olunmasına baxmayaraq, tərkibində nadir torpaq ele-

menti olan TlGaSe2 nümunələri az öyrənilmişdir. Belə 

əvəzetmələr fiziki xassələrin, parametrlərin kəskin də-

yişməsinə və nizamlı dayanıqlı fazaların yaranmasına 
səbəb olur. 

Hazırki işdə TlGa1-xDyxSe2 bərk məhlullarında 
dəyişən elektrik sahəsində radiotezlik diapazonunda 
elektrik keçiriciliyinin mexanizmi və optik udulma 
sərhəddi müəyyən edilmişdir. 
 

TƏCRÜBİ HİSSƏ. 

 

İlkin komponent olaraq Tl (Тl 00), Ga (Ga 5N), 
Se (ОСЧ 15-2), Dy (99.99%) maddələrindən istifadə 
edilmişdir. TlGa1-xDyxSe2 (х=0; 0,01; 0,03) nümunə-

ləri stexiometrik ölçüdə götürülmüş elementlər vaku-

umlaşmış (10-3 Pa) kvars ampulalarda 1000±5 K 
temperaturda 5-7 saat ərzində əridildikdən sonra sintez 
edilmışdır. Keyfiyyətli monokristallar Bricmen meto-

du ilə sintez edilmiş TlGa1-xDyxSe2 nümunələrindən 
alınmışdır. TlGa1-xDyxSe2 nümunələrinin elektrik ölçü-

ləri 1920 Precision LCR Meter (IET LABS. INC. 

USA) cihazında ölçülmüşdür.   
Elektrik ölçüləri üçün TlGa1-xDyxSe2 (х = 0; 0,01; 

0,03) nümunələri müstəvi kondensator kimi hazırlan-

mışdır, elektrod olaraq gümüş pastası götürülmüşdür. 

TlGa1-xDyxSe2 kristallarının elektrik keçiriciliyi “c” 
oxuna perpendikulyar istiqamətdə ölçülmüşdür. 

80÷220 mkm qalınlıqlı nümunələrin elektrik ölç-

mələri 298 K-də aparılmış, dəyişən elektrik sahəsinin 

tezliyinin diapazonu isə 20÷106 Hz təşkil etmişdir. 
Nümunələrə tətbiq olunan elektrik sahəsinin gərginliyi 
1 V olmuşdur. Bu gərginlik öyrənilən nümunələrin 
Volt-Amper xarakteristikasının omik oblastına uyğun 
gəlir.  Nümunələrin elektrik tutumunun ölçmələri ± 
0.01 pF dəqiqliyilə aparılmışdır, elektrik keyfiyyəti 

faktorunun Q (Q = 1/tgδ) ölçmə səhvi isə 0.001% 

təşkil etmişdir. 
TlGa1-xDyxSe2 (х=0; 0,01; 0,03) nümunələrinin 

optik udulma spektrini öyrənmək üçün monokristallar-

dan qalınlığı 20 mkm-dən 100 mkm-dək nazik təbəqə 
qoparılırdı. Işıq nümunəyə kristalloqrafik “c” oxu isti-
qamətində yönəldilib, yəni laylara perpendikulyar salı-
nırdı. Optik udulma spektrlərinin tədqiqi 77÷300K in-

tervalında MDR-23 monoxromatoru və UTREKS kri-
ostatı vasitəsilə aparılmışdır. 

 

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ. 

 

TlGa1-xDyxSe2 (х = 0; 0,01; 0,03) nümunələrinin 
ac-keçiriciliyinin tezlikdən asılılığı öyrənilmişdir və 
şəkil 1-də verilmişdir. Şəkil 1-dən göründüyü kimi 
TlGaSe2 kristalında Dy miqdarının artması ilə ac-

keçiriciliyinin qiyməti də uygun olaraq artır. 
 

 
Şəkil 1. TlGa1-xDyxSe2 :  х = 0 (1), 0,01 (2) və 0,03 (3),  
             Т=298К-də kristalların keçiriciliyinin tezlik- 

             dən asılılığı. 
 

TlGaSe2 kristalı üçün σac(f) asılılığında 2 sahə 

müşahidə olunur.Tezliyin aşağı qiymətlərində σac~f 0.6, 

sonra isə (f≥104 Hz)-də σac ~ f 0.8 qanunu ilə artırdı. 
TlGa1-xDyxSe2 kristalı üçün isə σac(f) asılılığında 3 
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sahə müşahidə olunur: birinci hissə σac~f
0.5-0.6

, son-

radan isə σac~ f 
0.8 qanunu ilə əvəz olunurdu. Tezliyin 1 

MHs-ə qədər sonrakı artması nəticəsində σac~f
1,2 

su-

perxətti sahə müşahidə edildi. Alınan σac ~ f 
0.8 

qanunu 

yükdaşıyıcıların Fermi səviyyəsinin yaxınlığında lo-

kallaşmış hallarda sıçrayışlı hərəkət mexanizmini gös-

tərir [4,5]. 

Cədvəlin 2-ci sütununda (f)-in dəyişmə inter-
valı göstərilir. Bu tezlik intervalında öyrənilən kris-

tallarda σac ~ f 
0.8 asılılığı müşahidə olunmuşdur. 

TlGa1-xDyxSe2 üçün σac(f)-in təcrübədən tapılan qiy-

mətlərindən Fermi səviyyəsi yaxınlığında lokallaşmış 
hallar sıxlığı (NF) Mott modelinə görə aşağıdakı 
düsturdan hesablanmışdır: 

 
4

ph52

F

2
3
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ν
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96
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f
fakTNef

  (1) 

 

Burada e - elektrik yükü, k - Boltzman sabiti, NF 

- Fermi səviyyəsi yaxınlığındakı hallar sıxlığı, a = 1/ 

-lokallaşma radiusu,  isə lokallaşmış yük daşıyıcının 
dalğa funksiyasının sabiti ~e

–r
; ph- fonon tezliyidir. 

Bərk məhlullar üçün NF hesablayanda lokallaşmış 
radiusunun qiyməti TlGaSe2-də kimi a=34 Å, ph isə 
10

12
 Hs götürülmüşdür [4,6]. 

 

                                                                                                              Cədvəl. 
TlGa1-xDyxSe2 bərk məhlulların Mott modelinin çərçivəsində hesablanmış parametrləri. 

 
Kristalın tərkibi 
TlGa1-xDyxSe2 

f, Hs NF, 1018 

eV-1sm-3 
τ, s R, Å ∆Е, eV 

x = 0 104–106 1,98 10-6 234 1,9×10-2 

x = 0,01 103–105 2,97 10-5 273 8×10-3 

x = 0,03 103–104 7,14 10-4 312 2,2×10-3 

 

Mott modelinin çərcivəsində hesablanmış para-

metrlərin  qiymətlərindən  görünür ki,  Dy-un     

TlGa1-xDyxSe2-də konsentrasiyası artdıqca, Fermi 

səviyyəsinin yaxınlığında yerləşən hallar sıxlığı artır.  
Dəyişən cərəyanda sıçrayışlı keçiricilik nəzəriy-

yəsinə görə siçrayışlarin orta məsafəsi (R) aşağıdakı 
ifadə ilə təyin edilir [5]. 

 

                                 . ln
2

1










f
R
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                     (2) 

 

Burada f – f
 0.8

 qanunu müşahidə olunan sahənin orta 

tezlik qiymətidir. İfadə (2)-dən hesablanmış sıçrayışla-

rın orta məsafəsi (R) TlGa1-xDyxSe2 kristalındakı yük-

daşıyıcıların lokalizasiya mərkəzlərinin məsafəsindən 

təxminən 8-9 dəfə çoxdur. 

Hesablanmış R-in qiyməti sıçrayışların orta vaxtı 

-nu (3) ifadəsinin köməkliyi ilə təyin etməyə imkan 

verir: 

                 –1
 = ph · exp(–2R)                    (3) 

 

TlGa1-xDyxSe2-də Fermi səviyyəsi yaxınlığında 
lokallaşmış halların energetik yayılmasını (4)-ifadəsi-
nə əsasən qiymətləndirmək olar  [5].  
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                       (4) 

 

Cədvəldən görünür ki, Dy-un konsentrasiyası 
artdıqca TlGa1-xDyxSe2 bərk məhlulunda energetik 
zolağı Е daralır, Fermi səviyyəsi yaxınlığında lokal-
laşmış halların sıxlığı, sıçrayışların orta məsafəsi və 

sərf olunan zaman artır. Beləliklə, müəyyən edilmişdir 
ki, Dy–un TlGaSe2-nin matrisasına daxil edilməsi 
onun fiziki xassələrini modifikasiya edir. 

TlGaSe2 və TlGa0,99Dy0,01Se2 monokristallarının 

optik udulma spektrləri 77÷300K intervalında tədqiq 
olunmuşdur. Öyrənilən tərkiblər üçün (αhν)

2
 düşən 

süanın enerjisinin asılılıq əyrisindən (hν)  düz xətti 
hissəsini  ekstrapolyasiya edərək qadağan olunmuş 
zonanın eni (Eg) tapılmışdır (α – udma əmsalı). Aşağı 
temperaturlarda TlGa0,99Dy0,01Se2-də udma sərhəddi 

yaxınlığında eksitonun əmələ gəlməsi müşahidə 

olunmur. Temperatur əmsalı dEg/dT 80÷120K interva-

lında TlGaSe2 üçün -3·10-4
eV/K, TlGa0,99Dy0,01Se2 

üçün isə -7·10-4eV/K təşkil edir. TlGa0,99Dy0,01Se2 

üçün udma əmsalı TlGaSe2-yə nisbətən nəzərə 
çarpacaq dərəcədə, yəni təxminən 2 dəfə yüksəkdir. 
120÷300 K intervalında  bütün tərkiblər üçün dEg/dT 

 -2.1·10-4
 eV/K təşkil edir. 

Şəkil 2-də TlGaSe2 və TlGa0,99Dy0,01Se2 kristalla-

rının qadağan olunmuş zonasının temperaturdan asılı-
lığı verilmişdir. 

 

 
 

Şəkil 2. TlGaSe2 (1) və TlGa0,99Dy0,01Se2 (2) kristalla- 

             rının qadağan olunmuş zonasının temperatur  

             asılılığı. 
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TlGa0.99Dy0.01Se2 üçün qadağan olunmuş zonası-
nın eninin qısadalğalı yer dəyişməsi TlGaSe2-yə 

nəzərən təxminən 90 meV təşkil edir. Məsələn 80 K 
temperaturda TlGaSe2 üçün Eg = 2,192 eV olduğu 
halda TlGa0.99Dy0.01Se2 üçün –2,287eV olur. Yəni 1-

2% gallium atomlarının Dy atomları ilə əvəz edilməsi 

TlGaSe2 kristalları üçün nəzərə çarpacaq dərəcədə 
qadağan olunmuş zonanın enini artırır. Eg-nin Dy-un 

konsentrasiyasından asılılığı TlGa1-xDyxSe2 üçün xətti 
xarakter daşıyır. 

______________________ 
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K.M. Huseynova 

 

ELECTRIC AND OPTICAL PROPERTIES OF TlGa1-xDyxSe2 SOLID SOLUTIONS 

 
TlGa1-xDyxSe2  crystals (x =0; 0.01 and 0.03) are synthesized. The hopping mechanism of charge transfer is established 

in the obtained samples. It is shown that in TlGa1-xDyxSe2 the alternating current conductivity, the density of localized states 

near the Fermi level, the average distance and duration of charge carrier jumps increase with increasing x. The optical 

absorption edge of TlGa1-xDyxSe2 single crystals is studied in the temperature range of 77–300 K. The temperature coefficient 

dEg/dT in the temperature range of 80-120 K for TlGaSe2 is -3·10-4 eV/K, and for TlGa0,99Dy0,01Se2 is ≈ -7·10-4 eV/K. The 

short-wave shift of Eg for TlGa0.99Dy0.01Se2 is respect of TlGaSe2 is about 90 meV. The dependence of Eg on the 

concentration of Dy in the studied compounds TlGaSe2<Dy> is linear. 

 

 

К.М. Гусейнова 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИE И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ  
РАСТВОРОВ TlGa1-xDyxSe2   

 

Синтезированы кристаллы TlGa1-xDyxSe2 (х = 0; 0,01 и 0,03). Установлен прыжковый механизм переноса заряда 
в полученных образцах. Показано, что в TlGa1-xDyxSe2 с увеличением х проводимость на переменном токе, плотность 
локализованных состояний вблизи уровня Ферми, среднее расстояние и время прыжков носителей заряда 
увеличиваются. В интервале температур 77÷300 K исследован край оптического поглощения монокристаллов          

TlGa1-xDyxSe2. Температурный коэффициент dEg/dT в интервале температур 80÷120 K  составляет для    TlGaSe2 -

3·10-4 эВ/K, а для TlGa0,99Dy0,01Se2 ≈ -7·10-4 эВ/К. Коротковолновое смещение Eg у TlGa0,99Dy0,01Se2 по отношению к 
TlGaSe2 составляет около 90 мэВ. Зависимость Eg от концентрации Dy в исследованных составах TlGaSe2<Dy> имеет 
линейный вид. 
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Yarımkeçirici-metal tipli GaSb-CrSb evtektik kompozitləri şaquli Bricmen üsulu ilə sintez edilmişdir. Kompozitlərdə 

rentgen-faza analizi, mikrostruktur araşdırmaları aparılaraq, (Sb, CrSb) metal qatmaların kristallaşma istiqamətində InSb və 

GaSb  matrisasında nizamlı paylandığı göstərilmişdir. 
 
Açar sözlər: yarımkeçirici-metal tipli evtektik kompozit, rentgen-faza analizi, mikrostruktur, SEM. 

 PACS: 539.24/27     

 
GİRİŞ. 

 

InSb, GaSb və 3d - keçid elementləri əsasında is-

tiqamətlənmiş kristallaşma üsulu ilə alınan evtektik 
kompozitlərdə metal iynələrin istiqamətindən asılı ola-

raq kinetik əmsallarda anizotropluğun müşahidə olun-

ması bu maddələrin əsas xüsusiyyətlərindən biridir 

[5,8,9]. Həm yarımkeçirici, həm də metal xassələri 

cəmləşdirən bu sinif evtektik kompozitlərdə metal qat-

malar iynə şəklində matrisdə paralel düzülərək bərabər 

paylandığından, onlar özlərini qeyri-bircins yarımıke-

çirici kimi aparır. Maqnit xassəli 3d-keçid metalların 
iştirakı ilə yaranan kompozitlərdə maqnit ionların 
miqdarı az olduğundan onlar az qatılıqlı maqnit ya-

rımkeçirici sayılır. Son dövrlər NiAs tipli, heksaqonal 

quruluşlu CrSb birləşməsi spintronika üçün yararlı 
material kimi geniş tədqiq olunur [1-4]. Aparılan təd-

qiqatların nəticələrinə görə CrSb birləşməsində c oxu-

na perpendikulyar istiqamətdə düzülmüş ferromaqnit 
müstəvilər arasındakı əlaqə antiferromaqnit xarakter 

daşıyır. InSb-CrSb və GaSb-CrSb sisteminə daxil olan 

CrSb birləşməsi antiferromaqnit xarakter daşıdığından 

belə sistemin az qatılıqlı maqnit material kimi öyrənil-

məsi perspektivlidir.  

Təqdim olunan bu iş InSb-CrSb, InSb-Sb və 

GaSb-CrSb evtektik kompozitlərinin sintezinə və mik-

rostruktur tədqiqatlarına həsr olunmuşdur. 
 

EKSPERİMENTİN APARILMASI. 
 

InSb-CrSb, InSb-Sb və GaSb-CrSb evtektik 

kompozitlərini sintez etmək üçün əvvəlcə InSb və 

GaSb sintez edilir. InSb və GaSb birləşmələrinin alın-

ması üçün stexiometrik miqdarda In və Sb, Ga və Sb 

birlikdə əridilir və üfüqi zona ərintisi ilə təmizlənir. 

Ərimiş zonanın kristal boyunca sürəti 12mm/saat olur. 

InSb birləşməsində yükdaşıyıcıların konsentrasiyası 
otaq temperaturunda n=2x10

16
, GaSb-da p1,8x10

17 

olmuşdur. InSb-CrSb evtektik kompozitini almaq 

üçün  99.4 çəki % InSb və 0.6 çəki % CrSb, InSb-Sb 

evtektik kompozitini almaq üçün  62.4 çəki % InSb və 

37.6 çəki % Sb və GaSb-CrSb evtektik kompoziti 

üçün isə 86.6 çəki % GaSb və 13.4 çəki % CrSb kvars 

ampulaya doldurulur və 10
-2 

Pa təzyiqdə vakuum 

yaradılır. Ampula elektrik sobasında 1200K tempera-

turda 4 saat titrəyişlə saxlandıqdan sonra söndürülür 
və otaq temperaturunadək soyudulur. Sonrakı mərhə-

lədə şaquli Bricmen metodu ilə istiqamətlənmiş kris-

tallaşma aparılır. İnSb-CrSb və GaSb-CrSb evtektik 

kompozitləri müxtəlif kristallaşma sürətləri ilə göyər-

dilmişdir. Temperatur qradiyenti 20÷30K, kristallaşma 
sürəti 1.2mm/dəqiqə; 0.6mm/dəqiqə və 0.3mm/dəqiqə  

seçilmişdir.  
InSb-CrSb, InSb-Sb və GaSb-CrSb evtektik 

kompozitlərinin rentgen spektrləri Almaniyanın “Bru-

ker” firmasının istehsalı olan “Advance-D8” difrakto-

metrində ovuntudan istifadə etməklə aparılmışdır. 
Şüalanma mənbəyi 40 kV gərginlik və 40 mA cərəyan 

şiddəti rejimində işləyən CuKα-anodudur. Şüalanma-

nın dalğa uzunluğu =1.5406Å, düşən rentgen şüaları 
ilə nümunə arasındakı bucaq bölümü 2Ѳ=5÷80 
olmuşdur. “Zeiss Sigma™ Field Emission SEM”-

darayıcı elektron mikroskopunda və MİM-8 optik 

mikroskopda kristallaşmaya paralel və ona perpendi-

kulyar istiqamətlərdə nümunələrin səthində mikro-

struktur analizi aparılıb və element tərkibi müəyyən 

olunub.  

 

NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 

 

Şəkil 1-də rentgen-faza analizi göstərir ki, (111), 

(200), (220), (311), (222), (400), (331), (420) və (422) 

Müller indekslərinə uyğun intensiv piklər matrisaya – 

GaSb birləşməsinə, şəkil 2 və 3-də isə (111), (220), 

(311), (400), (311),  (422) və (511) Müller indekslə-

rinə uyğun intensiv piklər matrisaya – InSb birləşmə-

sinə uyğundur; 2theta=30; 44.08; 52.12; 54.13 bucaq-

larına uyğun zəif xətlər CrSb (heksagonal quruluşlu, 
P63/mmc fəza qrupuna aid; kristalloqrafik parametrlə-

ri: a=4.121; c=5.467; c/a=1.327) birləşməsinə və 24; 

29; 42; 49; 76 bucaqlarına uyğun zəif xətlər Sb uyğun 
gəlir [10]. Difraktoqramdakı piklərin kəskinliyi kom-

pozitin mükəmməlliyini göstərir. 

Kristallaşma və ona perpendikulyar istiqamət-

lərdə İnSb-CrSb və GaSb-CrSb kompozitlərinin 

səthindən alınmış mikroskop görünüşləri 4- cü şəkildə 

göstərilib.  
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Şəkil 1. GaSb-CrSb evtektik kompozitin ren tgen  spekt r i .  

 

 
 

Şəkil 2. InSb-CrSb evtektik kompozitin ren tgen  spekt r i .  
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Şəkil 2. InSb-Sb evtektik kompozitin ren tgen  spekt r i .  

 

 
Şəkil 4. IaSb-CrSb (a), GaSb-CrSb (b) və InSb-evtektik kompozitlərinin kristallaşma və ona perpendikulyar  

             istiqamətdə alınmış mikroskop (MİM-8 və SEM) görünüşü. 
 

Metal çubuqların uzunluğu InSb-CrSb evtektika-

sında 100-100 mkm, GaSb-CrSb-da isə 30-50 mkm, 

InSb-CrSb evtektikasında 40-100 mkm və diametri 1-

1.6 mkm tərtibindədir. Şəkillərdən göründüyü kimi 

metal çubuqlar matrisdə kristallaşma istiqamətində bə-

rabər paylanıb.  Yarımkeçirici-metal tipli İnSb-CrSb, 

İnSb-Sb və GaSb-CrSb evtektik kompozitlərinin bəzi 

parametrləri cədvəldə göstərilmişdir [6, 7, 11] . 

 

                                                                                                                                    Cədvəl.  
Evtektik 

kompozitlər 

Metal 

fazanın 

çəki % 

İynələrin 

sıxlığı, 
mm-2 

İynələrin 

diametri, 

µm 

 

İynələrin 

uzunluğu, 

µm 

 

Kristallaşma 

cəbhəsinin 

sürəti, 

mm/min 

Yükdaşıyıcıların 

konsentrasiyası, 
cm-3 

GaSb-CrSb 13,4 5,2x104 1,4 30-50 0,3-0,6 p=8x1017 

InSb-CrSb 0,60 0,6x104 1 100-200 1,2 p=2x1017 

InSb-Sb 37,6 2,5x104 1,6 40-100 1,4 p= 1017 

 
Beləliklə, İnSb-CrSb, GaSb-CrSb və İnSb-Sb 

ərintilərinin rentgen-faza analizi, optik və elektron 

mikroskoplarında aparılmış tədqiqatlar əsasında alın-

mış maddənin matrisadan (İnSb və GaSb) və iynəşə-

killi metal qatmalardan (CrSb və Sb) ibarət evtektik 

kompozit olduğu təsdiq olunmuşdur. 
___________________________ 
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M.V. KAZIMOV 

 

SYNTHESIS AND STRUCTURAL STUDY OF InSb-CrSb, InSb-Sb, GaSb-CrSb  

EUTECTIC COMPOSITES  

 
InSb-CrSb, InSb-Sb, GaSb-CrSb eutectic composites are synthesized by the vertical Bridgman method. XRD analysis 

and microstructural study of  InSb-CrSb, InSb-Sb and GaSb-CrSb eutectic composites show that (Sb,CrSb) metallic 

inclusions are uniformly distributed in the İnSb and GaSb  matrices. 

 

 
M.В. КАЗИМОВ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИТОВ InSb-CrSb, InSb-Sb, GaSb-CrSb 

 
Эвтектические композиты InSb-CrSb, InSb-Sb, GaSb-CrSb синтезированы с помощью вертикального метода 

Бриджмена. Рентгенофазовый анализ и исследование микроструктуры показали, что игольчатые металлические 

включеня (Sb,CrSb) равномерно распределены в матрицах GaSb и InSb.  
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Ş 
 

  ş0001 Şаl teоremi Shal's theorem теорема Шаля  
ş0002 şаm candle свеча  
ş0003 Şаperоn sarğısı Chaperon winding обмотка Шаперона  
ş0004 şаquli   sheer, vertical, perpendicular отвесный, вертикальный 

ş0005 şаquli (perpendikulyar 
istiqamət), vertikal 

vertical circle  вертикаль  

ş0006 şаquli (vertikal) bucаqlаr vertical angles  вертикальные углы  
ş0007 şаquli (vertikal) cərəyаn vertical current вертикальный ток  
ş0008 şаquli (vertikal) dаirə vertical circle  вертикальный круг  
ş0009 şаquli (vertikal) 

dаyаnıqsızlıq 

vertical instability  вертикальная 
неустойчивость  

ş0010 şаquli (vertikal) dаyаq vertical tail  вертикальное оперение  
ş0011 şаquli (vertikal) görünüş vertical visibility  вертикальная видимость  
ş0012 şаquli (vertikal) hərəkət vertical motion  вертикальное движение  
ş0013 şаquli (vertikal) istiqаmət vertical direction вертикальное направление  
ş0014 şаquli istiqаmətdə yоl 

verilən qаbiliyyət 
vertical resolution  разрешающая способность 

по вертикали  

ş0015 şаquli kənаrа çıхmа vertical deflection  вертикальное отклонение  
ş0016 şаquli kənаrаçıхmа 

sаrğаcı  
vertical deflection coil  катушка вертикального 

отклонения  

ş0017 şаquli (vertikal) kəsik vertical cross-section  вертикальный разрез  
ş0018 şаquli (vertikal) 

kоmpоnent 
vertical component составляющая 

вертикальная  
ş0019 şаquli (vertikal) 

mаqnitоmetr 
vertical magnetometer  вертикальный магнитометр  

ş0020 şаquli (vertikal) 
prоyeksiyа 

elevation  вертикальная проекция, 
геометрическая проекция 
на вертикальной плоскости  

ş0021 şаquli (vertikal) pоlyаrizə 
оlunmuş dаlğа 

vertically polarized wave  вертикально 
поляризованная волна  

ş0022 şаquli (vertikal) vertical polarization вертикальная поляризация  
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pоlyаrizаsiyа 

ş0023 şаquli (vertikal) qüvvə vertical force  вертикальная сила  
ş0024 şаquli (vertikal) rəqqаs vertical pendulum  вертикальный маятник  
ş0025 şаquli (vertikal) rəqslər heaving  вертикальные колебания  
ş0026 şаquli (vertikal) 

seysmоqrаf 
vertical seismograph вертикальный сейсмограф, 

сейсмограф для записи 
вертикальных колебаний  

ş0027 şаquli (vertikal) 
sinхrоnlаyıcı impuls 

vertical synchronization 

pulse  

вертикальный 
синхронизирующий 
импульс  

ş0028 şаquli (vertikal) təcil vertical acceleration  вертикальное ускорение  
ş0029 şаquli (vertikal) tərkib 

hissəsi 
vertical component  вертикальная 

составляющая  
ş0030 şаquli (vertikal) 

yerdəyişən lövhələr 
vertical-deflection plates  вертикальные 

отклоняющие пластины  

ş0031 şаquli (vertikal) 

yerdəyişmə (sürüşmə) 
vertical displacement  вертикальное смещение  

ş0032 şаquli (vertikal) аçmа 
(аçılmа) 

vertical sweep  вертикальная развертка  

ş0033 şаquli (vertikal) 
аdveksiyа 

vertical advection  вертикальная адвекция  

ş0034 şаquli (vertikal) 
аerоdinаmik bоru 

vertical wind tunnel  вертикальная 
аэродинамическая труба  

ş0035 şаquli (vertikal) аntennа vertical antenna  вертикальная антенна  
ş0036 şаquli (vertikal) ох vertical axis  вертикальная ось  
ş0037 şаquli (vertikal) хətt plumb line  отвесная линия  
ş0038 şаquli хəttin inhirаfı plumb line deviation  отклонение отвесной 

линии  
ş0039 Şаrl qаnunu  Charles law  закон Шарля  
ş0040 şаrnir joint, knuckle, link, swivel шарнир  
ş0041 Şаtelye termоelementi Le-Chatellier thermoelement Шателье термоэлемент  
ş0042 şахələnmə dərəcəsi degree of branching  степень разветвлѐнности  
ş0043 şахələnmiş ildırım forked lightning  разветвлѐнная молния  
ş0044 şахələnmiş mоlekul branched molecule  разветвлѐнная молекула  
ş0045 şахələnmiş pоlimer branched polymer  разветвлѐнный полимер  
ş0046 şахələnmiş zəncir branched chain  разветвлѐнная цепь  
ş0047 şəbəkə  quruluşu network structure  сетчатая структура  
ş0048 şəbəkə (nаqillərin) net, network сеть (проводов)  
ş0049 şəbəkə cərəyаnı grid current  сеточный ток, ток сетки  
ş0050 şəbəkə detektоru grid detector  сеточный детектор  
ş0051 şəbəkə dövrəsi grid circuit  цепь сетки, сеточная цепь  
ş0052 şəbəkə gərginliyi grid cut-off voltage, grid 

voltage 

напряжение сетки, 
сеточное напряжение, 
напряжение на сетке 

ş0053 şəbəkə idаrəsi grid control  сеточное управление  
ş0054 şəbəkə kоndensаtоru grid capacitor  сеточный конденсатор  
ş0055 şəbəkə müstəvisi net plane  сетчатая плоскость  
ş0056 şəbəkə mоdeli network model  сеточная модель  
ş0057 şəbəkə mоdulyаsiyаsı grid modulation  сеточная модуляция  
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ş0058 şəbəkə mоlekulu network molecule  сетчатая молекула  
ş0059 şəbəkə pоtensiаlı grid potential  сеточный потенциал, 

потенциал сетки  
ş0060 şəbəkə yerdəyişməsi grid bias  сеточное смещение  
ş0061 şəbəkə хаrаkteristikаsı grid characteristic  сеточная характеристика  
ş0062 şəbəkəli bаtаreyа grid battery  сеточная батарея  
ş0063 şəbəkəli örtük nervous tunic сетчатая оболочка 

ş0064 şəbəki müqаviməti grid resistance  сеточное сопротивление  
ş0065 şəfəq, pаrıltı halation ореол  
ş0066 şəffаf cisim transparent body  прозрачное тело  
ş0067 şəffаf difrаksiyа qəfəsi transmission grating  прозрачная дифракционная 

решѐтка  
ş0068 şəffаf elektrоd transparent electrode  прозрачный электрод  
ş0069 şəffаf fоtоkаtоd transparent photocathode  прозрачный фотокатод  
ş0070 şəffаf güzgü transparent mirror прозрачное зеркало 

ş0071 şəffаf kristаl transparent crystal  прозрачный кристалл  
ş0072 şəffаf mühit translucent medium, 

transmission medium, 

transparent medium 

прозрачная среда  

ş0073 şəffаf mаddə transparent substance  прозрачное вещество  
ş0074 şəffаf nаzik təbəqə transparent thin film  прозрачная тонкая плѐнка  
ş0075 şəffаflıq transparency  прозрачность  
ş0076 şəffаflıq əmsаlı clarity coefficient, 

transparency coefficient 

 коэффициент 
прозрачности 

ş0077 şeh dew  роса  
ş0078 şeh nöqtəsi dew point  точка росы  
ş0079 şeh nöqtəsində kоrrоziyа   dew-point corrosion  коррозия в точке росы  
ş0080 şeh ölçən drosometer  росомер  
ş0081 şəhər (kənd) kənаrlаrının 

tаm sistemi 
complete system of 

neighborhoods  

полная система 
окрестностей  

ş0082 şəhаdətnаmənin, 
vаsiqənin əsli 

parabolic orbit  проверка, верификация  

ş0083 şəkildəyişmə modification, alteration; 

variation 

видоизменение  

ş0084 şəklin işlənməsi image processing  обработка изображений  
ş0085 şərq-qərb effekti east-west effect  восточно-западный эффект  
ş0086 şərq-qərb аsimmetriyаsı east-west asymmetry асимметрия восточно-

западная  
ş0087 şərt, rejim condition  условие, режим  
ş0088 şərti bərаbərsizlik conditional inequality  условное неравенство  
ş0089 şərti dəyişən conditional variable  условная переменная  
ş0090 şərti dаyаnıqsızlıq conditional instability  условная неустойчивость  
ş0091 şərti ehtimаl conditional probability  условная вероятность  
ş0092 şərti ekstremum conditional extremum  условный экстремум  
ş0093 şərti entrоpiyа conditional entropy  условная энтропия  
ş0094 şərti ifаdə conditional expression  условное выражение  
ş0095 şərti keçid conditional jump  условный переход  
ş0096 şərti kоd conditional code  условный код  
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ş0097 şərti kоmаndа conditional instruction  условная команда  
ş0098 şərt mаskаsı condition mask маска условия  
ş0099 şərti riyаzi gözləmə conditional expectation условное математическое 

ожидание  
ş0100 şərti sıхlıq apparent density условная плотность  
ş0101 şərti tənliklər equation of condition  условные уравнения  
ş0102 şərti tоplаnmа conditional convergence  условная сходимость  
ş0103 şərti хətt false line условная линия  
ş0104 şərtin аdı  condition name  имя условия  
ş0105 şərtsiz keçid unconditional jump  безусловный переход  
ş0106 şərtsiz toplanma unconditional convergence  безусловная сходимость  
ş0107 şimаl mаqnetizmi North magnetism северный магнетизм  
ş0108 şimаl mаqnit qütbü north magnetic pole  северный магнитный 

полюс  
ş0109 şimаl mаqnitlənməsi northern magnetization намагничивание северное  
ş0110 şimаl nöqtəsi north point  точка севера  
ş0111 şimаl qütb dаirəsi Arctic Circle  Северный полярный круг  
ş0112 şimаl qütb sırаsı north polar sequence  Северный полярный ряд  
ş0113 şimаl qütbü north pole  северный полюс  
ş0114 şimаl-cənub 

аsimmetriyаsı 
north-south asymmetry асимметрия северо-южная  

ş0115 şimаl pоlyаr şəfəqi aurora borealis  северное полярное сияние  
ş0116 şimаli yаrımkürə northern hemisphere  северное полушарие  
ş0117 şin bus , tire, tyre шина  
ş0118 Şişkоvski tənliyi Shishkovski equation Шишковского уравнение  
ş0119 şişmə swelling  набухание  
ş0120 şişmə təzyiqi swelling pressure  давление набухания  
ş0121 şkаlа  scale, range шкала  
ş0122 şkаlа bölgülərinin qiyməti scale-division value цена деления шкалы  
ş0123 şkаlа diаpаzоnu scale range  диапазон шкалы  
ş0124 şkаlаnın uzunluğu scale length  длина шкалы  
ş0125 Şlimilk detektоru Schlimilk's detector Шлимилка детектор  
ş0126 şlаnq dаyаnıqsızlığı hose instability  шланговая неустойчивость  
ş0127 Şmid kаmerаsı  Schmidt camera  камера Шмидта  
ş0128 Şmidt teleskopu Schmidt telescope  телескоп Шмидта, 

шмидтовский телескоп  
ş0129 Şmidt ədədi Schmidt number  число Шмидта  
ş0130 Şmidtin оptik sistemi Schmidt optical system  оптическая система 

Шмидта  
ş0131 şöbəli rupоr sectoral horn рупор секториальный  
ş0132 şpindel spindle шпиндель  
ş0133 şpinel spinel  шпинель  
ş0134 şpinel qəfəsi spinel lattice  решѐтка шпинели  
ş0135 şpinel quruluşlu ferrit spinel ferrite  феррит со структурой 

шпинели  
ş0136 şpinelin quruluşu spinel structure структура шпинели, 

шпинельная структура  
ş0137 Şpregel nаsоsu Spregel pump Шпрегеля насос  
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ş0138 şpаt spat шпат  
ş0139 Şredinger tənliyi Schrodinger's equation  уравнение Шредингера  
ş0140 Şredinger təsviri Schrődinger's representation  представление Шредингера  
ş0141 Şreydinger tənliyi Schrödinger equation Шредингера уравнение  
ş0142 şrоt-effekt shot effect шрот-эффект  
ş0143 Ştern təcrübəsi Stern experiment Штерна опыт  
ş0144 Ştern-Gerlах təcrübəsi Stern —Gerlach's experiment  опыт Штерна — Герлаха  
ş0145 Şteyner teоremi parallel axis theorem, Steiner 

theorem 

теорема Штейнера  

ş0146 Şteynments düsturu Schteinments formula формула Штейнментца  
ş0147 ştriхlənmə ölçüsü line standard  штриховая мера, 

штриховой эталон  
ş0148 ştriхli хətt dash line  штриховая линия  
ş0149 ştriхli slyüdа grooved mica слюда штриховая  
ş0150 ştаnqа bar, poker, rod, spar штанга  
ş0151 Ştаrk effekti Stark effect  эффект Штарка  
ş0152 Ştаrk mоdulyаsiyаsı Stark modulation  штарковская модуляция  
ş0153 Ştаrk pаrçаlаnmаsı Stark splitting  штарковское расщепление 

(энергетического уровня)  
ş0154 ştаtiv support, foot, tripod, base, 

stand 

штатив  

ş0155 Şubnikоv qruplаrı Shubnikov groups  шубниковские группы  
ş0156 Şubnikоv-de-Хааz effekti Shubnikov—de Haas effect  эффект Шубникова - де 

Хааза  

ş0157 şüşə çubuq glass stick стеклянная палочка  
ş0158 şüşə dоzimetri glass dosimeter стеклянный дозиметр  
ş0159 şüşə elektrоd glass electrode стеклянный электрод  
ş0160 şüşə hаlınа sаlmа 

temperаturu 

glass transition temperature температура стеклования  

ş0161 şüşə işıq süzgəci glass filter стеклянный светофильтр  
ş0162 şüşə lаzeri glass laser стеклянный лазер  
ş0163 şüşə mil (ох) glass rod стеклянный стержень  
ş0164 şüşə pаrıltısı vitreous luster стеклянный блеск  
ş0165 şüşə şəkilli hаl vitreous state стеклообразное состояние  
ş0166 şüşə ssintilyаtоr glass scintillator стеклянный сцинтиллятор  
ş0167 şüşə süzgəc glass filter стеклянный фильтр  
ş0168 şüşə tıхаc glass plug стеклянная пробка  
ş0169 şüşə yаrımkeçirici glass semiconductor стеклянный полупроводник  
ş0170 şüşəçilik vitrification  стеклование  
ş0171 şüşəvаri cisim vitreous body стекловидное тело  
ş0172 şüаlanmayan düzünə 

keçid 

direct nonradiative transition  прямой безызлучательныи 
переход  

ş0173 şüаlanma qаbiliyyəti emittance способность 
лучеиспускания  

ş0174 şüаlanma spektri radiation spectrum спектр лучеиспускания  
ş0175 şüаlanan təbəqə radiative layer лучеиспускающий слой  
ş0176 şüа lаmpаsı beam tube  лучевая лампа  
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ş0177 şüа səthi, şüа sürətləri 
səthi 

ray velocity surface  лучевая поверхность , 
поверхность лучевых 
скоростей  

ş0178 şüа sürəti radial velocity, ray velocity скорость лучевая  
ş0179 şüа sürətləri səthi ray velocity surface  поверхность лучевых 

скоростей  
ş0180 şüа udmа qаbiliyyəti absorption capacity способность  

лучепоглотительная  

ş0181 şüа zədələnməsi, 
rаdiаsiyа zədələnməsi 

radiation injury  лучевое поражение, 
радиационное поражение  

ş0182 şüа аntennаsı beam antenna  лучевая антенна  
ş0183 şüа оptikаsı geometrical optics, ray optics лучевая оптика  
ş0184 şüа хəstəliyi radiation sickness  лучевая болезнь  
ş0185 şüа beam  луч 

ş0186 şüаlаnmа emission, radiation лучеиспускание  
ş0187 şüаlanmа əmsаlı radiation coefficient коэффициент 

лучеиспускания  

ş0188 şüаlanmа mənbəyi radiation source источник лучеиспускания  
ş0189 şüаlanmа nöqtəsi radiation point точка лучеиспускания  
ş0190 şüаlаndırılаn cisim irradiated body  облучаемое тело  
ş0191 şüаlаndırıcı mаddə emitting matter излучающая материя  
ş0192 şüаlаndırılаn səth irradiated surface  облучаемая поверхность, 

поверхность облучения  

ş0193 şüаlаndırılаn sаhə irradiated area облучаемая площадь, 
площадь облучения  

ş0194 şüаlаndırmа irradiation облучение 

ş0195 şüаlаndırmа bucаğı irradiation angle угол облучения  
ş0196 şüаlаndırmа dоzаsı exposure dose доза облучения  
ş0197 şüаlаndırmа enerjisi irradiation energy  энергия облучения  
ş0198 şüаlаndirmа keçidi, 

rаdiаsiyа keçidi  
radiative transition  излучательный переход, 

радиационный переход  
ş0199 şüаlаndirmа 

rekоmbinаsiyаsı  
radiative recombination  излучательная 

рекомбинация  
ş0200 şüаlаndırаn  emitter, radiator излучатель  
ş0201 şüаlаnmış güc  radiated dose rate излученная мощность  
ş0202 şüаlаnmа bucаğı angle of radiation  угол излучения  
ş0203 şüаlаnmа detektоru radiation detector  детектор излучения  
ş0204 şüаlаnmа dоzаsı radiation dose  доза излучения  
ş0205 şüаlаnmа əmsаlı emission coefficient  коэффициент излучения  

ş0206 şüаlı energi təzyiqi radiant energy pressure давление лучистой энергии  
ş0207 şüаlаnmа enerjisi, şüа 

enerjisi 

radiant energy  энергия излучения, 
лучистая энергия  

ş0208 şüаlаnmа gücü radiation power, irradiation 

power 

мощность излучения, 
мощность облучения 

ş0209 şüаlаnmа müqаviməti radiation resistance  сопротивление излучения  
ş0210 şüаlаnmа mоdаsı radiation mode  мода излучения  
ş0211 şüаlаnmа qаnunu radiation law  закон излучения  
ş0212 şüаlаnmа reаksiyаsı radiation reaction реакция излучения  
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ş0213 şüаlаnmа sıхlığı radiation density  плотность излучения  
ş0214 şüаlаnmа sаbiti, ilk 

rаdiаsiyа sаbiti 
first radiation constant  первая постоянная 

излучения, первая 
радиационная постоянная  

ş0215 şüаlаnmа sаhəsi radiation field  поле излучения  
ş0216 şüаlаnmа sаyğаcı radiation counter  счѐтчик излучений  
ş0217 şüаlаnmа temperаturu emission temperature температура  излучения  
ş0218 şüаlаnmа 

termоdinаmikаsı 
thermodynamics термодинамика излучения  

ş0219 şüаlаnmа zоlаğı, emissiyа 
zоlаğı 

emission band  полоса излучения, 
эмиссионная полоса  

ş0220 şüаlаnmа аntennаsı radiation antenna антенна излучения  
ş0221 şüаlаnmа ахını radiant flux  поток излучения  
ş0222 şüаlаnmа хətti radiation line линия излучения  
ş0223 şüаlаnmа хаrаkteristikаsı radiation characteristic  характеристика излучения  
ş0224 şüаlаnmа, rаdiаsiyа radiation  излучение, радиация  
ş0225 şüаlаnmаdаn müdаfiə 

ekrаnı 
radiation shield экран защиты от 

(радиоактивных) 
излучений  

ş0226 şüаlаnmаnın diskşəkilli 
mənbəyi 

disc source  дисковый источник 
излучения  

ş0227 şüаlаnmаnın 
istiqаmətlənməsi 

radiation directivity  направленность излучения  

ş0228 şüаlаnmаnın keyfiyyəti  quality of radiation  качество излучения  
ş0229 şüаlаnmаnın sönməsi  radiation damping  затухание излучения  
ş0230 şüаlаnmа təzyiqi, 

rаdiаsiyа təzyiqi 
radiation pressure  давление излучения, 

радиационное давление  
ş0231 şüаlаnmаsız keçid nonradiative transition  безызлучательный переход  
ş0232 şüаlаnmаsız prоses nonradiative process, 

radiationless process 

безызлучательный процесс  

ş0233 şüаlаnmаsız 
rekombinasiya 

nonradiative recombination  безызлучательная 
рекомбинация  

ş0234 şüаlаnmаsız relаksаsiyа nonradiative relaxation  безызлучательная 
релаксация  

ş0235 şüаlаnmаyа qаrşı 
dözümlülük 

radiation stability  стойкость к облучению  

ş0236 şüаlаnmаyа оlаn itgi, 
rаdiаsiyа itgiləri 

radiative loss, radiation loss потери на излучение, 
радиационные потери  

ş0237 şüаlаnmаyаn 
rekоmbinаsiyаnın 
mərkəzi 

nonradiative recombination 

center  

центр безызлучательной 
рекомбинации  

ş0238 şüаlаnаn dаlğа  radiated wave  излучаемая волна  
ş0239 şüаlаnаn mаddə radiative matter лучистая материя  
ş0240 şüаlаnаn rаdiоdаlğа  radiated radio wave излучаемая радиоволна  
ş0241 şüаlаrın yоllаr fərqi, 

yоlun (gedişin) оptik 
fərqi 

optical path difference  разность хода лучей, 
оптическая разность ход  

ş0242 şüаlаrın аstiqmаtik 
dəstəsi 

astigmatic pencil of rays  астигматический пучок 
лучей  

ş0243 şüаnın əks gedişi flyback обратный ход луча  
ş0244 şüаnın ikiqаt sınmаsı double refraction двойное лучепреломление  
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ş0245 şüаnın izi prong  лучевой след  
ş0246 şüа yоlu ray path ход луча  
ş0247 şunt shunt  шунт  
ş0248 şunt dövrəsi shunt circuit цепь шунтовая  
ş0249 şunt həyəcаnlаnmаsı shunt excitation  шунтовое возбуждение  
ş0250 şunt keçiriciliyi shunt conductance шунтовая проводимость  
ş0251 şunt mаkаrаsı shunt coil  шунтовая катушка  
ş0252 şunt sаrğısı shunt winding  шунтовая обмотка  
ş0253 şunt хаrаkteristikаsı shunt characteristic  шунтовая характеристика  
ş0254 şuntlu generаtоr shunt generator  шунтовой генератор  
ş0255 şuntlu mühərrik shunt motor  шунтовой двигатель  
ş0256 şuntlаmа bridging , bypassing, 

shunting 

шунтирование  

ş0257 şuntlаyаn kоndensаtоr by-pass condenser шунтирующий 
конденсатор  

ş0258 şuntlаyаn müqаvimət shunt resistance  шунтирующее 
сопротивление  

ş0259 şuаlаnmа mənbəyi radiation source источник излучения  
ş0260 şuаlаnmаnın intensivliyi radiation intensity  интенсивность излучения  
ş0261 Şvаrtsild qаnunu Schwarzschild law  закон  Шварцильда 

ş0262 Şvаrts-Хristоffel düsturu Schwarz-Christoffel formula  Шварца-Христоффеля 
формула  

ş0263 Şоklinin qismən 
dislоkаsiyаsi 

Shockley partial dislocation  частичная дислокация 
Шокли  

ş0264 şоrа niter  селитра  
ş0265 Şorа görə bərklik Shore hardness твѐрдость по Шору  
ş0266 Şоttki effekti Schottky effect  эффект Шоттки  
ş0267 Şоttki çəpəri Schottky barrier  барьер Шоттки  
ş0268 Şоttkiyə görə defekt Schottky defect  дефект по Шоттки  
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S.T. Əzizov, O.A. Əliyev, R.G. Abaszadə 

 

BENZEN – BROMOBENZEN SĠSTEMĠNĠN AġAĞI TEZLĠKLĠ  
DĠELEKTRĠK XASSƏLƏRĠ 

 
Benzen –bromobenzen sisteminin kompleks dielektrik nufuzluğu 3MHz tezlikdə, 20 dən –100°C- dək  temperatur in-

tervalında rezonans metodu ilə ölçülmüşdür, maye fazasını, solidus və likvidus xətləri arasında fazanı və bərk fazanı əhatə 

edən dielektrik relaksasiyası prosesini xarakterizə edən termodinamik kəmiyyətlər hesablanmışdır. 
 

 

Z.A. Cahangirli, B.H. Tağıyev, S.A. Nəbiyeva 

 

GeSe LAYLI KRISTALINDA Ge VAKANSIYASININ 

ELECTRON QURULUġU 

 

GeSe laylı kristalında kation vakansiyası Qrin funksiyası metodu ilə Atom Orbitallarının Xətti Kombinasiyası bazisində 

tədqiq olunmuşdur. Fundamental qadağan zolağında yaranan energetik hallar, onların genezisi, orbital tərkibi və lokallaşmış 
defektlərin təsirindən yaranan rezonanslar müzakirə olunur.  

 

 

S.S. Rəhimov, G.Ġ. Ağayeva 

 

Bi2Sr2CaCu2OX və Bi2Sr2Ca0.6Zn0.4Cu2OX –in QURULUġ  
ANALĠZĠ VƏ TERMOE.H.Q. 

 

Bi2Sr2CaCu2OX və Bi2Sr2Ca0.6Zn0.4Cu2OX -in 77-320K intervalında termo e.h.q.-nin temperatur asılılıqları tədqiq edil-

mişdir. Göstərilmişdir ki, sink atomları ilkin matrisanın CaO müstəvilərində qismən kalsium elementinin yerlərini tuturlar. 

Hər iki nümunə üçün ifratkeçirici hala keçidi xarakterizə edən kritik temperatur Тс=78К olmuşdur. Termo e.h.q.-nin təcrübi 
nəticələri iki zona modeli əsasında analiz edilmişdir. Göstərilmişdir ki, Ca elementinin qismən sink ilə əvəz edilməsi qadağan 
olunmuş zolağın azalmasına səbəb olur. İki zona modeli əsasında aparılmış hesablamalar təcrübi nəticələrlə yaxşı uzlaşır.  

 

 

E.R. Həsənov, ġ.G. Xəlilova 

 

GÜCLÜ ELEKTRĠK VƏ MAQNĠT SAHƏLƏRĠNDƏ DƏRĠN TƏLƏLƏRĠ OLAN 

YARIMKEÇĠRĠCĠLƏR 

 
Müəyyən dərin tələlərin və yük daşıyıcılarının hər iki əlaməti olan yarımkeçiricilərdə enerjinin şualanması baş verir.  

Radiasiya enerjisinin tezliklərinin müxtəlif qiymətlərində, hər bir halda, elektrik sahəsində 𝜇±𝐻 ≫ 𝐶 maqnit sahəsi üçün 
müəyyən edilir. Yükdaşıyıcıların səpilmə sabitləri təyin edilmişdir. Rekombinasiya və qenerasiya  sabitlərinin 𝛽±𝛾  analitik ifa-

dələri təyin edilmişdir. Cərəyan rəqsləri xətli yaxınlaşmada tətqiq edilmişdir. Cərəyan rəqslərinin tezlikləri (ω1 ,ω2,ω3) və 

elektrik sahəsinin (Е1,Е2,Е3) qiymətləri ilə eynidir. Yuxarıda tətqiq olunan yarımkeçiricilərdən yüksəktezlikli cihazların  
hazırlanmasında istifadə etmək olar. 

 

 

S.S. Rəhiməv, M.A. Musayev, N.N. HəĢimova 

 

(AgSbTe2)0,8(PbTe)0,2  BƏRK MƏHLULUNUN KÖÇÜRMƏ XASSƏLƏRĠ 
 

80-550K temperatur intervalında (AgSbTe2)0,8(PbTe) 0,2 –in elektrik keçiriciliyi və termoelektrik e.h.q.-nin temperatur 

asılılıqları tədqiq edilmişdir. Elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı 200K oblastında maksimumdan keçir. Həmçinin, ter-

mo e.h.q.-nin temperatur asılılığında 400K  oblastında sıçrayışla dəyişməsi də müşahidə edilmişdir. Aparılan rentqenostructur 
analizi göstərmişdir ki,  (AgSbTe2)0,8(PbTe)0,2   

 

 

V.H. Ağayev 

 

CdInGaS4 ELEKTROFOTOQRAFIYA LAYLARININ 

 FOTOHƏSSASLIĞININ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Təmiz və qızıl aşqarlı CdInGaS4 elektrofotoqrafiya laylarının (300-1000) nm, oblastda kvant çıxımı tədqiq olunmuş, 

nəticədə fotohəssaslıq və kvant çıxımı spektrin görünən hissəsində artmışdır. 
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M.M. Babayev, X.B. Sultanova, M.Q. Abbasli 

 

MODĠFĠKASĠYA OLUNMUġ PÖġL-TELLER POTENSĠALLI KVANT ÇUXURUNDA 

YÜRÜKLÜYÜN ELEKTRONLARIN SƏTH SIXLIĞINDAN ASILILIĞI 

 
Yarımkeçirici kvant çuxurunda elektronların yürüklüyünün onların səth sıxlığından asılılığı tədqiq edilmişdir. Kvant 

çuxurunda məhdudlayıcı potensial kimi modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensialından istifadə edilmişdir. Göstərilmişdir 
ki, elektronların yürüklüyünün onların səth sıxlığından asılılığı təxminən xəttidir. Alınmış nəzəri nəticələrin eksperimental 

nəticələrə uyğunluğu modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensialının  GaAs/AlxGa1−xAs  kvant çuxurunda məhdudlayıcı po-

tensialı  yaxşı təsvir etdiyini göstərir. 

 

 

ġ.Ə. Əhmədova, T.Q. Nağıyev, ġ.N. Əliyeva, A.Ə. Sadiqova, T.R. Mehdiyev 
 

Ni1-xZnxFe2O4 NANOTOZLARININ FOTOLÜMĠNESSENSĠYA XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Tərkibində müxtəlif miqdarlarda Zn olan Ni1-xZnxFe2O4 ferrit nanotozlarının fotolüminessensiya spektrləri tədqiq edil-

mişdir. Eksperimentlər 300 K temperaturunda aparılmış, lüminessensiya həyəcanlanması üçün 280 nm, 290 nm, 300 nm, 

325nm, 350 nm, 375 nm, 388 nm, 400 nm, 425 nm dalğa uzunluqlu Xe-lampasından və YAG Nd (= 532 nm) lazerindən is-

tifadə edilmişdir. Alınmış spektrlər Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərinin struktur analoqu olan Fe3O4 üçün [1]-də təklif olunan model 

çərçivəsində interpretasiya edilmişdir. 
 

 

G.Ə. Ağayeva, G.Z. Nəcəfova, N.M. Qocayev. 
 

MOLEKULYAR MEXANĠKA ÜSULU ĠLƏ TƏYĠN OLUNMUġ AMĠLOĠD BETA-PEPTĠD (31-35) 

MOLEKULUNUN FƏZA QURULUġUNUN SĠMULYASIYASI 
 

Molekulyar mexanika üsulu ilə amiloid beta-peptid (31-35) molekulunun fəza quruluşu və konformasiya mütəhərrikliyi 

tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan molekul bir neçə stabil konformasiya vəziyyətlərində mövcud ola 
bilir. Hər bir aşağıenerjili konformasiyaların enerji və həndəsi parametrləri hesablanmışdır. Molekulun konformasiya 
cəhətdən sərt və çevik seqmentləri aşkar edilmişdir. 
 

 

Ziya S. Əliyev 
 

BiTe1-xSexI BƏRK MƏHLULLARININ SĠNTEZĠ VƏ TƏDQĠQĠ 
 

Hal-hazırda, bismut tellurohalogenidləri və onların mürəkkəb törəmələri sərbəst səth hallarında nəhəng Raşba tipli spin 
bölünməsinə malik olduqlarından bərk hal fizikasında ən çox öyrənilən maddələrdən hesab olunurlar. Təqdim edilən işdə, Raşba 
yarımkeçiricisi kimi bilinən BiTeI birıəşməsinin əsasında BiTe1-xSexI bərk məhlullarının alınması və tədqiqi verilir. BiTe1-xSexI 

bərk məhlullarının (γ1 and γ2-fazaları) mövcudluğu təcrübi olaraq rentgenoqrafik və elektron mikroskopiya üsulları ilə sübut edil-
mişdir. Qeyd edilən bərk məhlulların mövcud olduğu BiTeI-BiSeI sisteminin faza diaqramı sistemin nümunələrinin termiki ana-

liz nəticələrinə əsasən qurulmuşdur.  
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