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Polimerlərin yük halı nəzərdən keçirildikdə elektrotermopolyarlaşma ilə yanaşı - yük halı, əsasən də elektret xassəsi və 

polyarlaşma effektivliyi, mexaniki sahədə termoelektretləşmə, közərən və tac boşalmaları və ya göstərilən faktorların birgə 
təsiri şəraitində həyata keçirməklə kifayət qədər yaxşılaşdırıla bilər. 

 
Açar sözlər: Polimer, elektrotermopolyarlaşma, polietilen, oriyentasiya, mütəhərriklik, lokallaşma mərkəzləri. 

UOT: 666.9-129 

PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 72.10.-d 

             
Aparılan təcrübələr göstərir ki, PE-nin oriyenta-

siya dartılması onun əsasında tacelektretlərin yükünün 
stabilliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırır. Hesab 
edilir ki, oriyentasiya dartılması əlaqələrin, sonradan 

oksigenin birləşdirilməsi və polietilendə mikroçatların 
yaranmasına səbəb olan qırılmasına gətirir. Bu defekt-

lər, yük daşıyıcıları üçün elektret halına cavabdeh olan 
dərin tələlər rolunu oynayır. Müəyyən edilmişdir ki, 
oriyentasiyaya səbəb olan dartılma, zəncirlərin mole-

kulyar mütəhərrikliyinin azalması səbəbindən YSPE – 

dən olan tacelektretlərin termiki stabilliyini yaxşılaşdı-
rır [1]. Yüklərin lokallaşma mərkəzlərinin çoxalması-
na gətirən ilkin oriyentasiya dartılmasından fərqli ola-

raq, bizim tərəfimizdən mexaniki təsir termoelektret-

ləşmə zamanı həyata keçirilmişdir. Mexaniki gərginlik 

(σ) vektorunun istiqaməti elektrik sahəsinin intensiv-

liyinin vektoruna həm perpendikulyar σ Ep, həm də 

paralel σ || Ep götürülmüşdür.  
Mexaniki gərginliyin rolunu müəyyən etmək 

üçün tədqiqatlar iki rejimdə aparılmışdır: 
        a) PTFE – təbəqəsi mexaniki yükün təsiri altında 
yüklənir, termopolyarlaşır və boşalır; 

b) PTFE – təbəqəsi mexaniki yükün təsiri olma-

dan yüklənir və boşalır. 
 Mexaniki, Ep – elektrik və temperatur sahələri-

nin birgə təsiri PTFE-də təbiətinə görə müxtəlif struk-

turəmələgəlmələrini inisiasiya edə bilər, polyarlaşma 
və oriyentasiya proseslərinin inkişafını dəyişə bilər ki, 

göstərilən proseslərin dəyişmə dərəcəsi σ və Ep-nin 

istiqamətlərindən və həmçinin, σp, Ep və Tp -nin qiy-

mətlərindən asılı olacaqdır. Ona görə də  σp, Ep və Tp- 

nin qiymətlərinin və istiqamətlərinin dəyişməsi ilə 

polyarlaşma zamanı polimerin yük halı nizamlanmış-
dır [2].  

Şəkil 1-də elektret və PTFE-nin stabilləşmiş yü-

künün səthi sıxlığının σp=0 (1- əyrisi) və σp=15MPa 

olduqda (2,3- əyriləri) Ep-dən asılılığı verilmişdir. Me-

xaniki yük altında polyarlaşma zamanı effektiv yükün 
qiyməti, mexaniki yük olmadıqda polyarlaşma zamanı 
olduğundan kifayət qədər böyükdür, özü də Q-nün 
maksimal qiymət aldığı elektrik sahəsinin intensivliyi 

nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. 
Relaksasiya müddətini və depolyarlaşmanın akti-

vasiya enerjisini müəyyən etmək üçün elektretlərin 

boşalması müxtəlif temperaturlarda aparılmışdır, yəni, 
polyarlaşmadan sonra müxtəlif temperaturlarda yükün 
səthi sıxlığının loqarifminin zamandan asılılıqları alın-

mışdır. Bütün temperaturlarda əyrilər qırılma sahələri-

nə malikdirlər ki, bu da iki relaksasiya prosesinin ol-

masını göstərir. Xətlərin meylliyinə görə, ən kiçik 
kvadratlar üsulu ilə yükün verilmiş temperaturda τ – 

relaksasiya müddəti təyin edilmişdir.        
             

 
Şəkil 1. Mexaniki gərginliyin birgə təsiri zamanı.  
             PTFE – dən alınan elektretlərin Q = f(Ep) ası- 
             lılığı: 1 –  σ p= 0; 2 –  σp = 15 MPa, σ Ep;  

             3 –  σp = 15 MPa, σ || Ep.  

 

Sonradan, lnτ-nın temperaturun əks qiymətindən 

asılılığı qurulmuş və xətlərin meylliyinə görə aktivasi-

ya enerjisi təyin edilmişdir. Yük olmadığı zaman elek-

tretlər üçün aktivasiya enerjisinin belə yolla hesab-

lanması 1,27 eV, yükün təsiri altında olan elektretlər 

üçün isə 1,83 eV – qiymətini vermişdir. Beləliklə, belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, elektretin polyarlaşması za-

manı tətbiq olunmuş mexaniki yük, nəinki elektret yü-

künün qiymətinin artmasına gətirir, həm də PTFE tə-

bəqəsində dərin tələlərin yaranmasına səbəb olur.  
Şəkil 1-dən görünür ki, daha effektiv elektret 

σ||Ep  olduğu zaman alınır. Belə maraqlı effektin me-

xanizmi hələ ki, axıra qədər öyrənilməmişdir. Aşa-

ğıdakı fərziyyələri söyləyə bilərik: 

a) σ || Ep olduğu zaman elektret yükünün σ = 0 
və σ Ep olduğu hallara nəzərən nəzərə çarpacaq də-

rəcədə artmasına səbəb (şəkil 1, 3 - əyrisi) injeksiya 
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olunmuş yüklərin üst molekulyar quruluşun polyar 
elementlərinin sərhədlərinə axması şərtlərinin yüngül-
ləşməsi və onların PTFE-nin kvaziqadağan zonasının 
daha dərin lokallaşmış səviyyələrində stabilləşməsidir; 

b) belə modelin xeyrinə, ədəbiyyatda olan veri-

lənlər [3] və bizim tərəfimizdən alınmış, tətbiq olunan 

σ - mexaniki gərginliyin istiqamətinin YSPE + 5% 

həcmi QST – 19 kompozitinin elektret yükünün qiy-

mətinə təsirinə həsr olunmuş eksperimental nəticələr-
dir.  

Həqiqətən də, oriyentasiya polimer fazada amorf 

qatların ölçülərinin nisbi artmasına və injeksiya olun-

muş yüklərin pyezohissəciklərin sərhədlərinə axması 
şərtlərinin pisləşməsinə və deməli, kompozitdə hetero-

yükün formalaşması ehtimalının azalmasına səbəb ola 

bilər. Dielektrikin elektret qismində istifadə edilməsi-

nin yararlılıq dərəcəsinin əsas göstəricisi τ – relaksasi-

ya müddəti və effektiv Q – yükünün qiymətidir və 

göstərilən parametrlərin təmin olunması üçün elektre-

tin daxilində iki tip yükün – hetero- və homoyüklərin 

qarşılıqlı təsiri vacibdir [4]. 
Heteroyüklər materialda bağlanmış yüklərdir, 

məsələn, kompozitlərdə oriyentasiya olunmuş domen-

lərdir. Homoyüklər isə elektrodlardan və ya boşalma 
kanallarından kompozitin həcminə injeksiya olunmuş 
yüklərdir. Homo- və heteroyüklərin qarşılıqlı təsiri elə 

güclü olar ki, biri digərini yarada bilər. Deyildiyi kimi, 

kompozitlər üçün heteroyükün formalaşması injeksiya 
olunmuş elektronların kvaziqadağan zonasında elek-

tronları tutan lokallaşmış səviyyələrin olduğu polimer 
matrisa vasitəsi ilə fazaların sərhədinə axması ilə əla-

qədardır. Elektrik və mexaniki sahələrin birgə təsirinin 

istiqamətindən asılı olaraq elektrotermomexaniki sti-
mullaşdırmanın həyata keçirilməsi, injeksiya olunmuş 
yüklərin fazaların ayırma sərhədinə axmasına fərqli 

cür səbəb olur. Hesab edirik ki, dartılma zamanı (ori-
yentasiya), yəni σ Ep olduğu halda, sıçrayış keçirici-

liyinin aktivasiya enerjisi artır və injeksiya olunmuş 
yüklər, əsasən polimer fazanın həcmində, injeksiya-

edici elektrodun yaxınlığında akkumulyasiya olunur, 

bununla da elektronların fazaların sərhədinə daşın-

masına və heteroyükün formalaşmasına mane olur. Bu 
isə, öz növbəsində, elektrotermomexaniki stimullaş-

dırma zamanı YSPE + 5% həcmi QST – 19 kompozi-

tinin (şəkil 2, 3 - əyrisi) effektiv elektret yükünün nə-

zərə çarpacaq dərəcədə azalmasına gətirir. 
Nümunə sıxılmaya məruz qalanda, yəni σ || Ep , 

elektretin effektiv yükünün qiyməti nəzərə çarpacaq 
dərəcədə artır ki, bu da amorf qatların ölçülərinin nisbi 

azalması və deməli, injeksiya olunmuş yüklərin poli-

mer – pyezohissəcik sərhədinə qədər daşınmasının ak-

tivasiya enerjisinin azalması ilə əlaqədardır. 
 

 

 
 
Şəkil 2. YSPE + 5% həcmi QST – 19 kompozitin elektretlərinin lnQ = f(σp) (2,3 - əyriləri) və lnτ = σ (1,4 - əyriləri)  

             asılılıqları. Tp = 410K; tp = 1saat. 1 – σ || Ep olduqda lnτ; 2 – σ || Ep  olduqda lnQ;  3 – σ Ep olduqda lnQ;  

             4 – σ Ep olduqda lnτ.  
 

Ep və σ – istiqamətində sərhəd yüklərinin sahəsi-

nin təsiri altında pyezohissəciklərin domenlərinin ori-

yentasiya ehtimalı artır və deməli, qeyd edildiyi kimi, 

heteroyükün qiyməti yüksək elektret yükünün for-
malaşmasının ən başlıca şərtlərindən biri olur (şəkil 2, 

2 - əyrisi).  

Lokallaşmış halların sərhədində yüklərin tutulma 

şərtləri, keçiricilik zonasında injeksiya olunmuş elek-
tronların peyda olması ilə əlaqədardır. Zonanın quyru-

ğunda çoxlu sayda sərbəst halların mövcudluğu 
nəticəsində elektron enerjisini itirərək Fermi səviyyə-

sinə qədər düşür və elə burada sərhədd sərbəst səviy-

yələrin birində tutulur. Tutma prosesi Fermi səviyyəsi-

nin lokal qalxması ilə baş verir və bu proses lokallaş-

mış elektronlar arasında elektrostatik qarşılıqlı təsirin 

ionlaşmış səviyyələrin boşalmasına gətirməsinə qədər 

davam edir.  

Şəkil 2-dən aydındır ki, σ Ep olduqda elektretin 

effektiv yükünün azalmasına (şəkil 2, 3 - əyrisi) bax-

mayaraq, τ-nun qiyməti (əyri - 4) σ||Ep (əyri - 1) oldu-

ğu haldakı analoji parametrdən praktiki olaraq fərqlən-
mir. Beləliklə, elektret materiala elektrotermopolyar-

laşma zamanı mexaniki gərginliyin tətbiq edilməsi 

onun əsas parametrlərinin (Q və τ) qiymətlərinin art-

masına gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, elektrotermo-

polyarlaşma zamanı mexaniki gərginlik kompozitin 

polimer fazasında struktur dəyişikliklərinə səbəb ola 
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bilər və injeksiya olunmuş yüklərin yeni tutma mər-

kəzlərini yaradar.  

Yüklərin yeni tutma mərkəzlərinin yaranma sə-

bəblərini aydınlaşdırmaq üçün polimerlərə elektrik sa-

həsinin və mexaniki gərginliyin təsirindən sonra onla-

rın İQ – spektrlərinin dəyişilmələri tədqiq edilmişdir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, elektrik sahəsi polimerdə 

sərbəst-radikal oksidləşmə proseslərini inisiasiya edir 

və mexaniki gərginliyin və elektrik sahəsinin birgə tə-
siri bu prosesləri intensivləşdirir [5]. 1–2 saat müd-

dətində temperaturun, elektrik sahəsinin və mexaniki 

gərginliyin birgə təsirinə məruz qalmış YSPE-nin İQ – 

spektrində bir sıra yeni udulma zolaqları yaranır ki, 
bunlardan da ən kəskin ifadə olunanı  3400 –3200 sm-1 

(OH - qrupları), 1750 – 1720 sm-1 (C=O qrupları), 
1280 sm-1 (mürəkkəb efir qrupları), 1210 – 1180 sm-1 

(sadə efir qrupları C-O-C), 1650 sm-1 (C=C əlaqələr) 

zolaqlardır. Mexaniki gərginliyin birgə təsiri şəraitin-

də termoelektretləşmədən sonra PTFE-nin İQ – spek-

trində 3600 – 2800 sm-1 (RCF2OH), 1760 – 1650 sm-1 

(~CF=CF~), 1500 sm-1 (~CHF=CF2) oblastında zəif 

ifadə olunan zolaqlar yaranır.  
 Beləliklə, PE- və PTFE-nin İQ – spektrlərinin 

dəyişməsi göstərir ki, Ep, σp və Tp-nin birgə təsiri 

şəraitində onlarda, yükdaşıyıcıların aktiv tutma mər-

kəzləri olan polyar qruplar və komplekslər yaranır. Ep, 

σp və Tp-nin birgə təsiri şəraitində polimerlərdə sərbəst 

radikal oksidləşmə proseslərinin hesabına, polyar 
qrupların və komplekslərin yaranması polimerlərin 
elektret xassələrini də yaxşılaşdıra bilər.  

Mexaniki gərginliyin birgə təsiri şəraitində 

alınan polimer termoelektretlərin yükünün enerjisinin 
və relaksasiya müddətinin artması göstərir ki, mexani-

ki sahə, tutma səviyyələrinin dolma dərəcəsinin yük 
daşıyıcıların kiçik tələlərdən daha dərin tələlərə daşın-

ması nəticəsində dəyişməsinə gətirir. İstisna edilmir 

ki, termoelektretləşmə zamanı elektrik sahəsinin və 

mexaniki gərginliyin birgə təsiri şəraiti daha mükəm-

məl səthlərində yüklərin stabilləşməsi mümkün olan 
kristallitlərin formalaşmasına səbəb olur. 

 
 

 

 
 
Şəkil 3. Up = 6·103 V; tp = 30 dəq; P = 4·106 MPa olduqda Q = f(Tp) asılılığı. 1 – səthi mənfi yüklərlə bombardman edi- 
              lən PETF elektreti. 2 - səthi mənfi yüklərlə bombardman edilən PTFE elektreti. 3 - səthi müsbət yüklərlə  
              bombardman edilən PETF elektreti. 2 - səthi müsbət yüklərlə bombardman edilən PTFE elektreti. 

 

Eksperimental olaraq müəyyən edilmişdir ki, 
elektretlərin əksər hissəsində qövs boşalması plazması 
şəraitində polyarlaşma zamanı elektret nümunələri 

qızdırılmaya məruz qalarlarsa, yükün stabilliyi və qiy-

məti yaxşılaşa bilər. [5,6] – işlərindən fərqli olaraq al-

dığımız nəticələr göstərir ki, yüksək voltlu polyarlaş-

ma elektrodunun müsbət polyarlığında (şəkil 3; 1, 2 - 

əyriləri), polyarlığın mənfi daşıyıcıları olduğu halına 
nisbətən elektret yükləri nəzərəçarpacaq dərəcədə az-
dır (şəkil 3; 3, 4 - əyriləri). PTFE və PETF-da elektret 

yükləri homoyükün işarəsinə malik olur, deməli, mən-

fi yükdaşıyıcıların sonradan müxtəlif tələlərdə tutul-

ması baş verməklə boşalma zonasından daxil edilməsi 

ilə şərtlənir. Fərz etmək olar ki, polyarlaşdırıcı elek-

trodun müsbət polyarlığında hətta, qazın potensialın 
katod düşgüsündə sürətlənmiş müsbət ağır ionları 
materialın dərinliyinə daxil ola bilmir. Digər tərəfdən, 

elektronlar polimerin daxilinə böyük dərinliyə qədər 

daxil ola bilir və orada nisbətən dərin tətlələrdə 

tutulur.      

Şəkil 3-də PETF-dən (1 - əyrisi) və PTFE- dən (2 

- əyrisi) alınan elektretlərin səthi yüklərinin sıxlığının 
təbəqələrin səthinin elektronlarla bombardman edil-

məsi zamanı yüklənmə temperaturundan asılılığı veril-
mişdir. Göründüyü kimi, Up=const olduqda, Qt=f(Tp) 
asılılığı ekstremal xarakter daşıyır. PTFE və PETF- 

lərdən alınmış elektretlər üçün yükün səthi sıxlığının 
ən böyük qiyməti, uyğun olaraq, 360 K və 370 K tem-

peraturlarda alınır. PTFE polimer nümunələrinin (4 
əyrisi) katodda yerləşdirilməsi, yəni onların müsbət 

ionlarla bombardmanı zamanı elektretlərin yüklərinin 

səthi sıxlığı nəzərə çarpacaq dərəcədə kiçikdir və tem-

peraturdan asılı olaraq o qədər də böyük olmayan 
maksimuma malikdir.  

Qığılcımlı boşalma zamanı polimerlərin yüklən-

məsi prosesinə baxaq. Qövs boşalması yaranan kimi 
təbəqəyə elektronlar daxil olur. Bu zaman anod yaxın-

lığında elektrik sahəsi iki sahənin superpozisiyası olur: 
xarici Ep və daxil edilmiş zərrəciklərin sahəsi Ed, yəni; 

 
E = Ep + |- Ed| 
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Polyarlaşma prosesində polimerin yüklənmə pro-

sesi, daxil olmuş yüklərin Ed və polyarlaşdırıcı sahə-

nin Ep – sahələri bərabərləşən zaman praktiki olaraq 

kəsiləcəkdir. Polyarlaşma prosesi zamanı temperatu-

run artması ilə daxil edilmiş yüklərin sahəsinin aşa-

ğıdakı ion – polyarlaşma proseslərinin intensivləşməsi 

nəticəsində azalmsı və ya kompensasiyası baş verir:    
1. səthdə tutulmuş yüklərin polimerin dərinliyinə dif-

fuziyası sürətlənir; 
2. daxil  olan  yüklərin  sahəsini  kompensasiya edən 

kiçik polyar qrupların oriyentasiya polyarlaşması 
asanlaşır. 

Yükün effektiv səthi sıxlığına ən böyük təsir gös-

tərən faktor dipol-qrup oriyentasiya polyarlaşması ola-

caq. Belə ki, birinci faktor yükün həcmi konsentrasi-

yasını artıraraq elektret yükünün səthi sıxlığını zəif 

dəyişir. Polyarlaşmadan sonra dipol – qrup polyar-

laşması tez bir zamanda relaksasiya edir və effektiv 

yükü artırır. Burada əsas məsələ nümunənin qızdı-

rılmasının temperatur intervalının seçilməsidir. Bizim 

tərəfimizdən eksperimental olaraq müəyyən edilmişdir 
ki, polimerin polyarlaşma temperaturu onun dipol – 

qrup relaksasiyası intervalında seçilsə, onun əsasında 
alınmış elektretin Q – qiyməti qığılcımlı boşalma 
zamanı polyarlaşmada artır. Həqiqətən də, sürətlə 

relaksasiya edən heteroyüklər bir tərəfdən yüklənmə 

prosesi zamanı daxil edilmiş zərrəciklərin sahəsini 

qismən ekranlaşdıraraq, sonradan onların polimerin 
həcminə daxil olmasına səbəb olur, digər tərəfdən isə 

qığılcımlı boşalma və temperatur kəsildikdən sonra 

sürətlə qismən relaksasiya edir və bununla da effektiv 

yükün artmasına gətirir. Polyarlaşma temperaturunun 
sonrakı artırılması zamanı daha dayanıqlı, məsələn, 

otaq temperaturunda relaksasiyası çətinləşən dipol-

seqment oriyentasiya polyarlaşması böyük rol 
oynamağa başlayır. Ona görə də, elektrikləşmədən 

sonra injeksiya olunmuş yük daha çox kompensasiya 
olunmuş olur və elektretin effektiv yükü azalır.  

_____________________________________ 
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Silisium sahə tranzistorlarının ölçülərinin kiçildilməsi, əsasən də kanalın minimal uzunluğunun müasir nailiyyəti olan 
45 nm qiymətinin alınması nəticəsində bir çox problemlər yaranır. İdarəedici elektrodun altında yerləşən silisium dioksidinin 

nazik təbəqəsində kvant-mexaniki tunel cərəyanı müşahidə olunur. Nəticədə, kanalın və həm də istok və stokun oblastlarında 
tranzistorun qapalı və açıq vəziyyətlərində cərəyanların nisbətinin, kanaldan axan işçi cərəyanın artmasının lazım olan 
yüksək qiymətlərini əldə etmək üçün, aşqar atomların miqdarına və paylanmasına dəqiq nəzarət həyata keçirilməlidir.  

 
Açar sözlər: nanoelektronika, mikroelektronika, keçiricilik, tranzistor, tunel cərəyanı, inteqral sxem, istok, stok. 
PACS: 72.80.Rj, 73.25.+i, 73.61.Wp 
UOT: 538.9 

 
Aktiv nanocihazda bir elektronun yerdəyişməsi-

nə nəzarət nanoelektron sxemlərdə ultraaşağı səviyyə-

də enerji istifadəsini təmin etmək nöqteyi-nəzərindən 
mühüm maraq kəsb edir. Nanokondensatorda hətta bir 
elektronun xarici dövrədən bu kondensatorun kiçik 
köynəyinə keçməsi, yüklərin yenidən paylanmasına və 
kondensatorun köynəklərində ∆U gərginliyinin artma-

sına gətirir. Belə olan halda    
 

                                  ∆𝑈 = 𝑒𝑐′
                                 (1) 

 

burada, e – elektronun yükü; C – nəzərdən keçirilən 

nanokondensatorun tutumudur.  

Elektronun dielektrikdən keçidi tunel üsulu ilə 
reallaşdığından, virtual nanokondensatorun yüklənən 
nanoköynəyini “adacıq” adlandırırlar (şəkil 1).   

 
Şəkil 1. İki simmetrik tunel keçidinə malik birelektron- 
             lu sahə tranzistoru. İdarəedici elektroda Ui.e.   
             gərginliyi verilir.   

 

Effektin alınması üçün enerjinin minimal dəyi-
şikliyində böyük temperatur fluktuasiyalarının olması 
vacib şərtdir [1,2]: 

 

                                ∆Uе >> kТ,                            (2) 

 

 burada, k – Bolsman sabiti, T – isə ətraf mühitin tem-

peraturudur. 

Qeyd edək ki, adacığın nanometrik ölçülərində 
və elektrik yüklərinin diskret təbiətində yük və gər-

ginlik (adacığın potensialı) kvantlanır. Aydındır ki, 
müəyyən şərtlər daxilində sonrakı elektronun adacığa 
keçidini bloklamaq olar – elektron öz yükünün elek-
trostatik itələmə sahəsi vasitəsi ilə digər elektronların 
adacığa keçidinə mane olur. Bu hadisə kulon blokada-

sı adlanır. Beləliklə, sonrakı elektron yalnız əvvəlki 
elektron adacıqdan çıxdıqdan sonra ora daxil ola bilir. 

Kulon blokadasını isə tunel keçidinə gərginlik tətbiq 
edildikdə kulon itələmə qüvvəsi hesabına cərəyanın 
olmaması ilə təyin etmək olar. Kulon blokadasını dəf 
etmək üçün keçidə tətbiq olunan gərginlik aşağıdakı 
ifadə ilə müəyyən edilir: 
 

                                 Uк.б = e/(2C)                         (3)  

  

Elektronların adacığa (kvant nöqtəsi) təkrar olu-

nan f - keçid tezliyini bu birelektronlu sistemdən 
keçən I – cərəyanı təyin edir: 
 

                             I = еf                                     (4)  

  

Belə ossillyasiya birelektronlu ossillyasiya adla-

nır. Elektronun adacığa tunel keçidi kimi tipik hadisə 
zamanı (kvant keçiricisi vasitəsi ilə keçid də mümkün-

dür) isə “tunel” sözü əlavə edilir. (2) ifadəsindən və 
(3) bərabərliyindən görünür ki, effektin müşahidə 
olunması üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir [3]: 

 

                             C << e2/(2kT) .                        (5)  

  

Bolsman sabitinin və elektronun yükünün ədədi 
qiymətlərini yerinə yazsaq, məlum olur ki, 4,2 K tem-

peraturda lazım olan tutum С << 2∙10–16F, 77 və 300K 
temperaturlarda isə uyğun olaraq С<<2∙10–17F və 
С<<3∙10–18F olacaqdır. Beləliklə, birelektronlu effek-
tin müşahidə olunması üçün lazım olan tutum attofa-

rad (10–19 F) tərtibində olmalıdır.  
(2) bərabərliyindən aydın olur ki, müəyyən bir 

kritik temperatur mövcuddur ki, bu temperaturdan yu-

xarı qiymətlərdə elektron kulon blokadasını qırır və 

mailto:E_Kerimov.fizik@mail.ru
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struktur işləmir. Bu temperatur keçidin sahəsinə əks 
mütənasibdir. Keçidin R müqaviməti də onun əhəmiy-

yətli xarakteristikası sayılır. Əks kəmiyyət – keçidin 
keçiriciliyi Landauer ifadəsi ilə təyin olunan keçirici-
lik kvantından nəzərəçarpacaq dərəcədə kiçikdir. Nə-

hayət, birelektronlu cihazın işləməsinə kontaktların 
parazit tutumları kifayət qədər təsir göstərə bilər.   

Bir və ya iki tunel keçidinə malik birelektronlu 
cihazların ekvivalent sxemləri şəkil 2a və b-də göstə-

rilmişdir. Mərkəzində düz xətt təsvir olunan düzbu-

caqlı tunel keçidini təsvir edir.   
 

 
Şəkil 2. Bir (a) və iki (b) tunel keçidinə malik birelektronlu cihazın ekvivalent sxemi.  

 

Bir keçidli cihaz üçün С və R, iki keçidə malik 
cihaz üçün isə C1, R1, C2, R2 parametrləri mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Parazit tutum С'-lə işarə olun-

muşdur. Əgər С' parazit tutumu keçidin tutumundan 
böyük olarsa, sistemin tutumu bu şuntlayıcı tutumun 
qiyməti ilə təyin olunacaqdır (şəkil 2a). Real cihazlar-

da şuntlayıcı tutumu 10–15 F-dan kiçik almaq mümkün 
olmur ki, bu da hətta helium temperaturunda belə bir-

elektronlu tunelləşmə üçün tələb olunan tutumdan yüz 
dəfələrlə artıqdır. Bu problemin həlli üçün iki keçidə 
malik cihaz təklif olunur (şəkil 2b). Belə olan halda 
parazit tutum hər bir tunel keçidini şuntlamır. Bu hal-
da ümumi elektrostatik enerji aşağıdakı ifadə ilə he-

sablanır [4]:     

                               Е = Q2/2CΣ  ,                          (6)   

 

burada, Q – adacıqdakı yük; СΣ = С1 + С2 – keçidlərin 
tutumlarının cəmidir.   

Əgər iki keçid simmetrikdirsə, onların volt-am-

per xarakteristikası hamar olub, şəkil 3-də göstərildiyi 
təsvirə malik olacaqdır. Adacıqda olan yükü onun ya-

xınlığında yerləşən idarəedici elektroddan istifadə et-
məklə tənzimləmək mümkündür.   

 

 
Şəkil 3. İki simmetrik tunel keçidinə malik birelektronlu 
             sahə tranzistorunun volt-amper xarakteristikası. 

 

Tunelləşən elektronlar Heyzenberq prinsipinə 
görə ∆E∆t ~ h, kondensatorun enerjisi ∆Е = е2/2С və 
kondensatorun yüklənmə müddəti ∆t = R.C olduğun-

dan tunel keçidində müqavimət: 
 

                 R ~ 2h/e2 və ya R > h/e2,                     (7) 

 

burada, h – Plank sabitidir.  

Müxtəlif keçidlərdə tunelləşmə tempi müxtəlif 
olur. Adacığa gələn və çıxan elektronların sayı fərqli-

dir. Hər bir zaman anında adacıqda tətbiq olunmuş 
gərginliyin qiymətindən asılı olaraq müəyyən sayda 
elektron olacaqdır. Keçid nə qədər qeyri-simmetrik 

olarsa, volt-amper xarakteristikasındakı pillələr daha 
parlaq ifadə olunacaqlar. (6) ifadəsində olan yükün 
miqdarı aşağıdakı bərabərlikdən təyin olunur:  

  

                                   Q = Q0 – nq ,                      (8)  

 

burada, n – elektronların tam sayı, Q0 – adacığın pol-
yarlaşma yüküdür.  

Bu yük Ui.e. gərginliyinin dəyişməsi ilə kəsilməz 

olaraq dəyişir və kulon blokadası şərti periodik olaraq 

yerinə yetiriləcəkdir. Uyğun olaraq adacıqdan keçən 

cərəyan və ya istok və stok, yəni kontaktlar arasında 
gərginlik düşgüsü də periodik olaraq dəyişəcəkdir (şə-

kil 5).   

 
Şəkil 4. I = 300 pA sabit cərəyanda kvant nöqtəsindəki            
            gərginliyin idarəedici elektroddakı gərginlik 
            dən asılılığı.  
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Çoxlu sayda keçidə malik sistemlərdə, potensial 
çəpərin hündürlüyünü dəyişən xarici sahələrin təsiri 
olduqda, və ya adacığın forma və ölçüləri dəyişdikdə 
daha mürəkkəb proseslər gedir.  

Birelektronlu tranzistorların və onlar əsasında 
sxemlərin alınması zamanı çox kiçik ölçülər olduğun-

dan, bir qayda olaraq, müasir texnologiyalardan, o 

cümlədən – nazik təbəqələrin alınması, elektron 
litoqrafiya və s. istifadə edilir [5].    

Metal birelektronlu tranzistorun digər konstruksi-
yası şəkil 5-də verilmişdir. Bir neçə adacığın ardıcıl 
birləşdirilməsi - ümumi tutumun azaldılması yəni, ci-
hazın işlək temperaturunun artırılması məqsədi ilə 
edilmişdir. Şəkildə 50 nm ölçüyə malik  maye azot 
temperaturunda (77 K) işləyən struktur göstərilmişdir. 
Bu məqsəd üçün dielektrikdə pillə istifadə olunmuşdur 
(silisiumdan hazırlanmış monokristallik təbəqənin sət-
hi üzərində 200 nm qalınlığa malik termiki silisium 
oksid). Metal cızıq (şəkildə daha açıq rəngdə) titandan 
hazırlanmış və pilləkanın yuxarı pilləsinə çəkilmişdir.  

 
Şəkil 5. Atom-güc mikroskopunda metal birelektronlu  
             tranzistorun təsviri.  
 

 
 

Şəkil 6. Şəkil 5-də göstərilmiş birelektronlu tranzisto- 
             run volt-amper xarakteristikası.  
 

Bundan əvvəl təbəqənin səthi üzərində yarıqlar 
(əvvəlcə elektron litoqrafiya, sonradan isə ion yeridil-

məsi üsulu ilə) açılmışdır. İon yeridilməsi 10 nm də-

rinliyə qədər anizotropdur. Titan cızıq ikinci elektron 
litoqrafiya üsulunun köməyi ilə alınmışdır. Bundan 
sonra titan təbəqə yaranmış və əks litoqrafiya vasitəsi 

ilə cihazın şəkildə müşahidə olunan 8 tunel keçidli ak-

tiv hissəsi alınmışdır. Alınmış birelektronlu tranzisto-
run elektrik xarakteristikalarının çıxarılması maye azot 
və ya heliuma salınmış nümunə üzərində aparılır. 
Adacıqlarının seriyasının 110 nm uzunluğuna malik 
tranzistorun 4,2 K temperaturunda volt-amper xarakte-

ristikası şəkil 6-da göstərilmişdir. Kulon blokadası 
±25 мV gərginlikdə müşahidə olunur. Modullaşma tə-

bəqənin əks tərəfində yerləşən idarəedici elektrod va-

sitəsi ilə həyata keçirilir. Cihaz kulon ossillyasiyasını 
77 K temperaturda generasiya edir.  

Kiçik kimyəvi klasterlərdən təşkil olunmuş aktiv 
hissənin tədqiqi zamanı kulon blokadası hətta otaq 

temperaturunda belə müşahidə olunmuşdur. Problem-

lər əsasən potensialının ciddi fiksə olunmasını tələb 
edən təbəqənin əks tərəfində yaranır.  

Birelektronlu tranzistor ideyasının inkişafına mi-
sal olaraq, şəkil 7-də və 8-də uyğun olaraq mikrofoto-

şəkil və gələcək kvant kompüterlərin sxemi verilmiş-

dir.  

 
 

Şəkil 7. Skanedici elektron mikroskopunda kvant kom- 
             püteri üçün strukturun mikrofotoşəkili. 

 

Bu kompüterlər təsadüfi hadisələr baş verən sis-

temlər və ehtimallı həlli olan tam ifadə olunmamış 
məsələlər məsələn, kvant mexanikası üçün daha əlve-

rişlidir. Kvant kompüterləri külli sayda riyazi hesabla-

maları olan məsələlərin həllini tapacaqdır. Məsələn, 

300 işarəyə malik olan ədədin sadə vuruqlarını təyin 

etmək üçün 5∙1024 əməliyyat aparılmalıdır. Bunun 

üçün müasir kompüterə 150 min il vaxt lazım gəlir. 
Kvant kompüteri isə bu prosesi 5∙1010 əməliyyat apar-
maqla cəmi 1 saniyəyə edəcəkdir.  

 

 
Şəkil 8. Şəkil 7-də göstərilən nanoqurğunun ekvivalent  
             sxemi.   
  

Şəkil 8-də izolə olunmuş ikiqat kvant nöqtəsi 
(IDQD) tutum əlaqəli mərkəzdə G1, G2, G3, SET və G4 

idarəqdici elektrodlarla birləşdirilmişdir. Ekvivalent 
sxemdə sadəlik üçün eninə parazit tutumlar nəzərə 
alınmır.  
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Kvant kompüterlərin ideyası kvant fizikası və 
kvant informatikasının nailiyyətlərinə əsaslanmışdır. 
İnformatikada bitin kvant versiyasına kvant kompüter-

lərində kubit uyğun gəlir. Lakin, kvant kompüterləri-

nin yaradılmasına müəyyən qədər zaman tələb olunur. 
Bir çox kvant sistemləri belə qurğuların element baza-

sı qismində istifadə olunmasına səy göstərir. Bura 
elektronun potensial çuxurda vəziyyəti, elektron və 
nüvələrin spin vəziyyəti, ayrı-ayrı atom hissəcikləri, 
çoxsəviyyəli hallar və s. aiddir. Kvant kompüterində 
hesablama prosesi interferensiya xarakteri daşıyır. 

______________________________ 
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PROBLEMS OF SILICON NANOELECTRONICS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
 
There are many problems with size reduction of silicon field MDS transistors, especially in the case of minimum 

dimension of channel length from 45 nm. The quantum-mechanical tunnel current is observed through thin layer of silicon 
dioxide under gate. We need to carry out the detail control of quantity and distribution of impurity atoms in channel region 

and also in source and sink regions in order to achieve the necessary high values of current relation of switched on and 
switched off transistor states.  

 

Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева  
 

ПРОБЛЕМЫ КРЕМНИЕВОЙ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

С уменьшением размеров кремниевых полевых МДП транзисторов, особенно в случае достижения современно-

го минимального размера длины канала от 45 нм, возникает множество проблем. Через тонкий слой диоксида крем-

ния под затвором наблюдается квантово-механический туннельный ток. Приходится осуществлять точный контроль 
количества и распределения примесных атомов в области канала, а также в областях истока и стока, чтобы достичь 
необходимых высоких величин соотношения токов включенного и выключенного состояния транзистора. 
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İşdə su-polietilenqlikol-KCl sistemlərinin 293,15 K temperaturda və KCl-in 0-0,05 molyar hissə, polietilenqlikolun isə 

0-5 q/dl konsentrasiya intervalında kinematik özlülüyü tədqiq edilmişdir, polietilenqlikolun molekul kütlələri 1000, 1500, 

3000, 4000 və 6000 olan fraksiyaları götürülmüşdür. Kinematik özlülüyün təcrübi qiymətlərinə əsasən KCl-in baxılan kon-
sentrasiyası intervalında tədqiq olunan məhlulların xarakteristik özlülüyü, Haggins sabiti, Mark-Kun-Xauvinq düsturuna da-

xil olan  parametri, polietilenqlikol makromolekulunun şişmə əmsalı,  -həlledicidə xarakteristik özlülüyü, məhlulda və  -

həlledicidə polietilenqlikol zəncirinin ucları arasındakı orta kvadratik məsafə, məhlulda və  -həlledicidə Kun seqmentinin 

uzunluğu hesablanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, polietilenqlikol makromolekulu su-KCl mühitində ətrafdakı mayenin 
nüfuz edə bildiyi yumaq formasındadır və KCl-in konsentrasiyasının artması ilə bu yumağın həcmi kiçilir, mütəhərrikliyi isə 
artır.  

 

Açar sözlər: KCl, polietilenqlikol, xarakteristik özlülük, Haggins sabiti, polimer zəncirinin ucları arasındakı orta kvadratik 
məsafə, şişmə əmsalı, Kun seqmenti 
PACS: 61.20.Ne, 66.20.+d, 82.60.Lf, 61.25.Hq. 

 
GİRİŞ. 

 
Polimer məhlullarının struktur xarakteristikaları, 

əsasən polimer makromolekulunun konformasiyası, 
ölçüləri, hidratlaşması və s. ilə təsvir olunur. Məhlulda 

makromolekulun konformasiyası və ölçüləri həlledici-

nin və polimerin xassələrindən, temperaturdan və s. 

asılıdır, üç komponentli sistemlərdə isə həmçinin di-
gər komponentin növündən və konsentrasiyasından da 
asılıdır. Bütün bioloji proseslər suda getdiyindən, bio-

loji əhəmiyyətli polimerlərin makromolekullarının 
konformasiyasının və ölçülərinin su mühütində öyrə-

nilməsi maraqlı və vacib məsələlərdəndir. Belə poli-

merlərdən biri də polietilenqlikoldur (PEQ). PEQ or-

qanizmin immun sisteminə mənfi təsir göstərmədiyin-

dən, toksik xüsusiyyətlərə malik olmadığından və bə-

dəndən sürətlə təmizləndiyindən təbabətdə, farmako-

logiyada, yeyinti sənayesində və s. geniş istifadə olu-

nur [1, 2]. PEQ suda həll olduqda, PEQ makromole-

kulları ilə su molekulları arasında yaranan qarşılıqlı tə-

sir hesabına həm suyun strukturu, həm də makromole-

kulun konformasiyası və ölçüsü dəyişir. Ədəbiyyatda 
müxtəlif fraksiyalı PEQ-in sulu məhlulunun tədqiqinə 

dair kifayət qədər işlər var [3-16]. Lakin, PEQ makro-

molekulunun konformasiyasına və ölçülərinə kiçikmo-

lekullu birləşmələrin təsirinə çox az rast gəlinir.  

İşdə məqsədimiz su-PEQ-KCl sistemlərində PEQ 

makromolekulunun konformasiyasını müəyyənləşdir-
mək və ölçülərini qiymətləndirmək, həmçinin makro-

molekulun konformasiyasına və ölçülərinə KCl-in tə-

sirini araşdırmaq olmuşdur. 
 

NƏZƏRİ HİSSƏ. 

 
Müasir təsəvvürlərə görə, duru polimer məhlulla-

rında xətti ölçülü mütəhərrik makromolekul yumaq 

formasına keçir. Axın zamanı makromolekulun irəlilə-

mə və fırlanma hərəkəti nəticəsində onunla həlledici-

nin molekulları arasında sürtünmə yaranır ki, bu da 

özlülüyün artmasına səbəb olur. Axın zamanı ayrı-ayrı 
makromolekulların fırlanması hesabına xarakteristik 
özlülük yaranır. Məhlulun xarakteristik özlülüyü həl-

ledici mühitində polimer molekullarının fırlanması nə-

ticəsində baş verən enerji itkisini xarakterizə edir [16, 

17]. Məhlulun xarakteristik özlülüyünü müəyyən et-

məklə məhlulda makromolekulun konformasiyasını və 

ölçülərini müəyyənləşdirən bir sıra kəmiyyətləri təyin 

etmək olar. 

Xarakteristik özlülüyü təyin etmək üçün əvvəlcə 

gətirilmiş özlülük (g) hesablanır [16, 17]: 
 

                             
сh

hm
g 

 
                             (1) 

Burada, vm və vh uyğun olaraq məhlulun və həlle-

dicinin kinematik özlülükləri, c isə məhlulda polime-

rin konsentrasiyasıdır. Duru polimer məhlullarında gə-

tirilmiş özlülüyün konsentrasiyadan asılılığı Haggins 
tənliyi 

                              c K
2

Hg                      (2) 

 

ilə təsvir edilir. Burada   )(lim g
0c



  olub xarakte-

ristik özlülük, KH - Haggins sabiti adlanır və sistemdə-

ki zərrəciklərin qarşılıqlı təsirinin intensivliyini xarak-

terizə edir [16-19]. (2) tənliyinə əsasən g  c asılılı-
ğından qrafik olaraq xarakteristik özlülük və Haggins 

sabiti təyin edilir. 

Polimer məhlulunun xarakteristik özlülüyü ([]) 
ilə polimerin molekul kütləsi (M) arasındakı əlaqə 
 

                                        KM                         (3) 

 

Mark-Kun-Xauvinq düsturu ilə təsvir olunur [16-19]. 

Burada K - həllolan maddənin və həlledicinin xassələ-

rindən asılı olan sabit, -məhlulda polimer makromo-
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lekulunun konformasiyasından asılı olan parametrdir. 
(3) ifadəsinin hər tərəfindən loqarifm alsaq, alınan 

 

                         MlnKlnln                      (4) 

 

ifadəsinə əsasən ln[]lnM asılılığından qrafik olaraq 
 parametri təyin edilir.  

Tarazlıqda olan, yəni həyəcanlanmamış polimer 
makromolekulunun ölçüsünü təyin etmək üçün  -həl-
ledicidə xarakteristik özlülüyün qiymətindən istifadə 

olunur. Qeyd edək ki,  -həlledici elə həllediciyə deyi-
lir ki, həmin həlledicidə polimerin həllolması zamanı 
yaranan məhlulda mümkün ola biləcək bütün qarşılıqlı 
təsirlər bir-birini kompensasiya etmiş olur.  - həlledi-
cidə termodinamik tarazlıq yaranır və polimer mole-

kulu həyəcanlanmamış halda olur. Təbiidir ki, belə 
həlledicini praktiki olaraq almaq üçün lazım olan şəra-

iti (təzyiq, temperatur və s.) seçmək olduqca çətindir. 

Nəzəriyyələr isə  - həlledicidə qurulur [18, 19]. Belə 
nəzəriyyələrdən biri də Flori nəzəriyyəsidir [18]. Flori 

nəzəriyyəsinə görə  - həlledicidə xarakteristik özlü-

lük ([]) aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 
 

                              2/1
MK                            (5) 

 

Burada K -  -sabiti, M -polimerin molekul küt-
ləsidir. (5) ifadəsindən göründüyü kimi, [] -nı təyin 

etmək üçün K -nı tapmaq lazımdır. Qeyd etdik ki,   -

həlledici olmadığından [] -nı təcrübi qiymətlər əsa-
sında təyin etmək mümkün deyil. Lakin yaxşı həlledi-

cidə xarakteristik özlülüyü təcrübi qiymətlər əsasında 
təyin etməklə K -nı tapmaq olar. Yaxşı həlledicidə öz-

lülük ölçülərinə görə tapılan xarakteristik özlülük [] 

ilə K  arasında əlaqə yaradan çoxlu sayda ifadələr var 

[18, 19]. Məsələn, Stokmayer-Fiksman düsturunda [] 

ilə K  arasında əlaqə aşağıdakı kimidir [20]: 

 

                        
 

MBK
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 51,0
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Burada B-uzağa təsir parametridir və litrlə ölçülür. [] 
xarakteristik özlülük təyin olunduqdan sonra, (6) ifa-

dəsinə əsasən 
   Mf
M




 asılılığı qurulur. Alınan 

düz xəttin 0M   ekstrapolyasiyasından K -nın 
qiyməti tapılır. K -nın qiymətini bilərək (5) düsturuna 
əsasən [] hesablanır. 

Polimer yumağının ölçüləri, adətən, makromole-

kulun zəncirinin ucları arasındakı orta kvadratik məsa-

fə ilə xarakterizə olunur. İxtiyari həlledicidə, ( h ) və 

 - həlledicidə (  h ) makromolekulun zəncirinin uc-

ları arasındakı orta kvadratik məsafəni Flori-Foks tən-

liyindən tapa bilərik [16, 19]: 

 

         
M
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            (7) 

 

Burada -Flori əmsalıdır. Flori təcrübi olaraq müəy-

yən etmişdir ki, =2.11023mol-1 qiymətinə malik olur 
[21]. Polimer yumağının ölçülərini hidrodinamik 

radius (Rh - həlledici molekullarının nüfuz edə 

bilmədiyi radius) və orta kvadratik ətalət radiusu (Rg) 

ilə də xarakterizə etmək olar. İxtiyari həlledicidə (Rh , 

Rg) və  -həlledicidə (Rh , Rg) hidrodinamik radiusu 
və orta kvadratik ətalət radiusu, uyğun olaraq 
aşağıdakı ifadələrlə hesablamaq olar [21]: 
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Məhlulda makromolekulun konformasiyası şiş-

mə əmsalı ( ) və Kun seqmentinin uzunluğu (A) kimi 
parametrlərlə də xarakterizə olunur. Polimer makro-

molekulu yaxşı həlledicidə  dəfə şişir. Şişmə əmsalı 
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ifadəsilə təyin olunur [18]. Makromolekulun mütəhər-

rikliyi Kun seqmentinin uzunluğu ilə müəyyən olunur. 

İxtiyari həlledicidə (A) və - həlledicidə (A) Kun 
seqmentinin uzunluğu, uyğun olaraq 
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ifadələrilə təyin olunur [18, 19]. Burada L-makromo-

lekul zəncirinin tam uzunluğu, n - makromolekulda 

olan təkrarlanan halqaların sayı və ya polimerləşmə 

dərəcəsi, l0 -təkrarlanan halqanın kontur uzunluğudur. 
[6] işində PEQ makromolekulunda təkrarlanan            
- CH2 - CH2 – O - halqasının kontur  uzunluğunun       

l0 =2.36Å olduğu göstərilmişdir. 
 

TƏCRÜBİ HİSSƏ. 

 
İşdə su-PEQ-KCl sistemlərinin 293,15 K tempe-

raturda kinematik özlülüyü tədqiq edilmişdir, KCl-in 

0-0,05 molyar hissə, polietilenqlikolun isə 0-5 q/dl 

konsentrasiya intervalına baxılmışdır və polietilenqli-

kolun molekul kütlələri 1000, 1500, 3000, 4000 və 

6000 olan fraksiyaları götürülmüşdür. İstifadə olun-

muş KCl və PEQ-lər kimyəvi təmizdirlər və məhlullar 
bidistillə  olunmuş su ilə hazırlanmışdır. Ölçülər 

ŞMV-2 viskozimetrində aparılmışdır. Mayenin axma 
müddəti  0.01san dəqiqliklə təyin edilmişdir.  

 

ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 

 
Kinematik özlülüyün təcrübi qiymətlərinə əsasən 

(1) ifadəsi ilə baxılan molekul kütləli PEQ-lər üçün 
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tədqiq olunan konsentrasiya intervalında və 293,15 K 

temperaturda sulu məhlulların gətirilmiş özlülükləri 

təyin edilmişdir. Qeyd edək ki, tədqiq olunan bütün 
sulu məhlulların kinematik özlülükləri KCl-in baxılan 
konsentrasiyası (x) intervalında x-in artması ilə azalır. 
Gətirilmiş özlülüklərin qiymətlərinə əsasən (2) ifadəsi 

ilə KCl-in baxılan konsentrasiyalarına və müxtəlif 

molekul kütləli PEQ-lərə uyğun sulu məhlullarının 

293.15 K temperaturda xarakteristik özlülüyü [] və 
Haggins sabiti (KH) hesablanmışdır (cədvəl 1). 

 

                                                                                                                                                    Cədvəl 1. 

Su-PEQ-KCl sistemlərində müxtəlif molekul kütləli PEQ-lər üçün xarakteristik özlülüyün 
([η], dl/q) və Haggins sabitinin (KH) KCl-in konsentrasiyasından (x) asılılığı (T=293,15 K). 

 

x PEQ-1000 PEQ-1500 PEQ-3000 PEQ-4000 PEQ-6000 

[η], dl/q 

0 0,0341 0,0471 0,0675 0,0837 0,1343 

0,01 0,0329 0,0460 0,0670 0,0799 0,1315 

0,02 0,0319 0,0429 0,0638 0,0764 0,1261 

0,03 0,0291 0,0408 0,0592 0,0758 0,1160 

0,04 0,0281 0,0403 0,0578 0,0745 0,1129 

0,05 0,0267 0,0381 0,0549 0,0699 0,1077 

KH 

0 5,269 3,627 1,998 1,433 1,117 

0,01 6,388 4,162 2,166 1,811 1,383 

0,02 6,866 5,306 2,695 2,245 1,690 

0,03 8,537 6,360 3,476 2,345 2,172 

0,04 10,131 6,734 3,860 2,547 2,403 

0,05 10,712 7,976 3,905 3,136 2,782 

 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, xarakteristik özlü-

lüyün qiyməti PEQ-in molekul kütləsinin artması ilə 

artır, KCl-in konsentrasiyasının artması ilə azalır. 
Məhlulun xarakteristik özlülüyü həlledici mühitində 

polimer molekullarının fırlanması nəticəsində yaranan 

əlavə özlülükdür [16-18]. (7) və (8) ifadələrindən gö-
rünür ki, xarakteristik özlülük makromolekulun ölçü-

lərilə düz mütənasibdir (  3~ hR ,   3~ gR ). Molekul 

kütləsinin artması ilə həm PEQ makromolekulunun öl-
çüsünün böyüməsi, həm də su molekulları ilə daha 

çox qaşılıqlı təsirdə olması (hidrogen rabitəsi ilə) nəti-

cəsində onun mühitdə fırlanması çətinləşir və bu sə-

bəbdən xarakteristik özlülük artır. Güman edirik ki, 
götürülmüş molekul kütləli PEQ üçün xarakteristik 

özlülüyün KCl-in konsentrasiyasından asılı olaraq 
azalması konsentrasiyanın artması ilə PEQ makromo-

lekulunun həcminin kiçilməsi nəticəsində olur. Belə 

ki, KCl-in konsentrasiyasının artması ilə məhlulun öz-

lülüyünün artmasına baxmayaraq, PEQ makromoleku-

lunun həcmi kiçilir, nəticədə, makromolekulun mühit-
də fırlanması asanlaşır. Xarakteristik özlülüyün KCl-

in konsentrasiyasından asılılığı onu göstərir ki, kon-

sentrasiyanın artması ilə PEQ makromolekulunun 

konformasiyası və ölçüləri dəyişir. 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, tədqiq olunan 

məhlullarda Haggins sabitinin qiyməti PEQ-in molyar 

kütləsinin artması ilə azalır, KCl-in konsentrasiyasının 
artması ilə artır. Haggins sabiti sistemdəki zərrəciklə-

rin qarşılıqlı təsirinin intensivliyini xarakterizə edir 

[16]. Yəni verilmiş polimer üçün həlledici nə qədər 

pis olarsa, Haggins sabitinin qiyməti də bir o qədər 

böyük olur. Verilmiş temperaturda molekul kütləsinin 

artması ilə Haggins sabitinin qiymətinin azalması onu 
göstərir ki, su-KCl sistemi, nisbətən böyük molekul 

kütləli PEQ üçün daha yaxşı həlledicidir. Yəni mole-

kul kütlənin artması ilə PEQ-in suda həllolması yaxşı-
laşır. Bunu, su və PEQ molekullarının qarşılıqlı təsiri 

nəticəsində yaranan PEQ makromolekulunun hidrat-

laşması ilə izah etmək olar. Görünür, molekul kütlənin 

artması ilə PEQ makromolekulunun ətrafında toplanan 
su molekullarının sayı da artır, bu da Haggins sabiti-

nin qiymətinin azalmasına səbəb olur. Götürülmüş 
molekul kütləli PEQ üçün KCl-in konsentrasiyasının 
artması ilə Haggins sabitinin qiymətinin artması onu 
göstərir ki, konsentrasiyanın artması ilə PEQ-in suda 

həll olması pisləşir. Bu, yəqin ki, məhlulda K+ və Cl 
ionlarının hidratlaşması hesabına olur. Belə ki, su-

PEQ sistemlərində yalnız PEQ makromolekulları hid-

ratlaşırdısa, su-PEQ-KCl sistemlərində həm PEQ 

makromolekulları, həm də K+ və Cl ionları da hidrat-

laşır. Bu da məhlulda K+ və Cl  ionlarının sayının art-
ması ilə PEQ-in suda həllolmasının pisləşməsinə sə-

bəb olur. 

 

                                                                   Cədvəl 2. 

Su-PEQ-KCl sistemlərində Mark-Kun-Xauvinq 

düsturundakı  parametrinin KCl-in 
konsentrasiyasından (x) asılılığı (T=293,15 K). 

 

x 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

 0,715 0,718 0,719 0,731 0,733 0,733 

 

Mark-Kun-Xauvinq düsturuna daxil olan  para-
metri, məhlulda polimer molekulunun formasını mü-

əyyənləşdirməyə imkan verən kəmiyyətdir və polimer 

molekulunun formasını dəyişdirən istənilən qarşılıqlı 
təsir  -nın qiymətini dəyişdirir. -nın qiyməti sıfırla 

iki arasında dəyişir (0  2). Makromolekulun kip 
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yığılıb kürə şəklində olduğu və ətrafdakı mayenin bu 
yumağa nüfuz edə bilmədiyi hal üçün =0 olur. Pis 
həlledicidə yumaq formalı makromolekul üçün 
=0.2-0.3 olur.  -həlledicidə yumaq formalı həyə-

canlanmamış makromolekul üçün =0.5 olur. Yaxşı 
həlledicidə yumaq formalı makromolekul üçün 
=0.6-0,8 olur. Sərt zəncirli makromolekul üçün 
=1-1.5 olur. Sərt çubuqvari makromolekullar üçün 
=1.8-2 olur [16-18]. Mark-Kun-Xauvinq düsturuna 

daxil olan  parametrinin KCl-in konsentrasiyasından 
asılıllığı cədvəl 2-də göstərilmişdir. Tədqiqatlarımız 
göstərir ki,  parametri 293,15 K temperaturda və 

KCl-in baxdığımız konsentrasiyalarında (0,71-0,74) 

intervalında qiymətlər alır. Onda yuxarıdakı mülahizə-

lərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, PEQ makromolekulu 

su-KCl mühitində ətrafdakı mayenin nüfuz edə bildiyi 

yumaq formasındadır. Yəni, PEQ makromolekulu su-

KCl mühitində yaxşı həlledicidə mütəhərrik zəncirli 

şişmiş yumaq formasına malik olur [16-18]. Cədvəl 2-

dən görünür ki,  parametri KCl-in konsentrasiyasının 
artması ilə qismən artır. Bu isə onu göstərir ki, məh-

lulda KCl-in konsentrasiyasının artması ilə, az da olsa 

bu molekulyar yumaq açılır. 

                                                                                                                                        Cədvəl 3. 

Su-PEQ-KCl sistemlərinə uyğun seçilmiş  -həlledicilərdə müxtəlif molekul  
kütləliPEQ-lər üçün xarakteristik özlülüyün ([η]θ, dl/q) və PEQ makromolekulunun 

şişmə əmsalının (β) KCl-in konsentrasiyasından (x) asılılığı (T=293,15 K). 
 

x PEQ-1000 PEQ-1500 PEQ-3000 PEQ-4000 PEQ-6000 

[η]θ, dl/q 

0 0,0212 0,0259 0,0367 0,0423 0,0519 

0,01 0,0204 0,0250 0,0353 0,0408 0,0499 

0,02 0,0192 0,0235 0,0332 0,0383 0,0469 

0,03 0,0177 0,0217 0,0307 0,0355 0,0435 

0,04 0,0173 0,0212 0,0300 0,0346 0,0424 

0,05 0,0163 0,0199 0,0282 0,0326 0,0399 

β 

0 1,172 1,220 1,226 1,255 1,373 

0,01 1,173 1,226 1,238 1,252 1,381 

0,02 1,185 1,223 1,243 1,259 1,390 

0,03 1,179 1,234 1,244 1,288 1,387 

0,04 1,175 1,238 1,245 1,291 1,386 

0,05 1,179 1,241 1,249 1,290 1,392 

 
Su-PEQ-KCl sistemlərinin xarakteristik özlülü-

yünün ([]) qiymətlərinə əsasən (cədvəl 1) (6) ifadəsi-

nə əsasən  -konstant K təyin edilmiş və K-nın mə-
lum qiymətilərinə əsasən (5) ifadəsi ilə PEQ-in tədqiq 

olunmuş sistemə uyğun seçilmiş  -həlledicidə xarak-

teristik özlülüyü ([]) hesablanmışdır (cədvəl 3). 

Cədvəl 3-dən görünür ki, PEQ-in  -həlledicidə xarak-
teristik özlülüyünün qiyməti su-PEQ-KCl sistemində 

olduğu kimi PEQ-in molyar kütləsinin artması ilə ar-

tır, KCl-in konsentrasiyasının artması ilə azalır. PEQ-

in  -həlledicidə xarakteristik özlülüyünün PEQ-in 

molyar kütləsindən ([]  M) asılı olaraq dəyişməsini 

həlledici su-KCl olduqda, xarakteristik özlülüyün mol-
yar kütlədən (([] M) asılılığına analoji izah etmək 

olar. Məlumdur ki,  -həlledicidə polimer molekulları 
ilə həlledici molekulları qarşılıqlı təsirdə olmurlar, yə-

ni  -həlledicidə polimer makromolekulları həyəcan-

lanmamış olur və bu hal üçün =0.5 sabit qalır [17]. 
Odur ki,  -həlledicidə verilmiş molekul kütləli PEQ 
üçün KCl-in konsentrasiyasından asılı olaraq molekul-
yar yumağın yığılması və ya açılması baş vermir. 
Güman edirik ki, götürülmüş molekul kütləli PEQ 

üçün KCl-in konsentrasiyasının artması ilə ([] -nın 
azalması molekulyar yumağın həcminin (   3~ hR , 

  3~ gR ) və  -həlledici mühütin özlülüyünün qis-

mən azalması nəticəsində olur. 

İdeal olmayan həlledicilərdə polimer yumağının 
ölçüsü onun həlledicidə şişməsi nəticəsində  -həlledi-

cilərdə olduğundan  dəfə böyük olur. Su-PEQ-KCl 

sisteminin və bu sistemə uyğun seçilmiş  -həlledici-
nin xarakteristik özlülüyünün qiymətlərinə görə (9) 

ifadəsinə əsasən makromolekul yumağının  şişmə 
əmsalı hesablanmışdır (cədvəl 3). Cədvəl 3-dən gö-

rünür ki, PEQ makromolekulunun su-KCl sistemində 
şişmə əmsalı həm PEQ-in molyar kütləsinin, həm də 

məhlulda KCl-in konsentrasiyasının artması ilə artır. 
PEQ-in molekul kütləsinin artması ilə  -nın artması 
yəqin ki, PEQ-in hidratlaşması (hidrogen rabitəsi ilə) 

ilə əlaqədardır. Belə ki, molekul kütləsi nisbətən bö-

yük olan PEQ daha çox hidratlaşır. Məhlulda KCl-in 

konsentrasiyasının artması ilə  -nın artması yəqin ki, 

məhlulda K+ və Cl ionlarının hidratlaşması, həmçinin 
mühitin özlülüyünün azalması ilə əlaqədardır. 

Məhlulda su-PEQ-KCl sistemində həyəcanlan-

mış ( h ) və  -həlledicidə həyəcanlanmamış (  h ) 

PEQ makromolekulun zəncirinin ucları arasındakı orta 
kvadratik məsafə (7) ifadələri ilə hesablanmışdır (cəd-

vəl 4). Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, həm həyəcan-

lanmış, həm də həyəcanlanmamış PEQ makromoleku-

lunun zəncirinin ucları arasındakı orta kvadratik məsa-
fə PEQ-in molyar kütləsinin artması ilə artır, məhlulda 

KCl-in konsentrasiyasının artması ilə azalr.  
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                                                                                                                                          Cədvəl 4. 

Su-PEQ-KCl sistemlərində və bu sistemlərə uyğun seçilmiş  -həllediciləridə 
PEQ makromolekulunun zəncirinin ucları arasındakı orta kvadratik məsafənin 

( h  və  h , Å) KCl-in konsentrasiyasından (x) asılılığı (T=293,15 K). 
 

x PEQ-1000 PEQ-1500 PEQ-3000 PEQ-4000 PEQ-6000 

h , Å 

0 25,33 32,28 45,86 54,21 72,67 

0,01 25,02 32,02 45,74 53,40 72,16 

0,02 24,77 31,29 45,01 52,60 71,16 

0,03 24,02 30,78 43,90 52,45 69,20 

0,04 23,74 30,64 43,55 52,16 68,58 

0,05 23,34 30,07 42,81 51,06 67,51 

 h , Å 

0 21,60 26,46 37,42 43,20 52,91 

0,01 21,33 26,12 36,95 42,66 52,25 

0,02 20,90 25,59 36,20 41,80 51,19 

0,03 20,37 24,95 35,28 40,74 49,89 

0,04 20,20 24,74 34,99 40,41 49,49 

0,05 19,79 24,24 34,28 39,59 48,49 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Cədvəl 5. 

Su-PEQ-KCl sistemlərində və bu sistemlərə uyğun seçilmiş  -həllediciləridə 

 Kun seqmentinin uzunluğunun (A və A , Å) KCl-in konsentrasiyasından  
(x) asılılığı (T=293,15 K). 

 

x 
PEQ-1000 PEQ-1500 PEQ-3000 PEQ-4000 PEQ-6000 

A , Å 
A, Å 

0 11,96 12,95 13,07 13,70 16,41 8,70 

0,01 11,67 12,74 13,00 13,29 16,18 8,48 

0,02 11,44 12,17 12,59 12,90 15,73 8,14 

0,03 10,76 11,78 11,98 12,82 14,88 7,73 

0,04 10,51 11,67 11,79 12,68 14,62 7,61 

0,05 10,16 11,24 11,39 12,15 14,16 7,31 

 
Məhlulda polimer makromolekulunun konforma-

siyasının müəyyən bir formaya malik olmasında mole-

kul zəncirinin sərtliyinin və mütəhərrikliyinin böyük 
rolu var. Makromolekul zəncirinin sərtliyini və mütə-

hərrikliyini xarakterizə edən ən vacib parametr Kun 
seqmentinin uzunluğudur (A). Əgər zəncir olduqca 

mütəhərrikdirsə, onda Kun seqmentinin uzunluğu bir 
halqanın kontur uzunluğuna bərabər olur, əgər zəncir 

olduqca sərtdirsə, onda zəncirin tam uzunluğu L-ə 

bərabər olur. Su-PEQ-KCl sistemləri üçün məhlulda 

həyəcanlanmış (A) və  -həlledicidə həyəcanlanmamış 
(A) PEQ makromolekulu üçün (10) ifadələri ilə 
hesablanmış  Kun   seqmentinin  uzunluğunun  KCl-in  

konsentrasiyasından asılılığı cədvəl 5-də verilmişdir. 
Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, su-PEQ-KCl sis-

temlərində həyəcanlanmış PEQ makromolekulunun 

Kun seqmentinin uzunluğu PEQ-in molekul kütləsinin 

artması ilə artır, məhlulda KCl-in konsentrasiyasının 

artması ilə azalır.  -həlledicidə həyəcanlanmamış 
PEQ makromolekulunun Kun seqmentinin uzunluğu 
isə PEQ-in molekul kütləsindən asılı deyil və KCl-in 

konsentrasiyasının artması ilə azalır (cədvəl 5). Su-

PEQ-KCl sistemləri üçün baxdığımız bütün hallarda 

Kun seqmentinin uzunluğunun 100 Å-dən kiçik oldu-

ğu üçün, PEQ-i mütəhərrik polimer hesab etmək olar. 

_____________________________ 
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DETERMINATION OF CONFORMATION AND DIMENSIONS OF POLYETHYLENE GLYCOL 

MACROMOLECULE IN THE SYSTEMS WATER-POLYETHYLENE GLYCOL-KCl BY 

VISCOSIMETER METHOD 

 
The kinematic viscosity of water-polyethylene glycol-KCl systems at temperature 293.15 K and 0-0.05 molar part of 

KCl, and at a concentration range of 0-5 g/dl of polyethylene glycol are investigated. The polyethylene glycol fractions with 

molecular weights (1000, 1500, 3000, 4000 and 6000) are considered. The intrinsic viscosity of the investigated solutions, 
Haggins constant, α parameter in Mark-Kuhn-Houwink equation, swell coefficient of polyethylene glycol macromolecules, 

intrinsic viscosity in θ -solvent, PEG root-mean-square distance in solution and θ-solvent, the length of the Kuhn segment of 
θ- solvent and in the solution are calculated on the base of experimental data on kinematic viscosity at given KCl 
concentration. It is established that macromolecular ball of polyethylene glycol is permeable for surrounding liquid (water – 
KCl) and ball volume decreases and flexibility increases with KCl concentration increasing.   

 

 

Б.Г. Пашаев 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФОРМАЦИИ И РАЗМЕРОВ МАКРОМОЛЕКУЛ 
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В СИСТЕМАХ ВОДА-ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-KCl МЕТОДОМ 

ВИСКОЗИМЕТРИИ 

 
В работе исследована кинематическая вязкость систем вода-полиэтиленгликоль (ПЭГ)-KCl в интервале темпе-

ратур 293,15 K, 0-0,05 мольной доли KCl и концентрации ПЭГ в интервале 0-5 г/дл. Рассмотрены фракции полиэти-
ленгликоля (ПЭГ) различных молекулярных масс (1000,1500,3000, 4000 и 6000). На основании экспериментальных 
данных по кинематической вязкости при данной концентрации KCl вычислены: характеристическая вязкость иссле-
дуемых растворов, константа Хаггинса, параметр α в уравнение Марка-Кун-Хаувинга, коэффициент набухания 
макромолекул полиэтиленгликоля, характеристическая вязкость в θ- растворителе, среднеквадратичное расстояние 
макромолекулярной цепи ПЭГ в растворе и в θ- растворителе, длина сегмента Куна в растворе и в θ- растворителе. 
Установлено, что макромолекулярный клубок полиэтиленгликоля проницаем для окружающей жидкости (вода-KCl), 

и с увеличением концентрации KCl объем клубка уменьшается, а гибкость увеличивается. 
  

Qəbul olunma tarixi: 02.12.2019 
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XALKOGENİD ŞÜŞƏVARİ YARIMKEÇİRİCİ Se - Sb SİSTEMİNİN LOKAL 
QURULUŞU VƏ OPTİK XASSƏLƏRİ 

 

R.F. SADIXLI, M.E. XALIQZADƏ 
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XŞY Se-Sb təbəqələrinin lokal quruluşu və optik xassələri rentgen şüalarının difraksiyası, işığın raman səpilməsi, optik 

buraxma spektrləri metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Orta nizam oblastının ölçüsü və həmin oblast daxilində sıxlığın 
fluktuasiyasının kvaziperiodu, qadağan zonanın optik eni hesablanmış, amorf matrisanı əmələ gətirən əsas kimyəvi rabitələr 
və quruluş elementləri təyin olunmuşdur. Yaxın və orta nizam parametrləri ilə makroskopik xassələr arasındakı korrelyasiya-
nın mövcudluğunu aşkar etmək üçün orta koordinasiya ədədi, kimyəvi rabitələrin nisbi miqdarı, kohesiv enerji və orta rabitə 
enerjisi hesablanmış və alınan nəticələr kimyəvi rabitə yaxınlaşması modelinin prinsiplərinə əsaslanaraq izah olunmuşdur.  

 

Açar sözlər: orta nizam, Raman səpilməsi, qadağan zonanın optik eni, orta rabitə enerjisi. 
PACS: 81.05.Gc 

 
Son onilliklər ərzində xalkogenid şüşəvari yarım-

keçiricilərin (XŞY) həm quruluşu, həm də fiziki xas-

sələrinin tədqiqinə həsr olunmuş elmi məqalələrin sayı 
sürətlə artmaqda davam edir [1-7] . Buna səbəb həmin 

qrupa daxil olan maddələrin tətbiq oblastlarının geniş 
olması və zaman keçdikcə yeni tətbiq oblastlarının 
meydana çıxmasıdır.  Tətbiq oblastlarının geniş spek-

tri XŞY maddələrin spektrin görünən və infraqırmızı 
oblastında şəffaflığı, optik sındırma əmsalının yüksək 
olması, optik xassələrinin qeyri-xətliliyi və onlarda  

fotoinduksiya proseslərinin , dönər və dönməz aşırma 
hadisələrinin müşahidə olunması, qeyd olunan xassə 

və proseslərin, kimyəvi tərkibi dəyişməklə, aşqarlan-

ma ilə idarə oluna bilməsi və nəhayət, texnoloji pro-

seslərin kifayət qədər sadə olması ilə əlaqədardır.   
Kristal və qeyri-kristal maddələrin quruluşundakı 

mühüm fərqlilik birincilərdə mövcud olan translyasiya 

simmetriyasının ikincilərdə ödənilməməsidir.  Qeyri-

kristal yarımkeçiricilərdə yaxın qonşu atomlar arasın-

da mövcud olan, birinci və ikinci koordinasya sfe-
ralarını əhatə edən oblastlardakı nizam saxlanılır. Ke-

çən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq aparılan tədqiqat-

lar göstərdi ki, həmin maddələrdə bir neçə koordina-

siya sferasını əhatə edən oblastlarda da quruluş ele-

mentlərinin düzülüşündə müəyyən nizam mövcuddur 
ki, bu da orta nizam oblastı adlanır. Qeyri-kristal ya-

rımkeçiricilərin fiziki xassələri yaxın və orta nizam 

quruluşunun xüsusiyyətləri ilə təyin olunur. Qeyd et-

mək lazımdır ki, kristal maddələrdə mövcud olan ya-

xın nizam azacıq fərqlənmə ilə qeyri-kristallarda da 

saxlanılır. Lakin belə cüzi fərqlənmə qeyri-kristal 

yarımkeçiricilərin fiziki xassələrinin kəskin 
fərqlənməsinə səbəb olur. Amorf və şüşəvari 

maddələrdə baş verən fiziki proseslərin  mexanizminin 

aydınlaşdırılması və praktika üçün yararlı olan 
materialların alınması müxtəlif tərkibli XŞY 
materiallar üçün lokal quruluş (yaxın və orta nizam) 

parametrləri ilə fiziki xassələr arasında əlaqənin 

öyrənilməsi vacibdir. Qeyd olunan problemin həlli 

uyğun tədqiqatların aparılmasını tələb edir. Təqdim 

olunan iş müxtəlif tərkibli  amorf  Se-Sb sisteminin 

lokal quruluş parametrlərinin, optik udulma əmsalının 
tədqiqinə və onlar arasındakı mümkün korrelyasiyanın 

aşkar edilməsinə həsr olunmuşdur. Məhz buna görə 

də,  müxtəlif tərkibli  amorf Se-Sb sistemi sintez 

olunmuş, onların 13 mkm qalınlıqlı nazik təbəqələri 
vakuumda buxarlanma üsulu ilə alınmış və alınan 
nümunələrdə rentgen şüalarının difraksiyası, raman 
səpilməsi və işığın optik udulma əmsalı tədqiq 

olunmuşdur. Tədqiqat obyekti olaraq amorf  Se-Sb 

sisteminin seçilməsinə səbəb, tərkib elementlərinin 

koordinasiya ədədlərinin müxtəlifliyi hesabına orta 

koordinasiya ədədləri ilə bir-birindən fərqlənən 

kimyəvi tərkibli maddələr almağa imkan verməsidir. 
Bu da, öz növbəsində, fiziki xassələrin variasiyasına 
səbəb olmalıdır. Digər tərəfdən məlumdur ki, selen 

kristallaşmaya qarşı davamlı olmadığı üçün, tətbiq 

oblastı məhdudlaşır (onun əsasında hazırlanan 
cihazların ömrü az olur). Sürmənin selenə əlavə 

edilməsi bu problemin aradan qaldırılmasına kömək 

edə bilər (Üç valentli Sb selen zəncirləri arasında 
əlaqə yaranmasına və quruluş elementlərinin böyük 
ölçülü,  mütəhərrikliyinin zəif olmasına səbəb ola 

bilər.) .   

 

NÜMUNƏLƏRİN ALINMASI VƏ ÖLÇÜLMƏSİ 
METODLARI. 

 
XŞY Se-Sb sisteminin alınma  prosesi aşağıdakı 

ardıcıllıqla aparılmışdır: xüsusi təmiz elementar mad-

dələr tələb olunan miqdarda kvars ampulaya doldurul-

muş və içərisinin havası 10-4mm civə sütunu təzyiqə 

qədər sorulduqdan sonra 3 saat ərzində 900C tem-
peratura qədər qızdırılmış və nəhayət, həmin tempera-

turda 12 saat saxlanılmışdır. Alınan nümunələrin bir-

cinsliyini təmin etmək üçün sintez fırlanan sobada 
aparılmış, sobanı söndürməklə nümunələr otaq tempe-

raturuna qədər soyudulmuşdur. Tədqiqatda istifadə 

olunan müxtəlif qalınlıqlı təbəqələr 10-4 mm civə sütu-

nu təzyiqli vakuumda 0,20,4 mkm/san sürətlə buxar-
landırma üsulu ilə şüşə altlıqlar üzərində alınmışdır.  

Alınmış təbəqələrin  aqreqat halı və lokal qurulu-

şu Bruker (Almaniya) firmasının D8ADVANCE 
ovuntu difraktometrində rentgenquruluş analizi ilə 

40kV, 40mA, 0<2 𝜃<80 rejimdə aparılmışdır. Difrak-
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siya mənzərəsinin təhlili və difraksiya maksimumunun 

sahəsi, amplitudu, bucaq vəziyyəti (2𝜃), maksimumun 

yarısına uyğun olan eni  (Full width at half maximum 
- FWHM) Evalution  xüsusi proqramına (Bruker, Al-
maniya)   əsasən yerinə yetirilmişdir.   

İşığın raman səpilmə spektri üçölçülü konfokal 
raman Nanofinder 30 (Tokyo Instr.) mikroskopunda 

tədqiq olunmuşdur. Həyəcanlaşdırıcı işığın dalğa 
uzunluğu 532 nm, təbəqənin üzərinə düşən işıq dəstə-

sinin en kəsiyinin radiusu 4 mkm olmuşdur. Şüalan-
manın qəbuledicisi kimi fotonları sayma rejimində iş-

ləyən, soyudulan CCD – kamerası (-70C) istifadə 
olunmuşdur. Ekspozisiya müddəti 1 dəq. olmuşdur. 

Təbəqələrin buraxma spektrləri SPECOL -1500 

spektrofotometri ilə 190-1100 nm diapazonda tədqiq 

olunmuşdur. Spektrofotometrin yarığı 2 nm kimi tən-

zimlənmişdir.  
Bütün ölçmələr otaq temperaturunda aparılmış-

dır.  
 

TƏCRÜBİI NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN İZAHI. 

 

 
Şəkil 1. XŞY Se-Sb sistemində rentgen şüalarının  
             difraksiyası zamanı intensivliyin paylanma 
             mənzərəsi. 

 

Şəkil 1-də müxtəlif kimyəvi tərkibli Se-Sb təbə-

qələrinin rentgen şüalarının difraksiyası mənzərəsində 
intensivliyin paylanma əyriləri göstərilmişdir. Difrak-

siya mənzərəsində kristallara məxsus olan kəskin 

maksimumların olmaması onların amorfluğunu sübut 
edir.  

Qrafiklərdən görünür ki, tədqiq olunan nümunə-

lərin difraksiya mənzərəsində XŞY maddələrə xas 

olan birinci kəskin difraksiya maksimumu (first sharp 

diffraction peak - FSDP) müşahidə olunmuşdur. Rent-
gen difraktoqrama əsasən FSDP-nin parametrləri 𝑄0=4𝜋 sin 𝜃/λ (λ=1,54056Å) düsturu ilə hesablanmış 
səpilmə vektoru, FSDP maksimumunun yarısına uy-

ğun zolağın eni (∆Q) və onlara əsasən hesablanmış 
((1) və (2) düsturları) lokal quruluş parametrləri – sıx-

lığın fluktuasiyasının “kvaziperiod”u (d) və sıxlığın 
fluktuasiyasının periodikliyi ödənilən  orta nizam ob-

lastının ölçüsü – korrelyasiya məsafəsinin (L)  qiymət-

ləri [8, 9] 1-ci cədvəldə verilmişdir.  
 

                              d = 2𝜋/Q0                         (1) 
 

                           L = 2𝜋/∆Q  ,                 (2) 
 

Cədvəldən görünür ki, d-nin qiymətində ciddi 

dəyişiklik olmadığı halda, L-in qiyməti Se atomlarının 
nisbi miqdarı böyük olan matetriallarda daha böyük-

dür. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, tədqiq olu-

nan XŞY maddənin quruluş elementləri arasında kor-
relyasiya Se-Se rabitələri hesabına yaranır. 

 

                                                                        Cədvəl 1.   

XŞY Se-Sb sisteminin (1) və (2) düsturu ilə 

hesablanmış lokal quruluş parametrləri (d, L), qadağan 
zonanın optik eni (Eg) və orta koordinasiya  

ədədinin qiymətləri 

 
Tərkiblər Q0, 

Å-1 

∆Q,  

Å-1 

d,Å L,Å Eg, 

eV 

Se33Sb67 0.99 0.72 6.34 7.72 0.7 

Se50Sb50 1.01 0,68 6.21 9.235 1.04 

Se60Sb40 1.002 0.61 6.267 10.3 1.29 

Se70Sb30 1 0.586 6.28 10.71 1.39 

Se80Sb20 1.009 0.55 6.224 11.418 1.5 

 

 
 

Şəkil 2. XŞY Se –Sb sisteminin raman səpilmə spektri. 
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XŞY Se-Sb sisteminin raman səpilmə spektri  şə-

kil 2-də təsvir olunmuşdur. Qrafiklərdən görünür ki, 
kimyəvi tərkibin dəyişməsi ilə spektrlərdə ciddi dəyi-

şikliklər baş verir. Se80Sb20 tərkibli təbəqənin spektrin-

də 135230 sm-1 və 230265 sm-1 tezlik intervallarını 
əhatə edən iki zolaq müşahidə olunur. Qrafiklərdən 

görünür ki, tədqiq olunan sistemdə xalkogenin miqda-

rının azalması ilə ikinci zolaq tədricən itir, birinci zo-

lağın eni kiçilir, amplitudu isə böyüyür. Sürmənin nis-

bi miqdarı daha çox olan tərkiblərdə aşağı tezlik ob-

lastlarında yeni zolaqlar (90150sm-1,150225sm-1)  

(Se50Sb50 nümunəsində) , (90130sm-1, 130186 sm-1) 
(Se33Sb67 nümunəsində) və yeni maksimumlar 

(186,14sm-1) yaranır.   

    Ən iti və daha böyük maksimum stexiometrik tər-

kibli maddədə (Se60Sb40) müşahidə olunur. Spektrdə 

müşahidə olunan dəyişiklikləri izah etmək üçün  kim-

yəvi əlaqə yaxınlaşmasının (Сhemical bond 
approaches (CBA) model) əsas prinsiplərindən istifa-

də olunmuşdur [10]. Bu prinsiplərə görə, heterepolyar 

rabitələrin yaranma ehtimalı homopolyar rabitələrdən 

daha yüksəkdir və ilk olaraq daha möhkəm rabitələr 

(yüksək enerjiyə malik olan rabitələr) yaranır. Atomla-
rın mümkün valentliyi, CBA prinsiplərinin nəzərə 

alınması ilə müxtəlif tərkibli maddələrdə mümkün 
kimyəvi rabitələrin nisbi miqdarı, kohesiv enerjinin və 

orta rabitə enerjisinin qiymətləri 2-ci cədvəldə 

göstərilmişdir. 
 
                                                                                                                                                   Cədvəl 2.  

Tədqiq olunan tərkiblərdəki kimyəvi rabitələr, onların nisbi miqdarı və rabitə enerjisi, 

kohesiv enerjinin  qiymətləri. 

 

Kimyəvi tərkib Se - Sb Se - Se Sb-Sb CE,    kC/mol Er , kC/mol Z 

Se33Sb67 0,49  0,51 154,5 195 164,3 2,67 

Se50Sb50 0,8           0,2 172 210,6 183,8 2,5 

Se60Sb40 1,0   183,8 220,5 214,2 2,4 

Se70Sb30 0,78 0,22  183,9 211 212 2,3 

Se80Sb20 0,55 0,45  183,9 193 202 2,2 

Rabitələrin 
enerjisi, kC/mol 

183,8 184,1 126,4     

 

CBA-nın prinsiplərinə əsasən  stexiometrik tərkibli 3-

cü nümunənin amorf matrisası yalnız heterepolyar Se-

Sb rabitələrindən (SbSe3/2 struktur elementlərindən) 

yaranmalıdır və raman spektrində 188 sm-1-də müşahi-

də olunan maksimum  (şəkil 2-də 3-cü qrafik) həmin 

rabitəyə məxsus olmalıdır. Həmin maksimum həm də 

başqa tədqiqatçılar tərəfindən müşahidə olunmuşdur 
və Sb-Se rabitələrinin rəqsi ilə əlaqələndirilmişdir [11-
15]. 2-ci şəkildəki qrafiklərdən görünür ki, selen 
atomlarının nisbi miqdarı çox olan tərkiblərdə spektrin  

yüksək tezlik oblastındakı maksimumların intensivliyi 

artır və eyni zamanda yeni maksimumlar yaranır. Sür-
mənin nisbi miqdarı çox olan tərkiblərdə isə həmin 

maksimumlar tədricən aradan qalxır və alçaq tezlikli 
oblastda yeni maksimumlar yaranır. Buradan da belə 

qənaətə gəlmək olar ki, yaranan yeni maksimumlar bi-

rinci halda selen, ikinci halda isə sürmə atomlarının 
üstünlük təşkil etdiyi kimyəvi rabitələrlə və ya quruluş 
elementləri ilə əlaqədardır. 200265 sm-1 tezlik inter-
valını əhatə edən və 208, 235, 250, 260 sm-1 zəif mak-

simumlara malik zolaq müxtəlif ölçülü selen zəncirlə-
rindəki, mürəkkəb tərkibli quruluş elementlərindəki və 

Se8 həlqələrindəki Se-Se rabitələrinin rəqsləri ilə əla-

qələndirilmişdir [16-19]. Sürmənin nisbi miqdarı çox 
olan Se33Sb67 tərkibli nümunədə müşahidə olunan  

148sm-1 tezlikli maksimum həm də  [19] işində müşa-

hidə olunmuşdur və Sb-Sb rabitəsi ilə əlaqələndiril-

mişdir. Fərz olunur ki, axırıncı iki nümunənin raman 

spektrinin kiçik tezlik intervalında (90150sm-1) mü-
şahidə olunan   zolaqlar Sb3Se4, Sb4Se5, SbSe kimi qu-

ruluş elementlərinin rəqsi ilə əlaqədardır. 
XŞY materialların optik udulma spektri udma 

əmsalının fotonun enerjisindən asılılığı ilə fərqlənən 

üç hissədən ibarətdir: α<1sm-1 və udma əmsalının fo-

tonun enerjisindən asılılığının çox zəif olduğu oblast;  
udma əmsalının α=1103 sm-1 intervalında yerləşdiyi 
və Urbax qaydasına tabe olan oblast; fotonun enerjisi-

nin yüksək olduğu (α104 sм-1) və Taus qanununa [20-
22] tabe olan oblast. İkinci oblastda (Urbax qaydasına 
tabe olan oblast) α = f (hν) asılılığı eksponensialdır və 

α(hν)exp [– (𝐸0 −  ℎ𝜈 )/𝜑] qanununa tabedir. α–işı-
ğın udulma əmsalı, hν – işıq fotonunun enerjisidir,  E0- 

qadağan zonanın optik eni, 𝜑 udma kənarının dikliyini 
(yayılma dərəcəsini) xarakterizə edən parametrdir.  

Taus qanununa [20-22] tabe olan oblastda udma əmsa-

lının fotonun enerjisindən asılılığı  
 

                      𝛼ℎ𝜈 = 𝐴 (ℎ𝜈 −  𝐸𝑔)2
                          (3) 

 

qanununa  tabe olur. A –temperaturdan zəif asılı olan 
sabitdir.  

Tədqiq olunan obyektlərin qadağan zonasının 
optik enini təyin etmək üçün buraxma spektrləri təd-

qiq olunmuş və Taus qanunu ödənilən oblastda α = 
1𝑑 

ln
(1 −𝑅 )2𝑇  düsturu ilə udma əmsalı hesablanmış və alı-

nan nəticələr (𝛼ℎ𝜈)1/2 -in hν-dən asılılığı şəklində 3-

cü şəkildə təsvir olunmuşdur. R və T təbəqələrin əks-
olma və buraxma əmsalı, d isə qalınlığıdır. Fotonun 

enerjisinin kifayət qədər geniş oblastında xətti asılılı-
ğın olması elektron keçidlərinin icazəli çəp keçidə uy-

ğun olduğunu göstərir. Qrafikin xətti hissəsini udma 

əmsalının sıfır qiymətinə ekstrapolyasiya edərək qada-

ğan zonanın optik eni təyin olunmuş və alınan nəticə-

lər ikinci cədvəldə verilmişdir. 
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Şəkil 3.    XŞY  Se-Sb sisteminin   optik udma spektrləri. 

 

Optik udma əmsalı ilə amorf matrisanı xarakteri-
zə edən yaxın nizam parametrləri və digər fiziki kə-

miyyətlər arasındakı mümkün əlaqənin müəyyən edil-
məsi məqsədilə tədqiq olunan kimyəvi tərkiblərin orta 

koordinasiya ədədi (Z), kohesiv enerjisi (CE) (bütün 
rabitələrin qırılmasına sərf olunan enerjinin orta qiy-

məti) (4) və (5) düsturlarına əsasən hesablanmış və 

alınan nəticələr  ikinci cədvəldə təsvir olunmuşdur.  
 

                   Z = 3XSb   + 2 XSe                          (4) 
 

                  CE = ∑ 𝑐𝑖𝐸𝑖𝑖                                      (5) 

 

Burada X - maddədəki kimyəvi elemetlərin molyar 

payı, ci kimyəvi rabitələrin CBA-ya əsasən təyin olun-

muş nisbi miqdarı, Eii – kimyəvi rabitənin enerjisidir. 
Tədqiq olunan maddələrin orta rabitə enerjisinin 

(Er) hesablanması üçün, iki müxtəlif metoddan [23-

24] istifadə olunmuşdur. Kimyəvi tərkibləri fərqlənən 

XŞY maddələrdə kimyəvi rabitələrin nisbi miqdari 

xalkogen atomları arasındakı mümkün kovalent rabi-
tələrin sayının, xalkogen olmayan atomlar arasındakı 
kovalent rabitələrin sayına nisbəti ilə - R parametri ilə 

təyin olunur. R=1 qiyməti yalnız heteropolyar rabitə-

lərdən ibarət stexiometrik tərkibə uyğundur (Se60Sb40).  

Xalkogen atomları ilə zəngin olan tərkiblərdə   

(Se70Sb30, Se80Sb20) R-in qiyməti 1-dən böyük, onların 
çatışmazlığı olan tərkiblərdə isə (Se33Sb67, Se50Sb50) 1-

dən kiçik olur. [23] –ün müəllifi hər iki hal üçün orta 
rabitə enerjisini hesablamaq üçün metod təklif 

etmişdir. Hər iki halda orta rabitə enerjisi 

          

                              𝐸𝑟 = 𝐸𝑐  + 𝐸𝑟𝑚                    (6) 

 

düsturu ilə təyin olunur. Burada Ec bir-biri ilə əlaqədə 

olan atomlar qrupunun orta rabitə enerjisidir.  Onun 

ifadəsi: 

                     𝐸𝑐   = 𝑃𝑟𝐸ℎ𝑏             R  >  1            (7) 
  

                     𝐸𝑐   = 𝑃𝑝𝐸ℎ𝑏           R  <   1             (8) 
 𝑃𝑟 və 𝑃𝑝  atomun rabitəlik dərəcəsini (degree of cross-

linking/atom) göstərən prametrdir. 𝐸ℎ𝑏 ortalama hete-

ropolyar rabitə enerjisidir. Tədqiq olunan tərkiblərdə 

onun qiyməti Se-Sb rabitəsinin enerjisinə bərabərdir. 𝑃𝑟 və 𝑃𝑝 qiymətləri 𝑃𝑟=x CN(A) və 𝑃𝑝=y CN(C) ifadə-

ləri ilə təyin olunur. x, y maddədəki qeyri-xalkogen və 

xalkogen atomlarının molyar payı, CN(A) və CN(C) 

isə onların koordinasiya ədədləridir.Amorf matrisaya 

daxil olan digər atomların orta rabitə enerjisi aşaqıdakı 
düsturlarla hesablanır: 
 

    𝐸𝑟𝑚 =  2(12  𝑍 −  𝑃𝑟) 𝐸𝐶−𝐶 𝑍⁄    R  >  1     (9) 

    𝐸𝑟𝑚 =  2(12  𝑍 −  𝑃𝑝) 〈𝐸〉 𝑍⁄    R <  1        (10) 

Burada 𝐸𝐶−𝐶  - xalkogen atomları arasındakı rabitə 

enerjisi, 〈𝐸〉 tərkibə daxil olan bütün rabitə enerjiləri-

nin orta qiymətidir. 

Şərh olunan metodla tədqiq olunan materialların 
orta rabitə enerjisi hesablanmış və alınan nəticələr 2-ci 

cədvəlin 𝐸𝑟 sütunun sol tərəfində  yerləşdirilmişdir. 
Nəticələrin dəqiqliyinə əmin olmaq üçün, 𝐸𝑟 

parametrinin qiyməti [24] işinin müəllifləri tərəfindən 

təklif olunmuş metodla da hesablanmışdır. Qeyd olu-

nan işdə maddədə mümkün rabitələrə (şəkil 4) əsasən 

orta rabitə enerjisi qiymətləndirilmiş və alınan  
nəticələr 2-ci cədvəlin 𝐸𝑟 sütunun sağ tərəfində  yer-

ləşdirilmişdir. 
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Şəkil  4. XŞY  Se-Sb sistemində   Se və Sb atomlarının mümkün rabitələri.  

 

Cədvəldən görünür ki, hər iki metoda əsasən alınan 
qiymətlər arasında qənaətbəxş uyğunluq mövcuddur. 
Hər iki halda orta rabitə enerjisinin ən böyük qiyməti 

stexiometrik tərkibli  Se60Sb40 maddəsində alınmışdır. 
Həmin tərkibə uyğun amorf matrisanın daha təkmil 

olduğunu qəbul etsək, alınan nəticənin qanunauyğun 
olduğu təsdiqlənər. Lakin kimyəvi tərkibin dəyişməsi 

nəticəsində qadağan zonanın optik eninin qiymətləri 

ilə Er arasında korrelyasiya  müşahidə olunmur. Başqa 
R >1 qiymətlərinə uyğun tərkiblərdə R-in artması ilə 𝐸𝑟 azaldığı halda, qadağan zonanın optik eni artmaqda 
davam edir. Bu faktın mümkün interpretasiyası ondan 
ibarətdir ki, qeyd olunan tərkiblərdə icazəli zonaların 
sərhədləri əsasən selen atomunun orbitləri hesabına 
yaranır və ona görə də, 𝐸𝑔 - nin qiyməti selenin qada-

ğan zonasının eninə yaxınlaşır.  
                                                                  

NƏTİCƏLƏR.GM 

 
Müxtəlif tərkibli XŞY Se-Sb sistemi sintez olun-

muş, vakuumda buxarlanma üsulu ilə onların qalınlıqlı 
təbəqələri alınmış və alınmış nümunələrdə rentgen 

şüalarının difraksiyası, işığın raman səpilməsi və  op-

tik buraxma spektrləri tədqiq olunmuşdur.  
Rentgen şüalarının difraksiya əyrilərində müşahi-

də olunan FSDP orta nizam oblastının mövcudluğu ilə 

əlaqələndirilmiş, həmin oblastın ölçüsü (L) və kvazi-

periodun qiyməti (d) təyin edilmiş və göstərilmişdir 
ki, selen atomlarının nisbi miqdarı çox olan tərkiblər-

də L-in qiyməti də yüksək olur. Qeyd olunan fakt qu-

ruluş elementlərinin düzülüşündəki korrelyasiyanın 
əsasən Se-Se rabitələri hesabına yarandığını göstərir. 

Raman səpilməsinin tədqiqi göstərir ki, kimyəvi 

tərkibin dəyişməsi ilə raman spektrində ciddi dəyişik-

liklər baş verir. Stexiometrik tərkibli Se60Sb40 maddə-

sində 188 sm-1-də müşahidə olunan kəskin  maksimum 

Se-Sb rabitələri ilə əlaqələndirilmişdir. Selenin və sür-
mənin  miqdarı yüksək olan tərkiblərdə müşahidə olu-

nan maksimumların analizi birinci halda selen atom-

larının, ikinci halda isə sürmə atomlarının üstünlük 
təşkil etdiyi struktur elementlərinin rəqsi ilə əlaqələn-

dirilmişdir.      
CBA modelinin  prinsiplərinə əsaslanaraq yaxın 

nizam parametrləri - orta koordinasiya ədədi, maddə-

dəki kimyəvi rabitələrin nisbi miqdarı, kohesiv enerji, 
orta rabitə enerjisi hesablanmışdır.   Orta rabitə enerji-

sinin maksimal qiyməti (220,5 kC/mol) stexiometrik 

tərkibli Se60Sb40 -a uyğun gəlməsi həmin tərkibli mad-

dəyə xas olan amorf matrisanın daha təkmil olduğu ilə 

əlaqələndirilmişdir. Qadağan zonanın optik eninin ən 

böyük qiyməti selen atomlarının nisbi miqdarının  çox 
olduğu tərkiblərdə müşahidə olunmuşdur. Qeyd olu-

nan fakt icazəli zonanın sərhədinin əsasən Se atomu-

nun orbitləri hesabına yarandığı ilə izah olunmuşdur.  
________________________________ 
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R.F. Sadikhli, M.E. Khaligzadeh  
 

LOCAL STRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES OF Se - Sb CHALCOGENIDE  

GLASSY SEMICONDUCTOR SYSTEM 
 

The local structure and optical properties of ChSS Se-Sb layers are studied by X-ray diffraction, Raman scattering and 
optical transmission spectra. The geometric sizes of medium-range order and the “quasi-period” of fluctuation density in the 
given regions, the optical width of forbidden band and also the chemical bonds and structural elements forming the 
amorphous matrix, are defined. The values of average coordination number, the relative quantity of chemical bonds, the 
cohesive energy and the average bond energy are calculated in order to determine the correlation between short-range order 
and medium- range order parameters and   macroscopic properties. The obtained results are explained based on the principles 
of the chemical bond model. 

 
Р.Ф. Садыхлы, М.Э. Халыгзаде 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ 
СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ Se-Sb 

 
Измерением дифракции рентгеновских лучей, рамановской спектроскопии, спектра оптического пропускания 

исследованы локальная структура и оптические свойства слоев халькогенидной стеклообразной полупроводниковой 
системы Se-Sb. Определены геометрические размеры областей среднего порядка, “квазипериод” флуктуации плот-
ности в указанных областях, оптическая ширина запрещенной зоны, а также химические связи и структурные эле-

менты, образующие аморфную матрицу. С целью установления корреляции между параметрами ближнего и средне-
го порядков и макроскопических свойств вычислены значения среднего координационного числа, процентной доли 
существующих химических связей, когезионной энергии, средней энергии связи. Полученные результаты объясне-
ны, основываясь на принципах метода химической связи. 
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XALKOGENİD ŞÜŞƏVARİ YARIMKEÇİRİCİ As-Ge-Se  SİSTEMİNİN 
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Rentgen şüalarının difraksiyası təcrübələri əsasında As-Ge-Se  şüşəvari sisteminin  lokal quruluş parametrləri (orta ni-
zam oblastında kvaziperiod və korrelyasiya məsafəsi) və nanoboşluqların diametri təyin olunmuşdur. Alınan nəticələrin inter-

pretasiyası  boşluq klaster modelinə əsasən aparılmışdır. 
 

Açar sözlər: orta koordinasiya ədədi, kvaziperiod, korrelyasiya məsafəsi, klasterlər. 
PACS: 81.05.Gc 

 

Xalkogenid şüşəvari yarımkeçiricilər nadir fiziki 

xüsusiyyətlərə malik olması baxımından tətbiqi məq-

sədlər üçün istifadə olunan digər funksional material-

lardan fərqli üstünlüklərə malikdir [1-6]. Bu material-
lar optik spektrin geniş oblastında şəffaflığı, yüksək 

fotohəssaslığı, optik sındırma əmsalının yüksəkliyi,  

kimyəvi davamlılığı və onlara tətbiq olunan texnoloji 

proseslərin sadəliyi ilə fərqlənirlər [7-9]. XŞY maddə-

lərin digər üstünlüyü qeyri-məhdud legirələnmə  və 

geniş şüşələşmə oblastına malik olmalarıdır [1,10-12]. 

Qeyd olunan  xüsusiyyətlər  onların lifli optikada və 

habelə yaddaş qurğularında infraqırmızı optik material 
kimi geniş tədbiqinə səbəb olmuşdur. Məlumdur ki, 

qeyri-kristal yarımkeçirici maddələrin makroskopik 

xassələri onların mikroquruluşunun xüsusiyyətləri ilə, 
yəni atomların yerləşməsindəki yaxın və orta nizamlı-
lıqla idarə olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, bu maddələ-

rin kimyəvi tərkibinin dəyişməsi nəticəsində yaxın və 

orta nizam parametrlərinin, o cümlədən, koordinasiya 

ədədinin, kimyəvi rabitələrin növü və uzunluğunun 
dəyişməsi quruluşunda və elektron xassələrində öz ək-

sini tapmalıdır [13-14]. Müxtəlif kimyəvi tərkibli  

XŞY-lər amorf matrisanı yaradan quruluş elementləri 

və eyni zamanda nümunələrin hazırlanmasının texno-

loji proseslərində yaranan sərbəst həcmlərin mövcud-

luğu ilə bir-birindən fərqlənirlər [15-22]. Məhz buna 
görə də,  kimyəvi tərkibin dəyişməsi həm lokal quru-

luş parametrlərinin, həm də elektron xassələrinin də-

yişməsi ilə müşayiət olunmalıdır. 
Təqdim olunan işin  məqsədi XŞY As-Ge-Se sis-

teminin lokal quruluş xüsusiyyətlərini tədqiq etmək-

dən ibarətdir. Bu məqsədlə fırlanan soba üsulu ilə 

As8Ge6Se86, As16.67Ge8.33Se75, As20Ge10Se70, 

As25Ge12.5Se62.5, As18.2Ge18.2Se63.6, As17Ge28Se55 tər-

kibli XŞY materialları sintez olunmuş; sintez olunmuş 
nümunələrin sıxlıqları piknometr metodu ilə ölçülmüş; 
vakuumda termik uçurma üsulu ilə sintez olunmuş 
maddələrin 110 mkm qalınlıqlı  təbəqələri  alınmış; 
alınmış nazik təbəqələrdə rentgen şüalarının difraksi-
yası tədqiqatlarının aparılması ilə kimyəvi tərkibin lo-

kal quruluşa təsiri öyrənilmiş, korrelyasiya məsafəsi-

nin, orta nizam oblastında kvaziperiodun ədədi qiy-

mətləri hesablanmışdır. Tədqiqat obyekti olaraq qeyd 

olunan tərkibin seçilməsi ona daxil olan elementlərin 

atomlarında valent elektronların sayca fərqlənməsi ilə 

bağlıdır. Belə ki, 8-N qaydasına görə N valent elektro-

na malik olan atom (N ≥ 4) 8-N sayda rabitə yaradır, 
yəni 8-N sayda ən yaxın qonşu atomlarla əhatə olunur. 

Atomların məskunlaşmasında yaxın nizamı xarakteri-

zə edən əsas parametrlərdən biri orta koordinasiya 
ədədi (Z) Ge, As və Se atomları üçün uyğun olaraq 4, 
3 və 2- yə bərabərdir. Bu atomların koordinasiya ədə-

dinin fərqlənməsi kimyəvi tərkibi dəyişərək şüşəyə-

bənzər matrisanın quruluşunu dəyişməyə, yəni bir-, 

iki- və üçölçülü quruluşa malik şüşəvari matrisa alma-

ğa imkan verir.  
   

TƏCRÜBƏ ÜÇÜN NÜMUNƏLƏRİN 

HAZIRLANMASI. 

 

Təqdim olunan işdə As–Ge–Se yarımkeçirici tər-
kibləri selen, arsenium və germanium elementlərindən 

müvafiq miqdarda (m=510q) götürməklə, daxili dia-

metri 1014mm və havası 10-5 tor təzyiqə qədər sorul-
muş kvars ampulalara doldurulmuş, 8 saat müddətində 

temperaturu 900C temperaturda fırlanan soba reji-
mində sintez olunmuşdur. Sintezin aparılması üçün 
sobanın qızdırılması nixrom spiralı ilə, temperaturun 

ölçülməsi isə xromel-alumel termölçütü vasitəsi ilə 

həyata keçirilmişdir. 
Söndürülmüş soba (ləng soyudulma) rejimi ilə 

alınan böyük ölçülü nümunələrin nazik təbəqələri, 

əsasən, vakuumda termik buxarlandırma üsulu ilə 

alınır. As–Ge–Se  tərkibləri əsasında nazik təbəqələrin 

alınması АВП-0.5 markalı vakuum qurğusunda otaq 
temperaturlu şüşə altlıqlar üzərinə 105 tor  təzyiqli va-
kuumda termik buxarlandırma üsulu ilə həyata keçiril-
mişdir. Nazik təbəqələrin alınması üçün maddənın bu-

xarlandırılma sürəti 610 nm/s olmuşdur.  
 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN İZAHI. 

 

Şəkildə müxtəlif tərkibli As–Ge–Se sistemlərinin 

vakuumda termik buxarlandırma üsulu ilə alınan nazik 
təbəqələrində rentgen şüalarının difraksiyasını göstə-

rən əyrilər təsvir olunmuşdur. 
Difraksiya mənzərəsində müşahidə olunan geniş 

maksimumlar tədqiq olunan nümunələrin amorfluğunu 
sübut edir. Qrafiklərdən göründüyü kimi əksər şüşəva-

ri maddələrdə olduğu kimi, bu nümunələrdə də digər 

difraksiya piklərindən fərqlənən birinci kəskin difrak-
siya piki (FSDP) müşahidə olunur.  
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Şəkil. As-Ge-Se XŞY sisteminin təbəqələrində rentgen şüalarının difraksiyası zamanı intensivliyin paylanma  
          mənzərəsi. 

  

Müxtəlif tədqiqatların nəticələri göstərir ki, 

FSDP-nin müşahidə olunması bu cür maddələrdə orta 

nizamın varlığı ilə bağlıdır.  
Cədvəldə FSDP-yə məxsus parametrlər təsvir 

olunmuşdur. Q0 – səpilmə vektoru FSDP-nin maksi-

mum vəziyyətinə uyğun gəlir və 𝑄0 =   4𝜋 𝑠𝑖𝑛 𝜃 /λ, 

düsturu ilə təyin olunur.  ∆Q –  isə ədədi qiymətcə 

FSDP maksimumunun yarımenidir. FSDP–yə məxsus 
məlumatlardan istifadə edərək lokal quruluşun para-

metrləri aşağıdakı düsturlarla təyin olunmuşdur.  

               d  =  2𝜋/Q0                                 (1) 

 

                     L  = 2𝜋/∆Q                                    (2) 

 
d–parametri orta nizam oblastında fluktuasiya sıx-

lığının və ya quruluşun təkrarlanmasının kvaziperiodu 

[10-11], L–isə orta nizam oblastının ölçüsü olub, kor-

relyasiya məsafəsi adlanır. Göstərilən parametrlərin 

ədədi qiymətləri cədvəl 1-də təsvir olunmuşdur. 

 

                                                                                                                                              Cədvəl 1.  

                        Müxtəlif kimyəvi tərkibli As – Ge – Se XŞY sisteminin lokal quruluş parametrləri. 

 
№ Tərkib 2θ, grad Q0, Ǻ-

1
 

d, Ǻ  D, Ǻ   ΔQ, Ǻ-1 L, Ǻ  

1 As16.67 Ge8.33Se75 15.27 1.084 5.80 5.07 0.230 27 

2 As20 Ge10 Se70 15.05 1.069 5.87 5.14 0.242 26 

3 As25 Ge12.5 Se62.5 15.02 1.066 5.89 5.15 0.264 24 

4 As18.2 Ge18.2 Se63.6 14.78 1.049 5.99 5.24 0.314 20 

5 As17 Ge28 Se55 14.48  1.028 6.11 5.35 0.324 19 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, As–Ge–Se sistemin-

də Ge və As atomlarının nisbi atom faizinin artması 
ilə ∆Q və d-nin qiymətləri artır, korrelyasiya məsafəsi 

(L) isə azalır. Fluktuasiya sıxlığının kvaziperiodunun 
(d) artması Se atomları ilə müqayisədə Ge və As-un 

atomar radiusunun böyük qiymətə malik olması ilə 

bağlıdır. Digər tərəfdən, FSDP–nin yarımeninin (∆Q) 

artması və korrelyasiya məsafəsinin (L) azalması 
tətqiq olunan maddədə kimyəvi tərkibin dəyişməsi 

nəticəsində nizamsızlıq dərəcəsinin artmasını sübut 
edir.  
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FSDP-nin mənşəyi Elliot [12] tərəfindən təklif 

olunan klaster-boşluq modeli ilə əlaqələndirilir. Bu 

modelə görə xalkogenid şüşəvari maddənin lokal qu-

ruluşuna məxsus klasterlər bir-birindən boşluqlar və 

ya atomar sıxlığı daha kiçik olan oblastlarla ayrılmış 
nanooblastlardan təşkil olunmuşdur. Nizamlı klaster-
lər və boşluqlar arasındakı atom sıxlığının kontrastlığı  
difraksiya mənzərəsində FSDP-nin yaranmasına səbəb 

olur. Cədvəl 1-də göstərilən D – parametri nanoboş-
luqların diametridir. Xalkogenid şüşəvari maddədə 

nanoboşluqların diametri (D) ilə FSDP-nin vəziyyətini 

(Q0) əlaqələndirən analitik düstur təklif olunmuşdur 
[13,14] . 

 

              Q0  =  кπ/D                             (3)      

                           
burada, k-nın tetroedrik quruluş elementləri arasındakı 
korrelyasiya halında qiyməti k=1,5 götürülür. Həqiqə-

tən Elliotun klaster-boşluq modelinin tətbiqi nəticəsin-

də Q0-ın qiyməti (3) düsturuna əsasən hesablanaraq 

müxtəlif tetraedrik nizamsız quruluşlu materiallar 
üçün k-nın ədədi qiymətinin 1,5 olması müəyyənləşdi-

rilmişdir. Tədbiq olunan xalkogenid şüşəvari maddələ-

rin lokal quruluşunun piramidal (As2Se3 ) və tetraedrik 

(GeSe2) quruluş elementlərindən və zəncirvari Se mo-

lekullarından təşkil olunduğuna əsaslanaraq k-nın mə-

lum qiymətlərini (3) düsturunda nəzərə alıb nanoboş-

luqların diametrləri (D) hesablanmış və nəticələr cəd-

vəl 1-də təsvir olunmuşdur.  
Cədvəldən göründüyü kimi Ge və As atomlarının 

faiz miqdarının artması ilə nanoboşluqların diametri 
(D) yüksəlir. Kimyəvi tərkibdə baş verən belə dəyiş-

mələr maddənin ümumi atomar radiusunun artmasına 
səbəb olur. Əgər boşluqların yaranmasını atomların öz 
yerlərini tərk etməsi ilə əlaqələndirsək, onda labüd 
olaraq boşluqların diametri yüksəlməlidir. 
 

NƏTİCƏ. 

 

Müxtəlif kimyəvi tərkibli As–Ge–Se XŞY siste-

mi sintez olunmuş, vakuumda buxarlandırma üsulu ilə 

onların 110 mkm qalınlıqlı təbəqələri alınmış və alın-
mış təbəqələrdə rentgen şüalarının difraksiyası tədqiq 

olunmuşdur. Difraksiya mənzərəsinin geniş zolaqlar-
dan ibarət olması təbəqələrin amorfluğunu sübut edir. 
Difraksiya mənzərəsində müşahidə olunan birinci kəs-

kin maksimum – FSDP orta nizam oblastının mövcud-

luğu ilə əlaqələndirilmiş və orta nizam oblastının para-

metrləri – kvaziperiod, korrelyasiya məsafəsi və nano-
boşluqların diametri  hesablanmış və alınan nəticələr 

boşluq-klaster modeli çərçivəsində tərkibə daxil olan 

atomların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla izah 

olunmuşdur.  

___________________________ 
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THE LOCAL STRUCTURE OF CHALCOGENIDE GLASSY 

SEMICONDUCTORS OF SYSTEM As-Ge-Se 

 
The local structure parameters (quasi-period and correlation distance in the midrange region) and nanostructure 

diameters of the As-Ge -Se glassy system have been determined based on X-ray diffraction experiments. The interpretation 
of the results is based on the void-cluster model. 
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тов. Интерпретация результатов была основана на модели пустотных кластеров. 

 

Qəbul olunma tarixi: 27.12.2019 

 

 



AJP FİZİKA                                          2020                           volume XXVI №1, section: Az 

27 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

 

                            

CuInS2 MONOKRİSTALININ SƏTHİNDƏ YARANAN NANOQURULUŞLARIN  
ONUN ELEKTRİK VƏ OPTİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 
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Təcrübi olaraq CuInS2 monokristalının səthində yaranan nanoquruluşların onun elektrik və optik xassələrinə təsiri öyrə-

nilmişdir. Bildirilmişdir ki, kristal səthində meydana gələn, nanoquruluşlar özlərini səthdəki defekt kimi aparır. Yuxarıda de-

yilənlər,  lüminessensiya spektrində, eksiton defekt kompleksi formasında müşahidə olunur.   

           

Açar sözlər: Monokristal, yarımkeçirici,nanozərrəcik, detektor. 

Pacs: 61.80.Ed          

 

Son illər tədqiqatçılar tərəfindən almazabənzər 

quruluşlu yarımkeçiricilərə maraq artmışdır [1]. Həmin 

qrupa daxil olan birləşmələrin bir qismi AıBıııC2
vı ümu-

mi formulu ilə ifadə olunur. AI(Cu,Ag), BIII(Ga,In,Al), 

Cvı(S,Se,Te) kimi maddələri ifadə edir. Tədqiqata cəlb 

etdiyumiz obyekt CuInS2, CdS-in üçqat analoqudur. T. 

Xan və əməkdaşları tərəfindən rentgen analizi üsulu ilə 

müəyyən olunmuşdur ki, bu sinif birləşmələrin, demək 

olar ki, hamısı xalkopirit strukturunda kristallaşır və 

əksəriyyəti p-tip keçiriciliyə malik olur [2]. CuInS2 

nümunəsi n-tip keçiriciliyə malikdir. Monokristallarda 

güclü ikiqat  sınma müşahidə olunmuşdur. Bu xassə 

qeyri-xətti optika üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir [3]. 

Materialların üstün cəhətlərindən biri də odur ki, bağlı 
zonanın daxilində çoxlu sayda energetik səviyyələr 

mövcuddur. Bunlar passiv və aktiv rekombinasiya mər-

kəzləridir [4]. Birləşmələr düzgün zona quruluşuna 
malikdir və mütləq ekstremumları, Brillüen zonasının 
Г noqtəsində yerləşir. AıBıııC2

vı şəklində birləşən ya-

rımkeçiricilərin zona quruluşunun ümumi mənzərəsi 

hörmətli alimimiz F. Həşimzadə tərəfindən tədqiq 

olunmuşdur [5]. CuInS2 monokristalının sintezi ilk dəfə 

tərəfimizdən, ikitemperaturlu alışma deyilən yeni üsul-
la 2 saat müddətində sürətli səkildə sintez olunmuşdur. 
Sonra  isə, Bricmen-Stokbarqer texnologiyası ilə 

CuInS2 monokristalı yetişdirilmişdir. Xam maddələr 

havası sorulmuş kvars ampulalara doldurulmuşdur. 
İstifadə olunan maddələrin təmizlik dərəcələri 

aşağıdakı kimidir. Cu-99,999, In-99,9999, S-99,9999. 

Ərimə temperaturu 1423K-dir. Ampulanın qızdırıcı 
sistemin içərisindəki sürəti 4mm/saat-dır.  Sabitləşmə 

və soyuma üçün, ampula, sistem söndürüldükdən 8 saat 

sonra, qızdırıcıdan çıxarılmışdır. Alınan yeni 
nümunədə, ölçülər aparmağın mümkün olması üçün, 

aşağıdakı işlər görülmüşdür. Karbid bor tozu ilə səthi 

hamarlanmışdır. HCl+HNO3 (1:1) məhlulunda 40 

saniyə müddətində, kənardan daxil olan aşqarlardan 

təmizlənmiş, bundan sonra distillə edilmiş suda 
yuyulmuş və 323K-də 6 saat xüsusi qurutma peçində 

qurudulmuşdur. Nümunənin müqaviməti R=150 Om-

dur. Ölçüləri 1x0,5x2mm3-dir. Müasir rentgen analizi 

üsulu ilə alınan nəticə göstərdi ki, birləşmə 

yarımkeçiricidir və fiziki parametrləri, elmi 

ədəbiyyatda mövcud olan nəticələrlə uyğunluq təşkil 
edir (şəkil 1). Raman səpilmə spektrindən alınan nəticə 

də dediklərimizi təsdiq edir (şəkil 2). Parametrlər 

aşağıdakı kimidir. a=5,33, b=5,33, c=10,41, α=90, 

β=90, ϒ=90. Fəza simmetrya qrupu (42m)-dir.

  

 

Şəkil 1. CuInS2 monokristalında Rentgen şüalarının difraksiyası T=300 K. 

mailto:gasımoglu@yahoo.com


İ. QASIMOĞLU, Q.S. MEHDİYEV, Z. QƏDİROĞLU,  H.M. ƏSGƏROV, N.V. MAHMUDOVA, E.S. HÜSEYNOVA 

28 

 
 

Şəkil 2. CuInS2 monokristalı işığın Raman səpilməsi  

             spektri. 

 

MÖVZUNUN AKTUALLIĞI. 

 

Maddə müasir texnologiya tədbiq edilməklə alın-

mışdır. Praktik tədbiq üçün yararlı olduğu məlumdur. 

Əsas tədbiqi materiallardan biri sayılan  CdS-in üçqat 
analoqudur. Digər xalkopirit birləşmələrdən fərqli ola-

raq, CuInS2 kristalları texnoloji baxımdan həm n-tip, 

həm də p-tip keçiriciliyə malik maddə olaraq alına bilir. 
Bağlı zonanın enerjisi E=1,55 eV-dur. Bu qiymət foto-

elementlərin bağlı zonasının optimal enerjisi ilə üst-üs-

tə düşdüyündən, material kimi onun əhəmiyyətini bir 

daha artırır. Bunlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, CuInS2 

kristalının fundamental şəkildə öyrənilməsinə ehtiyac 

duyulur.  

 

MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU. 

 

CuInS2 monokristalı, fotoelementlərin hazırlan-

ması baxımından,  yararlı materiallardan biri hesab olu-

nur [7]. Tədbiq sahələrini genişləndirmək məqsədi ilə 

kristalın səthinin öyrənilməsini və səthdəki faza 

dəyişmələrinin elektrik və optik xassələrə təsirini 

öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. 
 

TƏCRÜBƏNİN APARILMASI. 
 

Rentgenoqram çıxarılmışdır. Raman spektri çəkil-

mişdir. Bir neçə lüminessensiya əyrisi çəkilmişdir. Lü-

minessensiya əyrisində eksiton müşahidə olunmuşdur. 

Atom güc mikroskopunda (AGM) nümunələrin səthi 

öyrənilmişdir. Otaq temperaturunda nümunələrin Volt-

Amper xarakterictikası ölçülmüşdür. Yönəldici sahənin 

qiymətinin artmasına uyğun olaraq, cərəyanın qiymə-

tinin eksponensial şəkildə artdığını təcrübi yolla müşa-

hidə edirik. Cərəyanın döyünən halda pilləli formada  

artımı, deformasiyaya məruz qalan dislokasiyaların 
kristal səthinə doğru sürüşməsi hesabına meydana 
gəlir. Bu pilləli artımı biz buraxma spektrində də 

müşahidə edirik. Buraxma spektrinin ölçüldüyü 
qalınlıq 130-170 mkm-dir.  

 

ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.  
 

Aparılmış çoxlu sayda təcrübələrə istinadən deyə 

bilərik ki, üşqat birləşmələrdə baş verən daşınma hadi-

sələrini nöqtəvi defektlərsiz təsəvvür etmək mümkün 
deyil. Kənar sahə verilərkən, yaranan elektrik keçirici-
liyi də əsasən ionlar hesabına olur. Yönəldici sahənin     

qiyməti artdıqca donor və akseptorların vahid həcmə 

düşən sayı artdığı üçün, keçiricilikdə iştirak edən,  sər-

bəst deşiklərin və elektronların sayı artmış olur. Bu isə, 

nümunə n-tip olduğu üçün Fermi səviyyəsinin bağlı zo-

nanın mərkəzinə doğru hərəkətini təmin etmiş olur. Do-

norların sayının artması keçiriciliyin qiymətini artırmış 
olur [10]. Biz bunu spektrin eksponensial artımında 
müşahidə edirik. Texnoloji proses zamanı kristal 
səthində yaranan nanoquruluşların onun elektrik və 

optik xassələrinə təsirini biz lüminessensiya əyrisini 

nəzərdən keçirərkən müşahidə edirik [14]. Güclü lazer 
şüası kristal səthinə düşərkən səthdəki kvant çuxurlar 
tərəfindən udulur. Burada fononlar vasitəçi rolunu 
oynayır, yəni enerjini qəbul edir, eksitonun enerjisi 

maksimum qiymət alır və dağılır, yeni defekt yaranır. 
Biz bu hadisəni lüminessensiya spektrlərindən təcrübi 
olaraq müşahidə etmiş oluruq (şəkil 3, 4, 5, 6), yəni 

eksitonun (yükdaşıyıcısı deyil) enerji daşıyıcısı 
olduğunu təcrübi olaraq  müşahidə etmiş oluruq. 

Qısası, fononlar lazerdən enerjini alıb eksitona ötürür, 
o da öz növbəsində enerjisini (F1) defekt mərkəzinin 

yaranması üçün sərf edir [16].  

 

 

Şəkil 3. CuInS2 monokristalının lüminessensiya spektri alınması. 
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Şəkil 4. CuInS2 monokristalı: spektrin  sıxılmış forması. 
Birinci lüminessensiya zolağının enerjisi E1=1,9 eV.  

 

 
 

Şəkil 5. CuInS2 monokristalı.  Eksiton spektri: spektrin sıxıl-
mış formsı.  Eksitonun enerjisi Eeks=1,8 eV. 

 

 

  
 

Şəkil 6. CuInS2 monokristalı: spektrin sıxılmış formsı.  İkinci 
lüminessensiya zolağının enerjisi  E2=1,63 eV. 

 

 
Şəkil 7. CuInS2 monokristalının Volt-Amper xarakteristikası 

(T=300K). 

 

 
Şəkil 8. CuInS2 monokristal rezonans maksimumuna malik 

Volt-Amper xarakteristikası. 
 

 
 

Şəkil 9. CuInS2 monokristalı, kristalın nanoquruluşlardan 
ibarət olan və amorf  səthinin, atom güc mikrosko-

punda  (AGM)-da,3D koordinatında çəkilmiş təsviri. 

 

   
 

Şəkil 10. CuInS2 monokristalı, 3D koordinatında monokrista-

lın müxtəlif ölçülü nanoçuxurlardan ibarət olan səthi-

nin atom güc mikroskopunda (AGM) çəkilmiş təsviri. 
 

  
Şəkil 11. CuInS2 monokristalının buraxma spektri. 
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Kristal səthindəki nanoquruluşları (F) defekt mər-

kəzi kimi qəbul etsək, F-mərkəz kənardan enerjini alır 
eksiton yaranır, eksiton dağılır F1 mərkəz yaranır [20]. 

Elektron damcı nəzəriyyəsinə əsaslanaraq deyə bilərik 

ki, bu hadisə eksiton defekt kompleksinin yaranması 
hesabına olur. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, 

istər Volt-Amper xarakteristikasında (şəkil 7, 8) istər 

lüminessensiya spektrlərində (şəkil 3, 4, 5, 6),  istərsə 

də buraxma spektrində (şəkil 11), müşahidə etdiyimiz 

anizotropiya hadisəsi kristal səthində yaranan nano-

quruluşların hesabınadır. 

YEKUN NƏTİCƏ.  
 

Yekun nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, üçqat bir-
ləşmələrin səthində yaranan nanoquruluşlar, onların öz 
ikiqat analoqlarından üstünlüyünü təmin etmiş olur. Bu 
o deməkdir ki, klassik fiziki xassələrə müasirləri daxil 

olur ki, bu da tədbiq imkanlarını artırmış olur. Yəni is-

tər həcmi kristalların, istərsə də onların səthindəki na-

noquruluşların, birlikdə nəzərdən keçirilən  xüsusiyyət-

ləri imkanlarımızı genişləndirmiş olur.
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INFLUENCE OF NANO-OBJECTS FORMED ON  

SURFACE OF CuInS2 SINGLE CRYSTALS ON THEIR ELECTRIC AND OPTICAL PROPERTIES 

 
The distribution of nano-objects on surface of CuInS2 single crystals are found and their influence on electric and optical 

properties of investigated material are studied. They showed that nano-objects behave like defects. Analysis of luminescence 

spectra showed on presence of exciton-defect complexes. 
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ВЛИЯНИЕ НАНООБЪЕКТОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ CuInS2 НА ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Определены распределение нанообъектов на поверхности монокристаллов CuInS2 и их влияние на электрические 

и оптические свойства исследуемого материала. Анализ спектров люминесценции указал на наличие экситон-де-

фектных комплексов.  
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Məqalədə, Aerozol əsaslı Kimyəvi Qaz Çökdürmə (AKQÇ) üsulu vasitəsilə KNB-ların sintez prosesində kükürdün rolu 
barədə məlumat verilir. Karbon mənbəyi kimi ksiloldan, katalizator qismində isə ferrosen və kükürd qarışıqlarından istifadə 
olunaraq, KNB-ların yetişdirilmə prosesi atmosfer təzyiqində və yüksək temperaturlarda (T=850-1000°C) aparılmışdır. 
Müəyyən olunmuşdur ki, kükürdün əlavə olunması katalizator hissəciklərinin orta ölçüsünün(Fe:S=10:1) azalmasına gətirib 
çıxarır və nəticə etibarı ilə sintez olunmuş KNB-larda divarların sayı azalır. Bundan başqa, müəyyən edilmişdir ki, reagent 
qarışığında kükürdün külli miqdarda olması amorf karbonun, az miqdarda olması isə çoxdivarlı KNB-ların və karbon liflərinin 

yaranmasına səbəb olur. Nanoboruların diametri kükürdün miqdarından asılı olaraq dəyişir. Sintez olunmuş KNB-ları SEM, 
TEM və Raman spektroskopiyası üsulları vasitəsilə xarakterizə edilmişdir. Əldə olunmuş nəticələr göstərir ki, AKQÇ üsulu ilə 
sintez prosesində kükürdün istifadə edilməsi yekunda alınan KNB-ların divarlarının sayının azalmasına gətirib çıxarır.  

 
Açar sözlər: Karbon Nanoboruları (KNB-ları), Aerozol əsaslı KQÇ üsulu, Ferrosen, Kükürd, Ksilol, SEM, TEM, Raman.                                      
 PACS: 73.63.Fg, 81.15.Gh, 61.66.Hq, 68.37.Hk, 68.37.Lp, 33.20.Fb. 

 

1. GİRİŞ. 

      

İlk dəfə 1991-ci ildə İjima tərəfindən kəşf edildik-

dən indiyə qədər [1], karbon nanoboruları (KNB-ları) 
unikal fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə görə dünya 
alimlərinin marağına səbəb olmuş və bir çox sahələrdə 

tətbiq olunmuşdur  [2-5]. Hal-hazırda KNB-ların sinte-

zi üçün mövcud metodlar arasında Katalitik Kimyəvi 
Qaz Çökdürmə (KKQÇ) üsulu geniş istifadə olunur. Bu 

metod davamlı olaraq külli miqdarda KNB-ları istehsal 

etmək potensialına malikdir.  
Xammal qismində karbohidrogen qazlarından 

(metan, etan, asetilen, karbon monoksiddən və s.) və 

üzvi maye maddələrdən (tsikloheksan, asetonitril, ksi-

lol, heptan və s.) [6-8] istifadə olunur. KKQÇ prosesin-

də karbon tərkibli qaz yüksək temperaturlarda (700- 

1200C) parçalanır və metal katalizatorlarının (Fe, Co, 
Ni) köməyi ilə karbon nanoborular alınır [9, 10]. Metal 

katalizatorlardan savayı az miqdarda kükürd (və ya kü-

kürd tərkibli birləşmələr) yetişmə promotorlar kimi is-

tifadə edilir. Həmçinin, müəyyən edilmişdir ki, kükür-
dün reaksiya məhluluna əlavə edilməsi, sintez olunmuş 
KNB-ların divarlarının sayına, morfologiyaya və hətta, 

elektrik xassələrinə də [11-14] təsir göstərir. Apardığı-
mız tədqiqatda katalizator mənbəyi və promotor qis-

mində, müvafiq olaraq, ferrosen (Fe(C5H5)2) və kükürd 
istifadə olunaraq, aerozol əsaslı KQÇ üsulu vasitəsilə 

(AKQÇ), KNB-ların sintez edilməsi göstərilib. 

 

2. TƏCRÜBİ HİSSƏ. 

  

KNB-ların sintez prosesi AKQÇ qurğusunda 

(SCIDRE, Almaniya) aparılıb. KNB-ların alınma üsu-
luna daha ətraflı şəkildə bu işdə [15] baxa bilərsiz. 

KNB-ların yetişməsi üçün karbohidrogen xam-

malı kimi ksiloldan, katalitik Fe klasterlərinin alın-

masında isə ferrosendən istifadə olunub. Az miqdarda 

saf kükürd (S) tozu ferrosen (Fe(C5H5)2) (Fe:S=10:1 

atom çəkisi nisbəti) və ksilol (C8H10) məhlulu ilə xüsusi 

kolbada qarışdırılıb. Sintez prosesi zamanı, aerozolun 
alınması üçün, yüksək tezliyə (800 kHz) malik olan ult-

rasəs qurğusundan istifadə olunub. KNB-ları atmosfer 

təzyiqində və T=850-1000C temperaturlarda yetişdiri-
lib. Daşıyıcı (nəqli) qaz qismində Ar/H2 (Ar/H2=10:1 

nisbəti) qaz qarışığından istifadə olunub.KNB-ları ar-

qon atmosferində soyuduqdan sonra, məhsul mexaniki 

yolla kvars borudan çıxarılır.   

Alınmış KNB-ların morfologiyası SEM, TEM, 
kristallaşma dərəcəsi, keyfiyyəti və, o cümlədən, birdi-

varlı KNB-ların mövcudluğu Raman spektroskopiyası 
üsullarından istifadə olunaraq öyrənilmişdir (təhlil edil-

mişdir). Nümunənin həyəcanlandırılması üçün dalğa 
uzunluğu   λ=532 nm olan yaşıl lazer şüasından istifadə 

olunmuşdur. Bütün ölçmələr otaq temperaturunda apa-

rılmışdır. Raman siqnalı “Qayıdan Şüa Detektoru 
(QŞD)” tərəfindən detektə olunmuşdur. 
 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 
  

AKQÇ qurğusunda nisbi konsentrasiyası 
n=20mq/ml olan ferrosen/kükürd/ksilol qarışığından 
(məhlulundan) istifadə edərək, T=850-1000C tempe-
ratur aralığında, müxtəlif növ karbon  nanoboru mate-

rialları hazırlanmışdır. Bu təcrübələr KNB-ların yetiş-

dirilmə prosesinə və eləcə də onların parametrlərinə kü-

kürdün təsirinin analiz edilməsi məqsədilə aparılmışdır. 
Təcrübənin nəticələri göstərir ki, kükürd daxil edilmə-

dikdə sonda alınan nümunə toz şəklində, kükürd daxil 
edildikdən sonra isə burulmuş qrafit lövhələr şəklində 

alınır (şəkil 1).  

Baxmayaraq ki, hər iki reaksiya vaxtı eyni miq-

darda katalizator (ferrosen) iştirak etmiş, ilkin (şəkil 1 
(sol)) halda və kükürdün daxil edildiyi zaman da tam 
eyni termodinamik şəraitdə eyni miqdarda KNB-ları 
yetişməmişdir (şəkil 1 (sağ)). Əvəzində ilkin maddələ-

rin parçalanması zaman ayrılan karbon atomları burul-

muş nazik qrafit lövhələri əmələ gətirmiş (şəkil 2) və 
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bu lövhələrin üzərini SEM vasitəsilə müşahidə edərkən 

diametrləri çox kiçik, lakin uzunluğu az olan  KNB-ları 
görünmüşdür. 

Alınan KNB-ların strukturunu müəyyən etmək 

üçün Keçirici Elektron Mikroskopu (TEM) analizləri 

aparılmışdır (şəkil 4). Diametri 10-30 nm aralığında də-

yişən qısa KNB-ların sırasında diametri kiçik KNB- 

ları görünmüşdür. 
Biz TEM analizləri zamanı 1 ədəd KNB-nu analiz 

etməyə müvəffəq olmuşduq (şəkil 5). 

Şəkildən göründüyü kimi bir dənə nazik (təxmi-

nən 11 nm) KNB-nu analiz edərkən məlum olur ki, 

onun divarları arasındakı məsafə 0.345 nm olan təxmi-

nən 6 qatdan ibarətdir. TEM analizləri zamanı birdi-

varlı KNB-ları müşahidə olunmamışdır. Lakin qeyd et-

mək lazımdır ki, TEM az sayda KNB-ları analiz edə 

bildiyi üçün daha kiçik diametrli KNB-ların aşkarlan-

ması ehtimalı da azdır. Məsələn, SEM analizləri zama-

nı 4 və ya 5 nm-lik KNB-ları müşahidə olunmuşdur 
(şəkil 3). Bu faktı nəzərə alaraq nümunələrin Raman 

spektroskopik analizləri aparılmışdır.  
 

 
 

Şəkil 1. Kükürdsüz (sol) və kükürdlə (sağ)  eyni  şəraitdə zintez prosesi zamanı alınan KNB-lar.

 

 
 

Şəkil 2. Burulmuş qrafit lövhəcik. 
 

 
 

Şəkil 3. Burulmuş qrafit lövhəcik üzərində yetişmiş KNB-ların SEM-də görünüşü. 
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Şəkil 4. Burulmuş qrafit lövhəcik üzərində yetişmiş KNB-ların TEM-də görünüşü. 
 

 
 

Şəkil 5. Bir KNB-nun TEM görünüşü.  

 

 
Şəkil 6. Burulmuş qrafit lövhəciyin üzərindən çəkilən Raman spektri  

 

 
Şəkil 7. Raman spektrində müşahidə olunan zəif RBM xətləri  
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Raman spektrində (şəkil 6) qrafitə məxsus D   

(1330 sm-1) və G (1565 sm-1) pikləri ilə yanaşı birdivar-

lı KNB-ları üçün xarakterik (səciyyəvi) olan RBM (Ra-

dial breathing mode) pik nöqtəsi, XRBM=178÷240 sm–1 

tezlik intervalında müşahidə olunub (şəkil 7). Bu da, 

d=1÷1.4 nm diametrli nanoboruların mövcudluğunu 
sübut edir.Yetişdirilmiş məhsulun kristallik xassələrinə 

gəldikdə isə, burada biz  D (defekt) və G (qrafit) pik 

nöqtələrinin intensivlikləri nisbətindən istifadə etmişik. 
Şəkil 6-dan göründüyü kimi, D pikinin intensivliyi aşa-

ğı olduqda, KNB-ları kristallik xüsusiyyətlərə malik 

olur. Belə ki, hesablamalar nəticəsində D-nin G-yə nis-

bəti 0.39-a bərabər olmuşdur (D/G = 0.39).   

4. NƏTİCƏ. 

 

Yekunda alınmış nəticələrdən aydın olur ki, 
AKQÇ üsulu ilə sintez prosesində kükürdün istifadə 

edilməsi, yetişdirilmiş KNB-ların diametrinin azalma-

sına səbəb olur. SEM analizində d=5–7 nm diametrli 

KNB-ları müşahidə edilmiş, TEM analizində isə, 

d=10–30 nm aralığında dəyişən qısa KNB-ların sırasın-

da diametri kiçik olan KNB-ları aşkar olunmuşdur. 
Raman spektrinin RBM pik nöqtələrində isə, d=1÷1.4 
nm diametrli nanoboruların mövcudluğu sübut edil-
mişdir.  

______________________________ 
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R.F. Hasanov 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SULPHUR ON  

THE DIAMETER OF CARBON NANOTUBES 

 
The article reports on the role of sulfur in the synthesis of carbon nanotubes (CNTs) by aerosol-assisted chemical vapor 

deposition method (AACVD).The growth process of CNTs was carried out at the atmospheric pressure and at high temperatures 

(Т = 850 – 1000С).In this process, xylene was used as a carbon source, and a mixture of ferrocene and sulfur was used as a 

catalyst .It was determined that the addition of sulfur leads to reduction in the average particle size of the catalyst (Fe:S = 10:1) 
and, as a result, the number of walls of synthesized CNTs decreases. Moreover, it was found that the presence of high content  

of sulfur in the reactant mixture caused the formation of amorphous carbon, and a small amount of sulfur generated the 
formation of multi-walled CNTs and carbon fibers. The diameter of CNTs varies in dependence on sulfur content. The 
characterization of synthesized CNTs was performed by using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron 

microscopy (TEM) and Raman spectroscopy. From the obtained results, it can be concluded that the use of sulfur in the 
synthesis of CNTs by the AACVD method leads to a decrease of the number of walls of formed CNTs. 
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Р.Ф. Гасанов 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СЕРЫ НА ДИАМЕТР УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 
В статье сообщается о роли серы в процессе синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) методом химического осаж-

дения из газовой фазы на основе аэрозоля (АХОГФ). Процесс выращивания УНТ проводился при атмосферном дав-

лении и в высоких температурах (Т = 850 – 1000С). В этом процессе, в качестве углеродного источника был исполь-

зован ксилол, а в качестве катализатора была использована смесь ферроцена и серы. Было обнаружено, что добавление 
серы приводит к уменьшению среднего размера частиц катализатора (Fe:S = 10:1), и в результате этого, число стенок 
синтезированных УНТ уменьшается. Кроме того, было обнаружено, что высокое содержание серы в смеси реагентов 
вызывает образование аморфного углерода, а небольшое количество серы вызывает образование многостенных УНТ 
и углеродных волокон. Диаметр УНТ варьируется в зависимости от содержания серы. Исследование синтезированных 
УНТ проводилось с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), просвечивающей электронной микро-
скопии (ПЭМ) и Рамановской спектроскопии. Из полученных результатов можно сделать вывод, что использование 
серы в процессе синтеза УНТ методом АХОГФ приводит к уменьшению количества стенок образующихся УНТ.  
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Məqalədə karbon nanoborunun və 10 %-li qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun təmizliyi, keyfiyyəti, səth 

morfologiyası skanəedici elektron mikroskopiyası (SEM) vasitəsi ilə, quruluş xassələri isə rentgen-faza analizlərinin köməyi 

ilə müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Alınmış qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun rentgen-faza analizinə əsasən 
difraksiya pikləri nümunənin morfoloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.    
 

Açar sözlər: Karbon nanoboru, qadolinium, skanedici elektron mikroskopu, rentgen-faza analizi 
PACS: 61.05.C-, 68.37.Hk, 73.63.Fg  

 

1. GİRİŞ. 
 

Elm və texnika sürətlə inkişaf etdikcə, onların tə-

ləbatlarının ödənilmə istiqamətində intensiv tədqiqat-

lar həyata keçirilir. Bu tədqiqatların obyekti kimi qra-

fen layının boruşəkilli bükülməsi nəticəsində yaradı-
lan karbon nanoborular öz aktuallığını xassələrinin 

unikallığı ilə qorumaqdadır [1].  

Karbon nanoboruları elmin müxtəlif sahələrində 

geniş tətbiq olunmağı ilə yanaşı, bir sıra maraqlı fizi-
ki-kimyəvi xüsusiyyətlərə də malikdirlər [2]. Karbon 

nanoboruların alınması üçün elektrik qövsü, lazer ab-

lasyonu və kimyəvi buxar, çökmə (CVD) də daxil ol-
maqla, müxtəlif üsullar mövcuddur [3]. [4] işində 

elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış karbon nano-

borularının rentgen-faza analizinə baxılmışdır. Karbon 

nanoboruları olduqca yüngül, yüksək dərəcədə elek-

trik və istilik xassələrinə malikdirlər [5, 6]. Karbon 

nanoboruları aşağı ölçülü nanoquruluşlar olub, özünün 
mexaniki, elektrik, optik və maqnit xassələrinin zən-

ginliyi ilə digər quruluşlardan fərqlənirlər [7, 8, 9]. 

Karbon nanoboruların mühüm xüsusiyyətlərindən biri 

də xirallıqdan asılı olaraq metal, yarımkeçirici və die-

lektrik xassələrə malik olmasıdır [10, 11, 12]. Karbon 

nanoboruların rentgen-faza difraksiya analizi zamanı 
quruluşun unikallığı, borunun məxsusiyyətləri, kiçik 
ölçülərə malik olması [13] və boruların elektron və 

həndəsi quruluşu ilə bağlı işlər araşdırılmışdır [14, 

15].  

Qadolinium müasir elektronikada geniş istifadə 

olunur. Onun müxtəlif metallarla qarışığı vasitəsilə, 

xüsusən də kobalt və dəmir ilə qarışığından 1-9 mil-

yard bit/sm2 olan məlumat daşıyıcıları yaratmaq müm-

kün olmuşdur. Qadoliniumdan qadolinium-qallium-

skandium qranitin kristallarını yetişdirmək üçün isti-
fadə olunur, bunun əsasında isə ultrayüksək radiasiya 

parametrləri olan lazer sistemlərinin hazırlanmasında, 
atom mühəndisliyində, nüvə reaktorlarında və nüvə 
texnologiyasında uğurla istifadə olunur. Bundan başqa 
karbon nanoboruların emissiya xüsusiyyətlərinə görə 

elektron displeylərdə, rentgen-şüa mənbələrində, lümi-

nessensiya mənbələrində məharətlə istifadə olunur 

[16, 17].  

  

2. EKSPERİMENTİN METODİKASI. 
 

Elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış karbon 
nanoborunun və 10 faizli qadoliniumla aşqarlanmış 
karbon nanoborunun quruluşu, keyfiyyəti, səth 
morfologiyası skanəedici elektron mikroskopiyası 
metoduna əsasən öyrənilmişdir. Aldığımız nümunələr 

Yapon istehsalı olan JOEL JSM-7600F skanəedici 

elektron mikroskopunda tədqiq olunmuşdur. Bunun 
üçün nümunələrdən müəyyən həcm götürülmüş və 

elektron mikroskopunun nümunə lövhəsi üzərində 

otaq temperaturunda baxılmışdır. 24 saat ərzində SEM 

təsvirləri çəkilmişdir.  

  

 
 

Şəkil 1. Qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun skanedici elektron mikroskopu (SEM) vasitələri ilə 1μm  
             ölçülərdə olan təsvirləri.  

mailto:abaszada@gmail.com
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Şəkil 2. Karbon nanoboru rentgen-faza analizi. 

 
Şəkil 3. Qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun rentgen-faza analizi. 

Rentgen-faza analizi nümunənin kimyəvi tərkibi-
nin müəyyən edilməsi üçün mühüm metodlardan he-

sab olunur. Rentgen-faza analizi eyni zamanda kimyə-

vi rabitələrlə bağlı informasiyaların alınmasına imkan 
verir. Elektronların energetik səviyyəsi kimyəvi rabitə 

və onların valent zonada yerləşməsi ilə müəyyən edi-

lir. Rentgen-faza analizi Almaniyanın “Bruker” 
firmasının istehsalı olan D2 Phaser diffraktometrində, 
CuKα – şüaları ilə (λ = 1,5406Å) 2θ = 0,5÷80 bucaq 
intervalında aparılmışdır. Kristalloqrafik quruluş təd-

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

daşında 2018-ci il daxil olmaqla, ASTM məlumatların 
olması alınan difraksiya məlumatlarının ədəbiyyatda 
olan məlumatlarla hərtərəfli müqayisə edilməsinə im-

kan vermişdir. 
 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.  
 

Karbon nanoborunun və 10 faizli qadoliniumla 

aşqarlanmış karbon nanoborunun təmizliyi, keyfiyyəti, 

səth morfologiyası skanedici elektron mikroskopu 

(SEM) və quruluş xassələri rentgen - faza analizlərinin 
köməyi ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. Şəkil 

2-də elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış karbon 

nanoborunun rentgen-faza analizinin difraksiya pikləri 

nümunənin morfoloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olub, 

karbon nanoborunun ölçüləri və divarları arasında 
məsafə haqqında ilkin informasiyaların əldə olun-

masına imkan verir. Karbon nanoborunun rentgen-

faza analizinə əsasən iki maksimumun müşahidə 

olunduğunu əyani şəkildə görmək olur. Birincisi daha 

kəskin pik olub, bucaq vəziyyəti 2θ=26,3-ə uyğun 
maksimuma, intensivliyi I=1550-qiymətinə, ikinci 

daha zəif pik isə 2θ=42,5-ə və intensivliyi I=480 qiy-
mətinə uyğundur. Şəkil 3-də qadoliniumla aşqarlanmış 
karbon nanoborunun rentgen-faza analizi tədqiq edil-
miş və burada, uyğun olaraq, iki maksimum müşahidə 

olunmuşdur. Bunlardan birincisi daha kəskin pik olub, 

bucaq vəziyyəti 2θ=25,81-qiymətinə uyğun maksi-
muma və intensivliyi I=2590-ə, ikincisi isə daha zəif 

pik olub, bucaq vəziyyəti 2θ=42,5-ə və intensivliyi 
isə I=945 qiymətinə uyğundur. 
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4. NƏTİCƏ. 
 

Elektrik qövsü metodu ilə alınmış karbon  nano-

boru və 10%-li qadoliniumla aşqarlanmış karbon 
nanoborunu iki üsulla tədqiq edilmişdir. Skanedici 
elektron mikroskopu (SEM) vasitəsi ilə 10%-li qado-

liniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun təmizliyi, 

keyfiyyəti və səht morfologiyasının tədqiq edilməsi 

qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olduğumuzu 
deməyə imkan verir. Rentgen-faza analizlərinin 

tədqiqi zamanı spektrində müşahidə olunan piklərin 

intensivliyinin dəyişməsi  qadoliniumla aşqarlanma 
sayəsində baş verir.  

 

5. TƏŞƏKKÜRLƏR.  
 

Müəlliflər SEM analizinin aparılması üçün do-

sent  Zöhrab Ağamalıyevə, rentgen-faza analizi üçün 

isə professor İmaməddin Əmiraslanova və dosent Ye-
ganə Süleymanovaya dərin təşəkkürlərini bildirirlər. 
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  R.G. Abaszade  
 

X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF CARBON NANO-TUBES DOPED BY 10% GADOLINIUM 

 
The investigation results of purity, quality, surface morphology of carbon nano-tubes and carbon nano-tubes doped by 10% 

gadolinium by the method of scanning electron microscopy (SEM), their structural properties studied by X-ray diffraction 

method, are given in the paper. It is established that the changes of diffraction peaks in X-ray diffraction spectrum in carbon 
nano-tubes doped by 10% gadolinium are caused by sample morphological peculiarities.  

 

Р.Г. Абасзаде 

 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  

ЛЕГИРОВАННЫХ 10% ГАДОЛИНИЕМ 

 
В статье приводятся результаты исследований чистоты, качества, морфологии поверхности углеродных 

нанотрубок и легированных 10% гадолинием углеродных нанотрубок методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ), а их структурные свойства изучались с помощью рентгеноструктурного метода. Показано, что 
в углеродных нанотрубках легированных 10% гадолинием изменения дифракционных пиков в рентгеноструктурном 

спектре обусловлены морфологическими особенностями образца. 
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Məqalədə Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi əsasında FHI psevdopotensialları istifadə olunmaqla Atomistic Tool Kit 
(ATK) proqram paketi vasitəsilə ZnO primitiv özəyini təşkil edən atomların tarazlıq vəziyyəti təməl prinsiplərdən hesab-

lanmış, buradan qəfəs parametrləri təyin edilmişdir. Birləşmə üçün təməl prinsiplərdən Brillüen zonası (BZ) üzrə zona quru-
luşu və hal sıxlığı hesablanmış, qadagan zolağın eni qiymətləndirilmişdir. Qadağan zolağın eninin eksperimental qiymətə uy-
ğun alınması məqsədilə Hubbard U düzəlişindən istifadə olunmuşdur.  

 
Açar sözlər: ZnO, zona quruluşu, hal sıxlığı, Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi, Lokal Sıxlıq Yaxınlaşması 
UOT: 538.915 

  

Geniş qadağan zolağına malik (II-IV yarımkeçi-
rici qrupu) ZnO birləşməsi bir çox sahələrdə tətbiq 
olunma miqyasına görə düzzolaqlı perspektiv yarım-

keçirici material hesab olunur. Tədqiqat obyekti olaraq 

ZnO yarımkeçirici kristalının seçilməsi, onun geniş 
tətbiq imkanları (terapevtik stomatologiya, əczaçılıq, 
şin, boya, neft emalı sənayesi, şüşə və keramika isteh-

salı) ilə bağlıdır. ZnO birləşməsinin istilik tutumu, is-

tilik keçiriciliyi və ərimə temperaturunun yüksək, isti-

dən genişlənmə əmsalının aşağı olması bu maddəni 

keramika istehsalı üçün faydalı material edir. Bundan 

başqa,  ZnO kristalı əsasında yeni nəsil müstəvi ekran 

pa nellər, şəffaf keçirici oksidlər, işıq detektorları, işıq 
saçan və ultrabənövşəyi yarımkeçirici lazer diodlar və 

s. düzəldilir.  

Tədqiq edilən ZnO heksaqonal birləşməsi 4

6vC  

simmetriyasına, P63mc
 
fəza qrupuna malik olub, vür-

sit strukturda kristallaşır [1]. Belə ki, Zn və O atomla-

rından hər biri, uyğun olaraq, təpələrində O və Zn ato-

mu olan, düzgün tetraedrin mərkəzində yerləşir. ZnO 

heksaqonal birləşməsinin Brillüen zonası (yüksək sim-

metriyalı nöqtələr göstərilməklə) və kristal quruluşu 
şəkil 1-də verilmişdir. 

Əksər II-VI qrup yarımkeçiricilərdə olduğu kimi, 
ZnO-nun kristal quruluşu ion rabitəsi (Zn2+–O2−) hesa-

bına yaranır. Belə ki, Zn2+ və O2− ionları üçün radius-

lar, uyğun olaraq 0.074 və 0.140 nm-dir.  
İşdə, Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi (DFT) [2] 

əsasında Fritz-Haber-Institute (FHI) [3] psevdopoten-

sialları istifadə olunmaqla, ZnO primitiv özəyini təşkil 

edən atomların tarazlıq vəziyyəti təməl prinsiplərdən 
hesablanmış, buradan kristal quruluş və qəfəs para-
metrləri təyin edilmişdir. Birləşmə üçün təməl prinsip-

lərdən Brillüen zonası (BZ) üzrə zona quruluşu və hal 

sıxlığı hesablanmış, qadagan zolağın eni qiymətləndi-

rilmişdir. Hesablamalar, Atomistic ToolKit (ATK) [4] 

programlar paketi ilə Hubbard U empirik düzəlişi [5] 

nəzərə alınmaqla, təməl prinsiplərdən yerinə yetiril-

mişdir. Bu metodun böyük uğurla tətbiq olunması 
onun sadə şəkildə ifadə olunması, hesablamanın qısa 
zamanda yerinə yetirilməsi və eləcə də, Funksional 

Sıxlıq Nəzəriyyəsində istifadə olunan funksionalların 
qeyri-dəqiqliyinin aradan qaldırılması ilə  əlaqədardır. 
BZ üzrə inteqrallama Monkhorst-Pack sxemi [6] üzrə 

8x8x8 k-nöqtə istifadə olunmaqla, xüsusi nöqtələr üz-

rə cəmləmə ilə əvəz olunmuşdur. Korrellyasiya effekt-

ləri Ceperley-Alder-Perdew-Zunger [7] sxemi üzrə nə-

zərə alınmışdır. Baxılan halda kristalın strukturunun 
optimallaşdırılması zamanı atomlararası qarşılıqlı təsir 

qüvvəsinin maksimal qiyməti 0.001 eV/Å, mexaniki 
gərginlik tenzorunun maksimal qiyməti isə 

0.001eV/Ǻ3_dan kiçik olana qədər, yəni tarazlıq quru-

luş parametrlərinə gətirilənə qədər optimallaşdırma 

proseduru davam etdirilmişdir. Dalğa funksiyalarının 
ayrılışında kinetik enerjinin maksimal qiyməti 150Ry-
i aşmamışdır. ZnO-nun zona quruluşunun düzgün 
hesablanmasına nail olmaq məqsədilə müxtəlif metod-

lar (LDA [8], LSDA [9], GGA [10], MGGA [11], 

SGGA [12]  və SMGGA [13]) yoxlanılmışdır. 

 

 
Şəkil 1. ZnO-nun BZ-sı və kristal quruluşu. 

mailto:horucov@physics.a
http://www.fhi-berlin.mpg.de/?lang=g
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ZnO-nun primitiv özəyinə daxil olan, qeyri-ekvivalent 

mövqelərdə yerləşmiş atomların optimallaşdırılmasın-

dan alınan koordinatlar və optimallaşdırılmış struktura 
əsasən kristalın özəyini təşkil edən atomlararası məsa-

fələr (rabitə uzunluqları) uyğun olaraq cədvəl 1 və 

cədvəl 2-də verilmişdir. 
Cədvəl 1. 

ZnO heksaqonal kristalı üçün təməl prinsiplərdən 
hesablanmış atom koordinatlarının qiymətləri 

(MP [6]:8x8x8, LSDA, FHI). 

 
Element x(Å) y(Å) z(Å) 

Zn1 1.62475 0.93805 0 

Zn2 1.62475 -0.93805 2.60345 

O1 1.62475 0.93805 1.79638 

O2 1.62475 -0.93805 4.39983 

 

Cədvəl 3-də hər bir elementə uyğun təməl prin-

siplərdən hesablamalarda istifadə olunan psevdopoten- 

siallar, bazis setlər, Hubbard-U empirik düzəlişlərinin 

qiymətləri və elektron konfiqurasiyaları gətirilmişdir. 
                                                               

                                                          Cədvəl 2. 

ZnO-nun optimallaşdırılmış strukturuna əsasən 

kristalın özəyini təşkil edən atomlararası rabitə uzun-

luqlarının qiymətləri (MP [6]:8x8x8, LSDA, FHI). 

 
Məsafələr Rabitə uzunluğu 

Zn1→O1 1.79638 Å 

Zn2→O2 1.79638 Å 

O1→Zn2 2.04233 Å 

O2→Zn1 2.04233 Å 

 

İşdə müxtəlif tədqiqat metodlarından istifadə et-
məklə, ZnO birləşməsi üçün qəfəs parametrlərinin he-

sablamaları yerinə yetirilmiş və aşağıda cədvəl 4-də 

verilmişdir.

  

                                                                                                                                                Cədvəl 3. 
Zn və O-nə uyğun hesablamalarda istifadə olunan psevdopotensiallar, bazis setlər, elektron 

konfiqurasiyaları və Hubbard-U düzəlişlərinin qiymətləri. 

 
Element Psevdopotensial Bazis Set Hubbard-U (eV) Elektron 

konfigurasiya 

O FHI[Z=6]LDA.PZ DoubleZetaPolarized 2p    5.1 8 O [He] 2s2 2p4 

Zn FHI[Z=12]LDA.PZ DoubleZetaPolarized 3d    4.7;    4s     5 30 Zn [Ar] 3d10 4s2 

  

                                                                                                Cədvəl 4.  

ZnO birləşməsi üçün müxtəlif metodlar ilə hesablamalardan alınmış 

qəfəs parametrlərinin qiymətləri. 

 
Parametr Hesablama 

GGA MGGA SMGGA LDA LSDA_U 

a, Å 3.316837 3.185358 3.185362 3.276205 3.249500 

c, Å 5.336355 5.121055 5.121133 5.282310 5.206900 

c/a 1.608868 1.607685 1.607708 1.612325 1.602369 

 

                                                                                           Cədvəl 5.  

ZnO kristalı üçün qəfəs parametrlərinin LSDA_U hesablamasından 
 alınmış qiymətləri ilə məlum nəticələrin müqayisəsi. 

 
a, Å c, Å c/a Ədəbiyyat 

3.249 5.206 1.60 Hesablama 

3.280 5.282 1.61 Nəzəriyyə [14] 

3.238 5.232 1.62 Nəzəriyyə  [15] 

3.292 5.292 1.61 Nəzəriyyə [16-18] 

3.198 5.167 1.62 Nəzəriyyə [19] 

3.183 5.124 1.61 Nəzəriyyə [20] 

3.219 5.197 1.61 Nəzəriyyə [21] 

3.25 5.201 1.60 Eksp. [15] 

3.258 5.220 1.60 Eksp. [15] 

3.281 5.256 1.60 Eksp. [22]     

3.258 5.220 1.60 Eksp. [15] 

3.250 5.204 1.60 Eksp. [23] 

 3.2498  5.2066 1.60 Eksp. [24] 

 

İşdə ZnO birləşməsinin qəfəs parametrləri üçün 
təməl prinsiplərdən (LSDA metodu və Hubbard U dü-

zəlişi nəzərə alınmaqla) hesablamalardan aldığımız 
nəticə məlum eksperimental və nəzəri nəticələrlə çox 
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yaxşı uzlaşır. Məhz bu səbəbdən də, qəfəs parametrlə-

rinin LSDA_U hesablamasından alınmış qiymətləri ilə 

məlum nəticələr müqayisəli şəkildə cədvəl 5-də göstə-

rilmişdir. 
Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, Lokal Spin Sıxlıq 

Yaxınlaşması (LSDA) və Hubbard-U düzəlişləri nəzə-

rə alınmaqla ZnO üçün hesablanmış (a=3,2495 Å, 
c=5,2069 Å) qəfəs parametrlərinin qiymətləri məlum 

nəzəri [14-21] və eksperimental qiymətlərlə [15, 22-
24] uyğunluq təşkil edir. Qeyd edək ki, ZnO kristalı 
üçün LDA və GGA metodlarından alınmış qəfəs pa-

rametrlərinin qiymətləri LSDA_U hesablamalarından 

alınmış qiymətlərdən nisbətən böyük (a=3,28 Å, 
c=5,28 Å (LDA); a=3,32 Å, c=5,34 Å (GGA)), 

MGGA və SMGGA metodları ilə nisbətən kiçik 
(a=3,19 Å, c=5,12 Å (MGGA); a=3,19 Å, c=5,12 Å 
(SMGGA)) alınmışdır. 

Ədəbiyyatda ZnO birləşməsinin zona quruluşu-

nun tədqiqinə aid bir çox nəzəri və eksperimental işlə-

rə rast gəlinir. Lakin, nəzəri işlərdə [14, 17, 19, 25-27] 

bu birləşmənin qadağan zolağının eni düzgün qiymət-
ləndirilməmişdir. Belə ki, nəzəri tədqiqatlar zamanı 

ZnO-nun qadağan zolağının eni məlum eksperimental 

qiymətdən çox kiçik alınmışdır (cədvəl 9). Bu isə, he-

sablama metodunun düzgün seçilməməsindən və yeri-

nə yetirilmiş tədqiqatın qeyri-dəqiqliyindən xəbər ve-

rir. 

İşdə ZnO-nun zona quruluşunun araşdırılması 
üçün müxtəlif hesablama metodları (LDA, LSDA, 
GGA, MGGA və SMGGA) sınaqdan keçirilmişdir. 
Aparılmış geniş nəzəri tədqiqatdan yalnız LSDA me-
todu və empirik Hubbard U düzəlişi nəzərə alınmaqla 
hesablanmış zona quruluşuna əsasən qadağan zolağın 
eni məlum eksperimental nəticəyə [28], [29] uyğun 
alınmışdır. Qadağan zolağın eninin təcrübi nəticələrə 

uyğun alınması məqsədi ilə istifadə etdiyimiz LSDA 

[9] metodunda Hubbard+U düzəlişi 5.1 eV olmaqla O 

atomunun 2p, 4.7 və 5 eV olmaqla Zn-in uyğun olaraq 
3d və 4s hallarına tətbiq olunmuşdur.  

ZnO yarımkeçirici kristalı üçün LDA, LSDA, 
GGA, MGGA, SGGA və SMGGA metodları ilə təməl 

prinsiplərdən hesablanmış zona quruluşları şəkil 2-də 

verilmişdir. 

 

 
 

Şəkil 2. ZnO birləşməsi üçün LDA, LSDA, GGA, MGGA, SGGA, SMGGA metodları ilə təməl prinsiplərdən  

             hesablanmış zona quruluşları.  
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Şəkil 3. ZnO birləşməsi üçün LSDA metodu və Hubbard U empirik düzəlişləri nəzərə alınmaqla təməl prinsiplərdən  
             hesablanmış zona quruluşları (spin yuxarı və spin aşağı hallar üçün). 

 

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, LDA, LSDA, GGA, 
MGGA, SGGA, SMGGA metodları və Hubbard U 

düzəlişi nəzərə alınmadan yerinə yetirilmiş təməl prin-

siplərdən hesablamalar nəticəsində ZnO üçün qadağan 
zolağın eni LDA (Eg=0.7 eV) LSDA (Eg=0.8 eV), 

GGA (Eg=0.6 eV), SGGA (Eg=0.6 eV) ilə məlum eks-
perimental nəticələrlə (Eg=3.35 eV [28]; 3.44 eV [29]) 

müqayisədə kiçik, MGGA (Eg=3.9 eV), SMGGA 

(Eg=3.8 eV) böyük alınmışdır.  Yalnız LSDA metodu 

və Hubbard U düzəlişi ilə yerinə yetirilmiş hesablama-

lardan qadağan zolağın eninin qiyməti ədəbiyyatdan 

məlum eksperimental nəticələrlə [28, 29] uyğunluq 
təşkil edir. Belə ki, təqdim edilən işdə ZnO birləşməsi 

üçün təməl prinsiplərdən LSDA+U hesablamalarından 

alınmış zona quruluşu və hallar sıxlığı mənzərəsinə 

əsasən Brillüen zonasının (BZ) mərkəzində qadağan 
zolağının eni məlum eksperimental işlərdəkinə [28, 
29] Eg=3,37 eV uyğun olaraq, 3,4 eV-a bərabər  alın-

mışdır.  
ZnO birləşməsi üçün dəqiq hesab etdiyimiz he-

sablamadan (LSDA metodu və Hubbard-U empirik 

düzəlişi ilə) alınmış zona quruluşuna və hal sıxlığı 

mənzərəsinə (şəkil 4) əsasən təyin olunmuş qadağan 
zolağın eninin məlum nəticələrlə müqayisəsi cədvəl 9-

da gətirilmişdir. 
 

 
Şəkil 4. ZnO birləşməsi üçün LSDA metodu və Hub 
             bard-U düzəlişləri nəzərə alınmaqla təməl  

             prinsiplərdən hesablanmış hal sıxlığı. 

 

                                                                                                                          Cədvəl 8.  

ZnO birləşməsi üçün LDA, LSDA, GGA, MGGA, SGGA, SMGGA və LSDA_U 

metodları ilə təməl prinsiplərdən hesablanmış qadağan zolağın eninin  qiymətləri. 
 

Band gap LDA LSDA GGA MGGA SGGA SMGGA LSDA_U 

E
g
, eV 0.7 0.8 0.6 3.9 0.6 3.8          3.36 

 

Cədvəl 9.  

ZnO birləşməsi üçün LSDA metodu və Hubbard-U empirik düzəlişi ilə təməl prinsiplərdən 

hesablanmış qadağan zolağın eninin məlum nəticələrlə müqayisəsi. 
 

 Hesablama Eksperiment 

Band 
gap 

LSDA+U [14], 
LDA 

[17], 
GGA 

[19] 
LDA 

[25] [26], 
FP-LMTO 

[27] [28] [29] 

GGA GGA+U GGA GGA+U 

 3.4 1.26 0.970 0.9 0.749 1.12 0.95 0.7 1.72 3.35 3.44 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, yerinə yetirilmiş hər bir 

hesablamada əldə olunmuş zonaların dispersiya qanu-

nauyğunluqları kifayət qədər yaxşı alınır. ZnO üçün 
ATK proqramında LSDA_U metodu istifadə olun-

maqla FHI ion psevdopotensialı ilə yerinə yetirilmiş 

hesablamalardan birləşmənin valent zonasının tavanı 
və keçirici zonanın dibi Г nöqtəsində yerləşir. Bu isə 

onu göstərir ki, ZnO üçün hesablanmış elektron zona 
quruluşuna əsasən kristalın fundamental udma kənar-

ları düz keçidlərlə formalaşır. 
________________________ 
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AB-INITIO STUDY OF BAND STRUCTURE AND ZnO DENSITY OF STATES 

 
The results of theoretical investigations of structural and electron properties of ZnO are given. The main calculations 

are carried out using the Atomistix Tool Kit (ATK)program software. The electron density functional theory (DFT), local 
spin density approximation and exchange-correlation functional Perdew=Burke-Erenzhorf (PBE) are used for description of 
structural and electron properties. Hubbard correction (LSDA+U) is used for the obtaining of forbidden band width value 
close to experimental one at modelling of ZnO “ideal” crystal.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ И ПЛОТНОСТИ  
СОСТОЯНИЙ ZnO ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ  

 
Представлены результаты теоретических исследований структурных и электронных свойств ZnO. Основные 

расчеты выполнены с использованием программного пакета Atomistix Tool Kit (ATK). Для описания структурных и 
электронных свойств применялись теория функционала электронной плотности (DFT), аппроксимация локальной 
спиновой плотности (LSDA) и обменно-корреляционный функционал Perdew-Burke-Erenzhorf (PBE). Для получения 
значения ширины запрещенной зоны, близкого к экспериментальному, при моделировании ”идеального“ кристалла 
ZnO использовалась Хаббард коррекция (LSDA+U).  
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Təmiz və aşqarlı yarımkeçiricilərdə nəzəri olaraq xarici dayanıqsız şərtləri araşdırılmışdır. Dövrədə cərəyan rəqsləri ya-

rananda tezliyin və elektrik sahəsinin qiymətləri tapılmışdır. Təmiz və aşqarlı yarımkeçiricinin impedansı hesablanmışdır. İm-

pedansın sıfra bərabər olma şərtləri araşdırılıb, impedansın sonsuzluğa bərabər olması şərtləri tapılmışdır.  
 

Açar sözlər: aşqar, dayanıqsızlıq, impedans, tezlik, cərəyan sıxlığı. 
PACS: 621 315.61 

 
GİRİŞ. 

 

Dayanıqsızlıq hadisəsinin praktiki tətbiqi, onun 

nəzəri öyrənilməsinə güclü maraq doğurur. Yüksək tez-

likli generatorların, gücləndiricilərin düzəldilməsi,bir 
çox yarımkeçirici materiallarda, yükdaşıyıcıların keçi-
riciliyini müxtəlif temperatur intervalında, xarici elek-

trik sahəsinin təcrübəyə uyğun qiymətlərində və xarici 

maqnit sahəsinin təsirində nəzəri öyrənməyi tələb edir.  

Elektrik və maqnit sahəsinin paralel şəklində [1]  

otaq temperaturunda elektron keçiricilikli cərəyan şid-

dətinin Ge elementində rəqsləri təcrübədə müşahidə 

olunmuşdur. 
Bu rəqslərin tezlikləri 10-15 kilohers olmuşdur. 

Bu rəqslərin dəqiq nəzəri öyrənilməsi [3] ossilyator 

cihazının yaranmasına səbəb oldu. [4] işində göstəril-

mişdir ki, cərəyan şiddətinin rəqslərinin yaranması 
üçün, kənar  yükdaşıyıcıların kristala injeksiyası lazım-

dır. Bir neçə yarımkeçiriçi materiallarda elektrik cərə-

yanının rəqsləri aşkar atomların olmasından çox asılı-
dır. Dərin tutma mərkəzləri olanda, bir çox yarımke-

çirici materiallarda elektrik cərəyanının rəqsləri nəzəri 

olaraq öyrənilmişdir. Yükdaşıyıcıların aşqarlardan tu-

tulması onların enerjilərindən asılıdır. Belə ki, yarım-

keçiricinin keçiriciliyi azalsa, (mənfi diferensial keçiri-
cilik) elektrik cərəyanının rəqsləri başlayır. Mənfi dif-

ferensial keçiriciliyin əmələ gəlmə mexanizmi aşağıda-

kı nəzəri mülahizəyə əsaslanır. Elektronların (o cümlə-

dən deşiklərin) aşqarlar tərəfindən tutulma sürəti yük-

daşıyıcıların öz enerjilərindən asılıdır. Xarici elektrik 
sahəsinin olması yükdaşıyıcıların enerjisini artırır və 
yükdaşıyıcıların stasionar konsentrasiyası güclü dəyi-

şir. Aşqarlar yükdaşıyıcıları çox tez-tez (sürətlə) tut-

duqda, keçirici zonada onların sayı azalır və keçiricilik 

də azalır. Tutma mərkəzləri itələyici olduğu halda, 

elektrik sahəsi artdıqca elektronların tutulma sürəti də  

artır. Beləliklə, cərəyan şiddəti rəqs edir. Belə rəqslərə 

cərəyan rəqsləri deyilir və uyğun dayanıqsızlıq adlanır. 
Xarici elektrik və maqnit sahəsinin müxtəlif həndəsi 

yönəlməsində belə nəzəriyyə bir çox işlərdə öyrənilib. 

Bu məqalədə xarici elektrik sahəsində yerləşən 

aşqarlı yarımkeçirici materiallarda yaranan cərəyan 

rəqslərinin fiziki şərtləri öyrənilir. Yaranan rəqslərin 
tezlikləri, yarımkeçirici mühitin fiziki kəmiyyətlərin-

dən asılı olaraq tapılır.  
 

KİÇİK SİQNAL NƏZƏRİYYƏSİ 
 

Bircinsli nümunə xarici elektrik sahəsində yerləş-

sə, müəyyən Exar - qiymətindən sonra cərəyan rəqsləri 

başlayır və şəkildə göstərildiyi kimi ya N-şəkilli ya da, 

S-şəkilli olur. 

 

 
Şəkil. N-şəkilli volt-amper xarakteristikası, S-şəkilli volt-amper xarakteristikası 
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Beləliklə j=E Om qanunu j= (E)E şəklinə dü-

şür və 0
dE

dj
d mənfi diferensial keçiricilik olur. 

Radiotexnikadan məlumdur ki, nümunənin xassəsini Z 

impedansı ilə xarakterizə etmək daha əlverişlidir. Əgər 

yaranan rəqslərin tezliyi  olarsa, onda Z() olar. Cərə-

yan J=J0+J(). Gərginlik u=u0+u() olar. 
Onda, Om qanununa əsasən yaza bilərik: 
 

                            uJZ                   (1) 

Tam cərəyan 

                      
t

E
jJ








4


                        (2)  

olar. 

 -dielektrik sabiti, E


-tam elektrik sahəsidir. 

Nümunənin impedansının hesablanması əsas çətinlik-

dir. Belə ki, tezliyin Jm()=0 qiymətində ReZ()<0 

olsa, nümunə =Re+Jm=Re tezlikli siqnal güc-
ləndiricisinə çevrilir. İmpedansın qütblərinin və sıfırla-

rının hesablanması aşağıdakı iki halda nəzəri cəhətdən  

maraqlıdır. 
1) Verilmiş cərəyan rejimi: J=0 olduqda, u()=0,  

Z()≠0. 

2) Verilmiş gərginlik rejimi: u()=0 və J=0, Z()=0 
kökləri yaranan rəqslərin tezliklərini müəyyən edir.  

Beləliklə, Z()=0, 
  0
1


Z

kökləri dövrədə 

əmələ gələn rəqslərin tezliklərini müəyyən edir. Belə 
dayanıqsızlığa bəzən impedans dayanıqsızlığı deyilir. 

İndi bircinslilikdən kiçik kənaraçıxma halında xa-

rici elektrik sahəsində yerləşən təmiz yarımkeçiricilər-

də (aşqarsız yarımkeçirici) yaranan rəqslərin tezlikləri-

ni hesablayaq. 

 

DAXİLİ RƏQSLƏRİN YARANMASI 

 

İxtiyarı yarımkeçirici nümunənin daxilində yük-

daşıyıcıların paylanması xarici elektrik sahəsinin qiy-

mətindən asılı olaraq dəyişir. Əgər xarici elektrik sahəsi 

kiçik fluktuasiyaya uğrayıbsa, 
                          

                            txEEE ,0


                           (3) 

 

Onda gərginliyin nümunənin ixtiyarı nöqtəsində 

dəyişməsi belə olar: 

   
L

dxtxEtu
0

,  

L-nümunənin elektrik sahəsi istiqamətindəki uzunluğu-

dur. 

(2) tənliyindən 

 

            txj
t

txE
tJ ,

,

4



 



                   (4) 

alarıq 

Belə ki,   Dn
x

eEenj



      







 




 E
dE

dD
nnD

x
eEnEej  00000      

                                                                                   (5)     

burada  

                             
 

0

0

EEdE

Ed
en








              (6) 

Əgər  -elektronların həcm sıxlığıdırsa, onda 0 -tər-
pənməz yüklərin sıxlığı olar:  
 

ne   

 

Yaranan rəqslərin tezliklərini aşağıdakı tənliklər 

sistemindən tapmaq lazımdır. 
 

                            0 



jdiv
t


                         (7)  

                             0

4 



Ediv


                 (8) 

 

Bircinsli halda tam cərəyan yalnız zamandan ası-
lıdır: 

           )(tJJ


                             (9) 

 

E=Eo+E, n=no+n , =o+  yaxınlaşmasında 
E<<Eo, n <<no ,  << o  şərtlərində (7, 8, 9) 
tənliklərindən alarıq: 

  

                 JxER ,ˆ              (10) 

burada 

       012

2

2
ˆ a

dx

d
a

dx

d
aR   

     ,02 Da    

 4

0  ia  

DEEa 
00001

8 

              (11)  

       ;
4


     

)( 2
Ed

dD
D   

(10) tənliyini həll etmək üçün elektrik sahəsinin 

nümunənin sərhəddində qiymətləri məlum olmalıdır. 
Fərz edək ki, kiçik dəyişmələr üçün sərhəd şərtləri 

belədir: 

    0,,0  tLEtE                (12) 
 

(10-11-12) ifadələrindən 

  
k

ikx

k eAJ
a

xE 
0

,            (13) 

alarıq. 

  ;
2

m
L

k


   m = ±1, ±2, ±3, ... 

    JZJ
a

L
u  

0
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4

14



i

L
Z                (14) 

(14) ifadəsindən görünür ki,  < 0 olduqda, Z() qütbə 
malikdir,                       

                

 4

i  

qütb yuxarı yarımmüstəvidə olur və dayanıqsızlıq halı 
yaranır. 
 

REKOMBİNASİYA OLAN YARIMKEÇİRİCİ- 

LƏRDƏ XARİCİ DAYANIQSIZLIQ. 

 

Daxili dayanıqsızlıq zamanı nümunənin daxilində 

spontan olaraq elektrik sahəsi və konsentrasiya rəqsləri 

başlayır. Ancaq belə rəqslər xarici elektrik cərəyanını 
dəyişdirə bilmir. Belə rəqsləri müşahidə etmək təcrü-

bədə xüsusi zond üsulu tələb edir. Xarici dayanıqsızlıq 
zamanı elektrik cərəyanı rəqs edir ki, bu tezlikləri ossil-

loqraf  ölçür.  
Əsas məqsəd rekombinasiya hesabına yaranan cə-

rəyan rəqslərini tədqiq etmədən, bəzi yarımkeçiricilər-

də rekombinasiya mexanizmini nəzərdən keçirməkdir. 

Bəzi aşqarlar yarımkeçiricilərdə bir neçə halda tutma 

mərkəzləri yaradır. Məsələn, birqat, ikiqat və s. mənfi 

və müsbət mərkəzlər. Qızıl atomları germanium ele-

mentinə aşqar edildikdə neytral, birqat müsbət, ikiqat 

və üçqat mənfi mərkəzləri yaradır. Mis atomları ger-

maniumda birqat, ikiqat və üçqat mənfi mərkəzlər ya-

radır. Belə aşqar mərkəzlərə qadağan olunmuş zolaqda 

uyğun enerji səviyyələri uyğun gəlir. Bu enerji zolaq-

ları keçirici zolaqlardan və valent zolağından müxtəlif 
enerji məsafəsində olurlar. Qadağan zolağının müxtəlif 

yerlərinə düşməsindən asılı olaraq, onlara dərin tutma 

mərkəzləri də deyilir. Həmin mərkəzlər elektron və 

deşikləri tuta bilirlər. Belə rekombinasiya və genera-

siya ehtimalları  müxtəlifdir. Belə rekombinasiya keçi-
rici zonada yükdaşıyıcıların sayını dəyişdirir və elek-

trikkeçiricilik dəyişir. Xarici temperaturun qiymətin-

dən və təcrübə şəraitindən asılı olaraq aşqar mərkəzlər 

aktiv və qeyri-aktiv olurlar. Məsələn, otaq temperatu-

runda qızıl aşqarlarının germanium yarımkeçiricisində 

birqat və ikiqat mənfi mərkəzləri daha aktiv olur. 

Elektrik sahəsində yükdaşıyıcılar elektrik sahə-
sindən l sərbəst yolunda eEol enerjisini alırlar. Bu enerji 
mənfi mərkəz ətrafında olan itələyici Kulon sahəsini 

keçməyə kifayət edirsə, yük daşıyıcı (elektron və yaxud 

deşik) bu mərkəzdən keçir, kifayət etmirsə, onun ətra-

fından çıxa bilmir. Bundan başqa, yükdaşıyıcılar aş-

qarlardan da keçirici zonaya çıxa bilərlər. Belə ki, əgər 

temperatur T elektronun keçirici zonaya çıxmasına 
lazım olan enerjiyə uyğun olursa, yəni koT   olursa, 
belə tullanma olur. Tutulma prosesi yükdaşıyıcıların 
sayını azaldır, buraxma prosesi isə artırır. Hər iki pro-

sesin eyni olması yükdaşıyıcıların keçirici zonada sayı-
nı dəyişmir. 

Biz yalnız elektron keçiriciliyinə malik yarımke-
çirici üçün hüsablama aparacayıq.  

Qeyri-xətti rekombinasiya hadisəsində elektronla-

rın sayını nt  işarə etsək, =e(n+ nt) olar (15). 
 

    tt
t nnEnNnc
t

n
10 


          (16) 

 

tənliyi tutulma və buraxılma prosesində elektronların 
sayının dəyişilməsini göstərir. N- mənfi mərkəz 

   
t

t

n

EnNn
n


1  tarazlıq halında elektronların sa-

yını göstərən həddir. 

                     

                   ,0 EEE     ,0 nnn     ,0       ttt nnn  0,                           (17) 

 

şərtləri doğru olduqda, uyğun tənlikləri xəttiləşdirdikdən sonra  

 

                                                         JxER ,ˆ                                                           (18) 

aşağidaki əmsallarla ifadə olunur. 

                                                      012

2

2
ˆ b

dx

d
b

dx

d
bR                                                        (19) 

burada 

                                         ,12 giDb    
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                                                        (20) 

 

          

gM

g

cM

g

r

g

M

g

gg
Ed

d
ib













 1
1

ln

ln
2

22

0 

















 








  

 



REKOMBİNASİYA OLAN YARIMKEÇİRİCİLƏRDƏ DAXİLİ VƏ XARİCİ DAYANIQSIZLIQ ŞƏRTLƏRİ  

47 




04 en
M     -  Maksvel relaksasiya müddəti 

  000

0,

NnEc

nt

g 
  -  generasiya (yaranma) müddəti 

  0,00

1

t

c
NnEc 

   -  tutulma müddəti 

gc

gc

r 





   - sərbəst yükdaşıyıcıların yaşama 

müddətidir. 

     dxxE
Z

J
L




 ,
1

0
 - ifadəsindən impedansı 

hesablamaq olar. Əvvəlki hesablamalarda olduğu kimi, 

elektrik sahəsinin sərhəd şərtlərini nəzərə almaq lazım-

dır. 

                            
L

dxxE
J

Z
0

,
1 


  

Bircinslilik şərtində  

  

E(0,t) =E(L,t)=0                 (21) 

 

Kontaktlarda heç bir injeksiya olmamalı, olsa da (21) 

şərti ödənməlidir. 

Periodiklik şərtində  

E(L,t)= E(0,t), (L,t)=(0,t)     (22) 

yaxud                                                                                                           

  
 

   ,,0,  ELE 
      

    ,0, L   0,0 



 Lx
x

E
                   (23) 

 

Puasson tənliyinə əsasən (22) və (23) şərtlərini ümumi 
şəkildə aşağıdakı kimi yazmaq olar.  

                                                       

0

0

1

22
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x

x

x

E
E

x

E
E




                  (24) 

  

α1 , α2 , 1, 2 ,-sabitlərdir. 
Sərhəd şərtlərinin ümumi şəkili 

                             

0

0

22

1
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Jh
x

E
Eg

Jh
x

E
Eg

Lx

x




           (25)   

 

kimi də yazıla bilər. g1 , g2 , h1 , h2 kontaktın xassəsin-

dən asılı sabitlərdir. Yuxarıda göstərilən sərhəd şərtin-

dən istifadə etdiyimiz halda impedans 
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2

                  (26) 

 
 

olur.  

(26) ifadəsindən görünür ki, 
r

i



1

  olsa Z()=0  

olur. İmpendansın qütblərinin olması x2+x+o=0 
kvadrat tənliyin həllindən tapılmalıdır. 
 

,gx     
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ln
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Qütblərin biri 11
ln

ln
 








Ed

d

c

g 




 şərtində (27) daya-

nıqsızlığa gətirir və cərəyan rəqs edir. (27) şərtini aşa-

ğıdakı kimi də yazmaq olar. 
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1
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             (28) 

(28) şərti ödənirsə, 

0,

0

0,

0

1 tt
c

n

n

N

n

en





  

 

0
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Ed

d
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olmalıdır. 
Deməli, rekombinasiya qeyri-xətliliyi varsa və 

(28) şərtləri ödənirsə, nümunədə elektrik rəqsləri yara-

nır və cərəyan rəqsləri başlayır. Bunun üçün 
c 

olmalıdır. 
(26) ifadəsindən görünür ki, impedansın qütblə-

rindən biri 
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             11
ln
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             (29) 

şərtində, 

  

rM

Mr
gi


 

 2
                  (30) 

qiymətində baş verir. Belə olduqda, nümunənin müqa- 

viməti çox böyük olduğuna görə (yəni riyazi olaraq  
olur), cərəyan rəqsləri kəsilir. 

İndi (21) sərhəd şərtindən istifadə edərək. (18) 

tənliyindəki )(ˆ R operatorunu aşağıdakı kimi yaza bi-
lərik. 

01

2

2)(ˆ bikbkbR                        (31) 
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1
bbbib

b
k          (32)  
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, 11 Liky       Liky 22   və impedans 

                                   






 





21

12

0

11 2121

21 kik

kk
eeeeL

eeb
Z

yyyy

yy

                     (34) 

 

Əgər   1
8

0000
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 DEEL

D







  olsa,  impendansın 

sıfırları və qütbləri aşağıdakı ifadədən tapılmalıdır. (34) 

ifadəsindən görünür ki,  1y və 2y qiymətlərindən asılı 

olaraq, Z()-in mənfi qiymətləri dayanıqsızlıq şərt-
lərini göstərəcək. Aşağıda göstərilən nəzəri tədqiqatlar 

dayanıqsızlıq şərtlərinin intervallarını göstərəcək. 

Fərz edək ki, 12 yy  -dir. Onda   
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                                      (35) 

 

olur.  

(35) ifadəsindən görünür ki, -nın dəyişmə inter-

valından asılı olaraq Z()=0, yaxud Z()= nöqtələ-

rindən keçir. Belə nöqtələrin sayı çoxdur. Ona görə,  

-nın müxtəlif qiymətlərində Z=0,  qiymətlərini axta-

racayıq. Aydındır ki, Z()<0 qiymətləri dayanıqsızlıq 
halı olacaq. 

1) <<1 halına baxsaq, 
 

 222

0

sin
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Re







e

Z

Z
 ,  222
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cos1
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JmZ
    

 

olur. 

 iy 1                          (36) 

     

(36) ifadəsindən görünür ki, JmZ=0 olması  
 

          2
1

21sin   e                (37) 

 

qiymətində mümkündür. (37)-ni (36)-da yerinə yazsaq 

və <<1 şərtini nəzərə alsaq, 
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12Re

222
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Z

Z
              (38) 

alarıq.  

(38) ifadəsindən görünür ki, i = , mənfi qiyməti 

isə  > olanda mpedansın sonsuzluq qiyməti baş verir. 

Dayanıqsızlıq halı  >  (39) olduğu üçün, biz bunu 
tədqiq edəcəyik. 

 

 iy 1  

 

Elementar riyazi tədqiqat göstərir ki,  
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              (40)  

      

cMD
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0                                   (41) 

 

şərti xarici dayanıqsızlığa gətirir və bu da təcrübə şəra-

itinə uyğun gəlir. (40) ifadəsindəki tezliyin qiyməti 

belədir: 
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             (42) 

 

1q  və (41) şərtindən elektrik sahəsinin aşağı sərhəd 

qiyməti üçün (dayanıqsızlıq başlayan  qiymət) alırıq. 
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1q göstərir ki, elektrik sahəsi artıqca yükdaşıyıcıla-

rın tutulması daha effektiv olur. Tezliyin (42), elektrik 
sahəsinin (43) qiymətləri təcrübi qiymətlərə uyğun 
gəlir. 
 

NƏTİCƏLƏR 
 

Bir və ikiqat mənfi tutma mərkəzləri olduqda im- 

pedansın ifadəsi hesablanmısdır. 
1q şərtində yaranan rəqslərin tezliyi (42) və  

elektrik sahəsinin dayanıqsızlıq başlayan anda qiyməti 

(43) tapılmışdır. 
Elektron hesablama maşınında Z()-nı hesabla-

maq üçün riyazi düstür verilmişdir. 
 

 

___________________________ 
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Bu işdə potensialı U=U0ctg2(πz/L) şəklində olan kvant quyusunda elektronların enerji spektri üçün analitik ifadə alın-

mışdır. Xüsusi hallarda bu enerji spektri sonsuz dərin quyu və harmonik ossilyator modellərindəki enerji spektrlərinə keçir. 
Müxtəlif yarımkeçirici əsaslı kvant quyuları üçün hal sıxlığının enerjidən asılılıq əyriləri qurulmuşdur 

           
Açar sözlər: kvant quyusu, enerji spektri, hal sıxlığı. 
UOT:538.97; 539.23 
 

1. GİRİŞ. 

 
Hal sıxlığı funksiyasının yükdaşıyıcıların enerji 

spektrindən asılılığı termodinamik, optik, maqnit xas-
sələrdə, eləcə də kinetika hadisələrində əks olunur [1-

5]. Aşağıölçülü elektron sistemlərinin fiziki xassələ-

rində hal sıxlığı funksiyası daha mühüm rol oynayır 
[3]. Belə ki, bu sistemlərdə yükdaşıyıcıların hərəkəti 
bir, iki və ya hər üç istiqamətdə kvant məhdudlanma-

sına məruz qaldıqda, yəni bu ölçülər yükdaşıyıcının 
de-Broyl dalğasının uzunluğu tərtibində olduqda, yük-

daşıyıcının enerji spektri və, buna görə də, hal sıxlığı 
keyfiyyətcə dəyişir. Bundan başqa elə fiziki kəmiyyət-
lər var ki, onlar bilavasitə hal sıxlığı funksiyası ilə mü-

tənasib olur və tamamilə bu funksiya ilə təyin olunur-
lar. Bu kəmiyyətlərə misal olaraq entropiyanı, istilik 

tutumunu, maqnit qavrayıcılığıni və s. göstərmək olar. 
Hal-hazırda nanotexnologiyanın səviyyəsi müx-

təlifprofilli kvant quyularının, o cümlədən, düzbucaq-

lı, parabolik, üçbucaq, eləcə də ixtiyari profilli quyula-

rın alınmasına imkan yaradır [1, 6-8].  

Təqdim olunan işdə potensialı U=U0ctg2(πz/L) 
profilli kvant quyusunun hal sıxlığı nəzəri tədqiq edil-

mişdir. Belə potensiallı kvant quyularında enerji spek-

tri xüsusi hallarda sonsuz dərin düzbucaqlı potensial 
quyunun və harmonik ossilyatorun enerji spektrləri ilə 
üst-üstə düşür. Potensialı U=U0ctg2(πz/L) şəklində 
olan kvant çuxurunun enerji spektri üçün elektronların 
hal sıxlığı funksiyası tapılmış və elektron qazının ener-
jisindən asılılığı müəyyən edilmişdir. Bundan başqa 

göstərilmişdir ki, hal sıxlığı funksiyası limit hallarında 
sonsuz dərin quyudakı və parabolik quyudakı [8] hal 
sıxlığı funksiyaları ilə üst-üstə düşür. Müxtəlif yarım-

keçirici əsaslı kvant quyuları üçün hal sıxlığının ener-

jidən asılılıq əyriləri qurulmuşdur. 
 

2. ENERJİ SPEKTRİ. 
 

Enerji spektri  
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ifadəsi ilə təyin olunan ikiölçülü elektron qazına 
baxaq. Burada 
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yx kkk   və (xy) müstəvisində 

enerji kəsilməz, z oxu boyunca isə diskret qiymətlər 
alır.  

Potensialı U=U0 ctg2(πz/L) şəklində olan kvant 
çuxurunda n  enerji spektrini tapaq. Şəkil 1-də U 
funksiyasının z-dən asılılığı göstərilmişdir.  

  
Şəkil 1. U funksiyasının z-dən asılılığı. 

 

U=U0ctg2(πz/L) potensiallı kvant çuxurunda elektron 
üçün Şredinqer tənliyi aşağıdakı şəkli alır: 
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Bu tənlikdə U0 potensialın minimum qiyməti, L- 

çuxurun enidir. Bu tənliyin həlli üçün [10] 
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tənliyi alınar. 

 İndi, 
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z 2cos əvəzləməsi edək. Müəyyən hesablamalardan sonra  

                                                    0)(21
2

1
1 22

2

2





  u

d

du

d

ud 





                                   (5)  

hiperhəndəsi tənliyi [10] alarıq. Bu tənliyin həllindən  enerji spektri üçün aşağıdakı ifadə alınır. 
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  ,  L  quyunun eni,  U0  quyunun dərinliyidir,   

(6) şəklində olan enerji spektri üçün  dalğa funksiyası aşağıdakı şəkli alacaq:  
 n-in tək qiymətlərinə 
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si funksiyadır [10].  
Aldığımız (6) enerji spektrindən 2 xüsusi limit halı 
alınır: 
Kvant ədədinin (N) çox böyük  qiymətlərində, yəni 
n>>λ  olsa, (1) ifadəsi sonsuz dərin quyudakı elektron 
qazının enerji spektri ilə üst-üstə düşür, yəni 
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Əks limit halında, yəni kiçik kvant ədədləri halında 

(n<<λ), (1) ifadəsi parabolik kvan tquyusundakı elek-

tron qazının enerji spektri ilə üst-üstə düşür, yəni  
 

  





  



 2

1

2
0

22

n
m

k
Enk 

                 (11) 

burada, 2

0

2

0 /2 LmU
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Görürük ki, kvant mexanikasında çoxsaylı 
məsələlərdə geniş istifadə olunan iki sadə spektr 
modeli, sonsuz dərin quyu və harmonik ossilyator 
modelləri (6) enerji spektrinin xüsusi hallarıdır.  

Aldığımız enerji spektrindən istifadə edərək hal 
sıxlığını hesablayaq. 

 

3. HAL SIXLIĞI. 
 

Hal sıxlığı aşağıdakı kimi təyin olunur:  
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Burada 2-vuruğu spinə görə ikiqat cırlaşmanı nəzərə 
alır. Onda 
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ifadəsi ilə təyin olunur. Sadə hesablamalardan sonra 
verilmiş enerji spektri üçün hal sıxlığı funksiyası aşa-

ğıdakı şəklə düşür:                                            
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Burada ( - n) - pilləvari Hevisayd funksiyasıdır və 
n (6) şəklindədir. 

Müxtəlif yarımkeçiricilər əsaslı kvant quyuları 
üçün hal sıxlığının enerjidən asılılıq əyriləri 
U=U0ctg2(πz/L) potensiallı quyu modeli üçün şəkil 2-

də göstərilmişdir. 



S.İ. ZEYNALOVA 

52 

 

 
Şəkil 2 . U=U0ctg2(πz/L) potensiallı kvant çuxurunun müxtəlif yarımkeçiricilər üçün hal sıxlığı funksiyasının g(ε)  
              asılılığı. 

 
Burada, hər 3 yarımkeçirici əsaslı quyu üçün L=10nm və m*=0.2m0 (GaN), m*=0.067m0 (GaAs), m*=0.047m0 (CdTe) 

qiymətləri götürülmüşdür. Göründüyü kimi funksiyanın qrafiki pilləvari xarakter daşıyır. 
____________________________
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Şüşə altlıq üzərində  maqnetron tozlanması üsulu ilə alınmış nazik  Cu2ZnSnSe4 təbəqəsində rentgen quruluş analizinin 

nəticələri təqdim olunur. Göstərilmişdir ki, təbəqələr amorf quruluşa malikdir. Cu2ZnSnSe4 nazik təbəqələrində fotolümines-
sensiya və Raman spektrləri Nanofinder 30 (Tokyo Instr., Japan) Konfokal Raman Mikrospektrometrinin  köməyi ilə araşdırıl-
mışdır. 
 
Açar sözlər: Konfokal Raman Mikrospektrometri, rentgen quruluş analizi, modlar, fotolüminessensiya, CZTS, optik udma 
əmsalı, yüksək udma əmsalı, dalğa uzunluğu, qadağan olunmuş zonanın eni.   
PACS: 68.55.Ac 78.40.Fy 81.05.Hd 81.15 Fg 
 

1. GİRİŞ. 
                                       

Nazik təbəqəli Cu2ZnSnS4 (CZTS), 

Cu2ZnSnS4(CZTS) və Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) birləşmə-

ləri əsasında yaradılmış fotovoltaik çeviricilərə bu gün 
böyük ehtiyac vardır. Kesterit tipli kristallik quruluşa 
malik olan bu materiallarda, energetik zona quruluşu 
düz keçidli olmaqla, qadağanolma zolağı (Eg) onların 
tərkibindən asılı olaraq 1.0-1.5 eV aralığında dəyişir və 

udma əmsalı 104sm-1 qiymətindən yüksək olur. Ucuz 

başa gələn Günəş elementləri üçün bunlar ən perspek-

tivli material sayılırlar. Bu 4 qat birləşmənin tərkibinə 
daxil olan materiallar az toksikdirlər və təbiətdə geniş 
yayılmışlar. Toksik Cd və iki tərtib bahalı In və Ga ma-

teriallarından istifadə olunmur. Qısa müddət ərzində 

CZT(S,Se) texnologiyalar sürətlə inkişaf etmiş və indi-

ki zamanda bəzi laboratoriyalarda fotoçeviriciliyin 
F.İ.Ə.  10,1%  olan Günəş Elementləri düzəldilmişdir 
[1-13]. Nəzəri F.İ.Ə. isə 32 %-dir. Bundan əlavə, toksik 

olmayan bu elementlərin istehsalı təbiətə və ətraf mühi-
tə ziyan vurmur. Ancaq təəccüblü olsa da, CZTSe-nin 

xüsusiyyətləri hələ ətraflı araşdırılmamışdır. Xüsusilə 

eksperimental tədqiqatlar nisbətən azdır. 
 

2. NÜMUNƏNİN ALINMASI VƏ TƏCRÜBƏ- 

    LƏRİN METODİKASI. 
 

Bütöv alt və qövsvari üst kontakt üçün nazik Mo 
təbəqələri optik şüşə üzərinə arqon qaz mühitində maq 

netron tozlandırılması üsulu ilə çəkilmişdir. 
Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) nazik təbəqələri isə bir hissəsi 

şüşə oturacağa düşməklə Mo təbəqəsi üzərinə tozşəkilli 

Cu2ZnSnSe4 materialının Ar qaz mühitində, otaq 

temperaturunda  maqnetron tozlandırılması üsulu ilə 

modifikasiya edilmiş UVN-71P vakuum qurğusunda 
çəkilmişdir. Həmin qurğuda termik buxarlandırma üsu-

lu ilə CdS nazik təbəqələri  Cu2ZnSnSe4 üzərinə çök-

dürülmüşdür [1-3]. Alınmış nazik təbəqələrin səth mor-

fologiyası metallurji MicroOptix optik mikroskopu və 

Bruker firmasının atom-güc-mikroskopu (AGM) altın- 

da aparılmışdır [1-3].  Cu2ZnSnSe4 nazik təbəqələrinin 

Rentgen quruluş analizi aparılmışdır. Ölçüləri 

(20x20)mm olan şüşə oturacaq üzərində maqnetron 

tozlandırılması üsulu ilə otaq temperaturunda çəkilmiş 
CZTSe nazik təbəqələrin Rentgen quruluş analizi 
(RFA), DRON-3 markalı rentgen cihazı vasitəsi ilə hə-

yata keçirilmişdir. Kesterit quruluşlu CZTSe yarım-

keçiricinin maqnetron tozlandırma üsulu ilə şüşə altlıq 
üzərinə çəkilmiş nazik təbəqəsinin Raman sperktri və 

fotolüminessensiya spektrləri Nanofinder 30 (Tokyo 

Instr., Japan) Konfokal Raman Mikrospektrometrində  

tədqiq edilmişdir.  
Cu2ZnSnSe4 əsasında nazik təbəqəli 

Mo/Cu2ZnSnSe4/CdS/Mo  heteroquruluşları şüşə altlıq 
üzərində elə yerləşdirilmişdir ki, heteroquruluşlar və 
ayrılıqda hər bir nazik təbəqənin fiziki xassələrini, bu 

işdə Rentgen-quruluş, raman səpilmə və fotolümines-

sensiya spektrlərini tədqiq etmək mümkün olsun. Nü-

munələr  Fizika insitutunun  “Heteroquruluşların fizi-

kası” laboratoriyasında maqnetron tozlandırma  üsulu 
ilə şüşə altlıq üzərində alınmışdır. Alınmış nümunənin 

qalınlığı 100nm tərtibindədir. Maqnetron tozlandırma 
zamanı şüşə altlığın bir hissəsində yalnızca maddə 

(Cu2ZnSnSe4 )  çökdürülmüşdür, digər hissələrində isə  

Mo, onun üzərinə maddə (Cu2ZnSnSe4) və  (Mo+mad-

dənin) üzərinə də CdS və Mo kontaktından ibarət nazik 
təbəqələr formalaşdırılmışdır. Cu2ZnSnSe4  – dördkom-

ponentli, kesterit quruluşa malik olan yarımkeçirici ma-

terialdır..  
 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 
 

3.1. Cu2ZnSnSe4 əsasında alınmış nazik təbəqənin      

       Rentgen quruluş analizi: 
 

       Nümunənin Rentgen quruluş analizi (RFA), 
DRON-3 markalı rentgen cihazı vasitəsi ilə həyata ke-

çirilmişdir. Rentgen quruluş analizinin nəticəsi şəkil1-

də təsvir edilmişdir. 
        Nümunənin Rentgen analizindən belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, otaq temperaturunda şüşə altlıq üzə-

rində arqon qazı mühitində sabit cərəyanlı maqnetron 
tozlandırılması üsulu ilə alınan Cu2ZnSnSe4 nazik təbə-

qələri kəskin olmayan piklərə malikdir. Bu piklərin for-

ması alınmış nümunənin amorf maddə olduğunu, lakin 
müəyyən qədər kristallaşmağa meylli olmasını sübut 

mailto:nmursakulov@physics.ab.az
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edir. Şübhəsiz, temperatur işlənməsi vasitəsi ilə təbəqə-

ləri kristallaşdırmaq mümkündür.  
 

 
Şəkil 1. Şüşə altlıq üzərinə otaq temperaturunda arqon qaz mühitində maqnetron tozlandırılması üsulu ilə çəkilmiş  
             nazik Cu2ZnSnSe4 təbəqəsinin  XRD spektri 

 

3.2.  Maqnetron tozlandırma  (MT) üsulu ılə şüşə  

        altlıq üzərinə çəkılmış Cu2ZnSnSe4 nazık təbə- 

        qələrinin raman sperktrləri. 
                 
       Maqnetron tozlandırma üsulu vasitəsi ilə alınmış 
kesterit quruluşlu, ~100 nm qalınlığa malik 
Cu2ZnSnSe4  nazik təbəqəsi qəhvəyi rəngdədir. İşığın 
Raman səpilmə spektrləri Nanofinder 30 (Tokyo Instr., 

Japan) Konfokal Raman Mikrospektrometrində  ölçül-
müşdür. Həyəcanlaşdırıcı mənbə kimi λ=532 nm dalğa 

uzunluqlu və 10 mVt gücünə malik Nd:YAG lazerin 

ikinci harmonika generasiyasından istifadə olunmuş-

dur. Spektral ayırdetmə 1800 xətt/mm spektrometr qə-

fəsinə uyğun olaraq 0,5 sm-1 təşkil edir. Səpilən şüalan-
ma detektoru fotonları hesablama rejimində işləyən və 

-70С-yə qədər soyudulan CCD kamerasıdır. Spektrlə-
rin ölçülməsi perpendikulyar olaraq geriyə səpilmə isti-

qamətində həyata keçirilirmişdir.                     
       Şəkil 2-də  S3 CZTSe nümunəsində ölçülmüş tipik 
bir Raman spektrini və lorentzian əyriləri ilə piklər gös-

tərilmişdir. Bütün müşahidə olunan pikləri şərh etmək 

olar. Mümkün ikinci dərəcəli fazalarla əlaqəli heç bir 
rejim aşkar edilməmişdir. Raman spektri 30-500sm-1  

oblastı əhatə edən  Cu2ZnSnSe4 kesterit quruluşlu ya-

rımkeçiricisində 5 mod qeydə alınmışdır. Ən intensiv 
spektral xətt 179 sm-1 müşahidə olunmuşdur. Digər 

modlar isə 197sm-1 , 235sm-1, 248sm-1 və 385sm-1 tez-

liklərində müşahidə olunur. Bu modların mövcudluğu 
həmin tezliklərə uyğun fononların mövcudluğu ilə əla-

qədardır.  
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Şəkil 2. Kesterit quruluşlu Cu2ZnSnSe4  yarımkeçirici təbəqənin Raman spektri.  

 
Şəkil 3. Nazik təbəqəli Mo üzərinə MT üsulu ilə çəkilmiş nazik təbəqəli Cu2ZnSnSe4 materialının  Raman spekri. 

 
Şəkil 4. Nümunənin   Cu2ZnSnSe4 üzərinə çökdürülən CdS  hissəsindən alınan  Raman spekri.  

 

Digər tərəfdən, nümunənin şüşə altlıq üzərinə 

çökdürülmüş Mo təbəqəsi üzərindəki nazik 

Cu2ZnSnSe4 təbəqəsində Raman spektrinə əsasən 

5mod qeydə alınmışdır (şəkil 3). Bu modlardan ən kəs-

kin  olanı  180 sm-1,  digər piklər  isə  197sm-1, 218sm, 

247sm-1, 392sm-1 tezliklərinə uyğun gəlir ki, bu da hə-

min tezliklərə uyğun fononların mövcudluğu ilə bağ-

lıdır. 2-ci və 3-cü şəkildəki spektrlərin müqayisəsindən 
görünür ki, nümunənin hər iki hissəsindən alınmış Ra-

man spektrlərində müşahidə olunan tezliklər demək 

olar ki, eynidir. 

Şüşə oturacaq üzərində eyni zamanda 8-10 ədəd 

dairəvi formada Mo/Cu2ZnSnSe4/CdS/Mo heteroquru-

luşları yaradılmışdır [1]. Nümunənin ayrı-ayrı hissə-

lərində Mo,  Cu2ZnSnSe4 , CdS təbəqələrinin fiziki xas-

sələrini və Mo/Cu2ZnSnSe4/CdS/Mo heteroquruluşlun 

elektrik və fotoelektrik xassələrini öçmək mümkündür. 
Həmin hissənin də Raman spekti əldə edilmişdir. 

Lakin, bu zaman Raman spektri 30-500 sm-1  oblastını 
əhatə etmiş və əvvəlki Raman spektlərindən əldə olu-

nan nəticələrdən kəskin fərqlənən nəticələr vermişdir. 

Cu2ZnSnSe4 kesterit quruluşlu yarımkeçiricisində möv-

cud olan modların sayı 3 çatmış və ən kəskin mod 

301sm-1 tezliyində müşahidə olunmuşdur. Digər mod-

lar isə 41sm-1, 602sm-1 tezliyinə uyğun gəlir. Raman 

spektrlərinin müqayisəsinə əsasən modlar arasındakı 
bu fərqin CdS-in mövcudluğu ilə əlaqədar olduğu 
müəyyənləşdirilmişdir (şəkil 4).    

Şəkil 5-də hər üç halda əldə edilmiş Raman 
spektrləri birgə təsvir olunmuşdur. Burada Raman 
spektrləri: 

Cu2ZnSnSe4 üzərində nazik təbəqəli CdS → (1);  

Molibden təbəqəsi üzərtindəki Cu2ZnSnSe4 təbəqəsi-

nin→ (2); və yalnız şüşə üzərindəki nazik təbəqəli 

Cu2ZnSnSe4 → (3)  nömrələri ilə göstərilmişdir. 
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  Şəkil 5. Nazik Şüşə/Mo/Cu2ZnSnSe4/CdS (1), Şüşə/Mo/Cu2ZnSnSe4 (2), Şüşə/Cu2ZnSnSe4 (3)  
               təbəqələrində Raman spektrləri. 

 
Şəkil 6. Cu2ZnSnSe4 nazik təbəqəsinin fotolüminessensiya spektri  

 

 3.3.  MT  üsulu ilə şüşə altlıq üzərinə çəkilmiş  
         Cu2ZnSnSe4 nazik təbəqəsinin fotolümines- 

         sensiya spektri: 
 

Cu2ZnSnSe4 kesterit quruluşlu yarımkeçiricinin 

lüminessensiya spektrləri Nanofinder 30 (Tokyo Instr., 

Japan) 3D Konfokal Raman Mikrospektrometrində  öl-
çülmüşdür. Həyəcanlaşdırıcı mənbə kimi  λ=532 nm 

dalğa uzunluqlu və 5mVt gücünə malik Nd:YAG laze-
rindən istifadə olunmuşdur. Səpilən şüalanma detekto-

ru fotonları hesablama rejimində işləyən və -100С-yə 
qədər soyudulan CCD kamerası idi. Spektrlərin ölçül-
məsi geriyə səpilmə istiqamətində həyata keçirilmişdir. 

Qəfəs spektrometri 10 xətt/mm təşkil edir. Cu2ZnSnSe4  

kesterik quruluşlu yarımkeçiricinin maqnetron tozlan-

dırma üsulu ilə şüşə altlıq üzərinə çəkilmiş nazik təbə-

qəsinin fotolüminessensiya spektrində Cu2ZnSnSe4  na-

zik təbəqəsinin  maksimal intensivliyə uyğun gələn dal-

ğa uzunluğu  850 nm  təşkil edir. 
 

4. NƏTİCƏ.  
 

-  Rentgen quruluş analizinə əsasən Cu2ZnSnSe4  əsaslı 
heterokeçidin amorf maddə olduğu, lakin kəskin olma-

yan piklərin mövcud olması və kristallığa meylli oldu-

ğu  aşkar edildi.  
- Raman spektroskopiyası vasitəsilə nümunənin müxtə-

lif hissələrindən Raman spektrləri əldə edildi və bu 

spektrlərə əsasən 179sm -1,197sm-1,235sm-1 və 385sm-1 

tezlikli fononların CZTSe-ə uyğun gəldiyi, 248sm-1 

tezlikli fononun isə ZnSe-ə uyğun olduğu müəyyən 

olundu.  

- Cu2ZnSnSe4  tozlandırılmış nümunənin fotolümines-

sensiya spektri çəkilmiş və Cu2ZnSnSe4 -in maksimal 
intensivliyə uyğun  gələn dalğa uzunluğunun  850 nm  
təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur.  
5.TƏŞƏKKÜRLƏR. Müəlliflər Raman səpilməsi 

analizinin aparılmasına imkan yaratdığı üçün dosentlər 

Sərdar Babayevə və İradə Məmmədovaya dərin təşək-

kürlərini bildirirlər. 

_____________________________ 
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X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS, PHOTOLUMINESCENCE, AND RAMAN SPECTRA IN THIN 

Cu2ZnSnSe4 FILMS OBTAINED BY THE MAGNETRON SPUTTERING METHOD 

 

The article presents an X-ray structural analysis of a thin layer of Cu2ZnSnSe4 obtained on a glass substrate by magnetron 

sputtering method. It is shown that the layers have an amorphous structure. Thin-layer photoluminescent and Raman spectra 

were studied using a confocal microspectrometer Nanopinder 30 (Tokyo Instr) (Japan). 

 

Н.Н. Абдулзаде, С.Г. Нуриева, Г.Т. Аскерханова, Н.Н. Мурсакулов  
 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И РАМАНОВСКИЕ 
СПЕКТРЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Cu2ZnSnSe4, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

 

В статье проведен рентгеновский структурный анализ тонкого слоя Cu2ZnSnSe4, полученного на стеклянной 
подложке методом магнетронного распыления. Показано, что слои имеют аморфную структуру. Были исследованы 
фотолюминесентные и рамановские спектры в тонких слоях с помощью конфокального микроспектрометра 
Nanopinder 30 (Tokyo Instr) (Япония). 
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T 
 

t1220 turbulent istilikkeçirmə turbulent heat/thermal 

conductivity 
турбулентная 
теплопроводность   

t1221 turbulent özlülük eddy viscosity турбулентная вязкость  
t1222 turbulent özlülük əmsalı coefficient of virtual viscosity  коэффициент турбулентной 

вязкости  
t1223 turbulent qarışdırma turbulent mixing  турбулентное 

перемешивание  
t1224 turbulent qızma turbulence heating  турбулентный нагрев  
t1225 turbulent sərhəd qatı turbulent boundary layer  турбулентный пограничный 

слой  
t1226 turbulentlik turbulence  турбулентность  
t1227 turbulentlik əmsalı turbulence factor  коэффициент 

турбулентности  
t1228 turbulentlik spektri turbulence spectrum  спектр турбулентности  
t1229 turbulentliyin intensivliyi  turbulence intensity  интенсивность 

турбулентности  
t1230 turmalin maşaları tourmaline forceps турмалиновые щипцы  
t1231 turniket antenna turnstile antenna  турникетная антенна  
t1232 turş fosfotaza  acid phosphatase  кислая фосфотаза  
t1233 turşu  acid  кислота  
t1234 turşuyadavamlı plyonka  acid-proof film  кислотостойкая 

(кислотоупорная) плёнка  
t1235 turşuyadavamlı xəlitə  acid-resistant alloy  кислотостойкий сплав  
t1236 turşuyadavamlıq  acid resistance  кислотостойкость, 

кислотоупорность  
t1237 turşu ədədi  acid value  кислотное число  
t1238 turşu korroziyası  acid corrosion  кислотная коррозия  
t1239 turşu məhlul  acid solution кислый раствор  
t1240 turşu-əsaslı indikator  acid-base indicator  кислотно-основный 

индикатор  
t1241 turşu-əsaslı titrləmə  acid-base titration  кислотно-основное 

титрование  
t1242 turşuluq funksiyası acidity function  функция кислотности  
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t1243 turşulanma-bərpaolunma oxidation-reduction  окисление-восстановление, 
окислительно-

восстановительный  
t1244 turşulanma-bərpaolunma 

reaksiyası 
oxidation-reduction reaction  окислительно-

восстановительная реакция  
t1245 turşulanma-bərpaolunma 

sistemi 
oxidation-reduction system окислительно-

восстановительная система  
t1246 turşulanma-bərpaolunma 

elektrodu 
oxidation-reduction electrode  окислительно-

восстановительный электрод  
t1247 turşulanma-bərpaolunma 

indikatoru 
oxidation-reduction indicator  окислительно-

восстановительный 
индикатор  

t1248 turşulanma-bərpaolunma 

potensialı 
oxidation-reduction potential  окислительно-

восстановительный 
потенциал  

t1249 turşulaşmış su acidulous water подкисленная вода   
t1250 turşuluq dərəcəsi  acidity кислотность  
t1251 tuşlama boruları target tubing прицельные трубы  
t1252 tuşlama cihazı sighting device визир  
t1253 tutqun (donuq)  mat, matt  матовый  
t1254 tutqun (tünd) cisim dark body темное тело   
t1255 tutqun fəza dark space тёмное пространство  
t1256 tutqun xəyal  blurred image неясное изображение  
t1257 tutqun (donuq) lampa frosted lamp  матовая лампа  
t1258 tutqun (tünd) şüa dark beam темный луч  
t1259 tutqun şüşə focusing screen, tarnished glass матовое стекло  
t1260 tutqunlaşma nöqtəsi cloud point  точка помутнения  
t1261 tutqac holder; mount; carrier; support держатель  
t1262 tutqun (görünməyən) peyki 

(ulduzun) 
dark companion темный (невидимый) 

спутник (звезды)  
t1263 tutma vaxtı confinement time время удержания  
t1264 tutmaq capture  захват  
t1265 tutub saxlayan maqnit xətti  magnetic delay line  магнитная линия задержки  
t1266 tutucu catcher, catching mechanism, 

hook, pilot 
улавливатель, ловитель 

t1267 tutucunun gərginliyi catcher voltage  напряжение улавливателя  
t1268 tutulma (ay, günəş)  eclipse затмение  
t1269 tutulma kəsiyi (effektiv) trapping cross-section  сечение захвата  
t1270 tutulma vaxti retention time  время удерживания  
t1271 tutulmuş dəyişən ulduz eclipsing variable затменная переменная звезда  
t1272 tutulmuş elektron  captured electron  захваченный электрон  
t1273 tutulmuş həcm retention volume  удерживаемый объём 

(хроматография)  
t1274 tutulmuş ikiqat ulduz  eclipsing binary  затменно-двойная звезда  
t1275 tutulmuş yüklü zərrəcik  trapped charged particle  захваченная  заряженная  

частица  
t1276 tutulmuş zərrəcik  trapped particle  захваченная частица  
t1277 tutum capacity ёмкость, вместимость  
t1278 tutum əmsalı coefficient of capacity  коэффициент ёмкости  
t1279 tutumlar mağazası capacitor box магазин ёмкостей  
t1280 tutum antennası  capacity antenna  ёмкостная антенна  
t1281 tutum attenyuatoru  capacitive attenuator  ёмкостный аттенюатор  
t1282 tutum cərəyanı capacitive current ёмкостный ток   
t1283 tutum componenti   capacitive component  ёмкостная составляющая  
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t1284 tutum dəyişdiricisi  capacitive transducer  ёмкостный преобразователь  
t1285 tutum elementi  capacitive element  ёмкостный элемент  
t1286 tutum əks rabitəsi (əlaqə)  capacitive feedback  ёмкостная обратная связь  
t1287 tutum faktoru capacitive factor  фактор ёмкости  
t1288 tutum gərginlik böləni  capacitive voltage divider  ёмкостный  делитель  

напряжения  
t1289 tutum keçiriciliyi  capacitive susceptance  ёмкостная проводимость  
t1290 tutum körpüsü  capacitance bridge  ёмкостный мост  
t1291 tutum qalınlıqölçəni  capacitive thickness gauge  ёмкостный толщиномер  
t1292 tutum müqaviməti capacitance resistance, 

capacitive reactance  
сопротивление ёмкости  

t1293 tutum sxemi capacitive circuit ёмкостная схема  
t1294 tutum taxometri   capacitive tachometer  ёмкостный тахометр  
t1295 tutum tam  müqaviməti capacitive impedance  ёмкостное полное 

сопротивление  
t1296 tutum vibrometri  capacitive vibrometer  ёмкостный виброметр  
t1297 tutum yükü  capacitive load  ёмкостная нагрузка  
t1298 tutumsuz maqarası  noncapacitive coil безъемкостная катушка   
t1299 tüklü hiqrometr capillary hygrometer волосовой гигрометр   
t1300 tüklü hiqroskop piliform hygroscope волосковый гигроскоп   
t1301 tünd məhlul strong solution крепкий раствор   
t1302 tünd rəng saturated colouring насыщенная окраска   
t1303 tünd-qırmızı közərmə  dark-red heat темно-красное каление 
t1304 tüstü borusu chimney, smoke stack, flue 

funnel, smoke pipe, smokestack 
дымовая трубка   

t1305 tüstülü aerodinamik boru smoke wind tunnel  дымовая аэродинамическая 
труба  

t1306 Tyudor plastini Tudor plate пластина Тюдора  
t1307 Tyürinq maşını Turing machine  машина Тюринга  

 

U 
 u0001 uca səs səviyyəsinin 

indikatoru  
volume indicator  индикатор уровня 

громкости  
u0002 uçan klistron straight advancing klystron  пролётный клистрон  
u0003 ucluq cap, head, mouthpiece, 

nosepiece, point, tip 
наконечник  

u0004 uçmamaq sürəti incidence velocity  скорость падения, скорость 
налетания  

u0005 uçmayan  maddə nonvolatile substance нелетучее вещество  
u0006 uçmayan tərkib hissəsi nonvolatile component нелетучий компонент  
u0007 uc-uca calanma (baqlanma) docking  стыковка  
u0008 uçucu cisim volatile body летучее тело 

u0009 uçucu maddə volatile matter летучее вещество 

u0010 uçucu maye  volatile liquid летучая жидкость 

u0011 uçuş flight, takeoff полёт, взлет 

u0012 uçuş çəkisi takeoff weight  взлетный вес  
u0013 uçuş kütlə-spektrometr vaxtı optical excitation время-пролётный  масс-

спектрометр  
u0014 uçuş müddəti (vaxtı) transit time  время пролёта, пролетное 

время  
u0015 uçuş sürəti flight speed, takeoff speed скорость полёта, взлетная 

скорость 

u0016 udan bulud absorbing cloud  поглощающее облако  
u0017 udan ekran absorbing barrier поглощающий экран  
u0018 udan keçid absorbing transition  поглощающий переход  
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u0019 udan maddə, absorbent absorbing substance  поглощающее вещество, 
абсорбент  

u0020 udan mühit absorbing medium  поглощающая 
(абсорбирующая) среда  

u0021 udan özək absorption cell  поглощающая ячейка  
u0022 udma əmsalı absorption index  показатель поглощения  
u0023 udma qabiliyyəti intake, receptivity поглотительная 

способность  
u0024 udma təsiri absorption action  поглощающее 

(абсорбционное) действие  
u0025 uducu antenna absorbing antenna поглощающая антенна 

u0026 uducu maddə absorbent matter, absorber 

material 

 абсорбирующая материя,  
поглощающее вещество 

u0027 uducu mühit absorbing medium поглощающая  среда  
u0028 uducu, absorbent, udan 

maddə 

absorbent  поглотитель, абсорбент  

u0029 udulan şüa absorbed ray поглощаемый луч  
u0030 udulma (udma) qabiliyyəti, 

absobsiya qabiliyyəti 
absorptive power  поглощательная 

способность, 
абсорбционная способность  

u0031 udulma ehtimalı absorption probability  вероятность поглощения  
u0032 udulma əmsalı absorbance  коэффициент поглощения, 

экстинкция  
u0033 udulma əmsalı absorption coefficient коэффициент (показатель) 

поглощения  
u0034 udulma əyrisi absorption curve кривая поглощения, кривая 

абсорбции  
u0035 udulma indeksi absorption index индекс поглощения  
u0036 udulma istiliyi absorption heat  теплота поглощения  
u0037 udulma kəsiyi (effektiv) absorption cross-section  сечение поглощения  
u0038 udulma mərkəzi absorption center  центр поглощения  
u0039 udulma minimumu absorption minimum  минимум поглощения  
u0040 udulma qabiliyyəti absorptance способность 

поглощательная  
u0041 udulma sıçrayışı absorption jump  скачок поглощения  
u0042 udulma spektri absorption spectrum  спектр поглощения  
u0043 udulma təbəqəsi absorption layer  слой поглощения  
u0044 udulma xətti  absorption line  линия поглощения, линия 

абсорбции  
u0045 udulma zolağı absorption band  полоса поглощения  
u0046 udulma zolağının kənarı absorption edge край полосы поглощения  
u0047 udulmanın  molyar əmsalı molar absorptivity  молярный коэффициент 

поглощения  
u0048 udulmanin intensivliyi absorption intensity интенсивность поглощения  
u0049 udulmanın kütləvi  əmsalı mass-absorption coefficient  массовый коэффициент 

поглощения  
u0050 udulmanın makroskopik 

kəsiyi  
macroscopic absorption 

cross-section  

макроскопическое сечение 
поглощения  

u0051 udulmanın maksimumu absorption maximum  максимум поглощения  
u0052 udulmaya olan itgi absorption losses  потери на поглощение  
u0053 udulmuş doza absorbed dose поглощённая доза 

(излучения)  
u0054 udulmuş enerji absorbed energy поглощённая энергия  
u0055 udulmuş qaz absorbed gas  поглощённый 

(абсорбированный) газ  

u0056 uduş funksiyası payoff function  функция выигрыша, 
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платежная функция  

u0057 uduş matrisası payoff matrix  матрица выигрыша, 
платежная матрица  

u0058 Uitşerst maşını Wimshurst machine  машина Уимшерста 

u0059 Uitston körpüsü Wheatstone's bridge  мост Уитстона  
u0060 Ulbrixtin kürəvi fotometri Ulbricht sphere  шаровой фотометр 

Ульбрихта  
u0061 ulduz star звезда  
u0062 ulduz astronomiyası  stellar astronomy  звёздная астрономия  
u0063 ulduz atlası  star atlas  звёздный атлас, звездная 

карта  
u0064 ulduz atmosferi stellar atmosphere  звёздная атмосфера  
u0065 ulduz axini  star stream  звёздный поток  
u0066 ulduz sutkası sidereal day  звёздные сутки  
u0067 ulduz interferometri  stellar interferometer  звёздный интерферометр  
u0068 ulduz kataloqu  star catalogue  звёздный каталог  
u0069 ulduz kəmiyyəti  magnitude  звёздная величина  
u0070 ulduz kəmiyyətlərinin şkalasi magnitude scale  шкала звёздных величин  
u0071 ulduz parallaksi  stellar parallax  звёздный параллакс  
u0072 ulduz sistemi  stellar system  звёздная система  
u0073 ulduz spektri  stellar spectrum  звёздный спектр  
u0074 ulduz spektrləri star spectrum звездные спектры  
u0075 ulduz spektroqrafı star spectrograph звездный спектрограф  
u0076 ulduz spektroskopiyası stellar spectroscopy  звёздная спектроскопия  
u0077 ulduz statistikası stellar statistics  звёздная статистика  
u0078 ulduz toplanmasi (toplusı, 

yığını)  
star cluster звёздное скопление  

u0079 ulduz vaxtı  sidereal time  звёздное время  
u0080 ulduzla birləşmə star connection соединение звездой  
u0081 ulduzlararası bulud interstellar cloud межзвёздное облако  
u0082 ulduzlararası fəza interstellar space межзвёздное пространство  
u0083 ulduzlararası maqnit sahəsi interstellar magnetic field  межзвёздное магнитное 

поле  
u0084 ulduzlararası molekullar interstellar molecules  межзвёздные молекулы  
u0085 ulduzlararası mühit interstellar matter межзвёздная среда  
u0086 ulduzlararası plazma interstellar plasma  межзвёздная плазма  
u0087 ulduzlararası qaz interstellar gas межзвёздный газ  
u0088 ulduzlararası qızarma interstellar reddening  межзвёздное покраснение  
u0089 ulduzlararası toz interstellar dust  межзвёздная пыль  
u0090 ulduzlararası udulma   interstellar absorption межзвёздное поглощение  
u0091 ulduzlararası udulma xətti interstellar absorption line  межзвёздная линия 

поглощения  
u0092 ulduzlararası xətt interstellar line  межзвёздная линия  
u0093 ulduzların daxili quruluş 

nəzəriyyəsi 
theory of internal constitution 

of stars 

теория внутреннего 
строения звёзд  

u0094 ulduzların hərəkəti  stellar motions движения звёзд, звездные 
движения  

u0095 ulduzların təkamülü stellar evolution  эволюция звёзд, звездная 
эволюция  

u0096 ulduzların temperaturu stars' temperature температура звезд  
u0097 ulduzspektri stellar spectrum  спектр звезды, звёздный 

спектр  
u0098 ulduzun daxili  stellar interior  недра звезды  
u0099 ulduzun işıqlığı luminous intensity  светимость звезды  
u0100 ulduzun vəziyyəti star position  место (положение) звезды  
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u0101 ultra bənövşəyi (şüaların) 
udulma 

ultraviolet absorption  поглощение 
ультрафиолетового 
излучения, 
ультрафиолетовое 
поглощение  

u0102 ultra məsaməli ultraporosity ультрапористость  
u0103 ultraqısa dalğa ultra-short wave ультракороткая волна 

u0104 ultra səsin udulması ultrasonic absorption  поглощение ультразвука  
u0105 ultrabənövşəyi dağılma ultraviolet divergence  ультрафиолетовая 

расходимость  
u0106 ultrabənövşəyi astronomiya ultraviolet astronomy  ультрафиолетовая 

астрономия  
u0107 ultrabənövşəyi effekt ultra-violet effect ультрафиолетовый эффект  
u0108 ultrabənövşəyi fotoqrafiya ultraviolet photography  ультрафиолетовая 

фотография, 
фотографирование в 
ультрафиолетовых лучах  

u0109 ultrabənövşəyi hissə ultraviolet part  ультрафиолетовая часть 
(спектра)  

u0110 ultrabənövşəyi işıq ultra-violet light ультрафиолетовый свет  
u0111 ultrabənövşəyi işıq süzgəci ultraviolet filter  ультрафиолетовый (свето) 

фильтр  
u0112 ultrabənövşəyi "katastrofa"  ultraviolet catastrophe "катастрофа" 

ультрафиолетовая  
u0113 ultrabənövşəyi lazer ultraviolet laser  ультрафиолетовый лазер  
u0114 ultrabənövşəyi mikroskop ultraviolet microscope  ультрафиолетовый 

микроскоп  
u0115 ultrabənövşəyi oblast ultraviolet region  ультрафиолетовая область  
u0116 ultrabənövşəyi qalıq ultraviolet excess  ультрафиолетовый избыток  
u0117 ultrabənövşəyi spektr ultraviolet spectrum  ультрафиолетовый спектр, 

УФ-спектр, спектр 
ультрафиолетового 
излучения  

u0118 ultrabənövşəyi 
spektrofotometriya 

ultraviolet spectrophotometry  ультрафиолетовая 
спектрофотометрия  

u0119 ultrabənövşəyi 
spektroskopiya 

ultraviolet spectroscopy  ультрафиолетовая 
спектроскопия  

u0120 ultrabənövşəyi şüa ultra-violet ray ультрафиолетовый луч  
u0121 ultrabənövşəyi şüalanma ultraviolet rays  ультрафиолетовое 

излучение, 
ультрафиолетовые лучи  

u0122 ultrabənövşəyi şüalanma 
lampası 

ultraviolet ray lamp  лампа ультрафиолетового 
излучения, 
ультрафиолетовая лампа  

u0123 ultrabənövşəyi şüalar ultra-violet rays ультрафиолетовые лучи  
u0124 ultrabənövşəyi şüalarla 

şüalandırma 
ultraviolet-ray irradiation облучение 

ультрафиолетовыми лучами  
u0125 ultrabənövşəyi şüşə ultraviolet-transmitting glass  ультрафиолетовое стекло, 

прозрачное стекло для 
ультрафиолетовых лучей  

u0126 ultrabənövşəyi süzgəclər ultra-violet filters ультрафиолетовые фильтры  
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u0127 ultrabənövşəyi udulma 
spektri 

ultraviolet absorption 

spectrum  

ультрафиолетовый спектр 
поглощения, 
ультрафиолетовый 
абсорбционный спектр  

u0128 ultraberqman seriyası ultrabergman series серия ультрабергманская  
u0129 ultrafiltrasiya ultrafiltration  ультрафильтрация  
u0130 ultrakondensator ultracondenser ультраконденсатор  
u0131 ultrametamorfizm ultrametamorphism  ультраметаморфизм  
u0132 ultramikroanaliz ultramicroanalysis  ультрамикроанализ  
u0133 ultramikrotərəzi ultramicrobalance  ультрамикровесы  
u0134 ultramikroskop ultramicroscope  ультрамикроскоп  
u0135 ultraqısa ultrashort  суперкороткий, 

ультракороткий  
u0136 ultraqısa dalğalar ultrashort wave  ультракороткая волна  
u0137 ultraqısa optik impuls ultrashort optical pulse ультракороткий оптический 

импульс  
u0138 ultraradiomikrometr ultraradiomicrometer ультрарадиомикрометр  
u0139 ultrasentrifuqa (ultra mərkəzi 

fuqa) 
ultracentrifuge  ультрацентрифуга  

u0140 ultrasəs  siqnalı ultrasonic signal  ультразвуковой сигнал  
u0141 ultrasəs anemometri ultrasonic anemometer  ультразвуковой анемометр  
u0142 ultrasəs dalğaları, ultrasəs ultrasonic waves  ультразвуковые волны, 

ультразвук  
u0143 ultrasəs defektoskopu ultrasonic reflectoscope  ультразвуковой 

дефектоскоп  
u0144 ultrasəs generatoru ultrasonic generator  ультразвуковой генератор  
u0145 ultrasəs gücləndiricisi ultrasonic amplifier  усилитель ультразвука  
u0146 ultrasəs holoqrafiyası ultrasonic holography  ультразвуковая голография  
u0147 ultrasəs impulsu ultrasonic pulse ультразвуковой импульс  
u0148 ultrasəs interferometri ultrasonic interferometer  ультразвуковой 

интерферометр  
u0149 ultrasəs linzası ultrasonic lens  ультразвуковая линза  
u0150 ultrasəs modulyatoru ultrasonic modulator  ультразвуковой модулятор  
u0151 ultrasəs özəyi ultrasonic cell  ультразвуковая ячейка  
u0152 ultrasəs qalınlıqölçən ultrasonic thickness gauge  ультразвуковой 

толщиномер  
u0153 ultrasəs qatı (təbəqəsi) ultrasonic layer  ультразвуковой слой  
u0154 ultrasəs rəqsləri ultrasonic vibration  ультразвуковые колебания  
u0155 ultrasəs sərfedicisi ultrasonic flowmeter  ультразвуковой расходомер  
u0156 ultrasəs səviyyəölçən ultrasonic level gauge  ультразвуковой уровнемер  
u0157 ultrasəs stroboskopu ultrasonic stroboscope  ультразвуковой стробоскоп  
u0158 ultrasəs termometri ultrasonic thermometer  ультразвуковой термометр  
u0159 ultrasəs tezliyi ultrasonic frequency  ультразвуковая частота  
u0160 ultrasəs vibratoru ultrasonic vibrator  ультразвуковой вибратор  

u0161 ultrasəs viskozimetri ultrasonic viscometer  ультразвуковой 
вискозиметр  

u0162 ultrasəs gücləndiricisi ultrasonic amplification  усиление ультразвука  
u0163 ultrasəs enerjisi ultrasonic energy  ультразвуковая энергия  
u0164 ultrasəsli yaddasaxlayan 

qurğu 

ultrasonic memory  ультразвуковое 
запоминающее устройство  
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u0165 ultraseyrək qaz ultrararefied gas ультраразреженный газ  
u0166 ultrasferik çoxhədli ultraspherical polynomial  ультрасферический 

многочлен  
u0167 ultrasüzgəc ultrafilter  ультрафильтр  
u0168 umformer converter, dynamotor умформер  
u0169 unar əməliyyatı unary operation  унарная операция  
u0170 unidin uniden унидин  
u0171 unifilyar unifilar унифиляр  
u0172 unifilyar (bir ipli) asqı unified bracket подвес унифилярный  
u0173 unifilyar maqnetometr unifilar magnetometer  магнетометр унифилярный  
u0174 uniformizasiya uniformization  униформизация  
u0175 unimodulyar qrup unimodular group  унимодулярная группа  
u0176 unipolyar  induksiya unipolar induction  униполярная индукция  
u0177 unipolyar Günəş ləkəsi unipolar sunspot униполярное (солнечное) 

пятно  
u0178 unipolyar induksiya homopolar induction индукция униполярная  
u0179 unipolyar inteqral sxem unipolar integrated circuit  униполярная интегральная 

схема  
u0180 unipolyar keçiricilik unipolar conductivity униполярная проводимость  
u0181 unipolyar maşın acyclic machine униполярная машина  
u0182 unipolyar oblast unipolar region  униполярная область  
u0183 unipolyar təsir unipolar action униполярное действие 

u0184 unipotent qrup unipotent group  унипотентная группа  
u0185 unison unison унисон  
u0186 unitar çevrilmə (unitar 

dəyişdirmə) 
unitary transformation  унитарное преобразование  

u0187 unitar əksetdirmə unitary mapping  унитарное отображение  
u0188 unitar fərziyyə unitary hypothesis унитарная гипотеза  
u0189 unitar fəza unitary space  унитарное пространство  
u0190 unitar matrisa unitary matrix  унитарная матрица  
u0191 unitar multiplet unitary multiplet  унитарный мультиплет  
u0192 unitar nəzəriyyə unitary theory унитарная теория 

u0193 unitar operator unitary- operator  унитарный оператор  
u0194 unitar qrup unitary group  унитарная группа  
u0195 unitar simmetriya unitary symmetry  унитарная симметрия  
u0196 unitar təsvir unitary representation  унитарное представление  
u0197 unitarlıq unitarity  унитарность  
u0198 univariant sistem univariant system унивариантная система  
u0199 univariant tarazlıq univariant equilibrium унивариантное равновесие  
u0200 universal alət universal tool универсальный инструмент  
u0201 universal dayanıqsızlıq universal instability универсальная 

неустойчивость  
u0202 universal densimetr universal densimeter универсальный денсиметр  
u0203 universal funksiya universal function  универсальная функция  
u0204 universal indikator universal indicator  универсальный индикатор  
u0205 universal kompakt qrup universal compact group универсальная компактная 

группа  
u0206 universal metod universal method универсальный метод  
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u0207 universal ölçü mikroskopu universal measuring 

microscope  

универсальный 
измерительный микроскоп  

u0208 universal qalvanometr universal galvanometer  универсальный 
гальванометр  

u0209 universal qapayıcı fəza universal covering space универсальное 
накрывающее пространство  

u0210 universal qapayıcı qrup universal covering group  универсальная 
накрывающая группа  

u0211 universal sabit universal constant универсальная постоянная  
u0212 universal sahə universal field универсальное поле  
u0213 unterton undertone унтертон  
u0214 uran uranium  уран  
u0215 Uran Uranus  Уран (планета)  
u0216 uran filizi (külçəsi) uranium ore  урановая руда  
u0217 uran qazanı uranium pile урановый котел  
u0218 uran reaktoru uranium reactor  урановый реактор  
u0219 uran vahidi uranium unit урановая единица  
u0220 uranın zənginləşdirilməsi uranium enrichment  обогащение урана  
u0221 uraninit uraninite  уранинит  
u0222 uranlı şüşə uranic glass урановое стекло 

u0223 uran-qrafit reaktoru uranium-graphite pile  уран-графитовый реактор  
u0224 uran-radiгm sırası uranium- radium series  урано-радиевый ряд  
u0225 uyğun bucaqlar corresponding angles  соответственные углы  
u0226 uyğun hallar corresponding states  соответственные состояния  
u0227 uyğun sistem compatible system  совместимая система  
u0228 uyğunlaşdırılmış müqavimət matching impedance  согласующее 

сопротивление  
u0229 uyğunluq compatibility, 

correspondence 
совместимость, 
соответствие 

u0230 uyğunluq prinsipi conformity principle , 

correspondence principle 

принцип соответствия  

u0231 uzadılmış şkala expanded scale  растянутая шкала  
u0232 uzağa təsir faction at a distance  действие на расстоянии, 

дальнодействие   
u0233 uzağa təsirli aparat far-ranging (long-distance, 

remote-control) apparatus 

аппарат 
дальнодействующий  

u0234 uzanma aspect ratio  удлинение  
u0235 uzanma, dartılma, gərilmə elongation, stretch  удлинение , растяжение  
u0236 uzaqgörmə, hipermetropiya hypermetropia  дальнозоркость, 

гиперметропия  
u0237 uzaq infraqırmızı far-infrared  далёкий инфракрасный  
u0238 uzaq infraqırmızı diapazon 

lazeri 

far-infrared laser  лазер далёкого 
инфракрасного диапазона  

u0239 uzaq infraqırmızı oblast far-infrared region  дальняя инфракрасная 
область  

u0240 uzaq infraqırmızı 
şüalanmanın detektoru 

far-infrared radiation detector  детектор дальнего 
инфракрасного излучения  

u0241 uzaq nizam long-range order  дальний порядок  
u0242 uzaq ultrabənövşəyi far ultraviolet  далёкий ультрафиолетовый  
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u0243 uzaq ultrabənövşəyi şüalanma far ultraviolet rays  дальнее ультрафиолетовое 
излучение  

u0244 uzaq yer titrəməsi distant earthquake  отдалённое землетрясение  
u0245 uzaq zonanın sahə şəkli  far-field pattern картина поля в дальней зоне  
u0246 uzaqlaşdırma elimination, moving off, 

range, removal 

удаление  

u0247 uzaqlıq  distance, range дальность  
u0248 uzaqlıqölçən range finder  дальномер  
u0249 uzun dalğa long wave  длинная волна  
u0250 uzun fokuslu linza, uzun 

fokuslu obyektiv 

long-focus lens длиннофокусная линза, 
длиннофокусный объектив  

u0251 uzun fokuslu teleskop long-focus telescope длиннофокусный телескоп  
u0252 uzunmüddətli proqnoz long-range forecasting  долгосрочный прогноз  
u0253 uzunperiodik axınlar 

(qabarmalar) 

long-period tides долгопериодные приливы  

u0254 uzunperiodlu (dövrlü) 
dəyişən ulduz 

long-period variable долгопериодическая 
переменная звезда  

u0255 uzun periodlu (dövrlü) 
həyəcanlanma 

long-period perturbation долгопериодическое 
возмущение  

u0256 uzun periodlu (dövrlü) 
kometa 

long-period comet  долгопериодическая комета  

u0257 uzundalğalı antenna long-wave antenna  длинноволновая антенна  
u0258 uzundalğalı diapazon long-wave band  длинноволновый диапазон, 

диапазон длинных волн  
u0259 uzundalğalı oblast longwave approximation  длинноволновая область  
u0260 uzundalğalı radiasiya long-wave radiation  длинноволновая радиация  
u0261 uzundalğalı yaxınlaşma long-wave approximation  длинноволновое 

приближение  
u0262 uzunfokuslu lupa long-focal-length [long-

focus] magnifier 

длиннофокусная лупа  

u0263 uzunluğun son ölçüsü, 
Ioqanson plitkası 

block gauge  концевая мера длины, 
плитка Иогансона  

u0264 uzunluq length  длина  
u0265 uzunluq dairəsi longitude долгота  
u0266 uzunluq dairəsi boyu 

librasiya 

longitudinal libration  либрация по долготе  

u0267 uzunluq dairəsi effekti longitude effect долготный эффект  
u0268 uzunluq dairəsi üzrə nutasiya longitudinal nutation  нутация по долготе  
u0269 uzunmüddətli dayanıqlıq long-term stability  долговременная 

устойчивость  
u0270 uzunmüddətli qüvvə continuous force длительная сила  
u0271 uzununa artma, uzununa 

böyümə 
longitudinal magnification  продольное увеличение  

u0272 uzununa dalğa longitudinal wave  продольная волна  
u0273 uzununa dayanıqlıq longitudinal stability  продольная устойчивость  
u0274 uzununa deformasiya longitudinal strain  продольная деформация  
u0275 uzununa doldurma flexibility  продольная накачка  
u0276 uzununa effekt longitudinal effect  продольный эффект  
u0277 uzununa elastiklik modulu modulus of longitudinal 

elasticity  
модуль продольной 
упругости  

u0278 uzununa gərginlik longitudinal stress продольное напряжение  
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u0279 uzununa gərilmə longitudinal expansion, 

longitudinal tension 

растяжение продольное, 
натяжение продольное 

u0280 uzununa hərəkət longitudinal motion, pitching, 
tangage 

продольное движение  

u0281 uzununa həyəcanlanma longitudinal excitation  продольное возбуждение  
u0282 uzununa istiqamət longitudinal direction  продольное направление  
u0283 uzununa kəsik longitudinal section  продольное сечение  
u0284 uzununa komparator longitudinal comparator  продольный компаратор  
u0285 uzununa komponent longitudinal component продольная составляющая  
u0286 uzununa kütlə longitudinal mass  продольная масса  
u0287 uzununa maqnit sahəsi longitudinal magnetic field  продольное магнитное поле  
u0288 uzununa maqnitostriksiyası longitudinal magnetostriction  продольная 

магнитострикция  
u0289 uzununa maqnitlənmə longitudinal magnetization, 

longitudinal magnetization 
намагничивание 
продольное  

u0290 uzununa moda longitudinal mode  продольная мода, 
продольный вид колебаний  

u0291 uzununa möhkəmlik longitudinal strength  продольная прочность  
u0292 uzununa pyezoelektrik effekti longitudinal piezoelectric 

effect  
продольный 
пьезоэлектрический эффект  

u0293 uzununa qüvvə longitudinal force  продольная сила  
u0294 uzununa relaksasiya longitudinal relaxation  продольная релаксация  
u0295 uzununa relaksasiya vaxtı longitudinal relaxation time  время продольной 

релаксации  
u0296 uzununa rəqs extensional oscillation, 

longitudinal vibration 

продольное колебание  

u0297 uzununa rəqslər longitudinal oscillation  продольные колебания  
u0298 uzununa sahə longitudinal field поле продольное  
u0299 uzununa sıxılma longitudinal contraction сжатие продольное  
u0300 uzununa sürüşmə longitudinal shear  продольный сдвиг  
u0301 uzununa vibrasiya longitudinal vibration продольная вибрация  
u0302 uzununa yarıq longitudinal crack  продольная трещина  
u0303 uzununa yayılma longitudinal propagation продольное 

распространение  
u0304 uzununa yük longitudinal load  продольная нагрузка  
u0305 üfüqi adveksiya horizontal advection  горизонтальная адвекция  
u0306 üfüqi dövretmə horizontal circulation  горизонтальная циркуляция  
u0307 üfüqi koordinat sistemi horizontal system of 

coordinates  
горизонтальная система 
координат  
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S.Q. Abdullayev, E.Ş. Ömərova 
 

HİQQS BOZOUNUN ffН   PARÇALANMASINDA POLYARİZASİYA EFFEKTLƏRİ 

 

Standart model çərçivəsində Hiqqs bozonun fermion-antifermion cütünə radiasiya parçalanması prosesi tədqiq edilmiş-

dir: ffH  . Fermionların spirallıqları və  -kvantın dairəvi polyarlaşması nəzərə alınmaqla prosesin parçalanma eni üçün 
analitik ifadə alınmışdır. Fotonun fermion cütü tərəfindən tormozlanma şüalanması və fermionlarla W -bozonların ilgək 
diaqramları mexanizmləri ətraflı nəzərdən keçirilmişdir.  - kvantın dairəvi polyarlaşma dərəcəsinin polyar   bucağından 
və fermion cütünün х invariant kütləsindən aslılığı dərindən öyrənilmişdir. 
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X. Hidiyev, A. Asimov, A. Kərimova 
 

Au/n-Si və  Au/P3HT/n-Si ŞOTTKİ KONTAKTLARININ ELEKTRİK  
XARAKTERİSTİKALARININ MÜQAYİSƏLİ ARAŞDIRMASI 

 

Təqdim olunmuş işdə Au /P3HT/n-Si və Au/n-Si  Şottki baryer diodları (ŞBD) hazırlanmış, P3HT polimer layının  
elektrik parametrlərinə təsiri göstərilmişdir. Hər iki diodun elektrik parametrləri cərəyan-gərginlik  xarakteristikalarından  he-

sablanmışdır. Au/P3HT/n-Si diodu üçün ideallıq  faktorunun  qiyməti  3.47, Au/n-Si Şottky diodları üçün isə 1.18 təşkil  et-
mişdir. Ehtimal olunur ki,  ideallıq  əmsalının   yüksək qiyməti polimer təbəqəsinin qalınlığının qeyribircins olmasından  və 
ardıcıl müqavimətdən qaynaqlanır. Cheung funksiyasından əldə edilən Rs (müqavimət) qiymətləri, müvafiq olaraq, Au/n-Si 

və Au/P3HT/n-Si üçün 18.6 və 495 Ω∙sm olmuşdur. Nəticələr göstərmişdir ki, P3HT keçirici polimer Şottki baryer diodları-
nın və ya fotodiodların hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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V.М. Əliyev, C.Ə. Rəhimov, R.İ. Səlim-zadə, B.А. Тahirov 
 

Y0,6Cd0,4Ba2Cu3O7-δ İK  MATERİALDA FLUKTUASİYA KEÇİRİCİLİYİNİN ANALİZİ 
 

         Y0,6Cd0,4Ba2Cu3O7-δ  və YBa2Cu3O7-δ  ifratkeçirici (İK) materiallarda əlavə keçiriciliyin əmələgəlmə mexanizminə, kri-

tik temperatur yaxınlığında Aslamazov-Larkin nəzəriyyəsi hesaba alınmaqla, lokal cütlər modelı çərçivəsində baxılmışdır. Bu 
İK materialların 2D fluktuasiya oblastından 3D oblastına keçid temperaturu (Tcr) təyin edilmişdir. Fluktuasiya nəticəsində c 

oxu istiqamətində yaranan Kuper cütlərinin ξс (0) koherentlik uzunluqları hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, Y-Ba-Cu-O sis-

temində Y-nin müəyyən hissəsini Cd elementi ilə əvəz etdikdə,  ξс (0) ~2 dəfə kiçilir (müvafiq olaraq 6,32 Ǻ və 3,18 Ǻ ), eyni 

zamanda psevdozolağın mövcudolma oblastı və Tc yaxınlığında ifratkeçirici fluktuasiya oblastı genişlənir. Psevdozolağın 
temperatur asılılığı Δ*(Т) və Δ*(Тс) -nin qiyməti təyin edilmişdir. Δ*(Т) asılılığından psevdozolağın maksimal qiyməti təyin 

edilmişdir (Тm). Y0,6Cd0,4Ba2Cu3O7-δ və YBa2Cu3O7-δ  ifratkeçirici  materiallarda psevdozolağın maksimal qiyməti müvafiq 

olaraq 34,56 meV və 28,4 meV olmuşdur. 
 

Received: 03.02.2020 

 

Ramil Ələddin oğlu Əkbərov 
 

MAPD TİPLİ MATRİSİN SSİNTİLYASİYA ŞÜALANMASINA OLAN FOTOCAVABININ TƏDQİQİ 
 

Təqdim olunan işdə LYSO, YSO(Ce), BGO sstintillyatorlar və yüksək piksel sıxlığına (PD), fotonların qeydetmə 
effektivliyinə (PDE) malik mikropikselli selvari fotodiodlardan (MAPD) ibarət 9 kanallı matrisin əsasında olan detektorun 
qamma şualarının qeydetmə effektivliyi tədqiq edilmişdir. Aktiv sahəsi 3,7×3,7 mm2 və ümumi siqnal çıxışına malik MAPD-

dan ibarət olan detektorun ümumi həssas sahəsi 11.5×11.5 mm2 olmuşdur. Hər bir kanal üçün deşilmə gərginliyi ölçülmüş və 
bunun nəticəsində matrisanın işlənmə gərginliyi təyin edilmişdir. Hər bir kristal üçün 30-1770 keV enerji intervalında 
xəttiliyin diapazonu və enerji ayırdetməsi təyin olmuşdur. Massivin yüksək piksel sıxlığı tədqiq olunan enerji diapazonunda 

yaxşı xəttiliyin alınmasını təmin etmişdir ki, bu da göstərilən matrisanın qamma-spektroskopiya detektorlarında istifadəsinə 
imkan verir. 
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S.S. Hüseynova 
 

Ge İLƏ AŞQARLANMIŞ TƏKLAYLI QRAFENİN TƏMƏL PRİNSİPLƏRDƏN TƏDQİQİ 
 

Funksional Sıxlıq Nəzəriyəsinin əsasında Lokal Sıxlıq Yaxınlaşması metodu çərçivəsində Ge ilə aşqarlanmış və vakan-

siya halında olan qrafenin elektron və struktur xassələri hesablanmışdır. Vakansiya effektlərini modelləşdirmək üçün 54 və 

18 atomdan ibarət olan qrafen mümkün proqram təminatının köməyilə öyrənilmişdir. Karbonun vakansiyasının ferromaqnit 
spin düzülüşü araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, karbon atomlarının vakansiyalarının ferromaqnit spin tərtibi aşqar Ge 
atomunun yaxınlığında mövcuddur. Əlavə olaraq, Ge ilə aşqarlanmış 18 atomlu qrafenin s, p, d vəziyyətləri üçün hallar 
sıxlığı hesablanmışdır. 
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A.E. Nəbiyev 
 

QIZMA-SOYUMA ŞƏRAİTİNDƏ Ba0.8Sr0.2TiO3 DİELEKTRİK XASSƏLƏRİ 
 

Silisium (n-tip 3КEF və p-tip 4KDB) kristal  altlıqlar üzərində, (100) kristalloqrafik istiqamətdə oksigen mühitində 

yüksəktezlikli üfürmə metodu ilə çökdürülmüş Ba0.8Sr0.2TiO3 seqnetoelektrik təbəqəsi əsasında alınmış MDY strukturun 300-

440 K temperatur intervalında qızma-soyuma prosesində dielektrik xassələrinin temperatur  asılılığı tədqiq edilmişdir. Kris-

talın seqnetoelektrik xassəyə malik olması ilə bağlı, relaksasiya tipli bir neçə faza keçidi müşahidə olunmuşdur. 
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A.S. Ələkbərov,  A.Ə. Nəbiyev,  T.M. Aydınova 
 

GeS LAYLI  MONOKRİSTALININ  RENTGENOQRAFİK  SPEKTRİNƏ  Nd  ATOMLARININ 

VƏ QAMMA  ŞÜALANMANIN  TƏSİRİ 
 

GeS və Ge0.995Nd0.005S laylı monokristallarının qamma şüalanmadan əvvəl və sonra  rentgenoqramlar tədqiq edilmişdir.  
Müəyyən olunmuşdur ki, eyni şərtlər daxilində 30 krad qamma şüalanmadan sonra GeS monokristalı  üçün reflekslərin 

intensivliyi 2,25 dəfə artır, Ge0.995Nd0.005S monokristalı ~35 dəfə artmışdır. Fərz edilir ki,  Ge0.995Nd0.005S  kristalının sintezi 
zamanı Nd atomları oksigen atomlarının da daxil olduğu mürəkkəb komplekslər yaranır. Kiçik dozalı qamma şüalanmanın 
təsiri ilə kristalın temperaturu yüksəlir və komplekslər parçalanır. Nəticədə, oksigen atomları kristalı tərk edir, Nd atomları 
isə kation vakansiyalarını zəbt edərək,  kristalda nizamlı struktur yaradır. 
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İ.S. Həsənov  , S.A.Əliyev, İ.İ. Qurbanov, E.M. Əkbərov, F.E. Məmmədov, A.X. Kərimova 
 

YAXIN MƏSAFƏLƏRDƏ İTİ UCLU EMİTTERDƏN HƏRƏKƏT EDƏ BİLƏN OTURACAĞA  
NANODAMCILAR FAZASININ ÇÖKDÜRÜLMƏSİ 

 

Metal-maye ion mənbələri vasitəsilə kiçikölçülü səth quruluşlarının alınması prosesi öyrənilmişdir. Oturacaq üzərində 

nazik izlərin çökdürülməsi məqsədilə emissiya verən iynə hərəkət edə bilən pyezomasa üzərinə qoyulmuş oturacağa yaxın 
yerləşdirilir. İynə ilə səth arasındakı məsafə 80 mkm tərtibində olduqda, (I+, Sn+)  ionlarının enli və nazik izlərinin oxunda eni 

bir neçə mkm, uzunluğu 10 sm və daha çox olan massiv kəsilməz zolaqlar alınır. Çökdürülmüş zolaqların quruluşu dənəvər 

olur. İynə səthə daha yaxın yerləşdikdə, ion cərəyanının sıxlığı böyüyür və çökdürülmüş zolaq əriyir. Daha incə quruluşların 
çökdürülməsi üçün hərəkət edən oturacağı effektiv soyutmaq lazımdır. 
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