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ZnO–POLİMER ƏSASLI KOMPOZİTLƏRİN İNFRAQIRMIZI 

SPEKTRLƏRİNİN ANALİZİ VƏ KERAMİK FAZANIN DİELEKTRİK 

PARAMETRLƏRİNİN SPEKTROSKOPİYASI 

Ş.M. ƏHƏDZADƏ, A.M. HƏŞİMOV, T.K. NURUBƏYLİ 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika Institutu 

AZ-1143, Bakı, H.Cavid prospekti 131, 
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Məqalədə ZnO-polimer əsaslı kompozitlərin infraqırmızı spektrləri çəkilmiş, keramik fazanın dielektrik parametrləri 

müxtəlif temperaturlarda dielektrik itkisinin, keçiriciliyin və dielektrik nüfuzluğunun həqiqi qiymətinin (ε′) tezlikdən asılılıqları 

öyrənilmişdir. 2800-3000sm-1 intervalında valent rəqslərinə uyğun udulma spektrinin intensivliyi 1,5 dəfə,1308-1465sm-1 

intervalında isə polimerə məxsus deformasiya rəqslərinin intensivliyi təqribən 2 dəfə azalmışdır. Göstərilmişdir ki, kiçik tez-

liklərdə  elektrik keçiriciliyi monoton olur, tezliyin artması ilə isə  kəsgin olaraq  artır. Həmçinin, tezlik artdıqca dielektrik 

nüfuzluğunun həqiqi qiymətinin (ε′) dəyişməsi relaksasiya xarakteri daşıyır və (ε′) monoton olaraq azalır, tezliyin 100Hs-dən 

1MHs-ə qədər artması ilə dielektrik itkisinin qiyməti (D) təqribən 50 dəfə azalır.  

Açar sözlər : kompozit varistorlar, keramika, polimer, infraqırmızı spektrlər, dielektrik itkisi, keçiricilik, dielektrik nüfuzluğu. 

UOT: 621.315.61 

GİRİŞ 

Məlumdur ki, qeyri-xətti keçiriciliyə malik oldu-

ğuna görə yarımkeçirici materiallar energetika sahəsi 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə materialların 

tətbiqi ilə yüksək gərginlik xətlərində və yarımstansi-

yalarda sıçrayışla arta bilən zərərli gərginlik dalğaları-

nın zəifləməsi təmin olunur. 

Qeyd edək ki, ZnO və SiC kimi keramik yarımke-

çiricilər  varistor materiallarıdır. Çoxsaylı təcrübi nəti-

cələr göstərir ki, bu materiallarda varistor effektinin 

əmələ gəlməsi bilavasitə kristallit-amorf fazanın sər-

hədlərində potensial baryerin olması ilə əlaqədardır [1, 

4]. ZnO və SiC-nin belə bir quruluşa malik olması ma-

teriallarda bipolyar keçiriciliyi təmin edir və gərginli-

yin  müəyyən bir qiymətində  müqaviməti kəskin şəkil-

də dəyişdirir. 

Son zamanlar mühafizə qurğularının yaradılması-

nın perspektivli istiqamətlərindən biri iki- və çoxfazalı 

materialların əsasında yaradılmış kompozit varistorlar-

dır [8]. Qeyd etmək lazımdır ki, kompozit varistorların 

yaradılması ideyası yarımkeçirici keramikada varistor 

effektinin formalaşması modelindən irəli gəlir. Kompo-

zit varistorlarda matrisa rolunu amorf faza kimi fəaliy-

yət göstərən polimer, kristallik fazanı isə  ZnO və ya 

SiC keramikasının  mikroskopik hissəcikləri təşkil edir. 

Komponentlərin bu cür sintezi polimer-yarımkeçirici 

keramika sərhəddində potensial baryerin, yəni varistor 

effektinin formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Polimer materiallar və onlar əsasında yaradılmış 

polimer kompozitlərin strukturunda xarici elektrofiziki 

faktorların təsiri altında baş verən fiziki və kimyəvi 

struktur dəyişikliklərin öyrənilməsi üçün ən çox tətbiq 

olunan spektroskopiya metodlarından biri infraqırmızı 

spektroskopiyadır [3, 6, 9]. Bu metodun geniş tətbiq 

olunmasının əsas səbəblərindən biri infraqırmızı diapa-

zonda makromolekulların ayrı-ayrı fraqmentlərinin hə-

rəkətinə uygun udulma zolaqlarının mövcudluğudur. 

İnfraqırmızı spektroskopiya metodu dalğa uzunluğu 

=2,5-25 μm olan (4000-400 sm-1) infraqırmızı şüalar-

la, tədqiq edilən material arasındakı qarşılıqlı təsirə 

əsaslanmışdır.    
Qeyri-bircins materialların daşınma xüsusiyyət-

lərini öyrənərkən materialın dielektrik parametrlərinin 

(dielektrik keçiriciliyi, dielektrik itkiləri və s.) disper-

siyasının təhlilinə mühüm yer verilir. Keçiriciliyin ef-

fektiv qiymətlərinin və dielektrik itki əmsalının tezlik-

dən asılılığı dispers fazanın və matrisanın elektrofiziki 

parametrlərindən asılıdır. 

Qeyd edək ki, qeyri-bircins dielektriklərin disper-

siya nəzəriyyəsinin tərkib hissəsi olan çoxkomponentli 

sistemlərin effektiv parametrlərinin analitik hesablama-

ları özlüyündə çox mürəkkəb riyazi bir  məsələdir.  

Çoxkomponentli materialları öyrənərkən, kompo-

zitlərin həndəsi quruluşunu, komponentlərin elektrik 

keçiriciliyi və dielektrik xassələrindən əlavə  tezlik pa-

rametrlərinin tədqiqi vacib məsələdir. Bütün bunlar 

materialların elektrik spektroskopiyasının tədqiqini zə-

ruri edir[5]. 

Işdə qarşıya qoyulan məqsəd ZnO–polimer əsaslı 

kompozitlərin infraqırmızı spektrlərinin analizi və  dol-

durucu kimi istifadə olunmuş ZnO keramikasının  di-

elektrik parametrlərinin spektroskopiyasıdır. Bu məq-

sədlə kompozitlərin infraqırmızı spektrləri çəkilmiş, 

ZnO varistorunun müxtəlif temperaturlarda dielektrik 

itkisinin, keçiriciliyinin və keçiriciliyin həqiqi 

qiymətinin (ε′)  tezlikdən asılılıqları öyrənilmişdir. 

TƏCRÜBİ HİSSƏ VƏ  NƏTİCƏLƏRİN 

MÜZAKİRƏSİ 

ZnO əsaslı keramik varistorların şixtəsinin 

hazırlanması üçün 100 qram çəkidə 

96,5ZnO+0,5Bi2O3+0,5Co3O4+0,5MnO2+0,5B2O3+1S

b2O3+0,5ZrO2 (mol.%-lərlə) maddələrindən ibarət olan 

kütlə kürə şəkilli  dəyirmanda  60 mikron (μ) və daha 

kiçik ölçüyə qədər xırdalanır. Bu kütlədən  qranulalar 

alındıqdan sonra,  40 ton güc tətbiq etməklə, presləmə 

yolu ilə hündürlüyü 10 mm, diametri 20mm olan nü-

munələr  hazırlanır.  Bundan sonra isə alınmış nümunə-

lər sintez olunmaq üçün elektrik  sobasına yerləşdirilir 

mailto:ahadzade79@mail.ru
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və 150°C/s sürətlə 900°C temperaturdan 200°C/s 

sürətlə 1250°C temperatura qədər qızdırılır. Preslənmiş 

şaybaların sintezi hava mühitində 2 saat müddətində  

aparılır. Soba söndürüldükdən sonra nümunələr 7-8 

saat müddətində soyudulur[10].

Sintez olunmuş silindrşəkilli nümunələr hər iki 

tərəfdən cilalanır, sonra isə səthinə hopdurulma yolu ilə 

nazik alüminium elektrod qatı (3-4 mkm) çəkilir.  

Tutum, müqavimət və dielektrik itkisi E7-20 

cihazı vasitəsilə (102 - 106Hs) tezlikdə  və 300-450 K 

temperaturda ölçülmüşdür. Nümunəyə 1V ölçü gərgin-

liyi verilmişdir.  

Kompozit nümunələrin alınması aşağıdakı kimi 

aparılmışdır:  

Əvvəlcə şixtənin komponentləri- aşqarlı sink ok-

sid əsaslı varistor keramikası (C) və polietilen (PE) 

lazımi miqdarda çəkilir, çini kürəli dəyirmanda 60 

mkm və daha kiçik ölçüyə qədər xırdalanır. Sonra 

alınmış qarışıq presformaya yerləşdirilir və proses 

aşağıdakı ardıcıllıqla davam edir: 

a) Əvvəlcə şixtə 20 dəqiqə müddətində P=1MPa

təzyiq altında ərimə  temperaturuna qədər, (T=160°C) 

qızdırılır; 

b) Sonra presin təzyiqi P=15MPa-la qədər

qaldırılır, ərimiş şixtə bu təzyiqdə 5 dəqiqə müddətində 

saxlanılır; 

c) Alınmış nümunələr suda möhkəmlətmə üsulu

ilə soyudulur. 

Alınmış kompozitlərin səthinə gümüş pastasının 

köməyi ilə 10 mm diametrdə ölçü elektrodları çəkilir 

[7]. Sintez olunan nümunələrin  qalınlığı 40 μ-na 

bərabərdir. 

Şəkil 1-də 100%Pe, 100% ZnO və 10%C+90% Pe 

kompozitlərinin infraqırmızı spektrləri çəkilmişdir. 

400-10sm-1 oblastı uzaq, 12500-4000 sm-1 isə yaxın 

infraqırmızı oblasta aiddir. 

Şəkil 1. Kompozit varistorların udulma spektri: Pe (100%), 2- C (100%), 3- 10%(C)+90(%) Pe 

Şəkil 1-dən görünür ki, polimerə ZnO-nun əlavə 

edilməsi polietilenə məxsus infraqırmızı spektrə təsir 

etmişdir. O cümlədən, 2800-3000 sm-1 intervalında va-

lent rəqslərinə uyğun udulma spektrinin intensivliyi 

təqribən 1,5 dəfə azalmışdır. Bundan başqa, 1308-

1465sm-1 intervalında polimerə məxsus deformasiya 

rəqslərinin intensivliyi təqribən 2 dəfə azalmışdır. 

İnfraqırmızı spektroskopiyanın polimerlərin kim-

yəvi analizi üçün geniş tətbiqinin əsas səbəblərindən bi-

ri də makromolekulların rəqsi hərəkət spektrinin spesi-

fikliyi, infraqırmızı şüalara həssaslıq və baş vermiş 

kimyəvi, fiziki struktur dəyişikliklərinin həm keyfiy-

yət, həm də kəmiyyət baxımından analizinin sadəliyi-

dir.  

Polimerlərin rəqs spektrlərinin keyfiyyət baxı-

mından analizi, qrup və xarakteristik rəqslərin konsep-

siyasına əsaslanır. Qrup və xarakteristik tezliklər meto-

dunun istifadə edilməsi makromolekulların həm kim-

yəvi strukturlarının, həm də molekulyarüstü quruluş-

larını kifayət qədər tez təyin etməyə imkan verir. 

Hesab edirik ki, infraqırmızı spektroskopiyanın 

tətbiqi ilə aşkar edilmiş həm kimyəvi, həm də fiziki 

struktur dəyişiklikləri son nəticədə kompozit varistorun 

əsas parametrləri olan açılma gərginliyi və volt-amper 

xarakteristikasının qeyri-xəttiliyinin variasiyasının me-

xanizmlərini düzgün təyin etməyə imkan verir.  

Qeyd edək ki, polimerlərdə baş verən hər cür fizi-

ki və kimyəvi struktur dəyişiklikləri ZnO-polimer fa-

zasında  formalaşmış potensial baryerin  parametrlərinə 

və onu makroskopik xarakteristikalarına çox böyük tə-

sir edir[2;11]. 

Sintez olunmuş nümunələrin dielektrik nüfuzlu-

ğunun (ε′) həqiqi və minimum  qiymətləri, tutumu (C) 

və dielektrik itkisi (D)  aşağıdakı  formul vasitəsilə mü-

əyyən olunmuşdur: 

𝐶 =
𝜀𝜀0𝑆

𝑑
 (1) 

𝜀 ′ =
𝜀

√1+𝐷2
 (2) 
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 𝜀 ′′ =
𝜀

√1+𝐷2
𝐷    (3) 

𝜎 = 2𝜋𝑓𝜀 ′′𝐷       (4) 

 D - dielektrik itkisi; ε′ - dielektrik nüfuzluğunun həqiqi 

qiyməti; ε′′ - dielektrik nüfuzluğunun minumum qiy-

məti; C – kondensatorun tutumu. 0=8,8510-12 Ф/m-1. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-bircins matrisalar-

da  əsasən Maksvel-Vaqner polyarizasiyası baş verir.  

Bu polyarizasiyanı çox zaman makrospik, yaxud səth 

polyarizasiyası (bəzən fazalararası, qatlararası) da 

adlandırırlar. Təcrübənin nəticələri şəkil 2, 3, 4-də gös-

tərilmişdir. 

Şəkil 2. Dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin tezlikdən asılılığı. 

Şəkil 3. Müxtəlif temperaturlarda dielektrik itkisinin tezlikdən asılılığı. 

Şəkil 2-də müxtəlif temperaturlarda  dielektrik 

nüfuzluğunun həqiqi qiymətinin (ε′) tezlik asılılığı gös-

tərilmişdir.  Şəkildən görünür ki, tezlik artdıqca dielek-

trik nüfuzluğunun həqiqi qiymətinin (ε′) dəyişməsi re-

laksasiya xarakteri daşıyır və (ε′) monoton olaraq aza-

lır. Dəyişmənin belə xarakterdə olması  dipol və miqra-

siya polyarizasiyası ilə əlaqədardır. Temperaturun art-

ması ilə dipolların relaksasiya müddəti azalır, yürüklü-

yü isə artır. Bu da, öz növbəsində  dielektrik nüfuzlu-

ğunun artmasına səbəb olur. Tezlikdən asılı olaraq (ε′)-

nun qiymətinin aşağı düşməsi dipolların gecikməsi və 

polyarizasiya prosesində iştirak edən elektronların 

azalması ilə izah olunur [5].  

Şəkil 3-də ZnO varistorunun müxtəlif temperatur- 
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larda dielektrik itkisinin tezlikdən asılılığı verilmişdir. 

Şəkildən 3-dən görünür ki, tezliyin 100Hs-dən 

1MHs-ə qədər artması ilə dielektrik itkisinin qiyməti 

(D) təqribən 50 dəfə azalır. 

Şəkil 4-də müxtəlif temperaturlarda keçiriciliyin 

tezlikdən asılılığı verilmişdir. 

Şəkil 4. Müxtəlif temperaturlarda keçiriciliyin tezlikdən asılılığı. 1-317 K , 2-403K. 

Şəkil 4-dən görünür ki, kiçik tezliklərdə  elektrik 

keçiriciliyi monoton olur, tezliyin artması ilə isə  kəskin 

olaraq  artır.  Elektrik keçiriciliyi (σ), σ ≈ f 0,8 qanuna-

uyğunluğu ilə dəyişir. Qeyd edək ki, tədqiq olunan 

temperaturlarda σ = f(F) asılılığı eyni xarakter daşıyır. 
Qeyd olunan elektrik keçiriciliyinin temperatur-tezlik 

dispersiyasının analizindən məlum olur ki, varistorda 

Fermi səviyyəsinə yaxın olan lokallaşmış sahələrdə sıç-

rayış mexanizmi ilə keçiriciliyin olması mümkündür 

[5]. 

NƏTİCƏ 

Polimer materiallar və onlar əsasında yaradılmış 

polimer kompozitlərin strukturunda xarici elektrofiziki 

faktorların təsiri altında baş verən fiziki və kimyəvi 

struktur dəyişikliklərinin öyrənilməsi üçün infraqırmızı 

spektroskopiyanın tətbiqi zəruridir. Həmçinin, keçirici-

liyin effektiv qiymətlərinin və dielektrik itki əmsalının 

tezlikdən asılılığı dispers fazanın və matrisanın elektro-

fiziki parametrlərindən asılıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, polimer fazada hər cür 

fiziki və kimyəvi struktur dəyişiklikləri son nəticədə 

ZnO-polimer kompozit varistorların fazalararası sər-

həddində formalaşmış potensial baryerin parametrlə-

rinə və bunlarla sıx əlaqədə olan kompozit varistorun 

makroskopik xarakteristikalarına təsir edir. 
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Sh.M.Ahadzade, A.M.Hashimov, T.K.Nurubeyli 

ANALYSIS OF THE IR SPECTRA OF COMPOSITES BASED ON ZnO POLYMERS AND 

SPECTROSCOPY OF THE DIELECTRIC PARAMETERS OF THE CERAMIC PHASE 

Infrared spectroscopy should be used to study physicochemical structural changes in the structure of polymeric materials 

and polymer composites based on them under the action of external electrophysical factors. Also, the frequency dependence of 

the effective values of the conductivity and the dielectric loss factor depends on the electrophysical parameters of the dispersed 

phase and the matrix. 

It should be noted that any physicochemical structural changes in the polymer phase ultimately affect the parameters of 

the potential barrier formed at the interphase boundary of ZnO-polymer composite varistors and the macroscopic characteristics 

of the composite varistor closely related to them. 

Ш.М.Ахадзаде, А.М.Гашимов, Т.К.Нурубейли 

АНАЛИЗ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ZnO-

ПОЛИМЕРОВ И СПЕКТРОСКОПИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

КЕРАМИЧЕСКОЙ ФАЗЫ 

Инфракрасную спектроскопию необходимо использовать для изучения физико-химических структурных изме-

нений в структуре полимерных материалов и полимерных композитов на их основе под действием внешних электро-

физических факторов. Также частотная зависимость эффективных значений проводимости и коэффициента диэлек-

трических потерь зависит от электрофизических параметров дисперсной фазы и матрицы. 

Следует отметить, что любые физико-химические структурные изменения в полимерной фазе в конечном итоге 

влияют на параметры потенциального барьера, образующегося на межфазной границе ZnO-полимерных компози-

ционных варисторов и на тесно связанные с ними макроскопические характеристики композиционного варистора. 



AJP FİZİKA  2022    section C: Conference 

L.M. Imanov 

8 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, Institute of Physics 
E-mail: jophphysics@gmail.com 

(In2Te3)0,99(PbTe)0,01 KRİSTALLARINDA FOTOKEÇİRİCİLİK SPEKTRLƏRİNİN 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Ç.İ. ƏBİLOV, E.M. QOCAYEV, M.Ş. HƏSƏNOVA, E.K. QASIMOVA 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

AZ1073, Bakı ş. H.Cavid pr. 25 

E-mail: cabilov@yahoo.com, geldar-04@aztu.edu.az,  

mhsh28@mail.ru, ema-77@mail.ru

77-293 K temperatur intervalında (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 bərk məhlul kristalında fotokeçiriciliyin spektral paylanmasının 

və termostimullaşdırıcı keçiriciliyin kinetikası tədqiq edilmişdir. Defekt quruluşlu kristallara xas olan qısa dalğa spektrlərində 

fotokeçiriciliyin yüksək effektliyi bu kristallarda da müşahidə olunur. Elektrik çevrilməsi ilə əlaqədar olan fotoyaddaş aşkar 

edilmişdir. Səviyyələrin tipi və rekombinasiya mexanizmləri müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin, yapışma dərinliyi, tələlərin və 

sərbəst yükdaşıyıcılarının konsentrasiyası, tutulma əmsalı və en kəsiyi hesablanmışdır.  

Açar sözlər: kristal, fotokeçiricilik, rekombinasiya, termostimullaşdırıcı keçiricilik, yapışma dərinliyi, tutulma əmsalı. 

PACK: 09.09.29 

In2Te3 – PbTe sistemində faza tarazlığının təbi-

əti araşdırılarkən, In2Te3 birləşməsi əsasında sərhəddi 

~1mol% PbTe olan homogen sahəsinin mövcudluğu 

aşkar edilmişdir [1]. Bu bərk məhlul kristallarının elek-

trofiziki xassələrinin [2] işində öyrənilməsinə baxma-

yaraq, onların optik və fotoelektrik xassələri tədqiq 

edilməyib. Eyni zamanda, [3]-də bu kristalların voltam-

per xarakteristikası öyrənilmiş, onlarda yaddaşlı elek-

trik çevrilmə effektinin mövcudluğu akşar edilmiş və 

belə çevrilmənin temperaturdan asılı olmadığı göstə-

rilmişdir. 

Hazırkı işdə (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 bərk məhlul 

kristalında fotokeçiriciliyin spektral paylanması kine-

tikası və termostimullaşdırıcı keçiriciliyin təcrübi təd-

qiqatlarından alınan nəticələr verilmişdir. Fotokeçiri-

ciliyin ölçülməsi, qalınlığı 150 mkm olan təbəqələrdə 

yerinə yetirilmişdir. Omik kontakt məqsədilə yüksək 

təmizliyə malik indium materialından istifadə edilmiş-

dir. Kontakt materialının ümumi fotokeçiriciliyə təsi-

rinin minimuma çatdırılması məqsədilə, onların səthi 

ölçmələr zamanı qeyri-şəffaf maddə ilə örtülmüşdür. 

Fotokeçiriciliyin temperatur asılılıqlarının ölçülməsi 

77-293 K intervalında azot temperaturuna davamlı xü-

susi kriostatlarda yerinə yetirilmişditr. Fotokeçiricilik 

spektrlərini ölçən qurğunun tərkibinə SPMY monoxro-

matoru və faza detektorlu «УПИ» tipli  bazalı güclən-

dirici daxildir. Ölçmələrin xətası 8%-dən yüksək olma-

mışdır. 

Şəkil 1. (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 tərkibli kristalda fotoke 

 çiriciliyin spektral asılılığı: 

 (1 - 77 K, 2 - 150 K, 3 - 200 K, 4- 293 K). 

1-ci şəkildə (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 tərkibli kristalın 

müxtəlif temperaturlarda çəkilən fotokeçiricilik spektr-

ləri göstərilmişdir.  

Şəkil 2. (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 bərk məhlul kristalında 

     termostimullaşdırıcı keçiriciliyin temperatur  

     asılılığı (burada U=10V, =0,09 dərəcə/san) 

Göründüyü kimi, 77 K temperaturunda fotokeçiri-

cilik 0,945 mkm dalğa uzunluğunda maksimuma malik 

dar bir zolaqla səciyyələnir. Temperaturun yüksəlməsi 

fotohəssaslığın artmasına və spektr zolaqlarının geniş-

lənməsinə səbəb olur. Özü də, fotokeçiricilik spektr-

lərindəki sönmələr aşağı enerji sahələri tərəfə sürüşərək 

dikliyini saxlayır. Uzun dalğa sahələrində spektrlərin 

sönməsindən qadağan olunan zonanın eninin qiyməti 

hesablanmış və məlum olmuşdur ki, Eg=0,98 eV. Bu 

kəmiyyətin ℏ𝜔 sürüşməsinə əsasən hesablanan Eg-nin 

temperaturla dəyişilmə əmsalı 
𝑑𝐸𝑔

𝑑𝑇
= 2,9 ⋅ 10−4

𝑒𝑉

𝐾
 tər-

kibində olmuşdur. Qısa dalğa uzunluqları sahəsindəki 

fotokeçiriciliyin yüksək effektivliyə malik olması de-

fekt quruluşlu yarımkeçiricilərə xas olan əlamətdir [4, 

mailto:cabilov@yahoo.com
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5] və qeyd etmək lazımdır ki, In2Te3 birləşməsi, eləcə

də onun əsasında alınan bərk məhlul kristalları da de-

fektli quruluşa malik olurlar [6]. Burada stexiometrik 

defektlərin və səthi əlaqələrin xüsusiyyətləri də önəmli 

sayılır. Tədqiq edilən (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 bərk məhlul 

kristallarında fotokeçiricidiyin kinetikasını aydınlaşdır-

maq məqsədilə 77-293 K temperatur intervalında fo-

tokeçiriciliyin relaksasiya və tezlik asılılıqları öyrənil-

mişdir. Bu sahələrdəki ölçmələr yükdaşıyıcıların ya-

şanma müddətinin temperatur asılılığına nəzarət etmə-

yə imkan yaratmışdır. Məlum olmuşdur ki, temperatu-

run yüksəlməsi ilə 𝜏 -nun aramla artması baş verir. Gö-

rünür ki, belə artma məxsusi keçiricilik sahəsinin ya-

ranmasına qədər davam etməlidir. Eyni zamanda, bura-

da spesifik bir hadisə də müşahidə edilməkdədir. Belə 

ki, əgər nümunə işıqlandırılaraq 77 K-ə qədər soyudu-

larsa və sonra qaranlıqda yenə qızdırılarsa, keçiriciliyin 

qiyməti qaranlıqdakından böyük olacaqdır. Qaranlıq 

cərəyanlarının tarazlıq vəziyyətinə qədər bərpa olun-

ması təxminən 56 saatdan sonra baş verir. Keçiricili-

yin işıqlandırılması və qaranlıqda dəyişməsi doyma tə-

biətli olur. İlkin vəziyyətə çevrilməni həmçinin, 77-

320K temperaturunda və qaranlıq mühitdə, təkrar ter-

motsikləmə yolu ilə gətirmək olar. Bu səbəbdən, tədqiq 

edilən materiallardakı fotoyaddaşı yaradan hər hansı bir 

mərkəzlərin rolunu qiymətləndirmək məqsədilə termo-

stimullaşdırıcı keçiricilik (TSK) metoddan istifadə edi-

lərək hadisələr analiz olunmuşdur. Burada nümunələr 

vakuumlu optik kriostatda yerləşdirilərək tədqiqatlar 

davam etdirilmişdir. Xarici istilik mənbəyi sistemi nü-

munənin ~0,060,10 dərəcə/san sürəti ilə qızdırılma-

sını təmin edib. Sonra nümunə maye azot temperatu-

runa qədər qaranlıqda soyudulub 5-10 dəq. ərzində 

işıqlandırılır və ardınca qızdırılmaya məruz edilir. Qız-

dırılmanın sürəti artırıldıqca piklərin intensivliyi böyü-

yür və onların maksimumu yüksək temperatura doğru 

sürüşür. Belə texnologiya yapışma və rekombinasiya 

mərkəzlərinin konsentrasiyasının artmasına zəmin ya-

radır. Yapışma mərkəzlərinin parametrlərinin düzgün 

təyin edilməsi üçün səviyyələrin tipi və rekombinasiya 

mexanizmi məlum olmalıdır. Səviyyələrin tipi [7, 8] 

işlərində göstərilən kriteriyalara görə müəyyənləşdiril-

mişdir. Rekombinasiya mexanizmini təyin etmək üçün 

kriteriyanı 𝛿 kəmiyyəti xarakterizə edir ki,  onu   da 

𝐼1 = 𝐼2 = 0,5𝐼𝑚 şərtinə uyğun olaraq 𝛿 =
𝑇𝑚−𝑇1

𝑇2−𝑇𝑚
 formu-

lundan hesablamaq olur (burada T1 və T2 aşağı və yük-

sək temperaturlar tərəfdən termostimullaşdırıcı keçi-

riciliyin maksimum vəziyyətinə uyğun gələn tempera-

turlardır). Bizim tədqiqatlar üçün aşağıdakı şərt ödə-

nilir: 

𝛿 ≤ 𝑒
−
1+2𝑘𝑇𝑚

𝐸𝑡

Yapışma mərkəzlərinin aktivləşmə enerjisi 

𝑙𝑛(𝐼 − 𝐼0)~
103

𝑇,𝐾
 asılılıq əyrisinin (şəkil 2) meylliyin-

dən  hesablanır. Asılılıqdakı I0 və I müvafiq olaraq qa-

ranlıq və termostimullaşdırıcı cərəyanları göstərir. Ya-

pışma mərkəzinin aktivləşmə enerjisinin hesablanan 

qiyməti ~0,29 eV olmuşdur.  

Şəkil 2-dən göründüyü kimi asılılıq qrafiki mono-

ton meylliyə malikdir ki, bu da aramlı yapışmaya uy-

ğundur, yəni burada yapışma prosesləri rekombinasiya-

nı üstələyir. Tutulma dərinliyini dəqiq hesablamaq 

üçün [9]-da verilən formuldan istifadə edilmişdir 

𝐸𝑡 <
1,51𝑘𝑇𝑚𝑇1

𝑇𝑚−𝑇1
. 

Tələlərin konsentrasiyası (Nt) isə belə hesablan-

mışdır: 

𝑁𝑡 =
𝑘𝑇𝑚

2𝑁𝑐

𝛽𝐸𝑡
𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑡

𝑘𝑇𝑚
).

Həmçinin, sərbəst yükdaşıyıcılarının konsentra-

siyası da hesablanmış və 𝑛 = 1,56 ⋅ 1013𝑠𝑚−3 qiyməti

alınmışdır. Hesablamalara əsasən tutulmanın en kəsiyi 

𝜎 = 0,4 ⋅ 10−20𝑠𝑚−2  və        tutulma      əmsalı       

𝛾 = 8 ⋅ 10−14
𝑠𝑚3

𝑠𝑎𝑛
 qiymətlərində olmuşdur.

_______________________ 
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CH.I. Abilov,  E.M. Qocayev, M.SH. Gasanova, E.K. Gasumova 

PECULIARITIES OF PHOTOCONDUCTIVITY SPECTRA Of (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 CRYSTALS 

The study of the spectral distribution, photoconductivity (PC) kinetics, thermally stimulated conductivity (TSC) of 

(In2Te3)0,99(PbTe)0,01 solid solution crystals in the temperature range of 77293 K was carried out. A high efficiency of the 

phase transition is observed in the short-wavelength region of the spectrum, which is typical for defective structures. A 

photomemory effect was found along with electrical switching. The level type and recombination mechanism are determined. 

The occurrence depth, trap concentration, free carrier concentration, cross sections, and capture coefficient were determined. 

Ч.И. Абилов, Э.М. Годжаев, М.Ш. Гасанова, Э.К. Касумова 

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ФОТОПРОВОДИМОСТИ КРИСТАЛЛОВ (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 

Проведено исследование спектрального распределения, кинетики фотопроводимости (ФП), термостимулирован-

ной проводимости (ТСП) кристаллов твердых растворов (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 в интервале температур 77293 К. Уста-

новлена высокая эффективность ФП в коротковолновой области спектра, типичной для дефектных структур. Обнару-

жен эффект фотопамяти наряду с электрическим переключением. Определен тип уровня и механизм рекомбинации. 

Определены глубина залегания, концентрация ловушек, концентрация свободных носителей, сечения и коэффициент 

захвата. 
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T. X. HÜSEYNOV, E. A. RƏSULOV, Ş. A. ALLAHVERDİYEV 

Bakı Dövlət Universiteti 

Azərbaycan, AZ-1148, Bakı, Z. Xəlilov küç, 23. 

 htarlan@mail.ru, eldarasul@gmail.com, shams_1954@mail.ru  

En kəsiyi müntəzəm dəyişən konus şəkilli boşalma borusunda neon plazmasının dinamik müqaviməti ölçülmüş və mə-

lum olmuşdur ki, anod geniş hissədə olduqda “plato” tipli voltamper xarakteristikalarına oxşar olaraq, aşağı tezliklərdə qodo-

qraf koordinat başlanğıcından başlanır. Tezlik artdıqca, impedansın aktiv hissəsi kiçilir, tezliyin 5103Hs  qiymətində sıfırdan 

keçir, sonra müsbət qiymət alaraq, monoton artır. Tezlik artdıqca, impedansın reaktiv toplananı artır, 8103Hs   qiymətində 

maksimumdan keçir, sonra sıfra qədər azalır.  

Eyni boşalma şəraitində anod dar hissədə olduğu halda, aşağı tezliklərdə qodoqraf koordinat başlanğıcından başlanır. 

İmpedansın reaktiv və aktiv hissələri bütün tezliklərdə müsbət qiymətlərə malik olurlar. Yüksək tezliklərdə impedansın həm 

həqiqi, həm də xəyali hissələrinin dəyişmə xarakteri yuxarıdakı hala uyğun gəlir və qaz boşalması plazması düşən statik volt-

amper xarakteristikasına malik olub, neqatron xassəli olur. 

Açar sözlər: qaz boşalması plazması, müsbət sütun, impedans, qodoqraf, həyəcanlaşma, ionlaşma, birbaşa ionlaşma rejimi, 

pilləli ionlaşma rejimi.  

UOT: 537.562 

Plazmada rəqsi proseslər fluktuasiyalara, stratla-

rın və intensiv lazer şüalarında rəqslərin yaranmasına 

səbəb olur ki, həmin proseslər də öz növbəsində optik 

kvant generatorlarının astana gərginliyinə, şüalanma 

parametrlərinə və digər xassələrə təsir edir. 

Ona görə də, silindrik borular əvəzinə diametri 

müntəzəm dəyişən konusşəkilli boşalma borularından 

istifadə etdikdə, boşalma cərəyanının və təzyiqin qiy-

məti dəyişdikcə, qaçan stratların və digər rəqsi proses-

lərin mövcudluq oblastını məhdudlaşdırmaq mümkün 

olur. Başqa sözlə desək, konusşəkilli boşalma borula-

rına keçməklə, qaz lazerlərinin stabilliyini təmin et-

mək olar [1-4]. Odur ki, konusşəkilli boşalma borula-

rında yaranan müxtəlif növ rəqslərin öyrənilməsi bö-

yük maraq kəsb edir. Bu baxımdan impedansın (və ya 

dinamik müqavimətin) köməyi ilə konusşəkilli elek-

trik boşalmasının dinamik xassələrinin öyrənilməsi də 

aktualdır. Plazmanın parametrlərinin funksiyası olan 

impedansı təyin edərək, boşalmanın məxsusi rəqsləri-

nin xüsusiyyətlərini qabaqcadan proqnozlaşdırmaq və 

ya həmin rəqslərin aradan qaldırılması yollarını təyin 

etməyə imkan verir [5, 6].  

Təqdim etdiyimiz bu işdə boşalma cərəyanının 

müxtəlif qiymətlərində konusşəkilli boşalma borusun-

da neon təsirsiz qazın elektrik boşalmasında dinamik 

müqaviməti ölçülmüş və boşalma şəraitindən asılı ola-

raq, dinamik xarakteristikaların fərqli olması aşkarlan-

mışdır. Həmin fərqləri izah etmək məqsədi ilə konus-

şəkilli boşalma borusunda alınan plazma kompleks şə-

kildə öyrənilmişdir. Yüklü zərrəciklərin konsentrasi-

yası, elektronların enerjiyə görə paylanma funksiyası 

(EEPF), həmçinin spektral xəttlərin udulması əsasında 

neon atomlarının dörd həyəcanlaşma səviyyəsində 

atomların məskunlaşması ölçülmüşdür. Təyin edilmiş 

paylanmalar və ölçülmüş məskunlaşmalar əsasında 

plazmanın bəzi xarakteristikaları hesablanmış, birbaşa 

və pilləli ionlaşmaların sayı qiymətləndirilmiş, həmçi-

nin pilləli ionlaşmalara cavabdeh olan metastabil 

atomların dağılma mexanizmləri öyrənilmişdir. Mə-

lum olmuşdur ki, elektrik boşalması anod tərəfə daral-

dığı halda yüklü zərrəciklərin yaranmasının əsas me-

xanizmi neytral haldan elektron zərbəsi ilə neon atom-

larının birbaşa ionlaşması prosesi həlledici rol oyna-

yır. Əks halda, yəni anod boşalma borusunun geniş 

hissəsində olduqda, yüklü zərrəciklərin yaranmasında 

1s5 metastabil səviyyəsindən pilləli ionlaşma prosesi 

üstün rol oynayır. Qeyd edək ki, pilləli ionlaşma reji-

mində boşalma cərəyanı artdıqca, pilləli ionlaşmalara 

cavabdeh olan metastabil atomların dağılma mexaniz-

mi dəyişir. Müxtəlif rejimlərdə ölçülmüş impedans 

əyriləri keyfiyyətcə bir-birindən fərqlənir. Silindrik 

boşalma boruları üçün məlum olan nəticələrdən istifa-

də etməklə, həmin xarakteristikalara uyğun olan ele-

mentar proseslərə əsaslanaraq, bir-birindən fərqlənən 

xarakteristikalar izah edilmişdir.  

Şəkil 1. İki zonddan istifadə etməklə, plazma impedan- 

             sının ölçmə sxemi, 1 – differensial gücləndiri- 

             ci, 2 – ikişüalı ossilloqraf, 3 – fazalar fərqini  

     ölçən cihaz, 4 – aşağıtezlikli generator, 5 – sa- 

             bit cərəyan mənbəyi, 6 – mikroampermetr, С1,  

     С2, С3 – kondensatorlar, СF – şumtlayıcı kon- 

             densator, R1 və Rб – müqavimətlər, К – катод, 

 А – анод. 
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Ölçmələr spektral təmiz neon təsirsiz qazında, 

təzyiqin p = (6,67÷133,32) Pa və boşalma cərəyanının 

(0,015÷0,5) A intervallarında aparılmışdır. Konusşə-

killi boşalma borusunun kiçik diametri 0,02 m, böyük 

diametri 0,045 m və uzunluğu isə 0,5 m götürülmüş-

dür. Plazmanın elektrokinetik parametrlərini ölçmək 

üçün boşalma borusuna radial istiqamətində bir-birin-

dən 0,01 m məsafədə yerləşən iki zond daxil edilmiş-

dir. Həmin zondların köməyi ilə neon plazmasının va-

hid uzunluğuna düşən dinamik müqavimət ölçülmüş-

dür. Boşalma borusuna daxil edilmiş elektrodlar ya-

rımsilindr formasında nikeldən hazırlanmışdır. Ölçmə 

aparmaq üçün elektrik sxemi elə yığılmışdır ki, hər 

hansı bir elektrodu lazım olduqda ya anod, ya da katod 

kimi istifadə etmək mümkün olsun.  

Şəkil 1-də plazmanın dinamik müqavimətini ölç-

mək üçün istifadə edilən ölçmə sxemi göstərilir. Bo-

şalma mənbəyi olaraq, Сф – tutumu ilə şuntlanmış 

gərginlik mənbəyindən istifadə edilmişdir. Boşalma 

dövrəsinə Rб və R1 – müqavimətləri ardıcıl daxil edil-

mişdir. Rб – ballans müqavimətinin və С4, С5 – kon-

densatorlarının köməyi ilə boşalma dövrəsinə aşağı-

tezlikli generatordan dəyişən siqnal verilir. Modul-

laşma tezliyi (20÷20·104) Hs intervalında dəyişdirilir. 

R1 – kiçik müqaviməti boşalma cərəyanının dəyişən 

toplananını ölçməyə xidmət edir və onun qiyməti ele 

seçilir ki, o, boşalma cərəyanına az təsir etsin. Bizim 

halda Rб ballans müqaviməti (2·103÷5·103) Om və 

R1= 50 Оm təşkil etmişdir. Uzən potensial qiymətində 

bir-birindən izolə olunmuş iki zonddakı siqnal diffe-

rensiallayıcı gücləndiricinin girişinə verilirmişdir. Ak-

sial elektrik sahəsinin intensivliyi ilə düzmütənasib 

olan differensiallayıcı gücləndiricinin çıxışında alınan 

siqnalların fərqi, eynizamanda, həm ikişüalı ossillo-

qrafın, həm də fazalar fərqini ölçən cihazların girişinə 

verilmişdir. Boşalma cərəyanını, gərginliyi və şüalar 

arasındakı faza sürüşməsini bilərək, Z – dinamik mü-

qavimət, onun həqiqi Re Z və xəyali Im Z hissələri tə-

yin edilmişdir.  

Baxdığımız hər iki halda, impedans induktiv xa-

rakter daşıyır. Aşağı tezliklər oblastında impedans əy-

riləri neqatron xassəli olur və keyfiyyətcə bir-birindən 

fərqlənirlər. Tezlik yüksəldikcə, impedansın modulu 

Z artır, elektronların və metastabil atomların tərs ya-

şama müddətlərinin orta həndəsi qiymətlərində özü-

nün maksimal qiymətinə çatır. Yüksək tezliklər oblas-

tında impedans əyriləri təqribən oxşar şəkildə dəyişir. 

Tezlik artdıqca, impedansın induktiv toplananı kiçilik 

və tezliyin ω = ∞ qiymətində, müsbət sütunun sabit 

cərəyana qarşı xüsusi müqavimətinə bərabər olan 

həqiqi müsbət qiymətini alır.  
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Т.Х. Гусейнов, Э.А. Расулов, Ш.А. Аллахвердиев 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОНОВОЙ ПЛАЗМЫ С РАВНОМЕРНО 

МЕНЯЮЩИМСЯ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ  

Измерено динамическое сопротивление неоновой плазмы в конической разрядной трубке с непрерывно 

меняющимся поперечным сечением, и установлено, что в случае, когда анод расположен в широкой части, годограф 

при низких частотах начинается с начала координат, как на вольтамперной характеристике вида «плато». С ростом 

частоты активная составляющая импеданса уменьшается, проходит через нуль при частоте 5103Гц, затем приобре-

тает положительные значения и монотонно возрастает. Реактивная составляющая с ростом частоты увеличивается, 

достигает своего максимального значения при 8103Гц, затем уменьшается до нуля. 

При тех же условиях разряда, в случае, когда анод расположен в узкой части, годограф при низких частотах на-

чинается с начала координат. Реактивная и активная части импеданса при всех частотах имеют положительные зна-

чения. При высоких частотах характер изменения как действительной, так и мнимой частей импеданса соответствует 

описанному выше случаю, плазма газового разряда имеет падающую статическую вольтамперную характеристику и 

обладает негатронным свойством. 
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T.KH. QUSEYNOV, E.A. RASULOV, SH.A. ALLAKHVERDIYEV 

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF NEON PLASMA WITH CONSTANTLY VARYING

CROSS-SECTION 

The dynamic resistance of neon plasma in a conical discharge tube with a constantly varying cross-section 

has been measured, and it has been found that in the case when the anode is located in a wide part, the 

hodograph at low frequencies starts from the origin of coordinates, as in the current-voltage characteristic of the 

“plateau” type. With increasing frequency, the active component of the impedance decreases, passes through 

zero at the frequenc 5103Hs,  then  monotonically increases getting positive values. The reactive component 

increases with increasing frequency, reaches its maximum value at 8103Hs, then decreases to zero. 

Under the same discharge conditions, while the anode is located in a narrow part, the hodograph at low 

frequencies starts from the origin. The reactive and active parts of the impedance have positive values at all 

frequencies. At high frequencies, the nature of the change in both the real and imaginary parts of the impedance 

corresponds to the above case, and the gas discharge plasma has a falling static current-voltage characteristic and 

is of negatron property. 
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Maqnit sahəsi yarımkeçirici ifratqəfəsin səthinə  perpendikulyar yönəldikdə ikinci tərtib həyəcanlaşma nəzəriyyəsi cər-

çivəsində polyar və qeyri-polyar fononlardan səpilmə halında sərbəst yükdaşıyıcılarla işığın udulma əmsalının həm maqnit 

sahəsinin intensivliyindən,  həm də düşən işığın tezliyindən asılı olaraq ossilyasiya etdiyi və rezonans şərti müəyyən edilimişdir. 

Açar sözlər: aşağıölçülü sistemlər, yarımkeçirici ifratqəfəs, polyar və qeyri polyar, sərbəst yükdaşıyıcılarla işığın udulması. 

UOT: 535.343.2 

İfratqəfəslərin kəşf olunması və təcrübi olaraq tət-

biq olunması ilə əlaqədar olaraq bu sahədə köklü dəyi-

şikliklər baş verdi. Ifratqəfəsin periodu atomlararası 

məsafəni on dəfələrlə aşır və bu zaman Blox ossilya-

sının tezliyi terahers tərtibində olur. 

İfratqəfəslərdə elektronun enerji spektrinin müəy-

yən dərəcədə idarə olunması onlara maraq artıran səbə-

blərdəndir. Digər səbəblərdən biri də budur ki, onun 

elektron xüsusiyyətləri təcrübədə asanlıqla alınan 

~103V/sm gərginlikli sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə 

qeyri-xəttilik göstərir və eyni zamanda ifratqəfəslərdə 

yeni effektlər yaranır. Bu effekləri adi yarımkeçiricilər-

də müşahidə etmək üçün iki-üç dəfə böyük gərginlikli 

sahələr tələb olunur. 

İfratqəfəsin oxuna perpendikulyar istiqamətdə 

elektronların hərəkətini demək olar ki, sərbəst hesab 

etmək olar və onu effektiv kütlə yaxınlaşması ilə təsvir 

etmək olar. Ifratqəfəslər qəfəslərinin periodları praktiki 

olaraq eyni olan kristallardan hazırlandığı üçün, yükda-

şıyıcıların eninə hərəkətinin effektiv kütləsini ifratqə-

fəsin bütün həcmində eyni hesab etmək olar. Ifratqəfə-

sin periodu kristal qəfəsin periodundan iki tərtib böyük 

olduğu üçün, ifratqəfəsin oxu boyunca kvaziimpuls və 

enerjinin qiyməti xeyli kiçik olur. Enerji spektri zona 

xarakteri daşıyır, qadağan olunmuş və qadağan olun-

mamış zonaların bir-birini əvəzləməsini özündə əks 

etdirir. Minizonalar adlanan bu zonalar keçirici zonanın 

(elektronlar üçün) və valent zonanın (deşiklər üçün) 

parçalanmasının nəticəsidir. Bu parçalanma kristalda 

əlavə periodik potensialın mövcudluğundan yaranır. If-

ratqəfəsin uzunluğu istiqamətində minizonaların eni 

elektronların bir çuxurdan digər çuxura tunel keçidi eh-

timalı ilə müəyyən olunur və 0,1-0,01eV tərtibinə ma-

likdir. Bu isə kristalın başlanğıc halının zonasının enin-

dən xeyli kiçikdir. 

Aşağıölçülü yarımkeçirici ifratstrukturların elek-

tron hallarının öyrənilməsi və elektronun spektri vasitə-

silə onların idarə olunması bu strukturların xarici maq-

nit sahəsində optik və elektrik xassələrinin nəzəri və 

təcrübi tədqiqatlarını aparmağa imkan yaradır. Belə 

tədqiqatlara xarici maqnit sahəsinin şüalanmanın udul-

masına, yüksəktezlikli keçiriciliyə, statik keçiriciliyə, 

volt-amper xarakteristikasına və s. təsirinin öyrənilməsi 

aiddir. Ədəbiyyatdan məlumdur ki, yarımkeçirici ifrat-

qəfəslərə tətbiq olunan xarici maqnit sahəsi onun elek-

tron spektrini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Ya-

rımkeçirici ifratqəfəslərdə baş verən bir çox qeyri-xətti 

effektlər ifratqəfəslərin yükdaşıyıcılarının mürəkkəb 

dinamikası ilə əlaqəlidir. 

Uzun müddətdir ki, müxtəlif nanostrukturlarda 

elektron-fonon qarşılıqlı təsiri nəzərə almaqla zonada-

xili udulma tədqiq edilir. Bu işdə maqnit sahəsində 

yarımkeçirici ifratqəfəslərdə elektron-fonon qarşılıqlı 

təsirı nəzərə alınmaqla sərbəst yükdaşıyıcılarla işığın 

udulması tədqiq olunmuşdur. 

Maqnit sahəsini ifratqəfəs oxu, yəni Oz oxy isti-

qamətində yönəltsək, onda Landau kalibrəsinə görə 

vektor potensial belə seçilə bilər  (𝐴 = −𝐻𝑦, 0,0). z 

oxu boyunca dSL periodlu, U(z) potensial çuxurlu ifrat-

qəfəslərdə elektronun enerji spektri və dalğa funksiyası 

aşağıdakı kimi  ifadə oluna bilir: 

𝐸𝑛(𝑘𝑧) = (𝑛 + 1 2⁄ )ℏ𝜔𝑐 +
𝛥

2
(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑧 𝑑)

(1) 

𝛹𝑛𝑘𝑥𝑘𝑧
=

1

√𝐿𝑦
𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘𝑥𝑥) 𝜑𝑛𝑘𝑥

(𝑦)𝜉𝑘𝑧
(𝑧)    (2)

Burada   𝝎𝒄 =
𝒆𝑯

𝒎∗𝒄
, 𝒚𝟎 =

𝒄𝑷𝒙

𝒆𝑯
 , Lx, Ly, və Lz ifrat-

qəfəs nümunəsinin ölçüləridir və  𝜉𝑘𝑧
(𝑧)  – z istiqamə-

tində Blox funksiyasını göstərir, 𝑚∗  elektronun ef-

fektiv kütləsi, ∆ - minizonanın eni, d – ifratqəfəsin eni-

dir.Yarımkeçırici ifratqəfəs Oz oxy üzrə periodikdir. 

Elektronun məxsusi funksiyası aşağıdakı şəkildə  

ifadə olunur: 
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   (3) 

Burada Hn -  Ermit polinomu, 𝑅 = √ℏ 𝑚∗𝜔𝑐⁄    - maqnit

uzunluğudur. 

Maqnit sahəsi ifratqəfəsin səthinə  perpendikulyar 

yönəldikdə Landau kvantlanması baş verir və enerji 

diskret səviyyələrə ayrılır. Eyni zamanda z istiqamə-

mailto:guseyn_gb@mail.ru
mailto:raidaibayeva1@gmail.com
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tində elektronlar və deşiklərin hərəkətinin nəticəsi olan 

minizonalar kəsilməz olaraq qalırlar.  

Maqnit sahəsində yüksək tezlikli sahə ilə qarşılıq-

lı təsiri təsvir edən 𝐻𝑅 Hamiltonu operatorunun matris 

elementlərini hesabladıqda, yüksək tezlikli sahə bircins 

hesab olunur. HR matris elementi kvadratının ifadəsini 

aşağıdakı kimi yazmaq olar [3]:   

 

|⟨𝑛𝑘𝑥𝑘𝑧|𝐻𝑅|𝑛′𝑘𝑥
′ 𝑘𝑧

′ ⟩ |2 = (
2𝜋ℏ𝑛0

∈(𝜔)𝜔
) (𝑒

𝛥

2
𝑑 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑧𝑑) /2ℏ)

2

𝛿𝑛𝑛′𝛿𝑘𝑥𝑘𝑥
′ 𝛿𝑘𝑧𝑘𝑧

′                     (4) 

 

∈ - dielektrik sabiti ,  ω və c işıq dalğasının tezliyivə 

sürətidir. 

Hesab edək ki, elektron fonon və elekton foton 

qarşılıqlı təsiri çox kiçikdir. 𝜔𝜏 ≪ 1 (𝜏 elektronun orta 

yaşama müddətidir) olduğundan həyəcanlaşma nəzə-

riyyəsindən istifadə edirik. İşığın baxılan polyarizasi-

yasında birincı tərtib həyəcanlaşma nəzəriyyəsi ilə işı-

ğın udulması baş vermədiyindən, ikinci tərtib həyəcan-

laşma nəzəriyyəsindən istifadə edəcəyik. 

Kvant mexaniki keçid ehtimalı ilə əlaqədar olaraq 

yükdaşıyıcıların fononlardan səpilməsi ilə eyni zaman-

da yükdaşıyıcılar ya foton udur, ya da özündən foton 

buraxır. Bu zaman sərbəst yükdaşıyıcılarla işığın udul-

ma əmsalı belə hesablanır[2]: 
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Burada n0 – şüalanma sahəsində fotonların sayı, fi 

sərbəst yükdaşıyıcıların paylanma funksiyası, Wi – 

ədəbiyyatdan məlum olan aşağıdakı ifadə ilə müəyyən 

olunan keçid ehtimalıdır 1: 

 

( ) ( )  +−−+−−−= −+

fq

qifqifi EEiMfEEiMfW 
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      (6)  

  

burada Ei və Ef –uyğun olaraq başlanğıc və son halda elektronların enerjisini göstərir, ħωq –fononun enerjisidir və  
〈𝑓|𝑀+|𝑖〉 - elektron, fonon və fotonlar arasındakı qarşılıqlı təsir üçün başlanğıc vəziyyətdən son vəziyyətə keçidin 

matris elementləridir.  

Elektron-fonon qarşılıqlı təsirinin matrisa elementi aşağıdakı kimi ifadə olunur 1: 

 

( )yxnnqkkqkkjysy qqJCnlkVlnk
zzzxxx ++

=
,                              (7)    

Burada 
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−
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',' exp                 (8)                                                 

С j
  2=C j

2F j(q)                                                                  (9)  

      

VS – elektronun fononla qarşılıqlı təsirinin enerji operatorudur. Cj – elektronlar və fononlar arasındakı qarşılıqlı 

təsiri xarakterizə edən funksiyadır.  

Elektronlar akustik fononlarla qarşılıqlı təsirdə olduqda  

. 
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(10)     

 

burada 𝐸𝑎𝑐-deformasiya potensialı sabiti, vs - yarımkeçirici səsin sürətidir. 

Ədəbiyyatdan məlumdur ki, Сj
 verilmiş qarşılıqlı təsir potensialının qz –dən asılılığını nəzərə almaya 

bilirik. Elektronların polyar-optik fononlarla qarşılıqlı təsiri üçün: 
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(12)   

 

Burada ε∞ və ε0– yarımkeçiricinin uyğun olaraq yüksəktezlikli və statik dielektrik sabitidir. Fononun enerjisi  

ℏ𝜔𝑞=ℏ𝜔0 const  götürülüb, 𝑁0
−(𝑁0

+)  fononun məhv olmasını (yaranmasını) ifadə edir.  

Elektronların qeyri polyar-optik fononlarla qarşılıqlı təsiri üçün 



H.B. İBRAHİMOV, R.Z. İBAYEVA 

16 

     
V

D
Cnp

0

2
2

2


=   , ( ) 

= 0NqFnp
(13) 

burada D – qeyri-polyar optik deformasiya potensialı sabitidir. 

Elektron-foton və elektron-fonon qarşılıqlı təsirinin matris elementlərindən istifadə edərək elektron, fonon 

və fotonlar arasındakı qarşılıqlı təsir üçün başlanğıc vəziyyətdən son vəziyyətə keçidin matris elementi üçün aşa-

ğıdakı ifadəni alarıq: 
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Yarımkeçirici ifratqəfəslərdə elektronların sayını Ne hesab etsək paylanma funksiyası aşağıdakı şərtdən he-

sablanır:  

( ) =
zx

zx

knk

eknk NEf0
 (15) 

Beləliklə, maqnit sahəsində cırlaşmamış yarımkeçirici ifratqəfəs üçün f0(En(kz)) elektronun paylanma 

funksiyasının ifadəsi belə ifadə olunur [3]: 
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 (6), (14) və (16) ifadələrini (5)-də nəzərə alsaq, maqnit sahəsində yarımkeçirici ifratqəfəslərdə elektron-

fonon qarşılıqlı təsirı nəzərə almaqla zonadaxili optik udulma əmsalı üçün ifadələr alarıq: 
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 𝛿 [(𝑛′ − 𝑛)ℏ𝜔𝑐 −
𝛥

2
(𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑧 + 𝑞𝑧) 𝑑 − 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑧 𝑑) − ℏ𝛺 ± ℏ𝜔0] = 𝛿(𝑓(𝑞𝑧))  (18) 
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Delta funksiya bərabərliyindən istifadə etsək   f(qz) = 0  şərtindən alarıq: 
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əvəzləməsi etsək 
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Burada A və B uyğun olaraq 

∆

2
𝑑𝜔0

Ω
3   və  

∆

2
𝑑

𝜔0Ω
3  kəmiyyətləri ilə mütənasibdir. 

Şəkil 1. α+ -un xarici maqnit sahəsinin  B= 3, 5, 10Tl qiymətlərində hΩ –dan asılılığı. 

Şəkil 2. α+max-ın Δ=0.0024eV qiymətində xarici maqnit sahəsindən (B) asılılığı. 

Şəkil 1-də normallaşdırılmış qiymətlərdə hesab-

lanmış α+ -un xarici maqnit sahəsinin B= 3, 5, 10 Tl qiy-

mətlərində hΩ -dan asılılığı və şəkil 2-də α+max-un 

Δ=0.0024 eV qiymətində xarici maqnit sahəsindən (B) 

asılılığı verilmişdir. Şəkil 2-dən göründüyü kimi α+ - un 

maksimal qiyməti xarici maqnit sahəsinin qiyməti art-

dıqca azalır. Xarici maqnit sahəsi α+max -un qiymətinin 

dəyişməsinə, həm də onun alınma tezliyinə (hΩ) təsir 

edərək böyük tezliklər tərəfə sürüşür. 

Beləliklə, maqnit sahəsi yarımkeçirici ifratqəfəsin 

səthinə  perpendikulyar  yönəldikdə polyar və qeyri-

polyar fononlardan səpilmə halında sərbəst yükdaşıyı-

cılarla işığın udulma əmsalının həm maqnit sahəsinin 

intensivliyindən,  həm də düşən işığın tezliyindən asılı 

olaraq ossilyasiya etdiyi və rezonans şərtinin 𝑁𝜔𝑐 =
𝛺 + 𝜔0 olduğu müəyyən edilimişdir.

_______________________

[1] H.B.İbrahimov. Nanoölçülü yarımkeçirici sistem-

lərdə elektron prosesləri   Bakı: 2012, 254 s. 

[2] G.B.  Ibragimov, Optical intersubband transitions 

in quantum wires with an applied magnetic field. 

Semiconductor Physics, Quantum Electronics & 

Optoelectronics, 2004, V. 7, N 3. P. 283-286. 

[3] R.Z. İbayeva. Yarımkeçirici ifratqəfəslərdə 

müxtəlif səpilmə mexanizmləri ilə işığın 

altzonadaxili udulması. AMEA Xəbərləri, 2019, 

volumeXXXIX, № 5, s. 135-140. 
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G.B. Ibragimov, R.Z. Ibaeva 

LIGHT ABSORPTION BY FREE CHARGE CARRIERS WITH SCATTERING 

MECHANISMS IN SEMICONDUCTOR SUPERLATTICE 

When the magnetic field is directed perpendicular to the surface of the semiconductor cage, scattering from polar and 

non-polar phonons shows that the absorption coefficient of light with free charge oscillates depending on both the intensity of 

the magnetic field and the frequency of the incident light, and resonans condition was obtained. 

Г.Б. Ибрагимов, Р.З. Ибаева 

ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА СВОБОДНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ЗАРЯДА С 

МЕХАНИЗМАМИ РАССЕЯНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКЕ 

Когда магнитное поле направлено перпендикулярно поверхности полупроводника, рассеяние на полярных и 

неполярных фононах показывает, что коэффициент поглощения света со свободным зарядом колеблется в 

зависимости как от напряженности магнитного поля, так и от частоты падающего света, и было получено условие 

резонанса. 
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POLİMER KOMPOZİSİYANIN ELEKTRİK DAĞILMA 
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Polipropilen – aşağı sıxlığı polietilen (PP - ASPE) polimer kompozisiyanın (PK) sabit elektrik sahəsində və 200-300K 

temperatur arasında elektrik dağılma kinetikasının müxtəlif təcrübi şəraitlərdə tədqiqatından alınan nəticələrə baxılmışdır. PK 

nümunələrin qalınlığı, elektrodların forması və elektrik sahəsinin təsir rejimləri dəyişdirilmişdir. Göstərilmişdir ki, bütün hal-

larda elektrik dağılma prosesinin elementar aktının potensial çəpərinin qiyməti eyni olub ~1.3–1.4 eV-dur və təcrübi şəraitdən 

asılı deyildir. 

Açar sözləri: polimer kompozisiya, elektrik dağılma kinetikası, elektrik yaşama müddəti, elementar aktlar. 

UOT: 541(64+127):537.3 

GİRİŞ 

Bərk dielektriklərin elektrik dağılması dedikdə, 

keçirici elektrodlar arasında yerləşən dielektrik nümu-

nəyə gərginlik verildikdə, onlarda deşilmənin əmələ 

gəlməsi başa düşülür. Müəyyən edilmişdir ki, deşilmə 

elektrik sahə intensivliyinin (E) bəzi son qiymətlərinə 

çatanda baş verən kritik akt deyildir, başqa sözlə, bu 

hadisə, kinetik təbiətə malikdir. Elektrik dağılmasının 

kinetik təbiəti özünü onda göstərir ki, eyni bir dielektrik 

nümunənin deşilməsi E-nin müxtəlif qiymətlərində, 

ancaq müxtəlif zaman (τ) ərzində baş verir. Daha doğ-

rusu, E nə qədər az olarsa, τ bir o qədər çox olur [1, 2]. 

Beləliklə, elektrik dağılması fizikasına “elektrik yaşa-

ma müddəti - τ” anlayışı daxil olmuşdur – elektrik sahə-

sinin verildiyi andan deşilməyə qədər olan an. Τ-nin 

olması onu göstərir ki, sahənin təsirilə dielektrik daxi-

lində nümunəni deşilməyə hazırlayan proseslər baş 

verir. Bu proseslər nəticəsində yaranan elementar aktlar 

isə, dielektrik daxilində lokal dəyişiliklər əmələ gətirir 

ki, bunları da şərti olaraq “dağılma elementləri” adlan-

dıraq.  

Onda dielektrikləri deşilməyə hazırlayan bu ele-

mentar aktların tədqiqi, elektrik dağılması fizikasının 

əsas məsələsi sayıla bilər. Müxtəlif kimyəvi tərkibə və 

quruluşa malik dielektriklərin, o cümlədən polimer- 

polimer əsasında olan kompozisiyanın təcrübi tədqiqi 

və elektrik dağılması kinetikasının analizi bir sıra işlər-

də aparılmışdır [2-5]. Polimer və polimer kompozisiya 

(PK) üçün, deşilməyə hazırlıqda iştirak edən bir sıra 

elektrik prosesləri haqda fikir söylənilmişdir. Bura 

elektrodlardan deşik və elektronların daxil olması, 

müxtəlif işarələri həcmi yüklərin əmələ gəlməsi və 

artıb-azalması, elektron “tutacaqların” dinamikası, po-

limer molekullarının ionlaşması və s. aid edilir [2-6]. 

Polimer və PK-nın deşilməyə hazırlıq hallarında iştirak 

edən bu proseslərin kinetik xarakteristikası, yəqin ki, 

müxtəlifdir. Odur ki, elementar aktları ilə birlikdə bu 

hazırlıq proseslərinin aşkar edilməsi PK-nın elektrik 

dağılması fizikasının vacib məsələlərindən biri hesab 

edilir. 

PK-nın elektrik dağılması kinetikasının təcrübi 

tədqiqinə bir çox faktorlar təsir edə bilər. Məsələn: 

elektrodların növü (sıxılmış, səpilmiş), elektrodların 

forması (müstəvi, sfera), nümunələrin qalınlığı və 

elektrik dağılma kinetikasının tədqiqat üsulları və s. 

Odur ki, qeyd edilən faktorlar, elektrik gərginliyi altın-

da olan PK nümunələrini deşilməyə hazırlayan proses-

lərin kinetikası, bu müxtəlif şəraitlər üçün müxtəlif ola 

bilər. 

MƏQSƏD 

Bu işdə məqsəd, təcrübi şəraitləri dəyişdirməklə 

eyni bir polimer kompozitin elektrik dağılma kinetika-

sının elementar aktının xarakterik qiymətlərini müqa-

yisə etməkdən ibarətdir. 

OBYEKT VƏ TƏDQİQATIN METODİKASI 

Əsas obyekt olaraq polipropilen – aşağı sıxlıqlı 

polietilen (PP - ASPE) optimal polimer kompozisiyası 

(PK) götürülmüşdür [3]. Bəzi nəticələri müqayisə et-

mək üçün, PK-in komponentlərindən biri olan 

polipropilenə (PP) aid nəticələr də daxil edilmişdir. 

Bütün ölçmələr PP–ASPE və PP-nin tez soyudulmuş 

(TS) nümunələrində aparılmışdır. 

Elektrik dağılma kinetikası iki üsulla 

öyrənilmişdir. 

1. Yaşama müddəti (τ) müxtəlif elektrik sahə

intensivliyində (E) və temperaturda (T) bir-

başa ölçülmüşdür. Hər ayrı – ayrı təcrübədə

nümunə deşilənə kimi gərginlik sabit saxla-

nılmışdır.

2. Elektrik deşilmə intensivliyinin (Ed), inten-

sivliyin xətti qalxma sürətindən asılılığı tə-

yin edilmişdir vE=dE/dt.

Ed(vE) asılılığı da, τ(E,T) asılılığı kimi U0 və α – 

nın qiymətini təyin etməyə imkan verir. Bu imkan “da-

ğılma elementlərinin” yığılma prinsipindən istifadə et-

məyə əsaslanmış və hissə - hissə yaşama müddətlərinin 

cəmlənməsi Beyli inteqralı ilə təyin edilmişdir [7] 

∫
𝑑𝑡

𝜏(v𝐸,𝑇)
= 1,

𝑡𝑑

0
 (1) 
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burada td – deşilmənin baş verdiyi zamandır, Ed=vE∙td. 

τ(vE,T) funksiyasının qiymətlərini (1)-də yerinə yaz-

dıqda, inteqralın həlli Ed-nin vE-dən asılılığına gəlir. 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN 

MÜZAKİRƏSİ 

Elementar akt haqda məlumat, elektrik yaşama 

müddətinin (τ) sabit elektrik sahə intensivliyindən (E) 

və temperaturdan (T) asılılığının təhlilindən alınır. Po-

limer və polimer-polimer əsasında olan kompozisiyalar 

üçün bu asılılıq aşağıdakı düsturdan tapılır [1 – 4] 

𝜏(𝐸, 𝑇) = 𝜏0 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
𝑈(𝐸)

𝑘𝑇
],  (2) 

bu halda U(E) xətti asılılığa yaxın olur 

𝑈(𝐸) = 𝑈0 −  𝛼𝐸.  (3) 

(2) düsturunda τ0=10-12-10-14s olub, bərk 

cisimlərdə atomların hərəkətinin perioduna yaxın qiy-

mət alır. 𝑘 = 8.6 × 10−5𝑒𝑉/𝐾   olub, Bolsman sabitdir.

τ - nin temperatur asılılığı Bolsman faktoru şəklindədir, 

bu isə dağılma prosesinin istilik fluktuasiya xarakterli 

olmasını göstərir. Əgər proses elementar aktlardan təş-

kil olunursa, onda τ loqarifmik olaraq U(E) potensial 

çəpərini keçməyə kifayət edən enerjinin gözlənilməsi 

fluktuasiyanın orta zamanına yaxın olur [1, 8]. Ona gö-

rə də, elektrik yaşama müddətinin temperatur-güc asılı-

lığının τ(E, T) təhlili polimer və kompozisiyanın dağıl-

ma kinetikasının elementar aktının vacib xarakterik 

qiymətini, yəni potensial çəpərin başlanğıc qiymətini 

(U0) təyin etməyə imkan verir. Bu halda, həmçinin, U0 

azaldan və (3)-də α∙E ilə ifadə olunan elektrik sahəsinin 

təsir xarakteri də təyin edilir. 

Nəzərə alsaq ki, E(t)=vE∙t; Ed=vE∙td, onda (2) 

asılılığı və 𝛼 ∙ 𝐸𝑑/𝑘𝑇 > 1 şərtində (1)- dən alırıq:

𝐸𝑑(v𝐸 , 𝑇) ≈
𝑈

𝛼
+

𝑘∙𝑇

𝛼
𝑙𝑛 (

𝛼𝜏0

𝑘𝑇
) +

𝑘𝑇

𝛼
𝑙𝑛𝑣𝐸 .    (4)

Beləliklə, elektrik dağılma kinetikasının xarakte-

ri, Ed(vE,T) asılılığının müəyyən formasında özünü gös-

tərir. (4)-dən məlum olur ki, sabit temperaturda 

Ed(lnvE) asılılığı xətti olmalıdır və onun mailliyi α-nın 

qiymətini tapmağa şərait yaradır. Ed(lnvE)-nin Ed=0 

görə xətti ekstropolyasiyası isə U0 qiymətini tapmağa 

imkan verir: 

𝑈0 = −𝑘𝑇 [𝑙𝑛 (
𝛼𝜏0

𝑘𝑇
) + 𝑙𝑛v𝐸].  (5) 

293K temperaturda və vE ~ (5 – 7)∙108 V/м∙s aralıq qiy-

mətlərində PP–ASPE nümunələri üçün Ed(vE, T) ası-

lılığı ölçülmüşdür. Τ və Ed ölçülən qiymətlərinin xətası 

çox olduğuna gürə, orta qiymətin tapılması üçün hər bir 

fiziki kəmiyyətə görə 20 nümunədə ölçmə aparılmışdır 

və bu göstərilən qrafiklərdə öz əksini tapmışdır. PP – 

ASPE və PP nümunələri üçün τ-nin E və T- dan asılılığı 

şəkil 1-də verilmiş, nümunələrin xarakteristikaları və 

ölçmənin şərtləri isə cədvəldə göstərilmişdir. Şəkil 1-

də göstərilən nöqtələrin (yəni lgτ-nun hər biri) qiyməti 

üçün  (2) asılılığının ödənilldiyini aydınlaşdırmaq 

məqsədilə (2)-yə uyğun olaraq U(E)=kT(lnτ–lnτ0) qiy-

mətləri hesablanmışdır τ0=10-13s. Hesablamaların nəti-

cələri şəkil 2-də göstərilmişdir. Göründüyü kimi, müx-

təlif E və T -yə uyğun nöqtələr, kiçik xətalarda da olsa, 

düz xətt boyunca kifayət qədər sıx cəmləşmişlər. Belə 

cəmləşmə (2) asılılığının, onun U(E)=Uo–αE xətti 

funksiyası ilə kifayət qədər  yaxşı  uyğunlaşdığını 

göstərir. Onda, şəkil 2- dən PP – ASPE üçün U0≈1.4eV, 

α ≈1.4∙10-28 Kl∙м; PP üçün U0 ≈ 1.1eV, α ≈1.2∙10-28 Kl∙м 

qiymətlərini alırıq.  

Cədvəldə PP–ASPE kompozisiyası üçün U0 və α-

nın qiymətləri verilmişdir. Həmçinin, U0 və α–nın τ–

nin bir başa ölçüldüyü digər elektrodlar sistemindən və 

ölçmə şəraitindən alınmış qiymətləri də verilmişdir. 

Həmçinin, PP–ASPE-nin müxtəlif nümunələri və 

müxtəlif ölçmə şəraitləri üçün ölçülmüş Ed(lgvE) asılı-

lığının nəticələri də cədvəldə verilmiş və şəkil 3-də gös-

tərilmişdir. 

Göründüyü kimi, ölçülmüş Ed(lgvE) asılılığı xətti-

dir. Bu onun (4) ifadəsini uyğun olduğunu göstərir. Şə-

kil 3-dən görünür ki, bu asılılıq Ed=0 şərtində ekstro-

polyasiyası, bütün hallar üçün lgEd≈1 qiymətinə uyğun 

gəlir. 

Şəkil 1. Elektrik yaşama müddətinin temperatur – güc 

 asılılığı. Temperatura: 200 (1); 250 (2) və 293K 

 (3). a – PP – ASPE plyonkası, təcrübi şəraiti –  

 cədvəldə bənd 1; b – PP plyonkası, 30мкм.  

 Təcrübə şəraiti – PP – ASPE üçün verilmiş  

 cədvəldəki bənd 1 kimi. 
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     Cədvəl.  

Müxtəlif təcrübi şəraitlərdə PP+ASPE=80+20 kütlə % - li TS nümunələrin elektrik dağılması 

 prosesinin elementar aktının xarakterik qiymətləri 

№ Təcrübi şərait Ölçmənin növü U0, eV α, 10-28Kl∙м α/e, nм 

1. Plyonka 30мкм. Elektrodlar 

poladdan, sıxılmış, 

müstəvi– müstəvi. 

τ(E,T) 1.4 1.5 0.9 

2. Plyonka 46мкм. Elektrodlar 

poladdan, sıxılmış,  

müstəvi – müstəvi. 

Ed(vE,T) 1.3 1.2 0.8 

3. Plyonka 46мкм. Elektrodlar 

poladdan, sıxılmış,  

sfera – müstəvi. 

τ(E,T) 1.4 1.3 0.9 

4. Plyonka 34мкм. Elektrodla 

poladdan, sıxılmış, 

sfera – müstəvi. 

Ed(vE,T) 1.4 1.4 0.9 

5. Plyonka 22мкм. Elektrodlar 

poladdan, sıxılmış,  

sfera – sfera. 

Ed(vE,T) 1.3 1.3 0.8 

Şəkil 2. Elektrik dağılma prosesinin elementar aktının 

 potensial çəpərinin, şəkil 1-dən alınmış, güc 

 asılılığı. a – PP – ASPE plyonkası;  

 b – PP plyonkası. 

(5) ifadəsindən PP–ASPE kompozisiyasının müx-

təlif nümunələri üçün, ümumi bir qiymət tapırıq: 

U0≈1.4eV. Ed(lgvE) asılılığının mailliyi müxtəlif nümu-

nələr üçün kəskin fərqlənir. Bu, (4) ifadəsinə uyğun 

olaraq 𝛼 = 𝑘𝑇(∆𝐸𝑑/∆𝑙𝑛v𝐸)−1  qiymətlərinin müxtəlif

olduğunu göstərir. U0 və α–nın PP–ASPE kompozisi-

yasının müxtəlif nümunələri üçün alınmış qiymətləri və 

Ed(lgvE) asılılığının ölçülmə şərtləri də, cədvələ daxil 

edilmişdir. 

Cədvəldə PP–ASPE kompozisiyası üçün göstəril-

miş U0 qiymətlərindən çıxır ki, onun elektrik dağılma 

prosesinin başlanğıc potensial çəpərinin qiyməti təqri-

bən sabit olub (1.3-1.4) eV-dur və təcrübi şəraitdən asılı 

deyildir. Onu da qeyd edək ki, PK-nın komponent-

lərindən biri olan PP üçün başlanğıc potensial çəpərinin 

qiyməti U0 ≈1.1eV olub, PK üçün təyin olunmuş U0 

qiymətinə yaxındır. 

 Şəkil 3. PP – ASPE kompozisiyasının deşilmə inten- 

               sivliyinin, elektrik sahə intensivliyinin qalx- 

               ma sürətindən asılılığı. T=293K. Şəkildəki  

     əyrilərin rəqəmləri, təcrübə şəraitlər göstəril- 

               miş cədvəldəki, bəndlərin nömrəsinə uyğun- 

              dur.  

Tədqiqat göstərir ki, elektrik dağılma prosesi 

elektronla əlaqədardır. Elektrodlara gərginlik verildik-

də injeksiya yolu ilə elektron kompozit nümunənin da-

xilinə düşür və elektron “tutacaqlara”– potensial çuxura 

düşərək ossilyator əmələ gətirir, burada hərəkət edən 

elektrondur. Elektrik sahəsinin təsirilə elektronlar fluk-

tuasiya nəticəsində çəpərdən çıxaraq sahə istiqamə-

tində “tutacaqdan” “tutacağa” keçirlər. Nəticədə elek-

tronlar sahə istiqamətində “tullanma” hərəkəti edərək 

anod ətrafında yığılır və lokal həcmi yüklər əmələ gəti-

rirlər. Yüklər kritik qiymətə çatanda deşilmə baş verir. 

Beləliklə, kompozisiyanı deşilməyə hazırlayan elemen-

tar akt, elektronun “tutacaqdan” çıxma aktıdır, yəni ona 

mane olan potensial çəpərdir. Bu potensial çəpər isə 

tətbiq olunan E təsirilə azalır. E nə qədər çox olarsa, 

çəpərin qiyməti bir o qədər azdır və elektronun çə-

pərdən orta çıxma vaxtı da az olur. Nəticədə, həcmi 

yüklərin yığılması tez baş verir və τ azalır. 
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Elektrik sahəsinin təsirilə, elementar aktın poten-

sial çəpərinin azalması (3) ifadəsinə görə αE-dir. qE lo-

kal sahədə elektronun l məsafəsinə hərəkəti zamanı 

enerjisinin dəyişməsi elqE olar (q – sahə intensivliyinin 

konsentrasiya əmsalıdır, e – elektronun yüküdür). On-

da, enerjinin saxlanılması qanununa əsasən α=elq ala-

rıq. Buradan: α/e=l∙q. Cədvəldən görünür ki, α≈(1.2– 

1.5)∙10-28Kl∙м, onda α/e=l∙q ≈ 0.8 – 0.9nм. Onu da qeyd 

edək ki, PP üçün də alınmış α/e qiymətləri buna yaxın-

dır. q əmsalı ilə xarakterizə olunan sahənin lokal inten-

sivliyi elektrodların səthinin hamarlığı, kompozisiya-

nın heterogen quruluşu və onun daxilində yüklərin 

paylanması hesabına əmələ gəlir. q-nun qiyməti bir ne-

çə vahid ola bilər, onda l təqribən bir neçə nм olur. 

Elektronun “tullanma” uzunluğunun belə qiyməti başa 

düşüləndir. Doğrudanda, polimer və onların əsasında 

olan kompozisiyada elektron üçün xarakterik “tuta-

caqlar”, molekula rabitələri arasındakı məsafədir [3, 9]. 

Belə “tutacaqların” effektiv eni, həmçinin onlar 

arasındakı məsafə bir neçə on nм təşkil edir. Ona görə 

də, U0 qiyməti “tutacaqların” dərinliyinə və ya 

elektronun bir “tutacaqdan” digərinə elektrik sahəsi 

istiqamətində keçdiyi çəpərin qiymətinə yaxın hesab 

edilə bilər. 

YEKUN 

PP – ASPE kompozisiyasının temperatur – güc və 

deşilmə intensivliyinin gərginliyin xətti qalxma 

sürətindən asılılığın müxtəlif təcrübi şəraitlərdə 

öyrənilməsinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, bütün 

hallarda kompozisiyanı elektrik dağılmasına hazırlayan 

proseslərin elementar aktının potensial çəpərinin 

qiyməti təqribən eyni (1.3 – 1.4)eV olub, nümunələrin 

qalınlığından, elektrodların formasından və elektrik 

dağılma prosesinin tədqiqat üsullarından asılı deyildir. 
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Е.Р. Алиева 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ АКТЫ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Рассмотрены результаты исследования кинетики электрического разрушения полимерных композиции (ПК) 

полипропилен – полиэтилен низкой плотности (ПП - ПЭНП) в постоянном электрическом поле при 200 – 300К в 

различных условиях экспериментов. Варьировались толщина образцов ПК, вид и форма электродов, режим действия 

и скорости подъема напряженности электрического поля. Показано, что во всех случаях потенциальный барьер 

элементарных актов процесса, контролирующего кинетику электрического разрушения, имеет практически 

одинаковую величину ~ 1.3 – 1.4еВ и не зависит от условий экспериментов. 

E.R. Alieva 

ELEMENTARY ACTS IN THE ELECTRICAL PROCESS 

DESTRUCTION OF POLYMER COMPOSITIONS 

The results of a study of the kinetics of electrical destruction of polymer compositions (PC) polypropylene - low density 

polyethylene (PP - LDPE) in a constant electric field at 200 - 300K under various experimental conditions are considered. The 

thickness of the PC samples, the type and shape of the electrodes, the mode of operation, and the rate of rise in the electric field 

strength were varied. It is shown that in all cases the potential barrier of elementary acts of the process that controls the kinetics 

of electrical destruction has almost the same value ~ 1.3 – 1.4 eV and does not depend on the experimental conditions. 
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Mn:ZnGa2S4 BİRLƏŞMƏSİNİN MAQNİT XASSƏLƏRİNİN DFT 

HESABLAMALARI 
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Mn elementi ilə aşqarlanmış ZnGa2S4 birləşməsinin maqnit xassələri sıxlıq funksional nəzəriyyəsi çərçivəsində təməl 

prinsiplərdən istifadə olunmaqla tədqiq edilmişdir. Hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Mn əvəzlənməsi ZnGa2S4 

birləşməsində maqnit xassələrinin yaranmasına səbəb olur. Müxtəlif saylı supercellərin tam enerji hesablamaları, Mn ilə aş-

qarlanmış ZnGa2S4 birləşməsi üçün ferromaqnit fazanın antiferromaqnit fazaya nəzərən daha dayanıqlı olduğunu göstərmişdir. 

Müşahidə olunan maqnitizmin təbiəti əsasən maqnit momenti 7.90μB olan aşqar Mn atomunun hesabınadır.  

Açar sözlər: DFT, hallar sıxlığı, maqnit momenti, qadağan zolaq. 

UOT: 31.10.+z, 31.15.E 

GİRİŞ 

II–III2–VI4 yarımkeçiricilər qrupuna məxsus 

olan ZnGa2S4 birləşməsi I4 fəza qrupunda kristallaşır.  

Bu kristallar qrupu optoelektron tətbiqlər üçün perspek-

tiv yarımkeçirici materiallar hesab olunur. Bu birləşmə-

lərin yüksək fotohəssaslığa və intensiv lüminessensiya-

ya malik olması səbəbindən, onların strukturunu tədqiq 

etmək üçün EXAFS [1], neytron və elektron səpilmə 

[2] tədqiqatları aparılmışdır. Fotolüminessensiya və hə-

yəcanlanma spektrləri, Raman səpilməsi [3]-işində eks-

perimental olaraq tədqiq edilmişdir. Eu və Mn ion-

larının ZnGa2S4-ə daxil olması ilə struktur qüsurlarının 

nisbətən azalması eksperimental olaraq [4] işində öyrə-

nilmişdir. Kristalın optik və elektrik xassələri [5–8] və 

[9, 10] işlərində tədqiq edilmişdir. Təməl prinsiplərdən 

aparılmış hesablamalarda [11] birləşmənin qadağan zo-

laq eninin düz keçidlə formalaşdığı göstərilmişdir.  

Elmi ədəbiyyatda verilmiş [12] işində birləşmənin 

valent zonasının maksimumunun və keçirici zonasının 

minimumunun Brillüen zonasının mərkəzi simmetriya 

nöqtəsində yerləşdiyi müəyyən edilmişdir (qadağan zo-

lağının eni-2.38eV). Yu və başqaları [13] eksperimen-

tal işində Mn ilə aşqarlanmış  ZnGa2S4 birləşməsinin 

struktur və fotolüminessensiya təbiətini tədqiq edərək 

onların cihazlarda istifadəsini araşdırmışlar. 

Zn1−xMnxGa2Se4-də maqnit aşqarının təsiri [14]-də 

neytron difraksiyası eksperimenti ilə tədqiq edilərək 

göstərilmişdir ki, bu qrupun bütün üzvləri defekt stannit 

quruluşludur və qəfəsda Mn ionları xaotik paylanır. 

ZnGa2S4-də Mn və Ni atomlarının Ga atomlarını əvəz 

etməsi ilə kristalda akseptor xassələrin meydana gəldiyi 

göstərilmişdir. Si atomunun aşqar qismində yarımkeçi-

rici ZnGa2S4 birləşməsinə vurulduğu zaman onun elek-

tron və optik xassələri [15] işində tədqiq edilmişdir. Bu 

zaman qadağan olunmuş zolağın eni 2.14 eV aşqarsız 

halda kristalın qadağan zolağının enindən 2.38 eV kiçik 

alınmışdır. 

Vakansiya, eləcə də aşqarlar maddələrin elektrik 

və optik xüsusiyyətlərində mühüm rol oynayır. Aşqar 

elementlər, adətən, qadağan zolaq eninin dəyişməsinə 

səbəb olur. Bu səbəbdən, uyğun aşqar elementinin düz-

gün seçilməsi kristalların tətbiqi baxımından mühüm 

rol oynayır. Təəssüflər olsun ki, indiyə qədər ZnGa2S4 

birləşməsinə Mn aşqarının təsiri təməl prinsiplərdən 

tədqiq edilməmişdir. İlk dəfə olaraq təqdim olunan işdə 

Mn atomunun birləşmənin elektron xassələrinə təsiri 

araşdırılmışdır. 

HESABLAMA METODU 

İşdə hesablamalar Sıxlıq Funksionalı Nəzəriyyəsi 

(DFT-Density Functional Theory) [16] Quantum Wise-

Atomistix Tool Kit (ATK) [17] proqram təminatı çər-

çivəsində ümumiləşmiş qradient yaxınlaşması (GGA) 

[18] istifadə olunmaqla həyata keçirilmişdir. Elektron-

ion qarşılıqlı təsirinin nəzərə alınması normanı qoruyan 

SG15 psevdopotensialları ilə yerinə yetirilmişdir. 

Strukturun optimallaşdırılması zamanı atomlararası 

qarşılıqlı təsir qüvvəsinin və mexaniki gərginlik ten-

zorunun maksimal qiyməti uyğun olaraq 0.0001 eV/Å 

və 0.0001 eV/Ǻ3 olmuş, dalğa funksiyalarının atom 

orbitalları üzrə ayrılışında kinetik enerjinin maksimal 

qiyməti 150 Ha-ni aşmamışdır. Brillüen zonası üzrə 

inteqrallama Monxromotik-Pak sxemi üzrə, 777 

qridləri istifadə olunmaqla xüsusi nöqtələr üzrə cəm-

ləmə ilə əvəz olunmuşdur.  

NƏTICƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ. 

ZnGa2S4 birləşməsində Mn ionunun maqnit xas-

səsinə təsirini öyrənmək üçün müxtəlif supersellərdə 

iki Ga atomu Mn atomu ilə əvəz edilmişdir. Mn atomu-

nun konsentrasiyası 2×1×1, 2×2×1 verilmiş supersel-

lərdə müvafiq olaraq 7,4% və 3,57% olmuşdur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, [7] eksperimental işində Mn ato-

munun ZnGa2S4 qəfəsindəki Ga atomunu əvəz edə bil-

diyi artıq təsdiq olunmuşdur.  

Mn atomunun konsentrasiyasından asılı olaraq 

dəyişə bilən maqnit xassələrini tədqiq etmək məqsədi 

ilə ferromaqnit (FM) və antiferromaqnit (AFM) hallar 

üçün systemin tam enerjisi hesablanmışdır. FM və 

AFM halları üçün hesablanmış tam enerji arasındakı 

fərq, sistemin enerji baxımından hansı halda daha da-

yanıqlı olduğunu müəyyən etməyə imkan verir. Aparıl-

mış hesablamalar göstərir ki, Mn atomunun kon-
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sentrasiyasından asılı olmayaraq system FM halda da-

yanıqlıdır.  

FM fazasında Mn atomu ilə aşqarlanmış superse-

lin hallar sıxlığı şəkil 1-də göstərilmişdir. Hesablamalar 

göstərir ki, yaranan maqnit momenti əsasən Mn ato-

munun 3d elektron hallarından əmələ gəlir və Fermi sə-

viyyəsinin mövqeyinə təsir edən əsas amildir. 

Şəkil 1. ZnGa2S4 və Mn:ZnGa2S4 birləşmələrinin hallar sıxlığı. 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, təmiz kristalda hər 

iki spin proyeksiyası bir-birinə tamamilə simmetrikdir. 

Bu səbəbdən, sistemin tam maqnit momenti sıfırdır. 

Lakin, aşqarlanmış struktur üçün Mn-nin d-elektron sə-

viyyələrinin yuxarı və aşağı spinləri bir-birini örtmür. 

Beləliklə də, ümumi maqnit momenti sıfra bərabər ol-

mur. Bu, kristalın FM xüsusiyyətlərinə malik olduğunu 

göstərir. Mülliken populyasiyasının təhlilinin nəticələ-

rinə görə, Mn aşqarının daxil edilməsi ümumi maqnit 

momentinin yaranmasına səbəb olur. Qismən maqnit 

momentləri atomlar arasında aşağıdakı kimi paylanır: 

Mn - 7.90μB, o cümlədən 3d-dən 7.56, 3p-dən 0.28 və 
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3s -dən 0.12μB; 4 Zn - 0,004μB; 16 S - 0,06 μB; 6 Ga-

0,026 μB. Qeyd etmək lazımdır ki, Mn atomundan son-

ra maqnit momentinə əsas töhfəni Mn atomu ilə əlaqə-

də olan qonşu 4 S atomu verir. Mn atomunun yaxın ət-

rafında olan S atomlarında müşahidə olunan maqnit 

momenti bu atomlar arasında 3p-3d hibridləşmə nəti-

cəsində baş verir. 

Ga atomunu əzvəz edən Mn atomlarının bir-birinə 

yaxın və uzaq məsafədə yerləşməsindən asılı olaraq 

yaranan maqnit momenti bir qədər fərqli qiymətə malik 

olur. Beləki, Mn atomları bir-birinə yaxın yerləşdikdə 

maqnit momenti 7.99μB, uzaq yerləşdikdə isə bir qədər 

artaraq 8.02μB qiymətini alır. Atomlararası məsafənin 

təhlili göstərir ki, Mn atomunun əlaqədə olduğu ra-

bitənin uzunluğu bir qədər kiçilmiş olur. S və Mn atom-

larının arasındakı məsafənin kiçilməsi Ga-S rabitəsinin 

bir qədər artmasına səbəb olur. Nəticədə qonşu Ga-S 

rabitəsi 2.30 Å-dan 2.41 Å-a qədər artır. Superselin öl-

çüsünün artması Zn8Ga14S32Mn2 ümumi maqnit mo-

mentinin artımı ilə müşahidə olunur (10.80 μB). Daha 

dəqiq desək, qismən maqnit momentləri atomlar arasın-

da aşağıdakı kimi paylanır: Mn-8,174μB; Zn- 0,081μB;  

S - 2,36 μB; Ga - 0,184 μB. 
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DFT CALCULATIONS OF MAGNETIC PROPERTIES OF Mn:ZnGa2S4 COMPOUND 
 

The magnetic properties of the compound ZnGa2S4 doped with the Mn element have been studied using first principles 

calculations within the density functional theory. As a result of calculations, it was determined that the substitution of Mn 

causes the formation of magnetic properties in the compound Mn:ZnGa2S4. The total energy calculations of different supercells 

have shown that the ferromagnetic state is more stable than the antiferromagnetic state. The nature of the observed magnetism 

is mainly due to the Mn atom with a magnetic moment of 7.90μB. 

 

 

Н. А. Исмаилова, С. Г. Асадуллаева 

 

DFT-РАСЧЕТЫ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЯ Mn:ZnGa2S4 

 

Магнитные свойства соединения ZnGa2S4, легированного элементом Mn, были изучены с использованием 

расчетов из первых принципов в рамках теории функционала плотности. В результате расчетов установлено, что 

замещение Mn вызывает формирование магнитных свойств в соединении Mn:ZnGa2S4. Расчеты полной энергии 

различных суперячеек показали, что ферромагнитное состояние более стабильно, чем антиферромагнитное. Природа 

наблюдаемого магнетизма в основном связана с атомом Mn с магнитным моментом 7.90 μB. 



AJP FİZİKA  2022________  ____  section C: Conference 

L.M. Imanov 

26 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

POLYAR VƏ QEYRİ-POLYAR POLİMER ƏSASLI KOMPOZİTLƏRDƏ 

DİELEKTRİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ XÜSUSİ İSTİLİK TUTUMUNUN 

ÖYRƏNİLMƏSİ 

M.Ə. QURBANOV, Z.A. DADAŞOV, G.X. HÜSEYNOVA, 

İ.S. RAMAZANOVA, Ü.V. YUSİFOVA  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu 

Az-1143, Bakı H.Cavid pr.131 

e-mail: mKurbanov@physics.ab.az 

Məqalədə polimer (YSPE, F-23, F-26) və müxtəlif strukturlu seqnetopyezofazadan ibarət kompozitlərin dielektrik para-

metrləri (ε, tgδ) 1 kHs tezlikdə, istilik tutumu isə (-180700)C temperatur intervalında tədqiq edilib. Kompozitlərin dielektrik 

nüfuzluğunun və dielektrik itkisinin temperatur, tezlik və pyezofazanın həcmi payından asılı olaraq dəyişməsi öyrənilmişdir. 

Araşdırılan nümunələrin DSK qurğusunda alınan termoqram əyrisinə əsasən müşahidə olunan keçidlərin entalpiyası hesab-

lanmış və xüsusi istilik tutumunun temperaturdan asılılığı verilmişdir. 

Açar sözlər: dielektrik nüfuzluğu, dielektrik itki bucağı, xüsusi istilik tutumu, dielektrik skan kalorimetriya, polyar və qeyri-

polyar polimer  

PACS:   77.84.Lf    

GİRİŞ 

Məlumdur ki, polimerlər əsasən kiçik dielektrik 

nüfuzluğuna və yüksək dielektrik gücünə malik aktiv 

materiallardır [1-5]. Seqnetopyezokeramika hissəciklə-

ri isə yüksək dielektrik nüfuzluğuna və aşağı istilik 

gücünə malik kövrək materiallardır. Polimerlər əsasın-

da lövhə, disk, silindr, boru, sfera və s. şəkilli 

pyezomateriallar hazırlamaq olur. 

Yüksək Küri temperaturuna malik pyezokerami-

kalar və müxtəlif polimerlər əsasında alınan kompozit-

lərin elektrofiziki, mexaniki və pyezoelektrik xassələri-

nin temperatur dayanıqlığının öyrənilməsi xüsusi əhə-

miyyət kəsb edir. STQ ailəsinə mənsub pyezokera-

mikaların tərkib komponentlərinin sayı artdıqca onların 

spontan deformasiyası və Küri temperaturu azalır. Ona 

görə də, istiliyə davamlı pyezokeramikaları almaq üçün 

əsasən ikikomponentli (PbTiO3-PbZrO3) sistemlərdən 

istifadə edirlər. Beləliklə, polimer və çoxkomponentli 

pyezokeramikalardan ibarət kompozit materiallarının 

öyrənilməsi daha mühümdür və göstərilən nümunələr 

daha yüksək xarakteristikalara malikdir. Polimer matri-

salı kompozitlərin dielektrik nüfuzluğu və dielektrik 

itkisinin temperatur və tezlikdən asılı olaraq öyrənilmə-

si göstərilən nümunələrin tədqiqində ən əlverişli və 

həssas metodlardan biridir [6]. Göstərilən nümunələr-

dən əlverişsiz hava şəraitində elektrik xüsusiyyətləri 

pisləşməyən daha yaxşı materiallar hazırlamaq müm-

kündür. Son dövrlər dielektrik xüsusiyyətlərinə, mexa-

niki dayanıqlığa və asan işləmə mexanizminə malik 

yüksək texnoloji elektron cihazların istifadəsi yeni yük-

sək dielektrik xassəli materialların yaradılmasına im-

kan verir. 

Işin əsas məqsədi polimer əsaslı kompozitlərdə 

dielektrik və istilik parametrləri ilə onun pyezopara-

metrləri arasında əlaqənin müəyyən edilməsidir.  

METODİKA 

Tədqiqat obyektləri kimi götürülmüş polyar 

(PVDF, F-23, F-26) və qeyri-polyar (YSPE, PP) poli-

merlər və romboedrik və tetraqonal struktura malik 

(PKR -1, PKR-8) seqnetopyezokeramikalar əsasında 

kompozitlər alınmışdır. Pyezokeramik fazanın hissə-

ciklərinin ölçüləri 63100 mkm götürülmüşdür. Təd-

qiqat üçün nəzərdə tutulmuş kompozitlər isti presləmə 

metodu ilə alınmışdır. Bu nümunələr yüksək tempera-

tur müqavimətinə və aşağı nəmlənmə xüsusiyyətinə 

malikdir. Nümunələri modifikasiya etmək üçün elek-

trik qaz boşalması plazması qalınlığı 2,5 mm hava qa-

tında yaradılmışdır. Plazmatrona (УПУ-10 qurğusu) 

amplitudu 12kV olan sinusoidal gərginlik tətbiq edil-

mişdir. Elektrik qaz boşalmasının təsir müddəti 0,5–2 

saat götürülmüşdür. 

Öyrənilən nümunələrin dielektrik nüfuzluğu (ε) 

və tgδ itki bucağı 1kHs tezliklərdə və (293473)K 

temperatur intervalında təyin edilməsi üçün E7-8 ciha-

zından istifadə edilmişdir.  

Nümunədə termiki analiz NETZSCH DSC 204 F1 

markalı (Almaniya) diferensial skan kalorimetr ciha-

zında təsirsiz qaz mühitində (arqon) aparılır. Mühafizə 

qazı olaraq, azotdan istifadə olunur. Kütləsi 40 mq olan 

kompozit nümunə alüminium yuvacığa yerləşdirilir. 

Eyni ilə bunun kimi digər yuvacığa etalon nümunə 

olaraq sapfir yerləşdirilir və tamamilə identik şəraitdə 

hər iki yuvacıq 10 K/dəq sürət ilə qızdırılır. Təsirsiz qaz 

axınının sürəti 20 ml/dəq seçilir və tədqiqatlar işin məq-

sədinə uyğun olaraq ((-100600)C temperatur interva-

lında aparılır. 

EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏRİN ANALİZİ 

Işdə əsas məqsəd müxtəlif modifikasiya metodla-

rından istifadə edərək tədqiq olunan kompozitlərin əsas 

makroskopik parametrlərinin (d33, g33 və s.) artırılma-

sıdır. Belə ki, kompozitlərin dielektrik nüfuzluğu (ε)–

reoriyentasiya polyarlaşma dərəcəsini (Pr) və onun sta-

billiyini təyin edir (𝑑33 ≈ 𝑃𝑟 ∙ 𝜀). Ona görə də, tədqiq

olunan kompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun tempe-

ratur, tezlik və həcmi paydan asılılığının öyrənilməsi 

daha mühümdür [6-9]. Bu məqsədlə, şəkil 1-də  elektrik 
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qaz boşalması plazmasının təsiri şəraitində əvvəlcədən 

modifikasiya olunmuş polimer-çoxkomponentli pyezo-

fazalı kompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun tempera-

turdan  asılılığı verilmişdir [7, 10]. Şəkildən görünür ki, 

araşdırılan nümunələr təxminən 433K–də maksimum 

dielektrik nüfuzluğuna malik olur. Həmçinin, pyezofa-

zanın komponentlərinin sayını artırdıqda, dielektrik nü-

fuzluğu artır. Bundan əlavə, tədqiq olunan kompozit-

lərin dielektrik nüfuzluğunun temperaturdan asılılığı 

göstərir ki, Tm -dən böyük temperaturlarda ε(T) asılılığı 

mürəkkəb qanunla dəyişir. Faza keçidlərinin tempera-

turu Küri-Veys qanunu ilə təyin olunur: 

 

1

𝜀
= 𝐴 + 𝐵 (𝑇 − 𝑇𝑚)𝑛   

 

Burada n=1,90, A və B sabitlərdir. 

Mövcud dielektrik materiallarda olduğu kimi, 

kompozitlərin tətbiq sahəsinin genişləndirilməsi üçün 

onların infraqısa tezliklərdə öyrənilməsi də mühüm 

faktordur. Həmçinin, tədqiq olunan kompozitlərin pye-

zofazasının həcmi payı da onların dielektrik nüfuzlu-

ğuna nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir edir. Bu məqsədlə 

şəkil 2-də ftor tərkibli polimer (F-23) və çoxkompo-

nentli pyezokeramika əsasında olan kompozitlərin di-

elektrik nüfuzluğunun pyezofazanın həcmi payından 

asılılığı verilmişdir [2-4]. Şəkildən görünür ki, yüksək 

polyarlığa malik F-23 matrisalı kompozitlərin dielek-

trik nüfuzluğuna pyezofazanın komponentlərinin sayı-

nın təsiri yüksəkdir. Belə ki, göstərilən nümunələrin 

komponentlərinin həcmi payını artırdıqmaqla dörd-

komponentli pyezokeramikalardan ibarət kompozit-

lərin dielektrik nüfuzluğu daha yüksək dərəcədə artır. 

 

 

 
Şəkil 1. Elektrik qaz boşalması plazmasının təsiri şəraitində əvvəlcədən modifikasiya olunmuş  kompozitlərin dielektrik  

             nüfuzluğunun temperatur asılılığı. Ep= 7,5MV/m, Tp= 433K, tp= 0,5 saat. 1-F-23+ PbTiO3-PbZrO3.  

             2- F-23+PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Mn1/3O3;  3–F–23+PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-PbNb2/3Mn1/3O3- 

               -PbW1/2Mg1/2O3; 4-F-23+PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-PbNb2/3Mg1/3O3. 

 

 
Şəkil  2. Polimer (F-23)- çoxkomponentli pyezokeramika kompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun (ε) pyezofazanın  

              həcmi payından (Ф) asılılığı. 1- F-23+ PbTiO3-PbZrO3; 2-F-23+PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-  

              -PbNb2/3Mn1/3O3-PbW1/2Mg1/2O3; 3- F-23+ PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-PbNb2/3Mg1/3O3. 
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Şəkil3. F-26+PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-PbNb2/3Mg1/3O3 kompozitinin verilmiş tezliklərdə dielektrik 

 nüfuzluğunun pyezofazanın həcmi payından asılılığı ε=f(Ф).1-f=10-2Hs; 2 - f=102Hs. 

Şəkil 4. F-23+PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-PbNb2/3Mg1/3O3 kompozitinin dielektrik itki bucağının verilən tezlikdə 

 temperaturdan asılılığı. 1-1 kHs; 2- 102 Hs; 3- 10-2 Hs 

Bundan əlavə, şəkil 3-də  daha yüksək dielektrik 

xassələrə malik F-26+PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-

-PbNb2/3Mg1/3O3 kompoziti üçün f=10-2 Hs və f=102Hs 

tezlikdə dielektrik nüfuzluğunun (ε) pyezofazanın həc-

mi paydan asılılıqları verilmişdir. Göründüyü kimi, bu 

asılılıq çox mürəkkəb keçidlərə malikdir. Əvvəlcə ε pa-

rametri həcmi paydan asılı olaraq az artır, sonra 

Ф=20%-dən başlayaraq sıçrayışla artır və doyma reji-

minə keçir. Verilmiş həcmi pay üçün (Ф=40%) ε-nun 

belə mürəkkəb dəyişməsinin əsas səbəbi polimer matri-

sada dipol momentinə malik polyar qrupların, pyezofa-

zada isə domenlərin sahə istiqamətində oriyentasiyası 

ilə birbaşa bağlıdır.  

Şəkil 4-də tədqiq etdiyimiz nümunələrin dielek-

trik itki bucağının (tgδ) müxtəlif tezliklərdə tempe-

raturdan asılılığı verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, 

nümunənin dielektrik itkisi polimer makromolekulları-

nın zəncirvarı hərəkəti nəticəsində polimerin şüşələşmə 

temperaturu səbəbindən daha effektiv olduğu aşağı tez-

liklərdə temperatur artdıqca artır [12, 15].  

İşdə həmçinin qoyulmuş məsələnin həlli üçün ma-

raq doğuran xarakteristikalardan biri tədqiq etdiyimiz 

kompozitlərin xüsusi istilik tutumudur (cp) [6, 11]. Belə 

ki, xüsusi istilik tutumu (cp) kompozitlərin makrosko-

pik xassələri ilə onların mikroskopik təbiəti arasındakı 

əlaqəni ifadə edir. Şəkil 5-də polimerlər və onlar əsa-

sında alınan kompozitlər üçün tipik DSC termoqramı 

verilmişdir [2]. Qrafikdə temperaturdan asılı olaraq 

kompozitdə gedən struktur dəyişikliklərə uyğun maksi-

mumlar (faza keçidləri) çox dəqiq görünür. Göstərilən 

kompozit nümunəsinə uyğun DSK əyrisindən və 

aşağıdakı ifadədən istifadə olunaraq nümunənin xüsusi 

istilik tutumu (cp) hesablanmışdır:
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𝑐𝑝 =
𝑚𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡

𝑚𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
∙

𝐷𝑆𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 − 𝐷𝑆𝐶𝐵𝑎𝑠

𝐷𝑆𝐶𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 − 𝐷𝑆𝐶𝐵𝑎𝑠
∙ 𝑐𝑝,𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡     

 
Burada cp və cp,standart–uyğun olaraq nümunənin və 

etalonun T temperaturundakı xüsusi istilik tutumu, 

mstandart və msample –uyğun olaraq etalonun və nümu-

nənin kütləsi, DSCstandart və DSCsample uyğun olaraq 

etalonun və nümunənin T temperaturuna uyğun DSC 

siqnalının qiymətidir. 

Şəkil 5-də tədqiq olunan kompozit üçün iki termi-

ki çevrilməyə uyğun anomaliya (maksimumlar) müşa-

hidə edilmişdir: birinci pikin temperaturu 160C-dir və 

bu da matrisa kimi istifadə etdiyimiz polimerin ərimə 

temperaturuna yaxındır. Hesab edirik ki, bu tempera-

turda baş verən termik çevrilmə əriməyə uyğundur. En- 

dotermik effektə uyğun olan bu çevrilmədə 7,6 C/q 

enerji udulmuşdur, yəni bu keçidə uyğun entalpiyanın 

dəyişməsi ΔH=-7,6 C/q-dır.  

DSC termoqramında müşahidə olunan ikinci pik 

460C-də baş vermişdir. Fikrimizcə, bu maksimuma 

uyğun gələn temperatur kompozitdə keramikanın təsiri 

altında formalaşmış maye halda olan hissədə baş verən 

struktur dəyişiklikləri ilə bağlıdır. Ekzotermik effektlə 

müşahidə olunan maksimumun yaranması üçün nümu-

nədən 64,8 C/q enerji ayrılmışdır, yəni keçid en-

talpiyası ΔH=64,8 C/q-dır. 

 

          
Şəkil 5. YSPE–PKR–7M  kompozitinin DSC termoqramı. 

 
Şəkil 7. Polimer–PKR–7M kompozitinin xüsusi istilik tutumunun temperaturdan asılılığı: 1–YSPE–PKR–7M,  

            =40%həc.PKR–7M; 2–YSPE–PKR-7M, =10% həc. PKR–7M; 3–PP–PKR–7M, 40% həc.PKR–7M. 
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Şəkil 6-da YSPE–PKR–7M və PP–PKR–7M 

kompozitlərin xüsusi istilik  tutumunun (cp) tempera-

turdan asılılığı verilmişdir. Alınmış eksperimental nəti-

cələr göstərir ki, cp kompozitlərin polimer matrisasın-

dan, seqnetopyezokeramik fazanın həcmi payından çox 

asılıdır. cp=f(T) asılılığın maksimumuna uyğun tempe-

ratur kompozitin polimer fazasının ərimə temperaturu-

na yaxındır [13-14]. PKR-in həcmi payının sabitliyi şə-

raitində (=40% həcmi) YSPE–PKR–7M və PP–PKR–

7M kompozitlərin cp=f(T) asılılıqlarının maksimumuna 

uyğun temperatur PP–PKR–7M kompoziti üçün daha 

yüksək temperatur oblastına doğru yerini dəyişir. 

Kompozitin seqnetopyezofazasının (PKR-7M) həcmi 

payı azaldıqca cp=f(T) asılılığında maksimuma uyğun 

temperatur disperqasiya olunmamış polimerin ərimə 

temperaturuna təqribən bərabər olur (YSPE üçün 398 

K, PP üçün 150 K). Beləliklə, alınan eksperimental 

nəticələr birmənalı sübut edir ki, maksimumlarda xüsu-

si istilik tutumu disperqatorların həcmi payından və 

polimerin fiziki və kimyəvi strukturlarından   asılıdır.   

Disperqatorun həcmi   payı   artdıqca cp=f(T) asılılığın 

maksimumunun hündürlüyü azalır.cp–nin artması kom-

pozitin polimer matrisasının kristallik fazasının əriməsi 

ilə əlaqədardır. 

NƏTİCƏ 

Tədqiq olunan nümunələrin analizi aparılarkən 

müəyyən olunmuşdur ki, 150C temperaturda göstəri-

lən kompozitlər daha aşağı itki bucağına (tg1,2) və 

daha yüksək dielektrik nüfuzluğuna malikdir. Həmçi-

nin, müəyyən olunmuşdur ki, pyezokeramikaların 

komponentlərinin sayı artdıqca onların dielektrik para-

metrləri də yüksəlir. Dielektrik nüfuzluğunun və di-

elektrik itki bucağının maksimum piklərinin formalaş-

masına uyğun gələn temperatur xüsusi istilik tutumu-

nun maksimumunun formalaşma temperaturuna təxmi-

nən bərabərdir.  

Yüksək dielektrik xassələrinə və aşağı xüsusi is-

tilik tutumuna malik olan kompozitlərin pyezoelektrik 

parametrləri (dij, gij və s.) daha yüksəkdir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ В 

КОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ ПОЛЯРНЫХ И НЕПОЛЯРНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 
В статье исследованы диэлектрические параметры (ε,tg δ) композитов, состоящих из полимера (ПЭВП,Ф-23,Ф-

26) и различных структурных сегнетопьезофаз на частоте 1 кГц и теплоемкость в диапазоне температур (180÷700). 

Исследовано изменение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь композитов в зависимости от 

температуры, частоты и объемной доли пьезоэлектрика. По термограммам исследуемых образцов полученных при 

помощи ДСК рассчитана энтальпия наблюдаемых переходов и приведена температурная зависимость удельной 

теплоемкости. 

 

 

M.A. Kurbanov, Z.A. Dadashov, G.Kh. Huseynova, I.S. Ramazanova, U.V. Yusifova  

 

RESEARCH OF DIELECTRIC PROPERTIES AND SPECIFIC HEAT INCOMPOSITIONS IN 

COMPOSITIONS ON THE BASIS OF POLARY AND NONOPOLARY POLYMERS 

 
The paper investigates the dielectric parameters (ε, tan δ) of composites consisting of a polymer (HDPE, F-23, F-26) and 

various structural ferro-piezophases at a frequency of 1 kHz and heat capacity in the temperature range (180÷700). The change 

in the permittivity and dielectric losses of composites as a function of temperature, frequency, and volume fraction of the 

piezoelectric material has been studied. The enthalpy of the observed transitions was calculated from the thermograms of the 

studied samples, obtained by DSC, and the temperature dependence of the specific heat capacity was given. 
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ВЛИЯНИЕ γ-КВАНТОВ НА ПРИМЕСНУЮ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ 

Cu3In5S9 

Л.Г. ГАСАНОВА, A.З. АБАСОВА

Бакинский  Государственный Университет, AZ 1148, Баку, ул. З. Халилова, 23 

*e-mail: ludmilahasanova@mail.ru

Экспериментально исследовано влияние γ-квантов на примесную люминесценцию в кристаллах Cu3In5S9. В 

качестве источника возбуждения использовался гелий-кадмиевый лазер (λ=0,3716 мкм). Исследованы темпера-

турные зависимости интенсивности люминесценции до и после облучения, а также спектры фотолюминесценции 

при различных дозах облучения. Было показано, что излучение в кристаллах Cu3In5S9. возникает в результате реком-

бинации неравновесных электронов с дырками на локальных уровнях Ес=0,55 эВ и Ес=1,05 эВ, а также, что за пик 

при 1,05 эВ ответственны междоузельные атомы, а за фотолюминесценцию при 0,55эВ ответственны вакансии.  

Ключевые слова: Cu3In5S9, фотолюминесценция,  γ-облучение. 

PACS: 71.55.-i, 78.70 

1. ВВЕДЕНИЕ

Алмазоподобные полупроводники завоевали 

широкую известность благодаря сочетанию ряда 

важных свойств – высокой подвижности носите-

лей тока, фотоэлектрических и термоэлектричес-

ких свойств. Одновременно с изучением полупро-

водниковых соединений с нормальной структурой 

типа сфалерита и вюрцита, проводятся изучения 

соединений с дефектной структурой. 

Одними из этих полупроводников являются 

соединения типа  [1]. В данной работе 

рассматривается влияние γ-квантов на примесную 

люминесценцию Cu3In5S9. Это соединение привле-

кает внимание тем, что из-за большого количества 

атомов халькогена, имеет n-тип проводимости, ко-

эффициент оптического поглощения в пределах 

спектрального диапазона солнечного излучения 

достигает больших значений, что обеспечивает 

высокую поглощающую способность падающего 

излучения в тонких пленках на основе Cu3In5S9. 

Кроме этого благодаря большому количеству де-

фектов Cu3In5S9 обладает высокой радиационной 

стойкостью. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследуемое соединение было синтезировано 

из лигатур. Реакцию образования соединения 

Cu3In5S9 можно описать следующими реакциями: 

либо 

. 

Обычно синтез двойных и тройных соедине-

ний халькогенидов, характеризуется высоким дав-

лением паров халькогенидов и эндотермической 

реакцией которые приводят к резкому увеличению 

температуры при бурном протекании реакции и 

сильным взаимодействием их с кислородом. По-

этому при синтезе принимались меры предосто-

рожности. 

Монокристаллы Cu3In5S9 выращивались мето-

дом медленного охлаждения. Преимущество мето-

да медленного охлаждения заключается в том, что 

в данном случае ни печь, ни ампула не движутся, а 

изменяется только питающий печь ток. Таким об-

разом, применение метода медленного охлаждения 

при постоянном температурном градиенте, устра-

няет механические колебания. 

Применяемые методы позволяли получить 

крупные совершенные монокристаллы, обладаю-

щие металлическим блеском и слоистой струк-

турой. Установлено, что кристаллы Cu3In5S9 имеют 

моноклинную структуру с параметрами a=6,60; 

b=6,96; c=8,12 A0; β=890; z=1. Исследовались 

монокристаллические образцы, сколотые из моно-

литного слитка Cu3In5S9. Для возбуждения исполь-

зовался гелий-кадмиевый лазер (λ=0,3716 мкм). 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И

ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Как известно, люминесцентное излучение 

возникает в том случае, когда процессы реком-

бинации или захвата неравновесных носителей, 

играющие важную роль в фотопроводимости, яв-

ляются излучательными. Поэтому изучение явле-

ния фотолюминесценции, может дать полезную 

информацию о важных особенностях механизма 

фотопроводимости. Несомненно, совместные ис-

следования люминесценции и фотопроводимости 

играют важную роль в выяснении природы цен-

тров излучения, в определении их параметров, а 

также их роль в процессах рекомбинации нерав-

новесных носителей заряда. 

В необлученных кристаллах Cu3In5S9 и при 

малых дозах облучения, наблюдались интенсив-

ные полосы в длинноволновой области при энер-

гиях 0,55 и 1,05 эВ. Анализ полученных данных 

показывает, что излучение в кристаллах Cu3In5S9 

возникает в результате рекомбинации неравновес-

ных электронов с дырками на локальных уровнях 

Ес=0,55 эВ и Ес=1,05 эВ. 
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Рис.1. Температурные зависимости интенсивности     

люминсценции до и после облучения. 

 

При облучении дозой до 30 крад, интенсив-

ность полосы люминесценции фактически не из-

меняется и остается такой же, как и для необлу-

ченных образцов. При этом интенсивность экспо-

ненциально уменьшается с ростом температуры 

(рис. 1). При облучении дозой 50 крад, интенсив-

ность полос люминесценции увеличивается (рис.1, 

кр. 2). С увеличением температуры их интенсив-

ность уменьшается так же, как и для необлучен-

ных образцов. А при высоких дозах облучения 

(100 крад), интенсивность полос при 77 К умень-

шается. При этом спад линии интенсивности с уве-

личением температуры уменьшается. 

Таким образом, получено следующее: с рос-

том дозы облучения, сначала интенсивность полос 

люминесценции возрастает, а при высоких умень-

шается. Это обусловлено изменением зарядового 

состояния уровней и образованием радиационного 

дефекта с донорным характером. Облучение об-

разцов гамма-квантами приводит к образованию 

мелких донорных уровней прилипания с энергией 

0,23 эВ, компенсирующих глубокие акцепторные 

уровни, являющихся очувствляющими центрами 

рекомбинации (r-центрами), что приводит к увел-

ичению фоточувствительности и усилению связан-

ной с r-центрами люминесценции [2]. 
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Рис.2. Спектры фотолюминесценции в облученных кристаллах Cu3In5S9. 1 – до облучения; 2 –30 крад; 

           3 – 100 крад. 

 

Экспериментальные результаты исследова-

ний фотолюминесценции в кристаллах Cu3In5S9 по-

казали, что излучательные переходы на донорные 

уровни совершаются из зоны проводимости (ко-

ротковолновая составляющая) и с акцепторный 

уровней внутри донорно-акцепторной пары (длин-

новолновая составляющая), что зависит от темпе-

ратуры и дозы облучения. Исходя из этого, можно 

сказать, что центр чувствительности в кристаллах 

Cu3In5S9 является сложным образованием, в состав 

которого входят неконтролируемые примеси и 

собственные дефекты, что принципиально не от-

личается от аналогов. Быстрые (безизлучательные) 

центры рекомбинации связаны с комплексами, 

включающими неконтролируемые и ближайшие 

вакансии в подрешетке кристалла. 

На рисунке 2, показаны спектры фотолюми-

несценции необлученных и облученных кристал-

лов Cu3In5S9. Предполагается, что за пик при 1,05эВ 

ответственны междоузельные атомы, количество 

которых экспоненциально возрастает с ростом об-

лучения, а за фотолюминесценцию при 0,55 эВ от-

ветственны вакансии. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Показано, что облучение образцов гамма-

квантами приводит к образованию мелких донор-

ных уровней прилипания с энергией 0,23 эВ, ком-

пенсирующих глубокие акцепторные уровни, яв-

ляющихся очувствляющими центрами рекомбина-

ции (r-центрами). Экспериментальные результаты 

показали, что излучательные переходы зависят от 

температуры и дозы облучения. Поэтому, можно 

сказать, что центр чувствительности в кристаллах 

Cu3In5S9 является сложным образованием, в состав 

которого входят неконтролируемые примеси и 

собственные дефекты. Быстрые (безизлучатель-

ные) центры рекомбинации связаны с комплекса-

ми, включающими неконтролируемые и ближай-

шие вакансии в подрешетке кристалла. Предпола-

гается, что за пик при 1,05 эВ ответственны меж-

доузельные атомы, количество которых экспонен-

циально возрастает с ростом облучения, а за фото-

люминесценцию при 0,55 эВ ответственны ва-

кансии. 

______________________________ 
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L.H. Həsənova, A.Z. Abasova 

Cu3In5S9 KRİSTALLARIN AŞQAR LÜMİNESSENSİYASINA γ-KVANTLARIN TƏSİRİ 

Təcrübi olaraq γ-kvantın Cu3In5S9 kristallarında aşqar lüminessensiyaya təsiri tədqiq edilmişdir. Həyəcanlaşdırıcı 

mənbə kimi helium-kadmium lazerindən (λ=0,3716 μm) istifadə edilmişdir. Şüalanmadan əvvəl və sonra lüminessensiyanın 

intensivliyinin temperaturdan asılılıqları, həmçinin müxtəlif şüalanma dozalarında fotolüminessensiya spektrləri tədqiq 

edilmişdir. Cu3In5S9 kristallarında şüalanma tarazlıqda olmayan elektronların deşiklərlə rekombinasiyası Ec=0,55 eV və 

Ec=1,05 eV lokal səviyyələrdə yaranır və 1,05 eV-də pikinə düyünlərarası atomlar,  0,55 eV-da olan fotolüminessensiyaya 

vakansiyaların cavabdeh olduğu göstərilmişdir.  

L.G. Hasanova, A.Z. Abasova 

INFLUENCE OF γ-QUANTA ON THE İMPURİTY LUMİNESCENCE OF Cu3In5S9 

The effect of γ rays on impurity luminescence in Cu3In5S9 crystals has been experimentally studied. A helium-cadmium 

laser (λ=0.3716 μm) was used as an excitation source. The temperature dependences of the luminescence intensity before and 

after irradiation, as well as the photoluminescence spectra at different irradiation doses, were studied. It was shown that 

radiation in Cu3In5S9 crystals arises as a result of the recombination of nonequilibrium electrons with holes at local levels 

Ec=0.55 eV and Ec=1.05 eV, and also that interstitial atoms are responsible for the peak at 1.05 eV, and photoluminescence at 

0.55 eV is due to vacancies. 
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ПЕРЕНОС НОCИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В СТРУКТУРЕ Al–Se95As5EuF3−Te В 
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В работе приведены результаты исследования влияния сильного электрического поля на перенос электрического 

заряда и установлено, что токопрохождение в структуре Al–Se95As5EuF3−Te при приложении к теллуриевому 

электроду положительного потенциала осуществляется по механизму токов монополярной инжекции, ограниченных 

пространственными зарядами. Механизм переноса заряда происходит при участии заряженных дефектных центров - 

мелких ловушек создаваемых оборванными связями селена, и глубоких - атомами мышьяка. Исследованием темпе-

ратурной зависимости темновой проводимости и стационарной фотопроводимости, а также люксамперной харак-

теристики предложен энергетический спектр локальных состояний, связанных с заряженными дефектами D- и D+. Оп-

ределены энергетическое положение и концентрация локальных состояний, связанные с центрами отрицательной 

корреляционной энергией (U- -центры). 

Ключевые слова: сильные электрические поля, электропроводность. 

PACS:  73.50.Fq, 73.61.Jc. 

ВВЕДЕНИЕ 

Возросший в последнее время интерес к элек-

трическим свойствам халькогенидного стеклооб-

разного полупроводника (ХСП) связан с успехом 

использования их для оптической и электрической 

записи информации. ХСП обладают набором уни-

кальных электрофизических характеристик, что 

обусловлено особенностями энергетического спек-

тра электронов и соответственно транспорта носи-

телей заряда. ХСП широко используются в 

электронике в качестве переключателей, датчиков 

и т.д. Первые же исследования показали перспек-

тивность применения тонких пленок этих матери-

алов в электронике в качестве ключевых элементов 

и элементов памяти, запись информации на кото-

рых осуществляется за счет фазового перехода 

стекло-кристалл. Одним из ключевых параметров 

для понимания природы данного явления оказыва-

ется проводимость аморфных полупроводников в 

сильных электрических полях [1]. Ранние исследо-

вания, выполненные на основе ХСП сложных со-

ставов, показали, что электропроводность образцов 

экспоненциально растет при увеличении прило-

женного напряжения [2]. Увеличение электропро-

водности объяснялось либо возрастанием подвиж-

ности с ростом электрического поля, либо ростом 

температуры активной области [3], либо возраста-

нием концентрации носителей заряда [4-6]. 

Переход из высокоомного аморфного состоя-

ния в низкоомное кристаллическое происходит на 

фоне сильной нелинейности вольт-амперной харак-

теристики (ВАХ). Известны различные модели, 

описывающие нелинейность ВАХ ХСП, но отсут-

ствует общепризнанный механизм, объясняющий 

основные особенности ВАХ указанных материалов 

в сильном электрическом поле. Перенос носителей 

заряда в ХСП осуществляется в основном заряжен-

ными дефектами D- и D+ (так называемые U- - цент-

ры), которые образуются из нейтральных дефектов. 

Введение примеси EuF3 в ХСП, проявляющей-

ся в виде ионов  позволяет направленно изменять 

электронные свойства, в частности, улучшить пара-

метры переноса электрического заряда, повысить 

фоточувствительность  [7, 8], и добиться повыше-

ния оптической прозрачности материала [9]. Это 

объясняется влиянием указанной примеси на пара-

метры собственных заряженных дефектов (D- и 

D+), т.е. дефектов с отрицательной корреляционной 

энергией, так называемых  U— - центров. Одним из 

надежных способов, позволяющих выяснить меха-

низм электронных процессов, ответственных за вы-

шеперечисленные особенности, является исследо-

вание влияния сильного электрического поля на пе-

ренос электрического заряда, которому посвящена 

представленная работа.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

Синтез Se-As-EuF3 осуществлялся сплавлени-

ем соответствующих количеств химических эле-

ментов особой чистоты в вакуумированных до 

10−6мм рт.ст. кварцевых ампулах при температуре 

выше 1200 K во вращающейся печи с последу-

ющим охлаждением в режиме выключенной печи. 

Концентрация примеси лежала в пределах 

0.005−1ат%. Образцы для измерения вольт-ампер-

ной характеристики (ВАХ) представляли собой 

”сандвич“ с алюминиевыми и теллуровыми элек-

тродами и изготовлялись методом термического 

испарения в вакууме 10−6 мм рт.ст. Толщина пленок 

варьировалась в диапазоне 1−10 мкм. ВАХ струк-

туры Al–Se95As5EuF3−Te исследовались при при-

ложении электрического напряжения обеих поляр-

ностей.  

mailto:sqaribova1@gmail.com
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 представлены ВАХ аморфного селе-

на и структуры Al-Se95As5<EuF3>-Te при приложе-

нии к Те положительного (рис.1 а) и отрицательно-

го (рис.1 б) потенциалов при комнатной темпера-

туре. Как видно, ВАХ состоит из нескольких участ-

ков, где при малых напряжениях наблюдается зави-

симость I ~ Vn (n ≤ 1). Далее наблюдается зависи-

мость I ~ Vn, где n в разных участках ВАХ получает 

разные значения, что свидетельствует о переносе 

носителей            заряда    (дырок)   в       структуре 

Al–Se95As5EuF3−Te осуществляемое по 

механизму токов монополярной инжекции, 

ограниченных пространственными зарядами 

(ТОПЗ) при участии ловушек захвата носителей за-

ряда. Далее за омическим участком ВАХ следует 

участок, называемый ‘‘полное заполнение лову-

шек’’, где наблюдается крутой рост силы тока, 

который сменяется квадратичной зависимостью         

I  U2.   

Рис. 1. а - вольтамперная характеристика аморфно- 

 го селена и  структуры Al-Se95As5<EuF3>-Te 

 при приложении к Te положительного по- 

 тенциала (Т300К): 1-Se, 2-Se95As5,  

 3-Se95As5(EuF3)0.005,4-Se95As5(EuF3)0.01,  

 5-Se95As5(EuF3)0.10, 6 - Se95As5(EuF3)0.50, 

 7 - Se95As5(EuF3)1,00. б - вольтамперная ха- 

 теристика аморфного селена и  структуры  

 Al-Se95As5<EuF3>-Te при приложении к Te 

  отрицательного потенциала (Т300К):  

 1-Se95As5, 2-Se95As5(EuF3)0.005,  

 3-Se95As5(EuF3)0.01, 4-Se95As5(EuF3)0.10,  

 5 - Se95As5(EuF3)0.50, 6 - Se95As5(EuF3)1,00 

Квадратичный участок сменяется участком, в 

котором наблюдается область более сильного воз-

растания тока, что обычно связывается с ионизаци-

ей локальных центров [10]. Перенос электрическо-

го заряда в структуре Al–Se95As5EuF3−Te контро-

лируется группами ловушечных центров захвата,

расположенных в разные стороны от уровня Фер-

ми. Одновременно, с этим, значения напряжений, 

при которых наблюдается участок, соответствую-

щий резкому возрастанию тока, т.е. режиму соот-

ветствующему предельному заполнению ловушек 

смешается к высоким напряжениям, что свидетель-

ствует об увеличении концентрации локальных со-

стояний, являющихся ловушками захвата основных 

носителей заряда. В аморфном селене ловушки за-

хвата основных носителей заряда (дырки) являются 

мелкими, т.е. находятся ниже равновесного значе-

ния уровня Ферми [11]. Предполагается, что в 

аморфном селене локальные состояния, контроли-

рующие ВАХ связаны с заряженными собственны-

ми дефектами С1
-, обусловленными оборванными 

связями селена. В Se95As5 наряду с дефектами типа 

С1
-, существуют заряженные собственные дефекты 

Р2
-, создаваемые атомами мышьяка с нарушенной 

координацией. Согласно форме ВАХ энергетичес-

кое положение локальных состояний, соответству-

ющее указанным дефектам должно находиться вы-

ше уровня Ферми, являясь тем самым глубокими

[11]. При низких напряжениях, дырки, инжектиру-

емые в Se95As5 из теллурового контакта захватыва-

ются глубокими ловушками (Еt2), но благодаря 

присутствию равновесных дырок проводимость ос-

тается омической. С увеличением напряжения про-

исходит заполнение центров Еt2 и одновременно 

увеличивается концентрация свободных дырок и 

как только концентрация инжектированных сво-

бодных дырок превышает концентрацию равновес-

ных дырок, ток резко возрастает с увеличением на-

пряжения, т.е. наблюдается так называемый учас-

ток «предельного заполнения ловушек» (рис. 1а). 

Далее ток контролируется ловушками (Еt и Еt1), 

наблюдается ловушечный квадратичный закон. 

Увеличение крутизны ВАХ на последнем участке, 

связано с термополевой эмиссией дырок с уровней 

ловушек. При обратной полярности приложенного 

напряжения, режим ТОПЗ не наблюдается и проис-

ходит резкий рост тока, что также связано полевым 

опустошением ловушек (рис.1 б). При напряжен-

ности электрического поля 105 В/см наблюдается 

N- образная ВАХ, такая нелинейность в сильном 

электрическом поле в работах [12, 13] связывалась 

с многофононной туннельной ионизацией U—- цен-

тров. Линейность ВАХ, представленная на рис. 2 

как зависимость логарифма тока от величины на-

пряжения, свидетельствует об ионизации или дело-

кализации локальных состояний под действием 

электрического поля. На первом этапе процесса 

происходит тепловое возбуждение электрона до не-

которого уровня энергии, затем возбужденные 

электроны туннелируют через потенциальный 

барьер, создаваемый электрическим полем D – и ко-

роткодействующим полем D0 - центра. Принимая 

энергетическое расположение D0 - центра соответ-
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ствующим глубине 0.6 эВ от края валентной зоны, 

авторами работы [14] рассчитана вероятность тер-

моионизации в зависимости от приложенного элек-

трического поля и установлено, что максимальная 

вероятность данного процесса должна иметь место 

при напряженности, превышающей 105 В/см. 

Уменьшение тока видимо, связано захватом сво-

бодных носителей заряда  U− - центрами или же 

рекомбинацией электронов и дырок.   

Рис. 2. Зависимости логарифма силы тока от на- 

 пряженности приложенного электрического 

 поля: 1-Se95As5(EuF3)0.005, 2- Se95As5(EuF3)0.5

На рис. 3 показана температурная зависимость 

тока при различных значениях приложенного элек-

трического поля для структуры  

Al–Se95As5(EuF3)0.5−Te.  

Рис. 3. Температурная зависимость силы тока при 

  различных значениях приложенного элек- 

 трического поля для структуры  

 Al-Se95As5<(EuF3)0.5>-Te: 1-10V, 2-18V,  

 3-32V, 4-56V, 5-100V.      

На рис. 4 показана зависимость энергии акти-

вации проводимости от напряженности приложен-

ного электрического поля для ХСП состава Se95As5, 

содержащего разные концентрации EuF3. Наблюда-

емые особенности ВАХ в области сильных полей 

(где величина напряженности поля превышает 

105В/см) позволяют нам для интерпретации полу-

ченных результатов привлечь механизм, предло-

женный авторами работы [15], согласно которой 

величина тока  

I = AV exp(-
kT

Ea
 ) ,  (1) 

Где  𝐸𝑎 - энергия активации, к – постоянная Больц-

мана, Т-температура, V-напряжение, приложенное 

к образцу, А- величина с размерностью проводи-

мости, характерная для данного образца. Согласно 

[15]  

  A = GqμpVNe  ,  (2) 

где G=S/d коэффициент, характеризующий геомет-

рию образца, μp-подвижность дырок, Ne-концентра-

ция эмиссионных центров, q-заряд электрона. Как 

видно из рис. 4 энергия активации электропровод-

ности уменьшается с ростом напряженности элек-

трического поля по закону:   

Ea = В - qL F    ,  (3) 

где B – характеризует высоту эмиссионного барь-

ера и соответствует половине ширины запрещен-

ной зоны, F – напряженность электрического поля, 

L – активационная длина в соответствии с [15]. 

Используя уравнения (1)-(3) и при учете μp = 10-4 

см2/Всек из кривых рис. 2 и рис. 4. определены 

параметры В,  Ne и  L, результаты которых 

представлены в таблице 1.          

Рис. 4. Зависимость энергии активации проводи 

 мости от напряженности приложенного 

  электрического поля структур: 

 1 – Al-Se95As5-Te,  

 2 –Al-Se95As5<(EuF3)0.01>-Te,  

 3 - Al-Se95As5<(EuF3)0.005>-Te, 

 4 – Al-Se95As5<(EuF3)0.5>-Te,  

 5 – Al- Se95As5<(EuF3)1> -Te.    

 Таблица 1. 
Ne, сm-3  B, эВ  L, нм 

Se95As5    2·1019  0.87  21 

Se95As5(EuF3)0.005    9.4·1018  0.86  22 

Se95As5(EuF3)0.01   9.3·1018  1.00  21 

Se95As5(EuF3)0.1    1.5·1018  0.85  21 

Se95As5(EuF3)0.5    3.1·1018  0.81  23 

Se95As5(EuF3)1   1.25·1019  0.89  20 
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Если принять, что L - активационная длина, 

входящая в формулу (3), соответствует размерам 

областей с пониженной плотностью, то можем 

утверждать, что вводимые примеси, не влияя на 

размеры указанных областей, только изменяют 

концентрацию заряженных собственных дефектов. 

Как видно из таблицы, малые концентрации при-

меси EuF3 уменьшают концентрацию эмиссионных 

центров, а большие увеличивают, но при этом зна-

чение L не изменяется. Предполагается, что в ка-

честве эмиссионных выступают центры с отрица-

тельной корреляционной энергией с уровнями 

энергии, расположенными вблизи середины запре-

щенной зоны, что позволяет нам для интерпрета-

ции полученных результатов привлечь представле-

ние, развитое в рамках модели заряженных соб-

ственных дефектов [16]. Согласно этой модели, пе-

ренос носителей заряда в ХСП контролируется U- - 

центрами, представляющими собой заряженные 

дефекты D+ и D-, которые образуются из исходных 

нейтральных дефектов D0 согласно реакции 

  2 D0 → D++ D-   ,  (4) 

                                                                                         

где D+ и D- -центры являются ловушками для элек-

тронов и дырок. Предполагается, что роль D- - цент-

ров в нашем случае играют центры С1
- и Р2

-, связан-

ные с оборванными связями селена и атомами 

мышьяка с нарушенной координацией, соответ-

ственно. А роль D+- центров играют трехкоордини-

рованные атомы мышьяка и селена. При введении в 

ХСП положительно заряженной примеси А+ (пред-

полагается, что европий, в основном проявляется в 

виде положительно заряженного иона Eu+3) должен 

выполняться закон электронейтральности: 

[А+] + [D+] = [D-]  (5) 

Согласно закону действующих масс количест-

венное соотношение между концентрациями заря-

женных центров определяется выражением: 

[D+] [D-] =  [D0]2  = const  (6) 

Согласно (5) и (6) при введении положительно 

заряженной А+ примеси концентрация D+ - центров 

должна уменьшаться, а концентрация D--центров 

увеличиваться. Действительно, при относительно 

больших концентрациях европия (0.5-1ат%) кон-

центрация D- - центров увеличивается (таблица). 

Влияние EuF3 при малых концентрациях не про-

исходит в рамках модели заряженных собственных 

дефектов, т.е. в результате участия EuF3 концентра-

ция D- - центров уменьшается. Такое же влияние на 

U- -центры оказывают и примеси галогенов, т.е. 

примеси галогенов в малых концентрациях вслед-

ствие химической активности образуя ковалентную 

связь с мышьяком и селеном, уменьшают концен-

трацию собственных дефектов обоих знаков [9]  . 

В работе исследованы температурные зависи-

мости темновой проводимости (ТП) и стационар-

ной фотопроводимости (ФП) (рис. 5), люксампер-

ной характеристики (ЛАХ) состава Se95As5, содер-

жащей ЕuF3. Проводились измерения температур-

ных зависимостей ТП и ФП в области температур 

273  340К,  ЛАХ (рис. 6). 

Рис. 5. Температурные зависимости темнового тока 

 (кривые 1 – 4) и стационарного фототока  

 (кривые 5–8) состава Se95As5 с добавкой  

 EuF3: 1, 5 - Se95As5; 2, 6 - Se95As5(EuF3)0.01;  

 3, 7 - Se95As5(EuF3)0.10; 4, 8 - Se95As5(EuF3)1,00 

Рис. 6. Люксамперная характеристика ХСП 

 состава Se95As5, содержащего EuF3: 

 1- Se95As5, 2- Se95As5(EuF3)0.01,  

 3- Se95As5(EuF3)0.10, 4- Se95As5(EuF3)1,00. 

Для изменения интенсивности света использо-

вался набор нейтральных светофильтров. Измере-

ния проводились в стационарном режиме по стан-

дартной методике.  

На рис.5 приведены температурные зависи-

мости темнового тока (кривые 1-4) и стационарного 

фототока (кривые 5-8) Se95As5 с примесью ЕuF3. 

При высоких температурах фототоки сравнимы 

или меньше по сравнению с темновым током и убы-

вают экспоненциально с увеличением температуры 

(Iph = exp(- ∆Em/kT)) и линейно растут с увеличени-

ем интенсивности падающего света, т.е. реализует-

ся мономолекулярный режим. Исследования пока-

зали, что с ростом интенсивности возбуждающего 

излучения энергия активации температурной зави-

симости фототока на низко- и высокотемператур-
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ных участках (∆Eb,∆Em) не изменяются, а положе-

ние максимума сдвигается в сторону высоких тем-

ператур. 

Энергии активации в участках, соответствую-

щих мономолекулярному и бимолекулярному ре-

жимам рекомбинации выражаются в виде:  

 

∆Em = ( Ed – Ev) - E                             (7), 

 

∆Eb = ( Ea – Ev)/2                                   (8), 

 

где  Ed и Ea – энергии донороподобных и акцепто-

роподобных уровней выше и ниже уровня Ферми.  

Ev- энергия края валентной зоны и E – энергия ак-

тивации темновой проводимости. Из данных по 

температурной зависимости темновой проводимос-

ти и фотопроводимости сделаны оценки положения 

уровней рекомбинации Ed и Ea относительно края 

валентной зоны, а также энергии активации темно-

вой проводимости, т.е. положение уровня Ферми 

(Еf) относительно края валентной зоны (Ev), 

результаты которых представлены в таблице 2. На 

рис. 7 представлена схема энергетических уровней, 

где найденные значения Ed и Ea обозначены через 

Т+ и Т-.  

 
Рис. 7. Схема энергетических уровней, где 

найденные значения Ed и Ea обозначены через T+  и 

T-. 

                                                    Таблица 2. 
 

EuF3, ат.% 

 

 

EA-EV, 

eV 

 

E, eV 

 

ED-EV, eV 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1 

0.6 

0.62 

0.62 

0.64 

0.64 

0.66 

0.98 

0.96 

0.96 

0.95 

0.96 

0.97 

1.18 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.22 

 

В таблице 2 приведено энергетическое поло-

жение акцепторо- и донороподобных центров  ХСП 

Se95As5 с примесью EuF3.  

Если принять, что  А+ и А- уровни,  соответ-

ствующие энергетическому положению  состоя-

ний, связанных с D+ и D-  центрами, то уровни Т+, Т-   

и О+, О- соответствуют их возбужденным состо-

яниям с нулевым зарядом (нейтральные дефекты 

D0), где термические и оптические  переходы меж-

ду дефектами и зонами обозначены с помощью 

уровней Т и О, соответственно.  Судя по графику, 

представленному на рисунке 5, спектры 3 и 4 

утверждают эти высказывания 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
  Из исследований ВАХ установлено, что про-

хождение тока в структуре Al–Se95As5EuF3−Te 

(при положительном потенциале в теллуровым 

электроде) осуществляется по механизму токов мо-

нополярной инжекции, ограниченных простран-

ственными зарядами, при участии мелких и глу-

боких ловушек захвата. Мелкие  ловушки (Et, Еt1), 

соответствующие основному Et и возбужденному 

Еt1 состояниям заряженных собственных дефектов 

С1
-  - обусловлены оборванными связями селена, а 

глубокие Еt2  – атомами мышьяка с нарушенной 

координацией. Установлено что, EuF3 в основном 

влияет на концентрацию глубоких ловушек, распо-

ложенных около уровня Ферми. В исследуемой 

структуре при отрицательном потенциале на теллу-

ровом электроде при напряженностях приложен-

ного электрического поля, превышающих 105 В/см 

наблюдается N-образная ВАХ. Наблюдаемые осо-

бенности ВАХ связывались с  токопрохождением, 

где преобладающую роль играют процессы термо-

полевой ионизации нейтральных и отрицательно 

заряженных U− - центров, а также процессы реком-

бинации электронов и дырок, и захват носителей 

заряда на U− - центры. Показано, что примесь EuF3 

заметно изменяет концентрацию эмиссионных цен-

тров (U- - центров), расположенные вблизи уровня 

Ферми, а их энергетическое положение, длина ак-

тивации остаются неизменными и не зависят от 

концентрации EuF3  [17, 18]. Определено энергети-

ческое положение локальных состояний, соответ-

ствующее основному (А+, А-) и возбужденному (Т+, 

Т; О+ ,О-) состояниям заряженных дефектов (D+ , D- 

- центры). 

______________________________ 
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S.N. Garibova, S.I. Mekhtiyeva, A.I. Isayev, R.F. Sadikhli 

TRANSFER OF CHARGE CARRIERS IN THE Al–Se95As5EuF3–Te STRUCTURE IN STRONG 

ELECTRIC FIELDS 

The paper presents the results of studying the influence of a strong electric field on the electric charge transfer and it 

was  established that the current flow in the Al–Se95As5EuF3−Te structure when a positive potential is applied to Te electrode 

is carried out according to the mechanism of monopolar injection currents limited by space charges. The charge transfer 

mechanism occurs with the participation of charged defect centers - small traps created by dangling bonds of selenium, and 

deep ones - by arsenic atoms. By studying the temperature dependence of dark conductivity and stationary photoconductivity, 

lux-ampere characteristic, the energy spectrum of local states associated with charged defects D- and D+ is proposed. The 

energy position and concentration of local states associated with negative correlation energy centers (U- - centers) have been 

determined. 

S.N. Qəribova, S.İ. Mehdiyeva, A.İ. İsayev, R.F. Sadıxlı 

GÜCLÜ ELEKTRİK SAHƏSİNDƏ Al-Se95As5EuF3-Te STRUKTURUNDA ELEKTRİK 

YÜKLƏRİNİN DAŞINMASI 

İşdə Al-SeAs-Te strukturunda elektrik yükünün daşınma prosesinə güclü elektrik sahəsinin təsirinə həsr olunmuş 

tədqiqatların nəticələri şərh olunmuş və müəyyən edilmişdir ki, Te elektroduna müsbət potensial tətbiq olunduqda cərəyanaxma 

həcmli yüklərlə əhatələnmiş monopolyar injeksiya cərəyanları ilə baş verir. Yükdaşınma mexanizmi yüklü defekt 

mərkəzlərinin - selenin qırılmış rabitələrinin yaratdığı dayaz və arsen atomlarının yaratdığı dərin tələlərin iştirakı ilə baş verir. 

Qaranlıq keçiriciliyinin temperatur asılılığı və stasionar fotokeçiricilik, lüks-amper xarakteristikası tədqiqatlarından  D- və D+ 

yüklü defektlərlə bağlı lokal səviyyələrin enerji spektri təklif olunmuşdur. Mənfi korrelyasiya enerjili mərkəzlərlə (U- - 

mərkəzlər) bağlı olan lokal halların enerji səviyyəsi və konsentrasiyası təyin edilmişdir. 
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САМАРИЕМ НА СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ХАЛЬКОГЕНИДНОГО СТЕКЛООБРАЗНОГО ПОЛУПРОВОДНИКА 
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Методами рентгеноструктурного анализа и атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследовано влияние легиро-

вания редкоземельным элементом (РЗЭ) самарием на локальную структуру и морфологические особенности поверх-

ности пленок халкогенидной стеклообразной полупроводниковой (ХСП) системы Se95Te5. Исследованы Раман спект-

ры термически напыленных пленок аморфного селена, чистого ХСП состава Se95Te5, а также Se95Te5, легированного 

самарием. Показано, что Раман спектры аморфного селена состоят из двух полос с максимумами 40.5 и 254 см−1, а 

остальные образцы из трех полос с максимумами 37.1−40.3, 208.8−211.9 и 248.4−253.3 см−1 в зависимости от уровня 

легирования. Наблюдаемые особенности объяснены изменением относительных долей различных структурных еди-

ниц, а также возможным изменением локальной структуры на уровне среднего и ближнего порядков. 

Ключевые слова: халькогенидные стекла, первый резкий дифракционный максимум, локальная 

структура. 

UDK: 539, 543 

ВВЕДЕНИЕ 

Халькогенидные стекла на основе сульфидных, 

селенидных и теллуридных сплавов в бинарных 

или многокомпонентных системах являются очень 

перспективными материалами для различных 

оптических и фотонных приложений. Эти стекла 

являются низкофононными энергетическими мате-

риалами и, как правило, прозрачны от видимой 

вплоть до инфракрасного диапазона. Халькогенид-

ные стекла, легированные редкоземельными эле-

ментами, такими как Sm, Eu, Er, Nd, Pr и др., могут 

применяться в многочисленных оптически актив-

ных устройствах. Эти стекла оптически сильно не-

линейны и поэтому могут быть полезны для всех 

оптических переключений. Несмотря на то, что 

халькогенидные стекла применяются в основном в 

качестве пассивных устройств, они также привле-

кательны для изготовления активных устройств, та-

ких как волоконные лазерные усилители и нелиней-

ные компоненты.  

Халькогенидные стекла чувствительны к поглоще-

ниям электромагнитного излучения и проявляют 

различные фотоиндуцированные эффекты в ре-

зультате освещения. Для объяснения этих эффектов 

были предложены различные модели, которые 

можно использовать для изготовления дифракци-

онных, волноводных и волоконных конструкций. 

Халькогенидные волокна хорошо подходят для хи-

мических сенсоров, поскольку практически боль-

шинство молекулярных частиц вибрируют в инфра-

красном диапазоне. Халькогенидные волокна мож-

но использовать в системах волоконно-оптических 

химических датчиков для количественного дистан-

ционного обнаружения и идентификации, а также 

обнаружения химических веществ в смесях [1].  

     Двумерная фототермическая терапия (ФТТ) 

на основе наноматериалов в настоящее время ин-

тенсивно исследуется как многообещающий под-

ход к радикальному лечению рака. Однако высокая 

токсичность, умеренная эффективность и низкая 

однородность остаются критически нерешенными 

вопросами, препятствующими их клиническому 

применению. Таким образом, существует острая 

необходимость в разработке универсальных нано-

материалов для удовлетворения клинических 

ожиданий. Для достижения этой цели авторы [2] 

разработали стабильные, очень однородные по раз-

меру и нетоксичные наноматериалы, изготовлен-

ные на основе теллура-селена (TeSe). Опыты по-

ставленные на мышах показало, что под воздей-

ствием света наночастицы TeSe почти полностью 

уничтожают рак в легких.  

Таким образом, актуальность исследований 

стеклообразного селена, соединений селена с изо-

электронным аналогом теллуром, а также модифи-

цированных редкоземельными элементами, обла-

дающими ярко выраженным свойством перемен-

ной валентности, не подлежит сомнению, несмотря 

на то, что изучение этих материалов были начаты, 

например, в Институте Физики НАН Азербайджана 

еще в шестидесятых годах прошлого века. Большой 

вклад в эти исследования внесли сотрудники шко-

лы академика Г.М.Абдуллаева (акад. М.И.Алиев, 

Дж.Ш. Абдинов, член. кор. НАН С.И. Мехтиева и 

др.). Уже тогда было показано, что добавление в 

аморфный селен изоэлектронных (сера, теллур) и 

разветвляющих (мышьяк) элементов, улучшает 

кристаллизационную устойчивость и электронные 

характеристики, что цепочечная структура с Ван-

Дер-Ваальсовскими связями между цепочками дает 

возможность, изменяя технологические процессы, 

создавать элементы с заданными оптическими, 
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электрическими и др. параметрами. Однако, необ-

ходимо учитывать тот факт, что материалы ХСП не 

обладают трансляционной симметрией и только на-

личие ближнего и среднего порядков в атомной 

структуре определяет их полупроводниковые свой-

ства. Структура и состав стеклообразных сплавов 

являются главными факторами, определяющими 

весь комплекс свойств стекол. На знании структуры 

стекла, закономерностей образования и сосущест-

вования структурных единиц основаны подходы к 

прогнозированию свойств стекол определенных со-

ставов и границ стеклообразования. Выводы о 

структуре материала могут быть сделаны лишь на 

основании комбинаций различных методов иссле-

дования. 

Настоящая работа посвящена исследованию 

структуры и морфологии поверхности пленок ХСП 

материала Se95Te5 и влияния на них легирования 

самарием с применением методов рентгеновской 

дифракции, атомно-силовой микроскопии и Рама-

новского рассеяния света.  

1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Синтез ХСП состава Se95Te5 с примесью сама-

рия осуществлялся сплавлением соответствующих 

количеств химических элементов особой чистоты в 

вакуумированных до 10-4 мм.рт.ст. кварцевых ампу-

лах при температуре 900С во вращающейся печи с 

последующим охлаждением в режиме выключен-

ной печи. Примесь вводилась в процессе синтеза, 

концентрация ее лежала в пределах 0,05÷1ат %.  

Пленки, используемые в исследованиях, полу-

чены термическим испарением со скоростью ~ 0.3 

мкм/сек на стеклянные подложки в вакууме под 

давлением 10-4 мм. рт. ст. Толщина пленок измеря-

лась интерферометрическим методом и варьирова-

лась в диапазоне 1-10 мкм. 

Исследования агрегатного состояния и струк-

туры осажденных пленок проведены рентгено-

структурным анализом на порошковом дифракто-

метре D8 ADVANCE фирмы Брукер (Германия), 

при режиме 40 кV, 40 mA, 5<2ө<800, ⋋=1,54185 Å. 

Дифракционные картины анализированы с подгон-

кой их к Лоренцевым функциям, используя метод  

дважды дифференцирования максимума, и приме-

нена  специальная программа для определения та-

ких параметров дифракционного максимума как 

положение (2ө), и ширина соответствующая поло-

вине максимума (FWHM). 

Исследования морфологии поверхности полу-

ченных пленок проведены с помощью атомно-си-

лового микроскопа марки AIST–NT (Tokyo Instr., 

Japan). АСМ исследования образцов проводились в 

полуконтактном резонансном режиме. Поверхнос-

ти образцов с размерами 2х2 мм очищены с 

помощью чистого азота и помещены на держатель 

образца АСМ. Размер сканированной области со-

ставлял  ~ 1мкм2. 

Исследования Раман спектров напыленных 

пленок аморфного Se, чистого Se95Te5 и 

Se95Te5<Sm>x (x=0,05; 1 ат.%) проводились в 3D 

конфокальном лазерном микроспектрометре 

Nanofinder 30 (Tokyo Instr., Japan). Длина волны 

возбуждения 𝜆=532 нм. Радиус сечения падающего 

на пленку лазерного луча был равен ~4 мкм.  При-

емником излучения служила охлаждаемая ССD– 

камера (T~173 К), работающая в режиме счета фо-

тонов, время экспозиции при этом составляло 

1мин.   

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И

ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 1 показаны кривые распределения 

интенсивности дифракции рентгеновских лучей в 

пленках исследованных материалов. Как видно из 

рисунка на дифракционных картинах исследуемых 

ХСП, как и во многих стеклах [3-10], наряду с ши-

рокими максимумами, указывающими на их 

аморфность, наблюдаются узкие максимумы, назы-

ваемые первый резкий дифракционный максимум 

(first sharp diffraction peak - FSDP). FSDP отличается 

от других максимумов аномальной зависимостью 

от температуры и давления [6] и существование его 

связывают с упорядочением в масштабах среднего 

порядка (medium-rangeorder -MRO) [5, 8-10]. 

Рис. 1. Рентгендифракционные картины пленок составов Se95Te5 (кривая 1.), Se95Te5Sm0.25  (кривая 2.) и 

 Se95Te5Sm1  (кривая 3.) 
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Из первого дифракционного пика на кривых 

рассеяния, согласно формулам Вульфа-Брегга и 

Шерера [11-12], вычислены R–«квазипериод» 

структуры или флуктуации плотности атомов,  по-

вторяемость которой  в некоторой области корреля-

ции может обусловливать появление FSDP; L – 

длина  корреляции (размер области MRO), т.е. раз-

мер области в которой поддерживается периодич-

ность флуктуации атомов и диаметр нано-пустот D 

[13-14] . Результаты представлены в таблице 1.  

 

                                                      Таблица 1. 

Значения параметров ближнего и среднего 

порядков чистого и легированного самарием ХСП 

состава Se95Te5. 

 
 

 

 

R(Å) 

 

L1(Å) 

 

D(Å) 

Se95Te5 4,02 12,94 4,63 

Se95Te5Sm0.25 4,07 8,8 4,62 

Se95Te5Sm1 3,35 8,16 3,85 

 

На рисунке 2 представлены двухмерные – 2D 

и трехмерные – 3D АСМ изображения пленок 

Se95Te5, легированных самарием. В таблице 2 при-

водятся численные значения параметров шерохова-

тости, характеризующие морфологические особен-

ности поверхности пленок. Здесь Ra- средняя ариф-

метическая шероховатость, т.е. среднее арифмети-

ческое абсолютных значений вертикальных откло-

нений от средней линии; Rq- средняя квадратичная 

шероховатость, является квадратный корень из 

среднего арифметического квадрата вертикальных 

отклонений от опорной линии. Средняя квадратич-

ная шероховатость характеризует ширину гисто-

граммы распределения высот, чем больше Rq, тем 

шире гистограмма и тем грубее поверхность, что и 

наблюдается в наших исследованиях с увеличени-

ем уровня легирования; Rsk- коэффициент асиммет-

рии поверхности, описывает асимметрию гисто-

граммы распределения высот. Rzmax- максимум ше-

роховатости, показывающий максимальный пере-

пад высот между самой верхней и нижней точками 

поверхности профиля. Rzav- наиболее часто встре-

чающаяся высота. 
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Рис. 2. Двухмерные– 2D и трехмерные– 3D АСМ изображения рельефа поверхности и гистограмма распреде 

 ления максимумов пленок Se95Te5, легированных самарием (а– Se95Te5; б– Se95Te5Sm0.25; в– Se95Te5Sm1). 

     Таблица 2. 

Значения параметров шероховатости поверхности пленок чистого и легированного 

самарием ХСП состава Se95Te5. 
ХСП составы Se95Te5 Se95Te5+0,25ат% Sm Se95Te5+1ат%Sm 

Ra, nm 0,270729 0,381862 1,12372 

Rq, nm 0,367469 0,495805 1,65846 

Rsk, nm 1,3849 0,947744 2,02772 

Rzmax,nm 3,74495 6,34558 22,6086 

Rzav,nm 0,962931 1,38118 4,82635 

Рис. 3. Раман спектры пленок аморфного селена Se 

 (кривая 1) и составов Se95Te5 (кривая 2),     

 Se95Te5<Sm>0.05 (кривая 3), Se95Te5<Sm>1  

 (кривая 4) снятые при комнатной температу- 

 ре и мощности лазерного излучения 4 мВт. 

Раман спектры пленок аморфного селена (кри-

вая 1), Se95Te5 (кривая 2) и Se95Te5, легированного 

самарием (кривая 3, 4), представлены на рисунке 3. 

Как видно из рисунка, в спектре аморфного селена 

наблюдается хорошо выраженный широкий пик с 

максимумом 40.5 см−1 и относительно узкий пик с 

максимумом 254 см−1. Пик с максимумом 251 см−1, 

близкий по значению к узкому пику, наблюдался и 

в других работах, посвященных аморфному селену 

[15–18], и приписывался колебательной моде 

ковалентной связи Se–Se, длина которой составляет 

2.35A [15]. В ХСП составах Se95Te5 и Se95Te5, 

легированных разными процентами самария, ука-

занные пики сохраняются. Однако в зависимости от 

химического состава и концентрации легирующих 

атомов указанные пики подвергаются изменениям 

и появляются новые пики. При частичной замене 

атомов селена атомами теллура (Se95Te5) интенсив-

ность указанного пика уменьшается и появляется 

полоса с максимумом 211.7 см−1, которая, согласно 

[19], соответствует колебаниям связи Se–Те. Из-

вестно, что аморфный селен состоит из длинных 

полимерных цепей и восьмичленных колец, внутри 

которых между атомами существуют ковалентные 

связи, а между различными структурными элемен-

тами ванн-дер-ваальсовы связи [20]. Добавка тел-

лура к аморфному селену приводит к частичному 

разрушению кольцевых молекул и укорачиванию 

полимерных цепей. В результате этого число связей 
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Se–Se уменьшается, и образуются связи Se–Те, со-

провождающиеся появлением полосы (211.7см−1), 

соответствующей указанным связям. Как видно из 

рисунка, легирование самарием изменяет форму и 

интенсивность пиков в Раман спектре. При этом 

продолжается уменьшение интенсивности пика 

полосы при 254 см−1 и рост пика полосы при 211.7 

см−1, а также слабое расширение последнего в низ-

кочастотную сторону спектра. Последнее, по-види-

мому, связано с химической активностью атомов 

самария, образующих связи как с селеном, так и с 

теллуром (Sm–Se, Sm–Te, Se–Sm–Te, а также 

пирамидальные структурные элементы с участием 

атомов самария SmSexTe3−x). Частоты колебатель-

ных мод, соответствующие указанным связям, 

близки друг другу и, перекрываясь, образуют по-

лосы.  

Как видно из рисунков и таблиц, как струк-

тура, так и морфология поверхности пленок Se95Te5 

заметно изменяются легированием. Изменения, 

происходящие в структуре и морфологии поверх-

ности можно объяснить в рамках пустотно-кластер-

ной модели Эллиота [11-12] и модели собственных 

заряженных дефектов (D+ и D-) [3] с учетом осо-

бенностей распределения атомов самария и их хи-

мической активности. Предполагается, что атомы 

самария в малых концентрациях, как активный эле-

мент образуют химические связи со всеми элемен-

тами, входящими в аморфную матрицу. А часть 

атомов самария в аморфной матрице проявляется в 

виде положительных ионов и накапливается вокруг 

D--центров. Таким образом, в результате легирова-

ния, особенно в больших концентрациях, увеличи-

вается степень неупорядоченности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возникновение FSDP на кривых распределе-

ния интенсивности дифракции рентгеновских лу-

чей исследуемых ХСП материалов связывалось с 

существованием упорядочения в масштабах сред-

него порядка. Используя FSDP параметры опреде-

лены квазипериод структуры в области MRO, 

размеры указанной области (длины корреляции) и 

диаметры существующих нано-пустот. Легирова-

ние приводит к уменьшению значения указанных 

параметров. Кроме того, анализ АСМ изображения 

пленок показало, что с легированием заметно рас-

тет шероховатость поверхности. Полученные ре-

зультаты объяснены в рамках пустотно-кластерной 

модели Эллиота и модели заряженных дефектов, с 

учетом химической активности атомов самария, 

проявлением их в виде положительных ионов и 

особенностью их распределения.  

            Исследованы Раман спектры термически на-

пыленных пленок аморфного селена, чистого ХСП 

состава Se95Te5, а также Se95Te5, легированного са-

марием. В аморфном селене наблюдается узкая по-

лоса с максимумом 254 см−1, соответствующая ко-

лебательной моде ковалентной связи Se–Se. В 

Se95Te5 интенсивность указанного пика уменьшает-

ся и появляется новая полоса с максимумом 

211.7см−1, что связано с уменьшением доли связи 

Se–Se и образованием связи Se–Те. При легирова-

нии Se95Te5 самарием последняя полоса уширяется 

и продолжает расти по интенсивности. Такое пове-

дение Раман спектров объясняется образованием 

связей Sm–Se, Sm–Te, Se–Sm–Te, а также пирами-

дальных структурных элементов SmSexTe3−x.
 

_____________________________________ 

S.U. Ataeva, S.I.  Mekhtieva, A.I. Isaev 

 

INFLUENCE OF SAMARIUM RARE-EARTH DOPING ON THE STRUCTURAL 

FEATURES OF THE CHALCOGENIDE GLASSY SEMICONDUCTOR Se95Te5 

 
Effect of samarium doping on the local structure and morphological features of films surface of the Se95Te5 chalcogenide 

glassy semiconductor system have been investigated by X-ray analysis and atomic force microscopy methods. It was 

investigated the Raman scattering spectrums of evaporated selenium films, Se95Te5 chalcogenide glassy semiconductor, and 

also same structure doped by Sm. It is shown, that the spectrum of light combinational dispersion of amorphous selenium 

consists of two strips with 40.5 and 254 cm−1 maximums, and the other samples of three strips with 37.1−40.3, 208.8−211.9 

and 248.4−253.3 cm−1 which strongly changed by doped. Observed features are explained by change of the relative share of 

various structural units, and also possible the change of local structure at the level of an average and a near order. 

 
S.U. Atayeva1, S.İ. Mehtiyeva1, A.İ. İsayev1 

 

NADİR TORPAQ ELEMENTİ SAMARİUM İLƏ LEGİRƏLƏNMƏNİN Se95Te5 HALKOGENİD 

ŞÜŞƏVARİ YARIMKEÇİRİCİSİNİN QURULUŞ XUSUSİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ 

 
          Se95Te5 halkogenid şüşəvari yarımkeçirici sisteminin lokal quruluşuna və morfoloji xüsusiyyətlərinə samariumla 

legirələnmənin təsiri rentgenstruktur analizi və atom-qüvvə mikroskopu metodları ilə öyrənilmişdir. Amorf selenin, təmiz 

Se95Te5 HŞY tərkibinin və həmçinin samariumla legirələnmiş Se95Te5 sisteminin termik buxarlanma yolu ilə alınmış nazik 

təbəqələrində Raman səpilmə spektrları öyrənilmişdir. Legirələnmənin səviyyəsindən asılı olaraq göstərilmişdir ki, amorf 

selenin Raman spektrları maksimumları 40.5 və 254 sm-1 olan iki xətdən, digər nümunələrdə isə maksimumları 37.1-40.3, 

208.8-211.9 və 248.4-253.3 sm-1 olan üç xətdən ibarətdir. Müşahidə olunan xüsusiyyətlər müxtəlif quruluş vahidlərinin nisbi 

paylarının dəyişməsi, həmçinin lokal quruluşun yaxın və orta nizam tərtibində dəyişmə ehtimalı ilə izah olunur. 
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DOPİNQ OLUNMUŞ (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007) MONOKRİSTALLARININ 

BƏZİ FİZİKİ XASSƏLƏRİ 

P.H. İSMAYILOVA, N.Z. HƏSƏNOV, K.M. HÜSEYNOVA, 

S.B. KAZIMOV, Ə.B. MƏHƏRROMOV  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu 

H.Cavid pr. 131, AZ 1143, Bakı, Azərbaycan 

e-mail: p.ismayilova@physics.science.az 

Temperaturun 77-300 K intervalında üçqat TlGaSe2 yarımkeçirici birləşməsinin nadir torpaq elementi olan neodimlə 

aşqarlanmasının kristalın optik və fotoelektrik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur.  (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x – da (0 ≤ x≤ 0,007) 

x-in  artması ilə fotokeçiriciliyin spektrində fotocərəyanın maksimumunun kiçik enerjilərə doğru yer dəyişdiyi müəyyən olun-

muşdur ki, bu da dərin olmayan aşqar mərkəzlərinin meydana çıxması ilə bağlıdır. Optik udulma sərhədinin tədqiqi 

(TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 birləşmənin qadağan zonasının enini Eg təyin etməyə imkan verdi. Belə ki, Eg öyrənilən temperatur 

intervalında TlGaSe2 – yə nəzərən ortalama 75 meV azdır. Həmçinin neodimlə aşqarlanmanın Eg –nin temperatur asılılığına 

təsiri də öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: bərk məhlul, nadir torpaq elementi, optik udulma sərhədi, fotokeçiricilik 

PACS: 82.33.Pt;  72.40.+w; 78.20.Ci 

Son illər nadir torpaq elementləri ilə dopinq olun-

muş yarımkeçiricilərin tədqiqinə həsr olunmuş işlərin 

sayı çoxalır. Nadir torpaq elementləri daxil olmuş bir-

ləşmə və bərk məhlullar qeyri adi fiziki – kimyəvi xas-

sələrə malik olmaları ilə böyük maraq doğurur. Yarım-

keçirici materiallara nadir torpaq elementlərinin dopinq 

olunması aşqar oblastdakı fotohəssaslığı, fotolümines-

seniyanı yüksəldir [1-5]. Öyrəndiyimiz          

(TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x sistem bu baxımdan da effektiv 

material hesab olunur.  

(TlGaSe)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007) sistemində 

qarşılıqlı təsiri təyin etmək üçün TlGaSe2 birləşməsinin 

əsasında yaranan bərk məhlulun hal diaqramı tədqiq 

olunmuşdur. Fiziki-kimyəvi analizlərin nəticələrinə 

əsasən (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x-in hal diaqramında evtek-

tika müşahidə edilmişdir. (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x siste-

minin evtektikası 1050 K-də 20 mol% Nd2Se3 olur. Bu 

temperaturda Nd2Se3-ün TlGaSe2-də həll olması 

7mol%-ə qədər olur [6]. 

(TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007) monokris-

talları Bricmen Stokbarger metodu ilə alınmışdır. Alın-

mış monokristal nümunələrinin temperaturun 77-300K, 

fotonların enerjisinin 0,8-3 eV oblastında fotokeçirici-

liyi öyrənilmişdir. Elektrik sahəsi laylar boyunca, işıq 

isə laylara perpendikulyar istiqamətdə yönəlmişdir. 

Nümunəyə indium ilə omik kontaktı qoyulmuşdur. 

      Cədvəl 1. 

(TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007) monokristallarının 

bəzi fotoelektrik parametrləri. 

x ρ, Om ·sm 

300K 

Rq/Ri , 100 lk 

300K 77K 

0 5·106 2 102 

0,003 1-1,5 1-1,5 

0,005 2-3·105 5-10 102-103 

0,007 3-5·103 10-20 102-103 

Cədvəl 1-də (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007) 

monokristallarının bəzi fotoelektrik parametrləri veril-

mişdir. Bu cədvəldə ρ - xüsusi qaranlıq müqaviməti, Ri 

və Rq işıq və qaranlıq müqavimətləridir. 

77-300K temperaturlarda (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x 

monokristallarının FK spektral paylanması şəkil 1 və 

şəkil 2-də verilmişdir. 

Şəkil 1. (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x monokristallarının 77K- 

             də fotokeçiriciliyinin spektral paylanması.  

1) x=0; 2) x=0,005; 3) x=0,007.

77 K temperaturda tərkibin (x) 0÷0,007 artması ilə 

fotokeçiriciliyin spektrindəki fotocərəyanın maksimu-

mu aşağı enerjilərə doğru sürüşür (şəkil 1). Belə görü-

nür ki, tərkibin dəyişməsi ilə fotokeçiriciliyin əyrilərin-

dəki sürüşmə kiçik fotohəssas aşqar mərkəzlərinin 

meydana çıxması ilə bağlıdır. Temperaturun 300 K-ə 

qədər yüksəlməsi zamanı fotokeçiriciliyin spektrində 

aşqar fotokeçiriciliyə uyğun uzundalğalı uzantı yaranır 

(şəkil 2). x=0,007 kristalları üçün 300 K-də qırmızı sər-

hədləri 1,0; 1,2; 1,6 eV olan aşqar zolağı nəzərə çarpır. 

x=0,005 tərkibində kristallarda fotokeçiriciliyin spek-

trində qırmızı sərhədi 1,0 eV olan kifayət qədər enli 

uzundalğalı uzantı müşahidə olunur. TlGaSe2 kristalla-

rında ancaq 1,75 və 1,45 eV enerjili aşqar səviyyələri 

mailto:p.ismayilova@physics.science.az
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mövcuddur. Buradan belə aydın olur ki, dərin səviy-

yələr (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x bərk məhlullarında nadir 

torpaq elementinin təsirindən yaranır. Nd2Se3-in 

TlGaSe2–də miqdarının artması, aşqar fotokeçiriciliyin 

spektral paylanmasındakı uzundalğalı uzantı kiçik 

enerjilərə tərəf yerini dəyişir. 77 K-də

(TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x nümunələrinin aşqar oblastın-

dakı fotohəssaslığı ancaq güclü elektrik sahəsində 

E=103÷104 V/sm meydana çıxır və enerji oblastı 

0,4÷1,7 eV əhatə edir. Bu tədqiq olunan kristallarda 

elektrik sahəsi ilə induksiyalanan aşqar fotokeçiri-

ciliyin  mövcud olduğunu göstərir. 

Şəkil 2. (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x monokristallarının 

     300K-də fotokeçiriciliyinin spektral paylanma- 

              sı. 1) x=0; 2) x=0,005; 3) x=0,007. 

Şəkil 3-də x=0,007 üçün aşqar fotokeçiriciliyin 

paylanması verilmişdir. Göründüyü kimi bu tərkib 

üçün gərginliyin 30-260 V qiymətlərində aşqar fotoke-

çiricilik xətti olaraq yüksəlir. 280 V gərginlikdə aşqar 

fotocərəyanın qiyməti kəskin olaraq iki tərtib yüksəlir 

(şəkil 3, əyri 6). Buna görə də, aşqar fotokeçiriciliyin 

paylanma əyrisi daralır, qırmızı sərhəd spektrin qısa 

dalğalı oblastına doğru yerini dəyişir. 

Yuxarıdakı təcrübi nəticələr nadir torpaq element-

li monokristalların aşqar fotokeçiriciliyinin əsas xüsu-

siyyətlərini aşkar edir. Belə ki, temperaturun artması ilə 

onlarda aşqar səviyyələri tükənmir, əsas yükdaşıyıcılar-

la dolur, nəticədə aşqar fotokeçiriciliyin mütləq qiyməti 

artır. TlGaSe2 kristallarına nadir torpaq elementinin 

daxil edilməsi ilə əmələ gələn aşqar mərkəzləri bir sıra 

maraqlı xüsusiyyətlərə malikdirlər. Adi aşqar mərkəz-

lərindən fərqli olaraq nadir torpaq elementinin yaratdığı 

səviyyələrdə sərbəst yükdaşıyıcılar üçün potensial bar-

yer mövcuddur. Buna görə də, sərbəst yükdaşıyıcılar bu 

mərkəzləri doldurmaq üçün baryeri aşmalıdırlar. Aşağı 

temperaturlarda və zəif sahələrdə yükdaşıyıcıların 

enerjisi baryeri aşmağa kifayət etmir, onlar yalnız sə-

viyyəni doldura bilirlər. Bu səbəbdən də mərkəzlərin 

aşqar fotokeçiriciliyi yoxdur.  

Temperaturun yüksəlməsi ilə baryerin hündürlü-

yü kiçilir, istilik enerjisi yükdaşıyıcıların bu mərkəzləri 

tutmasına imkan verir. Güclü elektrik sahəsinin möv-

cudluğu zamanı baryerin daralması hesabına aşağı 

temperaturlarda belə sərbəst yükdaşıyıcılar tunel effek-

ti nəticəsində bu mərkəzləri doldura bilirlər. 

Şəkil 3. (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x x=0,007 monokristalında 

     gərginliyin müxtəlif qiymətlərində aşqar fotoke- 

             çiriciliyin spektral paylanması. Verilmiş gərgin- 

             liklərin 3, 60, 105, 150, 260 və 280 V qiymətləri- 

             nə 1, 2, 3, 4, 5, 6  əyriləri uyğundur. 

Temperaturun 77-300 K diapazonunda TlGaSe2 

və (TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 monokristallarının optik 

udulma sərhədi tədqiq edilmişdir. Nümunələr mono-

kristal külçədən nazik lövhələr şəklində 20-120 mkm 

qalınlığında kəsilmişdir. İşıq nümunənin kristalloqrafik 

C oxuna paralel yönəldilmişdir. Optik buraxma spek-

trlərinin tədqiqi MDR-23 monoxromatoru və azot kri-

ostatı olan qurğunun köməyi ilə aparılmışdır. Qurğu-

nun ayırdetmə qabiliyyəti 2Å-dən az deyildir. 

1-105 sm-1 intervalında optik udulma əmsalının  

hesablanması üçün işıq selinin intensivliyinin qiymə-

tindən istifadə edilmişdir, belə ki, bütün intervalı əhatə 

etmək üçün, onu üç hissəyə bölərək üç cüt müxtəlif qa-

lınlıqlı nümunələrdən keçən işıq seli nəzərə alınmışdır. 

Hər bir sahə üçün , =1(d2-d1)ln(I1I2) düsturu ilə 

hesablanmışdır. Burada d1 və d2 nümunələrin qalınlığı, 

I1 və I2 onlardan keçən işığın intensivliyidir. Hər bir nü-

munə üçün, ona uyğun sahədə (·d) hasili vahiddən bö-

yük olduğundan, kristal lövhənin arxa səthindən əks 

olunan və keçən işıq selinin interferensiyası çox zəif 

olmuş və tərəfimizdən müşahidə olunmamışdır. 

Şəkil 4. TlGaSe2 (1) və (TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 (2) 

     monokristallarının qadağan zonasının tempera- 

             turdan asılılığı. 
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Şəkil 4-də TlGaSe2 və 

(TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 monokristallarının qadağan 

zonasının temperaturdan asılılığı verilmişdir. Tədqiq 

olunan kristalların qadağan zonasının eni Eg (hν)2-nın 

düşən fotonun enerjisindən (hν) asılılıq əyrisinin düz-

xətli hissəsinin ekstrapolyasiyası nəticəsində absis oxu 

ilə kəsişmə nöqtəsinə görə müəyyən edilmişdir. Göstə-

rilmiş asılılıq nəzərə çarpacaq dərəcədə düzxətli hissə-

yə malikdir və bu rentgen məlumatlarına uyğun olaraq 

yetişdirilmiş kristalların tarazlığını sübut edir. Buraxma 

spektrinin analizi 77-300 K temperatur intervalında 

TlGaSe2 və (TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 kristallarının qa-

dağan zonasının eninin temperatur asılılığını izləməyə 

imkan verir. Eksperiment göstərdi ki, temperaturun 

azalması ilə udulma kənarı yüksək enerjilərə doğru 

yerini dəyişir. 

Temperaturun 77-300 K intervalında 

(TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 üçün qadağan zonanın eni-

nin orta temperatur əmsalı 
𝜕𝐸𝑔

𝜕𝑇
 hesablanmışdır. Bu əm-

sal TlGaSe2 - də olduğu kimi mənfi işarəlidir [7], ancaq 

modulca bir az böyük olub. TlGaSe2 üçün                               

- 2,42·10-4VK; (TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 üçün isə -

2,87·10-4 eVK. 

(TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003 birləşməsinin qadağan 

zonasının eni TlGaSe2-yə nisbətən ortalama 75meV az-

dır, udulma əmsalının qiyməti isə nəzərə çarpacaq dərə-

cədə böyükdür. 
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SOME PHYSICAL PROPERTIES OF DOPED  

(TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007)  SINGLE CRYSTALS 

 
The effect of doping with the rare-earth element neodymium of the ternary semiconductor compound TlGaSe2 on its 

photoelectric and optical properties in the temperature range of 77-300 K has been studied. It has been established that by 

increasing x in (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x from 0 to 0.007, the position of the photocurrent maximum in the photoconductivity 

spectrum shifts toward lower energies, which is related to the appearance of shallow impurity centers. The study of the optical 

absorption edge made it possible to determine the band gap width Eg of the compound (TlGaSe2)0.997(Nd2Se3)0.003, which turned 

out, in the temperature range under study, to be on average 75 MeV lower than in TlGaSe2. The effect of doping with 

neodymium on the temperature dependence of Eg was also studied. 

 

 П.Г. Исмаилова, Н.З. Гасанов, К.М. Гусейнова, С.Б. Кязимов, А.Б. Магеррамов 

 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ  

МОНОКРИСТАЛЛОВ (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007)  

 
Исследовано влияние легирования редкоземельным элементом неодимом тройного полупроводникового 

соединения TlGaSe2 на его фотоэлектрические и оптические свойства в интервале температур 77-300 К. Установлено, 

что с увеличением х в соединении (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x от 0 до 0,007 положение максимума фототока в спектре 

фотопроводимости смещается в сторону меньших энергий, что связывается с появлением неглубоких примесных 

центров. Исследование края оптического поглощения позволило определить ширину запрещенной зоны Eg 

соединения (TlGaSe2)0,997(Nd2Se3)0,003, которая оказалась в изученном температурном интервале в среднем на 75 мэВ 

меньше, чем в TlGaSe2. Изучено также влияние легирования неодимом на температурную зависимость Eg. 
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MƏXSUSİ VƏ QALAYLA AŞQARLANMIŞ 

  Bi0,84Sb0,16 ƏRİNTİLƏRİNDƏ VALENT ZONASI 

X.Ə. HƏSƏNOVA 

Azərbaycan Milli  Elmlər Akademiyasının H.M. Abdullayev adına Fizika İnstutu 

AZ -1143, Azərbaycan, Bakı, H. Cavid pr. 131. 

0,1at% Sn qalayla aşqarlanmış Bi0,84Sb0,16 nümunələrinin elektrik müqaviməti, Holl əmsalı və maqnit müqavimətinin 

komponentləri maye azot temperaturunda tədqiq edilmişdir. Bütün qalvanomaqnit əmsallarının hesablama nəticələri göstərir 

ki, deşik ellipsoidlərinin meyletməsi böyükdür və qalayla aşqarlama yolu ilə birzonalı vəziyyətə nail olmaq mümkündür. 

Növbəti maraqlı fakt  ondan ibarətdir ki, deşik ellipsoidləri yüngül deşik və elektron ellipsoidlərindən daha az anizotropdur-

lar. Belə ki, elektronların yürüklük nisbəti μ2/μ1=0,009 ağır deşiklərin yürüklük nisbəti isə ν2/ν1=0,05 bərabərdir. Qeyd edək 

ki, parsial yürüklüklər arasında belə nisbət L, H və T ekstremumlarına xarakterik deyildir. Buna görə də hesab edilir ki, 

tədqiq olunan ərintidə valent zonasının ekstremumu Brillüen zonasının  nöqtəsində yerləşir.  

Açar sözlər: Bi-Sb ərintiləri, qalvanomaqnit xassələri, kinetik parametrlər, Brillüen zonası, aşqarlama 

PACS: 71.20.Nr, 72.20.My, 72.20.Fr, 73.50.Jt 

1. GİRİŞ.

Yarımmetalların və onların bərk məhlullarının 

donor və akseptor tipli aşqarlarla aşqarlanması onlarda 

yükdaşıyıcıların enerji spektrinin öyrənilməsi üçün ge-

niş istifadə edilir. Çünki, bu bizə kimyəvi potensialın 

səviyyəsini dəyişdirərək, spektrin dəyişməsini izləmə-

yə imkan verir. Bəzən aşqarlama yolu ilə birzonalı və-

ziyyətə  keçməklə, spektrin parametrlərinin hesabla-

malarını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirmək müm-

kündür.  

Bi1-xSbx ərintisinin yükdaşıyıcılarının enerji spek-

trinin stibiumun konsentrasiyasından asılılığı sxemin-

dən 1 belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, 

0,15<x<0,22 tərkibli yarımkeçirici ərintilər üçün mini-

mal enerji yarığı La və Σ termləri ilə təyin olunur. Bu-

nunla belə, məxsusi ərintilərdə La elektronlarının qal-

vanomaqnit effektlərə təsirinin böyük olması, valent 

zonasının strukturunu öyrənmək məsələsini mürək-

kəbləşdirir. Məxsusi, və ya donor və akseptor aşqarları 

ilə aşqarlanmış, tərkibində cüzi miqdarda stibium olan 

Bi1-xSbx ərintilərinə həsr edilmiş elmi işlərin sayı çox-

dur 2-5. Buna görə də, stibium tərkibini və qalay aş-

qarının konsentrasiyasını yuxarıda qeyd edilmiş inter-

valdan seçməklə Brillüen zonasının Σ nöqtəsində yer-

ləşən valent zonanın strukturu haqqında məlumat əldə 

etmək mümkündür. Bu səbəbdən də, hazırki işdə 

Bi0,84Sb0,16+0,1аt%Sn ərintisində 77К temperaturda 

bütün qeyri-asılı qalvanomaqnit əmsallarının hesabla-

maları aparılmışdır. 

2. TƏCRÜBƏ HİSSƏSİ

Bi0,84Sb0,16 və Bi0,84Sb0,16 +0,1 аt  Sn mono-

kristal ərintilərində Т=77 К temperaturda ρ11, ρ33 

xüsusi müqavimətin, R231, R123 Holl əmsallarının və 

ρ11,11, ρ11,22, ρ11,33, ρ33,33 maqnit müqavimətinin tenzor 

komponentləri ölçülmüşdür. Təcrübə zamanı Bi tipli 

kristallar üçün maqnit sahəsində elektrik keçiriciliyi-

nin müvafiq komponentləri ilə əlaqəli olan maqnit 

müqavimətinin komponentləri maqnit sahəsində ölçül-

müşdür 6.  

  Cədvəl 1. 

Sn ilə aşqarlanmış Bi0,84Sb0,16 ərintisinin77K 

temperaturda izotermik qalvanomaqnit əmsalları: 

(ρ11, ρ33-3%, ρ123, ρ231-5%, ρ11,22-10%, ρ11,11 və ρ33,11-

15%, ρ11,33 və ρ33,33-20% dəqiqliklə ölçülmüşdür ölç-

məσij-Om-1sm-1, σijk- sm3 Kl-1Om-2, σij,kl-sm3Kl-2Om-3). 

at %  Sn 0 ölç.  hes.  0.1 ölç. hes. 

 σ11 5,15 

 (3) 

4,87 

(3) 

4,12 

 (2) 

4,00 

(2) 

 σ33 5,70 

(3) 

6,10 

(3) 

3,52 

(2) 

3,40 

(2)  

σ231  2,00 

(9) 

2,06 

(9) 

2,48 

(5)  

2,36 

(5)  

σ123 0,68 

(8) 

0,60 

(8)  

0,74 

(5) 

0,81 

(5)  

σ11,33 34,00 

(12) 

39,00 

(12) 

0,69 

(8)   

0,58 

(8)   

σ33,1 10,70 

(14) 

14,30 

(14) 

1,72 

(8) 

1,43 

(8) 

σ11,11 5,84 

(14) 

 5,10 

(14) 

0,86 

(8)   

0,74 

(8)  

σ11,22 14,20 

(14)  

15,60 

(14) 

1,98 

(8)   

2,33 

(8)  

 σ33,33 19,30 

(14) 

20,00 

(14) 

0,21 

(8) 

0,18 

(8) 

Təcrübi nəticələrin kəmiyyətcə şərh olunması 

üçün qalvanomaqnit əmsallarının tenzorlarının kom-

ponentləri ilə kinetik parametrlər arasındakı əlaqədən 

istifadə edilmişdir 7. Belə bir interpretasiya, bir tə-

rəfdən, təcrübədən alınmış və hesablanmış qiymətlər 

arasındakı uzlaşmaya əsasən, enerji spektri modelinin 

seçilməsinin düzgünlüyünə və digər tərəfdən spektrin 

parametrlərinin dəyişməsinin xarakterinə dair fikir 

söyləməyə imkan verir.  

3. MÜZAKİRƏLƏR VƏ İNTERPRETASİYA

Bi0,84Sb0,16  və Bi0,84Sb0,16 +0,1 аt  Sn ərintiləri-

nin qalvanomaqnit xassələrinin interpretasiyası üçün 

bu işdə Brillüen zonasının L nöqtəsində yerləşən, tri-

qonal ox istiqamətinə nisbətən yüngülcə meyl edən və 
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bu oxun ətrafında 120 dönən, bir-birinə keçən ümumi 

tip üç ellipsoid  ilə elektronların Fermi səth modelini 

təsvir edən model qəbul olunmuşdur. Deşiklərin Fermi 

səthi Brillüen zonasının  və Н nöqtələrində yerləşən 

triqonal oxa nisbətən meyl edən ümumi tip üç və ya 

altı ellipsoid ilə təsvir olunur. 

Beləliklə, ümumi halda bu model La elektronları 

üçün yürüklüyünün üç komponenti (µ1,µ2,µ3), Ls, , 

Н–dəki deşiklərin üç komponenti (ν1,ν2,ν3), elektron və 

deşik ellipsoidlərinin meyletmə bucaqları (φe, φd), Ne, 

Nd konsentrasiyaları, eləcə də T və Г–Т zonalarındakı 

deşiklərin yürüklüyü və konsentrasiyası vasitəsilə təs-

vir edilə bilər. 

Enerji spektrinin yuxarıda sadalanan parametrləri 

və qalvanomaqnit əmsalları arasında nisbət müxtəlif 

növ daşıyıcıların ümumi yükə qatqılarından qeyri–ası-

lılığı haqqında ehtimaldan təyin edilə bilər.  

7-də müvafiq nisbətlər verilmişdir. Cədvəl 1-də 

Bi0,84Sb0,16,  və Bi0,84Sb0,16, +0,1 аt  Sn  tərkibli ərin-

tilər üçün Т=77 К temperaturda qalvanomaqnit əmsal-

larının təcrübədən alınmış və hesablanmış qiymətləri 

verilmişdir.  

Cədvəl 1-dən görünür ki, müqavimətin anizotro-

piyası  Holl əmsalının anizotropiyası 

və maqnit müqavimətinin anizotropi-

yası =2,47 Bi0,84Sb0,16, +0,1 аt  Sn tərkibli 

ərinti üçün ciddi şəkildə digər tədqiq edilən nümunə-

lərdən fərqlənir. Aşqarlanmamış Bi0,84Sb0,16 ərintiləri 

üçün А = 0,9, C=0,035 və K=31. Qeyd edək ki, yekun 

nəticə bütün aşqarlanmamış yarımkeçirici Bi1–xSbx 

ərinti tərkibləri üçün xarakterikdir. Bu deşik ellipsoid-

lərinin elektron ellipsoidlərindən daha az anizotrop ol-

masını hesab etməyə əsas verir. Çünki, aşqarlanmamış 

ərintilərdə daşınma hadisələrində əsas rolu elektronlar 

oynayır. Lakin, anizotropiya dərəcəsi və “birzonalı” 

vəziyyətin əldə olunması daha öncəkinə analoji olaraq, 

daşıyıcıların konsentrasiyalarının və zona parametrlə-

rinin müvafiq hesablamalarını apardıqdan sonra təyin 

olunmalıdır. Parametrlərin hesablama nəticələri cədvəl 

2-də verilmişdir. 

Cədvəldə Ne və Nd- müvafiq olaraq elektron və 

deşiklərin konsentrasiyasıdı sm-3 vahidi ilə ifadə olun-

muşdur. μi və νi - müvafiq olaraq elektron və deşiklərin 

yürüklüklərinin tenzor komponentləridir sm2V-1s-1 

vahidi ilə verilmişdir. φe və φd- müvafiq olaraq elek-

tron və deşik ellipsoidlərinin meyletmə bucaqlarıdır. 

     Cədvəl 2. 

Sn ilə aşqarlanmış Bi0,84Sb0,16 ərintisinin77K 

temperaturda kinetik parametrləri 

at %   Sn  0 0,1 

φe   5 16  

μ1 16 

μ2 9,00 

(5) 

μ3 8,10 

(3) 

ν1 3,00 

(5) 

1,32 

(3) 

ν2 1,50 

(4) 

6,60 

(1) 

ν3 1,50 

(5) 

1,50 

(5) 

6,60 

(2) 

Ne 4,95 

(16) 

Nd 4,95 

(16) 

3,50 

(18) 

Zona parametrlərinin alınmış nəticələrinin təhlili, 

bu faktları müəyyənləşdirməyə imkan verir: qalayla 

aşqarlamaq yolu ilə birzonalı vəziyyətin əldə olun-

ması, həmçinin, deşik ellipsoidlərinin meyletməsi 

elektron ellipsoidlərinin meyletməsindən kifayət qədər 

çoxdur.  

Növbəti maraqlı nəticə ondan ibarətdir ki, deşik 

ellipsoidləri elektron ellipsoidlərindən daha az anizo-

tropdurlar. Beləki, elektronların yüyürülüklərinin nis-

bəti 2/1=0,009, deşiklərin isə 2/1=0,05–ə  bərabər-

dir. Qeyd edək  ki, izotrop relaksasiya müddəti ehti-

malında yürüklüyün tərs qiyməti elektron və deşik-

lərin izoenergetik səth formasını xarakterizə edir. 

Qalvanomaqnit əmsalları və parsial yürüklük arasında 

nisbət Brillüen zonasının nə T, nə də L ekstremum-

larına xarakterik deyil. Buna görə də, ehtimal olunur 

ki, tədqiq olunan ərinti üçün valent zonasının ekstre-

mumu Brilluen zonasının  nöqtəsində yerləşir. 
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Х.А. Гасанова 

ВАЛЕНТНАЯ ЗОНА ЧИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ОЛОВОМ СПЛАВОВ Bi0,84Sb0,16  

Было проведено исследование компонентов удельного сопротивления, коэффициента Холла и магнитосо-

противления образцов Bi0,84Sb0,16, легированные 0,1 при% Sn в количестве 0,1 при% при температуре жидкого азота. 

Анализ полученных результатов для зонных параметров, прежде всего, устанавливает факты: достижение 

однозонного состояния путем легирования оловом, а также, что наклон дырочных эллипсоидов значительно больше, 

чем электронных эллипсоидов.  

Следующим интересным выводом является то, что дырочные эллипсоиды оказались менее анизотропные, чем 

электронные, так как отношение подвижностей электронов 2/1=0,009, а дырок 2/1= 0,05. Отметим, что в 

предположении изотропности времени релаксации, обратные значения подвижности характеризуют форму 

изоэнергетических поверхностей электронов и дырок. Заметим, что такие соотношения между гальваномагнитными 

коэффициентами и парциальными подвижностями не свойственны ни L и ни Т экстремумам зоны Бриллюэна. По-

этому предполагается, что экстремум валентной зоны для исследованного сплава находится в  точке зоны Брил-

люэна. 

Kh.A. Hasanova 

VALENCE BAND IN THE PURE AND ALLOYED WITH TIN Bi0,84Sb0,16 ALLOYS. 

The investigation of components of resistivity, Hall coefficient and magnetoresistance of Bi0,84Sb0,16 samples, doped by 

Sn of  in amount  0,1 at%  at the  temperature of liquid nitrogen has been carried out. The calculation results on all 

galvanomagnetic coefficients show that the one-band state is achieved by doping with Sn  and inclination of hole ellipsoids is 

essentially bigger than electron ones. Another interesting fact is that hole ellipsoids are less anisotropic, than easy hole and 

electron ones, i.e. the relation of electron mobility 2/1=0,009, and relation of hard holes 2/1= 0,05. We note that such 

relations between partial mobilities are not peculiar to either L, H or T   extremums.  Therefore it is supposed that 

extremum of valence band for investigated alloy is in point  of Brillouin zone. 
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Проведен теоретический анализ флуктуационной неустойчивости в однородной системе. Доказано, что учет 

диффузии ослабляет неустойчивость в проводящих средах. Выявлено, что для получения неустойчивых волн в 

полупроводниках нужны отрицательные значения дифференциальной проводимости. 

Ключевые слова: плотность тока, малые флуктуации, коэффициентов диффузии, напряженность поля. 

Как правило, получить на опыте простран-

ственно однородные состояния системы, в которых 

дифференциальная проводимость отрицательна, не 

удается – образец переходит в существенно,  неод-

нородное состояние (возникают домены). Как пока-

зывает опыт [1], однородная система с ОДП су-

ществует лишь в течение очень малых отрезков 

времени (порядка 10-10 сек в условиях, отвечающих 

наблюдению эффекта Ганна). Это указывает не то, 

что однородное состояние с ОДП неустойчиво и 

распадается за времена порядка указанных.  

Причину этого можно понять, замечая, что 

представление о пространственно однородной сис-

теме имеет смысл только в среднем по времени: 

мгновенные значения концентрации носителей за-

ряда и других физических величин испытываю 

флуктуации. В условиях термодинамического рав-

новесия последние быстро затухают, - в сущности, 

по определению самого понятия «равновесие», - 

благодаря чему и имеет смысл представление об 

однородности системы в среднем. Однако в нерав-

новесных условиях, с которыми мы сейчас имеем 

дело, это а priori не очевидно. В условиях, близких 

к равновесным, электрические флуктуации затуха-

ют с максвелловским временем            релаксации 

𝜏𝑀 = 휀/4𝜋𝜎, где  - диэлектрическая проницае-

мость системы,  - проводимость. Но в условиях, 

когда наблюдаются заметные отклонения от закона 

Ома, становится существенным то обстоятельство, 

что затухание малых флуктуаций определяется не 

полной, а дифференциальной проводимостью. При 

переходе на падающую ветвь характеристики диф-

ференциальная проводимость  , а с ней и постоян-

ная затухания меняют знак и малые флуктуации из 

затухающих могут стать нарастающими. Рост 

флуктуаций физических величин может привести к 

распаду однородного состояния.  

Рассмотрим подробнее поведение малых 

флуктуаций физических величин в бесконечной 

однородной изотропной среде с ОДП. Временная 

эволюция распределений напряженности поля, 

плотности заряда и плотности тока в системе опи-

сывается системой уравнений Максвелла, допол-

ненных феноменологическими соотношениями, 

связывающими основные векторы поля, и соответ-

ствующими граничными условиями. 

В дальнейшем мы ограничимся распределени-

ем квазистационарного приближения. Действи-

тельно, для интересующих нас процессов, связан-

ных с развитием и движением доменов, изменение 

состояния системы можно считать происходящим 

достаточно медленно, так что за время распределе-

ния процесса в пределах системы ее состояние не 

успевает заметно измениться [2]. В квазистацио-

нарном приближении из уравнений Максвелла мы 

получаем следующих уравнения, определяющие 

плотность тока проводимости j, плотность подвиж-

ного заряда  и напряженность электрического по-

ля Е (в пренебрежении дисперсией диэлектричес-

кой проницаемости , не существенной при интере-

сующих нас частотах): 

( ),
4

tdivE 



−=  (1) 

,0=+



divj

t


  (2) 

   0=rotE   (3) 

Здесь t  - плотность связанных зарядов, 

которая в принципе также может зависеть от 

координат и от времени. Если t не зависит от 

времени, то уравнение непрерывности (2) можно 

переписать, используя уравнение Пуассона (1):  

  ,0=divJ     (4) 

где 

t

E
jJ




+=





4
 (5) 

есть плотность полного тока. Еще одно уравнение 

определяет связь плотности тока проводимости j, 
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плотности заряда и напряженности поля. В про-

странственно однородном случае мы имеем.  

                                                          

( ), 



 D
x

Ej aa



−=       (6) 

где  - тензор полной проводимости системы, 

D - тензор коэффициентов диффузии (в неравно-

весных системах  и D, вообще говоря, нельзя 

считать постоянными). 

В изотропном случае, когда тензоры   и D 

становятся скалярами, уравнение (6) принимает вид 

( ).  DgradEj −=

Уравнение (1)-(6) образуют полную систему 

для определения величин E, j, . Вопрос о гра-

ничных условиях к этой системе мы обсудим не-

сколько позже; сейчас же приведем лишь два прос-

тых примера, показывающих, каким образом может 

вести себя однородная система с ОДП в сильном 

электрическом поле. Эти примеры отличаются друг 

от друга характером зависимости кинетических ко-

эффициентов  и D от степени нарушения рав-

новесия. 

Рассмотрим сначала так называемую полевую 

модель с дрейфовой нелинейностью, пределы при-

менимости которой будут установлены в главе II. 

Именно, будем считать, что и в неоднородной сис-

теме подвижность и коэффициент диффузии – за-

данные функции локального и мгновенного значе-

ния напряженности электрического поля 𝐸(𝑥, 𝑡). 

При достаточно быстром убывании подвижности с 

полем имеем 

( )
0+

dE

Ed
E




и появляется участок с ОДП. Рассмотрим поведе-

ние малых флуктуаций в таких условиях.  

В однородном стационарном состоянии на-

пряженность поля E0, плотность тока j0 и плотность 

заряда 0 определяются уравнениями 
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Будем пока для простоты считать коэффициент диффузии постоянным. Тогда малые флуктуации E, 

j и  определяются из уравнений  
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получаемых линеаризацией уравнений (1) – (6) около однородного решения (7). 

В уравнениях (8) величина  есть не что иное, как тензор дифференциальной проводимости 

однородного образца, определяемый соотношением  

𝜎𝛼𝛽 =
𝜕

𝜕𝐸𝛽
[𝜌0𝜇(𝐸)𝐸𝛼] |

𝐸=𝐸0

= 𝜌0 [𝜇(𝐸0)𝛿𝛼𝛽 +
𝐸0𝛼𝐸0𝛽

𝐸0

𝑑𝜇(𝐸0)

𝑑𝐸0
].         (9) 

Из выражения (9) видно, что при условии 

𝜇(𝐸0) + 𝐸0
𝑑𝜇(𝐸0)

𝑑𝐸0
< 0 составляющая тензор  в 

направлении вдоль постоянного электрического 

поля отрицательна, а в направлениях, нормальных 

к полю, положительна и равна просто 𝜌0𝜇(𝐸0).

Структура тензора  определяет поведение ма-

лых флуктуаций в образце – поперечные флуктуа-

ции, вектор напряженности поля которых нормален 

вектору E0, ведут себя так же, как и в среде с 

положительной дифференциальной проводи-

мостью  𝜌0𝜇(𝐸0).

Действительно, из системы (8) нетрудно 

получить уравнение, описывающее временную 

эволюцию флуктуации плотности: 

𝜕𝛿𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜇(𝐸0)𝐸0𝛼

𝜕𝛿𝜌

𝜕𝑥𝛼
− 𝐷

𝜕2𝛿𝜌

𝜕𝑥𝛼
2 = −𝜎𝛼𝛽(𝐸0)

𝜕𝛿𝐸𝛽

𝜕𝑥𝛼
.  (10) 

Пусть, например, флуктуация, возникающая в 

образце, сопровождается появлением электричес-
кого поля, направленного по оси y (за ось x мы 

выбираем направление приложенного постоянного 
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поля 𝐸0 = 𝐸0𝑥), 𝛿𝐸 = 𝛿𝐸𝑦; в этом случае плотность

заряда меняется только в направлении оси y: 

𝜕𝛿𝜌

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑦

𝜕𝛿𝐸𝑦

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑦

𝜕𝛿𝐸𝑥

𝜕𝑦
=

𝜕𝛿𝜌

𝜕𝑧
= 0.

Тогда 

𝜕𝛿𝜌

𝜕𝑡
− 𝐷

𝜕2𝛿𝜌

𝜕𝑦2
= −𝜎𝑦𝑦

𝜕𝛿𝐸

𝜕𝑦
, 

т.е. 
𝜕𝛿𝜌

𝜕𝑡
− 𝐷

𝜕2𝛿𝜌

𝜕𝑦2 = −
4𝜋

𝜌0𝜇(𝐸0)𝛿𝜌.  (11)    

Уравнение (11) описывает обычный процесс 

эволюции малой флуктуации в среде с проводи-

мостью 𝜌0𝜇(𝐸0) при наличии диффузии (роль

последней мала, если флуктуация достаточно 

плавная). Мы видим, что в направлении, перпен-

дикулярном оси x, происходит рассасывание 

флуктуаций плотности заряда; характерное время 

этого процесса есть 𝜏М = 휀/4𝜋𝜌0𝜇(𝐸0).

Рис.1. Развитие малых флуктуаций напряженности 

 поля и плотности заряда в однородном 

 образце с ОДП.  

Иначе обстоит дело, если возникающая флук-

туация сопровождается изменением поля вдоль оси 

x (в этом направлении дифференциальная про-

водимость отрицательна, 𝜎𝑥𝑥 < 0).

Пусть в образце возникла флуктуация, плот-

ность пространственного заряда в которой 

меняется вдоль оси x (рис. 1а).  

В соответствии с уравнением Пуассона рас-

пределение электрического поля будет иметь вид, 

схематически показанный на рис. 1б-напряжен-

ность поля внутри флуктуации оказывается боль-

шей, чем в не её. Поскольку дифференциальная 

проводимость отрицательна, относительное возрас-

тание поля внутри флуктуации приведет к умень-

шению тока (рис.1в). Таким образом, ток, «вытека-

ющий» из области повышенной концентрации, ока-

жется меньше тока, «втекающего» в неё, и флукту-

ация будет нарастать. Уравнение, описывающее 

поведение малой флуктуации, направленной вдоль 

оси x, получается прямо из уравнения (10): 
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Плавная («длинноволновая») флуктуация, для 

которой члены с пространственными производны-

ми в (11) малы, нарастает с инкрементом 4𝜋|𝜎𝑥𝑥|/휀.
Учет диффузии приводит к уменьшению 

инкремента нарастания. В самом деле, для 

возмущений типа плоских волн, когда eikx, 

инкремент нарастания равен 

2/4 kDxx − . 

РЕЗУЛЬТАТ 

Видно, что максимальным инкрементом обла-

дают возмущения с малым k («длинноволновые»); 

минимальное значение k определяется, очевидно, 

длиной образца k1/L, где L –размер образца. По 

этой причине может оказаться, что в коротких 

образцах нарастание малых флуктуаций не имеет 

места даже при наличии ОДП, если абсолютная 

величина ее мала. Отметим также, что второй член 

в левой части уравнения (12) описывает снос 

флуктуации как целого со скоростью ( ) .00 EE
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MƏNFİ DİFFERENSİYAL KEÇİRİCİLİYƏ MALİK BİRCİNSLİ SİSTEMLƏRDƏ 

FLUKTUASİYA 

Fluktasiya bircinsli sistemdə fluktuasiya dalğalarına qeyri-sabitliyin sönməsinə kömək edir. Diffuziyanı nəzərə  alınması 

sübuta yetirilmişdir. Yarımkeçiricilərdə qeyri-sabit dalğalar əldə etmək üçün diferensial keçiriciliyinə mənfi qiymətləri 

vacibdir. 

E.R. Hasanov, S.S. Ahadova, V.M. Hajiyeva, S.A. Huseynova 

FLUCTUATIONS IN A SPATIALLY HOMOGENEOUS SYSTEM WITH NEGATIVE 

DIFFERENTIAL CONDUCTIVITY 

A theoretical analysis of fluctuation instability in a homogeneous system has been carried out. It is proved that taking 

into account diffusion causes instability in conducting media. It was found that to obtain unstable waves in semiconductors, 

negative values of differential conductivity are needed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Механизм диэлектрической поляризации, воз-

можно, исследовать аномальной дисперсией диэлек-

трической проницаемости полярных жидкостей и свя-

занного с ней сильного поглощения электромагнитной 

энергии. Данные исследований дают ценные сведения 

о природе межмолекулярных сил полярных жидкос-

тей. 

Известно, что область аномальной дисперсии 

определяется временем релаксации τ. Время релакса-

ции характеризует процесс развития поляризации в 

диэлектрике при наложении внешнего поля и связано 

с частотой максимально поглощаемой волны – ωm 

условием:  

ωmτ = 1.  (1) 

Для большинства полярных жидкостей область ано-

мальной дисперсии лежит в диапазоне микроволн. Что 

вызывает значительные трудности эксперименталь-

ных исследований. Между тем, как следует из 

соотношения (1) дисперсионную кривую можно 

изучить, изменяя время релаксации τ  при постоянной 

частоте ω. Согласно работе [1], релаксационный 

процесс в жидкости связан с ее вязкостью, вследствие 

этого время релаксации τ выражается следующим 

образом:   

𝜏 =  
4𝜋𝜂𝑎3

𝑘𝑇
 (2) 

где 𝜂 – коэффициент внутреннего трения, 𝑎 – радиус 

молекулы, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура.  

Из формулы (2) получим, что характерной вели-

чиной, определяющая изменение времени релаксации 

τ, является температура T. Следовательно, дисперсион-

ные явления можно изучить, снимая температурную 

зависимость комплексной диэлектрической проницае-

мости ε* на фиксированной частоте.  

ТЕОРИЯ МЕТОДА 

В настоящей работе предложена новая методика 

короткозамкнутой линии для исследований темпера-

турной зависимости комплексной диэлектрической 

проницаемости ε* = ε' – iε" бромбензола на диапазоне 

микроволн и интервале температур +20° ÷ –90°С. 

Температурная зависимость диэлектрических коэффи-

циентов исследуемой жидкости изучалось в работе [2]. 

В предложенном методе [3] используется связь между 

входным импедансом Z0 и комплексной постоянной 

распространения γ линии, заполненной диэлектриком.  

Согласно теории длинных линий [4] имеем: 

𝛾 = 𝛼 + 𝑖𝛽 = 𝑖𝜔(휀∗𝜇∗)
1

2 (3) 

где α – постоянная затухания, характеризующая умень-

шение амплитуды волны, распространяющейся вдоль 

линии, β – фазовая постоянная, характеризующая из-

менение фазы той же волны, 𝜇∗–комплексная маг-

нитная проницаемость. 
Принимая 𝜇∗ = 1, получим:

휀∗ =  휀′ − 𝑖휀" =  
𝛾𝜆1

2𝜋
 (4) 

Где 𝜆1 – длина волны в воздушной части линии.

Величина 𝛾 связана с входным импедансом Z0 

следующим образом [3]: 

𝑡ℎ𝛾𝑑

𝛾𝑑
=  −𝑖

𝜆1

2𝜋𝑑
 ∙

𝑍0

𝑍1
 (5) 

где  d – толщина диэлектрика,  Z1 – волновое сопротив-

ление воздушной части линии.  

Входной импеданс Z0 выражается через экспери-

ментально определимые коэффициентом бегучести 

q=Emin/Emax (E – напряженность электрического поля) и 

смещение узла y1 стоячей волны:  

𝑍0 = 𝑍1
𝑞−𝑖 𝑡𝑔𝛽0𝑦1

1−𝑖𝑞 𝑡𝑔𝛽0𝑦1
(6) 

где 𝛽0 =
2𝜋

𝜆1
Уравнение (5) решается графическим 

методом, в виде: 

𝑡ℎ 𝑇𝑒𝑖𝑟

𝑇𝑒𝑖𝑟 = 𝐶𝑒𝑖𝜉̅̅ ̅̅ (7) 

где  Teir – полярная форма комплексной величины 𝛾𝑑.

С и 𝜉 – модуль и аргумент, соответственно, правой части у
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равнения (5). 

Подставляя обозначения Z0 / Z1 = R + iX, тогда из 

уравнения (6) получим:  

{
𝑅 =

𝑞(1+𝑖𝑡𝑔2𝛽0𝑦1)

1+𝑞2𝑡𝑔2𝛽0𝑦1

𝑋 =
(𝑞2−1)𝑡𝑔𝛽0𝑦1

1+𝑞2𝑡𝑔3𝛽0𝑦1

(8) 

Принимая во внимание (5) и (8) имеем: 

{
𝐶 = √𝐴2 + 𝐵2  где     𝐴 =

𝜆1

2𝜋𝑑
 𝑋

𝑡𝑔𝜉 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐵

𝐴
 где    𝐵 =

𝜆1

2𝜋𝑑
𝑅

(9) 

Определив из выражений (8) и (9) С и 𝜉, из 

графического решения уравнения (7), приведенного в 

(9) находим Т и 𝜏. 

Поскольку  𝑇𝑒𝑖𝑟 =  𝛾𝑑 = 𝑑(𝛼 + 𝑖𝛽), то

{
𝛼 =

𝑇𝑐𝑜𝑠𝜏

𝑑

𝛽 =
𝑇𝑠𝑖𝑛𝜏

𝑑

(10) 

Имея в виду (4), для определения действительной 

и мнимой части комплексной диэлектрической прони-

цаемости получим следующие выражения: 

{
휀′ = (

𝜆1

2𝜋
)

2

(𝛽2 − 𝛼2)

휀" = (
𝜆1

2𝜋
)

2

2𝛼𝛽
(11) 

Анализ метода показал, что в случае малых и средних 

потерь tg𝛿 < 0,1, точные результаты достигаются при 

толщинах кратных нечетному числу четвертей длины 

волны в образце. При больших потерях tg𝛿 > 0,l тол-

щину образца приходится брать настолько малой, что 

она сама становится источником заметных погреш-

ностей.  

Другим недостатком является крайняя чувстви-

тельность детекторной части аппаратуры к темпера-

турным колебаниям. Оба эти недостатка удается устра-

нить предложенным методом [5,6].  

Суть метода состоит в том, что производится 

трансформация входного импеданса заполненной ди-

электриком короткозамкнутой линии в измерительную 

линию таким образом, что создаются оптимальные ус-

ловия для измерений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлена блок – схема установки, 

работающей по вышеописанному методу. Из сети на-

пряжение поступает через феррорезонансный стаби-

лизатор (1) на блок питания (2) генератора децимет-

ровых волн (3), собранного на металлокерамическом 

триоде ГС-9Б по схеме с общей сеткой.  

Рис. 1. Блок – схема установки. 

Входной импеданс короткозамкнутой – секции 

(8), заполняемой исследуемой жидкостью, преобра-

зуется с помощью регулируемого трансформатора (7) 

в коаксиальную измерительную линию (5) с волновым 

сопротивлением 70 Oм. Индикатором служит крем-

ниевый детектор, на выходе которого включен прибор 

на 100 μА (6). Ввиду того, что при данном методе 

сопротивление нагрузки генератора изменяется в боль-

ших пределах, особое значение приобретает развязка 

генератора. С помощью развязывающего ослабителя 

(4) в систему вводится затухание около 20 дб. Ко-

роткозамкнутая секция (8) является отрезком 70 – ом-

ной коаксиальной линии длиной 12 см. Ее нижняя 

часть закрыта тефлоновой пробкой. Секция окружена 

металлической рубашкой, по которой пропускаются 

пары жидкого воздуха. Высота столба жидкости уста-

навливается с помощью короткозамыкающего порш-

ня, положение плоскости короткого замыкания кото-

рого определяется с точностью 0,05 мм.  

Рис. 2. Устройство трансформатора. 

Регулируемый трансформатор (рис.2) состоит из 

отрезка линии А, удлинителя В и отрезка линии С с 

подстраивающим поршнем. Длина отрезка линии А 16 

см, диаметр внешнего проводника 4 мм, внутреннего 

– 0,8 мм. Этот коаксиальный переход окружен керами-

ческой трубкой, на которую намотана печь, мощ-

ностью порядка 5 ватт. Печь предварительно была 

проградуирована таким образом, чтобы охлаждение 

пустой секции (8) не вызывало смещения узла стоячей 

волны в измерительной линии. Это позволило устра-

нить влияние охлаждения секции (8) на собственные 

параметры измерительной системы. Все токопрово-

дящие поверхности линий и поршни посеребрены. 

Температура жидкости определялась термопарой медь 

– константан с точностью ±0,5°С.
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На описанной установке была изучена темпера-

турная зависимость комплексной диэлектрической 

проницаемости бромбензола на диапазоне микроволн 

и интервале температур от +20°С до –90°С. 

Результаты даны в таблице 1. 

    Таблица 1 

t0C Бромбензол 

ε' ε" 

20 5,17 0,82 

15 5,19 0,87 

10 5,22 0,93 

5 5,27 1,01 

0 5,31 1,09 

– 5 5,34 1,17 

– 10 5,40 1,25 

– 15 5,36 1,35 

– 20 5,31 1,41 

– 25 5,22 1,46 

– 28 5,14 1,51 

– 30 5,05 1,57 

– 31 2,95 0,82 

– 33 2,85 0,44 

– 35 2,82 0,21 

– 40 2,81 0,15 

– 42 2,80 0,11 

– 45 2,80 0,08 

– 50 2,79 0,06 

– 60 2,79 0,04 

– 72 2,80 0,03 

– 87 2,81 0,02 

Следует отметить, что в точке затвердевания 

(–30,6°С) происходит резкое уменьшение диэлек -

трических коэффициентов [7,8,9], указывающее 

на наличие скачка времени релаксации τ. Следо-

вательно, при температуре затвердевания проис -

ходит упорядочение молекул. Вследствие этого 

ограничивается их вращательная подвижность.  

По измеренным значениям ε' и ε" можно оп-

ределить величину времени диэлектрической 

релаксации. 

В интервале температур от комнатной до 

температуры скачка вычисление времени релак-

сации производится по формуле:  

𝜏 =
1

𝜔

휀"

휀′ − 휀∞

Учитывая, что после скачка выполняется 

условие 𝜔𝜏 ≫ 1 дальнейшем исходим из соотно-

шения:  

𝜏 =
1

𝜔

휀0 − 휀∞

휀"

где 𝜔 – круговая частота приложенного поля, 휀∞ –

диэлектрическая проницаемость при бесконечной час-

тоте, 휀0 – статическая диэлектрическая проницаемость.

Найденные значения времени релаксации для 

различных температур приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Бромбензол 

t0C τ ×1010сек 

20 0,21 

10 0,23 

0 0,26 

–10 0,29 

–20 0,34 

–30 0,42 

–31 2,54 

–33 4,77 

–35 10,1 

–40 14,4 

–42 19,8 

–45 27,5 

–50 37,3 

–60 58,2 

–72 81,8 

Из табл. 2 видно, что время релаксации, при пере-

ходе через точку плавления, резко возрастает (почти на 

одни порядок). Следует отметить, что скорость изме-

нения значения времени релаксации с температурой 

существенно зависит от скорости охлаждения. Приве-

денные здесь данные относятся к скорости 0,3-

0,4гр/мин.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования проводились методом коротко-

замкнутой линии. Метод основан на трансформации 

входного сопротивления короткозамкнутой линии, за-

полненной исследуемой жидкостью.  

Приведены данные температурной зависимости 

комплексной диэлектрической проницаемости ε* 

бромбензола в интервале температур  +20°C ÷ –90°С 

на диапазоне микроволн.   

При переходе через точку затвердевания иссле-

дуемой жидкости обнаружен скачок ε*. Определены 

значения времени релаксации во всем температурном 

интервале и  величины энергии активации для молекул 

жидкого бромбензола.  
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S.T. Əzizov, O.A. Əliyev 

MIKRODALĞA DIAPAZONUNDA BROMBENZOLUN DIELEKTRIK RELAKSASIYASI 

Məqalədə mikrodalğalı diapazonda bromobenzolun dielektrik relaksasiyası t ədqiqatlarının nəticələri təqdim 

olunur. Tədqiqatlar kompleks dielektrik keçiriciliyin ε* temperaturdan asılılığını təyin etmək üçün qısa qapanmış 

koaksial xətt üsulu ilə aparılmışdır. 

S.T. Azizov, O.A. Aliyev 

DIELECTRIC RELAXATION OF BROMOBENZENE IN THE MICROWAVE RANGE 

The article presents the results of studies of the dielectric relaxation of bromobenzene in the microwave range. The 

studies were carried out using the short-circuited line method to determine the temperature dependence of the complex 

permittivity ε*.  
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Laboratoriya şəraitində əkinqabağı proseslərdə dənli bitki toxumlarının bioloji aktivləşdirilməsi məqsədilə yüksək 

elektrik sahələri və qaz boşalmalarının təsirlərinə əsaslanan ekoloji təminatlı və enerji səmərəli tədqiqatlar aparılmışdır. Apa-

rılan elmi-tədqiqat işlərin nəticəsində məlum olmuşdur ki,  yüksək elektrik sahələri və qaz boşalmalarının təsirlərilə emal 

olunan, Tərtər və Oğuz rayonları ərazisində əkilən toxum nümunələri həm inkişaf səviyyəsi, həm də məhsuldarlığı ilə fərqlənir.  

Açar sözlər: arakəsməli və tacelektrik qaz boşalması, elektrotexnologiya, dənli bitkilər, üzvi və qeyri üzvi çirkləndiricilər, 

zərərsizləşdirilmə, mikroorqanizmlər, kənd təsərrüfatı, enerji səmərəli, ekooji cəhətdən təminatlı. 

GİRİŞ 

İqlim dəyişmələri, planetdə ekoloji tarazlığın po-

zulması, torpaqların şoranlaşması və eroziyası, su mən-

bələrin və torpaqların çirklənməsi və digər mövcud qlo-

bal problemlər alimlər qarşısında ekoloji cəhətdən tə-

minatlı və enerji səmərəli texnologiyaların işlənilməsi 

istiqamətində təxirəsalınmaz elmi araşdırmaların apa-

rılmasını tələb etməkdədir. 

Son illər Azərbaycan Respublikasında xalq təsər-

rüfatının sürətli inkişafına nail olmaq üçün Respublika 

rəhbərliyinin  təşəbbüsü və dəstəyi ilə sənayenin və 

kənd təsərrüfatının müxtəlif  istehsal sahələrində müa-

sir üsullar, yeni texniki və texnoloji proseslər tətbiq 

edərək, böyük miqyaslı layihələr həyata keçirilmişdir 

və bu istiqamətdə işlərin yerinə yetirilməsi bu gün də 

davam etməkdədir. 

Hazırda Respublikada, kənd təsərrüfatı sahəsində, 

ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə, əkin sa-

həsini genişləndirmədən, yüksək məhsuldarlığa nail 

olmaq, əkinə yararsız torpaqların emalı, dənli bitkilərin 

toxumlarının səpinə hazırlanmasında müasir üsulların 

tətbiqi, yüksək məhsuldarlığa nail olmağı və ekoloji 

təminatlı kənd təsərrüfatı məhsullarının əldə edilməsini 

şərtləndirir. 

Yüksək elektrik sahələri və qaz boşalmaların tə-

sirlərinə əsaslanan texnologiyalar həm enerji səmə-

rəliyi, həm də ekoloji təminatlığı baxımından öndə yer 

almışdır. 

Ədəbiyyatda qida məhsullarının saxlanılması 

məqsədilə onların impuls elektrik sahələri vasitəsilə 

mikroorqanizmlərdən zərərsizləşdirilməsi məsələsinə, 

bu prosesə impulsların parametrləri və işçi kameranın 

konstruksiyasının təsirlərinə baxılmışdır. Müəyyən 

edilmişdir ki, düzbucaqlı və dəyişən qütblü impulslar 

bioloji strukturlara daha effektiv təsir göstərməkdədir. 

Ədəbiyyatda yüksək elektrik impuls sahələrinin bitki 

hüceyrələrin membranlarına təsirlərinin tədqiqinin 

nəticələri verilmişdir. Onlar membranların bir neçə mo-

dellərini təsvir etmişdirlər. Tədqiqatçılar tərəfindən 

kartof, banan və alma toxumlarına yüksək elektrik sa-

hələrinin təsirləri nəticəsində bioloji hüceyrələrin elek-

trik keçiriciliyinin artırılması məsələsinə baxılmışdır. 

Göstərilmişdir ki, 40-120 mkm ölçülü membranlarda 

kiçik deşilmə prosesləri orta elektrik sahələrinin 15-

200V/sm, əhəmiyyətli deşilmələr isə 400-800 V/sm 

dəyərlərində baş verir [1-10]. 

Lakin, yüksək elektrik sahələrinin və qaz boşal-

malarının bioloji strukturlara və bitki toxumlarına təsir-

lərinin öyrənilməsinə baxmayaraq, bu günə kimi emal 

olunan mühitlərdə baş verən deşilmə proseslərinin təs-

viri və mövcud strukturlara yüksək elektrik sahələrinin 

təsirlərinin effektiv rejimlərinin optimallaşdırılması üz-

rə gələcəyin enerji səmərəli yaşıl elektrotexnologiyala-

rın işlənilməsində qeydə alınması zəruri sayılan ümumi 

yanaşma mexanizmi yoxdur və kifayət qədər məlumat 

əldə olunmayıb. 

Bununla əlaqədar olaraq, laboratoriya şəraitində 

əkinqabağı proseslərdə dənli bitki toxumlarının bioloji 

aktivləşdirilməsi məqsədilə yüksək elektrik sahələri və 

qaz boşalmalarının təsirlərinə əsaslanan ekoloji təmi-

natlı və enerji səmərəli tədqiqatlar aparılmışdır. 

MƏQSƏD 

Məqsədimiz elektrik qaz boşalmaları vasitəsilə 

əkinqabağı proseslərdə dənli bitkilərin toxumlarının 

elektron emalının aparılması və tədqiqat obyektlərinin 

məhsuldarlığına bilavasitə neqativ təsir göstərən müx-

təlif patogen mikroorqanizmlərin zərərsizləşdirilməsi-

nə nail olmaqdır. 

OBYEKT VƏ TƏDQİQATIN METODİKASI 

 Tədqiqatlar Azərbaycan Respublikasının Cəlil-

abad, Qusar, Oğuz, Tərtər, Şabran, Şamaxı, Biləsuvar, 

Sabirabad, Xaçmaz və İsmaillı rayonlarından gətirilən 

buğda və arpa toxumları nümunələri üzərində apa-

rılmışdır. 

Laboratoriya şəraitində, qeyd olunan rayonlardan 

qətirilən buğda və arpa toxumlarının sınaq nümunələri 

yüksək elektrik sahələri və elektrik qaz boşalmaları va-

sitəsilə, müxtəlif rejimlərdə (gərginlik və zamana aid) 

emal olunmuşdur [11-17]. Nümunələr 700 qram miq-

darında qötürülür və onlar 8-10 kV elektrik gərginli-

yində və 5 -15 dəqiqə müddətlərində yüksək elektrik 
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sahələri və qaz boşalmalarının təsirlərində emal olu-

nurlar. (təsirlərinə məruz qalırlar). Müqayisə etmək 

üçün elektrik sahələri və qaz boşalmalarının təsir-

lərində işlənilməmiş nümunələrdən ayrıca saxlanılmış-

dır. 

İmpuls qazboşalmasının buğda və arpa nümunə-

lərinə təsiri şəkil 1-də göstərilən impuls gərginliklər ge-

neratoru vasitəsilə yerinə yetirilmişdir. 

Şəkil 1. İmpuls gərginlik generatorunun prinsipial sxemi. 

Şəkil 2. Ozonlaşdırılma üsulu ilə su-neft emulsiyasının 

 degidratasiya prosesinə aid laboratoriya qur 

     ğusunun sxemi:1 – hava quruducusu; 2 – reo- 

             metr; 3 – ozonator; 4 – barbota j tipli reaktor;  

 5 – yüksək gərginlik yaradan AИ-80 transfor- 

             matoru; 6 – yüksəldici transformator; 7 – mil- 

             liampermetr; 8 – kilovoltmetr.    

Şəkil 3. Elektrik tac boşalmasında buğda və arpa nümunə- 

             lərinin emalının prinsipial elektrik sxemi: Tr. –  

 yüksək gərginlik mənbəyi; K1, K2, K3 - ayırıcılar; 

 kV – elektrostatik kilovoltmetr; R3 - müqavimət;  

 R1 R2 – qoruyucu müqavimət; C- kondensator;  
 mA- mikroam-metr;  

Çəpər (arakəsməli) boşalmasının buğda və arpa 

nümunələrinə təsiri şəkil 2-də göstərilən laboratoriya 

qurğusunda yerinə yetirilmişdir. 

Tac boşalmasının buğda və arpa nümunələrinə 

təsiri şəkil 3-də təqdim edilən laboratoriya qurğusunda 

yerinə yetirilmişdir. 

Nümunələr atmosfer təzyiqində və otaq tempera-

turunda tac boşalmasına məruz qalmışlar. Tac boşalma 

cərəyanı mikroampermetr tərəfindən qeydə alınır. Tac 

boşaltmanın başlanğıc gərginliyi elektron ossilloqraf 

tərəfindən qeyd edilirdi. 

 Tədqiqatlar əsasında buğda və arpa toxumlarının 

sınaq nümunələrinə impuls, tac və arakəsməli qaz bo-

şalmalarının təsirləri öyrənilmiş və optimal rejimləri 

müəyyən edilmişdir: yüksək gərginlik U= 8 kV; nümu-

nələrin emal vaxtı 5 dəqiqə təyin edilmişdir. Tədqiqat 

aparılan toxumların sınaq nümunələri adı çəkilən ra-

yonlarda təcrübə sahələrində torpağa əkilmişdir,və bir 

müddət keçəndən sonra (qün, ay), toxumlardan alınan 

nəticələri qeyd etmək olardı. Bütün rayonların təcrübə 

sahələrində əkilən buğda və arpa toxumları nümunələ-

rinin veqetasiya dövrü zamanı müşahidə aparılmışdır, 

onların kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin yaxşı-

laşması, uzununa və eninə bərabər inkişafı müəyyən 

edilmişdir. Müşahidələr zamanı qeyd olunmuşdur ki, 

toxumların sınaq nümunələri həm inkişaf səviyyəsi, 

həm də məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Bu da, yüksək elek-

trik sahələri və qaz boşalmalarının təsirləri nəticəsində 

buğda və arpa toxumlarının sınaq nümunələrində meta-

bolism proseslərinin intensivləşməsi, layların ətrafında 

mövcud mikroorqanizmlərin zərərsizləşməsi və nüvə-

nin kimyəvi aktiv elementlərlə qidalanması ilə izah 

oluna bilər. Alınan nəticələr təsdiq edir ki, təqdim edi-

lən yüksək elektrik sahələri və qaz boşalmalarının təsir-

lərinə əsaslanan elektrotexnoloqiya əkinqabağı proses-

də buğda və arpa toxumlarının xarici laylarının müxtə-

lif zərərli mikroorqanizmlərdən zərərsizləşməsi və ve-

qetasiya dövründə daha effektiv inkişaf etməsi üçün 
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həm enerji sərfiyyatı, həm də ekoloji təminatlığı baxı-

mından uğurla istifadə oluna bilər.  

YEKUN 

Təcrübi üsulla dənli bitki toxumlarının müxtəlif 

patogen mikroorqanizmlərdən zərərsizləşdirilməsi isti-

qamətində buğda və arpa toxumlarının sınaq nümunə-

lərinə impuls, tac və arakəsməli qaz boşalmalarının tə-

sirləri öyrənilmiş və optimal rejimləri müəyyən edil-

mişdir. 

Yüksək elektrik sahə və qaz boşalmalarının dənli 

bitki toxumlarının sınaq nümunələrinin müxtəlif bioloji 

strukturlarına təsiri öyrənilmişdir. 

Əldə olunan nəticələr əsasında tədqiq obyektinə 

uyğun enerji səmərəli və ekoloji cəhətdən təminatlı 

elektrotexnologiyanın işlənilməsi təklif edilır. 
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К.Б. Гурбанов, Э.Д. Гурбанов, Ф.Ш. Джафарова, З.А. Тагиева 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ ПЕРЕД ПОСЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

С целью биологической активации семян зерновых в предпосевных процессах в лабораторных условиях были 

проведены экологически чистые и энергоэффективные исследования, основанные на воздействии сильных 

электрических полей и газовых разрядов. В результате научных исследований установлено, что образцы семян, 

обработанные под воздействием сильных электрических полей и газовых разрядов, посеянные и проросшие на 

территории опытного участка в Тертерском и Огузском районах, различаются как по уровню развития, так и по 

продуктивности.  

K.B. Gurbanov, E.J. Gurbanov, F.Sh. Djafarova, Z.A. Tagiieva 

BIOLOGICAL ACTIVATION OF GRAIN SEEDS BEFORE SOWING BY EXPOSURE TO HIGH 

VOLTAGE ELECTRIC DISCHARGE 

For the purpose of biological activation of grain seeds in pre-sowing processes in the laboratory, environmentally friendly 

and energy-efficient studies were carried out based on the impact of strong electric fields and gas discharges. As a result of 

scientific research, it was established that seed samples treated under the influence of strong electric fields and gas discharges, 

sown and sprouted on the territory of the experimental plot in Terter and Oguz regions, differ both in terms of development 

and productivity. 
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NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİ İLƏ AŞQARLANMIŞ ŞÜŞƏ 

XALKOGENİDLƏRİN FOTOLÜMİNESSENSİYA XASSƏLƏRİ 

S.Q. ƏSƏDULLAYEVA, N.A. İSMAYILOVA  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu 

Az-1143, Bakı H.Cavid pr.131 
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Təqdim olunan işdə otaq temperaturunda  (La2O3)0.05(As2S3)0.90(Er2O3 )0.05 birləşməsinin fotolüminessensiya xassələri 

öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, iki aşqar elementinin  (La2O3  və Er2O3 ) eyni zamanda As2S3 birləşməsinə  daxil olması ilə 

660 nm dalğa uzunluğunda lüminessensiyanın intensivliyinin kəskin artması müşahidə edilmişdir.   

Açar sözlər: xalkogenid şüşə, nadir torpaq elementləri, fotolüminessensiya. 

UOT: 42.55.Px,42.60.-v,52.70.Kz 

GİRİŞ 

Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış xalkoge-

nid şüşə əsaslı birləşmələr fotolüminessensiya xassə-

lərinə görə  tədqiq ediləcək materiallar arasında ən mü-

hüm birləşmələrdəndir. Belə ki, bu birləşmələr əsasında 

yüksək həssaslığa malik foto və termoelementlərin, la-

zer şüa qəbuledicilərinin və modulyatorların, qeyri-xət-

ti optik çeviricilərin, ağ işıq diodlarının və digər yarım-

keçirici cihazların yaradılması imkanları onların optik 

xassələrinin öyrənilməsinə böyük maraq yaradır. Spek-

trin yaxın və orta İnfraqırmızı (İQ) oblastında şəffaflıq 

imkanı, həmçinin sınma əmsalının böyük intervalda də-

yişməsi onların lifli və inteqral optika üçün perspektivli 

material olduğunu göstərir. Beləliklə, şüşələrdə (NTE) 

enerji ötürülməsi yüksək səmərəli şüalanma mənbələ-

rinin yaradılmasına imkan verir [1-4]. 

Xalkogenid şüşələrindəki fotolüminessensiya (PL), 

Kolomiets qrupunun [5] işlərində öyrənilmiş və bu cür 

amorf yarımkeçiricilərdə bəzi unikal xüsusiyyətlər nü-

mayiş etdirilmişdir. Müşahidə olunan rekombinasiya, 

Fermi səviyyəsinin yaxınlığında yerləşən dərin səviy-

yələrlə izah edilmişdir. Xalkogenid şüşələri içərisində 

PL xüsusiyyətlərinin tədqiqi üçün ən uyğun material di-

gərlərinə nisbətən daha çox təkrar alına bilən xüsusiy-

yətləri ilə seçilən As-xalkogenidləridir [6-8]. [9]-cu iş-

də göstərilmişdir ki, As2S3 birləşməsinin  qadağan 

zolağı spektrin görünən oblastında yerləşir (Eg ≈2.4 eV) 

və nadir torpaq ionlarının diskret səviyyələri səbəbin-

dən keçirici zolaqlar və kənar quyruq vəziyyətlərini 

əhatə edən optik keçidlər bəzi udma/emissiya zonaları 

ilə üst-üstə düşür  

Arsen sulfid şüşələrinin və nadir torpaq element-

ləri (Pr 3+ , Sm 3+ , Er 3+ və Dy 3+ ) ilə aşqarlanmış liflərin 

optik udulması və fotolüminessensiyasına dair eksperi-

mental nəticələr bir çox işlərdə  tədqiq edilmişdir. Nadir 

torpaq elementlərinin As2S3 şüşəsinə təsirini araşdıra-

raq  müəyyən edilmişdir ki, Pr 3+, Sm 3+, Er 3+ və Dy 3+ 

ionları ilə aşqarlanmış As2S3 birləşməsində dalğa uzun-

luğu 1,3, 1,5 µm olan şüalanma  (6F7/2→6H13/2 və 
6F5/2→6H11/2 (Dy3+) və 1G4/1→3H6 və 3F3→3H4(Pr3+) 

keçidləri ilə əlaqədardır [10]. As2S3 birləşməsinin bəzi 

optik keçidlərinin nadir torpaq elementlərinin şüalanma 

xətləri ilə eyni dalğa uzunluğuna düşdüyünə görə, 

As2S3 birləşməsinin geniş diapazonunda udulmuş foto-

nun enerjisi nadir torpaq elementlərinə ötürülür ki, bu 

da fotolüminessensiyanın effektivliyinin artmasına sə-

bəb olur. Bu mühüm fakt  birləşməni fiber-optik güc-

ləndiricilər üçün praktiki olaraq faydalı edir [11, 12]. 

Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış şüşələrin 

özünü  praktik tətbiqdə maraqlı birləşmələr kimi gös-

tərdiyini nəzərə alaraq, bu işdə 

(La2O3)0.05(As2S3)0.90(Er2O3)0.05 birləşmələrin fotolümi-

nessensiya xassələri geniş tədqiq edilmişdir. 

METOD 

Nümunələrin (La2O3)0.05(As2S3)0.90(Er2O3 )0.05 sintezi 

üçün təmizlik dərəcəsi yüksək olan elementllərdən  isti-

fadə edilmişdir: (6N (As, S) , Er2O3 (99,9 %) və La2O3 

(99,9 %) oksidləri. Nümunələr 9-15 mm diametrli silin-

drik kvars ampulalarda sintez edilmişdir. Ampulalar 

10-5 Torr təzyiqə qədər vakumlaşdırılmışdır. Şüşələrin 

sintezi temperatur tənzimləmə sistemi ±5 K dəqiqliyin-

də olan sobada aparılmışdır İlk öncə temperatur  850 K-

ə qədər qızdırılmış və reaksiya aparılmışdır. Sonra tem-

peratur  tədricən   875-1050K-a qədər artırılmış və 4sa-

at davam etmişdir. 

PL ölçmələri PL/PLE/Raman spektrometrindən 

(Tokyo Instruments, Inc.) aparılmışdır. Həyəcanlanma 

mənbəyi kimi dalğa uzunluğu 532nm (NdYAG) və 

325nm (HeCd) nm olan lazerlərdən istifadə edilmişdir. 

NƏTICƏ 

Tədqiqat spektrin görünən oblastinda otaq tempe-

raturunda aparılmışdır. Ilk mərhələdə As2S3, 

As2S3:Er2O3 və As2S3: La2O3 birləşmələrinin lümines-

sensiya spektrləri tədqiq edilmişdir (şəkil 1). Müəyyən 

edilmişdir ki, As2S3:Er2O3 və As2S3: La2O3 birləşmələ-

rinin lüminessensiya maksimumları ilə As2S3 birləşmə-

sinin maksimumları eyni dalğa uzunuluguna düşür. Be-

lə ki, As2S3 birləşməsinin maksimumunun 660nm-də 

olduğu böyük və intensiv lüminessensiya spektrinin fo-

nunda Er3+ ionunun hər hansı keçidi müşahidə olun-

mur. 

Lakin, birləşməyə iki aşqarın birlikdə daxil edil-

məsi vəziyyəti tamamilə dəyişmişdir. Daxil edilən iki 

aşqar, (La2O3)0.05(As2S3)0.90(Er2O3 )0.05 kombinasiyasında 
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As2S3-ə aid olan maksimumun tamamilə yox olmasına 

və Er ionlarının atomlararası 4F9/2→4I15/2 keçidi hesa-

bına əmələ gələn fotolüminessensiya spektrinin inten-

sivliyinin kəskin artmasına gətirib çıxarır (600-750nm 

oblastı əhatə edən), şəkil 2). Elmi ədəbiyyata nəzər 

saldıqda, Lantanın digər nadir torpaq elementləri üçün 

sensibilizator rol oynadığını görə bilərik [13-15]. 

Şəkil 1. As2S3 (1), As2S3:Er2O3 (2) və As2S3: La2O3 (3) 

 birləşmələrinin fotoluminesensiya spektri. 

Məlumdur ki, aşqar kimi Lantan əlavə edilmiş 

materiallar bir çox tətbiqlər arasında böyük əhəmiyyətə 

malikdir (studiya işıqlandırılması və projektor üçün 

karbon işıqlandırması, alışqan və məşəllərdə alovlanma 

elementi, elektron katod və sintillyatorlar)[16].Bu da 

lantanın digər elementlərlə münasibətdə sensiblizator 

rolu oynaması ilə bağlıdır Bu baxımdan aşqar kimi 

La2O3 birləşməsinin əlavə edilməsi, Er3+ ionunun 

atomlararası keçidi ilə bağlı olan lüminessensiya mak-

simumunun intensivliyinin kəskin artmasına səbəb ol-

muşdur. 

Şəkil 2. (La2O3)0.05(As2S3)0.90(Er2O3 )0.05 birləşməsinin 

 300K temperaturda fotolüminesensiya spektri 

Xüsusilə bu hal özünü 660nm-dəki maksimumda 

daha nəzərəçarpan göstərir. (4F
9/2

→4I
15/2) PL effektivli-

yinin bu cür artmasının səbəbi, bir tərəfdən La2O3 bir-

ləşməsinin daxil edilməsi ilə, digər tərəfdən də, 660nm 

dalğa uzunluğunda As2S3-ün optik keçidlərinin eyni 

enerjidə Er+3 ionunun şüalanma xətləri ilə üst-üstə 

düşməsi ilə bağlıdır. Beləliklə, As2S3 birləşməsinin ge-

niş oblastında, fotonun udulmuş enerjisi, Er+3 atomları-

nın 4 F9/2→4I15/2 keçidinə ötürülür. Enerjilərin superpo-

zisiyası nəticəsində şüalanma nəzərəçarpacaq dərəcədə 

artır. 

_____________________________ 
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S. Q. Asadullayeva, N. A. Ismayilova 

PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES OF GLASS CHALCOGENIDES ALLOYED WITH 

RARE EARTH ELEMENTS     

In the presented work,were studied the photoluminescence properties of the (La2O3)0.05(As2S3)0.90(Er2O3 )0.05 compound 

at room temperature . It was shown that with the simultaneous incorporation of two additive elements (La2O3 and Er2O3) into 

the As2S3 compound, a sharp increase in luminescence intensity at a wavelength of 660nm was observed 

.С. Г. Асадуллаева, Н. А. Исмаилова 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ХАЛЬКОГЕНИДОВ СТЕКОЛ, ЛЕГИРОВАННЫХ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

В представленной работе исследованы фотолюминесцентные свойства соединения (La2O3) 0,05 (As2S3) 0,90 

(Er2O3) 0,05 при комнатной температуре. Показано, что при одновременном введении в соединение As2S3 двух эле-

ментов-аддитивов (La2O3 и Er2O3) наблюдается резкое увеличение интенсивности люминесценции на длине волны 

660нм. 
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ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÇOX YANAŞMA OPTİMALLAŞDIRMA 

MƏSƏLƏLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRMƏSİ  

A.M. HƏŞİMOV, N.R. RƏHMANOV, M.M. SHADMESGARAN,   Z.A. TAĞIYEVA 

AMEA akademik H. M. Abdullayev adına Fizika Institutu 

 AZ-1143, Bakı, H. Cavid prospekti 33, 

 ASC-nin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutunu,Bakı 

 Şərqi Azərbaycan vilayətinin telekommunikasiya idarəçiliyi, Təbriz, IRAN 

e-mail: Shadmesgaran@yahoo.com 

Müasir iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmək üçün enerji sistemlərin səmərəliyinin artması zərurət qazanmışdır. 

Bu istiqamətdə elektrik sistemlərin optimallaşdırması, həm iqtisadiyyatının əsaslarını təmin etmək, həm də elektrik enerjisinin 

artan tələbatını ödəmək baxımından vacibdir. Şəbəkənin müxtəlif istismar şəraitini nəzərə alaraq əsas məqsəd dəyişir. Bu mə-

qalədə optimallaşdırma məsələlərinin müxtəlif həlli yanaşmaları şəbəkənin istismar şəraitinə uyğun, aşağı yük, pik yük, normal 

şərait, qəza şəraiti, sabit yüklər və yüklərin qeyri-müəyyənliyini nəzərə alaraq araşdırılıbdır. Bundan əlavə, yanaşmaların hər 

biri üçün çox strateji optimallaşdırma prosesi layihələndirilərək təqdim olundu. Bu istiqamətdə bir çevik və güclü araşdırma, 

qiymətləndirmə, proqnozlaşdırma, qərar qəbul etmə və idarə etmə sistemi təqdim olunubdur. Təklif olunan optimallaşdırma 

proseslərin simulyasiyaları Matlab və PSAT proqramlarından istifadə etməklə 30 düyünlü IEEE  sınaq sisteminin üzərində 

yerinə yetirilibdir. 

Açar sözlər: optimallaşdırma prosesləri, DR, tələbatın idarəetmə proqramları,  statik gərginlik stabilliyi, güc itkiləri, genetik 

alqoritm, TLBO. 

UOT: 621.315.61 

GİRİŞ 

Energetikanın iqtisadiyyatın əsas parametrlərinə 

kəskin təsir göstərməsinə görə, optimallaşdıma proses-

ləri günün aktual mövzularının sırasına daxil olmuşlar. 

Elektrik sistemlərinin müxtəlif istismar şəraitini opti-

mallaşdırma proseslərində əsas məqsədin dəyişilməsini 

nəzərə alaraq, çox yanaşma optimallaşdırma proseslə-

rinin vacibliyi daha da aşkar olmuşdur. FACTS qurğu-

ların sırasında UPFC –nin elektrik şəbəkəsində optimal 

idarə olunan zaman sistemin dayanıqlığın artması və 

onda yaranan nahiyələrarası rəqslərin erkən sönməsi 

sübuta yetişmişdir [1]. Elektrik sistemlərində kompen-

sasiyaedici vasitələrin tətbiqi sistemin dinamiki və 

statik stabilliyin yaxşılaşmasına yol verir. Beləliklə 

sistemin yüklənmə qabiliyyəti artırılır [2]. [3] istinadın 

da şəbəkənin məhsuldarlığının artmasında FACTS qur-

ğuların təsiri göstərilmişdir. İstehlak tərəfinin müdiriy-

yətini və DR proqramlarını bir əlverişli enerji mənbəsi 

kimi nəzərə alaraq, onların diqqətlə araşdırmaları daha 

önəm kəsb etmişdir. Enerji sektorunda dəyişikliklərin 

həyata keçırılmələri və elektrik enerjisinin rəqabəti sa-

tış bazarlarının yaranması nəticələrində, ənənəvi güc 

sistemi parçalanıb və onu təşkil edən hissələr, sərbəst 

aktyorlar şəklində müxtəlif və bəzən təzadlı obyektlərlə 

meydana çıxmışlar. [4] elektrik şəbəkələrində DR ın 

optimal yeri və tutumu əldə edilibdir. Burada çox məq-

sədli funksiya tətbiq olaraq eyni zamanda sistemin əhə-

miyyətli göstəricilərinin optimallaşdırması yerinə yeti-

rilibdir. [5] Elektrik şəbəkələrində TCSC -nin optimal 

yeri və tutumu əldə edilmişdir. əldə edilən nəticələrə 

əsasən sistemin yüklənmə qabiliyyətinin artması və it-

kilərin azalması sübutə yetişmişdir. [6] genetik təkamül 

alqoritmindən istifadə etməklə paralel FACTS qurğu-

larının optimal yerləri və tutumları təyin edilmişdir. 

Burada paralel FACTS qurğularının sistemin gərginli-

yinin statik stabilliyinin yaxşılaşdırmasında və itkilərin 

azaltmasında izah olunubdur. DR və ardıcıl və paralel 

FACTS qurğuları birlikdə tətbiq olunaraq texniki nöq-

təyi-nəzərdən çox məqsədli funksiyanın yaxşılaşdırma-

sı yerinə yetirilmişdir [7]. Elektrik sistemlərində yük-

lərin qeyri-qəti şəraitini nəzərə alaraq mövcud prob-

lemlərin kompleks həllində DR-nin optimal yerləşdir-

məsi həll olunubdur. Bu məqalədə quraşdırılan opti-

mallaşdırma proseslərində neçə məqsədli funksiya-

lardan istifadə etməklə elektrik sistemlərində müxtəlif 

problemlərin kompleks həlli üçün yeni yollar təqdim 

olunubdur. Optimallaşdırma prosesləri TLBO və Ge-

netik alqoritmlərindən istifadə etməklə ayrı-ayrı yerinə 

yetirilib. Iki alqoritmdən əldə edilən cavablar müqayisə 

olunaraq, sistemin operatoruna daha önəmli seçimlər 

üçün imkan yaradılıbdır. Optimallaşdırma prosesləri 

sistemin normal və zərurət şəraitində və yüklərin qəti 

və qeyri-qəti şəraitini nəzərə alaraq yenidən yerinə yeti-

rilibdir [8]. [9] elektrik şəbəkələrində yüklərin qeyri-

müəyyənliyini nəzərə alaraq sistemin fövqəladə şəra-

itində optimallaşdıma məsələləri həll olunmuşdur. 

Elektrik sistemlərindən iqtisadi və daha effektiv istifa-

də etmək məqsədilə DR və FACTS qurğularının məh-

suldarlığı araşdırılıbdır [10]. Elektrik şəbəkələrində iq-

tisadi və texniki kriteriyaları nəzərə alaraq çox-strateji 

optimallaşdırma prosesləri yerinə yetirilmişdir. Belə-

liklə, sistemin ən aktual problemlərinin həllinə yeni 

üsullar təqdim olunmuşdur.   

Bu məqalədə elektrik sistemlərində olan aktual 

problemləri ətraflı şəkildə optimallaşdırma proseslərin 

də nəzərə alaraq, süni  intellekt metodlardan istifadə et-

məklə bir elastik, güclü və qabiliyyətli çox–yanaşma 

optimallaşdırma üsulu yaradılıbdır. həmçinin iqtisadi 

və texniki nöqtəyi nəzərlərdən dəyərli həlləri əldə et-
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mək məqsədi ilə yanaşmaların hər birisi üçün çox stra-

teji proseslər tətbiq olunubdur. DR proqramları və 

FACTS qurğuları, elektrik sistemində baş verən prob-

lemlərin qarşısında sürətlə reaksiya göstərmək qabiliy-

yətinə malik olaraq, elektrik sistemlərin əsas məsələlə-

rinin eyni zamanda həll edilməsi üçün imkan yaratdıq-

larına görə bu işdə tətbiq olunublar. Beləliklə, sistemin 

səmərəliliyinin artması, iqtisadi məhsuldarlığın yaxşı-

laşdırması, ekoloji şəraitin yaxşılaşdırması, günü- gün-

dən artan elektrik enerjisinin tələbatının optimal təmin 

olunması, yükün pikinin aşağı düşməsi, itkilərin azalt-

ması, yeni sistemlərin inşasına görə kapital qoyuluşunu 

təxirə salması, dinamik davranışın yaxşılaşdırılması, 

yük ötürmə qabiliyyətinin artması, gərginlik profilinin 

yaxşılaşdırması, sistemin təhlükəsizlik haşiyəsinin art-

ması və ehtiyat xərclərinin azaltması yerinə yetirilibdir. 

TEXNİKİ OPTİMALLAŞDIRMA 

YANAŞMASININ MODELLƏŞDİRMƏSİ 

Şəkil 1-də nəzərə alınan kompensasiya vasitələ-

rinin hamısı birlikdə tətbiq olduqda,  texniki baxımdan 

optimallaşdırma prosesinin blok sxemi göstərilibdir. 

Texniki baxımdan optimallaşdırmaq məqsədi ilə kom-

pensasiyaedici vasitələrin növünü, tutumunu və onların 

tətbiqinə lazım olan kapital qoyuluşunu nəzərə almaya-

raq, elektrik şəbəkəsinin itkilərinin minimuma və onla-

rın yüklənmə qabiliyyətinin maksimuma çatdırılması 

yerinə yetirilir. Texniki baxımdan, əldə edilən optimal 

cavabların bəzisinin ağır xərclər tələb etdiyinə görə əl-

verişli olmamasına baxmayaraq, bu proseslərin 

şəbəkəni tam sönmələrdən qorumaq üçün mühüm 

əhəmiyyəti sübut olunmuşdur.

Şəkil 1. Şəbəkənin Texniki baxımdan optimallaşdırma prosesinin blok sxemi 

İQTİSADİ OPTİMALLAŞDIRMA 

YANAŞMASININ MODELLƏŞDİRMƏSİ 

İqtisadi təhlillər, texniki optimallıq şərtlərini ödə-

yərək yerinə yetirilib. Buna görə də, təqdim olunan ya-

naşma elektrik sistemindən daha səmərəli istifadə et-

mək imkanını yaradır. Şəkil 2-də iqtisadi analizin 

prosesi xülasə şəklində izah olunubdur. Iqtisadi təhlil 

şəkil 2-dəki blok-sxemdə göstərilən kimi aşağıdakı 

məsələlərə baxılaraq yerinə yetirilibdir: 
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1) Operator sistemin  şəraitini nəzərə alaraq yaxşılaş-

ması lazım və zəruri olan parametrin müəyyən qiy-

mətini elan edir.

2) Növbəti addımda birinci hissədə təqdim olunan tex-

niki optimallaşdırma metodları və proqramlaşdır-

malardan istifadə etməklə təyin olunan parametrin,

istənilən qiymətini əldə etmək üçün, ayrı-ayrı müx-

təlif cihazların optimal qiymətləri və qoşulan yerləri

tapılır.

3) Daha sonra texniki analizdən əldə edilən optimal

cavabların hər birisi üçün lazım olan xərclər hesab-

lanır və beləliklə ən az xərclərlə müvafiq olan cavab

seçilir.

4) Son mərhələdə, texniki analizdən istifadə etməklə,

birinci mərhələdə təyin olunan parametrin istənilən

qiymətinə çatmaq üçün, DR proqramının optimal

yeri və tutumu tapılır.

5) Son mərhələdə üçüncü addımda təyin olunan ən

aşağı xərclər üzrə DR-in iqtisadi qıyməti hesablanır.

Şəkil 2. Iqtisadi analizin blok sxemi 

Çoxsaylı üsul və vasitələr arasında çoxməqsədli 

evolyusiya alqoritmi optimal həllərin alınması üçün ən 

əlverişli yanaşmadır. Riyazi nöqteyi-nəzərdən DR 

proqramları və FACTS qurğularının optimallaşdırıl-

ması çox məqsədli optimallaşdırma obyektidir. Məq-

sədlər optimal enerji təchizatının qiyməti, istehlakçının 

aldığı elektrik enerjisinin minimum dəyəri, minimum 

güc itkisi, enerji sisteminin təhlükəsizliyinin saxlan-

ması məhdudiyyətindən çıxış edərək, həm də DR proq-

ramları və FACTS qurğularının optimal tutum və yer-

lərindən ibarətdir. 
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Şəkil 3. Çoxyanaşma optimallaşdırma prosesininblok  

             sxemi. 

 

ÇOX YANAŞMA OPTİMALLAŞDIRMA 

PROSESİNİN MODELLƏŞDİRMƏSİ 

 

Mövcud elektrik sistemlərinin maksimum tutum-

dan istifadə etmək üçün optimallaşdırma məsələlərinin 

müxtəlif həlli yanaşmaları şəbəkənin istismar şəraitinə 

uyğun,  aşağı yük, pik yük, normal şərait, qəza şəraiti, 

sabit yüklər və yüklərin qeyri-müəyyənliyi nəzərə alın-

maqla təsnif edilmiş, yanaşmaların hər birisi üçün çox 

strateji optimallaşdırma prosesinin layihəsi təqdim 

olunmuşdur. Bu şəkildə bir çevik və güclü araşdırma, 

qiymətləndirmə, proqnozlaşdırma, qərar qəbuletmə və 

idarəetmə sistemi yaradılmışdır. Şəkil 3-də çoxyanaş-

ma optimallaşdırma prosesinin blok sxemi göstəri-

libdir. 

 

SİMULYASİYALARIN NƏTİCƏLƏRİ ÜZRƏ  

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLLƏRDƏN ƏLDƏ  

EDİLƏN İNFORMASİYALARIN BİR  

NÜMUNƏSİI  

 

Şəkil 4-də iqtisadi-texniki baxımdan optimallaş-

dırma proseslərinin çıxışında əldə edilən qraflardan bir 

nümunə göstərilibdir. Şəkildən göründüyü kimi, opera-

tor tərəfindən təyin olan məqsədə nail olmaq üçün, 

müxtəlif kompensasiya edən vasitələrin xərcləri kəskin 

fərqli olur. Beləliklə, elektrik sistemini iqtisadi cəhət-

dən səmərəli istismar etmək və elektrik enerjisini ən 

aşağı qiymətlə rəqabətli bazara təhvil vermək üçün, 

qarşıya qoyulan əsas məqsədin praktiki əhəmiyyəti sü-

buta yetirilibdir. 

Şəkil 4-də nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqli miq-

darları bir qrafda nümayiş etdirib müqayisə etmək üçün 

loqarifm oxundan istifadə olunubdur.

  

 
 

Şəkil 4. İqtisadi-texniki optimallaşdırma proseslərinin çıxışında əldə edilən qraflardan bir nümunə. 
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Sistemin müxtəlif şəraitində texniki baxımdan 

əldə edilən bəzi cavabların çox yüksək məsrəflərə bağlı 

olması səbəbindən praktikada təcrid olunurlar. Başqa 

sözlə demək olar ki texniki baxımlardan əldə edilən 

cavablar iqtisadi nöqteyi-nəzərdən yoxlanmadan prak-

tikada təklif oluna bilməzlər. Həmçinin, sistemin 

kompensasiya edilməsinin ağır xərclərə bağlı olan bəzi 

şəraiti böhranlı şərait adına müəyyən edilib və riskləri 

idarə edən proseslərin tərkibinə daxil edilirlər. Təbii ki, 

iqtisadi optimallaşdırma proseslərinin sonunda ən ucuz 

variant seçilir və DR müqavilələrinin qiyməti ona 

əsasən təyin olunur. 

NƏTİCƏ 

Mövcud elektrik sistemlərinin maksimum tutum-

dan istifadə etmək üçün optimallaşdırma məsələlərinin 

müxtəlif həlli yanaşmaları şəbəkənin istismar şəraitinə 

uyğun,  aşağı yük, pik yük, normal şərait, qəza şəraiti, 

sabit yüklər və yüklərin qeyri-müəyyənliyini nəzərə 

alaraq təsnif edilib, yanaşmaların hər birisi üçün çox 

strateji optimallaşdırma prosesi layihələndirilərək təq-

dim olunub. Bu istiqamətdə bir çevik və güclü 

araşdırma, qiymətləndirmə, proqnozlaşdırma, qərar qə-

buletmə və idarəetmə sistemi yaradıldı. Texniki opti-

mallaşdırma yanaşmasında, elektrik sisteminin effek-

tivliyinin artırılması üçün ardıcıl və paralel FACTS 

qurğularının və tələbatı idarə edən proqramların qu-

raşdırma yerləri və tutumları və onlarla əlaqədar xərc-

ləri məhdud etmədən, çox obyektiv funksiyanın opti-

mallaşdırması həyata keçirildi. Bu yanaşmada əldə edi-

lən optimal cavablar, itkilərin azalmasını, gərginliyin 

statik stabilliyinin yaxşılaşmasını və sistemin yüklən-

mə qabiliyyətinin artmasına zəmanət verirlər. Bu ca-

vablar Pareto Cəbhəsi qiymətləndirmə və seçim meto-

dundan istifadə etməklə sıralanırlar. İqtisadi həlli ya-

naşmada pik yük şəraitində, sistemin operatoru tərəfin-

dən təyin olunan yüklənmə qiyməti λ=k1-ə yaxınlaş-

maq üçün ən aşağı xərclə əlaqədar strategiya təyin ola-

raq, müvafiq optimal cavablar əldə edildi. Müqayisəli 

təhlillər aparılaraq sistemin operatoruna qərar qəbul 

etmək üçün əhəmiyyətli məlumatlar verildi.
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DESIGN OF MULTIPLE-APPROACH OPTIMIZATION PROBLEMS IN ELECTRIC NETWORKS 
 

To ensure the sustainable development of the modern economy, it is necessary to increase the efficiency of energy 

systems. In this regard, the optimization of electric systems is important both in terms of providing the foundations of the 

economy and meeting the growing demand for electric energy. The main purpose changes taking into account the different 

operating conditions of the network. In this article, different solutions to optimization problems are analyzed in accordance 

with the operating conditions of the network, low load, peak load, normal conditions, fault conditions, fixed loads and load 

uncertainty. More over a multi-strategy optimization process is designed and presented for each of the approaches. In this 

regard, a flexible and powerful research, evaluation, forecasting, decision-making and management system is introduced. The 

simulations of the proposed optimization processes are performed on the IEEE 30-bus test system using Matlab and PSAT 

programs. 

 
А.M. Гашимов, Н.Р. Рахманов, М.M. Шадмесгаран, З.А. Тагиева 

 

ВОПРОСЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОДХОДОВ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Повышение эффективности энергетических систем было необходимо для обеспечения устойчивого 

роста в современной экономике. В этом направлении оптимизация электрических систем важна как с точки 

зрения обеспечения основ их экономики, так и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Учи-

тывая различные условия эксплуатации сети, основная цель меняется. В данной статье рассматриваются 

различные решения вопросов оптимизации в соответствии с условиями эксплуатации сети с учетом не-

определенности низких нагрузок, пиковых нагрузок, нормальных условий, аварийных условий, фиксиро-

ванных нагрузок и груза. Кроме того, для каждого из подходов был внедрен процесс многостратегической 

оптимизации. В связи с этим внедрена система исследований, оценки, прогнозирования, принятия ре-

шений и управления. Моделирование предлагаемых процессов оптимизации было выполнено на 30-

узловой системе тестирования IEEE с использованием программного обеспечения Matlab и PSAT. 
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 MANQAN FERRİT NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN TERMOFİZİKİ VƏ 

OPTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
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Təqdim olun tədqiqat işində yüksək təmizlik dərəcəsinə malik (nanohissəciyin sıxlığı 4.96 q/sm3, hissəciyin ölçüsü 60nm 

və saflıq dərəcəsi 98.5 %, SkySpring Nanomaterialları, ABŞ) nümunənin geniş temperatur intervalında termofiziki xassələri 

və optik xassələri tədqiq olunmuşdur. DSC analizi nəticələrindən göründüyü kimi, 300°C temperatur intervalına qədər baş 

verən effektlər ferrit nümunələrində baş verən faza keçidlərinin təbiətini və enerji miqdarını aydın əks etdirməkdədir. FTIR 

analiz nəticələrindən məlum olmuşdur ki, yüksək və aşağı tezlik modlarında müxtəlif kimyəvi atomların valent rəqsləri 

mövcuddur. 

Açar sözlər: Manqan ferrit, nano hissəciklər, FTIR-spektroskopiyası, DSC analizi 

PACS: 61.05.cp, 75.50.Gg, 75.75.Fk 

GİRİŞ 

Son illərdə maqnit əsaslı ferrit nanohissəciklər 

üzərində yerinə yetirilən çoxlu sayda elmi tədqiqatlar-

dan alınan nəticələrə əsaslanaraq, həmin materiallarda 

orta dərəcədə maqnitləşmə, tək domen effekti, superpa-

ramaqnetizm, spin filtrləmə kimi unikal maqnit xüsu-

siyyətlərini göstərməkdədir [1-3]. Spinel quruluşlu 

MnFe2O4 nanostrukturlu oksidlərdə mövcud maqnit 

keçidləri sənaye və tibbi biologiyada geniş tətbiqini 

tapmışdır. MnFe2O4-də Mn2+ ionlarının təqribən 80% 

tetrahedral sahədə, 20% səkkizbucaqlı sahədə olduğu 

üçün qismən tərs spineldir [4]. MnFe2O4 nanohissə-

cikləri və nazik təbəqələri yüksək anizotropiya sabitinə, 

ölçüdən asılı olaraq ifrat maqnitləşməyə, yüksək spin 

şüşə halı, ifratparamaqnetizm və yüksək Küri tempe-

raturu kimi müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. Manqan 

ferritin fiziki xüsusiyyətləri həmin nümunənin hazır-

lanma texnologiyasından ciddi şəkildə asılıdır. Tək do-

menli MnFe2O4 nanohissəciklərinin alınnması üçün 

hidrotermal, birgə çökmə, sol-gel, mexaniki-kimyəvi 

və solvo-termal kimi bir çox texnologiyalar işlənib 

hazırlanmışdır [5-9]. Manqan ferrit nanohissəcikləri 

mövcud olan digər maqnit ferrit nanohissəciklərinə nis-

bətən daha yüksək mexaniki, lümunisens və maqnit xü-

susiyyətlərinə malikdır. Son illərdə qeyri-üzvi və üzvi 

maddələrdən sintez olunan müxtəlif növ nanohissəcik-

lər xərçəng terapiyasında potensial tətbiqetmələrdə 

özünü göstərmişdir [10-11]. Dərmanın lazımi nöqtələrə 

çatdırılması kimi istifadə olunan maqnit  nanohissəcik-

lər, olduqca istilik effektləri göstərdikləri üçün çox fay-

dalı görünür və bu səbəbdən şiş hüceyrələrini xüsusi 

olaraq hədəfə almağa imkan yaradır [12-13]. Xərçəngin 

müalicəsində istifadə olunan dərmanların əksəriyyəti 

həm şiş, həm də normal hüceyrələrə toksik təsir gös-

tərir, bu da yan təsirlərə səbəb olur və bu kimyəvi tera-

piyanın effektivliyini məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən, bu 

nanohissəcikləri və onların toksikliyini anlamaq çox 

vacibdir. Bundan öncə az sayda tətqiqatçılar müxtəlif 

maqnit nanohissəciklərinin sitotoksik təsirini öyrən-

mişdir, onların tədqiqatları yalnız bir neçə maqnit 

nanohissəcikləri ilə məhdudlaşmışdır [14-15]. Aparılan 

tətqiqatlar 40 nm ölçülü MnFe2O4 nanohissəciklərinin 

PC-12 hüceyrələri tərəfindən effektli bir şəkildə içəri 

daxil edildiyini göstərdi ki, bu da nanohissəciklərin xər-

çəng əleyhinə bir dərman kimi istifadəsini təklif etmək 

imkanı verir. Bununla belə, klinik olaraq xərçəng müa-

licəsi üçün istifadə edilmədən əvvəl, bu nanohissə-

ciklərin yoxlanılmasına ehtiyac var. Buna görə də, bu 

işin məqsədi sol-gel öz-özünə yanma metodu ilə sintez 

edilmiş MnFe2O4 nanohissəciklərinin struktur, mor-

foloji, maqnit xüsusiyyətlərini xarakterizə etməyə yö-

nəldilmişdir [16-18]. Təqdim olunan işdə ferrit nano-

hissəcikli birləşmənin termofiziki və optik xüsusiyyəti 

analitik metodlarla tədqiq edilmişdir. 

EKSPERİMENTAL HİSSƏ 

Tədqiqat işində sıxlığı 4.96 q/sm3, nanohissəciyin 

ölçüsü 60 nm və saflıq dərəcəsi 98.5 % olan (SkySpring 

Nanomaterials, USA) nümunədən istifadə olunmuşdur. 

İstilik selinin fiziki xarakteristikaları DSC 204 F1 

Phoenix (Differential Scanning Calorimeter, Almani-

ya) vasitəsilə ölçülmüşdür. Manqan ferrit nümunəsinin 

DSC spektri -100 ÷ 550°C temperatur intervalında çə-

kilmişdir. Furye Transformasiyası əsasında işləyən 

VERTEX 70v spektrometrində diffuz əksolunma 

(Diffuse Reflectance) metodundan istifadə etməklə 

MnFe2O4 nanohissəciklərinin orta infraqırmızı oblastda 

(400÷6000 sm-1 ) spektri çəkilmişdir. Diffuz əksolunma 

metodunun əsas üstünlüklərindən biri odur ki, çox az 

miqdarda (bir neçə mq) nümunənin spektrini çəkmək 

mümkündür. Belə ki, ölçülməsi tələb olunan nümu-

nənin kiçik bir hissəsini KBr (Kalibrom) maddəsilə qa-

rışdırıb spektr çəkmək olur. Bu qarışıqda KBr–in rolu 

ondan  ibarətdir ki, o şüanın maddə daxilində sınıb əks-

olunmasını təmin edir. KBr maddəsi orta infraqırmızı 

oblastda şəffaf olduğu  üçün nümunəyə qarışdırılmış 

KBr–dən şüa keçərək maddədən dəfələrlə sınmaqla 

sferik güzgü üzərinə düşüb detektora yönəlir. 

EKSPERİMENTAL HİSSƏNİN MÜZAKİRƏSİ 

Məlumdur ki, istilik selinin fiziki xarakteristikası 

birləşmədə struktur keçidlərini, degradasiya mexaniz-

mailto:aynuragochuyeva@gmail.com
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mini, kimyəvi reaksiyaların növlərini və oksidləşmə 

kimi mühüm prosesləri özündə ehtiva edir. Digər tə-

rəfdən istilik seli funksiyasından termik keçiricilik, ter-

mo diffuziya, istilik tutumu və termodinamik para-

metrlərə keçid mümkündür [19, 20]. Istilik sel funksi-

yasından istilik tutumuna keçid və istilik tutumunun 

temperaturdan asılı olaraq təyin olunmuş qiymətləri 

termodinamik funksiyaların dəyişmə mexanizmini izah 

etməyə imkan yaradır [21, 22]. 

Şəkil 1-də nano manqan ferrit birləşməsinin -

100ºC≤T ≤ 550ºC temperatur intervalında DSC əyriləri 

verilmişdir. İstilik seli ∆Ф (heat flow rate) qiyməti sabit 

termik işlənmə sürətində 10 K/dəq tədqiq edilmişdir. 

Temperaturdan asılı olaraq istilik sel funksiyasının əy-

risi üç əsas əyrilik piki ilə müşahidə olunmuşdur. 

Kristallik quruluşa verilən istilik miqdarı hesabına baş 

verən termik keçidlər (heat of transformation) aşkar 

olunmuş və xarakterizə olunan effektləri uyğun olaraq 

mərkəzi pikləri T1=7.9°C, T2=20.8°C, və T3=67.3 °C 

temperaturlara uyğundur. Şəkil  2-də -100ºC≤T≤550ºC 

temperatur intervalında formalaşan piklərə uyğun olan 

sahələrin enerji kinetikası verilmişdir. DSC spektrində 

istilik sel funksiyasının qiyməti -0.6 mW/mg qədər 

azalır. 

 

 

 
Şəkil 1. 100 ≤ T ≤ 550°C temperatur intervalında nano manqan ferrit birləşməsinin DSC spektri. 

 
  

 
Şəkil 2. 100 ºC ≤ T ≤ 550 ºC temperatur intervalında formalaşan piklərə uyğun olan sahələrin enerji kinetikası. 
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5°C ≤ T ≤ 14,2 °C temperatur intervalında forma-

laşan piki 7,9°C olan effekt üçün sahənin enerjisi 

47,23mJ, entolpiyanın qiymətinin 4,925J/g uyğun ol-

ması hesablanmışdır və istilik sel funksiyasının qiyməti 

dəyişməmişdir.  

15,2°C≤T≤31,3°C temperatur intervalında forma-

laşan piki 20,8°C olan effekt üçün sahənin enerjisi 

9,56mJ, entolpiyanın qiyməti 1,543 J/g, istilik sel funk-

siyasının qiyməti -0,12 mVt/mg-dan -0,15 mVt/mg -a 

qədər azalmışdır. 

54,7°C≤T≤82,3°C temperatur intervalında forma-

laşan piki 67,3°C olan effekt üçün sahənin enerjisi 

408,14 mJ, entolpiyanın qiyməti 51,09 J/g, istilik sel 

funksiyasının qiyməti sabit olaraq qalmışdır. Göstərilən 

temperatur intervalında nano manqan ferrit birləşməsi-

nin istilik selinin xətti azalması və mərkəzi pikləri kiçik 

dəyişmə ilə qeyd olunan effektlərin kristal quruluşda 

atomların istiliyin təsiri nəticəsində qəfəsdə rəqsi 

hərəkətin rezonans həddə çatması və nisbətən zəif 

rabitəli atomların qırılması ilə xarakterizə olunur.  

Əksetmə spektrini əldə etmək üçün orta infraqır-

mızı Diffuz əksetmə (DƏ) üsulundan istifadə edilmiş 

və Kubelka – Munk funksiyasına düz mütənasib olan 

udma spektrinin udma əmsalı (α) məlumatlardan isti-

fadə edilməklə hesablanmışdır. 

α = F(R) = 
(1−𝑅)2

2𝑅

burada, F(R) Kubelka – Munk funksiyası, α - 

absorbsiya, R -  əksetmədir [23-27].  

VERTEX 70V HeNe lazeri ilə işləyir. Dalğa 

uzunluğu 633 nm olan qırmızı işıq lazerdən yayılır. 

Lazerin gücü 1 mVt-dır. 

Şəkil 3. MnFe2O4 nanohissəciyinin Diffuz Əksetmə spektri.

Şəkil 4. MnFe2O4 nanohissəciyinin udulma əmsalı.
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NƏTİCƏ 

 

Termik analiz ilə -100ºC ≤ T ≤ 550ºC temperatur 

intervalında faza keçidinin baş verdiyi müəyyən 

olunub. DSC spektrində -100ºC≤ T ≤ 550ºC temperatur 

intervalında nümunədə formalaşan piklərə uyğun 

effektlərin sahə enerjiləri 9.56-408.14 mJ intervalında, 

entolpiya 1.54-51.09 J/g olduğu müəyyən edilmişdir. 

Həmçinin istilik sel funksiyasının qiyməti 0.1 

mzV/mg-dən -0.6 mV/mg qədər azaldığı eksperimental 

olaraq göstərilmişdir. İnfraqırmızı spektroskopiya 

metodu ilə aparılan tədqiqatlardan nümunədə faza 

daxili, fazadan kənar və deformasiya olunmuş hallar 

müəyyən edilib.  

____________________________________ 
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wide temperature range. As can be seen from the results of DSC analysis, the effects occurring up to a temperature range of 

300 ° C clearly reflect the nature and amount of energy of the phase transitions that occur in the ferrite samples. The results of 

the FTIR analysis show that there are valence oscillations of different chemical atoms in high and low frequency modes. 

А.Ф. Гочуева, Д.А. Мамедов, Ф.Ф. Яхьяев 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ФЕРРИТА МАРГАНЦА 

     В ходе исследования были изучены теплофизические свойства и оптические свойства образца с высокой 

степенью чистоты (плотность наночастиц 4,96 г/см3, размер частиц 60 нм и чистота 98,5%, SkySpring Nanomaterials, 

США) в широком диапазоне температур. Как видно из результатов ДСК-анализа, эффекты, возникающие до интервала 

температур 300°С, четко отражают характер и величину энергии фазовых переходов, происходящих в образцах 

ферритов. Результаты анализа FTIR показывают, что существуют валентные колебания различных химических атомов 

в высокочастотных и низкочастотных модах. 
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ÜÇQAT GÜMÜŞ XALKOGENİDLƏRDƏ  

ELEKTRODİFFUZİON POTENSİALIN YARANMA MEXANİZMİ 

G.S. HACIYEVA1, F.A. KAZIMOVA1, E.Q. ƏSƏDOV1, N.C. MƏMMƏDOV2 
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p-AgCuS və p-Ag0.4Cu0.6S üçqat gümüş xalkogenidlərdə elektrodiffuzion potensialının yaranması öyrənilmiş və onun 

güman olunan mexanizmi  verilmişdir. Potensialın tədqiqatlardan alınmış qiymətləri göstərilmişdir. 

Açar sözlər:  elektrodiffuzion potensial, effektiv yürüklük, inversiya. 

PACS:538:91 

p-AgCuS monokristalları və aşqarlanmış p-

Ag0.4Cu0.6S ərintiləri əsasında metal yarımkeçirici-me-

tal quruluşlu sistem hazırlanmışdır. Alınmış metal p-

AgCuS- metal sistemini 376÷414 K temperaturuna, 

metal-p-Ag0.4Cu0.6 S-metal sistemini isə 309÷446 K 

temperatura qədər müntəzəm qızdırdıqda nümunələrdə 

elektrodiffuzion potensialının (EDP) yaranması müşa-

hidə olunmuşdur [1, 2]. 

Stexiometrik nisbətlərdə götürülmüş Ag2S, Cu2S 

binar birləşmələrindən istifadə etməklə Ag0,4Cu0,6S 

ərintisi və AgCuS üçqat birləşməsi alınmışdır. Mono-

kristalın yetişdirilməsi üçün polikristal AgCuS həcmi 

maddənin miqdarına uyğun seçilmiş ampulaya yer-

ləşdirilir. Həcmin düzgün secilməsi kristalın sərbəst 

göyərməsi ücün optimal şərait yaradır. İzotermik yeni-

dən kristallaşma müddəti təqribən 200 saat olmuşdur 

[3]. 

Şəkildə EDP-nın  temperatur gedişi təsvir olun-

muşdur: a əyrisi p-AgCuS, b əyrisi isə Ag0.4Cu0.6S-ə 

məxsusdur. Burada  (→) işarəsi qızmanın,  (←) so-

yumanın istiqamətini göstərir. Şəkildən göründüyü ki-

mi otaq temperaturunda p-AgCuS-də heç bir siqnal 

yoxdur, ~379 K-də əyridə kiçicik siqnal yaranır, 

~382K-dən başlayaraq EDP tədricən artaraq ~391 K-də 

3,7 mV-a çatır. Həmin  temperaturda da EDP kəskin 

şəkildə sıfra enir və ~400 K-də sıfırdan keçərək  işa-

rəsini mənfiyə dəyişir.  Temperaturun sonrakı artması 

ilə EDP da artmağa başlayır və ~ 410,5 K-də 7 mV-a 

çatır, sonradan isə temperatur artdıqca EDP azalmağa 

başlayır və ~ 414,5 K-də sıfra düşür. Beləliklə, EDP-

nın əsas pikləri p-AgCuS-də  ~391 K-də (müsbət işarə 

ilə) və ~410,5 K-də (mənfi işarəsi ilə) ilə baş verir. 

EDP-nın işarəsinin dəyişməsi ~400,3 K-də müşahidə 

olunur. 

Şəkil b-də p-Ag0.4Cu0.6S ərintisinin EDP-nın tem-

peraturdan asılılığı göstərilmişdir. Qeyd edici PDS-21 

cihaz bu halda da həmin asılılığı təsvir  olunmuş 

qanunauyğunluqla baş verdiyini çəkir. Lakin, buradakı 

asılılıq daha mürəkkəbdir və EDP-nın qiyməti xeyli 

böyükdür. Bu nümunədə EDP-nın əsas pikləri müsbət 

işarə ilə ~ 335 K-də (~ 5 mV) və mənfi işarə ilə ~326K-

də (~ 7,5mV), ~ 342 K-də (~ 5 mV) və həmçinin 

~422K-də (~ 28 mV) müşahidə olunur. 

Şəkil. Elektrodiffuzion potensial əyriləri:  a - p-AgCuS, b - Ag0.4Cu0.6S 
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Tədqiq olunan nümunələrdə EDP-nın meydana 

gəlməsi elektronların ionları özü ilə daşıması (və ək-

sinə) ilə bağlı olduğu  güman edilir. EDP [2, 4] işlərdə 

göstərilən nəzəriyyəyə görə tək metallarda yox, həm-

çinin nisbətən çox da böyük olmayan qadağan zolağı, 

yüksək yürüklü yükdaşıyıcısı, kiçik dielektrik sabitliyi 

olan yarımkeçiricilərdə də yarana bilər. Nəzəriyyəyə 

görə, ionların daşınma efekti böyuk olan oblastda elek-

tronların konsentrasiyasını dəyişdirə bilən bütün fak-

torların (temperaturun artması, əlavə aşqarların daxil 

edilməsi) hamısı effektiv yürüklüyün həm qiymətini, 

həm də istiqamətini dəyişə bilər. Temperatur T≥Tinv ol-

duqda, EDP-nın işarəsinin dəyişməsi yükdaşıyıcıların 

effektiv yürüklüyünün işarəsinin dəyişməsi nəticəsində 

baş verir.  
Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, EDP-nın yaran-

ması, onun işarəsinin  dəyişməsi ionların elektronlarla 

daşınması və effektiv yürüklüyün işarəsinin dəyişməsi 

ilə sıx əlaqədardır. 

______________________________ 
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Г.С. Гаджиева, Ф.А. Казымова, Е.Г. Асадов, Н.Дж. Мамедов 

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

ТРОЙНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДАХ СЕРЕБРА 

Исследовано возникновение электродиффузионного потенциала в тройных халькогенидах серебра р-AgCuS и р-

Ag0,4Cu0,6S и приведен его предполагаемый механизм.  Указаны экспериментально полученные значения потенциалов. 

G.S.Gadjiyeva, F.A.Kazimova, E.G.Asadov, N.J.Mammadov 

THE MECHANISM FOR THE APPEARANCE OF ELECTRODIFFUSION POTENTIAL 

IN TRIPLE SILVER CHALCOGENIDES 

The emergence of an electrodiffusion potential in the ternary silver chalcogenides p-AgCuS and p-Ag0.4Cu0.6S has been 

studied and its proposed mechanism has been presented. The experimentally obtained values of the potentials are indicated. 
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Ag8Ge1-xMnxTe6  ƏRİNTİLƏRİNİN TERMOELEKTRİK XASSƏLƏRİ 
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Ag8Ge1-xMnxTe6 bərk məhlullarının nümunələrin istilik keçiriciliyi, elektrik keçiriciliyi, termoelektrik hərəkət qüvvəsi 

tədqiq edilmişdir. 𝜎(T) asılılığında müşahidə olunan keçidlər DSC analizində müşahidə olunan keçidlərlə uzlaşır. Yuxarı 

temperaturlarda istilik keçiriciliyinin anomal dəyişməsi foton istilik keçiriciliyin yaranması ilə izah olunur. 

Açar sözlər:  Elektrik keçiriciliyi, termolektrik hərəkət qüvvəsi, istilik keçiriciliyi. 

PACS:  536.21;621.315.592     

GİRİŞ 

Ag8GeTe6 500K və yuxarıda superion keçiriciliyi 

və perspektivli termoelektrik xüsusiyyəti birlikdə ol-

duğu materialların qeyri-adi nümunəsidir [1]. 

Ag8GeTe6 birləşməsinin yüksək temperaturlarda gös-

tərdiyi qeyri-adi xüsusiyyətlər gümüş ionlarının miqra-

siyası ilə izah olunub [2]. Bizim əvvəlki işlərdə 

 Ag8GeTe6 üçlü birləşməyə Mn elementi daxil edilərək 

Ag8Ge1-xMnxTe6   (x=0÷0,2) bərk məhlulları alınmış, 

rentgen difraksiyası, DSC analizi araşdırılmışdır [3]. 

Ag8GeTe6-nın yüksək temperaturlarda yüksək ion keçi-

riciliyinin və perspektivli termoelektrik performansını 

daha yaxşı başa düşmək üçün nümunələrin istilik keçi-

riciliyi, elektrik keçiriciliyi, termoelektrik hərəkət qüv-

vəsi ölçülmüşdür. 

EKSPERİMENTİN APARILMASI 

Elektrik keçiriciliyi və Holl 180÷600K tempera-

tur bölümündə volfram zondlardan istifadə edərək 

kompensasiya üsulu ilə ölçülüb. Nümunədə yaranan 

temperatur qradiyenti onun alt və üst oturacağında qo-

yulmuş xromel-kopel termocütlərdə, termoelektrik hə-

rəkət qüvvəsi termocütün mis qanadları ilə ölçülüb. 

Ag8Ge1-xMnxTe6 bərk məhlullarının elektrik keçiri-

ciliyi 180÷600K temperatur bölümündə, termoelektrik 

hərəkət qüvvəsi 280÷ 500K bölümündə və istilik 

keçiriciliyi 90÷ 400 K bölümündə tədqiq olunub. 

NƏTİCƏLƏRİN ANALİZİ 

180 K temperaturdan yuxarıda nümunələrin elek-

trik keçiriciliyi temperatur artdıqca sürətlə artır. 180-

300K temperatur intervalında 𝜎(T) asılılığının artması 

Mott qaydası ilə izah olunur  (şəkil1). 

Ag8Ge1-xMnxTe6 istilik keçiriciliyinin temperatur 

asılılığı 2-ci şəkildə verilib. 80-320K temperatur bölü-

mündə k(T) asılılığı anomal olaraq artır, yüksək tem-

peraturlarda isə dəyişmir. İstilik keçiriciliyinin artması 

istiliyin foton seli və biopolyar yükdaşıyıcıların dif-

fuziyası ilə izah olunur. T<350K temperatur inter-

valında elektrik keçiriciliyi kiçik olduğuna görə 

daşınan istilik seli də az olacaq. 

Ag8Ge1-xMnxTe6 kristalların termoelektrik hərə-

kət qüvvəsinin temperatur asılılığı 3-cü şəkildə verilib.

Şəkil 1. Ag8Ge1-xMnxTe6 bərk məhlulun elektrik keçiriciliyi. 
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Şəkil 2.  Ag8Ge1-xMnxTe6 bərk məhlulun istilik keçiriciliyi. 

Şəkil 3.  Ag8Ge1-xMnxTe6 bərk məhlulun termoelektrik hərəkət qüvvəsi. 

Şəkildən göründüyü kimi, temperatur artdıqca 

termo-ehq 800 𝜇V/K-dən 300 𝜇V/K-dək azalır. Belə 

azalmanı nümunənin p-tipli olması və Mn atomlarının 

konfiqurasiyası ilə izah etmək olar [4, 5]. 
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THERMOELECTRİC PROPERTİES OF Ag8Ge1-xMnxTe6 

 

Thermal conductivity, electrical conductivity, thermal electromotive force of samples of solid solutions Ag8Ge1-

xMnxTe6 have been studied. In the σ(T) dependence the observed transitions are consistent with the transitions observed in the 

DSC analysis. In thermal conductivity at high temperatures the anomalous changes are being explained by the creating 

photon thermal conductivity. 

 

Айнур Гахраманова 
 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Ag8Ge1-xMnxTe6 

 

Исследованы теплопроводность, электропроводность, термоэлектродвижущая сила образцов твердых растворов 

Ag8Ge1-xMnxTe6. Переходы, наблюдаемые на зависимости σ(T), совпадается с переходами, наблюдаемыми при ДСК-

анализе. Аномальные изменения теплопроводности при высоких температурах объясняются формированием 

фотонной теплопроводности. 

 

 



AJP FİZİKA  2022    section C: Conference 

L.M. Imanov 

84 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

XARİCİ AMİLLƏRİN TƏSİRİNDƏN SONRA POLİPROPİLEN+NANOGİL  

NANOKOMPOZİTLƏRİN ELEKTRİK PARÇALANMASİNDA MOLEKULYAR 

PROSESLƏR 

A.Ə.HADIYEVA1, , P.B. ƏSİLBƏYLİ1, A.R.SADIQOVA1,  İ.M. İSMAİLOV2 
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Polioropilen (PP)+nanogil (NG) nanokompozitlərin elektrik yaşama müddətinə (τ) və elektrik möhkəmliyinə (E) xarici 

amillərin təsiri tədqiq edilmiş və quruluşda baş verən dəyişikliklərlə qarşılaşdırılmışdır. Xarici amilin iki cür təsirinə baxıl-

mışdır: elektrik boşalmasının əvvəlcədən təsiri (köhnəlmə) və bir ox boyunca uzanma dərəcəsindən asılı olaraq oriyentasiyanın 

təsiri. Köhnəlmədən sonra nanokompozitdə makromolekulların qırılması nəticəsində yaranan karbonil qrupların (C=O) artma 

sürəti saf PP-yə nisbətən azdır. NG destruktiv proseslərdə, stabilləşdirici proseslərə nisbətən daha aktivdir.  

Açar sözlər: nanokompozit, nanogil, elektrik möhkəmliyi, oriyentasiya, elektrik boşalması 

PACS: 81.05Rm 

GİRİŞ 

Poliolefinlər qrupundan olan PP sənayedə və məi-

şətdə geniş istifadə olunan yüksək molekullu birləşmə-

lərdəndir. Izolyasiya materialı kimi kabel sənayesində 

və plastik boru istehsalında istifadə olunan PP-dən alı-

nan məhsullar istismar müddətində müxtəlif xarici 

amillərin (elektrik sahəsi, elektrik boşalması, tempera-

tur, nəm, mexaniki yük, radiasiya və s.) təsirinə məruz 

qalaraq parçalanırlar. Bu proseslərin qarşısını almaq və 

ya istismar müddətini artırmaq üçün saf polimerlərə 

müxtəlif faizlərdə əlavələr daxil etməklə polimer mate-

riallar (kompozitlər) hazırlayırlar [1-3]. Əlavənin seçi-

minə və miqdarına bağlı olaraq uyğun xassələrə malik 

polimer materiallardan keyfiyyətli məhsullar istehsal 

edirlər.  

Bu cür polimer materialdan alınan keyfiyyətli 

məhsullar istifadə müddətində yuxarıda göstərilən xari-

ci amillərin təsiri ilə qarşı-qarşıya qalırlar [4] və ya-

rarsız hala gəlirlər. İstifadə edilmiş polimer məhsulların 

yenidən istifadəsi çətin olduğundan ekoloji çirkliliyə 

səbəb olurlar. Müxtəlif üsullarla xassələri yaxşılaşdırıl-

mış kompozitdən alınan məhsullar zaman keçdikcə 

köhnəlirlər. Buna görə, xarici amillərin təsiri ilə poli-

mer materialların parçalanmasını öyrənmək elmi və 

praktik cəhətdən  çox vacibdir. Parçalanma səbəbini 

araşdırmaqla polimer maddələrin xassələrini dəyişdir-

mək və istifadə müddətində parçalanma sürətini 

azaltmaq (yaşama müddətini artırmaq) kimi önəmli bil-

giyə sahib oluna bilər.  

NÜMUNƏLƏRİN ALINMASI VƏ ÖLÇMƏ 

METODLARI  

Polimerlər və polimer materiallar texniki məqsəd-

lər üçün istifadə olunduqda, elektrik sahəsinin bircins-

liliyi lazımi səviyyədə təmin olunmur, hava qabarcıq-

ları və «kənar effekt»in təsiri aradan qaldırılmır. Fiziki 

tədqiqatlar zamanı elektrik sahəsinin bircinsliyini tə-

min etmək və deşilmə gərginliyinin qiymətinə kənar 

boşalmaların təsirini aradan götürmək lazımdır. Elek-

trodlar paslanmayan poladdan hazırlanmış, kənarları 

yuvarlaşdırılmış, diametri 30 mm və 2 mm olan bir-bi-

rinə müəyyən təzyiqlə sıxışdırılan sistemdən ibarətdir. 

Yüksək gərginlik mənbəyi kimi УПУ-1М qurğusundan 

istifadə olunmuşdur. Təcrübə üçün nümunələr 50-

80mkm qalınlığında dairəvi formada hazırlanmışdır. 

NG  müxtəlif faizlərdə (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 

10,0%) toz şəklində PP ilə mexaniki qarışdırıldıqdan 

sonra qaynar presləmə üsulu ilə (10 dəq., 423K, 150 

MPa) alınmışdır. Xarici amillər olaraq öncədən elektrik 

boşalmasının təsiri ilə köhnəldilmiş (şəkil 1) və 

oriyentasiya (yönlənmə) olunmuş nümunələr xüsusi 

qurğunun köməyi ilə (şəkil 2) hazırlanmışdır.  

Şəkil 1. Elektrik boşalmasının təsiri ilə köhnəlmə qurğusu. 1-Yerlə birləşdirilən metal elektrod; 2- şüşə lövhə; 3- yüksək 

 gərginlik elektrodu; 4-kiçik boşluq yaratmaq üçün şüşə təbəqələr; 5-tədqiq olunan nümunə; 6-hava aralığı. 
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Şəkil 2. Nümunələri oriyentasiya etmək üçün qurğu. 1- nümunə; 2- nümunəni tutan sıxaclar; 3-isidici soba; 4-sıxıcı   

             elektrik mühərrikini birləşdirən vasitə; 5-elektrik mühərriki. 

 

Xassələrin dəyişməsində NG əlavəsinin rolunu 

araşdırmaq üçün müxtəlif saatlarda elektrik boşalma-

sının təsiri ilə əvvəlcədən köhnəldilmiş və oriyentasiya 

olunmuş nümunələrin elektrik möhkəmliyi deşilmə ci-

hazı ilə ölçülmüşdür [3]. Elektrik boşalması və oriyen-

tasiyanın təsirindən sonra nanokompozitlərin qurulu-

şunda baş verən dəyişmələri ölçmək üçün  400-

2500sm-1 tezliyində infraqırmızı (İQ) spektroskopik 

metodla 1720 sm-1 tezliyinə uyğun C=O qrupun optik 

sıxlığı (D) hesablanaraq elektrik möhkəmliyi ilə qarşı-

laşdırılmışdır. Tədqiqat obyekti olaraq saf PP və 

PP+2,0% NG nanokompozit nümunələr götürülmüş-

dür.  

 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN İZAHI  

 

PP əsasında NG əlavəli nanokompozitin xassələ-

rinə xarici amillərin təsirini tədqiq etməklə deşilmə 

(parçalanma) mexanizmi və parçalanmada NG-in rolu 

haqqında məlumat əldə etmək olar. Bunun üçün müx-

təlif cür təsir edə bilən iki çeşid amildən istifadə edil-

mişdir. Köhnəldici, dağıdıcı, parçalayıcı - bir sözlə, de-

stabilləşdirici (elektrik boşalması, elektrik sahəsi, me-

xaniki yük, temperatur, radiasiya, şüalanma və s.) təsir 

göstərən amillər və stabilləşdirici (oriyentasiya, mikro 

və nano əlavələr, doldurucular və s.) təsir göstərən 

amillər. Destabilləşdirici amil olaraq elektrik boşalma-

sı, stabilləşdirici amil olaraq oriyentasiyanın təsirinə 

baxılmışdır. 

Elektrik boşalmasının təsirinə baxmaq  üçün nü-

munələr t=1; 2; 3; 4; 5; 10; 15 saat  müddətində, boşal-

ma gərginliyi U=9·103 V-da, otaq temperaturunda, şə-

kil 1-də göstərilən qurğuda əvvəlcədən köhnəldil-

mişdir. PP-nin elektrik möhkəmliyinin (E)  NG əlavə-

sinin miqdarından asılılığı şəkil 3-də göstərilmişdir. 

Göründüyü kimi, E əlavənin həcmi miqdarından asılı 

olaraq azalır. NG-in keçiriciliyi PP-nin keçiriciliyindən 

çox olduğu üçün nanokompozitin keçiriciliyi artır 

(𝜎𝑁𝐺=10-4 Om-1m-1, 𝜎𝑃𝑃=10--12 -10-13 Om-1m-1). 

Elektrik boşalmasının təsirindən sonra həm saf 

PP-də , həm də PP+2,0% NG nanokompozitdə E-nin və 

D-nin köhnəlmə müddətindən asılı olaraq dəyişməsi şə-

kil 4-də göstərilmişdir. boşalmanın təsir etdiyi  kiçik 

zamanlarda (1-3 saat)  E artır və sonrakı zamanlarda 

azalma müşahidə olunur, D-nin dəyişməsində isə əksi-

nə - kiçik zamanlarda azalma, sonrakı zamanlarda 

artma müşahidə olunur. 
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Şəkil 3. PP-nin elektrik möhkəmliyinin NG-in miqdarından asılılığı. 

Şəkil 4. Elektrik möhkəmliyin və optik sıxlığın boşalmanın təsir müddətindən  asılılığı: 1;1'~saf PP, 2;2' ~ PP+2,0% 

 NG; 1;2~E; 1';2' ~D. 

Şəkil 5. Elektrik möhkəmliyinin oriyentasiya dərəcəsindən  asılılığı: 1~saf PP, 2 ~ PP+2,0% NG; 

Məlumdur ki, [5-7] elektrik boşalmasının təsiri ilə 

oksidləşmə -destruktiv (molekullararası rabitələrin qı-

rılması, aşınmalar, mikroboşluqlar, mikroçatlıqlar və 

s.) və tikilmə (çarpaz rabitələr) prosesləri baş verir. 

Elektrik boşalmasının təsiri ilə nanokompozit nümu-

nələrdə NG rabitələrin qırılmasının, mikroçatların və 

boşluqların əmələ gəlməsinin qarşısını alır və oksid-

ləşmə nəticəsində karbonil qrupların yaranmasını ən-

gəlləyir.  

Stabilləşdirici amil kimi istifadə olunan bir ox bo-

yunca yönlənmənin təcrübi nəticələri şəkil 5-də gös-

tərilmişdir. Göründüyü kimi, oriyentasiya artdıqca E-

nin artması hər iki nümunə üçün fərqlidir. Nanokom-

pozitdə E-nin artma sürəti oriyentasiya dərəcəsindən 

asılı olaraq saf PP-yə nisbətən azdır.  

Elektrik boşalmasının təsirindən sonra nümunələ-

rin quruluşunda baş verən dəyişikliklər birbaşa üsulla 

İQ spektroskopiya üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Hər iki 

nümunənin 400-2500 sm-1 tezlik aralığında karbonil 

C=O qrupun oksidləşmə pikinə uyğun (1720 sm-1) 

intensivliyinə baxılmışdır. C=O qrupa aid olan pikin in-

tensivliyindən D hesablanmışdır. Boşalmanın təsir 

müddətindən asılı olaraq kiçik təsir müddətində C=O 

qrupunun optik sıxlığı azalır və 3 saatdan sonra təsir 

müddəti ardıqca D1720 artır. PP+2,0% NG nanokom-

pozitində D-nin artma sürəti saf PP-yə nisbətən azdır. 

Müəyyən gərginlik altında köhnəlmə zamanından 

asılı olaraq E-nin əvvəl artması (D-nin azalması) və 

sonradan E-nin azalması (D-nin artması) aşağıdakı 

kimi izah oluna bilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi [5-
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7], polimerlərdə elektrik boşalmasının təsiri ilə əsasən 

oksidləşmə-destruktiv prosesləri və tikilmələr baş verir. 

Kiçik zaman müddətində tikilmələr (çarpaz rabitələrin 

yaranması) oksidləşmə-destruktiv proseslərini üstələdi-

yi üçün hər iki nümunədə E-nin artması və D-nin 

azalması müşahidə olunur. Elektrik boşalmasının uzun 

müddətli təsiri zamanı isə rabitələrin qırılaraq C=O 

qrupunu əmələ gətirmə meylliliyi artır. Elektrik boşal-

masının təsirindən sonra nanokompozitin E və D-sini 

saf PP ilə müqayisə etdikdə görürük ki, NG oksidləşmə 

prosesini əngəlləyərək antioksidant vəzifəsini yerinə 

yetirir. 15 saatda nanokompozit və PP üçün E-nin 

azalması 14,5%  və 25% , D-nin artması 20% və 37% 

olmuşdur.  

Stabilləşdirici amilin təsirindən sonra oriyentasi-

ya dərəcəsindən asılı olaraq hər iki nümunənin E-si 

artır. Nanokompozitdə və PP-də E-nin qiymətləri elek-

trik boşalması və oriyentasiyanın təsirindən sonra cəd-

vəldə verilmişdir. 

 

Cədvəl 
Nümunələr E, 106 V/m ΔE, % 

azalma 

E, 106 V/m ΔE, % 

azalma Köhnəlməmiş 

U=0; t=0 

Köhnəldilmiş 

U=9·103V; t=0=15 

saat 

Oriyentasiya 

olunmamış  

λ=1 

Oriyentasiya 

olunmuş 

Λ=2,5 

PP 40 30 25 40 57 42 

PP+2,0%NG  35 30 14,5 35 45 28,5 

  

Göründüyü kimi, saf PP-də E-nin qiyməti nano-

kompozitə nəzərən daha çoxdur. Yəni, NG özünü ən 

çox destruktiv proseslərdə göstərir. 

Məlumdur ki, [8] molekulyar quruluşu dəyişdirən 

bir çox səbəblər vardır: oriyentasiya, alınma prosesində 

temperatur işləmləri, əlavələr daxil etmək, müxtəlif xa-

rici təsirlərə məruz qoymaq və s. Baxdığımız bu araş-

dırmada daxil edilən NG əlavəsi, müxtəlif xarici təsir-

lərdən  elektrik boşalması və oriyentasiya üstmolekul-

yar quruluşu dəyişdirdiyi kimi elektrik möhkəmliyini 

də dəyişdirir. Saf PP-nin E-si oriyentasiyadan sonra 

42% artdığı halda, nanokompozitdə 28,5% artmışdır. 

Oriyentasiya prosesi əlavənin rolunu üstələyir. NG 

özünü oriyentasiyaya nisbətən az göstərir. 

 

NƏTİCƏ 

 

1. PP əsasında NG daxil edimiş nanokompozitlərin 

elektrik möhkəmliyi NG-in miqdarından asılı ola-

raq azalır. 

2. PP və PP+2,0% NG nümunələrin elektrik möh-

kəmliyi elektrik boşalmasının təsir müddətindən 

asılı olataq əvvəlcə artmış, sonra isə azalmışdır. 

Nanokompozitdə azalmanın sürəti PP-yə nisbətən 

azdır.  

3. Hər iki nümunənin elektrik möhkəmliyi oriyenta-

siya dərəcəsindən asılı olaraq artır. Artma 

PP+2,0%NG nanokompozitdə az, saf PP-də 

çoxdur. NG stabilləşdirici amillərə nisbətən 

destruktiv proseslərdə daha aktiv rol oynayır.  

_______________________________ 
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MOLECULAR PROCESSES IN ELECTRIC DESTRUCTION OF NANOCOMPOSITES ON THE 

BASIS OF PE AND NANOСLAY AFTER EXTERNAL FACTORS  

 
Influence of electric discharges and orientation to electric time of life (τ) and the electric durability of polypropylene (PP) 

and made on its basis of a nanocomposite with additive of nanoclay (NG) is investigated. Comparing changes in structure with 

physical properties it is shown that under the influence of external factors with a rupture of macromolecules carbonyl groups 
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are formed. Gap speed at electric discharges in a nanocomposite is less, than in P. NG influences destructive processes (electric 

discharges) stronger, than on stabiliziated (orientation). 

А.А. Хадиева, П.Б. Aсилбейли, А.Р. Садыгова, И.М. Исмаилов 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРУШЕНИИ НАНОКОМПОЗИТОВ 

НА ОСНОВЕ ПЭ И НАНОГЛИНА ПОСЛЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  

Исследовано влияние электрических разрядов и ориентации на электрическое время жизни (τ)  и электрическую 

прочность полипропилена (ПП) и изготовленной на его основе нанокомпозита с добавкой наноглины (НГ). 

Сопоставляя изменения в структуре с физическими свойствами показано, что под воздействием внешних факторов с 

разрывом макромолекул образуются карбонильные группы. Скорость разрыва при электрических разрядах в 

нанокомпозите меньше, чем в ПП. НГ влияет на деструктивные процессы (электрические разряды) сильнее, чем на 

стабилизиационные (ориентация). 
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Məqalə amorf-kristallik qurluşa malik, xətti polimer sistemlərin fiziki strukturlarının fərqlənməsinin rentgenstruktur 

analiz vasitəsilə tətqiqinə həsr olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, müxtəlif texnoloji şəraitdə hazırlanmış polimer materiallar, 

müxtəlif struktura malik olaraq, özünə məxsus rentgenoqrammalarla xarakterizə olunurlar.  

Açar sözlər: polimer, struktur, sferolit, fibril, deformasiya, rentgenoqramma, refleks, izotrop, anizatrop. 

UOT: 33.80Rv; 73.50.Pz.     

Polimer materiallar bir-biri ilə kovalent, ion, hido-

gen və Van Der Vaals quvvələri əlaqələri ilə birləşən, 

zəncirvari kimyəvi struktura malik, karbohidrogen tər-

kibli makromolekullardan təşkil olunaraq, strateji ma-

teriallar sırasında sənayedə, tibbdə, məişətdə və digər 

sahələrdə geniş tətbiq olunurlar. Energetika sistemlə-

rində elektrotexnuka, elektronika və fiziki cihazların is-

tehsalı sahələrində elektroizolyasiya materialı kimi, 

əvəzsis olaraq istifadə olunur. Hazırda, dünya ölkələ-

rində, müasir sənaye sahələrinin yüksələn xətlə inki-

şafı, yüksək və aşağı temperaturlarda, yüksək mexaniki 

və elektrik möhkəmliklər tələb olunan hallarda, qələvi 

və turşu mühitlərində istismar olunan materiallarda 

üstün xassələrinin olması tələb olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, polimer materialların 

strukturunu, müvafiq xassələrini və yaxud “struktur-

xassə” əlaqələrini xarakterizə edən vahid nəzəri işlərin 

olmasının mümkünsüzlüyü, müxtəlif temperatur-za-

man, təzyiq və digər şəraitlərdə emal olunmuş xətti po-

limer sistemləri üzrə təcrübi tədqiqatların geniş çər-

çivədə yerinə yetirilməsi istiqamətini stimullaşdırır. 

Polimer materialların xassələrinin nəzəri hesab-

lanması modelində, materialların makromolekullarının 

kovalent rabitələr istiqamətində paralel düzülüşü nəzə-

rə alındıqda, mexaniki xassə göstəricisinin ədədi qiy-

məti, polimerin təcrübədə nümayiş etdirdiyi ədədi qiy-

mətindən ən azı bir tərtib çox olur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, praktikada polimer 

materialların makromolekullarının, tam həcmdə kova-

lent rabitələr istiqamətinə yönəltməyi təmin edən tex-

nologiyanın olmaması, materiallarda amorf hissələrin 

mövcudluğu, struktur elementləri sərhəddində mak-

romolekulların sıxlığının az olması, kənar aşqarların 

olması, mikroçatlar, struktur elementlərinin qeyri 

bircinsliyi materialın keyfiyyət göstəricilərinin, nəzəri 

göstəricilərə nisbətən aşağı olmasını şərtləndirir. 

Polimer materialların strukturunun tədqiqi rent-

gensruktur analizi, elektron və optik mikroskopu, son 

vaxtlar neytron səpilməsi və digər müasir optik üsullar-

la aparılır. Qeyd etmək lazımdır ki, rentgen şuasının 

böyük və kiçik bucaqlarda difraksiyası vasitəsilə poli-

merin müxtəlif səviyyəli strukturlarından, o cümlədən 

üst makromolekul struktur səviyyəsindən məlumatlar 

əldə etmək olur.  

Təqdim olunan işdə bir sıra xətti polimer sistem-

lərin izotrop və bir ox istiqamətində dartılma defor-

masiyasına məruz qalan anizotrop hallarında üst mak-

romolekul strukturuna aid əldə edilmiş rentgenoqram-

lar və elektron mikroskopu vasitəsilə qeydə alınmış 

şəkillər təqdim olunmuşdur. 

İşdə, müxtəlif texnoloji rejimlərində emal olun-

muş, xətti polimer sistemlərindən polietilen polimer 

materialın üst makromolekul strukturunu xarakterizə 

edən rentgenoqramalar verilmişdir.  

Şəkil 1-də 85C temperaturda deformasiya prose-

sinə məruz qalan polietilen materialının, bir ox isti-

qamətində deformasiya, həmin temperaturda materialın 

elastikliyinin həddini göstərən və qeyri-elastik halını 

xarakterizə edən, böyük və kiçik bucaqlarda rentgen 

şüasının difraksiyasından əldə edilmiş rentgenoqramlar 

verilmişdir. 

Şəkil 1. 200C-də emal olunmuş və 85C-də deformasiya prosesinə məruz qalan polietilen materialını xarakterizə edən 
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 böyük və kiçik bucaqlarda əldə edilmiş rentgenoqramalar. 

Şəkil 1-dən görünür ki, deformasiya prosesi 0-

20% arasında elastiki xarakter daşıyır, üst makro-

molekul strukturu ilkin quruluşu təkrar edir, 40-60% 

qiymətlərində, aydın görünür ki, kiçik bucaqlarda əldə 

edilmiş dörd nöqtə rentgenoqramda qövs vasitəsilə əla-

qələnir, deformasiya plastik halında olur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, kiçik bucaqda əldə edilən rentgenoqram-

lardan görünür ki, 4 nöqtə refleksininin mərkəzi, de-

formasiyanın 20-60% qiymətlərində meridiandan uzaq-

laşır. Kristalitlərin eninin və uzunluğunun az dəyiş-

diyini nəzərə alsaq, onda reflekslərin mərkəzinin meri-

diandan uzaqlaşmasını kristalların meridiana nəzərən 

əmələ gətirdiyi bucağın böyüməsi ilə izah etmək olar. 

Reflekslərin meridiandan uzaqlaşmasını şəkil 2-də 

verilən qrafikdə də görmək olar. 

Şəkil 2. Rentgen şualarının kiçik bucaqlarda səpilməsi- 

             nin intensivliyinin paylanması.  

Böyük bucaqlarda əldə edilmiş, 60% deformasiya 

halında ekvatorial reflekslərdə əmələ gələn parçalanma 

materialda yeni spiral strukturun deformasiyasında 

makromolekulların teksturanın oxuna nəzərən böyük 

bucaqların əmələ gətirməsi ilə izzah olunur. 

Şəkil 3. b-də xətti polimer sistemlərdə mümkün 

olan amorf – kristallik strukturun model təsəvvürü ve-

rilmişdir. Şəkil 3. a-da həmin sistemin deformasiya 

prosesinə məruz qaldıqda kristallik hissələrin defor-

masiya istiqamətilə müəyyən bucaq əmələ gətirməsi 

göstərilir. Şəkil 3. c-də polimer sistemlərin strukturunu 

ip çoxluğuna oxşar modeli verilmişdir. Ayrılıqda gö-

türülən hər bir ip, bir makromolekul təsəvvüründə 

verilmişdir. 

Şəkil 3.d və 3.e-də xətti polimerlərdə deformasiya 

prosesində yeni əmələ gələn struktur dəyişmələrinin 

modelləri verilmişdir. Şəkil 3.f-də 270% deformasiya 

olunmuş polietilen materialının elektron mikroskopik 

şəkli verilmişdir. Şəkildən kristallik hissələrin defor-

masiya istiqamətinə nəzərən müəyyən bucaq əmələ gə-

tirdiyi aydın şəkildə görünür. 

Şəkil 3. Xətti polimer sistemlərdə struktur modelləri, 

 yüksək sıxlığa malik polietilen materialının  

 270% deformasiya prosesinə uyğun elektron 

 görünüşü. 

Qeyd etmək lazımdır ki, şəkil 3. c-də və şəkil 3.e-

də göstərilən hər ikisi monoxromatik işıq şüasının di-

fraksiyasında dörd nöqtə difraktoqraması nümayış et-

dirmişdir. Məlum olur ki, bu strukturlar (şəkil 3.a, c, e) 

müxtəlif kimyəvi quruluşa malik polimer materiallara 

aid ola bilər.  

NƏTİCƏ

İşdə əldə edilən, nəticələrə əsaslanaraq polietilen 

materialının üst makromolekul strukturunu xarakterizə 

edən model təsəvvürləri verilmişdir.  Deformasiya pro-

sesi nəticəsində polimer materialların bir strukturdan 

digər struktura keçərək mexaniki rekristalizasiya prose-

sinə uğraması təsdiq olunmuşdur.  

Xətti polimer sistemlərdə bir ox istiqamətində de-

formasiya prosesi, materialların mexaniki xassələrini 

xarakterizə etməklə yanaşı, eyni zamanda polimerin üst 

makromolekul strukturunun və bu strukturun xarici 

mexaniki və yaxud digər elektrofiziki təsirlərə məruz 

qaldıqda dəyişməsinin model təsəvvürlərinin aydınlaş-

dırılmasına imkan verir.
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Aşağı temperaturda sabit elektrik sahəsində polimerlərin deşilməsinin gözlənilmə zamanına (yaşama müddəti τE) görə 

paylanması ölçülmüşdür. Elektrik sahəsinin fasiləsiz və lgτE orta qiymətinə bərabər müddətdə deşilməmiş qalan nümunələrdə, 

sahənin fasiləli təsirindən alınan təcrübi nəticələr müqayisə edilmişdir. Regenerasiya dərəcəsinə görə, deşilməyə aparan 

polimerdə yığılmış yüklərin relaksasiya zamanı (τr) təyin edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, deşilməyə aparan yığılan 

yüklərin sorulma prosesi istilikfluktuasiya xarakterlidir bu prosesin aktivasiya enerjisi, əks qütblü elektrik sahə intensivliyinin 

qiymətindən asılıdır.  

Açar sözləri: polimer, elektrik dağılma kinetikası, elektrik yaşama müddəti, yığılma prosesləri. 

UOT: 541.64:539.3:537 

GİRİŞ 

Polimer dielektriklərin elektrik deşilməsi qanuna-

uyğunluğunun tədqiqatı göstərdi ki, polimerlərin dağıl-

ması yalnız deşilmə gərginliyinin müəyyən qiymətinə 

çatanda baş verən kritik akt deyildir, bu həmçinin, nis-

bətən az gərginliklərdə belə zamanla keçən və deşilmə 

ilə nəticələnən prosesdir [1-3]. Regenerasiya effektinin 

öyrənilməsindən alınan nəticə, polimerlərin elektrik da-

ğılmasını injeksiya nəticəsində elektroddan elektron-

ların onlara daxil olması və zaman keçdikcə həcmi 

yüklərin yığılması ilə əlaqədar olduğunu göstərdi [4-6]. 

Müəyyən edilmişdir ki, bu yüklərin miqdarı kritik qiy-

mətə çatanda polimer nümunəsinin dağılması baş verir 

[1-7]. Ona görə də, polimerlərin elektrik dağılma me-

xanizminin öyrənilməsinə, bu aspektвən yanaşmaq 

daha məqsədəuyğundur. 

MƏQSƏD 

İşdə məqsəd polimerlərin aşağı temperaturda 

elektrik dağılmasına hazırlığın yığılma xarakterli 

olmasının əsaslandırılması və bu yığılma prosesinin 

ətraflı araşdırılmasıdır. 

Bununla əlaqədar olaraq, sabit elektrik sahəsinin 

fasiləsiz və fasiləli təsiri hallarında polimer nümunə-

lərin elektrik yaşama müddətinin ölçülməsi aparılmış-

dır. Fasilə müddətində nümunələr müxtəlif temperatur-

larda saxlanılmış və əks qütblü elektrik sahə intensiv-

liyinin (əks sahə Eəs) müxtəlif qiymətlərinin təsirinə 

məruz qalmış, həmçinin, fasilə müddəti də  dəyişdiril-

mişdir.  

OBYEKT VƏ TƏDQİQATIN METODİKASI 

Tədqiqat obyekti olaraq polietilen (PE) və po-

litetraftoretilen (PTFE) plyonkalarından istifadə edil-

mişdir. Plyonkaların qalınlığı d=30-50мкм olmuşdur. 

Bütün ölçmələr sabit elektrik sahəsində aparıl-

mışdır. Polimer nümunələrə təsir edən elektrik sahə 

intensivliyi E=U/d şəklində təyin edilmişdir. U – tətbiq 

olunun gərginlikdir. Müştəvi – müştəvi şəklində sıxılan 

elektrodlar sistemindən istifadə edilmişdir. Polimerlə-

rin elektrik yaşama müddətinin (τE) öyrənilməsində 

xətalar böyük olduğu üçün bu işdə τE ölçülməsi 30 nü-

munə seriyasında aparılmış və nümunələrin τE görə 

paylanma funksiyaları analiz edilmişdir. 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR. 

Şəkil 1a və b-də PE və PTFE nümunələrinin, uy-

ğun olaraq sabit elektrik sahə intensivliyinin 

E=0.58QV/m və E=0.46QV/m qiymətlərində lgτE görə 

inteqral funksiya paylanması göstərilmişdir. Ordinat 

oxunda  1-nτ/n funksiyası qeyd olunmuşdur, n-seriya-

dakı nümunələrin tam sayıdır; nτ-isə τ müddətində elek-

trik sahəsində saxlanılmadan sonra deşilməmiş qalan 

nümunələrin sayıdır. Göründüyü kimi, bu funksiyanın 

qrafiki paylanmanın effektiv eni ∆lgτ≈1 olan S-şəkili 

formasındadır. Paylanmanın eni, nümunələrin quruluşu 

və ondakı defektlərdən, həmçinin müxtəlif qalınlığa 

malik olması və s. ilə əlaqədardır. 

Şəkil 1. Sabit elektrik sahəsində nümunələrin elektrik 

  yaşama müddətinə görə inteqral paylanması:  

 a – PE, 30 nümunə, T=120K, E=0.58QV/m; 

 b – PTFE, 30 nümunə, T=100K, E=0.46QV/m. 
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Şəkil 1-dən deşilmiş nümunələrin  ümumi  sayının 

yarısına bərabər olan τ1 qiyməti təyin edilmişdir. Bun-

dan sonra həmin nümunələrdən yeni seriya nümunələr  

götürülmüş və həmin gərginlikdə, τ1 müddətdə sax-

lanılmışdır. Nəticədə, nümunələrin yarısı deşilməmiş 

qalmışdır və bu nümunələr üzərində sonrakı əməliyyat-

lar aparılmışdır. 

 

NƏTİCƏLƏRİN ANALİZİ VƏ MÜZAKİRƏSİ 

 

  Aparılacaq əməliyyatın ideya və  analizi şəkil 2-

də sxematik olaraq izah edilir. Burada 1-əyrisi şəkil 1-

də göstərilmiş inteqral  paylanmasının yuxarı hussəsinə 

uyğundur, yəni şəkil 1-də 0.5-dən sonra və deşilməmiş 

qalan nümunələrin tam sayına (ordinatla 1-nτ/0.5n) uy-

ğunlaşdırılmışdır. 

Əgər qəbul etsək ki, gərginlik altda τ1 müddətində 

saxlanılmış nümunələrdə heç bir dəyişiklik (məsələn, 

“köhnəlmə”) baş verməyib və ya gərginliyi söndürdük-

dən sonra yığılmış yüklər ani olaraq sorulublar (tam re-

generasiya), onda ikinci dəfə həmin qütb və qiymətdə 

gərginliyi qoşduqda, bu nümunələrin ikinci yaşama 

müddətinə görə paylanması şəkil 2-dəki 1 əyrisinə uy-

ğun gələcəkdir. Əgər τ1 müddətində sahə ilə təsirdən 

sonra gərginliyi söndürülərsə və bu halda yığılan yüklər 

tam saxlanarsa, onda nümunələrin ikinci yaşama müd-

dətinə görə paylanması 1 əyrisindəki lgτ-nun qiymət-

lərindən lg(τ – τ1) qiymətlərinə keçərək şəkil 2-dəki 2 

əyrisinə uyğun gələcək, yəni yaşama müddətinin kiçik 

qiymətlərinə tərəf (xüsusilə də paylanmanın aşağı his-

səsində) sürüşəcəkdir. 

Nəhayət, gərginliyi söndürüb yenidən təkrar qoş-

duqda, fasilə arasında nümunələrdə yığılan yüklər qis-

mən regenerasiya olunurlarsa, onda nümunələrin ikinci 

yaşama müddətinə görə paylanması 1 və 2 əyriləri ara-

sından keçəcək və 3 əyrisinə uyğun olacaqdır. Bu hal-

da, relaksasiya müddətini (τr), yəni yığılan yüklərin so-

rulmasının effektiv müddətinin qiymətləndirilməsi 

mümkün olmuşdur.  

 

 
Şəkil 2. Nümunələrin elektrik yaşama müddətinə görə  

             paylanma sxemi: 

                      1-zamanın τ1 müddətindən sonra sahənin təsi- 

                      rindən deşilməmiş qalanlar; 

                      2-həmin paylanma lg(τ–τ1) görə - ikinci yaşama  

                      müddətinə görə; 

                      3-qismən regenerasiya olunmuş həmin nümu- 

                      nələrin, ikinci yaşama müddətinə görə paylan- 

                      ması. 

          

Bu qiymətləndirmə  üçün düstur almaq məqsədilə 

şəkil 2-də ixtiyari a–a  xətti ayıraq. Bu xətti qrafikin 

aşağı hissəsində (1 və 2 əyrilərinin bir-birindən ara-

lanması nisbətən çox olan hissədə) götürmək daha 

məqsədəuyğundur. Qəbul edək ki, nümunənin deşilmə-

si üçün müəyyən sayda yüklərin (Nd) yığılması tələb 

olunur. Onda ayrılan xətdə onların yığılmasının orta 

sürəti 

        �̇�𝑦 =  
𝑁𝑑

𝜏𝑎
,                                (1) 

 

τa – (a-a) səviyyəsinə uyğun yaşama müddətidir.  

Gərginliyin birinci təsiri zamanı τ1 müddətində 

yığılan yüklər 

 

    ∆𝑁1 = �̇�𝑦 · 𝜏1 =
𝑁𝑑

𝜏𝑎
∙ 𝜏1.               (2) 

 

Gərginlik söndürüldükdən sonra yığılan yüklərin 

orta relaksasiya sürəti 

 

           �̇�𝑟 =
∆𝑁1

𝜏𝑟
= 𝑁𝑑 ∙

𝜏1

𝜏𝑎∙𝜏𝑟
.                     (3)    

 

Fasilə zamanı (τF), yəni gərginlik söndürüldüyü 

andan təkrar verilən ana qədər regenerasiya olunan 

yüklər 

 

      ∆𝑁𝑟 = �̇�𝑟 ∙ 𝜏𝐹 = 𝑁𝑑 ∙
𝜏1∙𝜏𝐹

𝜏𝑎∙𝜏𝑟
.          (4) 

 

Onda təkrar (ikinci dəfə) sahə verildikdə elektrik 

deşilməsi üçün tələb olunan yüklərin yığılması τ2 müd-

dətində baş verəcəkdir (τ2-ikinci yaşama müddətidir) 

 

∆𝑁2 = 𝑁𝑑 − 𝑁𝑑 ∙
𝜏1

𝜏𝑎
+ 𝑁𝑑 ∙

𝜏1 ∙ 𝜏𝐹

𝜏𝑎 ∙ 𝜏𝑟
, 

 

İkinci yaşama müddəti aşağıdakı kimi təyin edilir 

 

    𝜏2 =
∆𝑁2

�̇�𝑟
= 𝜏𝑎 − 𝜏1 +

𝜏1∙𝜏𝐹

𝜏𝑟
.         (6) 

 
(6) ifadəsindən alınır ki 

 

    𝜏𝑟 =
𝜏1∙𝜏𝐹

𝜏1+𝜏2−𝜏𝑎
.                         (7)   

 

Nəhayət, τr təyin etmək üçün düstur alındı. Bu 

düsturdakı bütün kəmiyyətlər (τ1, τ2, τa, τF) ölçülə və 

verilə bilər. PE və PTFE nümunələrində alınmış təcrübi 

nəticələrə nəzər salaq. 

Şəkil 3. a və b-də 1 əyrisilə gərginliyin fasiləsiz 

təsir etdiyi və elektrik yaşama müddətinin (τE) PE üçün 

2520 s-dən, PTFE üçün 400 s-dən çox olan halları, yəni 

uyğun olaraq, şəkil  1a və b-də verilmiş inteqral paylan-

masının yuxarı hissəsi göstərilmişdir. 1 əyrisi nöqtələ-

rinin, lg(τ-τ1) koordinata keçidinin nəticələri qara iri 

nöqtələrlə 2 əyrisində göstərilmişdir. 2 əyrisində ağ 

nöqtələrlə isə ikinci yaşama müddəti (τ2), yəni 

nümunələrə τ1 müddəti ərzində gərginlik təsir etdikdən 

sonra fasilə verilmiş və fasilə vaxtı (həm PE üçün, həm 

də PTFE üçün 103s) qurtardıqdan sonra təkrar həmin 

qütblü gərginlik tətbiq olunmuşdur və deşilməyə qədər 

gözlənildikdən alınan təcrübi  nəticələr verilmişdir. 
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Şəkil 3. Nümunələrin elektrik yaşama müddətinə görə 

 inteqral paylanması:   a-PE, T=120K,  

 E=0.58QV/m; b-PTFE, T-100K, E=0.46QV/m. 

 1- τ1 müddətində sahənin təsirindən sonra deşil- 

            məmiş qalanlar; 2 - qara iri nöqtələr - həmin nü- 

            munələrin lg(τ-τ1) görə paylanması; ağ nöqtə- 

            lər - 120K temperaturda PE, 100K temperaturda  

      PTFE 103s müddətində “fasilədən” sonra nümu- 

            nələrin ikinci yaşama müddətinə görə paylan- 

            masıdır. 

2 əyrisində qara və ağ nöqtələrin bir-birinə ya-

xın olmaları göstərir ki, gərginliyin birinci təsiri zamanı 

(τ1) nümunələrdə yüklər yığılır, fasilə vaxtı temperatur 

dəyişmirsə və ya əks qütblü  elektrik sahə intensivliyi 

(Eəs) tətbiq olunmursa, onda onlar saxlanılır və nəticədə 

τ2 azalır. Şəkil 4-dən görünür ki, yığılan bu yükləri 

praktiki olaraq tam yox etmək olar. 

Şəkil 4. PE Nümunəsinin elektrik yaşama müddətinə 

 görə inteqral paylanmasının fraqmenti,  

 T=120K, E=0,58QV/m. 1-qara nöqtələr-  

 τ1=2520s sonra deşilməmiş qalanlar, ağ nöqtə- 

             lər-əks sahənin təsirilə regenerasiya olunmuş- 

             lar. 0.58QV/m, 103, 333K (əks sahə ilə tam  

     regenerasiya); 2-“fasilə” zamanı regenerasiya- 

             ya məruz qalmayanlar; 3-qızdırılmaqla regene- 

             rasiya (323K, 103s, qızdırmaqla qismən regene- 

             rasiya); 4-əks sahə ilə regenerasiya (0.38QV/m,  

 323K, 103s, əks sahə ilə qismən regenerasiya). 

Əgər fasilədə PE nümunələri 103s müddətində 

333K temperaturda intensivliyi 0.58 QV/m olan əks 

qütblü sahədə saxlasaq, onda ikinci  yaşama müddəti-

nin paylanması (şəkil 4, ağ nöqtələr 1 əyrisi) 3.a şək-

lindəki 1 əyrisinə yaxın olur, yəni yüklərin tam regene-

rasiya olunması praktiki olaraq mümkündür. 

Yüklərin relaksasiya zamanının (τr) qiymətini he-

sablamaq üçün regenerasiyanı tam deyil, qismən etmək 

tələb olunur. Bu məqsədlə müxtəlif seriyalı nümunələr: 

PE üçün 120K temperaturada intensivliyi 0.58 QV/m 

və PTFE üçün 100K temperaturada intensivliyi o.46 

QV/m olan sahə təsirində τ1 zaman müddətində (2520s 

PE üçün, 400s PTFE üçün) saxlanılmışdır. Sonra tem-

peratur, fasilə vaxtı və əks qütblü sabit sahənin qiymət-

ləri dəyişdirilmişdir. PE nümunələri üçün dəyişmələr: 

əks sahə intensivliyi 0-0.58QV/m, temperatur 293K-

333K, vaxt 102s-104s intervallarında olmuşdur. 

PE üçün belə təcrübələrdən alınan nəticələr şəkil 

4-də (3 və 4 əyriləri) verilmişdir. Göründüyü kimi 3 və 

4 əyriləri, şəkil 3.a-da 2 əyrisi-regenerasiya olunmamış 

əyri ilə 1 əyrisi-ağ nöqtələr (şəkil 4) tam regenerasiya 

olunmuş əyrilər arasından keçir. 

Şəkil 5. Əks sahənin (Eəs) müxtəlif qiymətlərində PE 

 üçün yığılmış yüklərin  arrenius koordinatında  

 relaksasiya zamanının temperatur asılılığı:  Eəs, 

 QV/m: 1-0; 2-0.28; 3-0.38; 4-0.48; 5-0.58. 

Beləliklə, yığılan yüklərin relaksasiya zamanı-

nın (τr) qiymətini (7) düsturundan istifadə etməklə şəkil 

2-dəki sxemə əsasən hesablamaq olar. τa və τ2-nin qiy-

mətlərini 0.30 səviyyəsinə uyğun seçmək lazımdır (şə-

kil 4, a – a xətti). Təcrübədən alınmış nəticələrə əsasən, 

temperaturun və əks sahə intensivliyinin müxtəlif qiy-

mətləri üçün lgτr qiymətləri hesablanmışdır. PE üçün 

Eəs-nin bir sıra qiymətlərində lgτr(1/T) asılılığı şəkil 5-

də göstərilmişdir. Göründüyü kimi, Eəs-nin artması ilə 

lgτr azalır və bu azalma xətti olmaqla bərabər, ekstra-

polyasiya edildikdə lgτr(1/T) asılılığı  1/T  görə 10-12-

10-14s qiymətini alır, başqa sözlə lgτ0 ≈ -13 (şəkil 5). 

Buna əsaslanaraq τr(Eəs, T) asılılığını aşağıdakı 

ifadə şəklində yazmaq olar 

𝜏𝑟(𝐸ə𝑠, 𝑇) ≈ 𝜏0 ∙ 𝑒𝑥𝑝
𝑊(𝐸ə𝑠)

𝑘∙𝑇
.   (8) 

(8) ifadəsində W(Eəs) yüklərin sorulma prosesinin 

aktivasiya enerjisi, k-Bolsman sabitidir. 
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(8) ifadəsi göstərir ki, deşilməyə aparan yığılan 

elektrik yüklərinin sorulma prosesi istilikfluktuasiya tə-

biətlidir və bu prosesin aktivasiya enerjisi W(Eəs) əks 

sahə intensivliyinin qiymətindən asılıdır. 

 

YEKUN 

 

Polimerlərin elektrik möhkəmlik xassəsinin rege-

nerasiya olunması – yaşama müddətinin qızdırılmaqla 

və əks qütblü sahə təsirilə bərpası öyrənilmişdir. Rege-

nerasiya kinetikasının analizi göstərir ki, regenerasiya 

həcmi yüklərin sorulması ilə əlaqədardır. Deşilməyə 

hazırlıq prosesi dönən prosesdir. Belə ki, polimer nü-

munə qızdırıldıqda, həmçinin ona əks qütblü sahə tət-

biq etdikdə deşilməni hazırlayan yığılan yüklər sorulur-

lar. 

___________________________________ 
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V.G. Gasanov, I.K. Alıyeva, H.M. Alıyeva 

 

STORAGE PROCESSES IN KINETICS 

ELECTRICAL DESTRUCTION OF POLYMERS 

 
The distribution of the breakdown waiting time (durability τE) of polymers in a constant electric field at low 

temperatures was measured. The results of continuous experiments and experiments with interruption of the field action on 

samples that remained unpierced after holding for a time equal to the average value of lgτE were compared. The degree of 

regeneration was used to determine the relaxation time (τr) of accumulated charges in polymers leading to breakdown. It has 

been established that the process of dissipation of charges, the accumulation of which leads to breakdown, is of a thermal 

fluctuation nature, and the activation energy of this process depends on the strength of the counterfield. 

 

В.Г. Гасанов, И.К. Алиева, Х.М. Алиева 

 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КИНЕТИКЕ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ 

 
Измерялось распределение по времени ожидания пробоя (долговечности τЕ) полимеров в постоянном элек-

трическом поле при низких температурах. Сравнивались результаты непрерывных опытов и опытов с прерыванием 

действия поля на образцах, оставшихся непробитыми после выдержки в течение времени, равному среднему значению 

lgτE. По степени регенерации определялось время релаксации (τр) накопившихся зарядов в полимерах, ведущих к про-

бою. Установлено, что процесс рассасывания зарядов, накопление которых ведет к пробою, носит термофлуктуацион-

ный характер, причем энергии активации этого процесса зависит от величины напряженности противополя. 
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Cu2Se -Ga2Se3-In2Se3 sisteminin nazik təbəqələrində fazaəmələgəlmə prosesləri elektronoqrafik analiz üsulu ilə tədqiq 

edilmişdir. Kondensasiya müstəvisi üzərində sərbəst fazalar qismində paylanan CuGa5(In5)Se8 üçqat birləşmələrin  və 

komponentlərin müxtəlif nisbətlərində  təsbit olunan  CuGa5(In1-чGax)Se8 tərkibli bərk məhlulların yaranma şəraitləri təyin 

olunmuşdur. 

Kinematik elektronoqrafiya üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki, polikristallik təbəqələrin təkrarən kristallaşmaları 

nəticəsində CuIn5Se8 tərkibli üçqat birləşmədə α – β çevrilməsi baş verir.  

1. GİRİŞ

Optoelektron qurğu və cihazların nazik təbəqəli 

işlək elementlərinin etibarlı işinin təmin edilməsi, 

həmçinin onların daha yüksək effektivli iş rejiminə 

malik olmaları üçün  yeni yarımkeçirici materialların 

yaradılması zəruridir. Son zamanlar diqqəti daha çox 

cəlb edən materiallar qismində A1-B3-C6  sisteminə 

daxil olan Cu(In,Ga)5Se8  birləşməsini göstərmək olar. 

Bu birləşmələrə olan yüksək maraq onların qadağan 

olunmuş zonalarının eni ilə bağlıdır. Belə ki, 

CuGa5Se8 birləşməsinin qadağan olunmuş zonasının 

eni (Eg) 1,85 eV-dur [1]. Heksaqonal CuIn5Se8 birləş-

məsinin qadağan olunmuş zonasının eni (Eg) tempera-

turdan (10-300 K) asılı olaraq 1,23-1,13 eV diapa-

zonunda dəyişir [2]. Günəş enerjisi çeviricilərinin ha-

zırlanması üçün  optimal enerji diapazonu 1,2-1,4 eV 

olduğundan, müstəqil saf fazaların əldə edilməsi üçün 

şəraitin və təbiətinin müəyyən edilməsi, komponentlə-

rin fərqli nisbəti ilə Cu(In1-xGax)5Se8 birləşməsinin 

əmələ gəlməsi və sonrakı böyüməsinə xüsusi maraq 

heterogünəş elementlərinin parametrlərinin yaxşılaş-

masına səbəb ola bilər. 

Yeni nəsil yüksək effektivli günəş elementlərinin 

yaradılması üçün perspektivli materiallar hesab edilən 

Cu(In, Ga)5Se8 [3, 4] nanoqalınlıqlı nazik təbəqələ-

rində fazaəmələgəlmə və faza çevrilmələri prosesləri 

yüksək enerjili elektron difraksiya üsulundan istifadə 

edilərək öyrənilmişdir. 

2. TƏCRÜBİ ÜSUL

Elektronoqrafik quruluş analizinin tədqiqi üçün 

yararlı olan Cu – In(Ga) – Se sisteminin CuIn5Se8, 

CuGa5Se8 nazik təbəqələri Cu2Se və Ga2Se, In2Se3 

ikiqat birləşmələrinin 1:5 nisbətində eyni zamanda və 

ardıcıl  buxarlandırılaraq, termiki çökdürülmə üsulu 

ilə alınmışdır. 

  Tamamilə struktur şəkildə formalaşmış və də-

qiq steoxiometrik tərkibli Cu2Se – Ga2Se – In2Se3 sis-

teminin nazik təbəqələri alınan zamanı, bu sistemdə 

qarşılıqlı təsir proseslərini və fazaəmələgəlmə proses-

lərini öyrənmək üçün, Tl-Te sistemində binar sahə 

komponentlərinin və həmcinin Ag – In(Ga) – S(Se) 

üçlü sistemində fazaəmələgəlmə prosesinin öyrənil-

məsi üsulundan istifadə edilib [5-7]. 

Yuxarıda qeyd olunan işlərdə və burada istifadə 

olunan üsul, maddənin sıxlığını bilməklə, çökdürül-

müş təbəqələrin həndəsi qalınlığını ~5% dəqiqliklə 

idarə etməyə imkan verir. 

Kondensasiya müstəvisinin vahid səthinə düşən 

maddənin kəmiyyət paylanması tədqiq edilmiş və 

aşağıdakı formul müəyyən edilmişdir. 

2
32

)1(

1

4  +
=

h

Q
q

Burada q – kondensasiya müstəvisinin vahid sət-

hindəki maddənin miqdarı, Q – buxarlandırılan mad-

dənin miqdarı, h- buxarlandırma mənbəyindən altlı-

ğın bu və ya digər nöqtəsinə qədər olan məsafə, 

 əmsal. x –buxarlandırıcıdan kondensasiya 

müstəvisinin hər-hansı nöqtəsinə qədər olan məsafə-

dir. Vakumm buxarlandırma üsulu ilə alınmış təbə-

qələrin qalınlığı   formulu ilə təyin edilmişdir. 

Burada ρ – maddənin sıxlığıdır, q/sm3. 

Cu2Se – Ga2Se3 – In2Se3 sisteminin nazik 

təbəqələri 10-4 Pa tərtibli vakuumda UVP - 4 qurğu-

sunda termiki çökdürmə üsulu ilə alınmışdır.  Ga2Se3 

və In2Se3 buxarlandırılan mənbələr bir-birindən 

200mm məsafədə, kondensasiya müstəvisindən (altlıq 

kimi istifadə olunan NaCl monokristalı) 100 mm  hün-

dürlükdə  yerləşdirilmişlər. Cu2Se  buxarlandırılan 

üçüncü mənbə digər iki mənbənin tam ortasında yer-

ləşdirilmişdir. Buxarlandırıcı mənbə qismində konus-

vari şəkildə hörülmüş volfram məftillərdən istifadə 

edilmişdir. Monokristal altlıqlarının qazsızlaşdırılma-

ları üçün, onlar 473 K temperaturda 1.5-2saat müd-

dətində qızdırılmağa məruz qalmışlar. Buxarlandırıcı 

mənbələrin yuxarıda göstərilən qaydada yerləşdiril-

məsi ilə, nazik təbəqələrin tərkiblərinin müntəzəm şə-

kildə rəvan olaraq dəyişilməsinə nail olunur. 

Tərkibində asanlıqla oksidləşən (Cu, In) və uçu-

cu elementlər (Se) olan birləşmələrin təbəqələrinin 

eksperimental tədqiqatları, xüsusilə yüksək tempera-

turda termiki işlənməsi zamanı hava ilə təmasda 

mailto:amamedova@inbox.ru


Cu2Se – Ga2Se – In2Se3 SİSTEMİNİN NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNDƏ FAZAƏMƏLƏGƏLMƏ VƏ FAZA ÇEVRİLMƏLƏRİ 

97 

oksidləşmə və parçalanma ehtimalı ilə çətinləşir. Tə-

bəqələrin termik işlənməsi zamanı uçucu kompo-

nentin (selenin) oksidləşmə proseslərinin və təkrar 

buxarlandırmanın qarşısının alınması məqsədilə tədqiq 

olunan təbəqələr hər  iki tərəfdən amorf  karbon qo-

ruyucu təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Bu məqsədlə, karbon  

təbəqələri  ilkin olaraq NaCl  monokristal altiqların 

səthinə vakuumda çökdürülmüşdür. Sonra səthə tədqiq 

olunan təbəqələr çökdürülmüş, və yenıdən üzərinə 

karbon təbəqələr çökdürülmüşdür. Beləliklə, tədqiq 

olunan təbəqələr xüsusi olaraq kapsullaşdırılmışdır. 

Tədqiq olunan təbəqələrin ümumi qalınlığı, karbon tə-

bəqələr nəzərə alınmaqla, 50 nm-dən çox olmamışdır. 

Karbon təbəqələrinin olması difraksiya nümunələrinin 

fonunda bir qədər artıma səbəb olmuşdur. 

Eyni vaxtda və ardıcıl çökmə şəraitində yaranan 

Cu2Se, Ga2Se3, In2Se3 amorf və kristal fazaların faza 

tərkibi və quruluş xüsusiyyətləri EMR-102 elektro-

noqrafında elektron difraksiya   üsulu  ilə tədqiq edil-

mişdir. 

 

 TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN İZAHI 

 

Bir – birindən 5 mm məsafədə, ümumi uzunluğu 

200 mm olan NaCl monokristal altlığı üzərinə binar 

birləşmələrin eyni zamanda buxarlandırılması nəticə-

sində əmələ gələn nazik təbəqələrin elektron difraksi-

yası analizi əsasında faza paylanma diaqramı qurul-

muşdur (şəkil 1). Komponentlərin eyni zamanda çök-

dürülməsindən alınan nazik təbəqələrin elekrtonoqra-

fik analizi, kondensasiya müstəvisi üzərində ikiqat və 

üçqat amorf təbəqələr yarandığını gostərmişdir. Kon-

densasiya müstəvisinin çox dar sahəsində birbaşa 

Cu2Se – Ga2Se3  və Cu2Se-In2Se3  buxarlanma mənbə-

ləri altında əmələ gələn amorf təbəqələr 

19.4; 32.4; 54.0; 65.0 nm-1 və 

20.30; 34.10; 54.30 nm-1  və qəfəs parametrləri  

a=1.60, с=1.924 нм  olan heksaqonal və kubik 

qəfəslərdə kristallaşır və müvafiq olaraq с= 1.924 nm 

α – In2Se3,  Ga2Se3 modifikasiyaları ilə uyğunlaşır [8-

9]. Kondensasiya müstəvisinin kifayət qədər geniş 

hissəsində,  Cu2Se və In2Se3(Ga2Se3) maddələrinin 

buxarlandığı  mənbələri  arasında əmələ gələn amorf 

təbəqələr  = 30.52 40.43; 60.85 və 

27.42; 35.87; 55.08 nm-1 (şəkil 2 a, b) qiymətləri ilə 

xarakterizə olunan heksaqonal qəfəs əsasında 

kristallaşır, uyğun qəfəs parametrləri a=0,572; c = 

1,162 nm,  a = 0,5483; c= 1.094 nm olan  α – 

CuIn5Se8 və CuGa5Se8 üçün  verilmiş məlumatlarla 

uyğunlaşır [1]. 

408-423 K temperatur intervalında CuIn poli-

morf çevrilməyə  məruz  qalır  və  qəfəs  parametrləri 

a = 0.403 nm; c = 1.637 nm olan yüksək temperaturlu 

β-modifikasiyasına keçir [2]. 

 

 
 

 

 
 

Şəkil 1. Kondensasiya müstəvisi üzərində Cu(Ga0,9In0,1)5Se8 – Cu(Ga0,1In0,9)5Se8 tərkibli fazaların paylanma sxemi. 

 

 
Şəkil 2.  CuIn5Se8(a) və CuGa5Se8(b) amorf nazik təbəqəsindən alınmış elektronoqram. 
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Şəkil 3. 423 K temperaturda α - CuIn5Se8 fazasının  β - 

  CuIn5Se8 fazasına çevrilməsinin kinematik 

 elektronoqramı. 

Şəkil 3-də göstərilən kinematik elektronoqram, 

üzərində difraksiya sahəsinin fasiləsiz qeydiyyatından 

istifadə etməklə fotoplitənin çəkilməsi ilə əldə edil-

mişdir. Difraksiya nümunəsi aydın göstərir ki, təbəqə 

qızdırıldıqda  α - CuIn5Se8 fazası zamanla β - 

CuIn5Se8 modifikasiyasına keçir:  Müəyyən vaxtdan 

sonra β – fazanın vahid  həcminin artması ilə α – mo-

difikasiyanın vahid həcminin azalması müşayiət 

olunur. 

Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, otaq tempera-

turunda Cu2Se və In2Se3 mənbələri arasında əmələ gə-

lən amorf nazik təbəqələrin termiki işlənməsi zamanı  

polikristal təbəqələrin yenidən kristallaşması nəticə-

sində CuIn5Se8 tərkibli üçqat birləşməsinin α - β çev-

rilməsi baş verir. Faza keçidinin tamamlanması 35 sa-

niyə ərzində baş verir, bundan sonra faza çevrilmə 

prosesində iştirak edən CuIn5Se8 tərkibli nazik təbəqə 

α-modifikasiyadan β-modifikasiyaya keçir. Faza çev-

rilmə prosesi geri dönməzdir və nümunə soyuduqda 

əks proses baş vermir. Müxtəlif temperaturlarda 

CuIn5Se8 fazasında α - β çevrilmələrinin dəfələrlə tək-

rarlanması nəticəsində alınan elektron difraksiyanın 

qanunauyğunluqlarının hesablanması və təhlili göstə-

rir ki, faza çevrilmələrinin sürətinin artması ilə β - 

modifikasiyasının kristal qəfəsinin parametrləri dəyiş-

mir. 

Kondensasiya müstəvisindən 60 mm hündürlük-

də yerləşən Cu2Se, In2Se3 və 50 mm məsafədə yerlə-

şən Ga2Se3, buxarlandırıcı mənbələrindən alınmış poli-

kristal nümunələrdən çəkilmiş elektronoqramlar bö-

yük genişlənməyə malik difraksiya xətlərini ehtiva 

edir.  

Heksoqonal sinqoniyada kristallaşan ərintilərin 

tutduğu sahələr kondensasiya müstəvisinin geniş sahə-

sində əmələ gəlir və Cu(Ga0,9In0,1)5Se8-dən 

Cu(Ga0,1In0,9)5Se8 -ə  qədər olan kompozisiyaların di-

apazonunu əhatə edir. Heksaqonal quruluşa malik 

polikristal təbəqələrin yenidən  tavlanması  təbəqələrin 

simmetriya və modifikasiyasının dəyişməsinə səbəb 

olmur. 473-493 K temperaturda termal olaraq aktiv-

ləşdirilmiş təbəqələrdən alınan elektron difraksiya nü-

munələri göstərir ki, bu halda yalnız difraksiya xətlə-

rinin intensivliyində və onların kəskinliyində artım 

var. 533 K temperaturda CuGa5Se8 polikristal təbəqə-

sinin yenidən kristallaşması tekstur olunmuş təbəqənin 

əmələ gəlməsinə kömək edir (şəkil 4). Belə nazik tə-

bəqədən alınan elektronoqramda qövs şəklində ref-

lekslər alınır ki, bu da tekstur olunmuş nazik təbə-

qələrə xasdır. 

Şəkil 4. CuGa5Se8 tekstur təbəqəsindən alınmış 

 elektronoqram 

Beləliklə kondensasiya müstəvisi üzərində yara-

nan nazik təbəqələrin elektronoqrafik analizi ilə 

Cu2Se, Ga2Se3, In2Se3 birləşmələrinin eyni zamanda 

və ya ardıcıl buxarlandırılması zamanı, fazaların qarşı-

lıqlı əlaqəsi və formalaşmasının qanunauyğunluğu, 

həmçinin Cu(Ga0,9In0,1)5Se8 -dən  Cu(Ga0,1In0,9)5Se8 -ə 

qədər tərkiblərə uyğun olan bərk məhlulların paylan-

ma xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

CuGa5(In5)Se8 tərkibli bərk məhlulların kristal qəfəs 

parametrləri,  cədvəl 1-də göstərilmişdir.  

 Cədvəl 1. 

Cu2In5(Ga5)Se8 üçqat birləşmələrin və onlara 

əsaslanan bərk məhlulların quruluş xüsusiyyətləri 

№ Müxtəlif tərkibli 

bərk məhlullar 

a, nm c, nm 

1. CuIn5Se8 0,572 1,162[2] 

2. CuGa0,1In0,9  0,569 1,151 

3. Cu(Ga0,2In0,8)5Se8 0,567 1,141 

4. Cu(Ga0,3In0,7)5Se8 0,564 1,139 

5. Cu(Ga0,4In0,6)5Se8 0,562 1,134 

6. Cu(Ga0,5In0,5)5Se8 0,559 1,125 

7. Cu(Ga0,6In0,4)5Se8 0,557 1,121 

8. Cu(Ga0,7In0,3)5Se8 0,554 1,110 

9. Cu(Ga0,8In0,2)5Se8 0,552 1,101 

10. Cu(Ga0,8In0,1)5Se8 0,551 1,097 

11. CuGa5Se8 0,5483 1,094 [1] 
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Əvəzedici bərk məhlulların əmələ gələrkən  

CuIn5Se8  - də Ga  və CuGa5Se8 – də  In atomlarının 

yaratdığı elementar özəklərin lokal təhrifləri elə olur 

ki, statistik olaraq öz yerlərindən kənara çıxan atomlar 

orta periodlarda üçölçülü dövriliyi saxlayırlar. Bu ha-

disəni onunla izah etmək olar ki, əgər struktur mü-

rəkkəb kimyəvi formul və ya böyük elementar özəyə  

malikdirsə, o zaman bir-birini əvəz edən atomlara olan 

tələblər müəyyən qədər yumşaldılır [10]. 

 

 

NƏTİCƏ 
 

Cu2Se və Ga2Se3, In2Se3 ikiqat birləşmələri eyni 

zamanda və ardıcıl buxarlandırıllarkən kondensasiya 

müstəvisi üzərində üçqat amorf  fazalar yaranır. 

CuGa5(In5)Se8 tərkibli üçqat birləşmələrin amorf təbə-

qələri və bərk məhlulları otaq temperaturunda davam-

lıdır və 383÷393 K temperaturda kristallaşır. 408–

423K temperatur intervalında α- CuIn5Se8  polimorf 

çevrilməyə məruz qalaraq yüksək temperaturlu kristal-

lik β modifikasiyaya çevrilir. 

______________________________ 
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A. Ch. Mamedova 

 

PHASE FORMATION AND PHASE TRANSFORMATIONS IN THIN FILMS OF     

Cu2Se – Ga2Se – In2Se3  SYSTEM 

 
 By method of electron difractometry phase formation process of phase transitions in thin films of  Cu2Se – Ga2Se – 

In2Se3 system have been investigated.. There have been established conditions of formation and phase equilibriums 

distributed on the phase of condensation of independent phases in the form of ternary compounds and solid solutions of 

independent phases in the form of ternary compounds CuGa5(In5)Se8 and solid solutions of  CuGa5(In1-чGax)Se8  with 

different ratio of components.  

 By method of kinematics electron diffractometry it is established that as a result of recrystallization of 

polycrystalline films α - β transformations of CuIn5Se8 composition ternary compound has been taken place. 

 

А.Ч. Мамедова 

 

ФАЗООБРАЗОВАНИЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ СИСТЕМЫ  

Cu2Se – Ga2Se – In2Se3 

 
Электронографическим методом исследованы процессы фазообразования и фазовых переходов в тонких плен-

ках системы Cu2Se – Ga2Se – In2Se3.  Методом кинематической электронографии установлено, что в результате ре-

кристаллизации поликристаллических пленок происходит α - β превращение тройного соединения состава CuIn5Se8. 

Установлены условия образования и фазовые равновесия, распределенных на плоскости конденсации самосто-

ятельных фаз в виде тройных соединений CuGa5(In5)Se8 и  твердых  растворов составов CuGa5(In1-чGax)Se8 с различ-

ным соотношением компонентов. 

 

 



AJP FİZİKA 2022________       ____ section C: Conference 

L.M. Imanov 

100 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

TlInTe2-TlGaTe2 SİSTEMİNDƏ BƏRK MƏHLULLARIN VOLT-AMPER 

XARAKTERİSTİKASI 

ELDAR MEHRALI QOCAYEV1, ÇİNGİZ İLDIRIM ƏBİLOV1, MEHRİBAN ŞİRİN HƏSƏNOVA1, 

VAQİF CAVAD RÜSTƏMOV2

1Azərbaycan Texniki Universiteti, H.Cavid pr.25. Bakı, Azərbaycan  
2Gəncə Dövlət Universiteti, Heydər Əliyev prospekti 429, Gəncə, Azərbaycan 

E-mail: geldar-04@aztu.edu.az 

TlInTe2-TlGaTe2 sistemində aşkar edilmiş bərk məhlulların volt- amper xarakteristikalarının tədqiqi nəticəsində bu mate-

rialların yaddaşlı çevirici xassəyə malik olması aşkar olunmuşdur.  Müəyyən edilmişdir ki, temperaturun artması ilə kristallarda 

baş verən çevirmənin astana gərginliyi azalır, astana cərəyanı isə əksinə artır. Mənfi müqavimətli sahənin eni daralır. Aşkar 

edilmişdir ki, tədqiq edilən InGa1-xTlxTe2  bərk məhlullarında mövcud olan çevirmə effekti kənar təsirlərə, o cümlədən 

temperaturun dəyişmələrinə qarşı çox həssasdır.  

Keywords: InGa1-xTixTe2  kristalları, volt-amper xarakteristikası, çevirmə effekti, astana gərginliyi, astana gücü. 

GİRİŞ 

Hələ keçən əsrin ortalarında TlSe tip birləşmə-

lərin tipik nümayəndəsi olan TlInSe2  birləşməsinin 

volt -amper xarakteristikasının tədqiqi ilə müəyyən 

edilmişdir ki, həmin birləşmə yaddaşlı çevirici xassəyə  

malikdir [1]. Sonrakı illərdə aparılmış tədqiqatlar nəti-

cəsində müəyyən edilmişdir ki, TlSe tip birləşmədə tal-

lium atomlarının qallium atomları ilə əvəz edilməsi nə-

ticəsində alınmış bərk məhlullarda da  yaddaşlı çevirici 

xassəyə malikdirlər  [2-3]. Bundan əlavə, [4-15] işlərin-

də də göstərilən tip birləşmələrin digər nümayəndələri 

də yaddaşlı çevirici  xassəyə malikdirlər.  Amma,  gös-

tərilən tip materiallarda sistemli tədqiqat işləri 

aparılmamışdır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq bu işdə 

göstərilən TlSe tip kristallarının nümayəndəsi olan 

TlInTe2-TlGaTe2 sistemi kristallarının volt-amper 

xarakteristikası tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatlar 80-300K temperatur intervalında, 

xromell-alümell termometrindən istifadə etməklə apa-

rılmışdır. Omik kontakt olaraq gümüş pastasından isti-

fadə olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, gərginliyin 

müəyyən qiymətə qədər artması halında onun I(U) ası-

lılığı Om qanununa tabe olur. Tədqiq olunan kristallar-

dan keçən elektrik cərəyanı müəyyən astana qiymətinə 

qədər artması ilə cərəyan şiddətinin müəyyən qiymətin-

dən etibarən nümunə sıcrayışla yüksək müqavimətli 

haldan aşağı müqavimətli vəziyyətə keçir. Nəticələr şə-

kil 1 a, b, c-də verilmişdir. Göründüyü kimi, xarakterik 

olaraq tədqiq olunan bütün nümunələrdə gərginliyin ki-

çik qiymətlərində Om qanunu ödənilir. Amma müxtəlif 

nümunələr üçün gərginliyin fərqli qiymətlərində Om 

qanunundan kənara çıxmalar müşahidə olunur. 

Şəkil 1.  InGa1-xTlxTe2   ərintilərinin Volt-Amper xarakeristikaları: а) InGa0.9Tl0.1Te2, b) InGa0.8Tl0.2Te2, 

c) InGa0.6Tl0.4Te2

Qeyd olunduğu kimi, gərginliyin müəyyən qiy-

mətə qədər artması halından etibarən, gərginliyin mü-

əyyən intervalında cərəyan şiddətinin gərginlikdən ası-

lılığı omik qanunla dəyişir, amma  gərginliyin müəyyən 

qiymətindən etibarən nümunə yüksək müqavimətli hal-

dan sıçrayışla kiçik müqavimətli hala keçir, yəni bu xa-

rakteristikaları mənfi müqavimətli hal kimi qəbul et-

mək olar. Nümunənin böyük müqavimətli haldan kiçik 

müqavimətli hala keçməsi 10-9 san  müddətində baş 

verir. TlInTe2-TlGaTe2 bərk məhlularının 80-300K 

temperatur intervalında astana gərginliyinin və astana 

cərəyanının statik rejimdə aparılmış nəticələri şəkil 2 a, 

b-də verilmişdir. Şəkillərdən göründüyü kimi, tempera-

tur artdıqca astana gərginliyi artır, astana cərəyanı isə 

əksinə azalır. Tədqiq olunan nümunələrdə aşkar edil-

miş çevirmə effektini elektrotermik model əsasında 

izah etmək olar. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, gərginli-

yin artması ilə nümunələrin qızması baş verir ki, bu da 
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yarımkeçirici materialları olan TlInTe2  -TlGaTe2 sis-

temi kristallarının elektrik müqavimətlərinin azalması-

na səbəb olur. Bu proses  volt –amper xarakteristikasin-

da özünü göstərir. Ətraf mühitin, o cümlədən tempera-

turun dəyişmələrinin qeyd olunan nümunələrin xassə-

lərinə kəskin təsir etməsi aşkar görünməkdədir. Astana 

gərgiliyinin və astana cərəyanının temperaturdan asılı 

olaraq dəyişməsi aşağıdakı qanunauyğunluqla baş ve-

rir, ətraf mühitin təsiri ilə astana cərəyanı artır, astana 

gərginliyi əksinə azalır. Belə vəziyyət baş verən   pro-

seslərdə elektrotermik mexanizmin üstünlük təşkil et-

məsini göstərir. Bu növ, dəyişmələr rekombinasiya 

yüklərinin sayının böyük olması ilə əlaqələndirilir. As-

tana gərginliyinin temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi 

aşağıdakı qanunla baş verir, 

 

𝑉𝐴=𝑉0 exp (−
∆𝐸

𝑘𝑇
), 

 

Burada, V0- sabit, ∆𝐸-aktivləşmə enerjisi, k-Bolsman 

sabitidir. 

 

 

 
Şəkil 2. 1- InGa0.6Tl0.4Te2  , 2- InGa0.8Tl0.2Te2, b) InGa0.8Tl0.2Te2, 3- InGa0.9Tl0.1Te2 kristallarının astana gərginliyinin (a)  

             və astana cərəyanın (b) temperatur asılılıqları 

 

Astana gərginliyinin potensial çəpərdən asılılığını isə 

aşağıdakı kimi ifadə etmək olar,  

 

𝑉𝐴 = [
𝜋𝜀0  𝜀∞𝑑

𝑒
] (𝜑 − 𝑐𝑇)2, 

 

burada, 𝜀0  - dielektrik nüfuzluğu, 𝜀∞-dielektrik nüfuz-

luğunun elektron toplananı, d-elektrodlar arasındakı 

məsafə, c- sabit kəmiyyət, e-elektronun yükü,  𝜑-poten-

sial çəpərin dərinliyi, T-mütləq temperaturdur.Astana 

gərginliyinin temperaturdan asılılığı təxminən düz xət-

tə yaxındır. Buradan aydın olur ki, göstərilən tip  kris-

tallarda çevirmə effektinin temperaturdan asılı olaraq 

dəyişməsi elektrik sahəsinin və temperaturun eyni za-

manda dəyişməsi nəticəsində baş verir. Hesablamalar 

göstərmişdir ki, gücün qiyməti, temperatur artdıqca 

artır, bu da o nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, tempe-

raturun artması ilə təsadüfi toqquşmaların, həmçinin 

yükdaşıyıcıların sayının artması müşahidə edilir. Eks-

perimentin nəticələrinin təhlili göstərir ki, tədqiq olu-

nan nümunələrdə cərəyan-gərginlik asılılıqlarının xü-

susiyyətləri oxşar olmaqla yanaşı tədqiqatın aparıldığı 

mühitin o cümlədən, temperaturun təsirindən də çox 

asılıdır. I(U) asılılıqlarına diqqət yetirdikdə nümunələ-

rin volt-amper xarakteristikalarında temperaturun art-

ması ilə çevirmənin baş verdiyi astana cərəyanınının 

qiyməti artır, astana gərginliyinin qiyməti isə azalır.  

Cərəyanın və gərginliyin astana qiymətlərinə əsasən 

tədqiq olunan nümunələrdə çevirmənin baş verdiyi as-

tana gücü (P=IU) hesablanmışdır. Astana gücü dedikdə  

çevirmənin baş verdiyi astana gərginliyinin astana cərə-

yanına hasili, yəni nümunənin sıçrayışla yüksək müqa-

vimətli haldan kiçik müqavimətli vəziyyətə keçməsinə 

sərf olunan güc nəzərdə tutulur.  

 
 

Şəkil 3. 1-InGa0.6 Tl0.4Te2, 2 -InGa0.9 Tl0.1 Te2, 3- 

InGa0.8 Tl0.2Te2  kristallarının elektrik gücünün temperature 

asılılıqları.  

 

Şəkil 3-də təsvir olunmuş qrafikə əsasən alınmış nəticə-

lərin təhlili göstərir ki, tədqiq edilən bütün nümunə-

lərdə temperaturun artması ilə  astana gücünün qiyməti 

müəyyən qanunauyğunluqla azalır. Yəni,  keçidə sərf 

olunan gücün qiyməti azalır.  

 

______________________________ 
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(Ni-Zn) ferroşpinellərində 3.7КТ300К intervalda spin parametrlərinin temperatur asılılıqları öyrənilmişdir. Spin 

spektrlərində məxsusiliyə səbəb olan və təcrübələrdə yekun spin momentinin dəyişməsi kimi qeydə alınan altqəfəslərin 

qarşılıqlı təsirində dəyişiklikdən müəyyən edilmişdir.  

 

Açar sözlər: EPR, maqnit altqəfəs, ferrimaqnit, superparamaqnit, spin konsentrasiya 

PACS: 41.20Gz; 42.72 Ai 

 
GİRİŞ 

 

Ni1-xZnxFe2O4 nanotozlarının EPR spektrlərinin, 

AQM və MQM profillərinin tədqiqləri və nəticələr ba-

rəsində [1,2] işlərində məlumat verilmişdir. Bu işlərdə 

ferritlərinin müxtəlif tərkiblərində oktaedrik və tetraed-

rik altqəfəslərin spin konsentrasiyalarının qiymətinin 

dəyişməsi və spin konsentrasiyanın 3-300К diapazo-

nunda temperatur asılılığı təyin edilmişdi. 

Ni1-xZnxFe2O4 ferritinin struktur analoqu olan 

maqnetit üçün təklif olunmuş [3] fiziki modeldən [1, 2, 

4] işlərində əldə edilmiş nəticələrin interpretasiyası 

üçün istifadə edilmişdir. Bu model maqnetitdə maqnit 

nizamlılığa səbəb olan iki maqnit altsistem olması ide-

yasına əsaslanır: biri müxtəlif kationalar (Fe2+ və  Fe3+), 

digəri isə Fe2+ ⇄ Fe3+ kationları arasındakı 3d-elek-

tronlarla bağlıdır. Nəzəri olaraq, bu kationlar arasında 

elektrostatik qarşılıqlı təsir modelində Vonsovskinin s-

d-mübadilə qarşılıqlı təsirinin [5] nəzərə alınması de-

məkdir.  

Müsbət s-d mübadiləsində maqnitpolyaron vəziy-

yətlərin qatqısı, mənfi s-d mübadiləsində isə keçirici 

elektronların lokalizasiyasından başqa, həm də bu 

atomların maqnit momentlərinin qismən ekranlaşma-

sının qatqısı da nəzərə alınmışdır. Qeyd edək ki, atom-

ların maqnit momentlərin ekranlaşması bu atomların 

keçirici elektronlarının spinlərinin antiparalel orienta-

siyası nəticəsində baş verir. Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərinin 

maqnit xassələrini təsvir etmək üçün bu modeldən is-

tifadənin doğruluğu [6,7] işlərində göstərilmişdir. Bu-

nunla belə, kiçik bucaqlı neytron səpilməsi təcrübə-

lərindən Ni1-xZnxFe2O4  ferritlərinin x
Zn

= 0.60, 0.68, 

0.75 tərkiblərində aşağı temperaturlarda ziddiyyətli 

məqamlar müəyyən olunmuşdur [7]: qeyri-kollinear 

maqnit struktur üçün xarakterik olan yüksək sahə qav-

rayıcılığının  olması, Küri temperaturundan aşağı bütün 

temperatur oblastında Ni0.4Zn0.6Fe2O4 mikrotozlarında 

qeyri-bircins maqnit strukturun mövcudluğu və s. Orta-

ya çıxan ziddiyətlər, zəif maqnit fazaya uyğun çox zəif 

maqnit komponentin müşahidə olunduğu Mössbauer 

tətqiqatları [8] ilə də təsdiq edildi. Uyğun piklərin in-

tensivliyi zəif olur və bu pikləri A və B-altqəfəslərin-

dəki dəmir ionlarının yüksək intensivlikli maksimum-

lardan ayırmaq mümkün olmadığı üçün bu komponen-

tin parametrləri müəyyən edilməmişdir. Zərrəciklərinin 

ölçüləri  20nm olan Ni1-xZnxFe2O4 mikrotozlarının 

diffuz əksolunma spektrlərində “əlavə” maksimumlar 

müşahidə olundu [9]. “Əlavə” maksimumların vəziy-

yəti bu ferritlərin müxtəlif tərkiblərində Fe2+/Fe3+ və 

Ni2+/Ni+3  kationlarının nisbətindən asılıdır.  

Bu məqalə Ni və Zn-in müxtəlif miqdarlarında          

Ni1-xZnxFe2O4 nanotozlarında aşağı temperaturlu EPR 

tədqiqatlarının nəticələrindən, daha doğrusu spin kon-

sentrasiyanın temperatur asılılığından bəhs edir. 

 

NANOTOZLARIN HAZIRLANMASI VƏ  

TƏCRÜBƏNİN TEXNİKASI 

 

Ni1-xZnxFe2O4, (х=0.0;0.25;0.5;0.75;1.0) nanotoz-

larının sintezi [10, 11] işlərində dərc olunmuş yük-

səktemperaturlu texnologiyaya uyğun olaraq aparılmış-

dır. NiO-ZnO-Fe2O3-dən ibarət qarışıq 960C-də 

tablandırılmışdır və alınmış nümunələrin keyfiyyətinə 

nəzarət rentgen difraktoqramı vasitəsilə həyata keçiril-

mişdir. 

Struktur faza keçidlərinin müəyyənləşdirlməsi ilə 

bağlı nanotozlarının rentgen spektrlərinin öyrənilməsi 

bütün nümunələrin Fd3m-Oh
7  fəza simmetriya qrupuna 

aid olmasını göstərdi. Nümunələr struktur və quruluş-

larını 1200C-ə qədər saxlayır. Alınmış ferroşpinel na-

notoz zərrəciklərinin ölçüsü 8-20nm-dir, bu da bir-

domenli hala uyğundur. 

Bütün EPR tədqiqatları ELEXSYS E500 (Bruker, 

Germany) spektrometrində, 3.7K-300K temperatur 

intervalında həyata keçirilmişdi. Temperaturun dəqiq-

liyi terocütü vasitəsilə təmin olunub.0-20K temperatur 

intervalında xəta ~0.2K, 20K-dən yuxarı temperatur-

larda ~0.1K-dir (temperatur təncimləyicisi - Lake 

Shore 372AC (USA)).  Nümunələrin spin konsentrasi-

yası EPR spektrometrin standart proqramı vasitəsilə 

hesablanıb. Hesablamanı aparmaq üçün etalon kimi 

spinlərinin mütləq miqdarı 9,71016 olan standart kömür 

pirolizatından istifadə olunub. g-faktor sınaq nümu-

nəsinin və ZnS-də Mn standartının spektrlərinin eyni 

zamanda qeydə alınması ilə müəyyən edilir. 

 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR 

 

Şəkil 1-də Ni1-xZnxFe2O4 nanotozları üçün spin 

konsentrasiyaların temperatur asılılıqları göstərilmiş-

dir. Tetraedrik altqəfəsin spinlərinin istiqaməti müsbət 

istiqamət kimi qəbul olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, 

konsentrasiyanın mənfi qiyməti altqəfəslərin spinləri-

nin istiqamətlərindəki dəyişikliyi göstərir.                     



T.R. MEHDİYEV, A.M. HƏŞİMOV, Ş.N. ƏLİYEVA, İ.F. YUSİBOVA

104 

Ni1-xZnxFe2O4  ferritlərinin xZn=0.5;0.75  tərkiblərində 

altqəfəsin spin konsentrasiyasının temperatur asılılığın-

da xüsusilik müşahidə olundu. Belə ki, bu nümunələrin 

yekun spin maqnit momentlərinin yenidən orientasiyası 

baş verir. xZn=0;0.75;1.0 (NiFe2O4, Ni0.25Zn0.75Fe2O4) 

tərkiblərində  isə spin maqnit momentlərinin istiqamə-

tində dəyişiklik baş vermir. Bu hal NiFe2O4 ferritinin 

NMR tədqiqatları ilə də təsdiqlənir [12]. Belə ki, bu iş-

lərdən tetraedrik altqəfəsdə kation cütlərinin mübadilə 

qarşılıqlı təsirinin qəfəslərarası mübadilə qarşılıqlı təsi-

rilə müqayisə oluna bilən oktaedrik altqəfəsin kation 

cütlərinin mübadilə qarşılıqlı təsirindən daha kiçik ol-

ması nəticəsi çıxır.  

Beləliklə, əldə edilmiş və istinad olunmuş təcrübi 

nəticələrə tam inamla yekun spin momentinin mənfi 

qiyməti izahat tələb edir. Lakin, qeyd edək ki, 

Li0.5Fe2.5-xAlxO4 sistemi öyrənilərkən maqnitlənmənin 

temperatur asılılığında da analoji hal müşahidə edil-

mişdir [12]. Bu hal hər iki altqəfəsdə diamaqnit litium 

ionlarının konsentrasiyasının azalmasını nəzərə almaq-

la izah olunur.  

Şəkil 1-də  Ni1-xZnxFe2O4, (х=0.0; 0.25; 0.5; 0.75; 

1.0) nanotozlarının spin konsentrasiyasının temperatur 

asılılıqları göstərilmişdir.  

Şəkil 1. Ni1-xZnxFe2O4 nanotozlarının spin konsentrasiyasının temperatur asılılığı. 

 [1, 2, 4] işlərinə əsasən  Ni1-xZnxFe2O4 

(х=0.3÷0.7) tərkibli ferrit təbəqələrində maqnit klaster-

lərinin ölçüləri kiçilərək х0.6-da tərkibində minimu-

ma çatır. Bu isə  Fe3+ ionunun konsentrasiyasının dəyiş-

məsi və uyğun olaraq bu tərkiblərdə doyma maqnitlən-

məsinin məlum asılılığı ilə korrelyasiya olunur. Altqə-

fəslərdə х=0.3÷0.7 tərkibli Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərdə 

spinlərin yenidən oriyentasiyasına səbəb olan spin kon-

sentrasiyalarının temperatur dəyişikliyi [13] işinin nəti-

cələri ilə uyğundur. [13] işində Ni-Zn ferritlərinin rent-

gen flurensensiya və maqnit sirkulyar dixroizm spektr-

lərində Ni maqnit momentlərinin istiqamətinin dəyiş-

məsi barəsində məlumat verilib. Belə ki, Zn-in х=0,2 

konsentrasiyasından yuxarı qiymətlərində (х =0; 0,26; 

0,5; 0,75) Yafet Kittel bucağı 0–dan 51-ə qədər 

dəyişir.  

Mikroskopik ölçmələr zamanı Ni1-xZnxFe2O4 

(х=0.3÷0.7) nanotozları və nanotəbəqələr sisteminin 

dənəciklərin ölçüsünün tərkibdən asılılığında oxşar hal 

müşahidə edilib. Buna səbəb isə Fe2+ və Fe3+ konsentra-

siyasının dəyişməsidir.  

Bu nəticə [8] –işinin müəlliflərinin fikirləri ilə üst-

üstə düşur. Belə ki, toz nümunələrdə aşağıdakılar mü-

şahidə olunur: ifrat incə quruluş ilə xarakterizə olunan 

massiv dənəcik fraksiyası, dubletlə xarakterizə olunan 

incə dispersiyalı fraksiyalar və bunlar arası aralıq hal. 

Mössbauer spektirlərinin analizində Fe3O4-ün qeyri-

stexiometriyası və həmçinin supermaqnitizmin yaran-

masının mümkünlüyü nəzərə alınmalıdır [8]. Qeyd 

edilən effektlər hissəciklərin ölçülərinin kiçildiyi və öz-

başına maqnitlənmənin saxlanıldığı halda (əgər tempe-

ratur Küri temperaturundan aşağıdırsa) yaranır. Bu da 

kBT orta istilik enerjisinin maqnit anizotropiya enerji-

sindən çox və ya onunla müqayisə olunacaq miqdarda 

olduqda baş verir.  

Məlumdur ki, Mössbauer spektirlərində müşahidə 

olunan ifrat incə maqnit struktur nüvənin maqnit mo-

mentinin nüvədəki maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri he-

sabına yaranır. İfrat incə maqnit struktur Н maqnit sa-

həsində nüvənin spininin larmor presessiyasının ν tez-

liyi hissəciklərin maqnit momentinin relaksasiya tezli-

yindən çox olduğu  (τн = 1/νI ) tezlikdə baş verir. . 57Fe 

nüvəsi və  nüvədəki tipik 500 кOe sahəsi üçün larmor 

tezliyi νI = 4×107san−1, hissəciklərin maqnit momenti-

nin relaksasiya tezliyi isə τн = 2,510−8 san−1-dir. [14]. 

Mössbauer spektirlərində τр>>2,510−8san-1 tezliyində 

ifrat incə parçalanma müşahidə olunur. 

τр<<2,5108san-1 isə hissəciklər özlərini superparamaq-

nit hissəciklər kimi aparır və Mössbauer spektrlərində 

dubletlər yaranır. τн tədqiqat üsulundan asılıdırsa,onda 

τр də hissəciklərin həcmi, temperaturu və anizotropiya 

sabitindən asılı olur. Beləliklə, hər bir ölçmə zamanına 



(Ni-Zn) FERROŞPİNEL NANOTOZLARININ  SPİN MOMENTLƏRİ 

105 

və hissəciklərin temperaturuna uyğun olan kritik həcm 

mövcuddur ki, bu həcmdə nümunə supermaqnit hala 

keçir. Maqnetitin dənəciklərinin ölçüləri ~20 nm tər-

tibdə olduqda maqnetit supermaqnit hala keçir. 

 90K və 300K temperaturlarda nümunələrdə kon-

sentrasiyadan asılı olaraq Fe ionlarının maqnit və pa-

ramaqnit fazalarda paylanması oxşar xarakterə malik-

dir. Belə ki, bu zaman maqnit komponentinin artması 

və zəif maqnit komponentin cüzi dəyişməsilə paramaq-

nit komponentinin miqdarı azalır. 300K-də paramaqnit 

hissəciklər maksimum, zəif maqnit komponentin miq-

darı isə minimum olur. 90 K-də nümunədə maqnit 

fraksiya daha çox, paramaqnit fraksiya isə daha az olur. 

Bu da nümunənin superparamaqnit halda olmasını 

təsdiq edir. 

Maqnetitin qeyri-stexiometrik spektrlərində xüsu-

silik vakansiyaların olması ilə oktaedrik pozisiyalarda 

Fe3+ və Fe2+ arasında elektron mübadiləsi pozulması ilə 

bağlıdır. Bu zaman Fe2+ ionunun çatışmamazlığı hesa-

bına elektron mübadiləsində iştirak etməyən Fe3+ionları 

Mössbauer spektrlərində tetraedrik piklərə öz qatqısını 

verir və hesablamalardan belə çıxır ki, nümunənin para-

maqnit komponenti maqnetit –meqamitdir.  

Dəmir ionunun  bir hissəsinin sink  ionu ilə əvəz-

lənməsi dəmir ionlarının tam oksidləşməsinə              

(Fe2+ →Fe3+) və ZnxFe3-x-y□yO4 (burada,  □ – kation va-

kansiyasıdır) şpinel bərk məhlullarında vakansiyaların 

yaranmasına səbəb olur. 300К- də ZnxFe3–xO4 nümunə-

sinin spektrləri relaksasiya xarakteri daşıyır və Fe3+ 

kationuna uyğun IS ~ 0,35 mm/san kimyəvi sürüşməli 

ifratincə maqnit sahələrinin Р(Н) paylanması ilə təsvir 

olunur. 78K-də çox enlənmiş Zeeman komponentləri 

olan bu spektrlər oktaedrik və tetraedrik pozisyalarda 

Fe3+ ionlarına uyğun olan  Н=45−55Т;IS ~ 0,45mm/san 

və  Н = 20−50Т; IS~0,34 mm/san qiymətlərə malik iki 

Р(Н) –ın superpozisiyası ilə təsvir olunur. Zn əsasən 

tetraedrik pozisiyalarda yerləşdiyinə görə “x”-in art-

ması ilə tetraedrik Fe3+-ionlarının qatqısı azalır. x=0.18 

olduqda H-ın nisbətən daha böyük qiymətləri müşahidə 

olunur. Çünki,  Zn2+ ionlarının tetraedrik altqəfəsdə 

yerləşməsi onun maqnitlənməsinin və Tc-nun qiymətini 

dəyişir.  

Oxşar situasiya NiFe2O4 ferritlərində də müşahidə 

olunur ki, bu da Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərində  Fe3+ ionu-

nun qatqısının tərkibdən asılılıq formasını izah edir. 

Həmçinin həcimli (169nm) və nanoölçülü (9nm) 

NiFe2O4 ferritinin Mössbauer  tədqiqatlarının 

müqayisəsi göstərdi ki, 5K temperaturda həcimli nü-

munələrin spektiri izomer sürüşməli və effektiv ifrat-

incə sahəli iki sekstetə ayrılır: 0.3217±0.007mm/san, 

56.027±0.05Т; 0.4897±0.007mm/an, 51.517±0.05Т. 

5K temperaturda tədqiq olunan NiFe2O4 ferritinin 

spektri üç sekstet və bir mərkəzi dubletlə interpretasiya 

olunub. İki sekstet A və B alt qəfəslərində olan Fe3+ 

ionuna, üçüncü sekstet isə - nümunənin nanoölçülüyü 

hesabına səthdə yerləşən ionlar çoxluğunun və ya  Fe3+ 

ionlarının çəpləşmiş spinlərinə daha kiçik ifratsahəyə 

aid edilir. Ölçülmüş izomer sürüşmələri və effektiv 

ifratincə sahələr (IS və Heff) aşağıdakı qiymətləri verir: 

0.3747±0.005mm/san, 55.427±0.0555T; 

0.4717±0.005mm/san, 50.817±0.07T; 

0.4787±0.012mm/san, 45.777±0.25T. 

Superparamaqnit halında olan Fe3+ ionları üçün 

bu parametirlər: 0.42 mm/san; 5.0Т, xətlərinin  

intensivlikləri I2 və I3 olan və  𝜃 =
1

2
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

(4−
𝐼2

𝐼3
⁄ )

(4+
𝐼2

𝐼3
⁄ )

  -

formulu ilə hesablanan orta meyl bucağı 48-dir. 

Alınmış nəticələr praktiki olaraq [1, 2, 4, 13] işlə-

rinin nəticələri ilə üst-üstə düşür. Belə ki, 0.2<х
Zn
0.75  

tərkibli Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərində Yafet- Kitel bucağı 

0 -dən 51-ə qədər dəyişir.  

Beləliklə, Ni1-xZnxFe2O4 nanotozlarının bütün tər-

kiblərində çəpləşmiş və superparamaqnit halda olan 

Fe3+ ionlarının spinləri açıq şəkildə altqəfəslərdə spin 

konsentrasiyasının temperaturdan asılı olaraq dəyişmə-

sinə və nəticə etibarı ilə təcrübələrdə də qeydə alınan,          

Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərinin х=0.3÷0.7 tərkiblərində ye-

kun spinin yenidən orientasiyasına səbəb olunur (şəkil 

1). Qeyd edək ki, spinlərin yenidən orientasiyasının 

müşahidə olunduğu temperatur oblastı sinkin miqdarın-

dan asılıdır və hesab edilə bilər ki, çəpləşmiş və super-

paramaqnit halda olan Fe3+ ionlarının spinləri əlavə 

maqnit komponent əmələ gətirir. 

 

NƏTİCƏ 

 

Aparılmış tədqiqatlar və təcrübi nəticələrin analizi 

Ni1-xZnxFe2O4 nanotozlarında spinlərin istiqamətinin 

dəyişməsinin iki səbəbi olduğunu müəyyən etdi: 

1.Nanotozlarda ifratincə struktur ilə xarakterizə 

olunan massiv dənəciklərin fraksiyası, dubletlə 

xarakterizə olunan ifratdispersiya və bu iki hal, yəni 

superparamaqnit və Fe3O4-ün qeyri stexiometriyası 

nəticəsindsə yaranan aralıq halın mövcud olması 

2.Ni1-xZnxFe2O4 nanotozlarının bütün tərkiblə-

rində çəpləşmiş və supermaqnit hallarda yerləşən Fe3+ 

ionunun spinləri altqəfəslərdə spin konsentrasiyasının 

temperaturdan asılı olaraq dəyişməsinə və nəticə etibarı 

ilə yekun spinin istiqamətinin dəyişməsinə səbəb olur. 
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T. R.Mehdiyev, A.M.Hashimov, Sh.N.Aliyeva, I.F.Yusibova 

SPIN MOMENTS OF  (Ni-Zn) FERROSPINEL NANOPOWDERS 

The temperature dependencies of spin parameters in (Ni-Zn) ferrospinels were studied in the 3.7KT300K range. 

Changes in sublattice interactions have been established, which lead to features in the spin spectra recorded as a change in the 

directions of the total spin moment. 

Т.Р. Мехтиев,  А.М. Гашимов, Ш.Н. Алиева, И.Ф. Юсибова 

СПИНОВЫЕ МОМЕНТЫ НАНОПОРОШКОВ (Ni-Zn) ФЕРРОШПИНЕЛИ 

Изучались температурные изменения в интервале 3.7КТ300К спиновых параметров в (NiZn) феррошпи-

нелях. Установлены изменения подрешеточных взаимодействий, которые приводят к особенностям в спиновых 

спектрах, регистрируемых как изменение направлений полного спинового момента 
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GaSe NANOZƏRRƏCİKLƏRİNİN OPTİK XASSƏLƏRİ 

A. M. ƏLİYEVA 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 

AZ 1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 131 

mail: ay_ten15@rambler.ru 

Təqdim olunan iş yarımkeçirici kvant naqillərində optik udulmaya və GaSe nanozərrəciklərin alınması, fiziki xassələrinin 

tədqiqinə həsr olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, kvant naqilin eni artdıqca udulma əmsalının qiyməti azalır və rezonans piki kiçik 

enerjilərə tərəf sürüşür. “Pulverisette” cihazı vasitəsilə GaSe nanozərrəcikləri alınmış, onların struktur analizi aparılmış,optik 

xarakteristikaları təcrübi olaraq tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: GaSe,nanozərrəcik,EDAX,SEM,XRD 

PACs: 76.60..Lc,78.67.Bf,78.67.Lf 

Hazırda optoelektronikada müxtəlif yarımkeçirici 

maddələrin nanozərrəcikləri geniş tətbiq olunur. Kvant 

hadisələrinin nanozərrəciklərdə, xüsusi ilə az tədqiq 

olunan GaSe nanozərrəciklərində tədqiqi onların əsa-

sında geniş funksional imkanlara malik olan yeni ele-

mentlərin yaradılmasına imkan verir. A3B6 yarımkeçi-

rici birləşmələri, xüsusi ilə GaSe və InSe kristalları, bö-

yük qeyri-xətti nüfuzluq əmsalına malik olduqlarından, 

onlarda bir sıra qeyri-xətti optik effektlər aşkar edilmiş 

və öyrənilmişdir: harmonikaların generasiyası, iki fo-

tonlu optik udulma, işığın parametrik generasiyası, op-

tik bistabillik effekti, zonaların  qeyri-xətti dolması, ya-

rımkeçirici lazerlər, nanosaniyəli lazer detektorları, op-

tik filtrlər və s. Hazırda GaSe kristalları əsasında lazer 

və termik oksidləşmə nəticəsində radiusu 40-48Å olan 

“nanolülələr” hazırlanmışdır. D.F. Kelley və Tu 

V.Chikan yüksəktemperaturlu kimyəvi sintez əsasında 

ölçüləri 2÷6nm olan GaSe nanozərrəcikləri almışlar 

[1]. Həmçinin buxar-maye-bərk faza əsasında ölçüləri 

2÷6 nm olan nanozərrəciklər də alınmışdır. GaSe nano-

zərrəciklərini şüşə matrisa izərində də alınmışdır [4].. 

S.İ. Drapak [3] və başqaları İTO - GaSe heterokeçidləri 

hazırlamağa müvəffəq olmuşlar. Alınmış  heterokeçid-

lər ölçüləri 5-6 nm olan Ga2O3 maddəsinin üzərinə çə-

kilmiıdir. Məlum olmuşdur ki, belə İTO – GaSe hetero-

keçidlərində yükdaşıyıcıların bütün köçürmə mexa-

nizmləri dəyişir; Voc-nin qiyməti iki dəfə, elektrolü-

minessensiyanın qiyməti bir tərtib artır; həmçinin Gü-

nəş enerjisinin effektiv çevrilməsi iki dəfədən çox ol-

muşdur. 

Təqdim olunan işdə GaSe nanohissəcikləri 

“Pulverisette” cihazı vasitəsi ilə hazırlanmışdır. GaSe 

maddəsi cihazın içərisindəki küvetə qoyularaq, ağır kü-

rə şəklindəki dəmirlərin arasında yerləşdirilmişdir. Kü-

rələr fırlandıqca maddə onlar arasında yavaş-yavaş ki-

çik hissəciklərə parçalanır. 150 saat fasiləsiz iş müddə-

tində GaSe kristallarının kiçik ölçülü hissəciklərini əldə 

etmək mümkün olmuşdur. Alınmış zərrəciklərin rent-

genstruktur analizi (x-ray diffraction, XRD) şəkil 1-də 

verilmişdir. XRD cihazı Philips X difraktometrindən 

ibarət olub, Cu Kα şüalanma mənbəyindən ibarətdir. 

Şüaların dalğa uzunluğu λ=1,54Å olmuşdur. Rentgen-

struktur  analizindən istifadə etməklə Debay – Şerer 

düsturuna əsasən GaSe zərrəciklərinin ölçüləri təyin 

olunmuşdur.(1) 

𝐷 =
0,9

𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝜃
     (1) 

Burada λ-rentgen şüalarının dalğa uzunluğu, β – inten-

siv difraksiya xəttinin yarımeni, θ – difraksiya bucağı-

dır. 

Şəkil 1. GaSe nanozərrəciyinin rentgenstruktur analizi. 

Rentgen şüalarının dispersiv enerji spektroskopi-

yası (EDAX) və darayıcı (scanedici) elektron mikro-

skopu (SEM) üsulları ilə nanozərrəciklərin quruluşu 

tədqiq edilmişdir. EDAX və SEM təsvirləri müvafiq 

olaraq şəkil 2  və şəkil 3- də verilmişdir. EDAX təsviri 

göstərir ki, GaSe nanozərrəciyində stexiometrik müna-

sibət, yəni qalliumun selenə nisbəti birin-birə nisbətin-

dədir. SEM təsvirlərində yarımdispersiv formada top-

lanan sferik nanokristalların ölşüləri 20 nm tərtibin-

dədir.  

GaSe nanohissəciklərinin optik udma spektrləri 

difraksiya qəfəsi olan JOBİN-YVON monoxromatoru 

vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Qəbuledici olaraq 

FEM-100-dan istifadə olunmuşdur. Çıxışda alınan siq-

nal rəqəmli qeyri-stasionar sistemə verilmişdir. Eyni 

zamanda yaddaşlı ossilloqraf (Le Groy 9400) və com-

puter sistemindən də (Board Master 800 ABI 8) istifadə 

olunmuşdur. 

Şəkil 4 -də GaSe nanohissəciklərinin udma spek-

tri verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi spekr şox ge-

niş bir diapazonu əhatə edir, 250 ÷800nm. Spektr iki 

maksimumdan ibarətdir: uzundalğalı maksimum 

λ=620nm və qısadalğalı maksimum λ=310 nm 

(4.01eV). GaSe kristallarının udma spektrinə nəzər 

salsaq görərik ki,  1,97 eV-dan başlayan spektr çox 
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kiçik bir diapazonu əhatə edir və bu kristalların 

spektrində qısadalğalı maksimum müşahidə olunmur. 

Odur ki, bu maksimumun məhz nanozərrəciklərlə 

əlaqədar olduğu mülahizə olunur. O ki, qaldı uzundal-

ğalı maksimuma, bu maksimum GaSe kristallarının 

udma spektrində də müşahidə olunduğundan, bu mak-

simum (λ=620nm) aşqar səviyyəsi ilə əlaqədar olduğu-

nu fərz etmək olar. Xatırladaq ki, otaq temperaturunda 

GaSe kristallarının qadağan olunmuş zolağının eni  

Eg(krist.) = 2,02 eV-dur.   

Şəkil 2. GaSe nanozərrəciyin EDAX təsviri. 

Şəkil 3. GaSe nanozərrəciyin SEM təsviri. 
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Şəkil 4. GaSe nanozərrəciyinin   udma  spektri. 

 

Məlumdur ki, yarımkeçirici nanohissəciklərinin qada-

ğan olunmuş zolağının eni həmin kristalların qadağan 

olunmuş zolağının enindən böyük olur [2] 

 

                                  (2) 

 

Burada mr=memh/(me+mh) gətirilmiş kütlə, a-nano-

zərrəciyin ölçüsüdür. 

GaSe kristalının müvafiq parametrlərini 

(me=0,7m0, mh=0,5m0), və nanozərrəciyin ölçüsünü nə-

zərə alsaq (a=2nm), (2) ifadəsinin ikinci  həddi 

=2,0eV-olar. Bu zaman Eg(krist.)=2,02eV 

olduğunu nəzərə alsaq, Eg(nano.) 4,0eV tərtibində 

olar.  

______________________________________ 

 

[1] Yang H.Tu.S., V.Chikan, D.F. Kelley.   J. 

Phys.Chem. 2004, B 108, 4701-. (2, нано) 

[2] S.Samuel. Int. J. of Nanotechnology 2004, v. 

1. p.42-54. 

[3] С.И.Драпак, М.О.Воробец, З.Д.Ковалюк. 

ФТП 2005, т.39, вып. 5, с. 633- 655.(55, ГП) 

[4] M.T. Weller. Inorganic Materials Chemistry, 

Oxford University Press, Oxford 1977, p.12. 

 

 

A.M. Aliyeva 

 

OPTIC PHENOMENA OF GaSe NANOPARTICLES 
 

The present work is devoted to optic absorption in semiconductor quant wires and fabrication of GaSe nanoparticles and 

investigation into their physical properties. It has been shown that with increasing the quant wire width, absorption coefficient 

values decreases and resonance peak shift to small energies.  

 

А.М. Алиева 

 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ GaSe 
 

Настоящая работа посвящена оптическому поглощению в полупроводниковых квантовых проводах и изготов-

лению наночастиц GaSe и исследованию их физических свойств. Показано, что с увеличением ширины квантовой 

проволоки значения коэффициента поглощения уменьшаются, а резонансный пик смещается в область малых энергий. 
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BaFe12-xAlxO19 HEKSAFERRİTLƏRİNİN QURULUŞ VƏ MAQNİT 

XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Ə.İ. MƏMMƏDOV, R.Z. MEHDİYEVA, S.H. CABAROV, R.E. HÜSEYNOV, 

A.H. ƏSƏDOV, X.Ə. ƏHMƏDOV  
AMEA, Fizika İnstitutu, H. Cavid pr. 131, АZ-1143, Bakı 

r.e.huseynov@gmail.com 

BaFe12-xAlxO19 heksaferritlərinin kristal quruluşu, maqnit xüsusiyyətləri Al atomlarının x = 0.1-1.2 konsentrasiyası ara-

lığında rentgen, neytron difraksiyası, skanlayıcı elektron mikroskopiyası, Raman spektroskopiyası, infraqırmızı spektro-

skopiya, vibrasiyalı maqnitometriya, termik analiz metodları öyrənilmişdir. BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının kristal qurulu-

şunun Al atomlarının verilmiş konsentrasiyası intervalında dayanıqlı olması müəyyən edilmişdir. Bu birləşmələrə daxil olan 

dəmir atomunun maqnit momenti təyin edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, birləşmələrin tərkibində alüminium diamaqnit ionla-

rının konsentrasiyası artdıqca dəmir ionlarının maqnit momentlərinin qiymətləri azalır. Xüsusi maqnit momentinin σ = 49.6 

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

spektroskopiya metodları ilə bu bərk məhlullarda istilik rəqslərinin konsentrasiyadan asılı olaraq dəyişmə mexanizmi müəyyən 

edilmişdir. İnfraqırmızı spektroskopiya metodunun nəticələri ilə Raman spektroskopiyasının nəticələrinin müqayisəsi aparıl-

mışdır. Bu bərk məhlulların diferensial termik və termoqravimetrik analizləri aparılmış, müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş 

birləşmələr geniş temperatur diapozonunda termik dayanıqlılığını və eyni quruluş fazasını saxlayır. 

. 

Açar sözlər: Seqnetoelektrik, Ferromaqnit, Heksaferritlər, Multiferroik, Rentgen difraksiyası, Neytron difraksiyası 

PACs: 81.40.Vw, 61.05.С-, 77.80.B- 

1. GİRİŞ

Son zamanlar heksaqonal sinqoniyalı kristal quru-

luşa malik olan sabit maqnit xassəli BaFe12O19 birləş-

məsi informasiya daşıyıcı material kimi əhəmiyyətli 

birləşmə olaraq geniş tədqiq edilir [1]. Həm seqneto-

elektrik, həm də ferromaqnit xassələri müşahidə edilən 

multiferroiklər müasir elektronika üçün əvəzedilməz 

materiallardılar. Ancaq bu materialların çoxunda nor-

mal şəraitdə hər iki ferroik xassəni müşahidə etmək 

mümkün deyildir. Belə materiallara misal olaraq perov-

skit (BiMnO3 və s.) [2] və ikiqat perovskit multiferro-

ikləri (Bi2MnO3 və s.) [3] göstərmək olar. Otaq tempe-

raturunda maqnit və seqnetoelektrikliyi müşahidə et-

mək üçün maqnit xassəli maqnit ionlarını diamaqnit 

ionları ilə əvəz edilməsilə maqnetizmi zəiflətmək və 

seqnetoelektrikliyi gücləndirmək imkanı yaranır. Bu tip 

birləşmələr arasında ən çox geniş tədqiq ediləndən biri 

də barium heksaferritin əsasında alınmış bərk məhlul-

lardır. Maqnit  xassələrinin  tədqiqi  göstərir  ki, 

BaFe12-xMexO19 (Me = Al, In, Ga və s.) bərk məhlulları 

x = 0.1-1.2 intervalında heksaqonal simmetriyalı kristal 

quruluşlarını saxlayırlar və maqnit xassələrinə malik 

olurlar [4-6]. 

Maqnit aktiv olan Fe3+ ionları P63/mmc fəza qru-

puna malik olan M tip heksaqonal sinqoniyalı quruluş-

da beş qeyri-ekvivalent kristalloqrafik mövqelərdə yer-

ləşirlər. Belə ki, oksigen atomları ilə əhatə olunmuş ok-

taedr (Fe1 - 2a, Fe4 - 4fVI və Fe5 - 12k), tetraedr (Fe3 - 

4fIV) və pentaedr (bipiramida) (Fe2 - 2b) şəklində 

olurlar [7]. Bu birləşmələrin maqnit xassələrinin təd-

qiqi göstərmişdir ki, ferrimaqnitdən paramaqnitə faza 

keçidi 740 K Küri temperaturundan aşağıda 12 Fe3+ ka-

tionu, biri-birinə antiparalel olan beş fərqli qəfəsaltı 

maqnit yaradır: 1 ədəd Fe1↑, 2 ədəd Fe2↓, 1 ədəd Fe3↑, 

2 ədəd·Fe4↓, 6 ədəd·Fe5↑ [ 8 ]. 

Barium heksaferritin uzun illər maqnit xüsusiy-

yətlərinin öyrənilməsinə baxmayaraq, elektrik xüsusiy-

yətlərinin öyrənilməsinə son illər başlanılmışdır. 

BaFe12O19 –da spontan olaraq polyarlaşma və maqnit 

xassələrinin tədqiqindən görünür ki, bu birləşmələrdə 

maqnit xassələri ilə yanaşı seqnetoelektrik xassələri də 

normal şəraitdə, otaq temperaturunda  mövcuddur [9, 

10]. BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarında x=0.1-1.2 inter-

valında tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, bu bərk 

məhlullar da otaq temperaturunda seqnetoelektrik xas-

sələrinə malikdirlər. 

Bu işdə, BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının x=0.1-

1.2 intervalında kristal və maqnit quruluşları tədqiq 

edilmiş, müxtəlif kristalloqrafik mövqelərdə yerləşən 

Fe3+ ionlarının maqnit momentləri təyin edilmişdir.  

2. TƏCRÜBƏ

Toz halında hazırlanmış x = 0.1-1.2 intervalında 

BaFe12-xAlxO19 heksaqonal ferritlərinin keramik nümu-

nələri “yüksək təmiz” markalı Fe2O3, Al2O3 və BaCO3 

–dən standart metodla yüksək temperatur sobalarında

sintez edilmişdir. Sintez prosesində ilkin olaraq barium 

karbonat və verilmiş oksidlər müəyyən miqdarda qarış-

dırılmış, daha sonra 1473K temperaturda 6 saat saxla-

nılmışdır. Son mərhələdə 1573 K temperaturda 6 saat 

saxlanılmışdır. Sonda alınmış nümunələr aşağı sürətlə 

(100°C saat-1) soyudulmuşdur. Təcrübələr açıq havada 

aparılmışdır. BaFe12-xAlxO19 nümunələrinin alınma 

reaksiyaları aşağıdakı kimidir: 

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

mailto:r.e.huseynov@gmail.com
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Əldə olunmuş nümunələrin kristal quruluşu D8 

Advance (Bruker) rentgen difraktometrində (40 kV, 40 

mA, CuKα-şüalanma λ = 1.5406 Å) öyrənilmişdir. Əldə 

olunmuş spektrlər çoxkanallı analizatorda saxlanılmış, 

birinci mərhələdə barium heksaferrit və onun bərk 

məhlullarının quruluş parametrlərinin baza məlumatları 

ilə müqayisə edilərək faza analizləri aparılmışdır. 

Sonrakı mərhələdə isə birləşmələrin kristal quruluşları 

ətraflı analiz edilmişdir. Kristal quruluşun analizi 

FullProf proqramının 2016 versiyası ilə Ritveld metodu 

ilə aparılmışdır.  

Bərk məhlulların normal şəraitdə və otaq tempe-

raturunda SEM – skanedici elektron mikroskopunda 

(ZEISS, ΣIGMA VP) səth morfologiyası tədqiq edil-

mişdir. 

Otaq temperaturunda və normal şəraitdə         

BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1-1.2) bərk məhlullarının atom 

dinamikasının öyrənilməsi zamanı Raman spektrosko-

piyası tədqiqatları helium-neon lazerli LabRam spek-

trometrindən (λ = 632 nm) istifadə edilmişdir. Xarakte-

rik rəqs modalarını müsahidə etmək üçün                               

ν=200–800sm-1 oblastında Raman spektrləri alınmış-

dır. 

İQ spektroskopiya tədqiqatları “Varian 640 FT-

IR” spektrometrində yerinə yetirilmisdir. Bu bərk məh-

lullar üçün 400÷800 sm-1 oblastında Furye-İQ spektro-

metrində diffuz səpilmə spektrləri alınmışdır. 

Neytron difraksıyası təcrübələri otaq temperatu-

runda İBR-2 impuls reaktorunun (BNTI, Dubna, 

Rusiya) Furye difraktometrində yerinə yetirilmişdir. 

Neytronoqrammalar ±152° bucaq altında yerləşən de-

tektorlar vasitəsilə 0,6÷3,6Å intervalında müstəvilər-

arası məsafələrdə qeyd edilmişdir. Əldə olunmuş 

spektrlər FullProf proqramında Ritveld metodu ilə ana-

liz edilmişdir [12]. 

Nümunələrinin maqnit xassələri helium və otaq 

temperaturunda “Helium Free Liquid” universal ölçü 

sistemində vibrasiyalı maqnitometriya metodu ilə icra 

edilmişdir. 

 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 

a) Rentgen difraksiyası 

Şəkil 1-də BaFe12-xAlxO19 (х=0.1-1.2) heksafer-

ritlərinin toz halında olan nümunələrinin otaq tempe-

raturunda və normal şəraitdə çəkilmiş rentgen difrak-

siya spektrləri verilmişdir. Spektrlərə görə müəyyən 

olunmuşdur ki, Al atomlarının verilmiş konsentrasiya 

intervalında BaFe12-xAlxO19 bərk məhlulları P63/mmc 

fəza qruplu heksaqonal sinqoniyalı kristal quruluşa 

malikdir. BaFe11.9Al0.1O19 birləşmələsində 

a=5.889(2)Å, c = 23.186(6) Å alınmışdır.  

Hər bir elementar qəfəsdə iki BaFe12-xAlxO19 

molekul (Z = 2) olduğu üçün bir elementar qəfəsdə 2 

barium, 24 dəmir və ya alüminium, 38 oksigen atomu 

daxil olur. Müəyyən edilmişdir ki, bu nümunələrdə Al 

atomlarının  konsentrasiyası artdıqda kimyəvi təzyiq 

yaranır və beləliklə bu qəfəs parametrlərinin azalması 

ilə nəticələnir. Bu isə Al3+ ionlarının (rAl = 0.535 Å) 

Fe3+ ionlarına (rFe = 0.645 Å) nəzərən daha kiçik ion 

radiuslarına malik olması ilə izah olunur. Şəkil 2-də a, 

c parametrlərinin və V həcmin nisbi qiymətlərinin kon-

sentrasiyadan asılı olaraq dəyişməsinin asılılıqları ve-

rilmişdir. Asılılıqlardan görünür ki, birləşmələrin tərki-

bində Al atomlarının konsentrasiyası artdıqca, c para-

metrinə nisbətən a parametri daha az dəyişir.

 

 
Şəkil 1. BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1 - 1.2) nümunələrinin rentgen difrasiya spektrləri 
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Şəkil 2. a və c qəfəs parametrlərinin və V elementar həcminin aluminium atomlarının konsentrasiyasından asılı olaraq 

 dəyişməsi 

b) Skanedici elektron mikroskopiyası

BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 ) bərk 

məhlulllarının toz halında alınmış nümunələrinin səth 

quruluşu və ölçü effektləri bərk cisimlərin morfologi-

yasını tədqiq etmək üçün istifadə edilən müasir SEM – 

də (Scanning Electron Microscope, ZEISS, ΣIGMA 

VP) öyrənilmişdir. Alınan səth morfologiyası şəkil 3 - 

də verilmişdir. Görünür ki, BaFe11.9Al0.1O19 birləş-

məsində toz dənələrinin ölçüləri nanometr ölçüyə düşür 

və dənələrin ölçüləri 85 nm-dən  157 nm-ə kimi müşa-

hidə olunur. Konsentrasiyasının 0.1 və 0.3 qiymətlərin-

də ovuntu dənələri 500 nm miqyasda aydın görünür. Al 

atomlarının konsentrasiyasının 0.6, 0.9 və 1.2 qiymət-

lərində isə ovuntu dənələrinin ölçülərində kiçilmə baş 

verir və ovuntu dənələri 200 nm miqyasda müşahidə 

edilir. BaFe10.8Al1.2O19 birləşməsində kristallitlərin öl-

çüləri 32 nm-dən 106 nm-ə kimi müşahidə edilir. 

Göründüyü kimi, tədqiq olunan bərk məhlullların-

da maqnit xassəli dəmir atomlarının qismən diamaqnit 

alüminium atomları ilə əvəzləmə zamanı, ion radiusla-

rındakı fərqlərin hesabına səth quruluşlarında (morfo-

logiyada) və ölçü effektlərində də fərq müşahidə edilir. 

Belə ki, İon radiusu azaldığı üçün kristallitlərin ölçüləri 

daha kiçik oblastlara doğru sürüşür. 

Şəkil 3. x = 0.1-(a), 0.3-(b), 0.6-(c), 0.9-(d) və 1.2-(e) konsentrasiyalarında BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının SEM-də 

 alınmış morfologiyası 
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c) Raman Spektroskopiyası. 

Bərk cisimlərin kristal quruluşunun kompleks 

tədqiqi zamanı, kristal quruluşu təşkil edən atomların 

düzülüşü ilə yanaşı, həm də atomların dinamikasının da 

öyrənilməsi vacibdir. Atom dinamikasını öyrənmək 

üçün Raman spektroskopiyası və infraqırmızı spektro-

skopiya metodları yaxşı metodlar hesab edilirlər. 

BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının Al atomlarının 0.1 - 

1.2 konsentrasiyası intervalında alınmış Raman spektr-

ləri şəkil 4-də göstərilmişdir. Spektrlərdə alınmış mak-

simumların hər biri Qauss funksiyasına uyğun olaraq 

Origin proqramında interpretasiya edilmişdir. Şəkil 4-

dən göründüyü kimi BaFe11.9Al0.1O19 birləşməsinin Ra-

man spektrində müşahidə edilən maksimumlar əsasən 

ν=200-800 sm-1 tezlik intervalına düşür. Bu tezlik inter-

valında müxtəlif rəqs modalarına uyğun gələn 8 maksi-

mum müşahidə edilmişdir: ν1 = 289 sm-1, ν2 =337 sm-1, 

ν3 =413 sm-1, ν4 =469 sm-1, ν5 =525 sm-1, ν6 =617 sm-1, 

ν7 = 685 cm-1 və ν8 = 718 cm-1. Verilmiş rəqs modaları 

barium heksaqonal ferrit və onun bərk məhlullarının 

rəqs modalarına uyğun aşağıdakı şəkildə interpretasiya 

edilmişdir: 

• ν1 = 289.11 sm-1 modası O – Fe - O rabitəsinin; 

• ν2 = 337.19 sm-1 modası O – Fe - O rabitəsinin;  

• ν3 = 413.56 sm-1 modası Fe(12k) / Al(12k)O6 okta-

edrinin; 

• ν4 = 469.42 sm-1 modası Fe(2a) / Al(2a)O6 və 

Fe(12k) / Al(12k)O6 oktaedrlərinin; 

• ν5 = 525.34 sm-1  rəqs modası Fe(2a) / Al(2a)O6 və 

Fe(12k) / Al(12k)O6 oktaedrlərinin; 

• ν6 = 617. 65 sm-1 modası Fe(2a) / Al(2a)O6, 

Fe(12k)/ Al(12k)O6 və Fe(4f2)/Al(4f2)O6 

oktaedrlərinin;  

• ν7 = 684.24 sm-1  modası Fe(2b)/Al(2b)O5 bipirami-

dasının; 

• ν8 = 717.54 sm-1 modası: Fe(4f1) / Al(4f1)O4 

tetraedrinin rəqslərinin tezliklərinə uyğun gəlir. 

Raman spektrlərinə baxsaq görərik ki, Al atomla-

rının 0.1 ≤ х ≤ 1.2 konsentrasiyası intervalında         

BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının alınmış konsentrasi-

yanın qiyməti artdıqca rəqs modalarının qiymətlərində 

yüksək tezliklər oblastına doğru artma baş vermişdir. 

Bu hadisə, Fe atomlarının Al atomlarına nəzərən daha 

böyük ion radiusuna malik olması hesabına atomlar 

arasında əmələ gələn kovalent rabitələrin uzunluqları-

nın kiçilməsi ilə izah edilir. Belə ki, yüksək təzyiqlərdə 

aparılmış raman tədqiqatları göstərir ki, təzyiqin təsiri 

ilə atomlararası rabitələrin uzunluqlarında azalma baş 

verdikcə, rəqs modalarının tezliklərinin qiymətlərində 

artma müşahidə edilir. Digər tərəfdən, əvvəlki quruluş 

tədqiqatları zamanı müəyyən edilmişdir ki, birləşmələ-

rin tərkibindəki atomları ion radiusu kiçik olan digər 

element atomları ilə əvəzləmələrin aparıldığı zaman 

kimyəvi təzyiqin yaranması nəticəsində kimyəvi rabi-

tələrdə kiçilmə baş verə bilir [14]. Ona görə də, Raman 

spektrlərində rəqs modalarının ion radiuslarının kiçil-

məsi hesabına yaranmış dəyişiklikləri də təzyiqin təsiri 

ilə baş vermiş dəyişikliklərin mexanizminə uyğun 

olaraq izah edilir. 

Raman modalarının tezliklərinin otaq temperatu-

runda və normal şəraitdə Raman modalarının tezlik-

lərinin Al atomlarının konsentrasiyasından asılı olaraq 

dəyişmə mexanizmi kν=-(1/ν0)(dν/dx)T,P münasibəti ilə 

öyrənilmişdir. BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının rəqs 

modaları və rəqs modalarının konsentrasiyadan asılı 

olaraq dəyişməsi cədvəl 1 - də verilmişdir.  

 

 
Şəkil 4. Otaq temperaturunda BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1-1.2) nümunələrinin Raman spektrləri. 

 

                                                                                                                                                      Cədvəl 1.  

BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1-1.2) heksaqonal ferritlərinin Raman spektroskopiyası ilə alınmış rəqs modaları 

və rəqs modalarının konsentrasiyadan asılı olaraq dəyişmə əmsalları. 
X 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 kν 

ν1 (sm-1) 289.11 288.77 289.27 289.61 292.32 0.00908 

ν2 (sm-1) 337.19 339.23 340.11 340.88 343.26 0.01363 

ν3 (sm-1) 413.56 416.41 416.98 417.29 423.06 0.01816 

ν4 (sm-1) 469.42 471.85 472.44 472.44 482.19 0.02086 

ν5 (sm-1) 525.34 528.15 529.12 529.69 533.23 0.01141 

ν6 (sm-1) 617.65 621.33 621.64 621.78 629.11 0.01383 

ν7 (sm-1) 684.24 687.47 688.26 688.75 694.53 0.01092 

ν8 (sm-1) 717.54 721.31 721.96 722.52 727.35 0.01034 
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Cədvəl 1 - də təqdim edilən qiymətlərdə göründü-

yü kimi, müşahidə edilən Raman modalarının arasında 

ən böyük kν dəyişmə əmsalı ν4= 469.42 sm-1 modasında 

müşahidə edilmişdir. Bu rəqs modası müxtəlif kristal-

loqrafik mövqelərdə yerləşən dəmir (əvəzləmələr za-

manı alüminium) atomlarının əmələ gətirdikləri 

Fe(2a)/Al(2a)O6 və Fe(12k) / Al(12k)O6 oktaedrlərinin 

rəqslərinə uyğundur. Ən kiçik kν əmsalı isə 

ν1=289.12sm-1 modasında müşahidə edilmişdir ki, bu 

rəqs modaları da dəmir və oksigen atomlarının əmələ 

gətirdikləri O-Fe-O rabitələrinin rəqslərinə uyğundur. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, BaFe12-xAlxO19  

(х=0.1-1.2) birləşmələrində Fe atomları qismən Al 

atomları ilə əvəz edildikcə, əsas dəyişikliklər Fe(Al)O6 

oktaedrlərində baş verir ki, bu da quruluş tədqiqatları 

ilə alınmış nəticələri təsdiq edir. Rəqs modalarının də-

yişmə mexanizmlərində kifayət qədər fərq olmalarına 

baxmayaraq, bütün modaların dəyişmə sürəti eyni tər-

tibdədir və dəyişmə əmsalının orta qiyməti kνor. = 0.014 

olur. 

d) İnfraqırmızı spektroskopiya.

BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1-1.2) birləşmələrinin atom 

dinamikası infraqırmızı spektroskopiya  metodu ilə təd-

qiq edilmişdir. Otaq temperaturunda və normal şəraitdə 

müxtəlif tərkiblər üçün alınmış infraqırmızı spektrlər 

şəkil 5-də verilmişdir. BaFe11.9Al0.1O19 birləşməsinin 

spektrinə nəzər salsaq görərik ki, ν=800-400 sm-1 tezlik 

intervalında 4 maksimum müşahidə edilmişdir: 

ν1=720.82 sm-1, ν2 = 604.21 sm-1, ν3 = 524.14 sm-1 və 

ν4 = 441.42 sm-1. Əvvəlki tədqiqatlar zamanı Raman 

spektroskopiyası ilə alınmış rəqs modaları bu rəqs mo-

dalarına uyğun gəlir. BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1-1.2) bərk 

məhlulları üçün infraqırmızı spektroskopiya metodu ilə 

müxtəlif tezliklərdə alınmış rəqs modaları Raman spek-

troskopiya metodu ilə alınmış rəqs modalarına uyğun 

olaraq aşağıdakı şəkildə interpretasiya edilmişdir: 

• ν1 = 720.81 sm-1 modası: Fe (3)/Al(3)O4 tetraedr-

lərinin,

• ν2 = 604.22 sm-1 modası: Fe (1)/Al(1)O6,

Fe(4)/Al(4)O6  ve  Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrlərinin,

• ν3 = 524.14 sm-1 modası: Fe (1)/Al(1)O6 ve

Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrlərinin,

• ν4 = 443.52 sm-1 modası: Fe (1)/Al(1)O6 və

Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrlərinin rəqslərinə uyğun

gələn modalar hesab edilirlər.

Şəkil 5–dən görünür ki, BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1 -

1.2) birləşmələrinin tərkibində Al atomlarının konsen-

trasiyası artdıqca, infraqırmızı spektroskopiya metodu 

ilə alınmış rəqs modalarının tezliklərində yüksək tez-

liklər oblastına doğru sürüşmə baş vermişdir. Rəqs mo-

dalarının tezliklərinin Al atomlarının x konsentrasi-

yasından asılı olaraq dəyişmə mexanizmi 

kν=-(1/ν0)(dν/dx)T,P münasibəti ilə öyrənilmişdir. 

BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının rəqs modaları və 

rəqs modalarının konsentrasiyadan asılı olaraq dəyişmə 

mexanizmləri cədvəl 2 - də verilmişdir.

Şəkil 5. Otaq temperaturunda BaFe12-xAlxO19 nümunələrinin infraqırmızı spektrləri.   

 Cədvəl 2. 

BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1-1.2) bərk məhlullarının infraqırmızı spektroskopiya ilə  

alınmış rəqs modaları və rəqs modalarının konsentrasiyadan asılı olaraq dəyişmə əmsalları 

X 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 kν 

ν1 (sm-1) 720.82 720.95 721.42 721.75 722.23 0.00174 

ν2 (sm-1) 604.21 604.34 604.36 606.15 607.12 0.00459 

ν3 (sm-1) 524.14 531.93 532.62 541.14 543.16 0.03178 

ν4 (sm-1) 443.52 444.87 447.65 448.12 450.62 0.01397 
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Cədvəl 2-dən görünür ki, ν3=524.14 sm-1 moda-

sında ən böyük kν əmsalı müşahidə edilmişdir. Bu rəqs 

modaları yuxarıda göstərildiyi kimi Fe(1)/Al(1)O6 və 

Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrlərinin rəqslərinə uyğundur. Ən 

kiçik kν əmsalı ν1=720.82 sm-1 modasında müşahidə 

edilmişdir ki, bu rəqs modaları Fe(3)/Al(3)O4 tetraedr-

lərinin rəqslərinə uyğundur. Buradan məlum olur ki, Fe 

atomları qismən Al atomları ilə əvəz edildikcə            

BaFe12-xAlxO19 (х=0.1-1.2) birləşmələrində əsas dəyi-

şikliklər 𝑐 oxu boyunca düzülmüş və mərkəzlərində 

Fe(Al) atomları yerləşən oktaedrlərdə baş verir.  

 

e) Neytron difraksiyası. 

BaFe12-xAlxO19 multiferroik birləşmələrində müx-

təlif kristalloqrafik mövqelərdə yerləşən Fe atomlarının 

maqnit momentlərini təyin etmək üçün Al atomlarının 

0.1 ≤ х ≤ 1.2 konsentrasiyası intervalında toz halında 

alınmış nümunələr otaq temperaturunda və normal şə-

raitdə neytron difraksiyası metodu ilə tədqiq edilmişdir. 

BaFe11.9Al0.1O19 və BaFe11.1Al0.9O19 birləşmələrinin 

nümunələri üçün alınmış neytron difraksiyası spektrləri 

şəkil 6-də verilmişdir. Difraksiya spektrlərinin anali-

zindən alınmışdır ki, bu birləşmələrin kristal quruluş-

ları P63mmc fəza qruplu heksaqonal kristal quruluşa 

tam uyğun gəlirlər. BaFe12-xAlxO19 (х=0.1-1.2) birləş-

mələrinin qəfəs parametrlərinin qiymətləri: a ≈ 5.8 Å,   

c ≈ 23.1 Å qiymətlərinə uyğun gəlir ki, bu da rentgen 

difraksiyası metodu ilə alınmış nəticələrə uyğun gəlir.  

Neytron difraksiyası spektrlərinin analizindən 

müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmələrin hər biri otaq 

temperaturunda ferrimaqnit xassələrə malikdirlər. Fe3+ 

ionları heksaqonal kristal quruluşda 𝑂𝑐 oxu istiqamə-

tində düzülmüşdürlər. Cədvəl 3-də Al atomlarının x 

konsentrasiyasının müxtəlif qiymətlərində            

BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1-1.2) bərk məhlullarında fərqli 

kristalloqrafik mövqələrdə (2a, 2b, 4fIV, 4fVI və 12k) 

yerləşən dəmir ionlarının maqnit momentlərinin qiy-

mətləri verilmişdir.  

 

 
Şəkil 6. BaFe11,9Al0,1O19 və BaFe11,1Al0,9O19 nümunələrinin otaq temperaturunda ölçülmüş və Ritvelmetodu ilə analiz  

             edilmiş neytron difrasiyası spektrləri. 

 

                                                                                               Cədvəl 3. 

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

yerləşən Fe atomlarının maqnit momentləri. 

 
Konsentrasiya 

X 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 

Dəmir atomlarının maqnit momentleri (μB) 

Fe1 (2a) 3.82 3.77 3.25 3.36 2.16 

Fe2 (2b) 4.08 4.11 3.09 3.74 2.18 

Fe3 (4fIV) 3.65 3.68 3.25 3.60 1.47 

Fe4 (4fVI) 4.09 4.15 3.75 3.57 1.25 

Fe5 (12k) 3.59 3.55 3.25 3.12 2.07 
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Al atomlarının konsentrasiyasının ən az olduğu 

halda (x=0.1) 2a mövqeyində yerləşən Fe1 atomlarının 

maqnit momentinin qiyməti μ=3.82μB olur, lakin kon-

sentrasiyasının ən yüksək olduğu halda (x=1.2) maqnit 

momentinin qiyməti azalır və μ=2.16μB qiymətinə ma-

lik olur. Göründüyü kimi maqnit momentinin qiymə-

tində Δμ = 1.66 μB olmuşdur ki, bu da 43.5% təşkil edir. 

Digər dəmir atomlarının maqnit momentlərinə də 

baxsaq görərik ki, Al atomlarının konsentrasiyasının 

artması onlara da kifayət qədər təsir göstərir. Ən çox 

təsir 4fVI kristalloqrafik mövqeyində yerləşən Fe4 

atomlarında müşahidə edilir. Al atomlarının ən kiçik 

qiymətinə malik olan BaFe11.9Al0.1O19 birləşməsində 

maqnit momentinin ən yüksək qiyməti 4fVI kristal-

loqrafik mövqeyində yerləşən Fe4 atomunda müşahidə 

edildiyi halda (μ = 4.09 μB), Al atomlarının ən böyük 

qiymətinə malik olan BaFe10.8Al1.2O19 birləşməsində 

maqnit momentinin ən yüksək qiyməti 2b kris-

talloqrafik mövqeyində yerləşən Fe2 atomunda müşa-

hidə edilir (μ = 4.09 μB). Bu onunla əlaqədardır ki, Al 

atomlarının hansı mövqedə dayanmış Fe atomlarını 

əvəz etməsi ehtimal xarakteri daşıyır. Dəmir və alümi-

nium atomları kristal quruluşda eyni mövqedə daya-

nırlar. Ona görə də, 𝑐 oxu istiqamətində ardıcıl olaraq 

bir neçə Al atomu yerləşərsə, bu zaman maqnit mo-

mentlərinin qiymətində əsaslı şəkildə azalma müşahidə 

edilə bilir. Lakin, əksinə, bir neçə Fe atomu ardıcıl 

gələrsə, o zaman maqnit momentinin qiyməti barium 

heksaferrit birləşməsində Fe atomları üçün alınmış 

maqnit momentlərinin qiymətlərinə yaxınlaşır.  

Barium heksaferritin elementar qəfəsinin ümumi 

maqnit momentini aşağıdakı düsturla hesablamaq 

mümkündür : 

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

burada T – maqnit momentlərinin hesablandığı tempe-

raturdur. Otaq temperaturunda BaFe12-xAlxO19 bərk 

məhlulları üçün ümumiləşmiş maqnit momentini 

hesablasaq görərik ki, BaFe11.9Al0.1O19 birləşməsi üçün 

μcəm = 13.96μB, BaFe10.8Al1.2O19 birləşməsi üçün μcəm = 

11.32μB qiymətinə malik olur. Al atomlarının 0.1 ≤ x ≤ 

1.2 konsentrasiyası intervalında ümumiləşmiş maqnit 

momentlərinin qiymətləri cədvəl 4-də verilmişdir. Cəd-

vəldən görünür ki, birləşmələrin kristal qəfəslərində 

diamaqnit Al3+ ionlarının sayı çoxaldıqca, maqnit mo-

mentlərinin qiymətlərində azalma müşahidə edilir ki, 

bu da uzaq maqnit nizamlılığının zəifləməsinə səbəb 

olur. Məlumdur ki, T=0K temperaturda barium 

heksaferritdə Fe3+ ionlarının maqnit momentləri μ=5μB 

olmalıdır[117]. Bu halda BaFe12O19 birləşməsi üçün 

μcəm = 20μB alınır. Nəzərə alsaq ki, istilik rəqslərinin 

yaranması hesabına mütləq sıfır temperaturla müqayi-

sədə otaq temperaturunda maqnit momentinin qiyməti 

xeyli aşağı olur, o zaman görərik ki, BaFe12-xAlxO19 

bərk məhlullarında Al atomlarının 0.1 ≤ x ≤ 1.2 interva-

lında maqnit xassələri kifayət qədər saxlanılır. 

    Cədvəl 4. 

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

ümumiləşmiş maqnit momentləri. 
Konsentrasiya Birləşmə Ümumi 

maqnit 

momenti 

x = 0.1 BaFe11.9Al0.1O19 13.96μB 

x = 0.3 BaFe11.7Al0.3O19 13.52μB 

x = 0.6 BaFe11.4Al0.6O19 11.84μB 

x = 0.9 BaFe11.1Al0.9O19 11.48μB 

x = 1.2 BaFe10.8Al1.2O19 11.32μB 

ə) Vibrasiyalı maqnitometriya 

Vibrasiyalı maqnitometriya ferromaqnit, antifer-

romaqnit və ferrimaqnit materialların maqnit xassələ-

rinin öyrənilməsi üçün tətbiq edilən və ən geniş yayıl-

mış metodlardan biridir. Bu metod vasitəsilə tempera-

tur və xarici maqnit sahənin təsiri altında maqnit mate-

rialların xüsusi maqnit momentləri təyin edilir. Vibra-

siyalı maqnitometriya metodu ilə tədqiqat obyektləri 

olan BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1-1.2) heksaqonal ferritlə-

rinin maqnit xassələrinin kompleks şəkildə öyrənilməsi 

və neytron difraksiyası metodu ilə alınmış nəticələrin 

bir daha təsdiq edilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparıl-

mışdır. Məlumdur ki, aşağı temperaturda maqnit xas-

sələrə malik olan materialların kristal quruluşlarında 

atomların istilik rəqslərinin amplitudunun və fluktuasi-

yaların azalması hesabına uzaq maqnit nizamlılığının 

güclənməsi baş verir. Aşağı tempearaturlar oblastında 

xarici maqnit sahəsinin təsiri ilə alınmış histerezis əyri-

ləri nümunələrin maqnit xassələri haqqında geniş mə-

lumatlar əldə etməyə imkan verir. Ona görə də, otaq 

temperaturundan T = 5K temperatura qədər qədər aşağı 

temperaturlar oblastında xarici maqnit sahəsinin 

B=±2Tl təsiri altında vibrasiyalı maqnitometriya meto-

du ilə BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1 - 1.2) heksaferrit nümunə-

lərinin maqnit xassələri tədqiq edilmişdir. Birləşmələ-

rin tərkibində Fe3+ maqnit ionlarının Al3+ diamaqnit 

ionları ilə qismən əvəz edilməsi zamanı maqnit xassələ-

rinin dəyişməsi müəyyənləşdirilmişdir. Otaq tempera-

turunda və maye helium temperaturda (5 K) 

BaFe12-xAlxO19 (0.1 ≤ x ≤ 1.2) bərk məhlullarının təyin 

edilmiş xüsusi maqnit momentlərinin xarici maqnit 

sahəsindən asılılıqları şəkil 7-də verilmişdir. Şəkildən 

görünür ki, xarici maqnit sahəsinin artması ilə xüsusi 

maqnit momentinin qiymətində artma baş verir . Bu sa-

hənin təsiri ilə uzaq maqnit nizamlılığının güclənilməsi 

ilə izah olunur. Eyni zamanda birləşməşlərin tərkibində 

Al diamaqnit ionlarının konsentrasiyası artdıqca, xü-

susi maqnit momentinin qiymətində azalma müşahidə 

edilir. T = 300K temperaturda (otaq temperaturunda) 

BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının Al atomlarının kon-

sentrasiyası artdıqca, B=±2Tl xarici maqnit sahəsinin 

təsiri ilə xüsusi maqnit momenti σ=49.6 A·m2/kq 

(x=0.1) –dən σ=32A·m2/kq (x=1.2)-ə kimi azalması baş 

vermişdir. Bu Al3+ diamaqnit ionlarının təsiri ilə uzaq 

maqnit nizamlılığının pozulmasının nəticəsidir. Xarici 

maqnit sahəsinin təsiri altında xüsusi maqnit momen-

tinin qiymətinin Δσ=17.6 A·m2/kq (35.5%) baş ver-

mişdir. Cədvəl 5-də aluminium  atomlarının müxtəlif 

konsentrasiyalarında BaFe12-xAlxO19 bərk məhlulların-

da xüsusi maqnit momentinin qiymətləri verilmişdir.  
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Şəkil 7. T = 300 K (a) və T = 5 K temperaturda (b)   

         BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2)  

          bərk məhlullarının xüsusi maqnit momentlə- 

     rinin xarici maqnit sahəsindən asılılıqları 

 

                                          Cədvəl 5. 

BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının müxtəlif 

konsentrasiyalarda xüsusi maqnit momentləri 

 
Konsentrasiya Maqnit momenti, 

A·m2/kq 

x = 0.1 49.6 

x = 0.3 45.3 

x = 0.6 39.5 

x = 0.9 36.1 

x = 1.2 32.0 

 

Vibrasiyalı maqnitometriya üsulu ilə              

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

sələrinin tədqiqi nəticələri digər BaFe12-xMexO19 

(x=0.1-1.2) bərk məhlulları üçün aparılmış neytron di-

fraksiyası tədqiqatları nəticələri ilə müqayisə etdikdə 

görünür ki, barium heksaferritin bərk məhlullarının de-

mək olar ki, hamısı üçün maqnit xassələri və bu xassə-

lərin dəyişmə mexanizmi eynidir. Fe atomlarını əvəz 

edən Me diamaqnit element atomlarının ion radiusla-

rından asılı olaraq, maqnit xassələrdə baş verən fərqləri 

müşahidə etmək mümkündür. 

 

f) Termik analiz 

Əvvəlki tədqiqatlar zamanı BaFe12-xMexO19 (х = 

0.1-1.2) bərk məhlulllarının kristal quruluşları və müx-

təlif fiziki xassələri geniş tədqiq edilməsinə baxma-

yaraq, bu materiallarda termik proseslər kifayət qədər 

öyrənilməmişdir. BaFe12-xMexO19 (х = 0.1-1.2) sistem-

lərində termik hadisələri öyrənmək məqsədi ilə, Al 

atomlarının х = 0.1-1.2 konsentrasiyası intervalında 

sintez edilmiş BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının dife-

rensial termik (DTA) və termoqravimetrik analizləri 

(TGA) aparılmışdır (Şəkil 8). 

 
Şəkil 8. BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) birləşmələrinin  

             DTA və TG analizləri. 

 

Şəkil 8-dən görünür ki, DTA əyrisində heç bir is-

tilik effekti müşahidə olunmamışdır ki, bu da bilavasitə 

TGA əyrisində heç bir effektin (endo və ekzo) baş 

verməməsi ilə əlaqədardır. DTA əyrisində baş verən 
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endo və yaxud ekzo effektlər mütləq termoqravimetrik 

analiz əyrisində də müşahidə (təsdiq) olunmalıdır. Təd-

qiq edilən x=0.1 konsentrasiyalı tədqiqat nümunəsində 

DTA əyrisində monoton olaraq azalma müşahidə 

edilmişdir ki, bu da, sistemə verilən istilik enerji selinin 

fiziki olaraq sistem tərəfindən tam udulması və istilik 

enerjisinin həmin sistemdə  faza keçidi yarada biləcək 

səviyyəyə çatmaması ilə əlaqədardır. Sistemə verilən 

istilik enerjisi sistem tərəfindən tam udulmuşdur, TGA 

və DTA əyrilərində monoton azalma baş vermişdir, 

endo və ekzo effektlər müşahidə edilməmişdir. Bu 

verilənlər sintez edilmiş birləşmələrin geniş temperatur 

diapozonunda termik dayanıqlılığını və eyni quruluş 

fazanın mövcud olmasının göstəricisidir. 

DTA əyrilərindən görünür ki, t~770 K tempe-

raturdan sonra dəyişmə baş verir. Maqnit xassələrinin 

tədqiqi istiqamətində aparılmış əvvəlki tədqiqatlardan 

məlumdur ki, BaFe12-xMexO19 (х = 0.1-1.2) bərk məh-

lullarında və, o cümlədən də, BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1-

1.2) bərk məhlullarında t>770 K yüksək temperatur-

larda ferrimaqnit fazadan paramaqnit fazaya keçid baş 

verir. Şəkil 8-də təsvir edilmiş diferensial termik analiz 

əyrilərindən alınmış nəticələrdən göründüyü kimi, bu 

birləşmələrdə ferrimaqnit fazaya nisbətən paramaqnit 

fazada istilik enerjisinin udulması daha böyük sürətlə 

baş verir. Ona görə də BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) 

sistemlərində ferrimaqnit fazaya nisbətən paramaqnit 

fazada atomların nizamlı düzülüşləri qismən pozulmuş 

olur. Termodinamika və bərk cisimlər fizikası kusun-

dan məlumdur ki, nizamsız sistemlərdə enerjinin 

udulması nizamlı sistemlərdə enerji udulmasından daha 

çox olmalıdır (15). 

4. NƏTİCƏ

Toz halında olan BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) hek-

saferrit nümunələri rentgen difraksiyasi metodu ilə təd-

qiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, normal şəraitdə, 

P63/mmc fəza qəfəsli heksaqonal simmetriyaya malik-

dirlər və konsentrasiyanın x=0.1-1.2 intervalında bu 

kristal quruluş saxlanılır. Mikroquruluşa uyğun olaraq, 

atom seviyyələrində olan ölçülərdə də x konsentrasi-

yasından asılı olaraq azalma baş verir. Birləşmələr ney-

tron difraksiyasi metodu ilə tədqiq edilmiş, müxtəlif 

kristalloqrafik mövqelərdəyerləşən Fe3+ ionlarının 

maqnit momentləri təyin edilmişdir. Raman və infra-

qırmızı spektroskopiya metodları ilə atom dinamikası 

tədqiqatları aparılmış, modaların dəyişmə dinamikası-

nın mexanizmi izah edilmişdir. Vibrasiyalı maqnito-

metriya metodu ilə Xüsusi maqnit momenti təyin edil-

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

σ=32A·m2/kq (x=1.2) qiymətinə qədər azalması müəy-

yən edilmişdir. Termik analiz nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki,  sintez edilmiş birləşmələr geniş tempe-

ratur diapozonunda termik dayanıqlılığını və eyni qu-

ruluş fazasını saxlayır. 
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STUDY OF THE STRUCTURE AND MAGNETİC PROPERTİES OF BaFe12-xAlxO19 SOLİD SOLUTİONS 

 

The crystal structures of solid solutions of hexaferrites BaFe12–xAlxO19 (x = 0.1 – 1.2) have been studied using X-ray 

diffraction. It has been found that, at normal conditions, the samples are characterized by space group P63/mmc. It has been 

noted that the diamagnetic substitution of Al3+ ions for Fe3+ leads to a decrease in the unit cell parameters due to the smaller 

aluminum ion radius. The field dependences of the specific magnetic moment have been studied in fields of ±2T at 5K and 

300K using vibrating magnetometry. It has been found that the specific magnetic moment decreases from 49.6 A∙m2/kg (x=0.1) 

to 32 A∙m2/kg (x = 1.2) as the concentration of the diamagnetic ions increases. The microstructure has been studied using 

scanning electron microscopy. The Raman spectra have been measured in the range of 200 – 800 cm–1. 

 

А.И. Мамедов, Р.З. Мехтиева, С.Г. Джабаров, Р.Э. Гусейнов, А.Г. Асадов, Х.А. Ахмедов 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ  

РАСТВОРОВ BaFe12-xAlxO19 

 

Исследована кристаллическая структура и магнитные свойства твердых растворов BaFe12-xAlxO19 в диапазоне 

концентраций атомов Al  х= 0.1 – 1.2 методами рентгеновской дифракции, нейтронографии, сканирующей электрон-

ной микроскопии, рамановской спектроскопии, инфракрасной спектроскопии и методом колебательной магнитомет-

рии. Установлено, что кристаллические структуры твердых растворов BaFe12-xAlxO19 стабильны в диапазоне концен-

траций атомов Al от x=0.1 до 1.2. Определен магнитный момент каждого атома Fe входящего в твердые растворы 

BaFe12-xAlxO19 и установлено уменьшение магнитных моментов ионов Fe3+ с уменьшением концентрации диамагнит-

ных ионов Al3+. Наблюдается уменьшение удельного магнитного момента от σ = 49.6 А·м2/кг (х = 0.1) до σ = 32 А·м2/кг 

(х=1.2). Методами рамановской и инфракрасной спектроскопии определен механизм изменения концентрационной 

зависимости тепловых колебаний в этих твердых растворах и проведено сравнение результатов полученных методом 

спектроскопии комбинационного рассеяния с результатами, полученными с помощью инфракрасной спектроскопии. 
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Pöşl-Teller məhdudlayıcı potensiallı yarımkeçirici kvant çuxurunda termoelektrik hərəkət qüvvəsinə səpici potensialların 

ekranlaşmasının təsiri tədqiq edilmişdir. GaAs/AlxGa1-xAs kvant çuxurunda aparılan ədədi hesablamalar göstərir ki, 

elektronların istənilən cırlaşma dərəcəsində, yəni onların istənilən səth sıxlığında ekranlaşmanın təsiri ilə termoehq azalır. 

Azalma zəif cırlaşmış elektron qazında kiçik (bir neçə faiz) olur, güclü cırlaşmış elektron qazında isə bu azalma 15-30% təşkil 

edir. Kvant çuxurunda alınan nəticələr GaAs kristalında 3-ölçülü elektron qazının termoelektrik hərəkət qüvvəsi ilə müqayisə 

edilmişdir.  

Açar sözlər: Kvant çuxuru, Pöşl-Teller potensialı, termoelektrik hərəkət qüvvəsi. 

PACS: 73.50 Lw; 73.63 Hs 

I. GİRİŞ 

Son onilliklərdə fizikanın ən mühüm istiqamətlə-

rindən birinə çevrilmiş nanokristallar fizikası sahəsində 

mühüm məsələlərdən biri 2-ölçülü yarımkeçirici elek-

tron qazında (kvant çuxurlarında) termoelektrik hərəkət 

qüvvəsinin (termoehq) tədqiqidir. Yarımkeçirici kvant 

çuxurlarında termoehq [1-5] işlərində eksperimental və 

nəzəri yolla tədqiq edilmişdir. Nəzəri hesablamalarda 

kvant çuxurunda məhdudlayıcı potensialın forması, yə-

ni potensialın koordinatdan asılılığı nəticəyə ciddi təsir 

göstərir. Bu asılılığın şəkli dəqiq məlum olmadığı üçün 

elmi ədəbiyyatda müxtəlif modellərdən istifadə edilir 

(şəkil 1).  

Şəkil 1. Kvant çuxurlarında məhdudlayıcı potensialın 

  müxtəlif modelləri: 1- sonlu düzbucaqlı, 

 2- parabolik və 3- modifikasiya olunmuş Pöşl- 

 Teller potensiallı kvant çuxurları (L-kvant  

 çuxurunun enidir). 

[1-3] işlərində düzbucaqlı, [4] işində parabolik, 

[5] işində isə modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller 

potensiallı kvant çuxurlarında termoehq nəzəri tədqiq 

edilmiş, termoehq-nin temperaturdan və elektronların 

konsentrasiyasından asılılıqları öyrənilmişdir, lakin bu 

işlərin heç birində alınan nəticələrin 3-ölçülü kristallar-

da yaradılan termoehq ilə müqayisəsi aparılmamışdır. 

Bu işdə məqsəd modifikasiya olunmuş Pöşl-Tel-

ler potensiallı yarımkeçirici kvant çuxurlarında yaradı-

lan temperatur qradiyenti nəticəsində meydana çıxan 

termoehq-ni 3-ölçülü kristalda yaranan termoehq ilə 

müqayisə etmək və termoehq-yə səpici potensialların 

ekranlaşmasının təsirini müəyyən etməkdir. Elektron-

ların aşqar ionlardan, akustik fononların deformasiya 

və pyezo-potensialından səpilməsi nəzərə alınır, Debay 

temperaturundan (GaAs üçün 360K) çox aşağı tempe-

raturlara baxdığımız üçün optik fononlardan səpilmə 

nəzərə alınmır. 

II. TERMOEHQ-NİN  ÜMUMİ  İFADƏSİ

Nümunədə temperatur qradiyenti (∇x𝑇)  yara-

danda elektronların  bu     qradiyentə    mütənasib    olan 

𝑗𝑑 = −
𝑘0

e
 𝐽1∇x𝑇  diffuzion cərəyanı yaranır, bunun

nəticəsində yaranan elektrik sahəsinin təsiri ilə əks 

istiqamətdə  𝑗𝑒𝑙 = 𝐽0Ex  elektrik cərəyanı əmələ gəlir.

Burada Ex = −∇xφ, φ = φ0 −
ζ

e
  - elektrokimyəvi

potensial, 𝜑0  -elektrik potensialı, (−e)  – elektronun

yükü, k0  - Bolsman sabitidir. Yaranan termoehq

stasionarlıq şərtindən ( 𝑗 = 𝑗𝑒𝑙)  tapılır və həm 2-ölçülü,

həm də 3-ölçülü halda aşağıdakı şəkildə olur:  

𝛼 =
𝐸𝑥

∇x𝑇
= −

𝑘0

e
 ∙

𝐽1

𝐽0
 .  (1) 

II a) 3-ölçülü halda termoehq 

Bu halda (1) ifadəsinə daxil olan 𝐽0  və 𝐽1  inteqralları

aşağıdakı şəkildədir[6] : 

𝐽𝑖
(3) =

2𝑒2 √2𝑚 (𝑘0𝑇)
3
2

3𝜋2 ℏ3 ∫ 𝑥
3

2  𝑑𝑥 
𝑒𝑥−𝜂3

(𝑒𝑥−𝜂3+1)2

∞

0
𝜏3(𝑥)(𝑥 − 𝜂)𝑖 ;  𝑖 = 0, 1 (2) 
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Burada  𝜂3 =
ζ

𝑘0 T
– həcmi kristalda elektronların gətirilmiş kimyəvi potensialı, 𝑘0 – Bolsman sabiti,  ζ –

kimyəvi potensialdır. Elektronların istənilən cırlaşma dərəcəsində gətirilmiş kimyəvi potensial 

𝑛3 =
(2𝑚𝑘0𝑇)

3
2

3𝜋𝜌ℏ3 ∫ 𝑥
3

2 𝑑𝑥 
𝑒𝑥−𝜂3

(𝑒𝑥−𝜂3+1)2

∞

0
(3) 

tənliyinin həllindən ədədi hesablamalarla tapılır. Bu ifadələrdə  𝑚 –elektronların effektiv kütləsi, 𝜌 – kristalın 

sıxlığı, 𝑛3 - elektronların 3-ölçülü konsentrasiyası, 𝜏3(𝑥) - həcmi kristalda elektronların relaksasiya müddətidir:

𝜏3(𝑥) = (𝜈𝑎𝑘3 + 𝜈𝑝𝑧3 + 𝜈𝑖3)
−1

 , 𝜈𝑖3,  𝜈𝑎𝑘3 və 𝜈𝑝𝑧3 – üçölçülü halda elektronların, uyğun olaraq, ionlardan, akus-

tik fononların deformasiya və pyezoelektrik potensiallarından səpilməsində relaksasiya tezlikləridir [6]: 

𝜈𝑖3 =
𝜋𝑒4 𝑛𝑖3

𝜒2 (2𝑚)
1
2 (𝑘0𝑇)

3
2

 [𝑙𝑛(1 + 𝛾(𝑥))] −
𝛾(𝑥)

1 + 𝛾(𝑥)
 ], 𝛾(𝑥) =

4 𝜒 𝑚 (𝑘0𝑇)2

3𝜋ℏ2𝑒2 𝑛3

𝐹3
2

(𝜂3)

𝐹1
2

(𝜂3)

𝜈𝑎𝑘3 =
𝐸1

2(2𝑚𝑘0𝑇)
3
2

2𝜋𝜌ℏ4𝜐0
2  𝑥

1

2 , 𝜈𝑝3 =  
𝑒2𝛽2(2𝑚𝑘0𝑇)

1
2

2𝜋𝜌ℏ2𝜐0
2 𝑥−

1

2 (4) 

Burada 

𝐹𝑟(𝜂
3
) = ∫ 𝑥𝑟  𝑑𝑥

𝑒𝑥−𝜂3

(𝑒𝑥−𝜂3+1)2

∞

0
(5) 

– birparametrli Fermi inteqralı, 𝑣0– səsin kristalda sürəti,  𝜒 – statik dielektrik nüfuzluğu,  𝑛𝑖3  – həcmi kristallarda

ionların konsentrasiyası, 𝐸1  – deformasiya potensialının sabiti, 𝛽 = 4𝜋 √0.8 𝑒14 𝜒⁄    ( 𝑒14 – pyezopotensialın

parametridir) [7]. 

II b) 2-ölçülü halda termoehq 

Temperatur qradiyentinin 2-ölçülü elektron qazı müstəvisində yaradıldığı hala baxırıq. Modifikasiya 

olunmuş Pöşl-Teller potensialını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:  

𝑈(𝑧) =
ℏ2𝛼2

𝑚
tanh2𝛼𝑧. (6) 

Burada z – kvant təbəqəsinin eni istiqamətində koordinat,  – potensialın parametridir. GaAs/AlxGa1-xAs 

kvant çuxuru üçün ədədi hesablamalarda biz  𝛼 = 3 ∙ 108 m−1  qiymətindən istifadə edəcəyik[8] .

2-ölçülü halda (1) ifadəsinə daxil olan 𝐽0 və 𝐽1 inteqralları aşağıdakı şəkildədir[5] :

𝐽𝑖
(2) =

𝑒2 𝑘0𝑇

𝜋 ℏ2 ∫ 𝑥 𝑑𝑥 
𝑒𝑥−𝜂2

(𝑒𝑥−𝜂2+1)2

∞

0
𝜏2(𝑥)(𝑥 − 𝜂)𝑖 ;  𝑖 = 0, 1    (7) 

Burada  𝜏2(𝑥)  – 2-ölçülü halda elektronların relaksasiya müddəti, 𝜂2 isə həmin halda gətirilmiş kimyəvi

potensialdır. Pöşl-Teller potensiallı kvant çuxurunda elektronların gətirilmiş 𝜂2  kimyəvi potensialı [8] işində

hesablanmışdır: 

𝜂2 =
ℏ2𝛼2

2𝑚𝑘0𝑇
+ ln [exp (

𝜋ℏ2𝑛2

𝑚𝑘0𝑇
) − 1] (8) 

Burada 𝑛2 - elektronların 2- ölçülü konsentrasiyası (səth sıxlığı), 𝜏2(𝑥) - 2-ölçülü halda elektronların relaksasiya

müddətidir [8]: 𝜏2(𝑥) = (𝜈𝑎𝑘2 + 𝜈𝑝𝑧2 + 𝜈𝑖2)
−1

,

𝜈𝑎𝑘2 =
4𝐸1

2𝑘0𝑇𝛼𝑚

3𝜋𝜌ℏ3𝜐0
2 ∫

𝑡2𝑑𝑡

𝜖2(𝑘,𝑡)√1−𝑡2

1

0
(9) 

𝜈𝑝𝑧2 =
2𝑘0𝑇𝑚𝑒2𝛽2

𝜋𝛼𝜌ℏ3𝜐0
2 ∫

𝑡2𝑑𝑡

𝜖2(𝑘,𝑡)√1−𝑡2

1

0
∫

𝑦2𝑑𝑦 

𝑦2+(
𝜋𝑘𝑡

𝛼
)

2  cscһ2𝑦 
∞

0
,   (10) 

𝜈𝑖2 =
4𝜋𝑒4𝑚 𝑛𝑖2𝛼2

𝜒2ℏ3𝑘2 ∫
𝑑𝑡

𝜖2(𝑘,𝑡)√1−𝑡2

1

0
[∫ 𝑒−2𝑘𝑧𝑡(1 − tanh2𝛼𝑧)𝑑𝑧

∞

0
]

2
 (11) 
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  Bu ifadələrdə 

𝜖(𝑘, 𝑡) = 1 +
𝑚𝑒2

ℏ2𝜒𝑘𝑡
{2 (

𝑘𝑡

𝛼
)

2
Ψ(1) (−1 +

𝑘𝑡

𝛼
) −

1+(
2𝑘𝑡

𝛼
−1)(

𝑘𝑡

𝛼
)

2

(
𝑘𝑡

𝛼
−1)

2 } 𝑓0 (
ℏ2𝛼2

2𝑚
)   (12) 

– Pöşl-Teller potensiallı yarımkeçirici kvant çuxurunda

səpici potensialların ekranlaşmasını xarakterizə edən 

dielektrik funksiya [8], Ψ(1)(𝑧) =
𝑑2

𝑑𝑧2 𝑙𝑛Γ(𝑧)  – 

triqamma-funksiya, Γ(𝑧) – qamma-funksiya, 𝑓0 (
ℏ2𝛼2

2𝑚
) 

– ən aşağı enerjili halın (𝑘 = 0) elektonlar tərəfindən

tutulma ehtimalı,   𝑛𝑖2   – ionların səth sıxlığıdır (2-

ölçülü konsentrasiyadır). 

III. EKRANLAŞMANIN  2-ÖLÇÜLÜ

 ELEKTRON  QAZININ  TERMOELEKTRİK 

HƏRƏKƏT  QÜVVƏSİNƏ  TƏSİRİ 

Modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensiallı ya-

rımkeçirici kvant çuxurunda termoehq-nin elektron 

hissəsi (yəni, elektronların fononlar tərəfindən sövqü 

nəzərə alınmayan şəraitdə termoehq) səpici potensial-

ların ekranlaşmasını nəzərə almaqla (1) və (7)-(12) 

tənliklərindən tapılır. Ekranlaşmanın nəzərə alınmadığı 

halda termoehq də həmin tənliklərdən 𝜖(𝑘, 𝑡) = 1 yaz-

maqla hesablanır. Ekranlaşmanın termoehq-nin  tem-

peraturdan asılılığına təsirini zəif və güclü cırlaşmış 

elektron qazı halında, yəni elektronların səth sıxlığının 

kiçik və böyük qiymətlərində tədqiq edək.  

Ekranlaşma səpici potensialların elektronların ni-

zamlı hərəkətinə təsirini azaltdığı üçün, aydındır ki, 

onun təsiri nəticəsində elektronların yürüklüyü artır. 

Əvvəlki işlərdən[8] məlumdur ki, ekranlaşma elektron-

ların yürüklüyünə çox böyük təsir göstərir, güclü cırlaş-

ma şəraitində elektronların səth sıxlığının və tempe-

raturun qiymətlərindən asılı olaraq ekranlaşma yürük-

lüyü 2,5-5 dəfə artırır. Zəif cırlaşma halında (elektron-

ların səth sıxlığının kiçik qiymətlərində) isə ekranlaşma 

nəticəsində yürüklüyün artımı az  (5-30% tərtibində) 

olur.  

Termoehq-yə gəldikdə hesablama aparmadan ek-

ranlaşmanın termoehq-ni artırıb-azaltdığını söyləmək 

olmaz. Bu, ekranlaşmanın diffuzion cərəyana, yaxud 

termoelektrik cərəyana daha güclü təsir göstərməsin-

dən asılıdır. GaAs/AlxGa1-xAs kvant çuxurları üçün 

aparılmış ədədi hesablamalar (yuxarıdakı ifadələrə xil 

olan parametrlərin qiyməti [7] işində verilmişdir) gös-

tərir ki, elektronların istənilən cırlaşma dərəcəsində, yə-

ni onların istənilən səth sıxlığında ekranlaşmanın təsiri 

ilə termoehq azalır. Bu göstərir ki, ekranlaşma diffu-

zion cərəyana nisbətən termoelektrik cərəyanı daha çox 

artırır.  

Şəkil 2-də ekranlaşmanın nəzərə alındığı və nə-

zərə alınmadığı halda termoehq-nin temperaturdan 

asılılıqları verilmişdir. Hesablamalar elektronların zəif 

cırlaşmasına uyğun gələn  𝑛 = 1014 𝑚−2  və güclü cır-

laşmaya uyğun gələn 𝑛 = 2 × 1015𝑚−2  səth sıxlıqla-

rında aparılmışdır. İonların səth sıxlığının dəyişməsi 

diffuzion və termoelektrik cərəyana təxminən eyni 

qədər təsir edir. Lakin bu amil çox az da olsa termoehq-

yə təsir etdiyi üçün ədədi hesablamanın aparıldığı hər 

bir hal üçün ionların hesablamada istifadə olunan səth 

sıxlığı da göstərilmişdir.  Qrafiklərdən görünür ki, 2-

ölçülü elektron qazında ekranlaşmanın termoehq-yə tə-

siri, yürüklüyə təsiri ilə müqayisədə, xeyli zəif olur. 

Güclü cırlaşma halında ekranlaşmanın təsiri ilə termo-

ehq-nin azalması 15-30% qədər, cırlaşmamış halda isə 

bir neçə faiz olur. 

 Şəkil 2. Ekranlaşmanın termoehq-nin temperaturdan 

 asılılığına təsiri. 1.2-n=1010, ni=2108,  

 3.4-n=1011, ni=5109, sm-2. 

 1 və 3 – ekranlaşmanın təsiri nəzərə alınıb,  

 2 və 4 – ekranlaşmanın təsiri nəzərə alınma 

 yıb.    

Şəkil 2-də ekranlaşmanın nəzərə alındığı və nəzə-

rə alınmadığı halda termoehq-nin temperaturdan asılı-

lıqları verilmişdir. Hesablamalar elektronların zəif cır-

laşmasına uyğun gələn  𝑛 = 1014 𝑚−2   və güclü cır-

laşmaya uyğun gələn 𝑛 = 2 × 1015𝑚−2  səth sıxlıqla-

rında aparılmışdır. İonların səth sıxlığının dəyişməsi 

diffuzion və termoelektrik cərəyana təxminən eyni 

qədər təsir edir. Lakin bu amil çox az da olsa termoehq-

yə təsir etdiyi üçün ədədi hesablamanın aparıldığı hər 

bir hal üçün ionların hesablamada istifadə olunan səth 

sıxlığı da göstərilmişdir.  Qrafiklərdən görünür ki, 2-

ölçülü elektron qazında ekranlaşmanın termoehq-yə tə-

siri, yürüklüyə təsiri ilə müqayisədə, xeyli zəif olur. 

Güclü cırlaşma halında ekranlaşmanın təsiri ilə termo-

ehq-nin azalması 15-30% qədər, cırlaşmamış halda isə 

bir neçə faiz olur.  

IV. 2– VƏ  3– ÖLÇÜLÜ  ELEKTRON

QAZINDA  TERMOELEKTRİK  HƏRƏKƏT 

QÜVVƏSİ:  MÜQAYİSƏ  

Burada biz müxtəlif temperaturlarda 

GaAs/AlxGa1-xAs  kvant çuxurunda və GaAs  3-ölçülü 
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kristalında yaranan termoehq-ni müqayisə edəcəyik. 

Kvant çuxurunda termoehq (1) və (7)-(12) tənliklərin-

dən, 3-ölçülü halda isə (1)-(5) tənliklərindən hesab-

lanır. 

Termoehq-nin qiymətləri 2-ölçülü halda elektron-

ların səth sıxlığından (2-ölçülü konsentrasiyadan), 3-

ölçülü halda isə elektronların 3-ölçülü konsentra-

siyasından asılıdır. Ona görə də kvant çuxurunda və 3-

ölçülü halda yaranan termoehq-ni müqayisə edərkən 𝑛2 

səth sıxlığı və 𝑛3   konsentrasiyanın arasında hansı 

münasibətin olduğunu nəzərə almalıyıq. Biz mü-

qayisəni vahid həcmə düşən elektronların və ionların 

sayının hər iki  halda eyni olması  şərtində,  yəni 

  𝑛2
3 = 𝑛3

2  şərtində aparacağıq. Qeyd edək ki, 3-öl-

çülü aşqar yarımkeçiricilərdə elektron və ionların kon-

sentrasiyası bir-birindən az fərqlənir (𝑛3 = 𝑛𝑖3 ), biz 

müqayisə apararkən 2-ölçülü halda da bu münasibəti 

(𝑛2 = 𝑛𝑖2) qəbul edəcəyik.  

Elektronların cırlaşmasının müxtəlif dərəcələrin-

də 3-ölçülü və 2-ölçülü halda yaranan termoehq-lər 

arasında fərqi görmək üçün Şəkil 3-də nəticələr elek-

tronların konsentrasiyasının 𝑛3 = 4 × 1013𝑐𝑚−3 (bu 

halda 𝑛2 = 1.17 × 109𝑐𝑚−2 ); 𝑛3 = 1015𝑐𝑚−3 (𝑛2 =
1010𝑐𝑚−2 ); 𝑛3 = 7,5 ∙ 1016 𝑐𝑚−3 ( 𝑛2 = 1,78 ∙
1011𝑐𝑚−2 ) və 𝑛3 = 3 × 1017𝑐𝑚−3 ( 𝑛2 = 4.48 ×
1011𝑐𝑚−2) qiymətlərində verilmişdir. 

 

 

  
 

Şəkil 3. 3-ölçülü və 2-ölçülü halda termoehq-nin  temperaturdan asılılıq qrafikləri. Solda zəif cırlaşmış 

elektron qazında, sağda güclü cırlaşmış elektron qazında termohq. 

 

Şəkil 3-dən göründüyü kimi zəif cırlaşmış və 

ya cırlaşmamış elektron qazı üçün termoehq 2-ölçülü 

hala nisbətən 3-ölçülü halda daha böyükdür. 

Cırlaşmamış halda bu fərq 25-30% olur. Cırlaşma 

dərəcəsinin orta qiymətlərində (𝜂 ≅ 1 − 3) 2- və 3-

ölçülü termoeq-lər təxminən eyni, güclü cırlaşmış 

elektron qazında isə 2-ölçülü haldakı termoehq daha  

böyükdür (15-25%).      

__________________________________ 
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THERMOPOWER IN SEMICONDUCTOR QUANTUM WELLS AND  

 IN BULK CRYSTALS 

 
The effect of screening on the thermopower in a semiconductor quantum well with a modified Pöschl-Teller potential 

has been studied. The numerical calculations in GaAs/AlxGa1-xAs  quantum wells show that for any degree of electron 

degeneracy, i.e. at any surface electron density, screening decreases thermopower. This decrease is small (several percent) in 
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weakly degenerated electron gas, and is 15-30% in strongly degenerated electron gas. The results obtained for the thermopower 

in a GaAs/AlxGa1-xAs quantum wells are compared with the thermopower in a bulk GaAs crystal. 

M.M. Бабаев, Х.Б. Султанова 

ТЕРМОЭДС В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ЯМАХ И  В ОБЪЕМНЫХ 

КРИСТАЛЛАХ 

Исследовано влияние экранирования потенциалов рассеяния на термоэдс в полупроводниковой квантовой яме c 

модифицированным потенциалом Пешля-Теллера. Численные расчеты в квантовых ямах GaAs/AlxGa1-xAs 

показывают, что при любой степени вырождения, т.е. при любой поверхностной плотности электронов, экранирование 

уменьшает термоэдс. Это уменьшение незначительно (несколько процентов) в слабо вырожденном электронном газе 

и составляет 15—30% в сильно вырожденном электронном газе. Проведено сравнение результатов для термоэдс в 

квантовой яме GaAs/AlxGa1-xAs  и в объемных кристаллах GaAs. 
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Ge-As-Se-S XALKOGENİD ŞÜŞƏVARİ MADDƏLƏRİNDƏ LOKAL 

QURULUŞUN TƏDQİQİ 

S.İ. MEHDİYEVA1, R.İ. ƏLƏKBƏROV1,2, S.M. MƏMMƏDOV1

1.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu,

Bakı, Az-1143, H.Cavid, 131, E-mail: Rahim-14@mail.ru 

2. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Bakı, Az 1001, İstiqlaliyyət 6

Ge4As14Se82, Ge4As14S2Se80, Ge7As16S5Se72, Ge10As20S10Se60,Ge17,5As15S15Se52,5,  Ge24As19S20Se37,  Ge25As10S25Se40, 

Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15 tərkibləri sintez olunmuş və Rentgen difraksiya metodu, topoloji məhdudiyyətlər nəzəriyyəsi 

(TMN) əsasında tədqiq olunmuşdur. İşdə “sərt gərginlikli” şüşə halına (Z˃2,4,  Nco˃3)  uyğun tərkiblərdə (Ge17,5As15S15Se52,5,  

Ge24As19S20Se37,  Ge25As10S25Se40, Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15) orta nizamın ölçüsünün artaraq 25,37÷33,74 Å 

intervalında dəyişdiyi müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: Xalkogenid,şüşə, amorf, orta nizam. 

PACS: 81.05.Gc , 61.80. 

GİRİŞ 

Hal-hazırda tərkibində germanium (Ge) olan bi-

nar xalkogenid şüşələr temperaturdan asılı olaraq faza 

dəyişməsinə məruz qaldığından yaddaş elementləri və 

ətraf mühitin temperaturuna nəzarət edən termal sen-

sorlar kimi potensial tətbiq imkanları ətraflı şəkildə 

araşdırılır [1]. Xüsusilə geniş şüşələşmə oblastına ma-

lik olan Ge-Se binar xalkogenid şüşələri yüksək tem-

peraturların (450-528°C) və şüalanmanın təsiri ilə faza 

dəyişən perspektivli material olaraq təklif olunur [1]. 

Aparılan elmi təhlillər və sınaq təcrübələri bu maddə-

lərin optik spektrin infraqırmızı oblastında (3÷12mkm) 

daha yüksək şəffaflıq və yüksək qeyri-xətti sındırma 

xüsusiyyətlərinə malik olduğunu sübut edir [3-6]. Bu 

baxımdan təcrübələr göstərir ki, Ge-As-S maddəsində 

optik xassələrin dəyişməsinə kükürd (S) atomlarının 

təsiri dominantlıq təşkil edir [2]. Bu tədqiqatların təhl-

ilindən alınır ki,  tərkibində germanium (Ge) olan xal-

kogenid şüşələrin yuxarıda qeyd olunan sahələrdə tət-

biq  imkanlarının dəqiqliklə müəyyən edilməsi stabil 

şüşə halına uyğun müxtəlif tərkiblərin alınmasını və 

onların lokal quruluş xüsusiyyətlərinin müxtəlif uğurlu 

modellər əsasında ətraflı araşdırılmasını tələb edir.  

        Təqdim olunan məqalənin əsas elmi məqsədi Ge-

As-Se-S maddəsinin müxtəlif şüşə hallarına uyğun 

tərkiblərinin alınması və onların lokal quruluşunun to-

poloji məhdudiyyətlər nəzəriyyəsi (TMN) əsasında 

tədqiqidir.  

TƏCRÜBƏNİN METODİKASI 

Ge4As14Se82, Ge4As14S2Se80, Ge7As16S5Se72, 

Ge10As20S10Se60, Ge17,5As15S15Se52,5, Ge24As19S20Se37, 

Ge25As10S25Se40, Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15 

maddələri fırlanan soba üsulu ilə sintez olunmuşdur. 

Maddələrin sintezi 950C temperaturda  yerinə yetiril-

mişdir. Sintezin yüksək temperaturda aparılması nəti-

cəsində tərkibə daxil olan bütün komponentlərin müm-

kün qədər az özlülüklə bir-birinə qarışmasına nail olun-

muşdur. Sintez olunan tərkiblərin bircinsliyini təmin et-

mək üçün 950C temperaturda  11saat ərzində saxlanıl-

mış və sintez prosesinin sonu söndürülmüş  fırlanan 

soba rejimində  həyata keçirilmişdir. Tədqiqat zamanı 

alınmış təbəqələrin rentgen quruluş analizi D2 

PHASER toz difraktometri vasitəsilə edilmişdir.  

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

Şəkil 1-də mürəkkəb komponentli Ge4As14Se82, 

Ge4As14S2Se80, Ge7As16S5Se72, Ge10As20S10Se60, 

Ge17,5As15S15Se52,5, Ge24As19S20Se37,Ge25As10S25Se40, 

Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15 XŞY tərkiblərinin 

Rentgen difraksiya səpilməsi spektrləri təsvir olunmuş-

dur.  

Şəkil 1. Ge-As-Se və Ge-As-Se-S XŞY-tərkiblərinin 

  Rentgen difraksiya səpilmə əyriləri. 

Göründüyü kimi, tədqiq olunan bütün tərkiblərə məx-

sus difraksiya səpilmə spektrləri üçün səpilmə vekto-

runun Q=0,99÷1,41 Å-1 intervalında birinci kəskin 

difraksiya piki (BKDP) müşahidə olunur. Bu nəticə 

müxtəlif binar As2Se3  (As2S3 ), GeSe2və mürəkkəb 

komponentli AsxSeyS1-x-y, AsxSeyTe1-x-y(x=40,  y=30 

at%), AsxSeyS1-x-y, AsxSeyTe1-x-y (x=33.3, y=33.3 at%) 

xalkogenid şüşələr üzərində aparılan Rentgen və ney-

tron difraksiya səpilməsi təcrübələrinin  nəticələrindən 

alınan BKDP-nin vəziyyəti ilə uyğunluq təşkil edir 

[7,8]. Tədqiq olunan maddələrin Rentgen diffraksiya 

səpilməsi spektrlərində müşahidə olunan birinci kəskin 

difraksiya pikləri kovalent rabitəli amorf maddələrdə 

orta nizam quruluşunun varlığı ilə əlaqələndirilir [9]. 

Şəkil 1-də  göstərilən bütün tərkiblər üçün BKDP-ni 
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xarakterizə edən bütün parametrlər (pikin vəziyyəti 

(Q1), pikin yarım eni (∆Q)) qrafiklərə əsasən,  orta 

nizamın ölçüsü (L) aşağıdakı düsturla [10] 

hesablanaraq nəticələr cədvəl.1-də təsvir olunmuşdur. 

𝐿 = 2𝜋/𝛥𝑄                            (1)

Tədqiq olunan maddələrin tərkibindən asıllı olaraq 

BKDP -ni xarakterizə edən parametrlərin, mürəkkəb 

komponentli xalkogenid şüşələrin halını müəyyən edən 

orta koordinasiya ədədi (Z) və kovalent rabitəli 

xalkogen atomlarının sayının xalkogen olmayan 

atomlarının sayına nisbəti (R) [11] və  

orta koordinasiya ədədi (2) və (3) düsturları ilə 

hesablanmışdır (Cədvəl.1). 

𝑍 = xiri + xjrj +  xkrk + xnrn         (2) 

R =
xiri+xjrj

xkrk+xnrn
 (3) 

Burada ri, xi,  rj, xj–maddədə xalkogen,  rk, xk,  rn, xn –isə 

xalkogen olmayan atomlarının kovalent  koordinasiyası 

və molyar payıdır.  

 Cədvəl 1 

Cədvəl1-də göstərilən nəticələrə topoloji məhdudiy-

yətlər nəzəriyyəsini [12]  tətbiqindən alınır ki, tədqiq 

olunan Ge10As20S10Se60  tərkibi üçün orta koordinasiya 

ədədi Z=2,4 şərtini ödədiyindən “sıfırıncı” tezlikli  rəqs 

modlarının xalkogenid şüşəvari şəbəkədəki payı f=0-a 

bərabər olur.Bu isə nəzəriyyəyə görə “izostatik şüşə” 

halına uyğun gəlir. Z˂2,4- olduqda germaniumun (Ge), 

arseniumun (As), kükürdün (S)  konsentrasiyasının 

azalması, selenin (Se) isə  konsentrasiyasının artması 

nəticəsində f-in qiyməti  f=0-dan 0,15-ə kimi, artaraq f 

˃0 şərtini ödəyir. Bunun nəticəsində (Cədvəl 1) 

şüşəvari şəbəkədə  rabitə və bucaq məhdudiyyətlərinin 

(Nα  və Nβ)  miqdarı azalır ki, bu da məhdudiyyətlərin 

ümumi miqdarının Nco˂3 olması, yəni “elastik şüşə” 

halının yaranması ilə nəticələnir (burada sərbəstlik 

dərəcələrinin sayı 3-ə bərabərdir). Sonuncu nəticə 

göstərir ki, cədvəldə təsvir olunan Nco˂3 şərtini ödəyən 

təkiblər (Ge4As14Se82, Ge4As14S2Se80, Ge7As16S5Se72)  

mövcud nəzəriyyəyə görə asanlıqla kristallaşma qabi-

liyyətinə malik olmalı idi. Doğrudan da, cədvəl 1-də 

təsvir olunan Rentgen difraksiya səpilməsinin nəticə-

ləri göstərir ki, məhdudiyyətlərin miqdarı Nco˂3 olduq-

da orta nizamın ölçüsü L= 24,2631 Å -dən L=22,2887 

Å-ə qədər qismən azalır, yəni  alınan təcrübi nəticə 

topoloji məhdudiyyətlər nəzəriyyəsinin şərtlərini ödə-

yir. Topoloji məhdudiyyətlər nəzəriyyəsinin tələblərinə 

görə, orta koordinasiya ədədi (Z) və məhdudiyyətlərin 

miqdarı (Nco) Z˃2,4,   Nco˃3 şərtlərini ödəyirsə maddə 

“sərt gərginlikli” şüşə halına keçir. Bu halda qarşılıqlı 

əlaqəli olan məhdudiyyətlərin sayəsində tədqiq olan 

maddələrə məxsus lokal şüşəvari şəbəkə qeyri stabil 

olur. Bu halda zəif bucaq və rabitə məhdudiyyətləri nis-

bətən güclü daxili sıxılma və gərilmələrlə müşahidə 

olunan məhdudiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Nə-

zəriyyə göstərir ki, maddədə daxili gərginliklərin art-

ması daha aşağı energetik hallara doğru relaksasiya 

proseslərini stimullaşdırmalı və nəticədə termodinamik 

baxımdan kristallaşmaya doğru meyillilik artmalıdır. 

Müəyyən olunmuşdur ki,  “sərt gərginlikli” şüşə halına 

(Z˃2,4; Nco˃3) uyğun tərkiblərdə (Ge17,5As15S15Se52,5,  

Ge24As19S20Se37, Ge25As10S25Se40, Ge26As18S30Se26, 

Ge33As17S35Se15) orta nizamın ölçüsü nisbətən artaraq 

L=25,37÷33,74 Å intervalında dəyişir. 

NƏTİCƏ

Göstərilmişdir ki, “izostatik şüşə”  halına uyğun olan 

Ge10As20S10Se60  tərkibində orta koordinasiya ədədi 

Z=2,4 şərtini ödədiyindən “sıfırıncı” tezlikli  rəqs mod-

larının xalkogenid şüşəvari şəbəkədəki payı f=0-a  bə-

rabər olur.  Müəyyən olunmuşdur ki, “sərt gərginlikli” 

şüşə halına (Z˃2,4 Nco˃3)  uyğun tərkiblərdə 

(Ge17,5As15S15Se52,5,  Ge24As19S20Se37,  

Ge25As10S25Se40, Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15) 

orta nizamın ölçüsü  25,37 Å –dən 33,74Å-ə kimi artır.
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S.I. Mekhtiyeva,R.I. Alekberov, S.M. Mammadov 

 

STUDY OF LOCAL STRUCTURE IN Ge-As-Se-S SUBSTANCES 

 
Ge4As14Se82, Ge4As14S2Se80, Ge7As16S5Se72, Ge10As20S10Se60,Ge17,5As15S15Se52,5, Ge24As19S20Se37,  Ge25As10S25Se40, 

Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15  compositions are synthesized, which was studied by X-ray diffraction method, theory of 

topological constraints. In work shown that compositions (Ge17,5As15S15Se52,5, Ge24As19S20Se37, Ge25As10S25Se40, 

Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15) corresponding to the "rigid stress" glass (Z˃2,4, Nco˃3), the size of the medium range  order 

increases and varies in the range of L=25.37÷33.74 Å. 

 

С.И. Мехтиева, Р.И. Алекберов,  C.M. Maммадов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В ВЕЩЕСТВАХ Ge-As-Se-S 

 
Были синтезированы Ge4As14Se82, Ge4As14S2Se80, Ge7As16S5Se72, Ge10As20S10Se60,Ge17,5As15S15Se52,5,  

Ge24As19S20Se37,  Ge25As10S25Se40, Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15   и исследованы  рентгеновским дифракционным 

методом и  теории топологических ограничений. Теоретически это соответствует «изостатическому стеклу». В работе 

показано, что в составах, подходящих для «жестко напряженно» стекла (Z˃2,4; Nco˃3) (Ge17,5As15S15Se52,5, 

Ge24As19S20Se37, Ge25As10S25Se40, Ge26As18S30Se26, Ge33As17S35Se15), размер средного порядка  увеличивается  и 

изменяется  в пределах  L = 25,37 ÷ 33,74 Å. 

https://www.nature.com/articles/354445a0
https://www.nature.com/articles/354445a0
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ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ InAs-GaAs МЕТОДОМ БРИДЖМЕНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДПИТЫВАЮЩЕГО СТЕРЖНЯ 

З.М. ЗАХРАБЕКОВА, В.К. КЯЗИМОВА, Э.М. ИСЛАМЗАДЕ, А.И. АЛЕКПЕРОВ, 
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Модифицированным методом Бриджмена выращены кристаллы InAs-GaAs из расплавов с начальными состава-

ми InAs0.99GaAs0.01 и InAs0.97GaAs0.03 и с использованием подпитывающих слитков InAs0.85GaAs0.15 и InAs0.70GaAs0.30 

соответственно. Вплоть до окончания растворения подпитывающего слитка имеет место рост однородного кристалла 

с составом, равным составу подпитки. Далее, вплоть до окончания кристаллизации рост кристаллов происходит в ре-

жиме традиционного метода Бриджмена. Для выращенных кристаллов в пфанновском приближении решена задача 

аксиального распределения основных компонентов. Результаты дают хорошее согласие экспериментальных и 

расчетных данных.  

Выращивание твердых растворов полупровод-

ников с полностью смешиваемыми компонентами 

дает возможность получать материалы с заданными 

физическими и электромагнитными свойствами за 

счет изменения состава матрицы. Поэтому, созда-

ние методик выращивания объемных кристаллов 

полупроводниковых твердых растворов с заданны-

ми однородным и переменным составами весьма 

актуально. Выращивание объемных полупроводни-

ковых сплавов с однородным составом является до-

вольно сложной задачей вследствие истощения 

второго компонента в расплаве за счет сильной сег-

регации из расплава в растущий кристалл. Для ре-

шения этой проблемы требуется непрерывная под-

питка расплава одним или двумя компонентами для 

поддержания его состава постоянным. 

Основными базовыми методами для выращи-

вания кристаллов являются метод Чоральского и 

Бриджмена, которые также применимы и для 

выращивания кристаллов твердых растворов. Со 

времени разработки этих методов до нашего вре-

мени продолжаются попытки усовершенствовать 

их для получения более совершенных кристаллов с 

контролируемым концентрационным профилем ос-

новных компонентов и примесей в них. В работах 

[1-7] различными усовершенствованными метода-

ми Чохральского и Бриджмена получены качест-

венные алмазоподобные кристаллы твердых рас-

творов. В данной работе использовался модифи-

цированный метод Бриджмена для выращивания 

кристаллов InAs-GaAs с использованием подпиты-

вающего слитка, а также проведено математичес-

кое моделирование распределения основных ком-

понентов в этих кристаллах. Ранее этот метод был 

успешно применен для системы Ge-Si [8]. 

Выращивание кристаллов InAs-GaAs с задан-

ными однородными составами производили моди-

фицированным методом Бриджмена с использова-

нием предварительно изготовленного подпитыва- 

ющего слитка InAs-GaAs c макрооднородным со-

ставом. На Рис.1 приведена концептуальная схема 

выращивания кристаллов твердых растворов мо-

дифицированным методом Бриджмена с использо-

ванием подпитывающего стержня InAs-GaAs. 

Рис. 1. Температурный профиль в нагревателе и 

 схема выращивания кристаллов InAs-GaAs    

 с однородным и переменным составами;  

 1 –затравка из GaAs, 2– расплав InAs-GaAs, 

 3 – макрооднородный подпитывающий  

 стержень InAs-GaAs, 4 – однородный крис- 

 талл  InAs-GaAs, 5– кристалл InAs-GaAs с  

 переменным составом;  T1 – температура  

 плавления  InAs , T2 – температура солиду- 

 са подпитывающего стержня InAs-GaAs,  

 а –стартовая позиция кристаллизации,  

 b – завершение процесса роста однородно- 

 го кристалла, c – полное завершение про- 

 цесса кристаллизации расплава. 

Над затравкой из GaAs в соответствующем 

порядке закладываются заранее приготовленные 

загрузки из InAs и GaAs и подпитывающий 
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макрооднородный поликристаллический стержень 

InAs-GaAs заданного состава. Загрузки из InAs и 

GaAs, расположенные между затравкой и подпиты-

вающим стержнем InAs-GaAs расплавляют в нагре-

вателе с характерным аксиальным температурным 

полем, представленным на pис.1 (см. профиль на 

рис. 1а). Предпусковая температура на уровнях зат-

равка/расплав и подпитывающий стержень/расплав 

равны температуре солидуса подпитывающего 

стержня InAs-GaAs, взятого в таком составе, чтобы 

быть в равновесии с расплавом, согласно фазовой 

диаграмме системы InAs-GaAs. Далее включается 

механизм перемещения тигля вниз до полной крис-

таллизации расплавленного материала. Вначале 

процесса кристаллизации, когда скорость раство-

рения подпитывающего стержня и скорость крис-

таллизации равны, идет рост однородного кристал-

ла. После растворения всего подпитывающего 

слитка, начинается этап роста кристалла в режиме 

традиционного метода Бриджмена, при котором 

концентрация GaAs в растущем кристалле умень-

шается от значения, соответствующего этапу одно-

родного роста кристалла до нуля в момент окон-

чания кристаллизации. Вышеописанным методом 

получены два кристалла InAs-GaAs длиной 42.6 мм, 

с концентрациями GaAs на однородных участках 

равными 15 и 30 ат.% соответственно. Исходная 

высота расплава в обеих случаях бралась равной 

12.6 мм, длина подпиток – 30 мм. Концентрация 

второго компонента в подпитывающих слитках 

равна 15 и 30 ат.%, а в первичном расплаве – 1 и 3 

ат.%  соответственно. Кристаллы InAs-GaAs с со-

держанием GaAs до 30 ат.%,  выращивались со 

скоростью 2-3 мм/ч и имели: диаметр - 12-14мм,  

длина - 40-42,6мм.  Аксиальное распределение 

концентрации GaAs в кристаллах определяли изме-

рением плотности дисков, вырезанных из различ-

ных частей слитков в направлениях параллельных 

плоскости кристаллизации.  

Решение задачи распределения компонентов в 

слитках, выращенных в этих условиях, проводили в 

пфанновском приближении при следующих стан-

дартных условиях: фронт кристаллизации плоский; 

на фронте кристаллизации существует равновесие 

между твёрдой и жидкой фазами; диффузия ком-

понентов и конвекция в расплаве обеспечивают 

однородность жидкой фазы по всему объёму; диф-

фузия атомов In и Ga в твёрдой фазе пренебрежимо 

мала; растворение подпитывающего стержня осу-

ществляется полностью после погружения его в 

расплав. 

Приняв GaAs в качестве второго компонента, 

введём следующие обозначения: 𝐶𝑙
0 - доля атомов 

второго компонента в исходном расплаве до начала 

его кристаллизации; Cl, Cc - доли атомов второго 

компонента в расплаве и кристалле соответственно; 

V0, Vl - объёмы расплава в тигле в начальный и 

текущий моменты; Vc - объём расплава InAs-GaAs, 

кристаллизирующийся в единицу времени; С – 

общее количество второго компонента в расплаве; 

K=Cc/Cl  - равновесный коэффициент сегрегации 

второго компонента, зависящий от состава 

расплава; Vf - объём подпитывающего слитка, 

растворяющийся в единицу времени; Cf – доля 

атомов второго компонента в подпитке; t – время. 

С учётом выше принятых обозначений имеем: 
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Для роста однородного кристалла необходимо, что-

бы состав расплава не менялся со временем. 

Подставляя (2) в (1) и решая полученное выражение 

для случая 
𝑑𝐶𝑙

𝑑𝑡
= 0  имеем: 

 

𝐶𝑙 =
𝑉𝑓𝐶𝑓

𝑉𝑐𝐾+𝑉𝑓−𝑉𝑐
  ,  𝐶𝑙 =

𝐾𝑉𝑓𝐶𝑓

𝑉𝑐𝐾+𝑉𝑓−𝑉𝑐
                 (3) 

 

Из (3) видно, что для роста однородного кристалла 

с составом, соответствующим составу подпитыва-

ющего слитка необходимо, чтобы Vc=Vf. Таким 

образом, на первом этапе роста кристалла, в период 

с момента начала кристаллизации до момента 

полного окончания растворения подпитки – Vl=V0, 

Vc=Vf и 𝐶𝑙 = 𝐶𝑙
0, 𝐶𝑐 = 𝐶𝑓 = 𝐶𝑙

0𝐾𝑓. (Кf – коэффициент 

сегрегации второго компонента, соответствующий 

составу подпитывающего слитка). 

На втором этапе с момента образования фи-

нальной зоны расплава InAs-GaAs, кристаллизация 

идет в режиме традиционного метода Бриджмена.  

В этом случае, начиная отсчёт времени с момента 

кристаллизации финальной расплавленной зоны и 

решая уравнение (1) после подстановки в него 

уравнений (2), для концентрационного профиля 

второго компонента на этом участке получаем 

выражение: 
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Введя символ  = 0VtVc , отражающий долю 

закристаллизовавшегося расплава длиной L за 

время t, уравнение (4) преобразуем к следующему 

виду 
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Коэффициент сегрегации зависит от состава 

расплава, поэтому интеграл в уравнении (5) реша-

ется численным методом, используя диаграмму 

фазового состояния системы  InAs-GaAs. 

На pис. 2 представлены характерные зависи-

мости аксиального распределения концентрации 

GaAs  вдоль двух кристаллов InAs-GaAs, выращен-

ных модифицированным методом Бриджмена из 

расплавов с начальными составами  InAs0.99GaAs0.01  

и InAs0.97GaAs0.03 и  с использованием подпитываю-

щих слитков InAs0.85GaAs0.15 и InAs0.70GaAs0.30 соот-

ветственно (согласно диаграмме фазового состо-

яния системы).  

Как видно, на первом этапе имеет место рост 

однородного кристалла с составом Cc=Cf вплоть до 

окончания растворения подпитывающего слитка. 

Часть кривой, соответствующая второму этапу, от-

вечает распределению компонентов по традицион-

ному методу Бриджмена по формуле (5). Экспери-

ментальные данные представлены на рисунке 

кружками. Для обоих слитков расчетные кривые 

достаточно хорошо описывают экспериментальные 

данные, по всей длине кристаллов.  Это свидетель-

ствует о практическом удовлетворении выше при-

нятых условий при теоретическом решении задачи. 

Рис.2. Концентрационное распределение GaAs по 

 длине двух кристаллов InAs-GaAs, выращен- 

 ных модифицированным методом Бриджме- 

 на: линия– расчёт, кружки – эксперименталь- 

 ные данные. Исходная высота расплавов - 

Lо=12.6 мм, длина подпиток - Lf=30 мм, 𝐶𝑙
0=1

 и 3 ат. % GaAs, Сf=15 и 30 ат. % GaAs для  

 голубой и красной линий соответственно.   

Результаты проведенных экспериментов еще раз 

подтверждают, что математическое моделирование 

в пфанновском приближении распределения ком-

понентов в выращиваемых из расплава кристаллах 

твердых растворов можно успешно использовать 

для получения качественных полупроводниковых 

материалов с заданными свойствами.    
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GİDALANDIRICI KÜLÇƏLƏRDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ MODİFİKASİYAEDİLMİŞ 

 BRİCMEN ÜSULU İLƏ InAs-GaAs KRİSTALLARININ GÖYƏRDİLMƏSİ 

 InAs-GaAs kristalları ilkin tərkibləri InAs0.99GaAs0.01 və InAs0.97GaAs0.03 olan ərintilərdən müvafiq olaraq 

InAs0.85GaAs0.15 və InAs0.70GaAs0.30 qidalandırıcı külçələrdən istifadə etməklə, modifikasiyaedilmiş Bricmen üsulu ilə 

göyərdilmişdir. Gidalandırıcı külçəsinin həllinin sonuna qədər qida tərkibinə bərabər tərkibə malik homogen kristalın böyüməsi 

baş verir. Bundan sonra, kristallaşmanın sonuna qədər kristalların böyüməsi ənənəvi Bricmen üsulu rejimində baş verir. Pfann 

yaxınlaşmasında göyərdilmiş kristallar üçün əsas komponentlərin aksial paylanması məsələsi həll edilib. Nəticələr 

eksperimental və hesablanma məlumatlar arasında yaxşı uyğunluq göstərir.  

Z.M. Zakhrabekova, V.K. Kazimova, E.M. Islamzade, A.I. Alekperov,P.A Asgarova, R.A. Hasanova 

GROWTH OF InAs-GaAs CRYSTALS BY THE MODIFIED BRIDGMAN 

METHOD USING A FEEDING ROD 

InAs-GaAs crystals were grown from the melts with initial compositions InAs0.99GaAs0.01 and InAs0.97GaAs0.03 by the 

modified Bridgman method with the use of InAs0.85GaAs0.15 and InAs0.70GaAs0.30 feeding ingots, respectively. Up to the end of 
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the dissolution of the feeding ingot, a homogeneous crystal grows with a composition equal to the feed’s composition. Further, 

up to the end of crystallization, the growth of crystals occurs in the mode of the traditional Bridgman method. For grown 

crystals, in the Pfann approximation, the problem of the axial distribution of the main components is solved. The results give a 

good agreement between the experimental and calculated data. 
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Cu-Al ƏSASLI OVUNTU KOMPOZİSİYALARININ MAYE FAZALI BİŞİRİLMƏSİ 

PROSESİNİN BƏZİ FİZİKİ PARAMETRLƏRİ 

E.K. YAQUBOV 

Gəncə Dövlət Universiteti 

(emin.yagubov@mail.ru) 

Dilatometrik və struktur tədqiqatlarının köməyilə Cu-Al əsaslı ovuntu kompozisiya materiallarının müəyyən komponent 

nisbətlərində və temperatur aralığında ekzotermik maye fazalı bişirilmə qabiliyyətinə malik olduğu və bu zaman preslənmiş 

briketlərin ilkin formasını qoruyub saxladığı müəyyən edilmişdir. Sınaq nümunələrində baş verən dəyişikliklərin təhlilini apar-

maqla Cu–Al sistemli prespəstahların maye fazanın iştirakı ilə bişirilməsində baş verən proseslərə aydınlıq gətirilmişdir. Maye 

fazalı bişirmə zamanı Cu-Al əsaslı ovuntu kompozisiyalarından hazırlanmış nümunələridə müşahidə olunan həcmi dəyişikliyin 

xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Tərkibinə yüksək miqdarda mis daxil edilmiş Cu-Al ərintilərinin ekzotermik maye fazalı bi-

şirilməsinin qanunauyğunluqları aşkar edilmiş və bunun əsasında müvafiq strukturlu prespəstahların əldə edilməsinin texnoloji 

əsasları hazırlanmışdır. 

Açar sözlrər: metal kompozisiya, alüminium ovuntusu, dilatometr, prespəstah, qızdırılma rejimi, bişirmə, diffuziya.  

GİRİŞ 

Müasir istehsalat şəraitində yüksək istismar xas-

sələrinə malik olan yeni nəsil funksional materialların 

yaradılması üçün ovuntu metallurgiyası ən perspektivli 

texnoloji istiqamətlərdən biri hesab edilir. Dispers 

materiallardan kompozit pəstahların hazırlanması pro-

sesində sonuncu tamamlayıcı mərhələdən əvvəlki bişir-

mədir. Bu proses daha mürəkkəb olub, hər bir konkret 

hal üçün yeni tədqiqatların aparılmasını tələb edir. Me-

tal ovuntularından kompozit ərintilərin əldə edilməsi 

üçün bir çox texnoloji proseslər mövcuddur ki, onlar 

arasında iqtisadi cəhətdən əlverişli olan, keyfiyyət 

tələblərinə daha dolğun cavab verə bilən, eləcə də ha-

zırlıq metallurji emal proseslərinin tətbiqinə imkan ya-

radan, maye fazalı bişirmə üsuludur. Ovuntu kom-

pozisiyalarının maye fazalı bişirilməsi aşağıda sada-

lanan proseslər vasitəsilə həyata keçirilir: matrisa ma-

teriallarının armaturlaşdırıcı kristal liflərin üzərinə hop-

durulması; diskret hissəciklərin metal ərintilərinə me-

xaniki qarışdırılması; elektrokimyəvi yolla liflərin üzə-

rinə matrisa materialından olan örtüklərin çəkilməsi və 

sonradan preslənməsi; plazmalı püskürtmə yolu ilə 

matrisanın möhkəmləndiriciyə oturdulması və sonra-

dan sıxlaşdırılması və s.. 

Maye fazalı bişirmə prosesləri ovuntu kompozi-

siya materiallarının hazırlanması yolunda prinsipial cə-

hətdən yeni bir addımdır. Belə ki, bişirmə prosesi maye 

fazalı hadisələrlə müşayiət olunduqda pəstahın son 

sıxlaşma kinetikası daha mürəkkəb xarakter alır. Cu-Al 

sistemli dispers kompozitlərin  bişirilməsi bu cür maye 

fazalı proseslərlə müşayiət olunur. Ona görə də, Cu-Al 

sistemində maye fazalı bişirmədə gedən proseslərin da-

ha dərindən tədqiq olunmasına böyük ehtiyac vardır. 

Bu halda kompozit pəstahda nəinki sıxlaşma və yaxud 

böyümə baş verə bilər, həm də bu proseslərlə yanaşı 

qarşılıqlı diffuziya və elementlərin bir-birində həll ol-

ması, yeni fazaların yaranması, möhkəmliyin artması 

və yaxud azalması kimi kompleks proseslərin getməsi 

tam labüddür.  

Yerinə yetirilmiş işin məqsədi dilatometrik və 

struktur tədqiqatları əsasında mis və alüminium əsaslı 

ovuntu kompozisiya materiallarının maye fazalı bişir-

mə prosesinin texnoloji parametrlərinin öyrənilməsi, 

həmin üsulun Cu-Al ərintilərinin istehsalında tətbiqinin 

texniki cəhətdən əsaslandırılması olmuşdur.  Göstərilən 

məqsədə çatmaq üçün Cu-Al sistemli kompozisiyaların 

maye fazalı bişirmə proseslərinin dilatometrik tədqiqi 

həyata keçirilmiş və aşağıdakı məsələlər həll edilmiş-

dir: komponentlərin konsentrasiyasından və bişirilmə 

temperaturundan asılı olaraq Cu-Al sistemli ovuntu 

kompozisiyaların maye fazalı bişirmə prosesinə xas 

olan qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi; maye fa-

zalı bişirmə zamanı Cu-Al kompozisiyasından hazır-

lanmış nümunələrin həndəsi ölçülərində baş verən də-

yişikliklərin fiziki əsaslarının öyrənilməsi; maye fazalı 

bişirmə prosesində Cu-Al sistemli ovuntu kompozisi-

yaların faza tərkibi, struktur və xassələrinin kompo-

nentlərin konsentrasiyasından, bişirmə temperaturun-

dan və hissəciklərin ölçülərindən asılı olaraq dəyişməsi 

xarakterinin təhlili; ekzotermik maye fazalı bişirmə yo-

lu ilə Cu-Al sistemli ovuntu kompozisiyaların əldə 

edilməsi metodunun işlənməsi və tətbiqi.   

Məlumdur ki, ekzotermiki bişirmədə sobanın 

temperaturu sabit qalsa da prespəstahın həcmi, eləcə də 

temperaturu dəyişir. Buna səbəb ovuntu qarışığını təş-

kil edən komponentlərin qarşılıqlı fiziki-kimyəvi təsiri 

olur. Qeyd olunan şəraitdə, sürətlə cərəyan edən bi-

şirmə proseslərinin təbiətinə aydınlıq gətirmək üçün, 

müvafiq məlumatların əldə edilməsi vacib əhəmiyyət 

kəsb edir ki, bizim işimzdə buna dilatometrik metodun 

köməyilə nail olunmuşdur. Preslənmiş və bişirilmiş 

metal ovuntularından hazırlanan kompozitlərin tədqi-

qində dilatometrik metodun üstünlüyü ondan ibarətdir 

ki, bu metod təcrübə müddəti ərzində, əvvəldən so-

nadək, prespəstahın xətti ölçülərinin və onun həcmində 

baş verən temperatur dəyişmələrinin fasiləsiz qeydiy-

yatı imkanına malikdir. Dilatometrik qurğuların möv-

cud olan əksər növləri müxtəlif materialların istidən 

genişlənməsini ölçməyə və ərintilərdə faza çevrilmə-

lərini öyrənməyə xidmət edir 1,2. Bu qurğular nümu-

nələrin xətti ölçülərində baş verən dəyişmələrin qeyd 

olunmasında kifayət qədər yüksək dəqiqliyə malikdir 

(10-6
 sm-dək). 
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Metal ovuntularının bişirmə prosesinin öyrənil-

məsi üçün nəzərdə tutulmuş dilatometrlər də 3,4 yu-

xarıda təsvir edilmiş cihazlardan praktiki olaraq az 

fərqlənirlər. Lakin bu dilatometrlər maye fazalı bişir-

mənin xüsusiyyətlərilə əlaqəli olan tələblər baxımından 

vacib olan bir sıra şərtləri ödəmir. Birincisi, maye 

fazanın iştirakı ilə bişirmə prosesində, sistemin təbiə-

tindən asılı olaraq, prespəstahların xətti ölçülərinin 

çoxsaylı dəyişmələri, başqa sözlə onların böyüməsi 

(şişməsi) və yaxud kiçilməsi (yığışması) müşahidə olu-

nur. Bəzi hallarda bu dəyişmələrin impulsu partlayışa 

bənzər xarakter ala bilər ki, bu da “çevik” qeydedici 

cihazların tətbiqini tələb edir. Bundan başqa, datçik-

lərin ötürücü çubuğun kifayət qədər geniş yerdəyişmə 

intervalında işləyə bilməsi zərurəti yaranır ki, əksər 

mövcud dilatometrlər bu tələbləri ödəmir. İkincisi, ma-

ye fazanın yaranması zamanı, xüsusilə bu böyük miq-

darda baş verdikdə, prespəstahlar ilkin möhkəmliyini 

itirə və dilatometrin ötürücü çubuğunun şaquli vəziyyə-

tində deformasiya oluna bilər.        

Dilatometriyanın kontaktsız optik metodları da  

mövcuddur 5. Ancaq bu halda nümunənin uzunluğu- 

nun əhəmiyyətli dəyişmələrində onların dilatasiyasının  

fasiləsiz yazılışını həyata keçirmək çətindir. Beləliklə, 

məlum dilatometrlər maye fazanın mövcudluğu ilə 

prespəstahların bişirilmə proseslərinin tədqiqi üçün 

istifadə oluna bilməzlər. Ona görə də, yuxarıda göstə-

rilən çatışmazlıqları aradan qaldıra biləcək yeni cihazın 

hazırlanması zərurəti yarandı. Məsələn, o az inersiyalı 

olmalı, ekzotermiki sistemlərin maye fazalı bişirilməsi 

zamanı, prespəstahların xətti ölçülərində və tempera-

turunda baş verən dəyişmələrin fasiləsiz qeydiyyatını 

təmin etməlidir. Bundan başqa, ötürücü çubuqdan pres-

pəstaha verilən yükün miqdarı o qədər az olmalıdır ki, 

nümunəni əzməsin və eyni zamanda nümunə və çubuq 

arasında kifayət qədər etibarlı mexaniki kontakt 

yaransın. Bizim tərəfimizdən yığılmış, bu tələblərə ca-

vab verə biləcək dilatometrin ölçücü hissəsinin sxemi 

şəkil 1-də verlmişdir.  

 

 
Şəkil 1. Dilatometrin ölçücü hissəsinin sxemi: 1-tədqiq olunan nümunə; 2-ötürücü çubuq; 3,4-yaylı və şarnirli asılqan;  

                            5-tenzodatçikli elastiki lovhə; 6-nümunə üçün altlıq; 7-dayaq ştoku; 8-iynəyəbənzər dayağın mikrometrik  

                            vinti; 9-kvars boru; 10,11-istilik ekranları; 12-etalon; 13-nümunəni tablandırmaq üçün qazın verilməsi. 

 

İLKIN MATERIALLAR VƏ TƏDQIQATIN 

METODIKASI 

 

Hissəciklərinin ölçüləri 200-250 mkm olan, ələn-

məmiş və müxtəlif fraksiyalara ələnmiş, ПМС-1 

markalı mis və ADC-1 markalı alüminium ovuntusu-

nun qarışığını ikitərəfli presləməklə 1010 mm ölçüdə 

silindrik formalı prespəstahlar hazırlanmışdır. Qarışıq-

larda alüminiumun miqdarı 10%-dən 90%-dək təşkil 

etmişdir. Çiy prespəstahları təşkil edən komponentlərin 

miqdarını dəyişməklə onların kütləsi 10-40% interva-

lında nizamlanmışdır. Bişirmə prosesi prespəstahın xət-

ti ölçülərinin və temperaturunun zamandan asılı olaraq 

dəyişməsini avtomatik və fasiləsiz qaydada qeyd etmə-

yə imkan verən üfüqi tipli vakuum kvars dilatometrində 

aparılmışdır 6. Etalon kimi uyğun tərkibli və yaxud 

təmiz misdən bişirilmiş nümunə istifadə olunmuşdur.  

Bərk-maye halda olan prespəstahı (1) ötürücü çu-

buğun (2) çəkisinin təsirindən azad etmək üçün 

dilatometrik başlığı üfüqi vəziyyətdə yerləşdirdik. 7, 

8. Digər dilatometrlərdən fərqli olaraq bizim təklif 

etdiyimiz qurğuda ərimiş kvarsdan hazırlanmış dia-

metri 2,5 mm olan ötürücü çubuq sərbəst şəkildə yaylı 

və şarnirli asılqanda (3,4) asılmışdır. Bu cür konstruk-

siya, çubuğun sürtünmə qüvvəsinin və sıxıcı lövhənin 

nümunəyə təsirinin azaldılması hesabına, onun məruz 

qaldığı təzyiqi minimuma endirməyə imkan verir. Ötü-

rücü çubuğun yerdəyişmə kəmiyyətinin qeydiyyata 



E.K. YAQUBOV

134 

alınması üçün uzunluğu 40 və eni ~10mm olan elastiki 

polad lövhəcikdən ibarət tenzometrik sistemi (5) isti-

fadə etdik. Polad lövhəciyə hər iki tərəfdən tenzo-

datçiklər bərkidilmişdir 9. Tədqiq olunan prespəstah 

diametri və hündürlüyü 10 mm olan silindrik formalı 

molibden altlıqda (6) ötürücü çubuqla  ucu 180 bucaq 

altında qatlanmış kvars ştok (7) arasında yerləşdirilmiş-

dir. Ötürücü çubuq iynəvari dayağın uzunluğunu tən-

zimləyən mikrometrik vint (8) vasitəsilə tenzodatçikli 

lövhəyə toxundurulmuşdur. Ötürücü çubuğun arzu-

olunmaz uzununa yerdəyişməsi nixromdan hazırlanmış 

yay-asılqan, habelə uzun, incə və çevik iynəvari dayaq-

la söndürülür. Mikrometrik vintin köməyilə nümunəyə 

təxminən onun çəkisinə bərabər olan yük tətbiq etmək 

olar. Prespəstahlar öz çəkisinin  təsiri altında deforma-

siyaya uğramadıqları üçün belə yük nümunənin ölçücü 

sistemlə etibarlı kontaktını təmin edir, eyni zamanda, 

bişirmənin gedişində prespəstahı əzmir. Temperaturun 

sürətlə dəyişməsi zamanı ötürücü çubuqla dayaq ştokun 

en kəsiyi hesabına və kvars borunun öz oxu boyunca 

simmetrik yerdəyişməsi syəsində dilatometrin “sərbəst 

gedişi” minimuma çatdırılmışdır. Borucuğun oxu bo-

yunca temperatur qradiyentinin azaldılması məqsədilə 

ona molibden ekranlar (10,11) sistemi quraşdırılmışdır. 

Tədqiq olunan nümunənin istidən genişlənməsinin he-

sablanmasına ikinci dilatometrik kanal xidmət edir. O 

əvvəldən bişirilmiş etalon nümunənin (12) uzunluğunu 

ölçür. Hər iki kanal borunun oxuna nisbətən simmetrik 

yerləşdirilib. Dilatometirin konstruksiyası kvars boru-

cuqdan (13) verilən təsirsiz qazın köməyilə prespəsta-

hın  temperaturunun  sürətlə artması  imkanını  nəzərə  

alır, bu bişirməni istənilən mərhələdə saxlamaqla 

nümunələrin strukturunu və onların vəziyyətini tədqiqi 

etməyə imkan verir. 

EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏRİN TƏHLİLİ 

Məsaməliliyin təsiri. Bizim tərəfimizdən 500C-

də Cu+20at%Al tərkibli qarışıqdan müxtəlif dərəcədə 

məsaməliliyə malik olan prespəstahların bişirilməsi 

prosesinin dilatoqramları alınmışdır (şəkil 2). Bişirmə-

də alüminiumun əriməsindən dərhal sonra prespəstahda 

müşahidə olunan intensiv böyümə ilə temperaturun sü-

rətlə artması üst-üstə düşür. Bu onunla izah olunur ki, 

mis hissəciklərinin səthinə alüminium atomlarının üs-

tünlük təşkil edən diffuziyası yolu ilə intermetallidlərin 

formalaşması istiliyin ayrılmasını çağırır və kirkendall 

effekti ucbatından hissəciklərin həcminin böyüməsinə 

gətirir.    

Bu halda eyni həcmli daha boş prespəstahlar kiçik 

kütlələri sayəsində, qızmada bir qədər az temperatur 

zirvəsi verir. Lakin yüksəkməsaməli prespəstahlar daha 

sıxlara nisbətən bir qədər əvvəl böyüməyə başlayır. 

Güman ki, məsaməliliyin artması maye alüminiumun 

prespəstahın həcmi boyu axması üşün şəraitin yaxşılaş-

masına gətirir. 

Şəkil 2. İlkin məsaməlilikdən 0 asılı olaraq Cu+20at%Al tərkibli prespəstahların ölçülərinin l/l0 (2-4) və tempera- 

             raturunun (2-4) dəyişməsi: 2;2/-20%; 3;3/-30%; 4;4/-40 at %Al; 1-etalonun uzunluğunun dəyişməsi;  

 5/- dilatometrin borucuğunda temperatur. 

Həcmin əsas böyüməsi yalnız prespəstahların sərbəst 

şəkildə qızması prosesində baş verir. Onların tempe-

raturunun sobanın temperaturunadək düşməsi, soyut-

mada kristal qəfəsinin başlıca olaraq sıxılması ilə şərt-

lənən həcmin bir qədər azalması ilə müşayiət olunur. 

Başlanğıc məsaməlilik 0 nə qədər yuxarıdırsa mis və 

alüminiumun qarşılıqlı təsiri ilə əlaqəli nümunələrin 

nisbi böyüməsi l/l0 bir o qədər azdır. Məsaməliliyin 0  

prespəstahların nisbi böyüməsinə təsirinin analoji qa-
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nunauyğunluğu onların tərkibində 30at% Al olduqda da 

müşahidə olunur. 

Misin hissəciklərinin ölçüsünün təsiri. 700C-

də,  alüminiumun eyni miqdarında, hissəciklərinin öl-

çüləri müxtəlif olan mis əsaslı qarışıqlardan prespəstah-

ların bişirilməsinin dilatometrik əyriləri (şəkil 3)  

göstərir ki, maye ərinti ilə reaksiya praktiki olaraq eyni 

vaxtda başlayır, çünki prespəstahların qızma müddəti 

və alüminiumun əriməsi eynidir.  

 
Şəkil 3. Misin hissəciklərinin ölçüsündən asılı olaraq 0=20% məsaməlilikli Cu+20%at%Al  olan prespəstahların ölçülə- 

             rinin l/l0 (1-7) və temperaturunun (1/-7/) dəyişməsi: 1,1/-45; 2,2/-45-63; 3,3/-80-107; 4,4/-160-200; 5,5/-200- 

             250; 6,6/-250-500; 7,7/-500-650mkm; 8-etalonun uzunluğunun dəyişməsi; 9/-dilatometrin borucuğunda  

             temperatur. 

 

Bu halda reaksiyanın sürəti və onun nəticəsi kimi 

prespəstahların böyümə sürəti mis hissəciklərinin ölçü-

sündən asılıdır – onlar nə qədər xırdadırsa, prosesin sü-

rəti bir o qədər yüksək olur. Lakin alüminiumun eyni 

miqdarında, misin səthində böyüyən intermetallid qatın 

partlaması hesabına, yekunda iri hissəciklər xırdalara 

nisbətən daha böyük ölçüdə artırlar 10. Bu müxtəlif 

dispersiyalı mis ovuntularından bişirilən prespəstahla-

rın böyümə kəmiyyətinə təsir edir. 

Misin bu hissələrində intermetallid qatın mikro-

bərkliyinin ölçülməsi göstərir ki, o tərkibinə görə eyni-

cinslidir və bərkliyi 4,26 GPa-dır. Maye alüminiumla 

qarşılıqlı təsirdən yaranan CuAl3 intermetallidi də təx-

minən həmin bərkliyə (4,90 GPa) malik olur 11. 

 

NƏTICƏ 

 

1. Ovuntu kompozisiyalarının bişirilməsində tət-

biq edilmiş yeni dilatometr maye fazalı bişirmənin spe-

sifik xüsusiyyətlrini nəzərə almaqla bişirmə prosesində 

cismin həm böyüməsini, həm də yığışmasını eyni vaxt-

da öyrənməyə imkan verir. Bununla bərabər dilatomet-

rin yeni konstruksiyası 10-5sm civarında maksimal də-

qiqliklə 2mm hədlərdə prespəstahların xətti ölçüləri-

nin mütləq dəyişməsini qeydə ala bilir.  

2.  Maye fazalı bişirmədə tərkibində eyni miqdar-

da alüminium olan prespəstahların böyüməsi onların 

ilkin məsaməliliyinin azalması ilə yüksəlir. Eyni ilkin 

məsaməlilikdə böyümə alüminiumun miqdarının art-

ması ilə (70 at%-dək) yüksəlir. Məsaməliliyin və alü-

miniumun konsentrasiyasının eyni olduğu halda mis 

ovuntusunun hissəciklərinin orta ölçüsünün artması ilə 

prespəstahların böyüməsi yüksəlir. Hissəciklərin yeni-

dən qruplaşması nəticəsində prespəstahların yığışması-

nı çağıran və cismin böyüməsini qabaqlayan dağılma, 

yalnız alüminiumun 75at% və daha çox miqdarında 

mümükündür.  

3. 80 at% Al konsentrasiyasında yığışma ilə 

müşayiət olunan bişirmənin gedişində bir müddət 

yığışma prosesi fasilə verir və prespəstahların 

böyüməsi müşahidə olunur. Prespəstahların 

böyüməsində istiliyin ayrılması ona dəlalət edir ki, 

alüminium atomlarının maye fazadan bərk fazaya 

üstünlük təşkil edən diffuziyasının meydana çıxması 

termodinamiki cəhətdən misin maye ərintidə həll 

olmasına nisbətən daha əhəmiyyətl rola malikdir.   

4. İntermetallidin formalaşması anında maye alü-

miniumda aparılan mikroanalizin məsaməliliyə dair 

məlumatlarına görə burada misin olmamamsı həm də 

ona dəlalət edir ki, maye fazalı bişirmədə intermetal-

lidin yaranması alüminumun maye fazadan bərkə doğru 

üstünlük təşkil edən diffuziyası yolu ilə baş verir. 
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5. Maye fazanın iştirakı ilə bişirmədə Al-Cu ovun-

tu kompozisiyaları birinci mərhələdə böyümə deforma-

siysına, ikinci mərhələdə isə yığışmaya məruz qalır.  

Əgər bişirmə temperaturunda bərk qarışıqda mi-

sin konsentrasiyası onun həll olma  həddini üstələmirsə, 

ovuntu cismləri yalnız böyüyürlər, maye fazanın bütün 

bişirmə dövrü boyunca mövcud olduğu şəraitlərdə isə 

böyümə yığışma ilə əvəz olunur. 

6. Maye fazalı bişirmədə ovuntu cisimlərinin bö-

yüməsi alüminium hissəciklərindən bərk fazanın yaran-

ması zamanı mis atomlarının maye ərintidən alümini-

uma diffuziya etməsi ilə, eləcə də dənələrin sərhədləri 

üzrə maye fazanın yaranması ilə əlaqədardır.  

7. Yığışma mərhələsində ovuntu cisimlərinin de-

formasiyası, bərk faza hissəciklərinin maye fazada həll 

olması və onların yenidən qruplaşması ilə çağrılır.  

8. Alınmış eksperimental nəticələr və müəyyən

edilmiş qanunauyğunluqlar, mis və alüminium əsaslı 

ovuntu materiallarının maye fazalı bişirilməsi prosesi-

nin fiziki mahiyyətini daha dərindən öyrənməyə imkan 

verir. İşin yerinə yetirilməsindən əldə olunan nəticələr 

yeni ovuntu materiallarının istehsalı sahəsində mövcud 

olan texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi üçün təklif 

olunan praktik metodların əlavə olaraq nəzəri və ekspe-

rimental cəhətdən əsaslandırılmasına xidmət edir. Cu-

Al sistemi əsasında yaradılmış ovuntu kompozisiya 

materialının təqdim olunan hazırlnama üsulu mövcud 

istehsal texnologiyasını sadələşdirilməsi və enerji is-

tehlakını azaldılması baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. 
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E.K.Yaqubov 

SOME PHYSİCAL PARAMETRES OF THE PROCESS OF LIQUİD-PHASE SINTERING OF 

COMPOSITIONS BASED ON THE Cu-Al POWDER SYSTEM 

With the help of dilatometric and structural studies, it was determined that Cu-Al-based grinding composite materials 

have the ability to heat in exothermic liquid phase in certain component ratios and temperature ranges, while maintaining the 

original shape of the pressed briquettes. By analyzing the changes in the test samples, the processes occurring in the heating of 

Cu-Al systemic preservatives in the presence of the liquid phase were clarified. The characteristics of the volume change 

observed in samples prepared from Cu-Al-based grinding compositions during liquid phase heating were analyzed. Regularities 

of exothermic liquid phase heating of Cu-Al alloys with high copper content were revealed and on this basis the technological 

basis for obtaining appropriate structural alloys was developed. 
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1.В недавней работе [1] была представлена новая модель точно решаемого линейного

нерелятивистского квантового гармонического осциллятора [1]. Данная модель обладает свойством 

полуконфайнмента. Это свойство заключается в том, что волновые функции стационарных состояний 

обращаются в нуль в двух крайних точках: 1) 𝑥 = 𝑎 и 2) 𝑥 = ∞ . Cвойство полуконфайнмента в этой 

модели достигается заменой постоянной массы 𝑚 = const эффективной массой 𝑀 = 𝑀(𝑥), зависящей от 

координаты. Из-за бесконечной глубины потенциальной ямы стационарные состояния системы имеют 

только дискретный спектр энергии. Соответствующие волновые функции стационарных состояний 

выражаются через полиномы Лагерра 𝐿𝑛
𝜆 (𝑥), однако ее энергетический спектр полностью совпадает с

энергетическим спектром нерелятивистского квантового гармонического осциллятора.  

       Цель настоящей работы — построить квантовые функции распределения, а именно стандартно-

упорядоченную квантовую функцию распределения и функцию Хусими для рассматриваемой 

полуограниченной модели линейного гармонического осциллятора. (В связи с этим отметим, что 

квантовая функция распределения Вигнера для данной модели не существует — соответствующий 

интеграл расходится.)   

2.Полуограниченная модель линейного гармонического осциллятора описывается следующим

уравнением Шредингера с зависящей от координаты массой 𝑀(𝑥) (см, например, [2]): 

{𝜕𝑥
2 −

𝑀′

𝑀
𝜕𝑥 +

2𝑀

ℏ2
[𝐸 − 𝑉(𝑥)]} 𝜓(𝑥) = 0,  (1) 

где 

𝑀(𝑥) =
𝑎𝑚

𝑎+𝑥
,   V(𝑥) =

𝑀(𝑥)𝜔2𝑥2

2
 ,  −𝑎 < 𝑥 < ∞ .  (2) 

Уравнение (1) имеет следующие собственные функции [1] 

𝜓𝑛(𝑥) = 𝑐𝑛 (1 +
𝑥

𝑎
)

𝜆0
2𝑎2

𝑒−𝜆0
2𝑎(𝑥+𝑎)𝐿𝑛

2𝜆0
2𝑎2

(2𝜆0
2𝑎2(𝑥 + 𝑎)),  (3) 

где  𝑛 = 0, 1, 2, 3, …  и  𝜆0 = √𝑚𝜔 ℏ⁄  . Приведем вид полиномов Лагерра. Они имеют вид [3, 4]

𝐿𝑛
𝛼 (𝑥) = (𝛼 + 1)𝑛 𝑛! Φ(−𝑛,⁄ 𝛼 + 1; 𝑥) ,    (𝛼)𝑛 = Г(𝛼 + 𝑛)  Г(𝛼).⁄  (4) 

Волновые функции (3) соответствуют уровням энергии 

𝐸𝒏 =  ℏ𝜔 (𝑛 +
1

2
)       (5) 

и удовлетворяют следующему условию ортонормированности 

 ∫ 𝜓𝑛
∗ (𝑥)

∞

−𝑎
𝜓𝑚(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛿𝑛𝑚.  (6) 

Из этого условия для нормировочной постоянной получаем выражение 

𝑐𝑛 = (−1)𝑛(2𝜆0
2𝑎2)𝜆0

2𝑎2+
1

2√
𝑛!

𝑎Γ(𝑛+2𝜆0
2𝑎2+1)

 .  (7) 

При выводе равенство (6) мы воспользовались условием ортогональности для полиномов Лагерра [4] 

∫ 𝑥𝛼 𝑒−𝑥𝐿𝑛
𝛼 (𝑥)𝐿𝑚

𝛼 (𝑥)
∞

0
𝑑𝑥 =

Г(𝑛+𝛼+1)

𝑛!
𝛿𝑛𝑚,  𝛼 > −1.         (8) 

3.Для чистых состояний стандартно-упорядоченная квантовая функция распределения определяется

следующим образом [5] 

𝐹𝑆(𝑥, 𝑝, 𝑡) =
1

√2𝜋ℏ
𝜓(𝑥, 𝑡)𝜙∗(𝑝, 𝑡)𝑒𝑖𝑝𝑥/ℏ ,  (9) 
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где 𝜙(𝑝, 𝑡) есть волновая функция в импульсном -представление: 

𝜙(𝑝, 𝑡) =
1

√2𝜋ℏ
∫ 𝜓(𝑥, 𝑡)𝑒−

𝑖𝑝𝑥

ℏ 𝑑𝑥.
∞

−𝑎
          (10) 

Для нахождения стандартно-упорядоченной квантовой функции распределения по формуле (9) нам 

сначала следует найти явно волновые функции в импульсном 𝑝- представление (10): 

𝜙𝑛(𝑝, 𝑡) =
1

√2𝜋ℏ
∫ 𝜓𝑛(𝑥, 𝑡)𝑒−

𝑖𝑝𝑥

ℏ 𝑑𝑥,
∞

−𝑎
 

𝜓𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝜓𝑛(𝑥)𝑒−𝑖
𝐸𝒏
ℏ

𝑡
, 𝜙𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝜙𝑛(𝑥)𝑒−𝑖

𝐸𝒏
ℏ

𝑡
.  (11) 

Поскольку волновые функции 𝜓𝑛(𝑥, 𝑡) (3) ортонормированы, то и волновые функции 𝜙𝑛(𝑝, 𝑡) (11) также

будут ортонормированными, т.е. ∫ 𝜙𝑛
∗(𝑝, 𝑡)

∞

−∞
𝜙𝑚(𝑝, 𝑡)𝑑𝑝 = 𝛿𝑛𝑚. Вводя обозначения 𝜁 = 2𝜆0

2𝑎(𝑥 + 𝑎),

0 < 𝜁 < ∞ и 𝑏 = 𝜆0𝑎, получим

𝜙𝑛(𝑝) =
1

√2𝜋ℏ

𝑐𝑛

2𝜆0𝑏
∫ 𝜁𝑏2

𝑒−
𝜁

2𝐿𝑛
2𝑏2

(𝜁)𝑒−
𝑖𝑝𝑥

ℏ 𝑑𝜁 ≡
∞

0

1

√2𝜋ℏ

𝑐𝑛

2𝜆0𝑏
𝑒

𝑖𝑝𝑎

ℏ  𝐼𝑛  (12) 

где 

𝐼𝑛 = ∫ 𝜁𝑏2
𝑒−𝑠𝜁𝐿𝑛

2𝑏2
(𝜁)𝑑𝜁

∞

0
,   𝑠 =

1

2
(1 + 𝑖

𝑝

𝜆0𝑏
).  (13) 

Для вычисления интеграла (13) воспользуемся формулой [6] 

∫ 𝑥𝛼−1𝑒−𝑝𝑥𝐿𝑛
𝜆 (𝑐𝑥)𝑑𝑥 =

Γ(𝛼)

𝑝𝛼 𝑃𝑛
(𝜆,𝛼−𝜆−𝑛−1)

(1 −
2𝑐

𝑝
)

∞

0
, Re𝑝 > 0, Re𝛼 > 0.      (14) 

В формуле (14) функции 𝑃𝑛
(𝛼,𝛽)

(𝑥) являются полиномами Якоби [3, 4]

𝑃𝑛
(𝛼,𝛽)

(𝑥) = (𝛼 + 1)𝑛 𝑛! 𝐹(−𝑛,⁄ 𝑛 + 𝛼 + 𝛽 + 1; 𝛼 + 1;
1−𝑥

2
). 

В результате для волновой функции в 𝑝- представление приходим к выражению 

𝜙𝑛(𝑝) =
1

√2𝜋ℏ

𝑐𝑛

2𝜆0
2𝑎

𝑒
𝑖𝑝𝑎

ℏ Γ(𝜆0
2𝑎2 + 1) [

2ℏ𝜆0
2𝑎(ℏ𝜆0

2𝑎 − 𝑖𝑝)

𝑝2 + ℏ2𝜆0
4𝑎2

]

𝜆0
2𝑎2+1

∙ 

∙ 𝑃𝑛

(2𝜆0
2𝑎2,−𝜆0

2𝑎2−𝑛)
(1 −

4ℏ𝜆0
2𝑎(ℏ𝜆0

2𝑎−𝑖𝑝)

𝑝2+ℏ2𝜆0
4𝑎2 ).       (15) 

С учетом 𝐹𝑛
𝑆(𝑥, 𝑝) =

1

√2𝜋ℏ
𝜓𝑛(𝑥, 𝑡)𝜙𝑛

∗(𝑝, 𝑡)𝑒
𝑖𝑝𝑥

ℏ ,  (3) и (15) находим окончательное выражение для 

стандартно-упорядоченной квантовой функции распределения 

𝐹𝑛
𝑆(𝑥, 𝑝) =

1

4𝜋ℏ

𝑐𝑛
2

𝜆0
2𝑎

Γ(𝜆0
2𝑎2 + 1) [

2ℏ𝜆0
2𝑎(ℏ𝜆0

2𝑎−𝑖𝑝)

𝑝2+ℏ2𝜆0
4𝑎2 ]

𝜆0
2𝑎2+1

(1 +
𝑥

𝑎
)

𝜆0
2𝑎2

×   

× 𝑒−(𝑥+𝑎)(𝜆0
2𝑎−

𝑖𝑝

ℏ
}𝐿𝑛

2𝜆0
2𝑎2

(2𝜆0
2𝑎2(𝑥 + 𝑎))𝑃𝑛

(2𝜆0
2𝑎2,−𝜆0

2𝑎2−𝑛)
(1 −

4ℏ𝜆0
2𝑎(ℏ𝜆0

2𝑎−𝑖𝑝)

𝑝2+ℏ2𝜆0
4𝑎2 ) ,      (16) 

где 𝑛 = 0, 1, 2, 3, … Отметим, что, как хорошо известно, в стационарном состоянии физические величины, 

характеризующие системы, от времени не зависят. 

4. Вычислим теперь квантовую функцию распределения Хусими. Она с нормировочным множителем

(𝜋ℏ)−1 в координатном представление определяется выражением [5, 6]

𝐹𝐻(𝑥, 𝑝, 𝑡) =
1

(2𝜋)
3
2ℏ𝐷

|∫ 𝜓(𝑥′, 𝑡)𝑒
−𝑖

𝑝𝑥′

ℏ
−

(𝑥−𝑥′)2

4𝐷2 𝑑𝑥′|

2

.          (17) 

Она ограничена как 0 ≤ 𝐹𝐻(𝑥, 𝑝, 𝑡) ≤ (𝜋ℏ)−1 . Здесь значение квадрата параметра 𝐷 равно 𝐷2 = 1 2⁄ 𝜆0
2 .

Перейдем теперь к вычислению явного вида функции распределения Хусими (17) для рассматриваемой 

квантовой системы в -ом стационарном состоянии, используя аналитическое выражение волновой 

функции этого состояния (3). Имеем 
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𝐹𝑛
𝐻(𝑥, 𝑝) =

1

(2𝜋)
3
2ℏ𝐷

|∫ 𝜓𝑛(𝑥′)𝑒
−𝑖

𝑝𝑥′

ℏ
−

(𝑥−𝑥′)2

4𝐷2 𝑑𝑥′|

2

.                               (18) 

    Представим (18) в виде 

𝐹𝑛
𝐻(𝑥, 𝑝) =

𝜆0

2𝜋ℏ√𝜋
|𝐴𝑛|2,   𝐴𝑛 = ∫ 𝜓𝑛(𝑥′)𝑒−𝑖

𝑝𝑥′

ℏ
−

𝜆0
2

2
(𝑥−𝑥′)2∞

−𝑎
𝑑𝑥′.                  (19) 

 

Подставив аналитическое выражение волновой функции 𝑛-го стационарного состояния (3) в (19), находим: 

 

𝐴𝑛 = 𝑐𝑛 ∫ (1 +
𝑥′

𝑎
)

𝑏2

𝑒
−

𝜆0
2

2
(𝑥−𝑥′)

2
−𝑏2(1+

𝑥′

𝑎
)−𝑖

𝑝𝑥′

ℏ 𝐿𝑛
2𝑏2

(2𝑏2 (1 +
𝑥′

𝑎
))

∞

−𝑎
𝑑𝑥′.         (20) 

 

     Для вычисления (20) воспользуемся операторным методом, т.е. учтем, что  

 

𝐿𝑛
2𝑏2

(2𝑏2 (1 +
𝑥′

𝑎
)) ∙ 𝑒−𝑖

𝑝𝑥′

ℏ = 𝐿𝑛
2𝑏2

(2𝑖𝜆0𝑏ℏ
𝑑

𝑑𝑝
+ 2𝑏2) ∙ 𝑒−𝑖

𝑝𝑥′

ℏ .                 (21) 

  Подстановка (21) в (20) дает   

                𝐴𝑛 =
𝑐𝑛

𝑐0
𝐿𝑛

2𝑏2
(2𝑖𝜆0𝑏ℏ

𝑑

𝑑𝑝
+ 2𝑏2) ∙ 𝐴0 ,     

 

𝐴0 = 𝑎𝑐0 ∫ 𝑦𝑏2
𝑒−𝑖

𝑝𝑎

ℏ
(𝑦−1)−

𝜆0
2

2
[𝑥−𝑎(𝑦−1)]2−𝑏2𝑦∞

0
𝑑𝑦 ,                          (22) 

 

где введена новая безразмерная переменная 𝑦 = 1 +
𝑥′

𝑎
 . Этот табличный интеграл выражается через 

функции параболического цилиндра 𝐷𝑣(𝑧) [8] 

 

∫ 𝑦𝛼−1𝑒−𝑝𝑦2−𝑞𝑦∞

0
𝑑𝑦 = Γ(𝛼)(2𝑝)−𝛼 2⁄ 𝑒

𝑞2

8𝑝𝐷−𝛼 (
𝑞

√2𝑝
) , Re𝛼, Re𝑝 > 0 .         (23) 

Поэтому для 𝐴0 получаем выражение  

𝐴0 =
(2𝑏)𝑏2+

1
2

√𝜆0Γ(2𝑏2+1)
Γ(𝑏2 + 1)𝑒

𝑧2

4
+𝛽𝐷−𝑏2−1(𝑧),                                      (24) 

 

где  𝑧 = −(𝜆0𝑥 + 𝑖 𝑝 √𝑚𝜔ℏ)⁄ , 𝛽 = −
1

2
(𝑏 + 𝜆0𝑥)2 + 𝑖𝑏 𝑝 √𝑚𝜔ℏ⁄  . С учетом теперь формул (19), (22) и (24) 

получаем следующая операторная формула для функции Хусими для -го стационарного состояния в виде 

 

𝐹𝑛
𝐻(𝑥, 𝑝) =

𝜆0

2𝜋ℏ√𝜋

𝑛!

(2𝑏2+1)𝑛
|𝐿𝑛

(2𝑏2)
(2𝑏2 + 2𝑖𝜆0𝑏ℏ

𝑑

𝑑𝑝
) ∙ 𝐴0|

2

.                  (25) 

 

Отметим, что используя степенного представления для полиномов Лагерра мы можем вычислить действие 

дифференциального оператора в (25) и тем самым получить аналитическую формулу для функции 

Хусими. Непосредственное вычисление функции Хусими по формуле (19) дает следующее выражение 

 

𝐹𝑁𝑛
𝐻 (𝑥, 𝑝) =

1

𝜋ℏ
𝑒

−
1

ℏ𝜔
(

𝑝2

2𝑚0
+

𝑚0𝜔2𝑥2

2
(𝑥2+4𝑎𝑥+2𝑎2))

𝑏2𝑏2+1
Γ(𝑏2 + 1)

Γ(𝑏2 +
1
2

)

(2𝑏2 + 1)𝑛

𝑛!
× 

× ∑
(−𝑛)𝑘(−𝑛)𝑠(𝑏2 + 1)𝑘(𝑏2 + 1)𝑠

(2𝑏2 + 1)𝑘(2𝑏2 + 1)𝑠

(2𝑏)𝑘+𝑠

𝑘! 𝑠!
×

𝑛

𝑘,𝑠=0

 

                              × 𝐷−(𝑏2+𝑘+1) (−𝜆0 (𝑥 − 𝑖
𝑝

𝑚0𝜔
)) 𝐷−(𝑏2+𝑠+1) (−𝜆0 (𝑥 + 𝑖

𝑝

𝑚0𝜔
)).                                        (26) 

 

Представление (25) удобно для вычисления предела 𝐹𝑛
𝐻(𝑥, 𝑝) при 𝑎 → ∞. Таким образом 

воспользовавшись предельной формулой  

                                           lim
α→∞

(
2

α
)

1

2
n

𝐿𝑛
(𝛼)

((2𝛼)
1

2𝑥 + 𝛼) =
(−1)𝑛

𝑛!
𝐻𝑛(𝑥)                                         (27) 

 

легко можем найти предел функции Хусими. Можно показать, что этот предел, как и должно быть, 

совпадает со соответствующим известным выражением для нерелятивистского линейного гармонического 

осциллятора, т.е. lim
𝑎→∞

𝐹𝑛
𝐻(𝑥, 𝑝) = 𝐹𝑁𝑛

𝐻 (𝑥, 𝑝), где (см., например, [9]) 
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𝐹𝑁𝑛
𝐻 (𝑥, 𝑝) =

1

2𝜋ℏ
[

1

ℏ𝜔
(

𝑝2

2𝑚
+

𝑚𝜔2𝑥2

2
)]

𝑛

𝑒−
1

ℏ𝜔
(

𝑝2

2𝑚
+

𝑚𝜔2𝑥2

2
)
.   (28) 

_______________________________ 
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     InSe kristallarında defektlərin yaratdığı lokal mərkəzlərin yerləşmə dərinlikləri, konsentrasiyaları və qeyri əsas 

yükdaşıyıcıların zəbt olunma əmsalları hesablanmışdır E1=Ec-0,05eV; E2=Ec-0,34eV; E= Ec-0,56eV; Ec= Ec-0,40eV; 

Er=Ev+0,50eV. Otaq tempuraturunda həmin mərkəzlərin konsentrasiyası N1=9.71018sm-3; N=2.41014sm-3; Nr = 61015sm-3, 

maye azot temperaturunda r və S mərkəzləri üçün əsas və qeyri əsas yükdaşıyıcıların zəbt olunma əmsalları isə uyğun olaraq 

nS =10-18sm2, Ar=310-19sm2 ,pS =10-17sm2 , Pr=310-16sm2 və PrnS nr olmuşdur. 

Açar sözlər: defekt, yapışma səviyyələri, rekombinasiya mərkəzi, kriteriya, hal diaqramı. 

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

GİRİŞ 

A3B6 laylı kristallarında yaranan defektlər aşağı-

dakı qruplara bölünürlər: məxsusi (struktur) defektləri, 

idarə olunmayan aşqar defektləri, xüsusi daxili aşqar 

defektləri, radiasiya defektləri, termiki defektlıər 1,2. 

Bu defektlər kristalların araşdırılması zamanı mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. A3B6  laylı kristalların və onların 

əsasında üçqat  analoqların alınma üsulundan asılı ola-

raq elektrofiziki xassələrinə temperaturun, elektromaq-

nit dalğalarının, tezliyin, verilən elektrik sahəsinin gər-

ginliyinin, şüalanmanın və s. təsiri intensiv surətdə 

araşdırılır. Bunlardan bəzilərinin qısa məzmununa ba-

xaq: Yüksək müqavimətli laylı InSe, GaSe və GaS 

monokristallarının C oxu istiqamətində 77-450K inter-

valında, VAX-ın temperatur asılılığı öyrənilmişdir. 

Məlum olmuşdur ki, bu yarımkeçiricilərdə cərəyan ke-

çiriciliyinin mexanizmi temperaturdan kəskin asılır. 

Nisbətən yüksək temperaturlarda T200K-də nümunə-

lərin VAX-ı FYMC(Fəza yüklərinin məhdudlaşmış 

cərəyan)  nəzəriyyəsinə və  makroqeyribircins yarım-

keçiricilər üçün işlənmiş iki çəpərli modelə tabe olur 

3. 

 Defeklər kristalların fizki xfssələrinin öyrənilmə-

sidə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  InSe laylı düzləndi-

ricilərinin elektrik və fotoelektrik xassələrinə qamma-

neytron şüalanmasının (effektiv enerjisi Eef=6MeV 

olan və dozası 1012−1013 el/sm2 təsiri öyrənilmişdir. 

Dozanın  maksimal qiymətində VAX yaxşılaşır, qısa 

qapanma cərəyanı hiss olunmayacaq dərəcədə azal-

dıqda  sərbəst gedişin gərginliyi artır. Konturda foto ca-

vabın spektrinin dəyişməsi ümumilikdə müəyyən olun-

mayıb. Hətta şüalanmanın başlangıc anında InSe əsaslı 

günəş elementləri güclü deqradasiyaya ugrayır. Alınan 

nəticələrə əsasən bu fotodiodlardan müxtəlif növ radia-

siyaya davamlı fotodetektorların hazırlanmasında isti-

fadə oluna bilər 4. 

Ədəbiyyatlardan məlumdur ki, InSe kristallarının 

qadağan olunmuş zonalarında dayaz  və dərin -ya-

pışma səviyyələri, yavaş r- və tez S rekombinasiya 

mərkəzləri var 6,7. Yapışma mərkəzlərinin parametr-

lərini təyin etmək  üçün aşağıdakı kriteriyadan istifadə 

olunur 8.  

Yavaş mərkəzlər üçün 

  = 
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−

− −
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mm
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e
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2
,       

Tez mərkəzlər üçün 

    = 
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−

− −

t

mm

E

kT
e
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TT 2
11

12

2
,      

şərtləri ödənilməlidir. 

Burada T1 – TSC-nin (Termo stimullaşmış cə-

rəyan) artma istiqamətının yarım hündürlüyünə uyğun 

olan temperatur, T2 - TSC-nın azalma istiqamətının ya-

rım hündürlüyünə uyğun olan temperatur, Tm - TSC-da 

alınmış pikə uyğun olan temperatur, Et-lokal mərkəz-

lərin  yerləşmə dərinliyidir. 

EKSPERİMENT VƏ MÜZAKİRƏ 

TSC metodunun çatışmazlıqlarından biri odur ki, 

eyni zamanda həm lokal səviyyələrin konsentrasiyasını 

və en kəsiyinin sahəsini təyin etmək mümkün deyil. 

Ona görə də,  InSe kristallarında mərkəzlərin enerji 

dərinlikləri, konsentrasiyaları və yükdaşıyıcıların zəbt 

olunma əmsalları  Lampert nəzəriyyəsinə ğörə hesab-

lanmışdır: E1=Ec -0,05eV; E2=Ec-0,34eV; E = Ec-

0,56eV; ES=Eo-0,40eV; Er= Ev+0,50eV otaq 

temperaturunda həmin mərkəzlərin konsentrasiyası 

N1=9.71018sm-3; N=2.41014sm-3; Nr=61015sm-3 

olur. Maye azot temperaturunda r və S mərkəzləri tərə-

findən əsas və qeyri əsas yükdaşıyıcıların zəbt olunma 

əmsalları üçün isə uyğun olaraq nS =10-18sm2, 

nr=310-19sm2 , pS =10-17sm2 , Pr=310-16sm2 və 

PrnS nr olmuşdur[4].  InSe monokristallarının 

nadir torpaq elementləri (NTE) olan Sm və Er ilə 

aşqarladıqda  texnoloji və fiziki xassələrdə  baş verən 

dəyişikliklər [9,10] işlərdə göstərilmişdir. Ədəbiyyatda 

[2,5] InSe monokristallarının fiziki-kimyəvi və elek-

tron xassələrinə Dy, Ho nadir torpaq elementlərinin tə-

sirinin nəticəsində həmin atomların kristala daxil olma-

sının aşağıdakı mexanizmi təklif olunur. Bu işlərdə [2, 

5] atomların nisbətən aşağı miqdarlarında aşqar ionları

kristala daxil olaraq qəfəsdə düyünlər  arasında nöqtəvi 
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defektlər (daxil olma) şəklində ionlaşırlar və sonradan 

temperatur dəyişməsi ilə bu defektlər kristal daxilində 

öz yerlərini dəyişirlər. Nəticədə, bir tərəfdən həm kris-

talın strukturunun defektliyi çoxalır, digər tərəfdən isə 

makroskopik qeyri-bircinsliyin ölçüləri artır. Təbii ki, 

bu mexanizm, öz növbəsində uyğun araşdırmada faza-

ca qeyri-bircins kristallarda müşahidə olunan struktur 

defektlərinin  güclənməsinə səbəb olur. Aşqar atomları-

nın sonrakı artımı zamanı onlar kristaldakı III qrup ele-

menti olan In-un vakant yerləri tərəfindən tutulur. Nəti-

cədə kristalda laylararası nizamlılıq tədricən bərpa olu-

nur, sonra birləşmənin A-ionunun NTE ionu ilə əvəz 

olunması hesabına laylararası əlaqə güclənir, bu isə öz 

növbəsində kristalın defektlik dərəcəsinin, həmçinin 

onun fazaca qeyri-bircinsliyinin azalmasına səbəb olur. 

Çox güman ki, belə aşqarlamada, yəni kristala nisbətən 

böyük konsentrasiyalı NTE olan aşqarlar daxil edil-

dikdə yaranan elektron xassələri, qadağan olunmuş zo-

nada uyğun lokal səviyyələr fazaca bircins kristalların 

elektron xassələrinə oxşayır. Deyilən bu mülahizələr 

kristala daxil edilən uyğun aşqarların A-ion və kovalent 

radiuslarının ədəbiyyatla müqayisəsi bir daha təsdiq 

olunur 1, 2. Qeyd olunan parametrlərin qiyməti aşağı-

dakı kimidir: 

1. Aşqarların ion radiusu  RSm = (+ 3e) 9,64 Å ,

REr=(+3e)8,81 Å.

2. Aşqarların  kovalent radiusu   RSm = 16,2 Å ,

REr=15,7 Å.

3. Atomlararası məsafə  ~3,16 Å

4. Laylararası məsafə ~8,16 Å.

5. A- komponentinin ion radiusu In+3=0,92 Å.

6. A-komponentinin kovalent radiusu: RIn=1.46 Å 

Şəkil 1. InSe tərəfdən İnSe- SmSe ərintisinin hal 

 diaqramı a) və mikromöhkəmlik b) 

Şəkil 2. InSe tərəfdən İnSe-ErSe ərintisinin hal 

 diaqramı a) və mikromöhkəmlik b) 

Şəkil 1 və  şəkil 2-də uyğun olaraq InSe-SmSe və InSe-

ErSe sistemlərinin hal diaqramları göstərilmişdir. 

NƏTİCƏLƏR 

Aşqarlanma kristalın nöqtəvi defekt strukturunu 

bir növ qaydaya salır və  müxtəlif tip lokal səviyyələrin 

konsentrasiyasını idarə edir. Yəni aşqarlanmış nümunə-

lər üçün fotocərəyannın temperatur asılılığının forması-

nın dəyişməsi faktı kristalın qadağan olunmuş zonasın-

dakı r-rekonbinasiya və -tutma mərkəzlərinin konsen-

trasiyasının dəyişməsi ilə bağlıdır.  

InSe kristallarında defektlərin yaratdığı lokal 

mərkəzlərin yerləşmə dərinlikləri, konsentrasiyaları və 

qeyri-əsas yükdaşıyıcıların zəbt olunma əmsalları he-

sablanmışdır: E1=Ec-0,05eV; E2=Ec-0,34eV;         

E=Ec-0,56eV; Es= E0-0,40eV; Er=Ev+0,50eV. Otaq 

tempuraturunda həmin mərkəzlərin konsentrasiyaları 

N1=9.71018sm-3; N=2.41014sm-3; Nr=61015sm-3 olur. 

Maye azot temperaturunda r və S mərkəzləri üçün 

əsas və qeyri əsas yükdaşıyıcıların zəbt olunma 

əmsalları isə nS =10-18sm2, Ar=310-19sm2,          

pS =10-17sm2, Pr=310-16sm2 və PrnSnr 

olmuşdur. 
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Г.И. Исаков, А.А. Исмаилов,* А.А. Исмаилов 

 

ДЕФЕКТЫ В СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛАХ InSe 

         

 Рассчитаны глубины, концентрации и коэффициенты захвата неосновных носителей заряда в 

локальных уровнях, созданных дефектами в кристаллах InSe  Eа1 = Ec-0,05эВ;  Еа2 = Ec-0,34 эВ;                                 

Eβ = Ec-0,56эВ; ES = Ео-0,40 эВ; Er = Ev + 0,50 эВ. Концентрация этих центров при комнатной температуре 

Nа1 = 9,7∙1018 см-3; Nа = 2,4∙1014см-3; Nr = 6∙1015см-3, коэффициенты захвата основных и неосновных 

носителей для центров r и S при температуре жидкого азота составляют γnS = 10-18см2, γAr = 3∙10-19см2,               

γ pS = 10-17см2 соответственно γPr = 3∙10-16см2 и γPr˃˃γnS˃˃γnr. 

 

 

Q.İ. Isakov, A.A. Ismayilov, * A.A. Ismayilov 

 

DEFECTS IN InSe LAYERED CRYSTALS 

 

         Depths, concentrations and ratios of non-basic charge carriers capture in the local centers created by defects 

in the levels of InSe Eа1 = Ec-0,05eV; Еа2 = Ec-0,34 eV; Eβ = Ec-0,56 eV; ES = Ео-0,40 eV; Er = Ev + 0,50 eV 

crystals were calculated. Concentration of these centers at room temperature are Nа1 = 9,7∙1018 cm-3;                                 

Nа = 2,4∙1014см-3; Nr = 6∙1015 cm-3, the ratios of the basic and non-basic carriers capture for the r and S centers at 

the temperature of liquid nitrogen are γnS = 10-18 cm2, γAr = 3∙10-19 cm2, γ pS = 10-17 cm2, hence γPr = 3∙10-16см2 и 

γPr˃˃γnS˃˃γnr.  
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Dünya yaxınlaşan qalıq yanacaq qıtlığı ilə üzləşdiyi üçün dərhal neft, alternativ enerji mənbələri tapılmalıdır. Günəşdən 

enerji toplamaq üçün müxtəlif vasitələr, o cümlədən fotovoltaiklər (PV), nazik təbəqə günəş elementləri, kvant nöqtəli ele-

mentlər, konsentrasiyalı PV və praktiki baxımdan daha səmərəli olan istilik günəş elektrik stansiyaları təqdim olunur. Nəhayət, 

kosmik (peyk) günəş enerjisinin perspektivləri nəzərdən keçirilir. Xəbərdarlıq odur ki, bütün dünya elektrik enerjisi büdcəsi 

günəş enerjisindən istifadə etməklə qarşılana bilsə belə, elektrik enerjisi kimi istifadə edilməyən, lakin istilik enerjisi (istilik) 

kimi istifadə olunan enerjinin qalan 80%-ni hələ də qalıq yanacaqların olmadığı şəraitdə tapmaq lazımdır. Ən aktualı odur ki, 

ucuz bol xam neftin (pik neft) azalması, əsasən elektrikləşdirilmiş nəqliyyat sistemi yaradılmayınca günəş enerjisi ilə əvəz tapa 

bilməyəcək və bunu həyata keçirmək üçün kifayət qədər vaxt və ənənəvi enerjinin qalması mübahisəlidir. 

Açar sözlər: Günəş enerjisi, Günəş batareyası, nüvə sintez reaktoru, enerji qülləsi, Fresnel və parabolik reflektorları. 

UOT: 620.92 

GİRİŞ 

Yenilənə bilməyən enerji mənbələri əsrlər boyu 

yatmış fosil ehtiyatlarını boşaldan mənbələrdir. Bu, bu 

enerji ehtiyatlarının tükənməsi ilə nəticələnir. Bu mən-

bələrin əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını qeydə alan və 

hazırda bu enerji ehtiyatlarını dərin yeraltı qazma işlə-

rinin yan təsirlərindən əziyyət çəkən bir çox ölkə var. 

Bu ölkələrə nümunə olaraq Çin və Hindistanı göstər-

mək olar. Ətraf mühitin təsiri o qədər böyükdür ki, yal-

nız bu iki ölkəyə səyahət edərək, çılpaq gözlər tərəfin-

dən görüləcək nümunə işlərində birbaşa təcrübə əldə 

edə bilərsiniz. Bütün dünyada davamlı inkişafla bağlı 

artan narahatlıqlar ilə günəş enerjisi sənayesi bir neçə 

ildən sonra sürətlə inkişaf edən bir sənayeyə çevrilə-

cəkdir. Günəş milyardlarla ildir enerji istehsal edir, hə-

yat formaları üçün ən vacib enerji mənbəyidir. Günəş 

enerjisi texnologiyaları, günəş enerjisini evləri işıqlan-

dırmaq, isti su istehsal etmək, evləri qızdırmaq üçün is-

tifadə edir. Fosil yanacaqlar kimi bərpa olunmayan 

mənbələrdən fərqli olaraq bərpa olunan bir enerji mən-

bəyidir.  Günəş enerjisinin əsas faydası heç bir çirklən-

dirici maddə istehsal etməməsi və ən təmiz enerji mən-

bələrindən biri olmasıdır.Yenilənə bilən bir enerji mən-

bəyidir, az texniki xidmət tələb edir və quraşdırılması 

asandır. Günəş enerjisinin sahib olduğu yeganə məhdu-

diyyət gecə istifadə edilə bilməməsidir və yer üzündə 

alınan günəş işığının miqdarı yerdən, günün vaxtından, 

ilin vaxtından və hava şəraitindən asılıdır. Günəş 

enerjisi tükənməyən bərpa olunan enerji mənbəyidir və 

təbiətdə boldur.  Qalıq yanacaqları yandırmaqla 

elektrik enerjisi əldə etməyin bir çox yolu var və s., la-

kin bütün bu üsullar bir çox ekoloji problemlərə səbəb 

olur. Bunları ən azı müəyyən dərəcədə aradan qaldır-

maq üçün təbiətdə mövcud olan külək və günəş enerjisi 

kimi pulsuz mənbələrdən istifadə edə bilərik. İşıq ener-

jisi günəş batareyası vasitəsilə elektrik enerjisinə çevri-

lir.Günəş batareyası işıq enerjisini elektrik enerjisinə 

çevirmək üçün əsas vahiddir. 

1. Günəş enerjisinin qlobal tələblərə cavab vermə

potensialını qiymətləndirməyə kömək edə biləcək 

bir  neçə fakt göstərmək olar. 

-  Günəş enerjisi tamamilə pulsuz bir enerji mənbəyidir 

və bolluq içərisindədir. Günəş yerdən 90 milyon mil 

uzaqlıqda olsa da, işığın bu qədər məsafədən keçməsi 

10 dəqiqədən az vaxt alır. 

 -  Günəşdən gələn parlaq istilik və işığdan ibarət olan 

günəş enerjisi, fotovoltaik hüceyrələr, günəş isidilməsi, 

süni fotosintez, günəş memarlığı və günəş istilik elek-

trik enerjisi kimi bəzi müasir texnologiyalardan istifadə 

edilə bilər.  

 - Günəş texnologiyası aktiv və passiv olaraq ayırd edi-

lə bilər. Fotovoltaik panellər və günəş enerjisindən is-

tifadə edən günəş termal kollektorları aktiv günəş tex-

nologiyasının nümunələridir. Passiv texnologiya, hava 

sirkulyasiyasını yaxşılaşdırmaq üçün otaqlar tikməyi, 

günəş işığından əlverişli istifadə etmək üçün məkanı 

yönəltməyi özündə birləşdirir. 

 -  Yer kürəsi atmosferin üst qatında daxil olan günəş 

radiasiyasını alır. Təxminən 30%-i yenidən kosmosa 

əks olunur, qalan hissəsi isə okeanlar, buludlar və tor-

paq massaları tərəfindən udulur. 

 - Su dövrü günəş izolyasiyasının vacib bir nəticəsidir. 

Yer, okeanlar və atmosfer günəş radiasiyasını udur və 

istiliyi yüksəlir. Konveksiyaya səbəb olan isti hava oke-

anlardan qalxır. Bu hava yüksək hündürlüyə qalxdıqda, 

su buxarının kondensasiyası nəticəsində buludlar yara-

nır. Bu buludlar suyun yenidən yer üzünə çıxmasına sə-

bəb olan yağışlara səbəb olur və bu da su dövranını ta-

mamlayır.  

 -  Günəş enerjisinin də başqa bir istifadəsi var. Foto-

sintez vasitəsi ilə günəş enerjisi yaşıl bitkilər tərəfindən 

kimyəvi enerjiyə çevrilir və bu da fosil yanacağı təşkil 

edən biokütlə yaradır. 

 -  Bağçılıq və əkinçilik günəş enerjisindən maksimum 

istifadə etməyə çalışır. Bunlara əkin dövrlərinin vaxtı 

və bitki növlərinin qarışdırılması kimi üsullar daxildir. 

İstixanalar, il boyu xüsusi bitkilərin becərilməsini təş-
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viq etmək üçün işığı istiyə çevirmək üçün də istifadə 

olunur. 

 -  Günəş enerjisi ilə işləyən isti su sistemləri suyun isti-

ləşməsi üçün günəş enerjisindən istifadə edir. Müəyyən 

ərazilərdə, 60С qədər yüksək temperaturda ölkə daxi-

lində istifadə olunan suyun 60-70% -i günəş isitmə ilə 

təmin edilə bilər. 

 -  Günəş enerjisi içməli və ya duzlu su hazırlamaq üçün 

də istifadə edilə bilər. Elektrik və kimyəvi maddələrdən 

istifadə edilmədən, çirkab suları təmizlənə bilər. Dəniz 

suyundan duz yaratmaq da günəş enerjisinin ən qədim 

istifadələrindən biridir. 

2. Günəş enerjisi haqqında faktlar

Günəşdən gələn enerjidən istifadə etmək böyük 

vədlər verir, gələcək enerji ehtiyaclarını ödəmək, çünki 

günəş enerjisi (a) bərpa olunan və təmiz enerji mənbə-

yidir. 

Qalıq yanacaqlar nəhayət tükənəcək və nüvə ener-

jisinin gələcəyi qeyri-müəyyəndir.Bu səbəblərə görə 

başqa enerji mənbələrindən istifadə etmək lazımdır. 

Günəş enerjisi bu mənbələrdən biridir. 

Günəş enerjisi əslində hidrogen yanacağı ilə işlə- 

yən nəhəng nüvə sintez reaktoru olan günəş tərəfindən 

istehsal olunur. Günəş hər saniyə beş milyon ton mad-

dəni enerjiyə çevirir. Günəş enerjisi Yer səthinə ultra-

bənövşəyi (UV) işıq, görünən işıq və infraqırmızı işıq 

şəklində çatır. Bir çox digər elektromaqnit dalğaları at-

mosferin yuxarı hissələrində dayandırılır. Alimlər gü-

nəşin qarşıdakı beş milyard il ərzində işıq və istilik 

enerjisini təmin etməyə davam edəcəyini gözləyirlər. 

Konsentratlaşdırılmış Günəş Enerjisi (CSP) Günəş 

enerjisi elektrik generatoruna qoşulmuş turbin fırlanan 

buxar istehsal etmək üçün mayenin qızdırılması üçün 

istifadə edilə bilər. Bu sistemlərə günəş istilik elektrik 

sistemləri deyilir. Konsentrasiya edilmiş günəş enerjisi 

sistemləri günəş işığını əks etdirmək və kiçik bir sahəyə 

cəmləşdirmək üçün güzgülərdən istifadə edir. Konsen-

trasiya edilmiş günəş işığı mayeni qızdırır və buxar ya-

radır, daha sonra elektrik enerjisi yaradan turbinə güc 

verir. Bir növ günəş istilik elektrik sistemi, günəş ener-

jisi qülləsi, günəş işığını izləmək və istilik toplama qül-

ləsinin yuxarı hissəsinə fokuslamaq üçün güzgülərdən 

istifadə edir (şəkil 1.b). 

Şəkil 1a. Günəş enerjisinin bərpa və təmiz enerjinin mənbəyi. 

Şəkil 1b. Elektrik Qülləsi Elektrik Stansiyası 
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Dünyanın ən böyük işləyən enerji qülləsi sistemi 

Kaliforniyanın Mojave səhrasındakı İvanpah Günəş 

Elektrik Yaratma Sistemidir.  

Günəş istilik elektrik sisteminin birinci növü ərəb 

növ adlanır. O, xətti konsentrator sistemidir və növ ki-

mi formalı əyri, əyilməmiş kollektorlardan istifadə edir. 

Konsentrasiya edilmiş günəş işığı borulardan ke-

çən işçi mayeni qızdırır və daha sonra elektrik enerjisi 

yaratmaq üçün istilik mənbəyi kimi istifadə olunur 

(şəkil 2).  

Günəş istilik elektrik sisteminin ikinci növü para-

bolik növ adlanır. O, xətti konsentrator sistemidir və 

nov kimi formalı əyri, aynalı kollektorlardan istifadə 

edir. 

Konsentrasiya edilmiş günəş işığı borulardan ke-

çən işçi mayeni qızdırır və daha sonra elektrik enerjisi 

yaratmaq üçün istilik mənbəyi kimi istifadə olunur (şə-

kil 2). 

Şəkil 2. Parabolik Sərt Kollektorlardan istifadə edən Xətti Konsentrator Elektrik Stansiyası 

Şəkil 3. Qab/Mühərrik Elektrik Stansiyası 

Günəş istilik elektrik sisteminin üçüncü növü, gö-

rünüşünə bənzər güzgülü qabdan istifadə edən Dish 

Stirling sistemidir. Peyk antenası (şəkil 3). Bu sistem, 

digərləri kimi, günəş enerjisini cəmləşdirmək və əks et-

dirmək üçün güzgülərdən istifadə edir və yaranan istilik 

günəş işığını qəbuledicidə cəmləşdirməklə elektrik 

enerjisi istehsal etmək üçün istifadə olunur.  

Fresnel reflektorları adlanan günəş istilik elektrik 

sistemi günəş işığını reflektorların ümumi fokus nöqtə-

sində yerləşən sabit uducuya yönəldən güzgülərin 

uzun, nazik seqmentləridir. Düz güzgülər parabolik ref-

lektorlardan daha çox əks etdirən səthə imkan verir və 

daha ucuzdur.  

Günəş enerjisi ilə işləyən elektrik sistemləri yana-

caq xərclərinə, aşağı istismar və texniki xidmət xərclə-

rinə malik deyil, işləyərkən praktiki olaraq heç bir 

emissiya və ya tullantı yaratmır və hətta evlərin dəyə-

rini artırır. Günəş elektrik sistemləri tez və müxtəlif öl-

çülərdə tikilə bilər. Onlar kənd yerləri, inkişaf etməkdə 

olan ölkələr və mərkəzləşdirilmiş elektrik enerjisinə 

çıxışı olmayan digər icmalar üçün çox uyğundur. 

3. Günəş enerjisinin də məhdudiyyətləri

 Günəş elementlərinin gecələr məhdud və buludlu 

günlərdə daha az olması istehsal olunan elektrik ener-

jisinin saxlanmasını zəruri edir. Bu sistemləri dəstəklə-

mək üçün ehtiyat generatorlar da istifadə edilə bilər. 

Fotovoltaik elementlərin istehsalı zamanı bəzi zəhərli 

materiallar və kimyəvi maddələr istifadə olunur. Bəzi 

sistemlər istiliyi ötürmək üçün təhlükəli mayelərdən 

istifadə edə bilər. Mənfi təsirlər təmizlənmiş və ya 

böyük günəş enerjisi istehsal edən sahələr üçün istifadə 

olunan ərazilərdə yaşana bilər. 

Böyük miqyaslı günəş elektrik sistemləri günəş 

enerjisini toplamaq üçün böyük miqdarda torpaq tələb 
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edir. Torpaq ekoloji cəhətdən həssas ərazidədirsə, və ya 

başqa məqsədlər üçün lazımdırsa, bu, münaqişələrə 

səbəb ola bilər. Quşlar və həşəratlar birbaşa CSP tərə-

findən cəmlənmiş işıq şüasına uçarsa, ölüm baş verə bi-

lər. Bəzən irimiqyaslı günəş elektrik sistemləri səhra-

larda və ya kənar ərazilərdə yerləşdirilir. 

Başqa bir fikir günəş batareyalarını damlarda, da-

yanacaqların üstündə, həyətlərdə və magistral yolların 

kənarında yerləşdirmək və sonra sistemləri elektrik 

şəbəkəsinin elektrik xətti sisteminə qoşmaqdır. Günəş 

elektrik sistemlərinin istifadəsi artdıqca, insanların gü-

nəşə çıxış hüququnu qorumaq üçün qanunlara ehtiyac 

ola bilər. 

Günəşin daha beş milyard il bugünkü kimi qala-

cağı gözlənilir. Günəş enerjisinin yaxın gələcək üçün 

yığılmasını təxmin edə bildiyimiz üçün günəş enerjisi 

ilə bağlı proqnozlar optimistdir. Kommunal miqyaslı 

günəş enerjisi istehsalında davamlı artım gözlənilir. 

4. Günəşin elastikliyi və ekoloji faydaları

 Günəş panellərinin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə 

aşağı düşsə də, digər günəş qurğuları (məsələn, CSP) 

istehsal etdikləri elektrik enerjisinin miqdarı ilə müqa-

yisədə nisbətən bahadır. Torpaq problemləri və elektrik 

enerjisinin saxlanması, və ya ehtiyat sistemlərinə ehti-

yac da bir çox mütəxəssisin aradan qaldırıla biləcəyinə 

əmin olan maneələrdir. Yaxın gələcəkdə günəş elektrik 

sistemlərinin istifadəsi çox güman ki, günəş işığının bol 

olduğu hissələrində artmağa davam edəcək. 

Son 100 ilin əksər vaxtını elektrik şəbəkələri is-

tehlakçıları uzaqda yerləşən böyük həcmli, mərkəzləş-

dirilmiş enerji istehsalı ilə məşğul olurdu. 

Müasir elektrik şəbəkələri daha mürəkkəbdir. Bö-

yük kommunal miqyaslı stansiyalara əlavə olaraq, mü-

asir şəbəkələrə günəş və külək kimi dəyişən enerji mən-

bələri, enerji saxlama sistemləri, invertorlar kimi elek-

trik enerjisi elektron cihazları və damüstü qurğular və 

mikro şəbəkələr kimi kiçik miqyaslı enerji istehsal 

sistemləri daxildir. Bu kiçik miqyaslı və dağılmış enerji 

mənbələri ümumiyyətlə paylanmış enerji resursları 

(DER) kimi tanınır. 

Elektrik şəbəkəsi ötürücü və paylayıcı sistemlərə 

bölünür. Ötürmə şəbəkəsi böyük elektrik stansiyaları 

kimi mərkəzləşdirilmiş istehsal mənbələrindən elektrik 

enerjisini daşıyan yüksək gərginlikli elektrik xətləri 

şəbəkəsidir. Bu yüksək gərginliklər enerjinin həddin-

dən artıq itkisiz uzun məsafələrə daşınmasına imkan 

verir. Paylayıcı şəbəkə sonda evlərə və müəssisələrə ça-

tan aşağı gərginlikli xətlərə aiddir. 

Yarımstansiyalar və transformatorlar gücü yüksək 

və aşağı gərginlik arasında çevirir. Ənənəvi olaraq, 

elektrik enerjisi bu sistemlər vasitəsilə yalnız bir yolla 

axmalı idi: mərkəzi istehsal mənbəyindən istehlakçıya. 

Bununla belə, damdakı günəş enerjisi kimi sistemlər 

indi şəbəkənin ikitərəfli elektrik axınını idarə etməsini 

tələb edir, çünki bu sistemlər yaratdığı artıq enerjini 

yenidən şəbəkəyə daxil edə bilər. 

NƏTİCƏ 

Elektrik şəbəkəsində artan günəş və DER enerjini 

bir formadan digərinə çevirən daha çox güc elektron ci-

hazlarının inteqrasiyası deməkdir. Bu, elektrik enerji-

sinin hara getdiyindən və necə istifadə olunacağından 

asılı olaraq yüksək və aşağı gərginlik arasında konver-

tasiya, enerji axınının miqdarının tənzimlənməsi və ya 

birbaşa cərəyan (DC) və alternativ cərəyan (AC) elek-

trik arasında çevrilməni əhatə edə bilər.  

2030-cu ilə qədər elektrik enerjisinin 80%-i elek-

trik elektron cihazları vasitəsilə axacaq. Günəş enerjisi-

nin inteqrasiyası üçün xüsusilə vacib olan bir növ elek-

trik elektron cihazı inverterdir. İnverterlər günəş pane-

linin yaratdığı DC elektrik enerjisini elektrik şəbəkə-

sinin istifadə etdiyi AC elektrik enerjisinə çevirir. 

_______________________________ 
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DIFFERENT SOLAR - BASICS OF HEAT ENERGY 

As the world faces an impending residual fuel shortage, oil and alternative energy sources must be found immediately. 

Various means of collecting energy from the sun are available, including photovoltaics (PV), thin-layer solar cells, quantum 

dot elements, concentrated PV, and more efficient thermal solar power plants. 

Finally, the prospects of space (satellite) solar energy are considered. The caveat is that even if the entire world electricity 

budget can be met by using solar energy, the remaining 80% of the energy that is not used as electricity but used as heat energy 

(heat) must still be found in the absence of residual fuels. Most importantly, the reduction in cheap crude oil (peak oil) will not 

be able to replace solar energy until an electrified transport system is in place, and it is arguable that there is enough time and 

conventional energy left to do so. 
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У.И. Ашурова, Г.К. Абдуллаева 

РАЗНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ - ОСНОВЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Поскольку мир сталкивается с надвигающейся нехваткой остаточного топлива, необходимо немедленно 

найти нефть и альтернативные источники энергии. Доступны различные средства сбора солнечной энергии, в том 

числе фотогальваника, тонкослойные солнечные элементы, элементы с квантовыми точками, концентрированные и 

более эффективные тепловые солнечные электростанции. Наконец, рассматриваются перспективы космической 

(спутниковой) солнечной энергетики. Предостережение заключается в том, что даже если весь мировой бюджет 

электроэнергии может быть покрыт за счет использования солнечной энергии, оставшиеся 80% энергии, которая не 

используется как электричество, а используется как тепловая энергия (тепло), все равно должны быть найдены при 

отсутствии остаточного топлива.Самое главное, сокращение дешевой сырой нефти (пиковая нефть) не сможет 

заменить солнечную энергию до тех пор, пока не будет создана электрифицированная транспортная система, и можно 

утверждать, что для этого осталось достаточно времени и традиционной энергии. 
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         Bu mǝqalǝ varlıqda olan iki nǝsnǝnin bir maddǝyǝ ya bir nǝsnǝyǝ toqquşmasın ya yavaşca bir birlerilǝ üz bǝ üz olub 

dǝymǝsin araşdırır. İlk dǝ leyzer dǝ, fotonun bir sıra maddǝlǝrǝ salıb dǝydirmǝsin isǝ maddǝ dǝ olan etgilǝr isǝ necǝliklǝr, 

araşdırılır. Bu önǝmli olur ki nǝsnǝ dǝ ya tǝadol qatışır ya tǝrpǝşmǝ elekteronlarda önǝ çıxır ya dağılma dǝnǝdǝ önǝ gǝlir ya 

heç tǝğyir törǝnmir. Ya gǝrǝk dǝnǝylǝ necǝlık, araşdırılsın. Sonra Grifit dǝneyindǝ, kǝpsullu ölü bakterilǝrin, kǝpsulsız 

bakterilǝrǝ tǝbdil olmasi araşdırılır isǝ sonucu çözülür. Adlım bu dǝneydǝn alınan sonuc yani bilimsǝl biyoloji dünyasında 

qǝbul olunan sonuc, qǝbul olmamalı olur yani doğru bu dur ki motasiyon bu teğyiri törǝyir dǝney dǝ olan durum da. Bu önǝmli 

olur ki bunun bilim sahǝsindǝ isǝ yaşam isǝ ilayda önǝmli sonuclari olub isǝ ola bilǝr. 
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UOT: 502.539.57. 

        

Leyzer Üçün Tǝzǝ Açılar 

 

Bildiyimizcǝ yani indiki adi yaşamımızda gördü-

yümız bildiyimiz isǝ bilimsǝl fizikaya ilgili, leyzer bir 

teknikal maşın ya dǝzgahdır ki bir cürǝ işığı bir tǝrif 

olunan ferekanslarda ya dalğa uzanasında özündǝn sate 

edir ya dişariya verir. Bunun tolid ya düzǝlmǝsindǝ bu 

demǝli olur ki; bir foton ya bir sıra foton bir sıra mad-

dǝlǝrǝ salanda ya atanda, bu leyzerdǝn çıxan işıqlar ya-

pılır [1, 2]. Bu mǝqalǝnın açısi bunun mekanismi üçün-

dür. Bunun mekanismi belǝ olur ki, leyzer dǝ atılan fo-

ton, maddǝnin tǝadolun qatışdırır, maddǝ tǝadolun ye-

rinǝ qǝytǝrmǝk dǝ, bu artıq işıği özündǝn sate edir ya 

dişariya verir. Leyzerin tocihinǝ böyle söylǝnib fizika 

bilimindǝ ki, foton, maddǝnin elekteronun öz tǝrazın-

dan yuxariya aparır, onun yeri tǝadolsız olaraq, aşağaya 

gǝlir yani yerinǝ vǝ bu gǝlişdǝ yuxarıda olduğu tǝrazın 

enerjisi foton durumunda eşiğǝ ya dişariya çıxır [1, 2]. 

Bunun düzliğin demǝğǝ elekteronun doğru yerin gör-

mǝliyik ki doğrudan belǝ olur ya yox. Ancaq bunu 

qǝt’iyǝtlǝ deyǝ bilǝrik ki dǝrlǝmin özǝlliğindǝn enerji 

maddǝyǝ bağli yerlǝrdǝ ǝylǝşir. Bir sıra qurallarla da 

yer bǝ yer olur. maddǝyǝ bağli dır vǝ 𝐶2 ca işıq sürǝtinǝ. 

Bu ki doğru böylǝ ola bilir ya yox, usal da bǝhs oluna 

bilǝr. Ancaq, tǝbiǝt quralila bu gǝrǝkli görsǝnmir. Yal-

nız bu yetǝrli ki; tǝadol qatışır. Ya enerji ya maddǝ ya-

sasında olan bǝqa qanunu bir yerdǝ, üzǝ çıxır; oda 

mǝkan isǝ kehrǝ qonusunda, yani uzay isǝ enerji üzǝ-

rindǝ. Yani, fotonun girişi enerji ya maddǝnin bǝqasın 

qatışdırmır, ancaq, ǝtomın sabit mǝkani uzayında, bir 

tǝğyir törǝnir. Bir nǝsnǝ girişi olur ki sistemin tǝadolu 

hǝr nǝ tǝhǝr olursa, qatışır. Geyre mustǝqim, ola bilǝr 

bǝqa qanunu üzǝ çıxa. Ancaq necǝliğin ya qǝt’i olmağın 

hǝlǝlik, dǝneysiz söylǝyǝ bilmǝrik. Hǝr halda, bir sis-

temin tǝadolu vurulanda, doğa qurali gedişi, tǝadolu 

qǝytǝrmǝyǝ ǝllǝşir. Artıq foton ya tǝzǝ gǝlǝn foton, 

çıxmali olur. buna sıxma vǝ ötürmǝ ya yığıb açmaq, gǝ-

rǝkli olur doğal qural da. Doğa bunu söylǝyir. Usal 

qural bu olur. bu üçün fizika da vǝ beysik bilimdǝ ayri 

ayri, bilimlǝrǝ dǝ yetişǝ bilǝrik. Hǝr halda, bu fizika da 

bilinib ki foton cezbinǝ, eşba olmiyan mohit ya çevrǝ 

gǝrǝkli olur. bu bilinmiş, ancaq mekanismi üçün söy-

lǝnǝn bǝhsǝ tǝvǝccüh edmǝliyik.  

Söylǝnǝn durumun kolli ya ayri ayri necǝ olan du-

rumlari ya mekanismlǝri belǝ olur:  

 Yığıb açmaq, fotonun elekteronlar arasında, dǝnǝ 

dǝn eşik ya elekteronlar olan çevrǝyǝ, enerji tǝrazlarına 

girǝndǝ, ola bilǝr. Yani foton bu duruma girǝ ya atılıb 

Salına.  

Tǝrpǝşmǝ, bir çağda bir durum da ola bilǝr, ki fo-

ton, düz elekteron üstünǝ tüşǝ. 

Dağılma, bir durumda olar ki, foton dǝniyǝ salına. 

Sifir teğyirli olan durum, bir durum da olar ki, fo-

ton düz tǝrǝzların üstü yani ǝtom ya yonun ǝn uzaq yeri-

ne tüşǝ.  

Başqa durumlarda, dǝneylǝrlǝ tanına bilǝr. Ancaq 

sınanan usal bǝhslǝ belǝ ki söylǝndi deyilǝ bilǝr. 

Örnǝkdǝ; 

Bir enerji tǝrazında electeronlar arasına foton 

salınsa, bunun necǝ olacaği dǝneylǝ bilinǝ bilǝr.  

 

Grifit Dǝneyi Üçün Tǝzǝ Açılar 

 

Grifit dǝneyindǝ, söylǝnib ki kǝpsullu ölü 

bakterilǝr, kǝpsulsız bakterilǝrǝ teransfer olurlar, jene-

tiki maddǝlǝri onlara enteqal tapır ya teransfer olur. vǝ 

kǝpsullu bakterilǝr düzǝlir. Ancaq bu qǝt’i qǝlǝt olur. 

ölü bir maddǝ ya nǝsnǝ tǝğyir icad edmǝz. Kepsullu ölü 

bakterilǝrin jenetiki vǝ geyre jenetiki maddǝsi, kǝp-

sulsız bakterilǝrdǝ motasiyon icad edir vǝ kǝpsullu 

bakterilǝr yapılır ya düzǝlir. Yani, kǝpsullu ölü bakte-

rilǝrin jenetiki ya ğeyre jenetiki maddǝsi, kǝpsulsız 

bakterilǝrdǝ, özǝl durum törǝyir bir cürǝ motasiyonun 

icad olmasına. Bunun önǝmi tarix ya ilayda bilinir. Bu 

motasiyon ya belǝ motasiyonlar insanların böyük olay-

larında rolu olub. Adǝm ebolbǝşǝrin xalqından ya tö-

rǝnmǝsindǝn tutdu ta qeddis Uzra Mǝryǝmin atasız 

uşaq gǝtirmǝğindǝ, ya Mohǝmmǝd resulollah la eşi 

Hǝzrǝt Xǝdice ye Kobranın qızi Fatimǝnin cocuqlarına 

ata olmağına Hǝzrǝt Əli yerinǝ yani Fatime Zahra nın 

kişi ya ǝrkǝk censiyǝtli doğmaq ya tolid mesl lǝvazemi 

olmaği bir sıra censi nutfǝsinǝ, kollǝn motasiyon qu-

raliyla ola bilǝr.  

Motasiyonlardan bu nuktǝni tǝcrübi isǝ usal 

bilimimizdǝn bilirik; motasiyonlar tǝsaduf da icad olur. 

Yani bir insan tarıxdǝ, durmayıb motasiyonların 

başında ki bir bir usal motasiyonlari seçǝ isǝ onlari qa-

mailto:az.yashil@gmail.com
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bağa apara.  Motasiyonlar bütün tarixdǝ özlǝri doğal 

icad olublar isǝ heç insan onlari müdüriyyǝt edmǝyib 

yani ǝsasǝn motasiyonların, hangi durumda icad olma-

sın bilmǝyib ki onlari qabağa apara. Qalsın ki insanlar 

ölümlǝ qurtulurlar dünyalari. Qalanlari ya tarıx boyu 

olanlari yox ki motasiyon qabağa apara. Dǝrlǝm özü 

doğa da tǝsadufla motasiyonlari qabağa aparır. Ancak 

motasiyonlarda, bu nuktǝni bilmǝliyik ki, motasiyon-

larda, özǝl durumlar, motasiyon icad edmǝyǝ bir cins 

ya bir no’ maddǝ ya nǝsnǝdǝ ǝsasi dirlǝr. Yani bir özǝl 

şǝrayit ki maddǝ ya nǝsnǝ onda qǝrar tapır, motasiyona 

ǝsasi isǝ tǝmǝlli olur. 

SARS CoV2 nın motivlǝri isǝ biyolojik dartışmalari 

üzǝrindǝ 

 Bu virus ki dünyada korona virus ayilǝsindǝn ta-

ninir, tanıdığımız tǝkin bir virus dır ki musbǝt pelaritǝli 

olan “ RNA” lǝrdǝn dir. Yani kullǝn viruslar, “RNA” li 

olan mulkullardan qurulublar. Tanınmış çoxlu bu dur. 

Bu “RNA”lǝrǝ dǝ biyolojidǝ bilinǝn bu dur ki; “Asid ya 

Əsid Nukleik” ǝn önǝmli mulkulu dir qurumunda ki 

nuklootidlǝrdǝn yapılıb. Bu nukleotid, “RNA”, da 

bunlardan qurulur: 

Bir dǝnǝ nuklootidi baz, bir dǝnǝ beş - 5 - kǝrbonli 

pǝntoz - ki RNA da riboz dir - , bir dǝnǝ fosfat gurupu 

ki bir ta üç ,1-3, fosfat dan qurulub. Bu quruluş, 

“DNA”lǝrin nuklootidlǝrilǝ bir olur. ancaq “DNA” dǝ, 

riboz yerinǝ, deoksi riboz var. Bu deoksi ribozda, bir 

dǝnǝ Oksijen ǝtomi az olur.  

SARS-CoV-2 virusu ğeşa’li viruslardan dır. 

Yalnız bu üçün yox, ki quruluşunun, “RNA” ının ya-

nında, porotein var ki Amino Əsid birimlǝrindǝn ya-

pılıb, bu üçün dǝ ki ğeşasi var, çoxlu KOROMOZOM 

tǝkin bir nǝsnǝ ona deyǝ bilǝrik. Ancaq hǝtta bu ğeşa da 

olmasaydi, bunu Koromozom tǝkin adlaya bilǝrdik. 

Koromozom ancaq, DNA lara tǝriflenir, hal bu ki, virus 

da özǝlliklǝ bu virus, “RNA” dan qurulub. ‘’RNA’’ 

tǝkindǝ, onun qǝndi, Roboz di, Deoksi riboz yox ki 

‘’DNA’’ lǝrdǝ mocuddi. Yani bu (şǝkil 1): 

Şǝkil 1: Riboz 

 [3] ki fǝrqi, ‘’DNA’’in Deoksi ribozıla, belǝ olur (Şǝkil 2): 

Şǝkil  2. Riboz (sağ) la Deoksiriboz(sol) 

Şəkil 3. SARS-CoV2 virusun xǝtti tǝdqiqi
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Şəkil 4. SARS-CoV2 virusunın görünüm lǝ xǝtti izahi 

[4] Belǝliklǝ, SARS-CoV-2 nın virusu, koromozom tǝk 

virus di ki qǝndi Riboz ola ola, ancaq ğeşali dır isǝ ko-

romozomlara yaxınlaşır. 

Quruluşunda mutaliǝlǝr belǝ bilindirib [5, 6]: 

Yarqan yerindǝ dörd - 4 - Əsid Aminǝ ya Amino 

Əsid ya Əsiddǝn qurulub ya yapılıb ki Baz ya Qǝlya 

özǝlliği ya xasiyǝti vari ki virusun xǝstǝlık yapmasi 

üzǝrindǝ önǝmli rolu var. Bundan suvay 

Replicase ORF1ab jen bu virusun önǝmli quru-

luşu dır [5]. 

SARS-CoV2 virusunın düzelişi; 

Nucleocapsid (N) jen, Membrone (M) jen, 

Envelope (E) jen, Spike (S) jen, ORF1ab jen [6].     
Jenomi “RNA”, “N” poroteinindǝ olur [6]. 

Korona virus dǝrmani üçün çox bilimsǝl mǝqalǝ-

lǝr yazılıb ki biri dǝ mǝnim öz yazdığım mǝqalǝ dir [7]. 

Önǝmli nuktǝlǝrdǝn, bu virusun dǝrmanında, onun 

koromozom tǝk isǝ ğeşali olmasi dır ki onu yukar-

yotlara yaxınladır. Yani bu virusun dǝrmanında, ğeşani 

aradan aparmaq önǝmli dǝrmanlardan ola bilǝr. 

Virusun motiv olmasi da önǝmli nuktǝlǝrdǝn dir. Dǝr-

man üzǝrindǝ, sabit isǝ motiv olmayan yerlǝr gǝrǝk tuş-

lana. Hǝr halda, virusun motiv olmasi bais olub, dü-

zǝlǝn vaksǝnlǝr ǝmǝldǝ elǝ oğurlari olmaya va hǝlǝdǝ 

bu virus xǝstǝlik yaraldıb dünyada hǝtta ölüm tǝlǝfati 

icad edir. 

Nǝticǝ 

 Leyzer dǝ, maddǝ ya nǝsnǝnin ǝksolǝmǝli, tǝa-

dol, dağılma, tǝrpǝşmǝ ya tǝğyirsiz olur ya dǝney 

gǝrǝkli olur maddǝ ya nǝsnǝ dǝ olan etgi ya ǝksolǝmǝli 

bilmǝyǝ. 

 Adǝm Ebolbǝşǝr dǝ olan motasiyon üçün bunu 

deyǝ bilǝrik ki, ǝdyanın deyişi isǝ geçmiş etgilǝrdǝn 

bildığımız cǝ, Adǝm bir cürǝ torpaq ya topraq dan tö-

rǝnir. Usal bu ki; Adamın tǝmǝl nǝsnǝsi, ali ya bir sel-

lullu mikroblardan ari olan torpaq ya topraq dan olursa, 

topraq da olan mulkul isǝ ǝtomların, sellullu insan ya 

adam cinsinin jenetiki durumuna çönmǝsi, neçǝ 

motasiyonla ola bilǝr. Ancaq, hǝmin doğal topraq tǝmǝl 

olursa ki bir sıra mikro organism dǝ hǝr torpaq da var 

isǝ bilirik hǝr doğal toprağın özǝl iyi özǝlliklǝ su ona 

vurulsa, onun mikro organismlǝri üçün olur, bu doğal 

topraqda bu motasiyon gǝrǝk biraz azala. Yani te’dadi 

azalar. Ancaq, mikro organismdǝn ari olan toprağa 

tǝbi’i ki neçǝ motasiyon artıqdan gǝrǝkli olur. çün mik-

ro organismsiz torpaq da olan nǝsnǝlǝrdǝ ki ǝtom isǝ 

mulkullar dır, DNA isǝ RNA mulkullari yox, belǝ 

olanaqli sellulun törǝnmǝsinǝ neçǝ motasiyon bir özǝl 

durum da gǝrǝkli olur. Bu tǝbiǝtin adi qorali dır, var isǝ 

doğa da hǝr gün olanaqli. Biyoloji- jenetik- mikro-

biyoloji bilimlǝrindǝ dǝ tanınmış dǝneylǝnmiş isǝ sabit 

olan bilgi dir.  

 Ancaq hangi durum, bu motasiyonlari bu motiv-

lǝrdǝ yapıb isǝ düzǝldǝ bilǝr, bǝhs olmali. Hǝrhalda 

olub isǝ olan durumlardır. Yani mǝhsur durum değil. 

Bilimsǝl durum dir, durum ya şǝrayetǝ bağli ki necǝ 

hansi motasiyon ola bilǝr, necǝ ki Grifit dǝneyindǝ ölü 

kǝpsullu bakterilǝrin, kǝpsulsız bakterilǝrin yanında 

olanda, kǝpsulsızların  kǝpsullu olmasına durum törǝ-

yir. Yani bu motasiyona durum törǝyir. Yani, çeşidli 

durumlardılar ki, çeşidli motasiyonlara olanaq törǝyir. 

Bir sıra özǝl durumun olmasına, olanaq olanda, bu ya o 

durumlarda, bir sıra motasiyonlar icad olur. Bu durum-

ların tǝmǝlli olmasın, iki musavi nǝsnǝni çeşidli durum-

larda qǝrar vermǝsindǝn ki bir durumda, bir motasi-

yonun olmasın olanaqli bilmişik, düşünǝ bilǝrik. Ancaq 

usal bu ki, motasiyon ya nǝsnǝlǝrin zatlarının bir tǝhǝr 

fǝrqlǝrindǝn icad ola bilir yani hǝman nǝsnǝlǝrdǝn ki 

biz onlari bir cinsdǝn bilirik, ya da yalnız durumların 

özǝlliyinǝ bağli ola bilir. Ola bilǝr ki hǝm durumlar 

motasiyonda özǝl ola motasiyon icad olmağa, hǝm bir 

nǝsnǝnın, zatında özǝl olanaq ya durum olmaqdan, 

motasiyon icad ola, hal bu ki ayri bir nǝsnǝylǝ, bir 

cinsdǝn tanınır yani bir noe maddǝ ya nǝsnǝ tanınırlar. 

SARS-CoV-2 ya Korana virusunun motasiyonlarıda ki 

çeşidli motasiyonlarila, neçǝ cürǝ Korona xǝstǝliyi 

örnǝkdǝ Delta ya Omikron tǝkin muxtǝlif koronalar 

icad eliyib, bu qonuda mutaliǝ olub örnǝk ola bilǝr ki 

motasiyonlarila, dǝrmani vaksǝnlǝrin oğurlu olmağına, 

mane’ düzǝldib ya yaraldıb. 

____________________________________ 
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Y.Suyerli Qaffari 

SOME NEW SHINES ABOUT LASER AND GRIFFITH'S EXPERIMENT 

This article study about two existence object on the matter or existent. These can be extensive or quite. First, the photon 

and its using in the Laser is been the case for research. Its effect on the matter or existent can be harmony, emission for core or 

moving for electrons or nothing. Some situations need to examination. Second subject is revision about Griffith's experiment 

on the dead Bacteria with capsule and bacteria with no capsule. Scientists think wrong about this event. The mutation is what 

that has been occurred. This can be occurs on some situations. It means, it depends on the condition. And some motive existents 

can be created.  

Я.Суерли Каффари 

НЕМНОГО НОВОГО ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЛАЗЕРА И ГРИФФИТА 

Эта статья исследует два предмета существования на материи или существующем. Они могут быть обширными 

или совсем. Во-первых, фотон и его использование в лазере были предметом исследований. Его воздействие на 

материю или сущее может быть гармонией, излучением ядра или движением электронов или ничем. Некоторые 

ситуации нуждаются в проверке. Вторая тема — пересмотр эксперимента Гриффита над мертвыми бактериями с 

капсулой и бактериями без капсулы. Ученые неправильно думают об этом событии. Мутация – это то, что произошло. 

Это может происходить в некоторых ситуациях. То есть зависит от состояния. И некоторые мотивы могут быть 

созданы. 
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MDB ÖLKƏLƏRİNDƏ ELEKTROENERGETİKANIN İNKİŞAFININ MÖVCUD 

VƏZİYYƏTİ VƏ BEM-LƏRDƏN İSTİFADƏ SƏVİYYƏSİ 
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Məqalədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) daxil olan  iştirakçı - ölkələrdə “dayanıqlı energetika”nı təşkil edən enerji 

təhlükəsizlik, keyfiyyətli həyat üçün enerji, energetika və ətraf mühit məsələləri nəzərdən keçirilmiş, bu sahələr üzrə milli 

şəraiti nəzərə alan tədbirlər planının işlənilməsi və realizasiyasına baxılmışdır. Məqalədə həmçinin MDB-yə daxil olan iştirakçı 

ölkələrin enerji sistemlərinin inkişafının mövcud vəziyyəti və onların paralel işləməsinin üstünlükləri nəzərdən keçirilmiş, 

BEM-lərin enerji sisteminə inteqrasiyasının vacibliyi və ayrı-ayrı ölkələrdə  BEM-lərdən istifadənin hazırki səviyyəsi qiymət-

ləndirilmişdir. 

Açar sözlər: bərpa olunan enerji mənbələri (BEM), külək elektrik stansiyası (KES), günəş elektrik stansiyası (GES), bioenerji 

stansiyası, hibrid stansiya, inteqrasiya. 

UOT: 620.92 

2015-ci ilin sentyabr ayında Müstəqil Dövlətlər 

Birliyinə (MDB) daxil olan  iştirakçı - ölkə liderlərinin 

də qatıldığı dünyanın 193 dövlətinin başçıları tərəfin-

dən 2030-cu ilə qədər olan dövr üçün Dayanıqlı İnkişaf 

Sahəsi (ЦУР) üzrə 17 Məqsəddən ibarət Gündəlik Mə-

sələ razılaşdırılaraq qəbul edilmişdir [1]. Dayanıqlı İn-

kişaf sahəsində məqsəd və bununla bağlı məsələlər öz 

xarakterinə görə. qlobal və tətbiqi baxımdan universal 

olmaqla, müxtəlif milli şəraitlərin nəzərə alınmasını 

təmin edir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) “Dayanı-

qlı energetikaya aparan yol” adlı layihədə  “dayanıqlı 

energetikanı”  3 əsas elementin – enerji təhlükəsizliyi 

(iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün zəruri olan fasiləsiz 

enerji təchizatı); keyfiyyətli həyat üçün enerji (istənilən 

zaman hamının yararlana biləcəyi enerji təminatı); 

energetika və ətraf mühit (enerji sisteminin iqlimə, eko-

sistemə və sağlamlığa məhdudlaşdırıcı təsiri) – məcmu-

su kimi təyin edilir [2]. Beynəlxalq əməkdaşlıq bütün 

regionlarda bərpa olunan energetikanın  inkişafı üzrə 

investisiya qoyuluşunun cəlb edilməsi üçün əsas həll-

edici amildir. 

ЦУP 7-nin “Hamı üçün ücuz, etibarlı, dayanıqlı 

və müasir enerji mənbəyin-dən  ümumi istifadənin tə-

min edilməsi” nin vacib göstəricisi aşağıdakıların əldə 

olunmasıdır [3,4]: 2030-cu ilə qədər bərpa olunan 

enerji mənbələri (BEM) də daxil olmaqla, “təmiz ener-

getika” sahəsində yeni tədqiqat və texnologiyaların mə-

nimsənilməsi, enerjisəmərəlilik və qabaqcıl ekoloji tə-

miz texnologiyaların ənənəvi yanacaq növlərinə tətbiqi 

və ekoloji təmiz energetikanın enerji infrastruk-turuna 

investisiyaların cəlb edilməsi . 

Hazırda MDB-yə daxil olan bütün ölkələr iqlim 

üzrə Paris razılaşmasını imzalamış, ratifikasiya etmiş, 

müvafiq öhdəlikləri müəyyənləşdirmiş və onların reali-

zasiyası üçün milli səviyyədə planlar işlənilmişdir. 

MDB-nin əksər ölkələri elektroenergetikanın pers-

pektiv inkişaf  planlarında. ətraf mühitə istixana qazla-

rının atılmasının azaldılması tədbiri kmi, BEM-lərdən 

istifadənin geniş şəkildə mənimsənilməsini nəzərdə tu-

tur. 

Bu məqsəd müxtəlif ənənəvi və BEM-lərin geniş 

güc spektrində kiçik güclü generasiya obyektlərindən 

tutmuş iri elektrik stansiyalarına qədər aktiv inteqra-

siyası ilə əldə olunur. 

Texnoloji dəyişikliklərin baş verməsi enerji siste-

minin yeni şəraitdə tənzimlənməsi, etibarlı və səmərəli 

şəkildə inkişafı və fəaliyyəti üçün yeni qaydaların işlə-

nilməsi ilə müşahidə olunur. 

Hazırda külək parkının və günəş fotoelektrik stan-

siyalarının gücü yüz və min MVt-a çatmış və enerji sek-

toru rəqəmsal və karbonsuz enerji sisteminin yaradıl-

ması istiqamətində fundamental dəyişikliklərə məruz 

qalır.  

Bununla əlaqədar olaraq, dünyanın bir sıra ölkələ-

rində BEM-lərin geniş miqyasda inkişafı təcrübəsinin 

təhlili və onun ənənəvi generasiyaya, elektroener-ge-

tika və şəbəkə infrastrukturu bazarına təsirinin (o cüm-

lədən - neqativ) öyrənil-məsi və MDB-yə daxil olan hər 

bir ölkədə meydana çıxan problemlərin və maneələrin 

aradan qaldırılması və bərpa olunan energetikaya yatı-

rılan investisiyaların artırılması, eləcə də transsərhədd 

regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi və opti-mal-

laşdırılması üçün konkret tövsiyələrin işlənilməsi mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Elektroenergetika sahəsində koordinasiya haqqın-

da hökümətlərarası Razılaşmaya uyğun olaraq, 1992-ci 

ilin fevral ayında MDB-nin Elektroenergetika Şurası 

yaradılmış və tərkibinə iştirakçı-ölkələrin energetika 

müəssisələrinin rəhbərləri daxil edilmiş, ayrı-ayrı sahə-

lərin, o cümlədən, ekologiya, enerji səmərəliliyi və 

BEM üzrə işçi qruplar yaradılmışdır. 

MDB-yə daxil olan iştirakçı-dövlətlərin elektro-

energetika sistemlərinin paralel işi etibarlığın və elek-

troenergetikada inteqrasiya proseslərinin texnoloji 

əsaslarının təmin olunmasının vacib faktoru olub, 

iştirakçı-dövlətlərə aşağıdakı üstünlük və imkanlar ya-

radır: 

- - Elektrik cərəyanı tezliyinin stabil saxlanılmasının 

təmin edilməsi; 

- - Tələb olunan ehtiyat cəm gücün azaldılması (o cümlə-

dən, yük maksimumlarının uyğun gəlməməsi səbəbin-

dən yaranan); 

- -Enerjisistemin etibarlılığının artırılması, qəza halların-

da qarşılıqlı köməyin göstərilməsi; 
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- - Şəbəkə infrastrukturunun  inkişafına yönəlmiş 

xərclərin öz tələbatçılarının elektrik təchizatının 

ehtiyatlanmasının qonçu enerji sistemlərinin 

elektrik şəbəkələri hesabına azaldılması; 

- Elektrik enerjisinin bir enerjisistemdən digərinə 

üçüncünün elektrik şəbəkəsi ilə ötürülməsi; 

- Qarşılıqlı səmərəli transsərhədd ticarətin, eləcə də 

elektrik enerjisi və güc üzrə ümumi bazarın 

formalaşdırılmaslnln təmin edilməsi; 

- Birgə energetika layıhələrinin həyata keçirilməsi.                                      

BMT-nin dayanıqlı inkişaf  Məqsədlərinin (ЦУР) 

realizasiyası MDB-nin Elektroenergetika Şurasının 

qarşısında BEM-lərin enerjisistemə inteqrasiyası, həm-

çinin enerjisəmərəlilik və enerjiyə qənaət üzrə bərpa 

olunan energetika sahəsində məlumatların yayılması, 

texnologiyalar üzrə təcrübə mübadiləsi və kadr hazır-

lığı sferasında təkliflərin hazırlanması məsələlərinin 

həll edilməsini qoyur. 

2013-cü ilin noyabr ayının 20-də MDB dövlətləri 

Elektroenergetika Şurasının qərarı ilə bərpa olunan 

energetika sahəsində ilk növbədə həyata keçirilməli 

olan məsələlər üzrə əməkdaşlığın konsepsiyası qəbul 

edilmişdir.konsepsiya MDB iştirakçı-ölkələrin BEM-

lərdən istifadə sahəsi üzrə əməkdaşlığa dair razılaşdı-

rılmış yanaşmaları özündə əks etdirir və bu əməkdaş-

lığın prinsiplərini, mexanizm və əsas istiqamətlərini 

müəyyən edir. 

Hazırda MDB-yə daxil olan iştirakçı-ölkələrdə 

Elektrik stansiyalarının ümumi qoyulmuş gücü 

330000MVt-dan yuxarı (bax: cədvəl 1; şəkil 1), illik 

elektrik enerji istehsalının həcmi isə 1400 mlrd kVt-

saatı keçmişdir (bax: cədvəl 2; şək.2). 

       Cədvəl 1. 

MDB-yə daxil olan iştirakçı-dövlətlərin elektrik stansiyalarının 2005-2019-cu illər ərzində cəm qoyulmuş 

güclərinin dəyişmə dinamikası, MVt 

Sıra 

№-si 

MDB iştirakçı-

dövlətlər 

2005 2010 2015 2017 2018 01.01. 

2020 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Azərbaycan 

Respublikası 

5721 6449 7200 7172 7141 6706 

2 Ermənistan 

Respublikası 

3207 3522 3523,8 3314 3341 3314 

3 Belarus 

Respublikası 

8024 8426,7 9741,2 10143,4 10068,7 10098,14 

4 Qazaxstan 

Respublikası 

18572 19440 21307,2 21672,9 21901,9 22936 

5 Qıqğızıstan 

Respublikası 

3742 3746 3635 3930,4 3932 3932 

6 Moldova 

respublikası 

2988 2994 2994 2994,5 2995,2 3057 

7 Rusiya 

Federasiyası 

210500 220290 243188 246867,5 250442 252030,7 

8 Tacikistan 

Respublikası 

4355 5024 5346,47 5713,6 5746,5 6406 

9 Türkmənistan 

Respublikası 

2931 4104,2 5179 5450 5450 6511 

10 Özbəkistan 

Respublikası 

12359 12474 15945,7 14140,6 14140,7 15044 

11 CƏMİ 272399 286469,9 318060,4 321398,9 325159 330034,8 

Şəkil 1. MDB-yə daxil olan iştirakçı-dövlətlərin  elektrik stansiyalarının 2005- 01.01.2020-ci illər ərzində cəm qoyulmuş 

 gücləri, min MVt 
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                                                                                                                                 Cədvəl 2. 

MDB-yə daxil olan iştirakçı-dövlətlərdə 2005-2019-cu illər ərzində istehsal olunan elektrik  

enerjisi, mlrd kVt-saat  

 
Sıra 

№-si 

MDB iştirakçı-dövlətlər 2005 2010 2015 2017 01.01. 

2020 

1 2 4 5 6 7 9 

1 Azərbaycan Respublikası 22,30 18,40 22,50 22,34 23,80 

2 Ermənistan Respublikası 6,30 6,40 7,80 7,80 7,60 

3 Belarus Respublikası 30,96 34,80 34,10 34,30 40,26 

4 Qazaxstan Respublikası 67,60 82,30 90,70 102,40 106,00 

5 Qıqğızıstan Respublikası 14,90 12,10 12,80 15,34 15,05 

6 Moldova respublikası 4,20 6,01 5,76 4,70 5,62 

7 Rusiya Federasiyası 935,60 1025,40 1049,90 1073,70 1096,50 

8 Tacikistan Respublikası 17,10 16,20 17,000 17,90 20,50 

9 Türkmənistan Respublikası 12,34 16,08 22,4 26,00 22,93 

10 Özbəkistan Respublikası 47,60 51,94 58,94 60,70 63,50 

11 CƏMİ 1158,90 1269,60 1321,90 1365,20 1401,80 

 

 

 
 

Şəkil 2. MDB-yə daxil olan iştirakçı-dövlətlərdə  2005- 01.01.2020-ci illər ərzində istehsal olunan elektrik  

             enerjisi, min MVt 

 

MDB-yə daxil olan iştirakçı-ölkələrin birləşdiril-

miş elektroenergetika sistemində Birlik dövlətlərinin 7 

milli enerji sistemi sinxron fəaliyyət göstərir (Ermənist-

an, Tacikistan və Türkmənistan respublikalarının enerji 

sistemləri istisna olmaqla). Qeyd etmək lazımdır ki, pa-

ralel işləyən belə bir nəhəng enerji sistemi heç SSRİ 

dönəmində belə mövcud olmamışdır, belə ki, Cənubi 

Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin birləşdirilmiş 

enerji sistemləri SSRİ-nin Vahid Enerji sistemindən 

izoləolunmuş şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Qırğısıstan, 

Türkmənistan, Özbəkistan və Cənubi Qazaxıstan regi-

onal enerji sistemlərinin Mərkəzi Asiya Birləşmiş 

Energetika Sistemi (MA BES) şəklində birləşdirilməsi 

1991-ci ildə başa çatdırılmışdır. O, özündə ümumi gücü 

25000 MVt olan 83 elektroenergetika sistemini birləş-

dirir. MA BES-in enerji iş rejimi Mərkəzi Asiyanın 

enerji sistemləri arasında müqavilə üzrə elektrik enerji 

axınlarının təmin olunmasının nəzərə alınması ilə həya-

ta keçirilir. 

Hazırda MA BES-in tərkibində “Enerji” 

Koordinasiya Dispetçer Mərkəzinin (KDM) nəzarəti ilə 

aşağıdakı enerji sistemlərinin paralel işi təmin edilir: 

Cənubi və Şimali Qazaxıstan, Özbəkistan, Şimali Taci-

kistanın “dalan” rayonları. Tacikictan enerji sisteminin 

MA BES ilə paralel işinin bərpa olunması başa çatmaq 

üzrədir. Özbəkistan və Türkmənistan arasında Türkmə-

nistan enerji sisteminin MA BES ilə paralel qoşulması 

üzrə danışıqlar aparılır. 

12.08.2019-cu ildə Rusiya, Azərbaycan və İran 

arasında bu ölkələrin enerji sistemləri üzrə “Şimal-

Cənub” enerji dəhlizinin yaradılması haqqında birgə 

texniki-iqtisadi əsaslandırmanın (TİƏ) hazırlanması 

üçün razılıq əldə edilmişdir. Rusiya tərəfdən iştirakçı  

“CO EЭC” AO və “Pocceти” ПАО, Azərbaycan tə-

rəfdən “Azərenerji” ASC, İran tərəfdən isə 

“TAVAHİR” şirkəti olmuşdur. 

MDB dövlətlərinin enerji sistemlərinin fəaliyyəti-

nin genişləndirilməsi, etibarlı və dayanıqlı iş rejimlə-

rinin yaradılması, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi, 

enerji-təhlükəsizlik, enerjisəmərəlilik, enerjiqənaət, ət-

raf mühitin mühafizəsi, “təmiz energetika”ya keçidlə 

əlaqədar olaraq, BEM-lərdən geniş şəkildə istifadə 

olunması xüsusi aktuallıq kəsb edir. 
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Hazırda MDB ölkələrinin enerji sistemlərində 

BEM-lərdən istifadə səviyyəsi aşağıdakı kimidir [5]: 

Azərbaycan Respublikası. Kiçik (25 MVt-a qədər) 

SES-lər - 169 MVt; günəş elektrik stansiyaları (GES) - 

24 MVt; külək elektrik stansiyaları (KES) - 66 MVt. 

Dövlət başçısının “Bərpa olunan enerjidən istifadə 

sahəsində pilot layihələrin realizasiyası üzrə tədbirlər 

haqqında” 05.12.2019-cu il tarixli Sərəncamına uyğun 

olaraq, pilot layihələrin icrası üçün torpaq sahələrinin 

ayrılması, investisiyalara dövlət zəmanətinin verilməsi, 

layihələrin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi və 

BEM-lərin enerjisistemə inteqrasiyası üçün şəbəkələrin 

gücləndirilməsi üzrə ilkin təkliflərin hazırlanması 

istiqamətində aktual məsələlər həll olunur. Səudiy-

yə   Ərəbistanının “ACWA Power” və Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin “Masdar” şirkətləri arasında bərpa olu-

nan enerji üzrə pilot layihələrin həyata keçirilməsi ilə 

bağlı İcra müqavilələri imzalanıb. Müqavilələrə uyğun 

olaraq “ACWA Power” şirkəti ilə 240 MVt gücündə 

külək, “Masdar” şirkəti ilə isə 200 MVt gücündə günəş 

stansiyalarının tikintisi ilə bağlı pilot layihələr icra edil-

məsi nəzərdə tutulub. 

Ermənistan Respublikası. 189 kiçik SES-

385MVt; 1 bioqaz ES, 3 KES, 10 GES – ümumi gücü 

15,2 MVt; 20 ədəd ümumi gücü 685 MVt olan GES 

tikinti ərəfəsindədir; “Ermənistan Elektrik Şəbəkə” 

QSC ilə 01.01.2020-ci il tarixə ümumi gücü 32,9 MVt 

olan 1944 avtonom istehsalçı müqavilə imzalamış və 

ümumi gücü 5,4 MVt olan 123 avtonom istehsalçıya 

texniki şərtlər verilmişdir. 

Qazaxıstan Respublikası. 21 ədəd KES – 335,9 

MVt; 37 ədəd GES – 797,6 MVt; 37 ədəd kiçik SES – 

224,6 MVt 4 ədəd BioES – 2,82 MVt. 

Qırğısıstan Respublikası. 9 ədəd kiçik SES – 40 

MVt. 

Belarus Respublikası. 1 ədəd KES – 9 MVt; lokal 

BEM-lər – 307,9 MVt. 

Moldova Respublikası. Kiçik SES – 16 MVt; GES 

– 0,5 MVt; KES – 3,7 MVt, digər BEM-lər – 25 MVt.

Hökümət ölkənin cənubunda 180 MVt gücündə külək 

parkının inkişafı layihəsini dəstəkləyir və 2022-ci ildə 

istismara verilməsini planlaşdırır. 80 MVt KES, 25 

MVt GES və 8 MVt BioES üzrə layihələrin hərrac yolu 

ilə icrası planlaşdırılır. 

Rusiya Federasiyası. 01.01.2020-ci il tarixə Ru-

siya Vahid Enerji Sistemi (VES) üzrə KES-lərin qo-

yulmuş gücü 184,12 MVt ( ümumi gücün 0,08%-i); 

GES-lərin qoyulmuş gücü 1362,72 MVt ( ümumi 

gücün 0,55%-i). 

Tacikistan Respublikası. 225 ədəd kiçik SES: 15-

4300 kVt. 

Türkmənistan Respublikası.1 ədəd SES – 1,2MVt. 

Özbəkistan Respublikası. Yaşıl iqtisadiyyata ke-

çidlə əlaqədar olaraq, ömumi gücü 8000 MVt olan GES 

və KES-lərin tikintisi planlaşdırılır.  

NƏTİCƏ 

1. MDB-yə daxil olan iştirakçı-ölkələr BEM-lər

üzrə, xüsusən də günəş və külək enerjiləri üzrə böyük 

potensiala malikdirlər və onların hər birində bərpa olu-

nan energetikanın daha geniş şəkildə tətbiqi ilə bağlı 

müsbət tendensiyası müşahidə olunur.  

2. Hazırda BEM-lərin geniş şəkildə istifadəsi, on-

ların enerji sisteminə fəal inteqrasiyası ilə əlaqədar ola-

raq, ölkələr qarşısında milli şərait nəzərə alınmaqla 

müvafiq texniki və təşkilati tədbirlərin işlənilməsi, mü-

asir texnologiyaların tətbiqi, təcrübə mübadiləsi və qa-

nunvericilik aktlarının işlənilməsi, eləcə də transsər-

hədd ticarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin 

həll olunması daha aktual xarakter daşıyır. 

_____________________________ 
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Р.С. Исмаилов 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В СТРАНАХ СНГ 

И УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЭМ 

В статье рассматриваются вопросы энергетической безопасности, энергии для качества жизни, энергетики и 

окружающей среды, составляющие «устойчивую энергетику» в странах-участницах Содружества Независимых 

Государств (СНГ), а также разработка и реализация планов действий в этих странах. районах с учетом национальных 

условий. Также в статье рассмотрено современное состояние развития энергосистем в государствах-участниках СНГ 

и преимущества их параллельной работы, важность интеграции БЭМ в энергосистему и современный уровень 

использования БЭМ в отдельных странах. 
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CURRENT STATUS OF ELECTRICITY DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF THE CIS 

AND THE LEVEL OF USE OF BEM 

 
The article deals with the issues of energy security, energy for the quality of life, energy and the environment that make 

up "sustainable energy" in the member countries of the Commonwealth of Independent States (CIS), as well as the development 

and implementation of action plans in these countries. areas according to national conditions. The article also considers the 

current state of development of energy systems in the CIS member states and the advantages of their parallel operation, the 

importance of integrating BEM into the energy system and the current level of use of BEM in individual countries. 
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Nikellə interkalasiya olunmuş Bi2Te2.7Se0.3 kristallarında optik buraxma və daşıma hadisələri nəzərdən keçirilib, burada 

öz-özünə təşkili zamanı təbəqələrin səthində nanotellər və zəncirlər əmələ gəlir və Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> kristallarinı 0.127- 0.688 

kütlə% -da  nikellə aşqalanması 1-3 eV  oblastında enerjinin buraxma spektrini 20-50% intervalında dəyişməsinə səbəb olur. 

  

Açar sözlər: folqa, kvintet, nanonaqillər, interkalasiya, özünütəşkil. 

PACS:  73.22.Pr. 62.20Fe  

 
Məlum olduğu kimi, Bi2Te2.7Se0.3 laylı kristal bu 

gün də termoelektrik istehsalında ən actual və tələb olu-

nan materiallardan biri olaraq qalır. 

Birləşmələrin interkalasiyası matrisin parçalan-

masına gətirib çıxarır və 50-100 nm, bəzən hətta tək 

monoatomik təbəqələrdən ibarət hissəciklər almağa im-

kan verir. Metallar dielektriklərdən həm yüksək əks-

etdirmə, həm də udma əmsallarına görə fərqlənirlər. Bu, 

onların tərkibindəki sərbəst elektronların yüksək kon-

sentrasiyası ilə əlaqədardır ki, onlar asanlıqla radiasi-

yaya məruz qalırlar. Nəticədə, çox güclü əks olunan 

dalğa yaranır və kristal qəfəsin ionları ilə toqquşan sər-

bəst elektronlar gələn şüalanmanın enerjisini istiliyə çe-

virir. Əksolunan işığın təbiəti səpilmə intensivliyindən 

asılıdır: - qarışıq əksetmə və ötürülmə (istiqamətli səpə-

lənmiş) adətən hissəcəklərin ümumi müstəviyə nisbətən 

fərqli yönümlü olan səthlərdə müşahidə olunur.[1].  

Hazırda elektron keçiriciliyə malik Bi2Te2.7Se0.3 

bərk məhlulları aşağı temperaturlu termoelektrik tət-

biqlər üçün ən yaxşı materiallardan biridir. Bununla 

belə, bu bərk məhlulların yararlıq termoelektrik göstə-

ricisi də çox yüksək deyil (ZT≈1), bu da onların geniş 

istifadə potensialını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaş-

dırır. Buna görə də, Bi2Te2.7Se0.3 birləşmələrinin 

termoelektrik yararlığını artırmaq üçün elmi və texno-

loji yolların axtarışı həm yarımkeçiricilər fizikası, həm 

də fiziki materialşünaslıq üçün aktual vəzifədir.  

Müxtəlif aşqarlarla leqirə olunması bəzən vismut 

telluridi əsasında birləşmələrin ZT-nin artmasına kö-

mək edən əsas termoelektrik xüsusiyyətlərin (S, ρ və κ) 

optimallaşdırılması üçün kifayət qədər təsirli bir üsul-

dur [2, 3].  

Y.Panin tədqiqatlarında Bi2Te1-xSex n-tipli ərinti-

lərin toz şəklində emalı ilə müqayisədə xüsusiyyət-

lərinin yaxşılaşdırılması imkanları nəzərdən keçirilir. 

Elektronəqliyyat xüsusiyyətləri Hall ölçmələrinin 

nəticələri ilə müzakirə edilir. İstilik ötürmə xassələri 

Raman spektrlərindən istifadə etməklə tədqiq edil-

mişdir. 

Nöqtə defektlərının fərqli konsentrasiyasının 

Bi2Te1-xSex-də Sex tərkibin 0-dan 1.0-a qədər dəyişməsi 

ilə izah edildiyi göstərilir. Nöqtə defektlərının və onla-

rın qarşılıqlı təsiri yalnız daşıyıcıların konsentrasiyasını 

və hərəkətliliyini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmir, 

həm də fononların səpilməsini gücləndirir, bu da 

xassələrin artmasına səbəb ola bilər. [3]. 

Məlum olmuşdur ki, n- Bi2Те2,7Sе0,3 bərk məhlul-

da Bi2Te3-dən fərqli olaraq, effektiv kütlə temperaturla 

bir qədər artır və bu, yüksək konsentrasiyalı nümu-

nələrdə daha çox nəzərə çarpır. Bərk məhlulda keçiri-

cilik zolağının doldurulma səviyyəsindən asılı olmaya-

raq, Fermi səviyyəsində effektiv kütlə Bi2Te3-dən xeyli 

böyükdür.  Bi-Te-Se sistemində bərk məhlullarda Se 

miqdarının artması ilə zolaq boşluğu εg artır və tempe-

raturla bir qədər də artır. Bi2Te2-xSex bərk məhlulla-

rında yararlıq Z-nin termoelektrik əmsalının artmasının 

səbəblərindən biri də budur. Bu halda belə nəticəyə 

gəlinir ki, Bi2Te3 və Bi2Те2,7Sе0,3 bərk məhlulunun 

keçiricilik zolağı qeyri-parabolikdir, vəziyyətlərin sıx-

lığının effektiv kütləsinin konsentrasiyadan asılılığın-

dan təxmin edilən dispersiya qanunu Keyn modelinə 

yaxındır. [4]. 

Bu işin məqsədi Bi2Те2,7Sе0,3 laylı yarımkeçirici-

nin daşınma hadisələrinə Ni interkalantının təsirini 

aşkar etməkdir. 
 

1. Bi2Te2.7Se0.3<Ni> NÜMUNƏSİNİN RENTGEN 

FAZALI ANALİZİ 
 

Bi2Те2,7Sе0,3<Ni> nümunəsinin tərkibinin rentgen 

fazalı analizi aparılmışdır. Difraksiya mənzərəsində üç 

aydın refleks göstərir: interkalasiya prosesindən sonra 

Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> baza kristalının kristallığı təsdiq-

lənir; Ni1.297 Te tərkibinin yeni fazasının dənəciklərın 

nanokristallığı; və yeni  Ni-Se-Te zəncirləri. Sərbəst 

nikel atomları müşahidə edilməmişdir. 

Həmçinin, rentgen analizinin nəticələrinə əsasən 

iddia etmək olar ki, Ni ionları səthindəki defekt quyu-

larında boş yerləri dolduraraq 1,17% - Ni1,297Te və 

1,33% Ni-Se-Te tərkibli zəncirlər əmələ gətirə bilər. 

Tək özək ölçüsü D-35 ± 5 nm olduqda, hissəciklərin 

birləşmə müstəvilərinə paralel istiqamətdə folqa müstə-

vi təbəqəsi ilə eyni xəttdə yerləşən, ölçüləri 35, 70, 

100nm olan ikili, üçlü, dördlü Ni1.297Te nanonaqillər 

əmələ gəlir. [5].  

Tədqiqatlarımızda terbium və xlorla aşqarlanmış  

p -tip Bi2Те2,7Sе0,3 <Tb> və n- tip Bi2Те2,7Sе0,3 <Cl> nü-

munələrin  1-6 eV enerji oblastında R-əksolunması ət-

raflı öyrənilmişdir n- tip. Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> kristalın 

təkmilləsdirilməsi üçün n- tip Bi2Те2,7Sе0,3 nümunəsi 

ilə müqaisə edək 

Şəkil 2-dən ğöründüyü kimi, terbium və xlorla 

aşqarlanmış  p -tip Bi2Те2,7Sе0,3 <Tb> və  n- tip 

Bi2Те2,7Sе0,3 <Cl> nümunələrin  1-2 eV enerji 

oblastında R-əksolunma əmsalı 50-68%  və 2-3,5 eV 

enerji oblastında 40-50%  bərabərdir. Piklər zona-zona 

arası keçidləri xarakterizə edir. 
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Şəkil 1. Bi2Te2.7Se0.3 <Ni> folqalarında tərkibinin rentgen faza analizi [5]. 

 

a.  

 

b. 
Şəkil 2. Əksolunma spektrləri:а). p - Bi2Те2,7Sе0,3 <Tb>,  б). n- Bi2Те2,7Sе0,3 <Cl>: 

                                 1. (Е ┴ с), 2. (Е / / c) - monokristal, 3.- nazik təbəqə. [6].    
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Şəkil 3. Bi2Te2.7Se0.3 nümunəsinin əksolunma spektri. 

 

 

 
 

Şəkil 4. Nikellə aşqarlanmış Bi2Te2.7Se0.3 <Ni> nümunəsinin enerjini buraxma spektri.Nikel aşqarları 

            1- 0.127 kütlə%(qırmızı), 2- 0.383 kütlə% (yaşıl), 3- 0.688 kütlə% (göy).   

 

Məlumdur, ki kristalın səthinə düşən enerjinin 

əksolunması nə qədər az olsa bir o qədər də, daxili 

udulmaya sərf olunar.  

Şəkil 3-dən ğöründüyü kimi, Bi2Те2,7Sе0,3 nümu-

nələrin  1- eV enerji ətrafında R-əksolunma əmsalı  50-

98% bir qədər cox olsada 1.5-3 eV enerji oblastında 10-

50%  bərabərdir. Piklər zona-zonaarası keçidləri xarak-

terizə edir.  

Şəkil 4-dən ğöründüyü kimi, nikellə aşqarlanmış  

n- tip Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> 1-ci nümundən bütün  1-3 eV 

enerji oblastında enerjinin buraxma spektri 30- 50%,  2 

və 3-cü nümunələrin  20-30%  intervalında dəyişməsi 

müşahidə olunur.  

 Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> kristallarinı 0.127- 0.688 küt-

lə% -da  nikellə aşqalanması 1-3 eV  oblastında enerji-

nin buraxma spektrini 20-50% intervalında dəyişmə-

sinə səbəb olur.  

2. NİKEL İLƏ AŞQARLANMIŞ LAYLI  

Bi2Te2.7Se0.3 KRİSTALLARDA KÖÇÜRMƏ  

HADİSƏLƏRİ 

 

Ən yaxşı termoelektrik materiallar aşağı istilik ke-

çiriciliyi və, eyni zamanda, Seebeck əmsalının və elek-

trik keçiriciliyi yüksək olanlardır. Aşqar maddəsinin 

nikel qismində secilməsi onun nisbətən aşağı istilik və 

yüksək elektrik keçiriciliyə malik olmasıdır. Bu səbəb-

ləri nəzərə alraq Bi2Te2.7Se0.3 birləşməsi Ni atomları ilə 

interkalyasiya edilmiş, alınmış tədqiqat obyektlərinin 

quruluş aspektləri tədqiq edilmişdir 

Nikelin elementinin maqnit xassələrinə malik ol-

ması, bu materialın həm də spintronikada tətbiq imkan-

larını artırır. 

Bu işdə, Bi2Te2.7Se0.3 kristalı elektrokimyəvi üsul-

la Ni atomları ilə interkalyasiya edilmişdir. 
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1×2×0.05sm3 ölçülü Bi2Te2.7Se0.3 nümunəsi Ni ilə 1dm3 

həcmli menzurka içərisində 0.5%-li məhlulda elektroliz 

metodu ilə interkalyasiya edilmişdir. Elektrodlardan 

biri kimi Bi2Te2.7Se0.3 kristalı, ikinci elektrod kimi isə 

kömür çubuq istifadə olunmuşdur. İnterkalyasiya 

prosesində akumulyatordan istifadə etməklə U = 5 V 

gərginlikdə I ~ 0.7 A cərəyan buraxılmışdır. Elektroliz 

prosesi zamanı məhlulun temperaturu 65ºC saxlanıl-

mışdır. Nümunələr t=1-3 dəq zaman intervalında inter-

kalyasiya olunmuşdur [5].  

                                                                                                         cədvəl  

 
Nümunələr      p  

 (sm3) 

      R  

(sm3/Kl) 

       σ 

(Om-1sm-1) 

    α |S|    

 mkV/K 

           μ 

   sm2/V×san 

Bi2Te2.7Se0.3 

( T ≈ 300 K) 

  1200 [7]  212 [7] 
 

Bi2Te2.7Se0.3(Ni) 

(T=300K) 

2.26×108 2.767 235.4 251   650 

Bi2Te2.7Se0.3 

(Ni) 

(T=110K) 

5.5×108 1.136 1760 111 2000 

 

İnterkalyasiyadan sonra nümunələrin T=300K  

otaq temperaturunda və T=110K azot temperaturunda 

uyğun parametrləri – yükdaşıyıcıların (p - tip keçi-

riciliyə malik) konsentrasiyası , R- Holl əmsalı, elektrik 

keçiriciliyi, Termoe.h.q.- α və μ- yürüklüyü ölçül-

müşdür.Təcrübədən alınan parametrlərin qiyməti cəd-

vəldə verilmişdir. 

Beləliklə bu nəticəyə gəlmək olar ki,  Bi2Те2,7Sе0,3 

<Ni> kristallarinı 0.127- 0.688 kütlə% -da  nikellə aş-

qalanması 1-3 eV  oblastında enerjinin buraxma spek-

trini 20-50% intervalında dəyişməsinə səbəb olur.  

 Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> kristallarinı 0.383 kütlə% -da 

nikellə aşqarlanması nəticəsində α=251 mkV/K, 

σ=235Om-1sm-1 parametrli material alınmışdır. 
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OPTICAL REFLECTION IN LAYERED Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> CRYSTALS 

 
Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> crystals intercalated with nickel target optical emission and transport events, where nanotels and 

chains are formed in the construction of self-organizing plans and Bi2Те2,7Sе0,3 <Ni> crystals with nickel alloying at 0.127-

0.688% change the energy emission spectrum in the range of 20-50% in the range of 1-3 eV. 
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It is theoretically proved that the excited wave in two-valley semiconductors is growing. It is indicated that the 

directions of external fields play an essential role for the appearance of growing waves in the sample. It is shown that 

oscillations can occur at certain values of the sample dimensions x y zL ,L ,L . Analytical formulas for the frequency of the 

growing waves are obtained. The interval of variation of the external electric field in a strong magnetic field H c   has 

been determined. 
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INTRODUCTION 

 

 In [1-5], current oscillations in semiconductors 

with one type of charge carriers and in semiconductors 

with two types of charge carriers were theoretically 

investigated. In these theoretical studies, analytical 

expressions were obtained for the vibration frequency 

and for the critical electric field at the onset of 

vibration inside the sample. It is known that 

fluctuations in the current in the Gunn effect occurs 

due to the transition of electrons from a low energy 

level to a higher energy level. Of course, after the 

transition of electrons from the lower energy level to 

the upper energy level, the number of charge carriers 

in the lower valley decreases, and in the upper valley 

their number increases. After the inelastic interaction 

of charge carriers, losing the energy received from the 

electric field, they return to the lower valley. The 

transition time from the lower valley to the upper 

valley 12  differs from the time of the transition from 

the upper valley to the lower valley 21 , i.e. 

 

12 21             (1) 

 

Under the influence of external electric magnetic 

fields, current fluctuations in the circuit occur due to 

the presence of inequality (1). The effective mass of 

charge carriers am  in the lower valley, and the 

effective mass of charge carriers бm  differ 

significantly 

a bm m         (2) 
 

(in GaAs, a 0m 0,072m , b 0m 1,2m , 0m  is the 

mass of a free electron) In the Gunn effect [6], current 

oscillations begin at a critical value of the external 

electric field, approximately 3 V2 10
sm

 or 3 V3 10
sm

 . In 

these critical values of the electric field, the inequality 
 

 0eE L D n                        (3) 

 

(L is electron mean free path, e is elementary charge, 

D is diffusion coefficient, is n electron concentration 

gradient). In force (3), during the transition from 

valley a to valley b, diffusion currents do not play the 

main role. In this theoretical work, we will investigate 

current oscillations in semiconductors of the GaAs 

type under the action of an external constant electric 

and magnetic fields, taking into account inequalities 

(1,2,3). We will investigate current oscillations in two-

valley semiconductors at different directions of 

external electric and magnetic fields. 
 

BASIC EQUATIONS OF THE PROBLEM 

 

The electron concentration in GaAs is constant, 

therefore 

0 a bn n n const    
 

a bn n              (4) 
 

The equation of continuity in the valleys "a" and 

"b" is as follows: 
 

a a
a

12

n n
divj

t 

 
 


       (5) 

 

 b b
b

21

n n
divj

t 

 
 


       (6) 

 

Taking into account (3) in the presence of 

external electric and magnetic fields, the expressions 

for the flux density in the valleys “a” and “b” have the 

form: 

a a 1a 2aj E EH H EH                    (7) 

 

b b 1b 2bj E EH H EH                     (8) 
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Here a,b a,b a,ben  ; 1a,b a,b 1a,ben  ; 

2a,b a,b 2a,ben  , a,b 1a,b 2a,b, ,    corresponding to 

electron mobility 

 

                      
H

irotE
t


 


                  (9)              

   

THEORY 

 

To determine the dispersion equation from (5.6), taking into account (7.8.9), we will assume that all 

variable quantities change as monochromatic waves, i.e. 

   i kr wt

a bE ,H ,n ,n ~ e


     
 

( k  is wave vector,   is vibration frequency within the sample) 
 

0 0
0 a a a b b b 0E E E ,n n n ,n n n ,H H H                               (10) 

 

The direction of the magnetic field 0H  relative to the electric field  0E is essential for determining the 

dispersion equation. First, we obtain the dispersion equation from (5-6) with the orientation of the electric and 

magnetic fields by the following sample 
 

  0 0 0 0E iE ,H iH           (11) 
 

( i  is unit vector in x). On the basis of (11) from (7) it is easy to obtain: 
 

     
0 0

0 0 0 0 0 0a 1a 0 2a 0
a a x a a 2a 2a 0 a 2a 2a x x x

a0 0 0

n cE 2 cE
j E i 2E i E i E E k k E kE

n H H

 
       

 


                  (12)          

                                                                                                                                                                                   

 bj  has the form (12) only "a" must be replaced by "b". Writing down the components (12) ( ax ay azj , j , j   ) and 

from the condition ay azj 0, j 0    finds the components yE   and zE   then supplying the values yE  and zE   in 

axj  we find: 

 

 

0
2a y 0 y0 02a z 0 a

ax 2a 2a a a x 2a 00 0 2
0 0 x a0a 1a

2
0 y 0
2a

2 ck E 2L2 ck E n1 1
j 1 2 2 E E

H H L nuH
2

ck E2


    

   



 
 
   
           
  

  
 
 

(13) 

 

bxj has the form (13) if "a" is replaced by "b". Supplying axj and bxj in (14) taking into account (4) 

 

 

 

a 12
ax

12

b 21
bx

21

n 1 i
divj

n 1 i
divj









 
 

 
 

                                   (14) 

We easily obtain the following dispersion equation  

 

2
y y y0 0 0 0 0

2a x 0 2a a 2
21 a 0 0 z y 0 a 0 0 x a 0

2
y0 0 0 0

2b x 0 2b b
12 b 0 0 z y 0

L L L4 cE 8 cE 8 cEi 1 1 1
k E 2 2 2

2 E H L L H 4 E H L 4 Eu

L 4 cE 8 cEi 1 1
k E 2

4 E H L L H u

    
    

     

  
   

  

       
                 

         

  
       
    

y y0

2
b 0 0 x b 0

L L8 cE1 1
2 2

4 E H L 4 E

 

   

    
        
     

                (15) 

Here a a 2a2 1 2 ,      b b 2b2 2     

From (15) it turns out: 



EXCITATION OF UNSTABLE WAVES IN TWO-VALLEY SEMICONDUCTORS OF THE GAAS TYPE IN EXTERNAL…..  

5 

              

3 0 0 2a а
2b x 0 a a 2a x 0

21 b b 12

0 0
a 2b x 0 a x a b a 2a 0 x

21 12

0 0a
a x 2b 0 x x a 2a x 0

21 b 12

mi i
k E k E

m

i i
k E E k

mi i
E k k E 0

m


     

  

        
 

     
 

  
       
   

    
         
     

   
       

   

              (16)                       

 

Here 0
x

0 x

16 cE

H L


  , 

y

a a
a 0 x

2cL
2

H L
 


  , 

y

b b
b 0 x

2cL
2

H L
 


  , 

0
a 0

a
a y

4 E

L





  

 

Supplying in (16) 0 1i    , taking into account 1 0   (17), we obtain the following two equations 

for determining 0 and 1  

3 2 2 2 3
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 02 0                     (17) 

 

                                          
2 2 2 2 3
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 13 2 0                            (18) 

 

Here  
0

0 2b 0 xE k  , a
1

b 12

m 1

m



  ,  

 

 
22

a 02
0

а x y

E64

u L L





  ; 2 a 0

1
12 x

E8

u k





   ; 

 

 
0 22

3 0 2а а 0
0 2b 2

x

E32

u L

 
  , 

 
22

a 03 a
1

a x y 12 b

E m64 2

4 L L m




 
    

 

When obtaining dispersion equations (17-18), we assumed that 

b
21 12

а

m

m
  , y zL 4L , 

2

b
x y

a

m1
L L

2 m

 
  

 
 

 

Analysis of equation (17-18) shows that for 

0 крE E , 

2

x
кр 0 0

12 2b 2а

L1
K

12  

 
  
 

                                              (19) 

 

0
2b b a

0 0
а 2b

8 m

u m

 



 , b

1
a 12

m1 1

3 m



                                                (20) 

And the condition 0 1   is met if 

2

a
12

0b a b

m1

24en m




 
  

 
                                                     (21) 

 

It can be seen from (20) that the frequency of the growing oscillations decreases with 1  an increase in the 

external magnetic field as
1

~
H

 , and the critical field decreases as кр 4

1
E ~

H
. Thus, with an external magnetic 

field, it is possible to obtain current oscillations in two-valley semiconductors at lower values of the external 

electric field. This result was obtained in our previous theoretical works [7]. If we evaluate the existing 

experimental values (19-20), then we can easily get approximate values  
 

9
0 ~ 10 Hz , 

7
1 ~ 2 10 Hz  ,   

 

2
кр

VE ~ 10
sm

, 21 126   

 

Now we will choose the following orientation of the electric and magnetic fields 
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 0 0E iE , 0 0H jH      (22) 
 

With orientation (22), repeating calculations using equations (5.6) taking into account (4), we obtain the 

following dispersion equation 

 

0 0

2 22 2 2 2
1 b 1 а2 b b1 2 1 2

b a
а а 21 а 12 а а 21 12

u u1 1 i
i 0

     
   

        

    
             
     

     (23) 

Here 
 

0

2
1 x а bk u  , 

0

2
2 x b аk u  ,  

 
0а а а1 2    ;  

0b b b1 2    ; 

 

 
a

а 2
0

d ln

d ln E


  ; 

 
b

b 2
0

d ln

d ln E


   

 

From (23) is the electric field  
 

 
0 0 0

0 0

a b а b b

0
0 a b x x

2 1 en
E 2

en k k

   


 

 
          (24) 

 

Supplying (24) to (23) with 
 

 0 0

0

2 2 2
1 b 2 аb

b
21 а 12 а

1 1
8 en

   


   

 
   

 
     (25) 

 

We obtain the following expressions for the 

oscillation frequency in the above two-valley 

semiconductors  
 

 b
1

21 а 12

1 1 1 i
1 2

22




  

   
      

  
, 

 

  b
2

21 а 12

1 1 1 i
1 2

22




  

   
       

  
  (26) 

 It can be seen from (26) that the excited wave with 

frequency b
0

21 а 12

1 1 1

2




  

 
   

 
and grows with 

the increment b

21 а 12

1 1 1 1 2

22




  

  
   

 
 

 

A wave with a frequency 2  is damped. This 

means that when the magnetic field is directed 

perpendicular to the electric field, a wave is excited 

with a frequency that is very different from the case 

0 0E H   
 

CONCLUSION 

 

Two-valley semiconductors with valleys "a" and 

"b" effective masses of electrons 𝑚𝑎 ≪ 𝑚𝑏 . In an 

external constant electric and magnetic fields, we 

radiate energy at a high frequency, at certain values of 

the electric field. Magnetic field values are 

0a 0H c   and 
0b 0H c  . These fluctuations 

occur in the sample with certain values x y zL ,L ,L . 

0 0H E  the oscillation is excited with a different 

frequency and in a different value of the external 

electric field. Rough estimates of the electric field and 

vibration frequency within the existing experiments 

are quite satisfactory. 

______________________________ 
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Influence of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with concentration of 0.5wt.% on the Carr-Helfrich 

electrohydrodynamic instability (EHDI) in nematic liquid crystal 4-methoxybenzylidene-4'-butylaniline (MBBA) is 

investigated. It is shown that the inclusion of this dopant into liquid crystal leads to decreasing of the threshold voltage of 

Williams domains formation. In addition, an increase in the threshold voltage is observed at low frequencies. Critical 

frequency of disappearance of the EHDI increases for the MBBA+SWCNTs colloid with respect to the pure MBBA. In this 

case, a increase of time characteristics  in the colloid is observed owing to strong interaction of the nanotubes with the liquid 

crystal molecules.. The experimental results are explained on the base of the Carr-Helfrich theory for electrohydrodynamic 

instability in nematic liquid crystal. 

 

Keywords: liquid crystal; single-walled carbon nanotubes; electrohydrodynamic instability; threshold voltage; switching 

times. 

PACS: 64.70.mj; 64.70.pv; 77.84.Nh; 82.70.Dd. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Electro-optic effects in liquid crystals (LC) are 

subdivided into field and current ones. Field effects 

are concerned with the reorientation of LC molecules 

under the action of an electric field. Current effects are 

the result of motion of macroscopic volumes of a 

liquid crystal. In this case, various types of 

electrohydrodynamic instability (EHDI) appear. One 

of them is the formation of so-called Williams 

domains. Regular vortex motion is observed at 

application of a sine-form electric field to 

homogeneously oriented nematic LC with negative 

dielectric anisotropy. They have a form of long rolls 

perpendicular to the initial planar  alignment of the 

director and are observed as alternating dark and light 

bands under a polaizating microscope. For the first 

time, theoretical description of this effect was given 

by Carr [1] and Helfrich [2]. Therefore, it is often 

called the Carr - Helfrich effect. 

In earlier times, we investigated the influence of 

conductive and non-conductive small particles with 

dimensions compared with the wavelength of the 

incident light and the corresponding bands of the 

Williams domains in nematic LC [3]. It was shown 

that the existence of particles in LC reduces the 

threshold voltage of the EHDI formation at 

application of electric field. Meanwhile, the limiting 

frequency of the EHDI disappearance increases at the 

additive of silver particles while aluminum oxide 

particles reduce it. A presence of particles changes rise 

and decay times in comparison with the pure LC. 

Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) have 

a diameter comparable to cross-section of elongated 

LC molecules. Rod-like particles of SWCNTs in 

nematic LC cause the effective orientational coupling 

with LC molecules [4]. 

The aim of the work is the study of influence of 

SWCNTs on the Carr - Helfrich effect in nematic 

liquid crystal 4-methoxybenzylidene-4'-butylaniline. 

2. EXPERIMENTAL 

 

We used nematic liquid crystal 4-

methoxybenzylidene-4'-butylaniline (MBBA) from 

the firm Merck with negative dielectric anisotropy as a 

matrix. The temperature range of the nematic phase of 

this LC is usually located between 21°C and 47°C.  

Single-walled carbon nanotubes (SWCNT) (US, 

Research Nanomaterials, In.) were added into the 

liquid crystal with concentration of 0.5wt. %. Then 

obtained mixture was shaken in a vortex mixer for 1 

hour at temperature 50°C, followed by sonication with 

dispergator Ultrasonic Cleaner NATO CD-4800 

(China) for 4 hours.  

The cell had a sandwich structure and consisted 

of two plane-parallel glass plates whose inner surfaces 

were coated with thin transparent and conductive 

indium-tin-oxide (ITO) layer. Planar orientation of 

molecules was attained by coating the inner substrate 

surfaces with rubbed polyimide layers. For obtaining 

of homeotropic orientation of LC molecules, we used 

the surfactant (polysiloxane). The cell thickness was 

fixed with calibrated 20μm polymer spacers for 

measurements. Both the colloid and the pure LC were 

injected into the empty cell by capillary action at the 

isotropic state. To increase the dispersion, the cells 

with the colloid were placed at electric field of 40 V to 

achieve turbulence and were kept for 2 days. In this 

case, no aggregation of particles was observed. The 

filled cell was kept in the special heater with 

temperature regulator GL-100 (China). 

 Dielectric and conductivity measurements were 

carried out by the Precision LCR Meter 1920 (IET 

Labs. Inc., USA) at the frequency of 2kHz and 

temperatures 24°C. In such a case, applied voltage 

was 0.5V for both LC molecular orientations.   

A set-up for measurements of electro-optic 

parameters was assembled on the base of the Carl 

Zeiss polarization microscope (model 720, Germany). 

The electric impulses of the special form applied to 

mailto:tdibragimov@mail.ru
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the cell from the functional generator (model G6-28, 

Russia). A light, passing through the cell, fell on the 

photo diode and was registered by digital storage 

oscilloscope (model 6022BE, Hantek, China).  

The threshold voltage of Freedericksz effect was 

determined from an electro-optic response using 

unipolar triangular impulses in quasi-static regime 

while switching times of Williams domain formation 

were done by application of unipolar rectangular 

impulses. The voltage of Williams domains displaying 

was visually defined by observation under polarization 

microscope (fig.1). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

he frequency dependence of the threshold 

voltage for the formation of Williams’s domains in the 

pure LC and the colloid at 24°C is shown in fig.2. As 

can see, the asymptotic value of the threshold voltage 

at static electric field is equal to 6.4V for the pure LC 

while it decreases down to 6.1V with the additive of 

SWCNTs. Moreover, critical frequency of 

disappearance of the EHDI increases for 

MBBA+SWCNTs with respect to the pure LC. In 

addition, an increase in the threshold voltage is 

observed at low frequencies.  

 

 
 

Fig.1. The image of Williams domains under the 

polarization microscope. 

 

 

  

Fig.2. Frequency dependence of the threshold voltage of Wiliams domain formation: (a) pure MBBA; (b) MBBA+SWCNTs. 

 
 It is known that the ions are charge carriers in 

liquid crystal. In this case, the mobility along long 

molecular axis is more than one across this direction.  

Thereby, electric conductivity in one direction is  

greater than in the another. The space charge is 

formed owing to this anisotropy because of ion 

division. Electric field applied to the LC layer acts on 

the charges. It imparts the formation of macroscopic 

flows in two reciprocal directions which generate the 

torque acting on the LC molecules. In addition, the 

dielectric torque is originated under the action of the 

transverse field because of the distribution of the 

space charge. At certain conditions, the torque formed 

by the motion of charges preponderates over other 

torques and the system becomes unstable. At low 

frequencies of an applied field, the instability mode is 

characterized by oscillation of the space charge with 

the same frequency. The motion of the space charge 

lags behind in the phase of the field frequency with its 

increasing. It leads to reduction in the force of the 

external field on the space charge. The torque 

corresponding to conductivity decreases and it is 

necessary to increase the external field for realization 

of instability. Therefore, the threshold voltage sharply 

increases at approaching to the critical frequency fc 

connected with the dielectric relaxation time τc as [5]: 
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c
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2

12 
                 (1) 

where ξ2  is the gain parameter which is defined as 

follows [6]: 
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2

2
  (2) 

                                     

 

where εII and ε┴  are the longitudinal and transverse 

components of the dielectric permittivity of liquid 

crystal,

 

respectively; Δε is the dielectric anisotropy; σII  

and σ┴  are the specific conductance along and across 

the director, relatively; ηB is the viscosity relevant for 

bend deformations; η is translation viscosity which is 

defined by following combination of Leslie viscosity 

coefficients [7]: η=(1/2)(α4+α5-α2).  

In order to estimate the critical frequency for the 

pure LC and the colloids, the values of dielectric 

permittivity and specific conductance were measured 

in the middle frequency range (2kHz) since the 

corresponding parameters at these frequencies 

determine the bulk properties of the LC and the 

colloid [8]. Experimental values are resulted in the 

Table 1.

   

 Table 1.  

Dielectric permittivity, dielectric anisotropy and specific conductance  of the pure MBBA and the  

colloid at the frequency of 2kHz. 

 

 
II

 



 

Δε

 

II, 10-8 S/m

 

,10-8 S/m

 

Pure MBBA                  4.60 5.19 -0.59 11.0 7.4 

MBBA+SWCNTs 4.75 5.09 -0.34 14.2 9.1 

 

 

 

As can be seen from the table, the additive of 

fullerenes into MBBA reduces the longitudinal 

component of dielectric permittivity and specific 

conductance while the presence of SWCNTs increases 

the corresponding parameters. There is a strong 

dipole-dipole interaction between SWCNTs and LC 

molecules in the MBBA+SWCNTs, leading to an 

increase in the order parameter [9] and the 

longitudinal component of dielectric permittivity. 

Owing to the percolation effect [10], the electron 

hopping conductivity dominates over the ionic one, 

leading to an increase in the specific conductance.  

Let us assume that the ratio of viscosity of 

different types changes in the same manner with the 

additive of fillers. Hence,  the ratio k=ηВ/η for the pure 

LC and the colloids has the same value. Using (2) and 

the experimental values of the parameters, one can 

obtain the values of gain parameters which are equal 

to 3.14k  and 5.61k for MBBA and MBBA + 

SWCNTs, correspondingly. Moreover, the presence of 

SWCNTs descreases the dielectric relaxation time of 

nematic LC. Considering the above, we find that 

SWCNTs increase the critical frequency of the 

disappearance of Williams domains. It consistent with 

the corresponding experimental results. 

According to [6], the threshold voltage for the 

formation of Williams domains is defined as: 
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In order to calculate the threshold voltage, it is 

first necessary to find the value of the bend elastic 

constant which can be determined from the following 

expression for the threshold voltage of the 

Freedericksz effect [7].  
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33K
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                                (4) 

 

The experiment shows that the homeotropic-planar 

transition begins in the pure LC at voltage of 3.7 V 

while it is equal to 4.4V with the additive of fullerenes 

and SWCNTs, respectively. Simple calculations give 

the values of 7.25∙10-12N and 5.91∙10-12N for MBBA 

and MBBA+SWCNTs. Using (3), we obtain the 

following relations:  U2
s./U2

p.=1.49 (3.14 k-1)/(5.56 k-

1), where Up and Us  are the threshold voltages of  

Williams domains formation in  MBBA and 

MBBA+SWCNTs, accordingly. Considering that k is 

approximately equal to 2 [6] for MBBA and slightly 

changes, depending on its purity, it is easy to show 

that the indicated ratios are less than 1. In other words, 

the calculations indicate to a decrease in the threshold 

voltage at the additive of  dopand and qualitatively 

good agree with the experiment.  

  One can note that conducting SWCNTs at low 

frequencies of the external field prevent formation of 

the space charge, playing a role of traps for moving 

ions. For that reason, the threshold voltage increases at 

these frequencies.  

The dependence of switching times of the 

Williams domain formation on the applied voltage for 

both the pure LC and the colloid is presented in fig.3. 

Apparently, a rise time decreases with increasing of 

the applied voltage in all cases and these dependences 

qualitatively correspond to the expression [11]: 
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where  β is  the coefficient depending on properties of 

the pure LC or the colloid; d is the cell thickness; U is 

the voltage of applied field. As can be seen, an 

additive of SWCNTs into the pure LC increase a rise 

time as well as a decay time at all voltages.

 

 

 
 

Fig.3. Voltage dependences of switching times of the EHDI effect: (a) a rise time of the pure MBBA; (a') a rise time of  

     the colloid; (b) a decay time of the pure MBBA; (b') a decay time of the colloid. 

    

Possible explanation for the increase of time 

characteristics in the MBBA+SWCNTs colloids may 

be because of the strong interaction of the nanotubes 

with the LC molecules, which increases the inertia of 

the corresponding pair, reacting to the voltage as a 

whole. 

 

4. CONCLUSION 

 

It is shown that the additive of SWCNTs into the 

nematic liquid crystal MBBA with the concentration 

of 0.5wt.% leads to a decrease in the threshold voltage 

of Williams domain formation. Owing to an increase 

of the longitudinal component of dielectric 

permittivity and amplification of electric conductivity 

in the MBBA+SWCNTs colloid, the critical frequency 

of disappearance of the EHDI increases for the colloid 

with respect to the pure LC. Time characteristics 

increase in MBBA+SWCNTs by reason of strong 

interaction of the nanotubes with the LC molecules. 
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We have shown possible increase of the spectroscopy resolution of molecules in a collimated beam due to their capture 

and deceleration at their passage of controlled potential electromagnetic well, which deepens to some limit during a certain 

period of time. The calculations were carried out in the model of such a one-dimensional rectangular well, which can be 

created in an area of local quasi-homogeneous electric (or magnetic) field in the path of a beam of molecules exhibiting an 

electric (or magnetic) dipole moment in their ground quantum state. It is shown that fractions of molecules in the beam 

captured and slowed down in this way significantly depend not only on the limiting depth of the electromagnetic well, but 

also on the rate of its deepening. 

 

Keywords: electromagnetic well, molecular beam, one-dimensional rectangular well, high-resolution spectroscopy 
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1.   INTRODUCTION 

 

Atomic and molecular beams have played central 

roles in many experiments in physics and chemistry, 

from seminal tests of fundamental aspects of quantum 

mechanics to molecular reaction dynamics, and have 

found a wide range of applications [1]. The motion of 

neutral molecules in a beam can be manipulated and 

controlled with inhomogeneous electric and magnetic 

fields [2].  

Electromagnetic “cooling” and localization of 

microparticles (in particular, atoms and molecules) 

under conditions of the high vacuum are very 

important for a number of directions of physics and 

technologies, including ultra-high resolution 

spectroscopy of such particles [3]. In papers [4, 5], 

new methods for the slowdown and trapping of 

various microparticles (including atoms and molecules 

in the ground quantum state) were proposed by means 

of external electromagnetic fields which induce (for 

such particles) potential wells having fixed spatial 

distributions but deepening over time up to some 

limit. It is assumed that considered particles are under 

conditions of the high vacuum and forces acting on 

these particles are not dissipative, that is they move 

without friction. Depending on whether the particles 

have electric (magnetic) moment, it is possible to use 

the controllable electric (magnetic) field or far-off-

resonance laser radiation for inducing of 

corresponding potential wells for given particles. 

Paper [6] presents the brief review on these methods. 

Now we will analyze features of particle 

dynamics in the case of a one-dimensional rectangular 

electromagnetic potential well deepening over time. 

Such a well can be created in the area of local quasi-

homogeneous electric (or magnetic) field in the path 

of a collimated beam of molecules exhibiting an 

electric (or magnetic) dipole moment. During a certain 

time, interval in which the strength of the given field 

is increasing, such a potential well (with the fixed 

spatial distribution) can trap or slowdown molecules 

in the beam. This, in particular, would allow 

controlling collimated beams of atoms or molecules in 

their ground quantum state for spectroscopic 

applications. 

 

2.     BASIC EQUATIONS 

 

Assume that a point particle of mass m freely 

moving with velocity 𝑣0 > 0 along the x axis (fig.1) 

from area x < 0 and reaches the boundary x = 0 of the 

following one-dimensional rectangular potential well 

at time t: 

 

         𝑈(𝑥, 𝑡) = −𝐽0η(𝐿 − 𝑥)η(𝑥)𝜑(𝑡),             (1)                                      

 

where 𝐽0 > 0 is a constant quantity with the dimension 

of energy, 1 ≥ 𝜑(𝑡) ≥ 0 is a nondecreasing function of 

time t ≥ 0, and η(y) is the step function (η(y) = 1 for y 

≥ 0 and η(y) = 0 if y < 0). The well (1) has the fixed 

spatial distribution but deepens over time up to some 

limit. The particle velocity increases jump like from 

the initial value 𝑣0 to 𝑣≥ 𝑣0 at the time moment t when 

the particle reaches the boundary point 𝑥 = 0 (fig.1) 

of the potential well (1). The relation between 

quantities 𝑣 and 𝑣0 can be found from the total energy 

𝐸 of a particle at the moment t  

 

  𝐸(𝑥 = 0 , 𝑡) = 0.5𝑚𝑣0
2 = 0.5𝑚𝑣2 − 𝐽0𝜑(𝑡).       (2)                                       

 

 This particle will continue moving inside the 

rectangular potential well (fig.1) with constant 

velocity 𝑣 until it reaches the opposite potential-well 

boundary with coordinate x = L at the moment           

(t + L / 𝑣). 

 
Fig.1. The scheme of the rectangular potential well   

           deepening over time 𝑡.     
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First, let us analyze the situation in which the 

particle is unable to overcome the potential well (1). 

This happens when the total energy E of the particle 

becomes negative as function 𝜑(𝑡) (1) increases with 

time t, i.e., under the condition 
 

                      0.5𝑚𝑣2 − 𝐽0𝜑(𝑡 + 𝐿
𝑣⁄ ) < 0.            (3) 

 

When condition (3) holds, the particle reflects back 

from the well boundary at x = L (fig.1) and starts 

moving backward at velocity (–𝑣) until it arrives to 

the opposite well boundary at x = 0 at time (t + 2𝐿/
𝑣). Due to the relation 𝜑 (t + 2L/𝑣) ≥ 𝜑 (t + L/𝑣), 

such motion of the particle with velocity 𝑣 from the 

potential-well boundary located at x = 0 to the 

opposite boundary at x = L (fig. 1) repeats itself again 

and again. Hence, according to (3), maximum possible 

velocity 𝑣max(𝑡) of particles trapped into potential 

well (1) at time t is determined by the equation 

 

0.5𝑚𝑣max
2 = 𝐽0𝜑(𝑡 + 𝐿

𝑣max
⁄ ).                  (4) 

 

 

 

Having found velocity 𝑣max(𝑡) from (4), we then 

obtain from (2) the maximum possible initial velocity 

�̃�0(𝑡) of free particles that remain localized in 

potential well (1) after reaching it at the time t: 
 

               �̃�0(𝑡)  = √𝑣max
2 (𝑡) −

2𝐽0𝜑(𝑡)

𝑚
.                    (5)                                                 

 

Minimum velocity of particles 𝑣min(𝑡) captured into 

the discussed trap at time t can be found from 

expression (2) by setting 𝑣0 = 0: 
 

                     𝑣min(𝑡) = √
2𝐽0 𝜑(𝑡)

𝑚
 .   (6) 

 

Let us now consider the case of relatively fast 

particles that have velocity 𝑣0 exceeding �̃�0(𝑡)  (4), 

(5) at the moment t when they enter the potential well 

(fig.1). Similar to relations (2) and (3), the following 

expression governing the total energy of the particle 

reaching the well boundary x = L at time (𝑡 + 𝐿 𝑣⁄ ) 

can be obtained:   

 

 𝐸(𝐿, 𝑡 + 𝐿
𝑣⁄ ) = 0.5𝑚𝑣𝑓

2 = 0.5𝑚𝑣2 − 𝐽0𝜑(𝑡 + 𝐿
𝑣⁄ ) > 0,                                            (7) 

 

 

where 𝑣 and 𝑣𝑓 are velocities of the particle inside the 

well and after leaving it, respectively. According to 

(7), the final velocity 𝑣𝑓 ≤ 𝑣0  is given by 
 

                     𝑣𝑓 = √𝑣2 −
2𝐽0

𝑚
 𝜑(𝑡 + 𝐿

𝑣⁄ ),             (8) 

while velocity 𝑣 can be found straightforwardly from 

relation (2): 
 

                  𝑣 = √𝑣0
2 +

2𝐽0𝜑(𝑡)

𝑚
.          (9)                                                     

     

Next, we will analyze the dynamics of the 

passage through the potential well (1) of a group of 

collimated beam molecules that do not interact with 

each other, according to the visual scheme in fig. 2. 
  

 
 

Fig.2.  Scheme of propagation of a group of molecules  

            through a rectangular potential well, deepening in the     

            time interval 𝑇 ≥ 𝑡 ≥ 0. Here 1 is the given group of   

            molecules before falling into this well, 2 and 3 are   

            the fractions of this group of molecules captured into   

            this well and passing through it, respectively. 

It is assumed that at the moment 𝑡 = 0  there is a 

distribution of the given group of molecules along the 

coordinate 𝑥 < 0  and velocity 𝑣0 ≥ 0. During time 

𝑡 > 0,  these molecules move towards the potential 

well (fig. 2a).  

Until this well is reached, they are not acted upon 

by external forces and the distribution of the 

considered molecules is described by the function 

𝑓(𝑥 − 𝑣0𝑡, 𝑣0). Thus, directly on the border x = 0 of 

the well (fig. 1) the distribution of the corresponding 

molecules by velocity 𝑣0 is determined by the 

function 𝑓(−𝑣0𝑡, 𝑣0). As they fall into this well, 

which deepens over time 𝑇 ≥ 𝑡 ≥ 0, some of these 

molecules will be localized in it, and the other part 

will overcome it (fig. 2b). Consider, for example, the 

distribution 𝑓(𝑥, 𝑣0)  of the considered molecules, 

which takes place at the moment 𝑡 = 0  in a limited 

range of coordinates 𝑥2 > 𝑥 > 𝑥1 with normalization 

to unity of the total number of these molecules, i.e. 

 

∫ (∫ 𝑓(𝑥, 𝑣0)𝑑𝑣0)
∞

0

 𝑥2 

𝑥1
𝑑𝑥 = 1.         (10)                                        

  

Then, according to the relations (1)-(5), the relative 

fraction 𝑝(𝑡) ≤ 1 of these molecules, localized in the 

potential well by the time 𝑡 > 0,  is determined by the 

following formula: 

                 

        p(𝑡) = ∫ (∫ 𝑓(−𝑣0𝑡1, 𝑣0)𝑣0𝑑𝑣0)𝑑𝑡1,
�̃�0(𝑡1)

0

𝑡

0
    (11)                   

 

where �̃�0(𝑡)  (4), (5) is the maximum possible initial 

velocity of free particles that remain localized in the 

potential well (1) after reaching it at the time t. 

Another part of the molecules of the initial group 

will overcome this well (fig. 2b). However, according 

to relations (7)-(9), their speeds will decrease from the 

initial value 𝑣0  to 𝑣𝑓 < 𝑣0 in the process of deepening 
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this well. We will characterize such a “cooling” of 

these molecules by the following dimensionless 

parameter 𝑟(𝑡) < 1: 

 

𝑟(𝑡) = ∆𝐾(𝑡) 𝐾0⁄ ,                    (12) 

where 

 

                                 

 

∆𝐾(𝑡) = 0.5𝑚 ∫ [∫ (𝑣0
2 −  𝑣𝑓

2(𝑡1))𝑓(−𝑣0𝑡1, 𝑣0)𝑣0𝑑𝑣0
∞

�̃�0(𝑡1)
]

𝑡

0
𝑑𝑡1, 

 

                                                        𝐾0 = 0.5𝑚 ∫ [∫ 𝑓(−𝑣0𝑡1, 𝑣0)𝑣0
3𝑑𝑣0

∞

�̃�0(𝑡1)
]

𝑇

0
𝑑𝑡1 , 

 

here ∆𝐾(𝑡) is the decrease of the kinetic energy of 

these molecules at the time 𝑡, 𝐾0 is their total initial 

kinetic energy before passing through the potential 

well, which deepens in the time interval 𝑇 ≥ 𝑡 ≥ 0, 

speeds  �̃�0(𝑡)  and 𝑣𝑓(𝑡)  are described by formulas 

(5) and (8), respectively.    

        

3.     DISCUSSION OF RESULTS 

 

We will consider the following function 𝜑(𝑡) of 

the potential well (1): 

 

𝜑(𝑡) = (
𝑡

𝑇
)

𝑛

𝜂(𝑇 − 𝑡) + 𝜂(𝑡 − 𝑇), (𝑛 > 0, 𝑡 ≥ 0).                                                      

                                                                           (13)                  

 

According to (13), the depth of the well (1) increases 

from 0 to J0 during the time interval 0 ≤ t ≤ T and 

retains maximum value 𝐽0 at t >T.  It is convenient to 

introduce the following characteristic quantities 𝑤 and 

𝐾  for potential well (1), (13) which have the 

dimensions of velocity and energy, respectively: 

 

𝑤 = 𝐿
𝑇 ⁄ ,    𝐾 = 0.5𝑚𝑤2.            (14)                                                

 

 Fig.3 presents time dependences of the function 

𝜑(𝑡) (13) and corresponding particles velocity �̃�0(𝑡) 

(4), (5) for various parameters  𝑛, which determine the 

deepening rate of the potential well (1), (13). It can be 

seen that the capture of molecules stops starting from 

the time t = T, since the potential well becomes 

stationary and �̃�0(𝑡) = 0.      

 

 
 

 
Fig.3.  Dependences of the function φ(t) (a) and velocity �̃�0(𝑡) (b) on time 𝑡 for different values of the parameter 

𝑛 = 0.5 (curve 1), 1 (2), 2 (3), 5(4) and 10 (5), when 𝐽0 = 16 𝐾. 

 

Next, we will calculate the characteristics of trapped and slowed down molecules using formulas (11) and 

(12) for the following initial distribution 𝑓(𝑥, 𝑣0)  of these molecules at time 𝑡 = 0 as an example: 

  

 

                𝑓(𝑥, 𝑣0) = 1.274
𝑣0

2

𝑑𝑤3 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑣0

2

𝑤2 ) 𝑒𝑥𝑝 [−
(𝑥−𝑥0)2

𝑑2 ]                                    (15) 

 

where the value of 𝑤  is defined in (14), and 𝑑 is 

the characteristic extent of this distribution near its 

central position 𝑥0. Note that the distribution (15) 

satisfies the normalization condition (10). 

Fig. 4 shows the dependences of the 

characteristics 𝑝(𝑡)  (11) and 𝑟(𝑡)  (12) on time 𝑡 for 

various parameters 𝑛. The fraction 𝑝(𝑡) (11) of 

trapped molecules increases during the entire time 

interval 𝑇 ≥ 𝑡 ≥ 0 of the deepening of the potential 

well and reaches a constant value 𝑝max when 𝑡 ≥ 𝑇 

(fig. 4a). The value of 𝑟(𝑡) (12) also first increase with 

time 𝑡 (fig. 4b). However, unlike the dependencies 

𝑝(𝑡) in fig.4a, the output of the functions 𝑟(𝑡)  to 

constant values 𝑟max can occur before the moment  
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𝑡 = 𝑇. Indeed, over time 𝑡 > 0, more and more slow 

molecules from their initial distribution (15) will fall 

into the potential well. In accordance with the 

dependences for the velocity �̃�0(𝑡)  (fig. 3b), all such 

relatively slow molecules with the initial velocity 

𝑣0<�̃�0(𝑡) will be localized in this well at 𝑡 < 𝑇. 

Therefore, they will not contribute to the characteristic 

𝑟(𝑡), which describes the deceleration of molecules as 

a result of their passage through the considered 

potential well. According to fig. 4, the increase in p(𝑡) 

and 𝑟(𝑡)  with time 𝑡 also significantly depends on the 

parameter 𝑛 , which determines the deepening rate of 

the potential well (1), (13).   

Fig. 5. shows the dependences on this parameter 

𝑛 for the maxima 𝑝max  and 𝑟max of the values 𝑝(𝑡)   

(11) and 𝑟(𝑡)    (12), which they reach by the moment 

𝑡 = 𝑇 (Fig. 4). The fraction 𝑝max of the molecules 

trapped in the potential well obviously increases with 

the growth of the maximum depth 𝐽0 (1) of this well 

(Fig. 4a). According to Fig. 4b, the most effective 

deceleration of molecules, that have passed through 

the considered well, takes place in the range of values 

2 ≥ 𝑛 ≥ 1  of the parameter 𝑛 of the function (13).  

 

 
Fig.4.  Dependences of 𝑝(𝑡) (a) and 𝑟(𝑡) (b) on time t for different values of the parameter  

            𝑛 = 1 (curve 1), 5 (2), and 10 (3), when 𝐽0 = 16 𝐾, 𝑥0 = −0.4𝐿 and 𝑑 = 0.1𝐿. 

 

 
 

Fig.5. Dependences of 𝑝max (a) and 𝑟max (b) on the parameter n for different values of  𝐽0 = 𝐾 (curve 1), 2𝐾 (2)  

           and 5𝐾 (3), when 𝑥0 = −0.4𝐿 and 𝑑 = 0.1𝐿. 

 

Fig. 6 shows the dependence of the values 𝑝max  

and 𝑟max on the position 𝑥0 of the center of the initial 

distribution of molecules 𝑓(𝑥, 𝑣0) (15). The form of 

these dependences 𝑝max(𝑥0)  and 𝑟max(𝑥0) is also 

largely determined by the parameter 𝑛, which 

characterizes the deepening rate of the potential well 

(1), (13). Indeed, the coordinate 𝑥0 of the initial 

distribution (15) determines the characteristic times 𝑡 

for the molecules to reach the boundary x = 0 (Figs. 1, 

2) of the considered rectangular potential well (1). In 

this regard, the dependence �̃�0(𝑡)  (5) will play a 

critical role, which can change radically with a change 

of the parameter 𝑛 (Fig. 3b). Depending on the value 

of the initial velocity 𝑣0<�̃�0(𝑡) or 𝑣0>�̃�0(𝑡), the 

molecule will either be localized in the given well or 

leave it with a final velocity 𝑣𝑓 ≤ 𝑣0. Naturally, as the 

distance 𝑥0 of the initial distribution of molecules 

𝑓(𝑥, 𝑣0) (15) decreases from the boundary x = 0 of the 

potential well, the fraction 𝑝max  of molecules trapped 

in this well will increase (Fig. 6a). 

Fig. 4-6 present our numerical calculations of the 

characteristics 𝑝 (11) and 𝑟 (12) on the particular 

example of the initial distribution of molecules 

𝑓(𝑥, 𝑣0)  (15) at the time 𝑡 = 0. However, the 

qualitative results obtained in this work can certainly 

be used in the analysis of the features of capture and 
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deceleration of molecules from a collimated beam by 

electromagnetic potential wells deepening with time 

also for other initial molecular distributions 𝑓(𝑥, 𝑣0).

Thus, it is possible to determine the optimal 

conditions for ultrahigh resolution spectroscopy of 

such molecules. 

Fig.6. Dependences of 𝑝max (a) and 𝑟max (b) on the coordinate 𝑥0 for different values of the parameter

  𝑛 = 0.5 (curve 1), 1 (2), и 2 (3), when 𝐽0 = 16 𝐾 and 𝑑 = 0.1𝐿.
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There has been investigated the influence of electrothermopolarization on the photoluminescence spectrum of 

compositions on PP-based with MnO2 =250-1000nm. It is established that low-molecular additions within wavelength  

photoluminescence spectra due to volume content of addition and conditions of electrothermopolarization vary strongly. 

Observed changes of spectra for compositions depending on MnO2 concentration are related to the change of supramolecular 

structure of polymers, conditions of electrothermopolarization with the change of interaction degree between polymer phases 

with the filler at the expense of charges accumulated at the phase boundary. 

 

Keywords: composite, photoluminescent, polypropylene, electrothermopolarization. 

PACS 77.55 

 
INTRODUCTION 

 

Recently, a lot of work has been done on the 

study of polymer nanocomposites with 

photoluminescent properties. It is known that in 

composite systems, consisting of polymer-polymer 

low-molecular additions, are divided into two parts: 

the formation of the physico-chemical structure of the 

transitional layer and the formation of the interlayer. 

In two-phase systems, interfacial interactions depend 

mainly on the structure of the interphase layer 

between the components of the composite. In biphasic 

compositions, the change in phase interaction leads to 

the change in photoluminescent properties [1-2]. In 

polymer-based composites, the physical structure 

changes as a result of electrothermopolarization, 

which, in turn, changes the interfacial interactions 

between the components of the composite. The 

accumulation of charges at the interphase layer 

between the components of the composite can enhance 

interfacial interactions, which in turn will lead to a 

change in the photoluminescent properties of the 

composite [3-5]. 

The state of the art in the field of obtaining and 

studying photoluminescence in polymers and 

compositions based on them is analyzed. Determined 

that photoluminescent properties of polymer-based 

composites depend on the chemical and physical 

nature of the polymer matrix (electronegativity, 

polarity, supramolecular structure), properties filler, 

processes of intermolecular transfer and migration of 

electronic excitation energy. 

 

OBJECTS AND METHODS OF EXPERIMENT 

 

In this work, photoluminescent properties of 

composites on the basis of PP, filled with additions of 

MnO2, were studied in the field of wavelength            

 = 250-1000 nm. Photoluminescent properties were 

obtained with the help of Cary Eclipse 

spectrofluorimetry. The samples were obtained by hot 

pressing of the polymer after melting at a temperature 

of 15 MPa for 3 minutes and subsequent cooling 

under pressure to room temperature. The obtained 

samples were subjected to electrothermal polarization 

tn = 1 hour at the time of 1 hour at a temperature of    

Tp = 353K. The voltage of the electric field applied to 

the layer was 107 V/m.  

 

RESULTS AND THEIR DISCUSSION 

 

It is known that in molecules with 

photoluminescent activity, intermolecular interactions 

essentially affect their spectral characteristics. It has 

been established that the change in the spectra of 

photoluminescence occurs with an increase in the 

concentration of non-processed, as well as in 

electrothermopolarized compositions of  PP + MnO2. 

It is shown that the peak of photoluminescence in the 

visible area depends on the concentration of the filler. 

On Figure 1 shows the PL spectra of a composite 

based on PP + 0.5% MnO2 obtained at 280 nm. As can 

be seen, before electrothermopolarization, 4 maxima 

wereobserved at 328 358 381.07 418.93 nm (Fig. 

1a). The same 4 peaks wereobserved at wavelengths 

of 329.07 358 381.07 420nm after 

electrothermopolarization (Figure 1.b). A relatively 

sharp peak was observed at 381.07 nm. The peak 

intensity after electrothermopolarization                     

( = 381.07nm) was greater than the peak intensity 

obtained for the non-processed (E = 0) sample. The 

spectra of composites before and after the 

electrothermopolarization are almost identical. The 

location of the peaks relative to each other (381.07nm 

and 420nm) and the width of the peaks relative to the 

half-height are almost identical too. Thus, after 

electrothermopolarization in the giwen composite, the 

polymer was uniformly distributed in the matrix and 

ensured the long-term stability of its characteristics. 
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Fig.1. Photoluminescent  peaks of  the composition on the basic of PP + 0.5% MnO2 before (a) and after (b)      

           electrothermopolarization.  

 

 

      
 

Fig.2. Photoluminescent  peaks of  the composition on the basic of PP + 1% MnO2 before (a) and after (b)      

          Electrothermopolarization.  

 

Figure 2 presents the spectra of 

photoluminescence of the composite PP + 1% MnO2 

at a wavelength of 280 nm. Before 

electrothermopolarization in the PL spectrum 

composite PP+1% MnO2 (Figure 2.a) 3 maximum 

wereobserved at the following wavelengths: 

329.07nm 340nm 383.07nm and after 

electrothermopolarization 4 peaks (Figure 2.b): 329.07 

nm 359.07 nm 382 nm 420 nm. After 

electrothermopolarization, the amplitude of the 

maxima over the entire length of the wave has 

increased. The highest intensity peak was observed at 

the wavelength of 382 nm. 

The intensity of the peak increased after 

electrothermopolarization. At E = 0, the intensity of 

the spectrum of the composite PP + 1% MnO2 sharply 

decreases. The interfacial interaction of 

electrothermopolarization changes, new luminescence 

centers are activated in the MnO2 filler, which leads to 

an increase in the photoluminescence amplitude. 

Thus, it has been established that the 

photoluminescence spectrum differs sharply 

depending on the content volume of the filler and the 

conditions of electrothermpolarization. The change in 

the spectrum of the composite depending on the 

concentration of MnO2 is associated with a change in 

the supramolecular structure of the polymer, since, 

depending on the conditions of 

electrothermopolarization, charges accumulate at the 

interface between the polymer phase and the filler. 

___________________________________ 
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PP + 0,5% MnO2 və PP + 1% MnO2 KOMPOZİTLƏRDƏ 

FOTOLÜMİNESENT EFFEKTİ 

 
PP əsaslı MnO2 kompozitlərin =250-1000nm olan fotolüminessensiya spektrinə elektrotermopolyarlaşmanın təsiri 

tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, fotolümisent spektri doldurucunun həcmi miqdarından və elektrotempolyarlaşma 

şəraitindən aslı olaraq kəskin fərqlənir. MnO2-nin konsentrasiyasından aslı olaraq kompozitin spektrində müşahidə olunan 

dəyişiklik, elektrotermopolyarlaşma şəraitindən aslı olaraq polimer faza ilə doldurucunun sərhəddinə yığılan yüklərlə və  

polimerin üstmolekulyar quruluşunun dəyişməsi ilə bağlıdır.  
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We performed density functional study for gold adatom on the surface of pristine and graphene supercells with a 
vacancy. The effect of the adsorption of Au adatom on pristine and defective graphene on the value of the magnetic moment 
is calculated. The interactions between carbon and gold atom cause a band gap weak opening for the graphene. Using the 
calculations of the adsorption energy in these structures, its dependence on the deformation of the graphene cell is 
investigated. 
 
Keywords: graphene supercells, vacancy, Au adsorbed on graphene, local spin density approximation.  
PACS: 71.15.Mb, 71.15.Nc, 75.50.Gg, 81.05.ue 
 
INTRODUCTION 
 

Recently, graphene [1,2] has been extensively 
investigated by physicists, chemists, and material 
scientists. According to its large surface area, high 
electrical conductivity and excellent catalytic activity 
[3], graphene has been considered as a promising 
candidate for forming 2D support for loading Pt, Pd, 
and Au nanoparticles for applications in fuel cells and 
catalysis [4,5]. Also, graphene offers enormous 
possibilities for applications in electronics, sensors, 
biodevices, catalysis, energy storage, etc [6,7] that 
often involve adsorbed coinage metal clusters. For the 
utilization of these systems a deeper understanding of 
their stability and electronic properties is needed. 
From experiments, it is known that adatoms and small 
clusters of coinage metals bind weakly to graphite and 
graphene and are highly mobile [8,9]. In addition, the 
adsorption of metal atoms has displayed to be an 
effective way to induce the polarization of charge 
carriers, an issue of interest in spintronics [10] and to 
produce local magnetic moments of long-range 
magnetic coupling [11]. In [12] work devoted to the 
adsorption of Cu, Ag and Au on a graphene displayed 
by a slab model and showed that the use of such 
corrections is essential in certain situations to attain a 
binding between adsorbate and substrate. 

Here, we present a theoretical investigation of 
Au adsorbed on perfect and graphene supercells with a 
monovacancy. The results of calculations of the 
adsorption energy are also displayed. In addition, they 
are responsible for the semiconductor-metal 
transitions after the Au atom adsorptions and the 
creation of energy gaps in this case. 
 

COMPUTATIONAL METHODS 
 

The geometry, electron band structure and 
magnetic properties of Au adsorbed on pristine and 
graphene supercells with a vacancy have been studied 
theoretically. The graphene properties were calculated 
using the DFT method implemented using the 
Atomistix ToolKit. In addition, the partial density of 
states is investigated for the graphene supercell model. 
The adsorption energies of perfect and graphene 
supercells containing 50 carbon atoms with a 
monovacancy  have been calculated. 

First-principles calculations of graphene 
properties were carried out on the based on the spin-
polarized density functional theory. The local spin 
density approximation in the Perdew–Zunger (PZ) 
parameterization was employed for the exchange–
correlation functional. The kinetic cut-off energy was 
150 Ry. The primitive cell of Graphene was relaxed 
and optimized with force and stress tolerances of 
0.01eV/Å and 0.01eV/Å3, respectively. A 5x5x5 k 
point was used for geometry optimization and total 
energy calculations.  
 
DISCUSSION 

 

In Figure 1 displays schematic of the atomic 
structure for Au adsorbed on pristine and graphene 
structure with a single carbon vacancy. Calculations 
were fulfilled for a variety of initial conditions for Au 
graphene.  

 

 

 
 

Fig. 1. The positions of Au atoms on a) graphene supercell, b) graphene supercell with carbon vacancy c) graphene 
supercell with carbon vacancy after relaxed. 
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Fig. 2. The electronic band structures of (a) Pristine graphene, gold atom adsorbed (b) graphene supercell (c) graphene 
supercell with carbon vacancy. The insets present the Dirac Cone of 5×5 supercell. 

 
The electronic band structures of corresponding 

pristine graphene, gold atom adsorbed graphene 
supercell and graphene supercell with carbon vacancy 
were obtained using the DFT as presented in Fig.2. 
The graphene bands within 1 eV vicinity of the Dirac 
points can be seen in all of the graphene adsorption 
orientations considered in this investigation. In 
addition, graphene-metal interaction cause a band gap 
weak opening for the graphene. The shift of Fermi 

energy with respect to the Dirac point corresponds to a 
p-type doping of graphene. 

It was found that Au adsorbed on graphene 
supercells and 5×5 graphene supercells with vacancy 
exhibit ferromagnetic spin ordering. In this case the 
Mulliken population analysis gives the magnetic 
moments are received different values, as described in 
Table 1.  

 
Table1.  

The value of magnetic moment 
 

 Graphene  
 

total magnetic moments magnetic moments around 
vacancy 

Au adsorbed on 5×5  graphene 0.8μB 0.645μB (Au50) 
 

Au adsorbed 5×5 graphene with 
vacancy 

1.005 μB 0.828 μB (C25) 

 
The total magnetic moment of the graphene 

supercell by adsorption Au atom is 0.8μB. Here the 
main contribution belongs to Au atom, which the local 
magnetic moments are acquired 0.645μB (Au50). The 
magnetic moment of Au atom adsorbed on 5×5 
graphene supercell with a vacancy is 1.005μB, and the 
local magnetic moment around the vacancy is 0.828μB 
(C25).  

Furthermore, Figure 3 illustrates the PDOS for 
spin up and spin down s-,p-,d-electrons of the 
adsorption states for Au in the 50 atoms supercell with 
vacancy.  

The adsorption energies Eads of Au atom on a 
graphene are calculated as 

 
Eads=E[Au/Gr]  -E[Au] –E[Gr] 

 
where the E[Au/Gr] are the ground state energies 

of the adatom on graphene [Au/Gr], graphene [Gr] and 
gold [Au]. The Eads are negative (positive) when the 
adsorption is exothermic (endothermic).  

Calculated adsorption energies for graphene 
structures are given in Table 2. We found that the non-
local interactions increased the calculated adsorption 
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energy of Au on graphene by up to 4.1 eV. On the 
other hand, adsorption energy of Au on 5×5 graphene 
with vacancy estimation is acquired 3.63eV. The 
distinctions in the calculated adsorption energies of 
the graphene/Au system can be related to the use of 

different graphene supercell models. Another 
important factor appears to be the different distance 
between the adsorbed Au atom and C atom in 
graphene supercell. 

 

a) b) 
 

Fig. 3. PDOS of the Au adsorbed a) 5×5 graphene supercell, b) 5×5 graphene supercell with monovacancy. 
  

Table 2.  
Adsorption energy and bond length 

 
Method Ead (eV) dAu-C (Å) Δh (Å) 

Au adsorbed on 5×5  graphene 4.1 2.56 (Au50-C23), 
 

0.54 

Au adsorbed on 5×5  graphene with 
vacancy 

3.63 2.21 (Au4-C33), 
 

0.18 
 

 
RESULT 
 

We report density functional study for adsorption 
of gold adatom on pristine and graphene supercells 
with a monovacancy. These investigations are 
performed by using local spin density approximation 
method by employing the ATK program package. In 
particular, the adsorption energy and magnetic 
moments for pristine and graphene supercells with a 
monovacancy adsorbed by Au atom differ from each 
other. The main contribution of the magnetic moment 
of the graphene supercell in the adsorption states for 

Au atom belongs to Au atom. However, the carbon 
vacancy existence of Au atom adsorbed onto the 
graphene supercell, the value of the magnetic moment 
is increased as 1.005 μB. The adsorption of a Au  atom 
on graphene supercell the magnetic moment is 
acquired 0.8μB.  

Compared to the adsorption energy of gold atom 
on graphene supercells (Ead=4.1eV) and graphene 
supercells with a monovacancy (Ead=3.63eV), the 
adsorption energy of gold on graphene supercells is 
the largest which corresponds to the most stable 
configuration. 
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 АДСОРБИРОВАННЫЙ АТОМ Au НА МОДЕЛИ ГРАФЕНОВОЙ СУПЕРЯЧЕЙКИ 

 
Мы провели исследование функционала плотности адатома золота на поверхности первичных и графеновых 

суперячеек с вакансией. Рассчитано влияние адсорбции адатома Au на чистом и дефектном графене на величину 
магнитного момента. Взаимодействия между углеродом и золотом вызывают слабое раскрытие запрещенной зоны 
для графена. С помощью расчетов энергии адсорбции в этих структурах исследована ее зависимость от деформации 
графеновой ячейки. 
 
 

S.O. Məmmədova, S.S. Hüseynova, A.Y. Şərifli* 
 

Au ATOMUNUN QRAFEN SUPERQƏFƏS MODELİNƏ ADSORBSİYASI  
 
 

Təmiz və vakansiyalı qrafen superqəfəsinin səthində adsorbsiya edilmiş qızıl atom üçün sıxlıq funksional nəzəriyyəsi 
çərçivəsində tədqiqat həyata keçirilib. Au atomun təmiz və vakansiyalı qrafen səthində adsorbsiyasının maqnit momentinin 
qiymətinə təsiri hesablanır. Karbon və qızıl atomu arasındakı qarşılıqlı təsir qrafenin enerji zolağının üçün zəif açılmasına 
səbəb olur. Bu strukturlarda adsorbsiya enerjisinin hesablamalarından istifadə edərək onun qrafen superqəfəsinin 
deformasiyasından asılılığı araşdırılır. 
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Single crystals of Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) were grown by chemical vapor transport using iodine as a transport agent. 

Temperature dependence of the Raman active modes for crystals in the temperature range of 24–290 K have been 

investigated. X-ray phases analysis shows the presence of CZTSe tetragonal phase. Analysis of the experimental spectra has 

permitted identification of 9 peaks, which positions are in good accord with theoretical predictions. It is shown that the shift 

of the Raman peaks with temperature may be associated with thermal expansion, while the broadening is mainly determined 

by the phonon damping processes in this material. It is established that dimensionality is a key factor in regulating the 

dominant phonon decay mechanism. 

 

Keywords: kesterite, Cu2ZnSnSe4, Raman spectra, Temperature dependence.  

PACS: 72.40.+w, 78.30.Hv 

 

Earth abundant quaternary semiconductor 

Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) have been intensively studied 

because of their desired optoelectronical properties for 

photovoltaic (PV) applications. The best solar cell 

efficiency has reached values of 12.6% for alloyed 

kesterite (CZTSSe) photovoltaic devices [1]. In order 

to achieve an increase in the efficiency, problems 

involving material require for an accurate control of 

the microstructure of the kesterite absorbers. Raman 

spectroscopy has big potential in the analysis of 

crystal structure. Temperature-dependent Raman 

investigations have already been reported for various 

semiconducting materials including copper indium 

selenide (CIS) thin films, gallium arsenide, and silicon 

[2]. This work presents the temperature dependence of 

the Raman peaks position for Cu2ZnSnSe4 crystals in 

the temperature range of 24–290 K. 

Single crystals of CZTSe were grown by 

chemical vapor transport using iodine as a transport 

agent. Samples were synthesized from the elements 

(Alfa Aesar: Cu - 3N, Zn - 5N, Sn - 3N and Se - 5N 

purity) in stoichiometric proportions. The composition 

of the grown crystals was determined using X-ray 

microprobe analysis. An AVALON-8000 X-ray 

spectrometer was used as an X-ray spectrum analyzer. 

Analysis of the phase composition was performed 

with the use of the Crystallography Open Database 

(COD) by «Match» software package [3]. The 

temperature-dependent Raman measurements at 

ambient pressure were conducted using a Horiba Jobin 

Yvon LabRam HR800 VIS single-stage Raman 

spectrometer, equipped with 1800 L/mm diffraction 

grating and a Peltier-cooled charged-coupled device 

(CCD). A solid-state laser (λ = 532 nm) served as the 

laser excitation source. The sample was placed in a 

vacuum temperature-controlled cell (pressure less than 

5×10-4 Pa, temperature setting accuracy of 0.05 K). 

The Raman-relevant parameters were obtained from 

the fitting of the Raman spectra with Lorentzian 

functions, accompanied by linear background 

correction/subtraction. 

The elemental composition of the CZTSe 

crystals is represented in Table 1. The ratios of 

Cu/(Zn+Sn) indicated a small excess of copper in the 

samples. The results of X-ray microanalysis of the 

grown Cu2ZnSneS4 single crystals are in satisfactory 

agreement with a given composition in the initial 

charge. 

 The powder XRD patterns of crystals exhibit 

major peaks corresponding to diffraction lines of the 

Kesterite structure of CZTSe (ICDD data #00-052-

0868). No distinct peaks of secondary phases are 

observed in the XRD pattern. The XRD analysis 

demonstrates that the samples mainly consists of 

CZTSe tetragonal phase (2θ=27.2° (112), 30.9° (200), 

45.2° (204), 53.5° (312) and 65.8° (008)). The full-

width at half-maximum (FWHM) of the (112) peak of 

CZTSe is 0.091. The lattice constants of a- and c-axes 

in the CZTSe crystals were calculated from the XRD 

patterns. These values correspond well to reported 

values of CZTSe (a = 5.693 Å, c = 11.333 Å) [4]. 

It is difficult to investigate single phase from 

XRD measurement because the peaks of CZTSe 

almost corresponded to those of ZnSe and Cu2Se [5]. 

Hence, Raman spectroscopy is useful to investigate 

the structure and phase purity of CZTSe material 

besides XRD. Raman spectra of Cu2ZnSnSe4 crystals 

in the range of 50–250 cm-1 are shown in Fig. 1. The 

peak positions at room temperature matches well with 

previously published results for kesterite phase of 

CZTSe (Table 2) [5 - 8]. 
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 Table 1.  

The elemental composition and atomic ratios of the CZTSe single crystals. 

 
                    Atomic percent                                          Ratio 

Cu Zn Sn Se Zn/Sn Cu/Zn Cu/Sn Cu/(Zn+Sn) Se/metal 

25.97 12.48 11.61 49.94 1.07 2.08 2.23 1.08 0.99 

 

 

 
 

Fig. 1. Raman spectra of CZTSe single crystals recorded at various temperatures. 

 

Table 2. 

Frequency (in cm−1) of peaks from simultaneous fitting of Raman spectra for CZTSe crystals measured at 290 K 

with excitation wavelength of 523 nm. 

 

Peak position, cm−1 Phase Symmetry References 

76 CZTSe E (TO LO) [5 – 7] 

97 CZTSe B (TO LO) [5 – 7] 

118 SnSe2  [8] 

142 CZTSe E (TO LO) [5 – 7] 

174 CZTSe A2 [5 – 7] 

193 CZTSe A1 [5 – 7] 

209 CZTSe A [5 – 7] 

230 CZTSe B (TO LO) [5 – 7] 

243 CZTSe B (TO LO) [5 – 7] 

 
For precise determination of the FWHM and 

peak positions, we used peak approximation with a 

single Lorentz function for each temperature point. 

The temperature dependencies of FWHM and peak 

position were analyzed by the approximation with the 

linear model and the Klemens model [9]. For a 

detailed analysis of the Raman spectra for CZTSe 

crystals obtained at different temperatures, we focus 

on the two Raman modes with A-symmetry labelled 

as A1 and A2. A decrease in the frequency and intensity 

of modes is observed with an increase in temperature. 

An increase in linewidth/damping is also observed 

with increase in temperature. It was revealed that the 

temperature dependencies of Raman shift and FWHM 

of CZTSe crystals have non-linear character, as these 

dependencies are better approximated with the 

Klemens model than with the linear one. The same 

effects were observed for Cu2ZnSnS4 films [9]. 

We acquired the individual contributions to each 

Raman mode, namely, the thermal expansion and 

anharmonic interactions terms responsible for the 

Raman shift and broadening with temperature. Our 

results indicate that the Raman shift with temperature 

is dominated by the thermal expansion term, whereas 

the broadening is mainly governed by three-phonon 

damping processes in this material. Considering 

relevant results from the literature, it appears that 

dimensionality is a key factor in regulating the 

dominant phonon decay mechanism. 
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The analysis of Raman data showed that the 

phonon damping process is the main factor 

responsible for the observed frequency shift as well as 

for the linewidth variation. The results indicate the 

significant role of dimensionality in determining the 

dominant phonon damping factor, thus opening the 

way for tuning the physical properties of this class of 

materials by appropriate growth conditions. 

The part of the work was finased by the 

Belarusian State Programme for Research «Physical 

Material Science, New Materials and Technologies». 

_________________________________ 

 
 [1] D.H. Son, S.H. Kim, S.Y. Kim, Y.I. Kim, J.H. Sim, 

S.N. Park, D.H. Jeon, D.K. Hwang, S.J. Sung, 

J.K. Kang, D.H.  Kim. Effect of solid-H2S gas 

reactions on CZTSSe thin film growth and 

photovoltaic properties of a 12.62% efficiency 

device. J. Mater. Chem. 2019, Vol. A 7 (44), P. 

25279 - 25289. 

 [2] B. Schrader. Infrared and Raman Spectroscopy. 

VCH Publishers, New York, 1995, 414 p. 

 [3] L. Lutterotti, S. Matthies, H.R. Wenk. MAUD 

(Material Analysis Using Diffraction): a user 

friendly Java program for Rietveld Texture 

Analysis and more. Proceedings of the 12th 

International Conference on Textures of 

Materials (ICOTOM-12), 1999, Vol. 1, P. 1599. 

 [4] V.F. Gremenok, V. G. Gurtovoi, A.V. Stanchik, 

T.V. Shelkovaya, V.A. Chumak, E.V. Rabenok,  

V.V. Rakitin, B.I. Golovanov and G.F. Novikov. 

Polycrystalline Cu2ZnSn(SХSe1–Х)4 Solid 

Solutions: Synthesis, Phase Composition, and 

Photoconductivity Decay Kinetics. Inorganic 

Materials,2020, Vol. 56, № 10, Р. 1000 - 1005. 

 [5] T. Gürel, C. Semik, T. Cagin. Characterization of 

vibrational and mechanical properties of 

quaternary compounds Cu2ZnSnS4 and 

Cu2ZnSnSe4 in kesterite and stannite structures. 

Phys. Rev., 2011, Vol. B 84, P. 205201 (7). 

 [6] M. Dimitrievska, H. Xie, A. Fairbrother,  

X. Fontané, G. Gurieva, E. Saucedo, Al. Pérez-

Rodríguez, S. Schorr and V. Izquierdo-Roca. 

Multiwavelength excitation Raman scattering of 

Cu2ZnSn(SxSe1−x)4 (0 ≤ x ≤ 1) polycrystalline thin 

films: Vibrational properties of sulfoselenide 

solid solutions. Appl. Phys. Lett., 2014, Vol. 

105, P. 031913 (5). 

 [7] Ankur Khare, Burak Himmetoglu, Melissa 

Johnson, David J. Norris, Matteo Cococcioni, 

Eray S. Aydil. Calculation of the lattice dynamics 

and Raman spectra of copper zinc tin 

chalcogenides and comparison to experiments. J. 

Appl. Phys., 2012, Vol. 111, 083707 (9). 

 [8] Pedro M. P. Salome, Paulo A. Fernandes, 

Joaquim P. Leitao, Marta G. Sousa, Jennifer P. 

Teixeira, Antonio F. da Cunha. Secondary 

crystalline phases identification in Cu2ZnSnSe4 

thin films: contributions from Raman scattering 

and photoluminescence, J Mater Sci, 2014, Vol. 

49, P. 7425 - 7436. 

 [9] D. Lu, S. Luo, S. Liu, H. Yao, X. Ren, W. Zhou, 

D. Tang, X. Qi, J. Zhong. Anomalous 

Temperature-dependent Raman Scattering of 

Vapor Deposited 2D Bi Thin Films. J. Phys. 

Chem. C, 2018, Vol. 122, P. 24459 - 24466. 

 



AJP FIZIKA                                           2022                                        section C: Conference  

L.M. Imanov  

26 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

 

 

THE EFFECT OF DEFECT FORMATION IN THE CRYSTAL LATTICE ON THE 

ELECTRONIC STRUCTURE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF 𝐆𝐚𝐒𝐞 < 𝐓𝐥 > 

SINGLE CRYSTALS SUBJECTED TO -IRRADIATION  

 

S.N. MUSTAFAEVA, S.S. GUSEINOVA, M.M. ASADOV  

Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, AZ-1143 
Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan National Academy of Sciences, 

Baku, AZ-1143 

email: solmust@gmail.com 
 

The effect of defect formation in the crystal lattice of gallium monoselenide (GaSe) on the electronic structure was studied 

using density functional theory (DFT) calculations. The atomic structure of a 32-atom gallium monoselenide supercell 

containing both gallium vacancy and selenium vacancy is constructed. The crystal hexagonal structure of ε − GaSe is optimized 

and the lattice parameters are calculated. The band structure of a 32-atom ε − GaSe  supercell has been studied by the DFT/LDA 

method (local density approximation). The atomic structure of a 32-atom gallium monoselenide supercell containing selenium 

vacancy has been constructed. The length of the chemical bond between atoms in different supercell configurations has been 

calculated. 

Dielectric measurements of -irradiated p-type ε − GaSe < Tl > single crystal in the frequency range f = 5104 – 3.5107 

Hz made it possible to establish the relaxation nature of the permittivity dispersion, as well as the nature of dielectric losses in 

the single crystal. The values of the static permittivity of a ε − GaSe < Tl >  single crystal are calculated for various doses of 

-irradiation, as well as the frequency and time of relaxation.  It has been established that with an increase in the -irradiation 

dose up to 2.05 Mrad, the dielectric coefficients and conductivity of the ε − GaSe < Tl > single crystal decrease. 

 

Keywords: DFT/LDA calculations, supercell GaSe, single crystal, doping, -irradiation, complex dielectric permittivity, 

frequency dispersion, dielectric loss, conductivity.   

PACS: 61.72.-y; 71.15..-m; 71.15.Mb; 71.20.Nr; 72.20.-i. 

 

1. INTRODUCTION 
      

The study of compounds of the GaX type (X – S, 

Se, Te) is relevant for both micro- and nanoelectronics. 

These monochalcogenides belong to the class of 

semiconductor layered compounds of the АIIIВVI type. 

They are important for use as active materials in various 

photosensitive structures, transducers, radiation 

detectors, light modulators, and information storage 

devices [1–9]. 

One of the III–VI type compounds is gallium 

monoselenide GaSe. Four polytypes of GaSe are 

known: β, ε, γ, δ modifications [6]. In particular, solar 

cells, efficient photodiodes, and devices for generating 

and detecting radiation have been created based on 

GaSe. The GaSe compound is easy to process and can 

be given the desired configuration due to strong in-

plane bonding between atoms and weak interlayer van 

der Waals bonding. However, the mechanical 

properties of GaSe are poor and it has a low hardness. 

To improve the mechanical properties of GaSe and 

preserve its optical characteristics, the latter is doped 

with various impurities. The study of the electrical 

properties of semiconductors in direct and alternating 

electric fields provides information on the nature of 

charge transfer and localization of states in the band 

gap. In this case, it is necessary to know the temperature 

and frequency dependences of direct and AC 

conductivity. 

The electrical properties of GaSe crystals are 

significantly affected by defect formation, the effect of 

external radiation, and the concentration and type of 

introduced impurities. For example, the introduction of 

tin into the crystal lattice of ε − GaSe results in the 

compensation of acceptor levels, whose concentration 

in GaSe reaches 1017–1018 cm–3 [10]. The results of 

studying of the temperature dependence of the ohmic 

conductivity of p-type ε − GaSe single crystals doped 

with thallium (1, 2 and 2.5 mol.% Tl) are presented in 

[11]. It was found that, at temperatures T < 250 K, ε −
GaSe < Tl >  crystals exhibit hopping conduction with 

a variable hop length across their natural layers in a 

direct electric field. It was shown that an increase in the 

concentration of doping thallium in ε − GaSe leads to 

an increase in the conductivity and density of states 

near the Fermi level. In this case, the average distance 

and activation energies of hops decrease. However, the 

dielectric properties of ε − GaSe < Tl >   single 

crystals in alternating electric fields have not yet been 

studied.  

The purpose of this work is the ab initio studying 

of the effect of crystal lattice defect formation on the 

electronic structure of GaSe and determination of the 

dielectric characteristics of ε − GaSe < Tl >    in 

alternating electric fields, as well as the effect of 

gamma irradiation on electrical properties. 

 

2. COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL 

METHODOLOGY 
 

2.1   CALCULATION METHOD 
 

Ab initio calculations were carried out in terms of 

density functional theory (DFT), including the electron 

density 𝜌(𝑟). It was assumed in the calculations that the 

energy of the ground state of the system consists of the 

following contributions: the kinetic energy of electrons, 

the energy of the Coulomb interaction of electrons, the 
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energy of electrons with nuclei, the exchange-

correlation energy, and the energy of the external field, 

which includes the electron-ion single-particle energy 

and the constant energy of the ion-ion interaction 
 

𝐸[𝜌(𝑟)] = 𝑇𝑒[𝜌(𝑟)] + ∫ 𝑉0(𝑟)𝜌(𝑟) ⅆ𝑟 +⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 
 

+ ∫
𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟 − 𝑟′|
ⅆ𝑟ⅆ𝑟′ + 𝐸XC[𝜌(𝑟)] 

 

where ∫∫ 𝑉0(𝑟)𝜌(𝑟) ⅆ𝑟 is the electron-nuclear 

interaction, ∫
𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟−𝑟′|
ⅆ𝑟ⅆ𝑟′  is the Coulomb 

interaction between electrons, 𝐸XC[𝜌(𝑟)]  is the 

exchange-correlation interaction, which contains all 

other electron-electron interactions. 

The exchange-correlation functional was 

approximated in terms of the local density 

approximation (LDA). Basic principles calculations 

were performed using the Atomostix ToolKit program 

using the local density approximation. The Perdew-

Zunger (PZ) exchange correlation function was used in 

the calculations using base sets with double zeta 

polarization (DZP). When optimizing the crystal 

structure, the maximum value of the interaction force 

between atoms was taken to be 0.01 eV/Å. In 

calculations, the maximum value of the mechanical 

stress tensor was assumed to be <0.01 eV/Å3 [12]. 

Crystal structure optimization continued until the 

structural parameters were balanced. Integration over 

the Brillouin zone was carried out at specific points 

using the 2 x 2 x 2 k-point according to the Monkhorst-

Pack scheme. The maximum value of the kinetic energy 

during the wave function decomposition did not exceed 

150 Ry. The wave function decomposition of valence 

electrons into plane waves was limited to an energy of 

300 Ry. Basic principles calculations were performed 

for a 32-atom GaSe supercell. 

 

2.2 EXPERIMENTAL TECHNIQUE 
       

To conduct research, we grew thallium-doped p-

type ε − GaSe single crystals (-modification, space 

group 𝑃6̅𝑚2 (𝐷3ℎ
1 )) by the Bridgman method. The 

content of thallium in p-GaSe was 0.5 mol %.  

Samples for electrical measurements were 

fabricated in a “sandwich” structure; an alternating 

electric field was applied across the natural layers of a 

GaSe single crystal. Silver paste was used as a contact 

material. The thickness of the studied p-GaSe single 

crystals was 660 μm, and the subcontact area was 0.15 

cm2. Electrical measurements were carried out at T = 

300 K. 

The dielectric coefficients of the single crystal 

GaSe <Tl> were measured by the resonance method. 

The frequency range of the alternating electric field was 

f = 5104 – 3.5107 Hz. During electrical measurements, 

the samples were placed in a shielded chamber. The 

amplitude of the alternating electric field applied to the 

samples corresponded to the Ohmic region of the 

current-voltage characteristic. The accuracy of 

determining the resonant values of the capacitance and 

quality factor (Q = 1/tgδ) of the measuring circuit is 

limited by errors associated with the degree of 

resolution of readings by devices. The capacitor 

calibration had an accuracy of ± 0.1 pF. The 

reproducibility of the resonance position was ±0.2 pF 

in terms of capacitance and ±1.0–1.5 divisions of the 

scale in terms of quality factor (Q = 1/tgδ). In this case, 

the largest deviations from the average values were 3–

4% for ε and 7% for tgδ [7-10]. 

Gamma-irradiation of the samples was carried out 

on a continuous radiation chemical installation 

(RKhUND - 20000) from a source of Co60. The energy 

of -quanta was 1.25 MeV. The dose of -irradiation 

was accumulated by successive exposures in the same 

sample and amounted to 50 krad and 2.05 Mrad. 

Dielectric measurements of the samples were carried 

out after each irradiation. 

 

3.  CALCULATION, EXPERIMENTAL 

 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1     CALCULATION RESULTS  
 

In terms of DFT theory, the LDA approximation 

was used for the calculation. The main shortcomings of 

this approach are that it is based on a one-electron 

description of the electron density of the system, which 

includes an orbital-independent potential. DFT/LDA 

calculation of the band structure of semiconductors 

usually results in an underestimated value of the band 

gap (𝐸g) in comparison with the experiment. In the 

LDA calculation for densities of states characteristic of 

solids, the determined range of exchange-correlation 

effects is short. DFT/LDA is better applicable to solids 

that are close to a homogeneous gas (for example, the 

free electrons of a metal). On the other hand, the 

advantages of DFT/LDA are that it allows to accurately 

describe the kinetic part of the system's Hamiltonian, 

the long-range part of the Coulomb interaction, and 

calculate the model parameters. 

In order to correct the shortcomings of the 

DFT/LDA calculations of the band structure, known 

corrections are used (for example, double counting, 

including the Hubbard model and the Anderson 

impurity model) and calculation methods [Giu]. Below 

are the results of calculations of the electronic structure 

of ε − GaSe, which include the determination of the 

exchange-correlation potential (functional) in the LDA 

approximation. To eliminate the shortcomings of LDA 

and to more accurately calculate the exchange-

correlation energy, generalized gradient expansion 

(GGA) is usually used. DFT/GGA calculation of 

electronic properties includes different ways of 

specifying functions. For large gradients of the density 

of states, these functions enable to preserve the 

specified properties of the system. 

The results of DFT calculations of the GaSe band 

structure using the generalized gradient expansion 

(GGA) will be presented in another paper. In 

DFT/LDA calculations, individual layers were 

modeled on supercells composed of a unit cell of a 

layered ε − GaSe crystal (space group 𝑃6̅𝑚2 (𝐷3ℎ
1 ) 

(Fig. 1). The general view of such supercells is shown 

in Fig. 2a-c. 
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Fig. 1. Crystalline structure and layer stacking for 

crystal ε −polytype GaSe. 

Comparison of the results of DFT calculations of 

the structural parameters of GaSe (a = 3.706 Å; c = 

15.778 Å) with the lattice parameters of bulk ε − GaSe 

samples (a = 3.755 Å; c = 15.946 Å [13]; a = 3.755 Å; 

c = 15.940 Å [6]) indicates good agreement between 

them. The band gap (𝐸g) of the 32-atom Ga16Se16 

supercell is 𝐸g = 0.99 eV when calculated by the LDA 

method. The LDA method was also used to calculate 

the 𝐸g value of the Ga15Se16 supercell containing Ga 

vacancy (Fig. 3a). In the case of Ga vacancy, the value 

of 𝐸g = 1.6 eV. The calculated 𝐸g for Ga16Se15 supercell 

containing the Se vacancy is 1.7 eV (Fig. 3b). This 

value of 𝐸g is also underestimated compared to the 

experimental data (1.952–2.086 eV). 

This underestimation of 𝐸g of the ε − GaSe is due 

to a well-known shortcoming of the LDA 

approximation. The length of intralayer and interlayer 

bonds (Se-Ga, Ga-Ga and Se-Se) was calculated in a 

32-atom GaSe supercell. In particular, the bond length 

between the 12th Se atom and the 25th Ga, the 24th and 

26th Ga, the 30th Se and the 12th Se atom (Fig. 4) 

agrees with the experimental data. In other words, good 

agreement with the experimental data for ε − GaSe is 

obtained: d(Se-Ga) = 2.485 Å, d(Ga-Ga) = 2.383 Å, 

d(Se-Se) = 3.840 Å. 
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Fig. 2. Atomic structure of a gallium monoselenide supercell: a – 32-atom GaSe; b – 32-atom GaSe    

            containing gallium vacancy; c – 32-atom GaSe containing selenium vacancy.  

 

 

 
 

Fig. 3. Band structure of a 32-atom Ga16Se16 supercell calculated in the LDA approximation: a – Ga15Se16    

           supercell containing Ga vacancy, b – Ga16Se15 supercell containing Se vacancy.  
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Fig. 4. Atomic structure of a 32-atom GaSe supercell containing a selenium vacancy. The numbers in the 

figure indicate the numbers of atoms used to calculate the chemical bond length.  

 

3.2. EXPERIMENTAL RESULTS  

 

Figure 5 shows the frequency dependences of the 

real component of the complex permittivity (ε) of the 

ε − GaSe < Tl > sample before (curve 1) and after -

irradiation with different doses (curves 2 and 3). As 

follows from Fig. 5 ε of the unirradiated GaSe <Tl> 

sample undergoes significant dispersion with 

increasing frequency. Thus, in the studied frequency 

range, the value of ε decreases by an order of 

magnitude with increasing frequency. At the same 

time, the main decrease in ε is observed in the 

frequency range of 5104–106 Hz, and at f 106 Hz, ε 

weakly depended on frequency. A similar situation was 

observed in the GaSe <Tl> sample after its -irradiation 

with a dose of  D = 50 krad. The specified irradiation 

dose almost did not change the dielectric permittivity 

of the sample, slightly increasing its value before -

irradiation. A higher dose of -irradiation (2.05 Mrad) 

led to a decrease in the value of ε of the GaSe <Tl> 

sample (by a factor of 1.6 at f = 5104 Hz). The nature 

of the change in ε with frequency indicates the 

relaxation dispersion of the permittivity of the GaSe 

<Tl> single crystal both before and after its irradiation 

with  quanta. The smallest value of ε measured at high 

frequency (f = 3.5107 Hz) can be considered as the 

optical permittivity (εopt) of the GaSe <Tl> single 

crystal. The εopt values of the GaSe <Tl> sample before 

and after -irradiation were approximately the same 

(table). Those. -irradiation even with a dose of 2.05 

Mrad almost did not change the value of εopt. 

 

 

 
 

Fig. 5.  Frequency dispersion of the dielectric permittivity of a single crystal p-type ε − GaSe < Tl > before        

            (curve 1) and after (curves 2 and 3) -irradiation with doses D: 2 – 50 krad; 3 – 2.05 Mrad. T= 300 K. 
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Table 

Dielectric parameters of single crystal ε − GaSe < Tl > before and after -irradiation 

D, rad tgmax εopt εst  ε ft, Hz fr, Hz 

0 

5104 

2.05106 

2.11 

1.91 

1.72 

12.9 

12.7 

12.7 

254.9 

210 

174.7 

242 

197.3 

162 

105 

105 

105 

2.2104 

2.5104 

2.7104 

Fig. 6.  Frequency dependences of the dielectric loss tangent in a single crystal p-type ε − GaSe < Tl > before (curve 1) 

and after (curves 2 and 3) -irradiation with doses D: 2 – 50 krad; 3 – 2.05 Mrad.  

Fig.7.  Frequency-dependent ac-conductivity of a single crystal p-type ε − GaSe < Tl > before (curve 1) and after 

(curves 2 and 3) -irradiation with doses D: 2 – 50 krad; 3 – 2.05 Mrad. 

Fig. Figure 6 shows the frequency dependences of 

the dielectric loss tangent (tg) in a GaSe <Tl> single 

crystal before (curve 1) and after - irradiation (curves 

2 and 3). At f = 105 Hz, curves 1, 2, and 3 passed 

through a maximum and then had a decreasing 

character. The values of tgmax in the non-irradiated and 

-irradiated GaSe sample <Tl> are given in the table. 

From the table and Figure 6 it is seen that with an 

increase in the dose of -irradiation, the values of tgmax 

in the GaSe <Tl> sample decrease, and the peak itself 

becomes more blurred. At high frequencies (f ≥ 107 

Hz), the values of tg in the GaSe <Tl> sample before 

and after -irradiation differed little. The shape of the 

experimental curves tg(f) in the GaSe <Tl> sample is 

characteristic of the frequency variation of the 

dielectric losses, taking into account the contributions 

of the relaxation mechanism and the electrical 

conductivity of the crystal [14]. The observation of the 

maximum on the curve tg(f) indicates relaxation 

losses in GaSe <Tl>. The presence of one maximum on 

the tg(f) curve indicates that the GaSe <Tl> single 



S.N. MUSTAFAEVA, S.S. GUSEINOVA, M.M. ASADOV  

32 

crystal has one relaxation time. For relaxation 

processes at the frequency f = ft [15] 
 

optst

optst
tg











2
max

                 (1) 

 

Knowing the experimental values of tgmax and 

εopt from relation (1), the static permittivity (εst) of the 

GaSe <Tl> single crystal was calculated (the largest 

possible value of ε of the crystal at an infra-low 

frequency or at a constant voltage). The calculated 

values of εst of the GaSe <Tl> sample before and after 

 - irradiation are given in the table, which shows that, 

unlike εopt, the value of εst decreases after exposure to 

the sample  - irradiation. 

The values of increment of dielecrtic permittivity 

(ε= εst–εopt) of the GaSe <Tl> sample before and 

after  - irradiation are also calculated, which are also 

given in the table. The experimentally obtained value ft 

= 105 Hz, at which tg passes through a maximum, 

made it possible to determine the relaxation frequency 

(fr) from the relation 
 

𝑓𝑡 = 𝑓𝑟√
𝜀𝑠𝑡

′

𝜀𝑜𝑝𝑡
′                   (2) 

 

The values of fr in the unirradiated and -irradiated 

GaSe <Tl> sample with different doses are given in the 

last column of the table. In this case, the relaxation time 

in the unirradiated single crystal GaSe <Tl> was  = 

4.510-5 s, and after -irradiation with doses of 50 krad 

and 2.05 Mrad  = 410-5 and 3.710-5 s, respectively. 

Those. after  - irradiation, the relaxation time in the 

GaSe <Tl> sample decreased. Figure 7 shows the 

frequency dependences of the ac-conductivity (ac-

conductivity) of an unirradiated and -irradiated GaSe 

<Tl> single crystal at T = 300 K. As the frequency 

increased from 5104 to 3.5107 Hz, the value of ac 

increased. Gamma irradiation with a dose of 50 krad 

had no significant effect on the conductivity of the 

GaSe <Tl> single crystal. After -irradiation of the 

GaSe<Tl> sample with a dose of 2.05 Mrad, its ac-

conductivity decreased (Fig. 7, curve 3). 

 

4. CONCLUSIONS 
 

The calculation of 𝐸g of a GaSe supercell 

containing Ga vacancy shows that doping increases the 

value of 𝐸g = 1.6 eV. A similar thing also happens when 

calculating the Ga16Se15 supercell containing Se 

vacancy, where 𝐸g = 1.7 eV. To correct the 

underestimated value of 𝐸g, it is necessary to take into 

account the corresponding corrections and 

contributions to the calculation of the energy of the 

system. The calculated distance between atomic nuclei 

in a 32-atom GaSe supercell is in good agreement with 

the experimental data. The calculated length of the 

intralayer chemical bond is d(Se12-Ga25) = 2.466 Å, 

d(Se4-Ga17) = 2.662 Å. The interlayer bond distance 

d(Ga24-Ga26) = 2.39 Å, d(Se30-Se12) = 3.6995 Å is 

in good agreement with the experimental data of ε −
GaSe: d(Se-Ga) = 2.485 Å, d(Ga-Ga) = 2.383 Å, d(Se-

Se) = 3.840 Å. 

It has been established that the dielectric 

coefficients and conductivity of the ε − GaSe < Tl >  

single crystal exhibit frequency dispersion and also 

decrease under the influence of -irradiation. In other 

words, by changing the frequency of the alternating 

electric field applied to the GaSe <Tl> single crystal, as 

well as by the action of -irradiation, its dielectric 

coefficients and conductivity can be controlled. 
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The frequency and temperature dependences of dielectric permittivity and electric conductivity of high-density 

polyethylene with the addition of CaGa2S4:Eu+2 are studied. It was shown that dielectric permitivity and electric conductance 

increase with increasing of filler concentration at all temperatures. In this case, conductivity has hopping mechanizm 

described by the Josher theory. The corresponding exponent parameter and activation energy slightly decreases with 

increasing of filler concentration.  The experimental data of dielectric permitivity are compared with the Maxwell-Garnett 

theory. 

 

Keywords: phosphor,  high density polyethylene, dielectric permittivity; electric conductivity, composite material. 
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INTRODUCTION 

 

Production of high-performance devices for 

imaging and lighting, which are capable of competing 

with conventional systems, requires the obtaining of 

phosphors with specific properties. This necessity 

promoted the development of new materials and the 

optimization of existing phosphors. One of such 

promising materials is CaGa2S4 :Eu2+. Its monocrystal 

and polycrystal emits a broad yellow luminescence 

band is centered at 562 and 565 nm, respectively, 

under both 420 nm and 337.1 nm excitation 

wavelengths [1-2]. 

The spectroscopic properties of the phosphor 

CaGa2S4:Eu2+ provide high performance. However, it 

is not only requirement for the respective devices. 

Active luminescent elements must be resistant to 

water, solar radiation and temperature. The phosphor 

cannot meet these requirements by itself.  Its 

encapsulation is required. Typically, a polymer is used 

as the matrix. To predict the most optimal conditions 

for encapsulation, it is necessary to determine the 

interaction between the filler particles and the matrix. 

One of the methods is dielectric spectroscopy. 

The aim of present work is the study of the effect 

of CaGa2S4:Eu+2 on dielectric and conductivity 

properties of high density polyethylene. 

 

EXPERIMENTAL 

 

CaGa2S4 :Eu 2+ (5 mol %) polycrystals were 

prepared from stoichiometric amounts of CaS and 

Ga2S3 powders. EuF3 was used for the activation by 

europium. The synthesis of this material was done by 

a solid-state reaction in a graphite crucible covered 

with graphite powder at temperature of 1000°C and 

vacuum of 10-4 Torr for 4 hours. After the synthesis, a 

4-hour annealing was carried out at 700°C in an argon 

atmosphere with hydrogen sulfide. 

Powder was obtained by grinding in the 

planetary micro mill (the model Pulverisette 7, firm 

Fritsch, Germany).  

The powder obtained was separated according to 

sedimentation time τ in a column with hexane 

according to the relation: 
 

              
2

21 )(

18

gd

h









                      (1)                                                               
 

where h is the height of the column; η is the viscosity 

coefficient of the liquid; ρ1 and ρ2 are the densities of 

this material and hexane; g is the acceleration of 

gravity; d is the transverse dimension of the particles. 

The fractions obtained were dried under a vacuum of 

10–2 torr at T = 50oC for a week. This method 

produced a powder with an average particle size of 

500 nm 

We used  high density polyethylene (HDPE) as a 

matrix. Melting and softening points of polymer are 

130-135˚C and 80-90˚C, correspondingly. Then 

obtained mixture was shaken in a vortex mixer for 1 

hour at room temperature, followed by sonication with 

dispergator Ultrasonic Cleaner NATO CD-4800 

(China) for 4 hours. Disc-shaped samples of 

composites were obtained by hot pressing at 

temperature of 165˚C and pressure of 15 MPa. 

Pressing time after reaching the selected temperature 

is 15-20 minutes. The diameter and thickness of the 

obtained films were 4 cm and 80 - 90 μm, 

respectively. Aluminum electrodes with diameter of 3 

cm and thickness of 10 μm are pressed on both sides 

of the films. 

Dielectric measurements were carried out by the 

Precision LCR Meter 1920 (IET Labs. Inc., USA) 

over the frequency range of 20 Hz – 1 MHz and at 

temperatures between 18°C – 70°C. In such a case, 

applied voltage was 0.5 V. Electric capacity C and 

dissipation factor (the loss tangent) D were recorded 

by means of this device at different frequencies f. The 

magnitudes of dielectric permittivity ε were defined 

as: 
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S
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0
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where ε0 is the permittivity of free space, d and S are 

the thickness and the square of the sample, 

respectively. The real ε' and image ε'' parts of 

dielectric permittivity and electric conductance σ were 

calculated by the expressions: 
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 ,                             (3) 
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RESULTS AND DISCUSSION 

 

Figure 1 and figure 2 show the frequency 

dependences of the real and image parts of the 

dielectric permittivity for the composite with different 

concentrations of filler. 

 

 
 

Fig. 1. Frequency dependences of real part of dielectric permittivity of the composite at different volume      

           concentrations of filler and 20˚C. 

 

 
 

Fig. 2. Frequency dependences of image part of dielectric permittivity of the composite at different volume  

            concentrations of filler and 20˚C. 

 

As can be seen, with an increase in the filler 

concentration, both real and image parts of the 

dielectric permittivity increases at all frequencies. In 

this case, there is a slight decrease in the real ε' 

component of the permittivity with increasing 

frequency, which is explained by the delay of dipoles 

and a decrease in the number of particles involved in 

polarization. The presence of a significant electrical 

conductivity of composites at high filler 

concentrations also leads to the appearance of near-

electrode polarization at low frequencies, which 

occurs in the layer adjacent to the electrode [3]. In this 

case, an increase in the permittivity at low frequencies 

is observed.  

According to the Maxwell–Garnett theory [4], 

scalar dielectric permittivity εeff  of a medium 
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consisted of particles with dielectric permittivity εp 

and the matrix with dielectric permittivity εm   is 
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where fv is a volume fraction of the inclusions; β 

depends on the shape of the inclusions. In order to 

simplify the calculations, we will consider the 

particles to be spherical, then 
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and (6) reduces to 
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Note that the Maxwell-Garnett approximation 

describes well isolated particles that are completely 

isolated from each other by the material of the 

medium.  

In order to compare the experimental 

concentration dependences of the permittivity with the 

Maxwell-Garnett theory, we present them at the 

frequency of 1 kHz as well as theoretical curves on the 

same figure 3. 

 

 

 
 

Fig. 3. Comparison of experimental data at frequency of 1 kHz with the Maxwell-Garnett theory: circles - experimental 

data, solid curve corresponds to the Maxwell-Garnett approximation. 

 

 

 
 

0Fig. 4. Frequency dependences of electric conductance of samples at 20˚C. 

  

As can be seen, the experimental values are good 

agreed with theoretical curve. Frequency dependences 

of electric conductivity at different concentrations of 

filler are presented in figure 4. One can see from this 

figure, сonductivity increases with increasing of 

frequency. In this case, conductivity is more for the 

composites with more concentration of filler. 

    The frequency dependence of the conductivity of 

composite materials has a hopping mechanism and 

can be described by the equation obtained in [5] 
 

σ=σdc +Аfn
,                       (9)                             

                                                   
 

where σdc is the direct current conductivity, A is a 
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constant at given temperature, n is a parameter that 

varies from 0 to 1 and characterizes the degree of 

interaction of charge carriers with the matrix material. 

Conductivity occurs by hops between particles and 

along defects in the polymer matrix. Since the 

particles are randomly arranged, isolated conducting 

paths have a wide size distribution leading to 

conductance dispersion [6].  

An analysis of the frequency dependences of the 

conductivity of composites showed that the coefficient 

n, which characterizes the degree of interaction of 

carriers with the matrix material, equals to 0.51 and 

does not change with an increase in the filler. 

Figure 5 shows the temperature dependences of 

conductivity for the composites.  

 

 
 

Fig. 5. Temperature dependences of electric conductance of the composites at frequency of 1 kHz. 

 

As can be seen, the conductivity increases with 

increasing temperature. Moreover, with an increase in 

the concentration of filler, the conductivity increases 

at all temperatures. At the same time, these 

dependencies obey the Arrhenius law: 

  

TNk

E

ABe


 0 ,                     (10)                                                          

 

where o is the pre-exponential factor, E is the 

activation energy of electrical conductivity. kB is 

Boltzmann constant, NA is the Avogardo number, T is 

Kelvin temperature.  

From the last expression, it is possible to find the 

activation energy E of the composites. It equals to 121 

kJ/ mol for the sample with 1% filler concentration 

and slightly decreases with increasing of 

concentration. The value of E consists of the 

activation energy of the motion of the carriers and the 

energy necessary for the nucleation of new charges. It 

is an energy barrier which an ion must overcome to 

move inside the polymer medium. The larger the E, 

the harder the ions move within the composite and, 

accordingly, the lower the conductivity. 

 

CONCLUSIONS 

 

İt is shown that dielectric permittivity and 

electric conductivity of high-density polyethylene 

with the addition of CaGa2S4:Eu+2 increase with 

increasing of filler concentration at all temperatures 

and frequences. In this case, conductivity has hopping 

mechanizm described by the Josher theory. The 

corresponding exponent parameter and activation 

energy slightly decreases with increasing of filler 

concentration.  The experimental data of dielectric 

permitivity are compared with the Maxwell-Garnett 

theory.
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T.D. Ибрагимов, O.Б.Тагиев, И.С. Рамазанова, Т.Ш. Ибрагимова, 

Э.Г. Асадов, А.Ф. Нуралиев 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА ЛЕГИРОВАННОГО 

CaGa2S4:Eu+2

Исследованы частотные и температурные зависимости диэлектрической проницаемости и электропроводности 

полиэтилена высокой плотности с добавкой CaGa2S4:Eu+2. Показано, что диэлектрическая проницаемость и 

электрическая проводимость увеличиваются с увеличением концентрации наполнителя при всех температурах. В 

этом случае проводимость имеет прыжковый механизм, описываемый теорией Джошера. Соответствующий 

показатель степени и энергия активации несколько уменьшаются с увеличением концентрации титаната бария. 

Экспериментальные данные диэлектрической проницаемости сопоставлены с теорией Максвелла-Гарнетта. 

T.C. Ibrahımov, O.B. Tağiyev, I.S. Ramazanova, T.Ş. İbrahimova, 

E.Q. Əsədov, A.F. Nuralıyev 

CaGa2S4:Eu+2 İLƏ LEGİRLƏNƏN POLİETİLENİN DİELEKTRİK VƏ KEÇİRİCİ XASSƏLƏRİ 

CaGa2S4:Eu+2 əlavəsi ilə legirlənən yüksək sıxlıqlı polietilenin dielektrik nüfuzluğunun və elektrik keçiriciliyinin tezlik 

və temperatur asılılıqları öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, bütün temperaturlarda əlavənin konsentrasiyasının artması ilə 

dielektrik nüfuzluğunun və elektrik keçiriciliyinin qiyməti artır. Bu halda keçiricilik Josher nəzəriyyəsi ilə təsvir edilən 

sıçrayış mexanizminə malikdir. Müvafiq qüvvət üstü və aktivləşmə enerjisi barium titanatın konsentrasiyasının artması ilə bir 

qədər azalır. Dielektrik keçiriciliyin eksperimental qiymətləri Maksvell-Qarnet nəzəriyyəsi ilə müqayisə edilir. 
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A hybrid piezoelectric composite structure is obtained by addition of nano sized BaTiO3, SiO2 to the micro-sized PZT 

and polymers composition. Although the PZT material itself has excellent piezoelectric properties, PZT-based composite 

variety is limited. Piezoelectric properties of PZT materials can be varied with an acceptor or a donor added to the material. In 

addition, varieties of PZT-based sensors can be increased with doping polymers which have physical-mechanical, 

electrophysical, thermophysical and photoelectrical properties. The active-matrix hybrid structure occurs when bringing 

together the unique piezoelectric properties of micro-sized PZT with electron trapping properties of nano-sized insulators 

(BaTiO3 or SiO2), and their piezoelectric, mechanic and electromechanics properties significantly change. In this study, the 

relationship between the piezoelectric constant and the coupling factor values of microstructure (PZT–PVDF) and the hybrid 

structure (PZT–PVDF–BaTiO3) composite are compared. The d33 value and the coupling factor of the hybrid structure have 

shown an average of 54 and 62% increase according to microstructure composite, respectively. In addition, the d33 value and 

the coupling factor of the hybrid structure (PZT–HDPE–SiO2) have exhibited about 68 and 52% increase according to 

microstructure composite (PZT–HDPE), respectively. 

 

Keywords: PZT BaTiO3 SiO2 Hybrid Piezoelectric Properties Piezoelectric sensor 

PACS: 83.85.Hf, 82.35, Mp, 83.80.Tc 

 

1. INTRODUCTION  

 

Active composite materials are mostly used in 

radio engineering, electronics, and optoelectronics 

areas due to their pyro-piezo properties. For example, 

they are seen in applications like the protection of 

spacecraft from radiation, taking images of submarines, 

seismically and geological research, alternative energy 

sources and medical-biological areas [1–3]. The 

piezoelectric composites 0-3 and 1-3 can be obtained 

by randomly mixing polymer matrixes with ceramic-

shaped piezoelectric which have various particle sizes 

(PZT-5H, PZT-5A, etc.). These active-matrix 

composites can be produced at specific shapes, and 

their piezoelectric properties are protected [4–7]. A 

hybrid piezoelectric composite (HPC) is made of a 

structure with at least two groups. They occur because 

of the integration of low- or high-density polymers 

(PE—polyethylene, PVDF—polyvinylidene fluoride, 

PP—polypropylene) and nanosized metal oxides 

(BaTiO3, SiO2, TiO2) in the first group and low- or 

high-density polymers (PE, PVDF, PP) and micro-

sized tetragonal structured PZT (lead zircon titanate) 

ceramics in the second group. The composite is called 

a nanocomposite in the first group, and the composite 

in the second group is called a micro piezo composite. 

The hybrid piezoelectric is acquired because of the 

integration of nanocomposite and micro piezo 

composite structures [8]. It can be said that the variety 

of composition at PZT family may not be quite enough 

in the development of piezo-pyro and electric materials. 

Not only piezo-pyroelectric properties, but the 

dielectric constants also increase in the materials with 

PZT. Nevertheless, this situation does not contribute to 

the efficiency of the material. Therefore, there is no 

chance for the noticeable increase of characteristic 

efficiency of the piezo-pyroelectric and electro ceramic 

materials [9]. The situation of the micro-sized materials 

is not enough, especially for high efficiency and 

durable sensor applications [10]. In this study, 

electromechanical properties of the hybrid 

piezocomposite and micro-sized piezocomposite 

obtained with discharge plasma systems are 

investigated. 

 

2. MATERIAL AND METHODS  

 

We consider the matrix composites (0-3 type) 

based on PKR-7M (tetragonal) type piezoelectric 

ceramics from family of lead zirconate titanate, 

thermoplastic polymer polyethylene of high density 

PEHD with a melt fluidity index of 1.3 g / 10 min (load- 

2.0 kg, temperature 190◦C) and silicon dioxide SiO2 

dielectric. Selection of carbon-chain polymer- 

polyethylene is related to the fact that it is characterized 

with high reproducibility due to its composition, 

structure, and physical and chemical properties. A 

PKR-7M (PZT-5H) piezoceramic was selected due to 

its high piezoelectric modulus d33 = 760 · 10−12 C/N),), 

Young’s modulus (Y11
 E = 0.57 · 1011 Pa) and dielectric 

permittivity (ε33/ε0 = 5 000). The silicon dioxide SiO2 

particles were used in spherical shape with density of 

22 g/m3, specific surface area of 200 m2 /g, and the 

electrical conductivity of 10−12 ∙ 𝑚 −1. The plasma 

crystallization of composite promotes arising the active 

centers with physical and chemical nature in the 

polymeric phase. Duration of discharge exposure was 

varied from 15 to 30 min. depending on the properties 

and volumetric content of polymer and piezoelectric 

ceramic in composite. A thickness of the gas gap, where 

micro-discharges were initiated was 0.5 - 4 mm. The 

voltage applied to the gas-insulator-composite system 
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was 3 − 20 kV [6-10]. Selected SiO2 nanoparticles 

possess significant surface activity and enough high 

activity. The high surface energy of nanoparticles leads 

to unusual surficial properties and reactions.  The 

temperature and pressure for compressing of 

composites were selected within 437-463 K and 30 

MPa respectively. The thickness and diameter of the 

piezo- composite were chosen as 250 · 10−6 m, and 

(160−200) · 10−6 m respectively. Micro and hybrid 

piezoelectric composites are produced by using the 

discharge plasma technique. PZT-5A and 5H are used 

in the composites as active piezo elements, and the 

PVDF and HDPE (high density polyethylene) are used 

as a matrix. Nano-sized BaTiO3 and SiO2 are used in 

the hybrid structure as a nano-structured dope material. 

The process of the hybrid piezocomposite and the 

discharge plasma technique for the crystallization is 

shown in Fig. 1.  

 

 
 

Fig. 1. Crystallization form used by the discharge       

plasma procedure. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Although the single PZT materials have 

piezoelectric properties, they cannot be used singly in 

technological applications. The characteristics of PZT 

can be diversified by doping an acceptor and a donor 

into the PZT. However, this situation is limited. The 

variety of sensors based on PZT is increased by doping 

a polymer into the PZT, with the added benefit that the 

elasticity properties of the sensor are healed. 

Furthermore, it is seen that electron trapping (d33) and 

the coupling factor (k33) of the hybrid structure are 

increased due to fact that the hybrid has nano sized SiO2 

or BaTiO3 [9].  

In Fig. 2, the TSD graph of the hybrid composite 

with BaTiO3 is shown. Peaks like that of PVDF and 

PZT shown in Fig. 2 are obtained. In addition to these 

peaks, there is another third peak at 270 ◦C. In this peak 

at 270 ◦C, the current intensity is increased by adding 

nano sized BaTiO3 into PZT + PVDF composite. Thus, 

the hybrid composite (PZT + PVDF + BaTiO3) has 

better piezoelectric properties [8,10]. A TSD graph of 

the hybrid composite with nano sized SiO2 (PZT + 

PVDF + SiO2) is shown in Fig. 3. The discharge 

temperature of the hybrid composite with nano-sized 

SiO2 is like that of the hybrid composite with nano-

sized BaTiO3, as described above. The current values 

(electron trapping) of PZT + PVDF + SiO2 are higher 

than that of PZT + PVDF + BaTiO3.  

 

 
 

Fig. 2. TSD graph of the hybrid piezoelectric composite doped with nano sized BaTiO3. 

 

 
Fig. 3. TSD graph of the hybrid piezoelectric composite doped with nano sized SiO2. 
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Fig. 4. Frequency characteristic of the micro piezoelectric composite and the hybrid piezoelectric composite doped with      

           nano sized BaTiO3. 

 

The frequency characteristics of the hybrid and 

micro composites are shown in Fig. 4. The frequency 

of PZT and different polymers mixed with 

microgranular composites changes between 10 Hz and 

5 kHz. No response is taken after this value. However, 

the hybrid composites have wide frequency 

characteristic. It is seen that the frequency 

characteristic, which has a decisive frequency between 

10 Hz and         5 kHz, increases by 40 kHz.  

 

4. CONCLUSIONS 
 

 In this study, it is seen that the hybrid (micro and 

nano) structured piezocomposites have higher 

piezoelectric properties compared to micro-sized 

piezocomposites. In addition, the frequency 

characteristic of the BaTiO3-doped hybrid structured 

composite (PZT-5A + PVDF + BaTiO3) is higher than 

that of the SiO2-doped hybrid structured composite 

(PZT-5H + PVDF + SiO2). The hybrid-based 

piezocomposites which are obtained by discharge 

plasma system can be used in acoustic applications at 

5Hz–40 kHz. The hybrid structured piezocomposites, 

tailored specifically for the application areas and placed 

into molds of different structures, can transform into a 

piezo sensor. 
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A nanoparticle metal oxide SnO thin film fabricated on porous silicon (PS) is studied as a subject for room temperature 

humidity sensing device application. The structural, photoluminescence, optical and electrical properties of thin films and 

SnO/PS/Si heterostructures are studied. Current-voltage characteristics of SnO/PS/Si heterojunctions are measured under 

normal atmosphere and humid environment in the range of 62-95% RH. The humidity-resistance effect, i.e. decrease of 

resistance between contacts to SnO and Si substrate under humidity exposition is obtained for SnO/PS/Si heterostructures at 

room temperature. The structure shows well pronounced response-recovery behavior (response time about 1 min) after 

successive cycles of placing in humid environment. The similar dependence is observed for the capacitance under humidity. 

The mechanism for the humidity-stimulated electricity in SnO/PS/Si sensor at room temperature is discussed. 

Keywords: Nanoparticle SnO, Porous silicon, SnO/PS/Si heterostructure, Humidity-stimulated of resistance 

PACS: 71.20-Nr, 73.20.-r 

1. INTRODUCTION

Porous silicon (PS) has attracted attention due to 

wide variety of possibilities for environmental 

monitoring, clinical diagnostics, homeland security, 

automotive, photo-electronics and other applications 

[1-3]. Interest of porous silicon  materials is very 

intestive in the recent years due its potential 

applications and gas sensors, in various areas such as 

air-quality monitoring, fuel cells, biomedical sciences 

chemical industries etc. Effect of humidity on electrical 

properties, optical and photoluminescence spectra of 

free standing porous silicon and PS samples have been 

studied [4,5].   

The crystalline structure of porous silicon 

presents a network of silicon in nano (micro)-regions 

with an extremely large surface-to-volume ratio (up to 

800 m2/cm3). The structure of porous silicon is like a 

sponge or columnar where quantum confinement effect 

play fundamental role.  The pore surfaces are covered 

by silicon hydrides (Si-H) and silicon oxides (Si-O). 

Existence of pores, especially the canal-form pores, 

which determine ion (proton) conductivity along opens 

new perspectives for using porous silicon-structures as 

gas sensors. PS is characterized also by high chemical 

activity of the surface. These properties enable PS to 

effectively react with gases and PS layers are therefore 

considered as very promising for gas sensor 

applications.  

Gas sensors are divided to next main categories: 

resistive, capacitive, solid electrolyte, infrared and 

other. The resistive sensors are created on the basis of 

tin oxide (SnO2) or similar metal oxide semiconductors 

(CuO, ZnO, TiO2 etc.). The working principle of this 

type sensor is that the resistance of metal oxide 

semiconductor changes when it is exposed to the 

ambient gas, i.e. gas reacts with the heated metal oxide 

surface and changes its electronic properties. One 

limitation of metal oxide gas sensors, however, is their 

operation temperature (350-500oC) must be lead to high 

power consumption.  

Humidity of porous silicon sensons princile, 

mechanim, fabrication technologies were examined in 

[6]. New type of sensors for  humidity and  hydrogen 

based on metal (Ag, Au, Cu)/PS Schotky structures has 

been proposed in [7-10]. Metal/PS Schotky-type 

structures operating as humidity-sensitive sensors or 

sensors sensitive to hydrogen-containing gases do not 

need to operate under an external  voltage bias. Instead, 

such structures in humid or hydrogen-containing 

atmospheres produce electricity by themselves. In other 

words, metal/PS structures exhibit the properties of 

both a gas sensor and a hydrogen fuel cell.  

The sensitivity behaviors of the Au/n-SnO2/p-

PSi/c-Si sensors to H2 and CO2 gases were achieved 

sensitivity, accordingly about 60% and 95% at 

temperature 250-300oC [11]. Pt-catalysed 

SnO2/Porous-silicon hybrid sensor of CO increased by 

a factor of  7.5 compared to the ones on for 10 min and 

c-Si (at 100oC) [12]. Influene of the deposition 

temperature on Ammonia gas sensing of SnO2/Porous 

silicon stucture investigated and sensing characteristics 

depicted at the room temperature and quick response 

and recovery times at the deposition temperature of 

350oC [13]. SnO2-based sensors has received attention 

in the field of toxic gas detection due to their high 

sensitivity, fast response and logn-term stadibity [14]. 

Synthesis of ZnO-SnO2 nano-thin films on porous 

silicon or glass as NH3 gas sensing conducted in [15]. 

The prepared gas sensors of mixed ZnO-Sn02 give a 

highest sensing response for 63 ppm NH3 on glass 

substrate at 200oC. The sensitivity of the prepared on 

the glass is better than on porous silicon.  

Significant sensing response of SnO2/porous 

silicon heterojunctions could be obtained at sufficiently 

high temperature [11-13]. The crystallic (for example, 

lattice constants (a, c)),  and electronic structures  of 

SnO  and SnO2 are significantly different [16]. 

To the best of our knowledge, the data on 

properties of the SnO/Porous silicon-based sensors is 

lacking in literature. In this study, the humidity sensing 

of SnO/PS/Si heterojunction has been studied and the 
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effectiveness of the SnO/PS/Si-based sensing device 

has been shown.   

 

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

 

Monocrystalline p-type boron-doped silicon 

wafers with of orientation of (100), resistivity about of 

10 Ω cm and thickness of about 200 µm were used for 

fabrication of SnO/PS/Si heterojunctions. The 

electrical contacts were made by screen-printed with a 

Du Ponta photovoltaic silver paste for front and silver 

with 3% aluminum paste for the back contact. Samples 

with silver contact baked at 200oC for 10 min. and 

metallization was carried out at 800oC for 10 min. in 

the conventional annealing furnace [9,10]. 

     Porous silicon layers with of 10-20 µm an average 

porosity of 47-80 % were prepared on p-type Si 

substrates by anodic etching in HF:H2O = 1:3 solution 

at a dc current of about 5 mA/cm2 for 20 min. The 

average porosity (P), i.e. the void fraction in the porous 

layer was evaluated by gravimetric method using the 

equation: 
 

       P = (m1-m2)/(m1- m3) x 100%          (1)  

 

Here m1 is sample mass before the etching, m2  after 

etching and m3 after the removal of porous layer 

completely by rapid dissolution of the porous layer in 

3% KOH solution. The thickness of porous silicon (d) 

was measured from:   

 

d = (m1 – m3)/ρS  (2) 

 

Where ρ is the silicon density (2.33 g/cm3) and S is the 

etched surface. 

Thin film of the pure tin (Sn) of about 100 nm was 

deposited onto silicon, porous silicon and glass 

substrates by evaporation in vacuum (5x10-5 bar). The 

thickness of the film was measured using a deposition 

controller (Inficon, Leybold). Conversion of Sn to n-

type SnO was performed by oxidation in air at 300oC 

for 10 h.   

The efficiency of the humidity response was 

defined as the ratio of the resistance difference under 

air (Ra) and humidity (Rh) to that in the air (Ra):   

SR = (Ra - Rh)/ Ra (x100%)          (3) 

   

Current-voltage characteristics of n-SnO/p-PS/p-

Si heterojunctions were measured in air and humid 

environment in special chamber. Resistances of SnO/p-

PS/p-Si heterojunction were calculated from direct I-V-

characteristics at fixed value of V= 2 V. The relative 

humidity (RH) was changed by evaporating of water 

inside of the chamber from 62% to 95% RH and 

measured by using “Extech-444701’’ Hydron 

Thermometer. The capacitance values were measured 

using the IET 1920 Precision LCR meter at 1 MHz 

frequency.  

X-Ray diffraction (XRD) analyses of the films 

were carried out using Bruker D2 Phaser (Germany) 

diffractometer in θ-2θ (10-70o) scan mode with Ni-

filtered CuKα radiation (λ=1.54060 A) source. 

Photoluminescence (PL) measurements were 

performed using PL/PLE/Raman spectrometer (Tokyo 

Instruments, Inc.). The emission of the samples were 

excited by 325 nm wavelength laser beams. The 

spectrometric ellipsometry measurements in 190–1700 

nm spectral range were performed using Woollam 

M2000 rotating compensator instrument. Incident light 

angles were varied between 55◦ and 65◦ with 5◦ step. 

The Complete Ease computer program was used for the 

ellipsometric data fitting procedure. 

All of the measurements were performed at room 

temperature.  

 

3.  RESULTS AND DISCUSSION 

 

Typical XRD pattern of obtained SnO layer 

formed on glass is shown in Fig. 1. The XRD patterns 

reveal narrow peaks, characteristic for tetragonal lattice 

with a=3.8020 A and c=4.8360 A (Space group: 

P4/nmm) of the obtained films in agreement with the 

JCPDS card N0 01085 0423. The average grain sizes of 

SnO calculated using the Scherer formula from full-

width half-maximum (FWHM) were found to be 64 

nm. The density of SnO film is 6.399 g/cm3. 

                                    

 
                        

Fig.1.  XRD patterns of the SnO film on glass substrate. 
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Fig. 2.  Photoluminescence spectrum of SnO film on glass substrate. 

 

 
 

Fig. 3. Real (ɛ1) and imaginary (ɛ2) parts of dielectric function of SnO film on glass substrate. 

                                    
                     

Fig.4. The dependence of resistance and capacitance of SnO/PS/Si heterostructure on relative humidity. 

 

The photoluminescence spectrum of SnO film on 

glass substrate is displayed in Figure 2. The spectrum 

consist in a few wide bands at 1.75 eV, 2.3 eV, 2.9 eV 

and a shoulder at about 3.3 eV. The band around 3.3 eV 

can be evidently attributed to intrinsic optical transition 

in SnO film. This assumption is supported by 

spectroscopic ellipsometry measurements shown in 

Fig.3. The transition at about 3.3 eV (see, imaginary 

part ɛ2 of the dielectric function) is obviously due to the 

absorption at the fundamental band gap of SnO, which 

is also in good agreement with the optical absorption 

results, obtained in [17]. As for low-energetic bands in 

the PL spectrum, they generally can be related to crystal 

defects or defect levels associated with oxygen 

1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6

 

 

 

 

E(eV)

PL
 In

te
ns

ity
 (a

.u
)



T.D. DZHAFAROV, A.H. BAYRAMOV, S.X. RAGIMOV, A.R. IMANALIYEV, E.A. BAGIYEV, A.M. KARIMOVA…. 

44 

vacancies, or tin interstitials that have formed during 

growth process [17]. 

Fig.4 illustrates the humidity dependence of 

resistance for SnO/PS/Si heterostructures. It is seen that 

resistance decreases from 55 kΩ to 10 kΩ with increase 

of the relative humidity from 65 to 95% RH. The 

humidity sensitivity of resistance of SnO/PS/Si 

heterostructure sensor at room temperature is about of 

80%. The essential dependence on relative humidity 

shows also heterostructure capacitance which increases 

from 650 nF to 780 nF [Fig.4].  

It should be noted that for n-SnO/p-Si (without PS 

film) and p-PS/p-Si structures the noticeably change in 

I-V characteristics under humidity was not observed.  

Fig.5 shows the response-recovery behavior of 

direct current at V=2V of the SnO/PS/Si sensor after 

successive cycles of placing in a humid environment. It 

can be seen that the response time is about 1 min.   

 

 
 

Fig.5. The current response of SnO/PS/Si sensor as a function of storage time on the successive placing in air (65%RH)   

           and humid environment (95%RH).  

                

To summarize, the following experimental facts 

related to change of the electrical characteristics after 

placing the SnO/PS/Si heterostrutures in humid 

atmosphere (300 K) were solidly established: 

1) XRD analyses of the nanoparticle thin films 

SnO n-type (about 100 nm) prepared by 

oxidation   the pure tin to SnO film in air at 

300oC, show tetragonal lattice with  a=3.8020 Å, 

b=4.8360 Å and the average grain sizes of SnO 

about 64 nm. 

2)  The photoluminescence and optical 

measurements show that forbidden band around 

3.3 eV can be attributed to intrinsic optical 

transition in SnO film.  

3)    Placing SnO/PS/Si structures in humid 

environment results in both the forward and 

reverse current of I-V characteristics. 

4)   For SnO/PS/Si structures the forward 

conductivity increases (resistance decreases 

from 60 kΩ to 10 kΩ) with rise of the relative 

humidity (from 65 to 95% RH). 

5)   This phenomenon is reversible, for SnO/PS/Si 

structures, inserting and removing the structure 

from H2O is the response and recovery of the 

conductivity. 

6)   However, when the SnO/Si structures (without 

PS film) were placed in a humid environment, 

noticeable electricity change was not observed. 

     The gas-stimulated function mechanisms for 

resistance or capacitance type porous silicon-based 

sensors are generally associated with a change in the 

carrier concentration in porous layer due to the 

absorbed molecules or change in dielectric constant as 

a result of gas concentration inside the pores.  

     In contrast to gas-stimulated mechanism, the 

mechanism involved in the sensing response of 

SnO/PS/Si heterostructure to humidity is rather 

complicated. The sensing mechanism consists in the 

dissociation of H2O molecules at the surface of the SnO 

nanostructure [12]. One of the two O-H bonds cleaves 

resulting in one OH- that bond to Sn4+ sites, meanwhile 

H+ bonds to an oxygen atom from the SnO lattice. The 

H+ ions, which diffuse into n-SnO and meet with free 

electrons, become neutral. Both hydrogen and OH- 

particles passing cross of the n-SnO/p-PS  contact reach 

the nanostructure region of p-PS [8]. Further, the 

concertation of holes increases because of interaction 

of H2 and OH- with nano-defects of the p-type porous 

silicon (Si-O and Si-H grains). In fact, thickness of the 

hole accumulation layer increases (the resistance 

decreases) in nanostructure porous silicon and therefore 

the resistance decreases with increase of humidity in 

SnO/PS/Si heterojunction. 

 

4.   CONCLUSIONS 

 

 SnO thin films are fabricated on porous silicon, 

silicon, glass substrates by means of conversion of pure 

Sn into SnO by oxidation in air at 300oC for 10 h. The 

structural, optical and electrical properties of thin films 

SnO and SnO/PS/Si heterostructures are studied. Thin 

films reveal a tetragonal symmetry (Space group: 

P4/nmm) with lattice parameters a=3.8020Å and 

c=4.8360Å and average grain size of 64 nm. The 

current-voltage characteristics of SnO/PS/Si 
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heterostructures are measured at humidity and at room 

conditions. Humidity-resistance and humidity-

capacitance effect of SnO/PS/Si heterostructures are 

observed with the sensor response to H2O molecules 

about of 30% (at relative humidity 65-95%). The 

mechanism for humidity-stimulated electricity in 

SnO/PS/Si heterostructures is discussed. 

_____________________________________ 
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There have been made out comparison investigations of electronic vibrational spectra of benzyl free radicals in 
matrices n-pentane, isooctane and cyclohexane at 4.2 K.  The study of luminescence spectra in paraffin hydrocarbon matrices 
at low temperatures allows rather extensive evidence on fundamental frequencies of radicals especially electron state to be 
gained. 
 
Keywords: organic compounds, free benzyl radicals, electronic vibrational  spectr. 
PACS: 42.55.-f, 33.15.-e, 33.20.-t, 87.15.ak 
 
INTRODUCTION 
 

Extensive information about the electronic 
vibrational frequencies of some methylbenzenes was 
obtained using the Shpolsky method. 

In this work, comparative studies of the 
electronic vibrational spectra of free benzyl radicals in 
n-pentane, isooctane, cyclohexane matrices at 4.2 K 
were carried out for the first time. The study of 
luminescence spectra in paraffinic hydrocarbon 
matrices at low temperatures made it possible rather 
rich data on the fundamental frequencies of radicals, 
in the ground electronic state. 

It is known that under UV irradiation of methyl-
substituted benzene free radicals of benzyl are formed 
with elimination of one hydrogen atom from CH-
group. There are numerous works in the literature on 
the luminescence spectra of benzyl radical. The study 
was carried out in a discharge [1, 2], glassy like frozen 
solutions [3]. The richest information on the electronic 
vibrational spectra of free benzyl radical was obtained 
in n-paraffins [4-7] and inert gas matrices[8]. 
 
EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 
 

The luminescence spectra of the benzyl radical 
shown in the figure (a,b,c) at 4.2 K were obtained 
using SDL-2 setup with a DKSS-150 lamp excited by 
a wavelength of 319 nm.  Radical samples were 
obtained by irradiating the initial toluene molecules in 
hydrocarbon matrix with the solution concentration 
10-2÷10-3 mol/l. 

The vibrational structure in the luminescence 
spectrum of benzene l in used hydrocarbons (n- 
pentane, isooctane, cyclohexane) is rather thin in 
structure and similar to each other. Differences are 
connected only with a slightly different location of the 
intensity between the electronic vibrational bands 
coinciding in frequencies. The lack of multiplicity in 
the luminescence spectrum of benzene in n-pentane 
makes is easy to identify electronic vibrational 
frequencies in this and compare them with the 
frequencies that appear in other matrices. Comparing 

the spectra it is seen that due to the polycrystalline 
matrix in luminescence spectrum of benzyl radical 
there have been taken place substantial changes in 0-0 
band intensity in a number of n-pentane, isooctane and 
cyclohexane matrices. 

In n-pentane matrix 0-0 band has a very high 
intensity much higher than the intensity of electronic 
vibration band for non-totally symmetrical vibration 
612 cm-1 in frequency. When passing to the isooctane 
matrix, the intensity of the 0-0 band decreases and 
becomes almost 2 times less than the bands releated to 
the indicated non-totally symmetrical frequency. 
Father sharp decrease of the first band intensity takes 
place in cyclohexane matrix. In this case the intensity 
of electronic vibration bands complying with the non-
totally symmetrical vibration 610 cm-1 is essentially 
similar in isooctane and cyclohexane but it slightly 
changes in n-pentane. 

In Table shows the position of the   0-0 band  the 
main electronic vibrational frequencies measured by 
us from the  luminescence spectrum of benzyl in these  
three matrices, as well as their comparison with the 
spectrum argon matrix [8]. Indicated electronic 
vibrational frequencies and distribution of intensity in 
luminescence spectrum of benzyl radical in n-pentane 
identified by us very well match the data of the 
emission spectrum of these molecules in a neutral 
argon matrix (see Table), and are also similar to the 
frequencies in emission spectrum of gas phase 
(discharge) [1,9]. Such correspondence is probably 
due to the absence of a significant   distorting effect of 
these matrices on the impurity molecules, which 
occurs in other polycrystalline matrices - cyclohexane 
and isooctane. 

To illustrate the features of the distortion of the 
nuclear configuration of benzyl in cyclohexane let,s 
pay attention to the change of electronic vibrational 
frequencies in the table. Thus, the rather intensive 
bands corresponding to vibrational frequencies 962 
cm-1, 1023 cm-1, 1254 cm-1 and 1342 cm-1 in pentane 
disappear in cyclohexane matrix and the bands 
corresponding to vibrations with the frequencies 523 
cm-1 and 988 cm-1 appear in ~ 2 weakened intensity.  
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Figure. Luminescence spectra of the benzyl free radicals in various polycrystalline hydrocarbon matrices.    
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Table 
Electronic vibrational frequencies of benzyl radical in fundamental electron state in various matrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relative intensity of electronic-vibration band ν00 

-1254 cm-1, and the intensity of ν00 band depends on 
matrix as well. It manifests itself with high intensity in 
n-pentane, somewhat weakened intensity in isooctane 
and quite invisible in cyclohexane. The frequency of 
1254 cm-1 related to the valenсe vibration of the C-C 
band also appears in emission spectrum of the benzyl 
radical in the gas phase (discharge) [1,9]. Change of 
relative intensity of electronic vibrational band ν00 -

1254 cm-1 in luminescence spectrum of benzyl radical 
in different hydrocarbons (n-pentane, isooctane and 
cyclohexsane) is defined by various   activity while 
changing external conditions of valence C-C 
vibrations.  

Thus, rather strong changes in the intensities of 
the luminescence spectrum 0-0 band of benzyl in the 
cyclohexane matrix relative to n-pentane due to 
different molecular symmetry in these mediums. 
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n-Pentan  Isooctane  Cyclohexane  Аrgon [8]  

ν, см-1 I ν, см-1 I ν, см-1 I ν, см-1 I 

(00)21589 
363 
523 
612 
821 
881 
962 
988 

1023 
1168 
1254 
1342 
1428 

 
 

1541 

8.4 
0.2 
8.7 
5.1 
0.2 
0.2 
1.4 
2.2 
0.6 
0.1 
2.0 
0.4 
0.9 

 
 

2.4 

(00) 21697 
342 
524 
618 
820 

 
972 
989 

 
 

1264 
        1347 
        1430 

 
 
1544 

4.0 
0.4 
8.0 
8.6 
0.1 

 
1.0 
1.2 

 
 

0.8 
0.4 
1.0 

 
 

3.2 

(00)21687 
370 
523 
617 
815 

 
 

979 
 
 
 
 

1436 
 
 

1542 

1.2 
0.3 
5.5 
8.2 
0.3 

 
 

1.1 
 
 
 
 

1.8 
 
 

3.4 
 

(00) 21862 
357 
520 
612 

 
865 
960 
982 
1037          
1085 
1255 
1335 
1423 
1462 
1480 
1530 

4.4 
0.4 
8.9 
10.0 

 
0.2 
1.1 
2.2 
0.7 
0.2 
1.3 
0.7 
2.1 
0.8 
1.3 
5.2 
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I. Nəsibov, Z. Qədiroğlu 
 

SƏRBƏST BENZİL RADİKALININ ELEKTRON-RƏQSİ SPEKTRLƏRİNƏ MÜXTƏLİF 
POLİKRİSTALLİK KARBOHİDROGEN MATRİSALARIN TƏSİRİ 

 
Benzil radikalının elektron-rəqsi spektrləri n-pentan, izooktan və ciklogeksan matrisalarında 4.2 K temperaturunda 

tədqiq edilmişdir.Alınmış kvazixətti spektrlər benzil radikalının əsas elektron səviyyəsində tezliklərinin kifayət qədər 
dəqiqliklə təyin edilməsinə imkan verir. 
 

 
И. Насибов, З. Кадыроглы 

 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛУКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МАТРИЦ НА 

ЭЛЕКТРОННО КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ БЕНЗИЛА 
 

Проведены сравнительные исследования  электронно-колебательных спектров свободных  радикалов бензила в 
матрицах н-пентане, изооктане в циклогексане при 4.2 К. Изучение спектров люминесценции в матрицах 
парафиновых углеводородов при низких температурах позволило получение достаточно богатые данные о 
фундаментальных частотах радикалов, в основном электронном состояние. 
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INTERCALATION OF ETHYLENEDIAMINE MOLECULES INTO 

ORTHORHOMBIC In1.2Ga0.8S3 SINGLE CRYSTALS 

 

AYSEL B. RAHIMLI1, IMAMADDIN R. AMIRASLANOV1,2, ZIYA S. ALIEV1 

1Institute of Physics of ANAS, AZ1143 Baku, Azerbaijan 
2Baku State University, AZ1148 Baku, Azerbaijan 

 
In recent years much interest has focused on the Intercalation of organic species into layered inorganic solids represents 

one of the useful approaches to create the ordered molecular-based materials with some novel properties.  

A new intercalation compound, In1.2Ga0.8S3·0.5(NH2-C5H4N), is synthesized by the direct reaction of 4-aminopyridine 

with layered InGaS3. By two-stage synthesis, more precisely, by substitution of 4-aminopyridine molecules with 

ethylenediamine molecules in the In1.2Ga0.8S3∙ 0.5(NH2-C5H4N) intercalate, it was synthesized to intercalate with the 

composition In1.2Ga0.8S3∙ 0.5(NH2-C2H4-NH2). The structural parameters of intercalations and deintercalations of both the 

molecules were determined. 

 

Keywords: intercalation, layered crystal; x-ray diffraction. 

PACS: 61.50.Ah, 68.49.Uv, 79.60.Bm, 78.70.En 

 
INTERCALATION OF ORTHORHOMBIC 

In1.2Ga0.8S3 WITH ETHYLENEDIAMINE 

MOLECULES 

 

It would be noted that the intercalating of 

In1.2Ga0.8S3 single crystals with 4-AP molecules under 

given conditions occurs naturally having preservation 

of crystallinity quality. However, our several attempts 

to synthesize analogous intercalation compounds with 

some similar organic molecules such as 

phenyldiamine, pyrazine, pipyrazine, and 

ethylenediamine, were unsuccessful means that the 

intercalation process of orthorhombic In1.2Ga0.8S3 

crystals is highly selective. We further investigated the 

interactions of the same molecules with the 

In1.2Ga0.8S30.5(NH2-C5H4N) intercalation compound 

where we tried to substitute 4-AP molecules with 

phenyldiamine, pyrazine and ethylenediamine 

molecules. Experiments with phenyldiamine and 

pyrazine molecules were unsuccessful, whereas the 

substitutions with ethylenediamine (EDA) molecules 

were accompanied by significant changes.  

 

 
 

Fig. 1.  XRD patterns for pristine orthorhombic In1.2Ga0.8S3 crystal (1), In1.2Ga0.8S30.5(NH2-C5H4N) intercalation 

compound (2), and various samples obtained by the interaction of EDA molecules with In1.2Ga0.8S30.5(NH2-

C5H4N) crystals (3)-(5). 

 
Figure 1 represents the five XRD patterns for 

pristine orthorhombic In1.2Ga0.8S3 crystal (1), 

In1.2Ga0.8S30.5(NH2-C5H4N) intercalation compound 

(2), and various samples obtained by the interaction of 

EDA molecules with In1.2Ga0.8S30.5(NH2-C5H4N) 

crystals (3)-(5). By comparing these diffraction 

patterns one can say that the intercalation of EDA into 

the In1.2Ga0.8S30.5(NH2-C5H4N) crystals accompanied 

by significant structural changes in the matrix 

intercalation crystals.  

As can be seen, there is no any diffraction line in 

the diffractogram (2) that matches with patterns (3)-

(5). This is in turn confirms that the complete 

extraction of 4AP molecules from 

In1.2Ga0.8S30.5(NH2-C5H4N) crystals occurs. 

Moreover, appearing typical diffraction lines for the 

orthorhombic In1.2Ga0.8S3 in the diffraction patterns (3) 

and (4) means that the In1.2Ga0.8S3  matrix crystals are 

partially recovered. The detection of new diffraction 

peaks in the patterns (3)-(4)-confirms that the EDA 

https://ufn.ru/ru/pacs/61.50.Ah/
https://ufn.ru/ru/pacs/68.49.Uv/
https://ufn.ru/ru/pacs/79.60.Bm/
https://ufn.ru/ru/pacs/78.70.En/
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molecules substitute 4-AP molecules and a new 

intercalation compound with ethylenediamine is 

formed. A weak absolute value and relatively large 

width of the new peaks in patterns (3)-(5) indicate the 

possible exfoliation of the matrix crystal during the 

intercalation of EDA molecules into the layers. 

The unit cell parameter c of the EDA intercalated 

crystals was calculated as ~13.975 Ǻ from the 

diffraction patterns (3)-(5) within the 2θ range from~ 

6.4 to 19.1 where the newly appeared peaks observed. 

In comparison with In1.2Ga0.8S30.5(NH2-C5H4N), the 

c parameter is decreased by ~1.9 Ǻ. Such a change is 

quite expected since the molecular size of EDA is 

significantly smaller than 4-AP.  
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          It has been investigated electron diffraction patterns of Ga0,8In1,2S3, single-crystal films obtained by rotating them on 
an angle ϕ=70° around axes lying in the plane of the film, which are perpendicular to the incident electron beam. The 
parameters of the new two-layer 2H polytype: a = 3.82Å, c = 24.53Å, sp. gr. P63mc and the structural modulus … 
hThOcThE…, as well as the superlattice parameter: А = 3 а were determined. Where T and O are, respectively, two-
dimensional tetrahedral and octahedral layers, E is an empty interlayer, h and c are, respectively, hexagonal and cubic 
packing of sulphur layers. 
 
Keywords: structure of inorganic compounds, electron diffraction, new methods of rotation. 
PACS: 61.05.-a, 61.14.-x, 61.66.Fn. 
 
INTRODUCTION 
 

It is known from the data in the literature that 
layered crystals contain many polytypes (both well-
justified and unproven) with a large unit-cell 
parameter c. Below are mixtures of some polytypes 
that can be mistaken accepted for new pure polytypes 
with large c parameters: 
1T + 3R ≠ 3T, (2T) + 3R ≠ 6T(6H, 6R), 2H(2T) + 9R 
≠ 18T(18H, 18R), 3R + 4H ≠ 12T(12H, 12R), 4H + 
6H ≠ 12T(12H, 12R). 

Usually, the powders or thick samples of layered 
crystals, which often consist of mixtures of different 
polytypes, are studied by various diffraction methods: 
X-ray, electron, neutron, etc. Thin single-crystal films 
less than 500Å consist only of pure polytypes [1,2]. 

When shooting the stationary single-crystal films 
(SCF), only touching or projection of the site onto the 
Ewald plane (EP) can take place. When the crystal 
rotates, the EP passes through the entire volume 
occupied by each site of the reciprocal lattice (RL). If 
the rotation is uniformly and there is no superposition 
of reflections, the obtained information about the 
intensity of reflections in the electron diffraction 
patterns of rotation is right. In the proposed schemes, 
the angles of rotation (tilt) can be more than 70°. 
Therefore, it is especially important to study thin SCF 
by various electron diffraction methods of rotation. 

When the single crystals films rotates around any 
axes (in particular, around the axis a of atomic lattice) 
lying in the film plane (FP) (before rotation, the 
electron beams fall perpendicularly on the FP), the site 
rows hk (hk=const, l-changes) of the reciprocal lattice 
are registered on the EP along lines perpendicular to 
the axis of rotation. Such electron diffraction patterns 
are imitated as electron diffraction patterns of needle 
like textures. 

The diffraction beams pass through the points of 
the Ewald sphere (in this case, the used part of the 
Ewald sphere is flat, and therefore we call it the Ewald 
plane), where during the rotation the RL sites are 
registered, and then continuing the own way are 

recorded on the plane of the photographic plate. On a 
photographic plate, the distances Rhkl correspond to 
the distances Rhkl /Lλ on the Ewald plane. 
     In [3], there is a crystal structure of a three-packet 
rhombohedral 3R polytype (Ga,In)2S3 with parameters 
a=3.816Å, c=36.793Å, sp. gr. R3m, hThOcThE 
structural type. 
 
EXPERIMENTAL AND DISCUSSION OF THE 
RESULTS 
 

Thin SCF were obtained by peeling off a thick 
crystal with adhesive tape. The electron diffraction 
patterns were obtained on an EG-400 electron 
diffraction recorder at an accelerating voltage of 
V=350 kV. For simplicity, the multiplier 1/Lλ to the 
vectors Rhkl has been removed from the rotation 
scheme (Fig. 1a). 

The site rows h0l (h=const., l-varies, colored 
sites) of the reciprocal lattice are perpendicular to the 
radius-vectors Rh00 (h=const, black lines), whose 
positions coincide with the EP. Therefore, Rh00 (h is 
changed, black lines) is the common leg of each right-
angled triangle built on the basis of this common leg 
and the site rows h0l (h=const, l-varying, colored 
sites), and Rh0l (colored sites) are the hypotenuses of 
these triangles. Lengths of vectors Rh0l, (h, l = const, 
black lines), registered on the EP of the site rows h0l 
(h=const, l-changes, black lines), remain unchanged. 
Therefore, despite the fact that the triangle is not 
rectangular (the angle is 120°) (Fig. 1a, b.), the 
Pythagorean theorem is applicable [2, 4]. 

Smooth surfaces of layered crystals were glued 
to the surface of a metal mesh or washer, and thin SCF 
were obtained from them by peeling off with an 
adhesive tape. The washers were placed on the surface 
of the crystal holder (CH) and under the electron 
beam, by rotating the CH, the easily decipherable 
electron diffraction patterns were obtained. These 
rotation electron diffraction patterns imitate electron 
diffraction patterns from needle-like textures [2,4]. 
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Fig. 1. a)  Scheme of the site rows of the reciprocal lattice of a hexagonal crystal (colored sites) and their registration    
                on the Ewald plane (black sites) during rotation around the axis a of the atomic lattice and b) the   
                corresponding electron diffraction pattern from the 2H Ga0,8In1,2S3 polytype. The electron beam is 

perpendicular to the axis of rotation. 
 
          Figure 1.b) shows the electron diffraction 
pattern obtained by rotating a Ga0,8In1,2S3 single-
crystal film around the axis a of a atomic lattice 
perpendicular to the electron beam. The registration is 
started from the hk0 plane (from the SCF plane), and 
therefore a significant delay of this plane under the 
primary electron beams (EB) takes place. Different 
site rows (series of reflections) come out separately, 
but in each site row hk (h, k = const, l changes), sites 
with small values of l merge. The number of merging 
reflections depends on the value of c* and on the 
distance of the site row hk from the rotation axis (from 
the axis a). 
         The electron diffraction patterns were interpreted 
using the following formulas for oblique textures [5]: 
 

d100 = (3/4)1/2 a = 2Lλh/2Rh00,            (1) 
 

Dhk l  = (R2
hkl – R2

hk0)1/2,                (2) 
 

             ∆D  = с* Lλ = (Dhkl – Dhk(l-1)),            (3) 
 

d001 = с = 1/с*= Lλ/∆D.                 (4) 
 

On series 11 2 l, there are only reflections with 
l=2m (m=1,2,3…), and the second strong reflection on 
the second ellipse is a reflection with l = 6 = 2 x 3. 
Where, 2 indicates the number of packets in the 
elementary cell, and m = 3 on TOTE type packets [7]. 
The parameters of the new two-layer 2H polytype 
were determined: a = 3.82Å, c = 24.53Å, sp. gr. 
P63mc and the structural modulus … hThOcThE…, as 

well as the superlattice parameter: А = 3 а. Where T 
and O are, respectively, two-dimensional tetrahedral 
and octahedral layers, E is an empty interlayer, h and c 
are, respectively, hexagonal and cubic packing of 
sulphur layers. 

CONCLUSION 
 

In the proposed schemes, the angles of 
inclination can be more than 70°. Consequently, the 
number of registered nodes will be much greater than 
in the case of Precession Electron Diffraction when 
the inclination angle is ~3°. 
         Different site rows (series of reflections) come 
out separately, but when а < <  с in the site rows hk 
(h,k=const, l-changes), reflections with small values 
of l are superimposed on each other, and the greater 
the distance of the site rows hk from the axis rotation, 
the more overlapping reflexes. How can these 
shortcomings be corrected? 
         By rotating the film around an axis 
perpendicular to the film plane (FP), it is possible to 
bring the studied site row hk closer to the rotation axis 
to such a distance that during rotation the individual 
reflections will take place. 

When the SCF of crystals with hexagonal and 
higher symmetries rotates around the coordinate axes 
of the of the reciprocal lattice (for example, a*), the 
different site rows, for example, hkl and h,k + 1,l (h, k 
= const, l - changes) with large values of l, could 
merge with each other. In addition, with such rotations 
during exposure to the EP, different RL planes are 
recorded in turn. Thus, secondary electron diffraction 
can strongly affect the intensities of all sites of an 
individual plane of reciprocal lattice. 

When the SCF rotates around not the coordinate 
axes, but the axes lying in the coordinate plane of 
reciprocal lattice, there is no superposition of 
reflections with large values of l on the obtained 
electron diffraction patterns. In addition, during such a 
rotation, only a few reflections are simultaneously 
recorded on the EP. Obviously, the kinematic 
scattering dominates in this situation. 

_______________________________________ 
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М.Г. Кязумов, С.М. Рзаева, Э.А. Исаева, Л.В. Рустамова, Н.А. Алиева 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКИХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК Ga0,8In1,2S3 с ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОН-ДИФРАКЦИОННОГО МЕТОДА ВРАЩЕНИЯ 

       
Изучены электронограммы монокристаллических пленок Ga0,8In1,2S3, полученные вращением их на угол ϕ=700 

вокруг осей, лежащих в плоскости пленки, которые перпендикулъярно расположены к падающему электронному 
лучу. Установлены параметры нового двухслойного политипа 2Н: а = 3,82Å,   с = 24.53Å, пр. гр. P63мc и 
структурный модуль … гТгОкТгП…, а также параметр сверхрешетки: А = 3 а. Где Т, О и П – соответственно, 
тетраэдр, октаэдр и пустой полиэдр, г и к – гексагональная и кубическая упаковки слоев серы.  
 
 

M.H. Kazımov, S.M. Rzayeva, E.A. İsayeva, L.V. Rüstəmova, N.A. Əliyeva 
 

 ELEKTRON DİFRAKSİYA FIRLANMA ÜSULU İLƏ Ga0,8In1,2S3 NAZİK KRİSTAL 
TƏBƏQƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 
Ga0,8In1,2S3 monokristal təbəqələrinin, onların üzərlərində yerləşən və elektron şüasına perpendikulyar olan oxlar 

ətrafında ϕ=700 bucağa qədər fırlanmasından alınan elektronoqrammalar öyrənilmişdir. Yeni ikilaylı 2Н politipinin qəfəs 
parametrləri а = 3,82Å, с = 24.53Å, fəza qrupu P63mc, quruluş modulu… hThOkThB … və həmçinin ifratqəfəs parametri  А =

3 а müəyyən edilmişdir. Т, О, B (uyğun olaraq dolu tetraedr, dolu oktaedr və boş kationlarla tutulmayan, poliedr). 
Harada ki, г və к anion laylarının heksaqonal və kubik yığılmasını göstərir.  
 

https://link.springer.com/article/10.1134/S1063774514040117#auth-M__G_-Kyazumov
https://link.springer.com/journal/11445
https://link.springer.com/article/10.1134/S1063774514040129#auth-M__G_-Kyazumov
https://link.springer.com/journal/11445
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The new solid solution phases crystallized in the hexagonal and tetragonal system were revealed in the GaSe-InSe system, 

and a new orthorhombic phase with a new type of structural blocks has been proposed. The structural features of the In1-xGaxSe 

solid solutions (where 0≤x≤1) were studied using X-Ray Diffraction (XRD).  

 

Keywords: Gallium indium selenide; solid solutions; X-ray diffraction; crystal structure.  

PACS:537.322.32+548.4 

 
INTRODUCTION 

 

The outstanding electronic properties of graphene 

inspired researchers to find new 2D layered materials 

with related exotic properties. The design of the new 

2D materials is a very promising area for modern 

materials science and condensed matter physics. 

Thanks to intriguing semiconducting properties, the 

layered binary InSe and GaSe compounds are 

promising materials for generating broadband radiation 

in the near, medium, and far-infrared ranges. The 

ternary compounds based on these binaries have been 

studied limited, i.e., literature data on the crystal 

structure of the ternary compound InGaSe2 are very 

scarce and contradictory [1-4]. 

The existence of a hexagonal phase for InGaSe2 

was first reported by Mobarak et al. [2]. However, the 

hexagonal lattice parameters a and c indicated in this 

work correspond to the tetragonal phase of InGaSe2, 

rather than the hexagonal one.  

In Ref. [7], the authors propose a new van der 

Waals heterostructure consisting of GaSe and InSe 

structural slabs, preserving the P-6m2 space groups for 

the gallium selenide. No more ternary phases in the 

GaSe-InSe system were reported up to date. Hence, the 

only tetragonal phase known so far for the InGaSe2 

compound crystallizes in the TlSe-type structure [8-9]. 

The most specific feature of the InSe and GaSe 

structures is the presence of intermetallic In-In and Ga-

Ga bonds, respectively. Moreover, the Ga-In bond in 

the crystal structure of the Ga0.9In0.1alloy was also 

found in Ref. [24]. Taking into account that such 

intermetallic bonds are possible, here we propose new 

structural models for the InGaSe2 compound.  

 
2. EXPERIMENTAL PART 

2.1. Synthesis 

 

Gallium (99.999 mass %), indium (99.99 mass 

%), and selenium (99.999 mass %) purchased from 

Alfa Aesar were used for the syntheses of the starting 

InSe and GaSe as well as for In1-xGaxSe (x=0, 0.1, 

0.2,…,1.0) solid solution series. The polycrystalline 

alloys were synthesized by direct melting 

stoichiometric amounts of the constituent elements in 

evacuated “graphitized” silica ampoules at 1000°C for 

5 h. Each sample was stirred at the synthesis 

temperature by shaking the furnace and was then 

cooled down to 400 °С. Further, the samples were kept 

at this temperature for a fortnight to achieve complete 

homogenization and were then slowly cooled down to 

room temperature. The high-temperature phases of the 

InSe-GaSe system were prepared by the same synthesis 

technique, but those samples were further water-

quenched. 

 

2.2. Analysis 

 

The experimental Powder X-ray Diffraction 

(PXRD) data were collected on BRUKER D2 Phaser 

Diffractometer (5≤2θ≤120°; CuKα) at room 

temperature and the crystal structure refinement was 

carried out by the Rietveld method using the BRUKER 

EVA and TOPAS-4.2 software.  

Fig. 1a shows the XRPD patterns of all the 

synthesized ingots along with the InSe-GaSe system, 

whereas Fig. 1b and c illustrate the enlarged diffraction 

peaks profiles of the most intense [002] and [004] lines 

in the range of 2θ=10-11.5°and 2θ=21-23°, 

respectively. Fig. 1e displays the shifting of the c lattice 

parameter for solid solutions based on InSe (red line), 

GaSe (blue line), and intermediate phase (green line). 

 
3. DISCUSSION 

3.1. Phase compositions of the slowly cooled samples 

 

As seen from Fig. 1a, the most intense diffraction 

peaks [002] and [004] are positioned at 2θ=~11° and 

2θ=~22°. Fig. 1b and c illustrate these areas where a 

single and symmetric diffraction peak for InSe, GaSe 

binary compounds, as well as for the following alloys: 

In0.9Ga0.1Se, In0.8Ga0.2Se, In0.7Ga0.3Se, In0.6Ga0.4Se, 

In0.2Ga0.8Se, and In0.1Ga0.9Se are visible. No extra peaks 

on the diffraction patterns for these alloys were 
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observed. Therefore, the theInSe-In0.6Ga0.4Se and 

In0.2Ga0.8Se-GaSe areas highlighted in Fig. 1b and c 

with red and blue line scans be considered as solid-

solubility fields based on InSe and GaSe, respectively. 

 

 
 

Fig. 1. a),  The XRD patterns of the Ga1-nInnSe (n = 0.1; 0.2 … 1.0): 1, GaSe; 2, In0.1Ga0.9Se; 3, In0.2Ga0.8Se; 4,    

                   In0.3Ga0.7Se; 5, In0.4Ga0.6Se; 6, In0.5Ga0.5Se; 7, In0.6Ga0.4Se; 8, In0.7Ga0.3Se; 9, In0.8Ga0.2Se; 10, In0.9Ga0.1Se; 

11, InSe; b), The enlarged range of 2θ = 10–11.5; c), The enlarged range of 2θ = 21–23 ; d), The shifting of 

the c parameter for solid solutions based on InSe (red line), GaSe (blue line), and intermediate phase (green 

line).  

 

A careful examination of the diffraction patterns 

for the In0.5Ga0.5Se, In0.4Ga0.6Se, and In0.3Ga0.7Se 

samples clearly shows the splitting of the [004] 

reflection into three peaks. Two of them - left and right 

- can be considered as peaks for solid solutions based 

on InSe and GaSe meaning that the InSe-GaSe system 

does not form a continuous solid solution in the entire 

range. The third peaks located in the middle and 

indicated by green arrows in Fig. 1b and c, do not 

belong to any of the solid solutions based on the initial 

compounds. Also, the third peak shown with red arrows 

in Fig.1b cannot belong to solid solutions based on the 

starting compounds. Apparently, in addition to the 

mentioned solid solutions series, a new structure is 

formed in which the amount of In and Ga atoms is equal 

(InGaSe2). To explain these intermediate peaks, one of 

the possible ideas would be the formation of a mixed-

type structure based on GaSe and InSe structural 

blocks. In this case, the Se-Ga-Ga-Se and Se-In-In-Se 

slabs alternate in a single structure with a 1:1 ratio (Fig 

1a). In Ref. [9], such a model was used for theoretical 

calculations. Probably, it is a very flexible model that 

can be suitable for any ratio of blocks or continuous 

solid solutions. However, as above mentioned, the X-

ray analysis showed the absence of continuous solid 

solutions in the GaSe-InSe section. Thus, the 

suggestion of alternative models is relevant. We 

assume that the appearance of these peaks is associated 

with the formation of new type structural blocks where 

the gallium and indium atoms are arranged in an orderly 

manner. In this case, the new models for ternary 

InGaSe2 may differ significantly from the hexagonal 

GaSe-type structure. We have proposed three new 

structural models, which are shown in Figs. 2b-d.  

 

 
 

Fig. 2. Various 3D models of the GaInSe2 crystal structure: a), hexagonal P-6m2 configuration used in Ref. [7]; b),    

            hexagonal P63mc; c), trigonal P-3m1, d), ortho- rhombic Pnnm. 
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CONCLUSIONS 

 

In the InSe-GaSe system, the regions of the solid 

solution of the hexagonal phase have been refined. It is 

shown that with the composition InGaSe2, a new phase 

is formed, which does not belong to solid solutions of 

the initial components InSe and GaSe. New structural 

models are proposed for the InGaSe2 phase.  

_____________________________________ 
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Камаля К. Азизова, Имамеддин Р. Амирасланов, Зия С. Алийев, Закир А. Джахангирли 

 

ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР НОВЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В 

СИСТЕМЕ InSe-GaSe 

 
В системе GaSe-InSe обнаружены новые фазы твердого раствора, кристаллизующиеся в гексагональной и 

тетрагональной системе, и предложена новая орторомбическая фаза с новым типом структурных блоков. Структурные 

особенности твердых растворов In1-xGaxSe (где 0≤x≤1) изучали методом рентгеновской дифракции (РФА). 

 

 

Kəmalə K. Əzizova,    İmaməddin R. Əmiraslanov,  Ziya S. Əliyev, Zakir A. Cahangirli  

 

InSe-GaSe SİSTEMİNİN YENİ BƏRK MƏHLULLARININ  KRİSTALLİK QURLUŞLARININ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
      GaSe-InSe sistemində heksoqonal və tetraqonal sistemdə kristallaşan yeni bərk məhlul fazaları aşkar edilmiş. Buna 

əsaslanaraq isə yeni tip struktur blokları ilə yeni ortoromblu faza təklif edilmişdir. In1-xGaxSe bərk məhlullarının struktur 

xüsusiyyətləri (burada 0≤x≤1) rentgen difraksiyasından (XRD) istifadə edilməklə tədqiq edilmişdir.  
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The crystal structure studies and electron paramagnetic resonance (EPR) investigations of TlIn1−xFexS2 with 𝑥 = 0.016 

have been performed. The observed energy dispersive X-ray (EDX) spectrum of TlIn0.984Fe0.016S2 compound confirmed the 

presence of all the constituent elements in stoichiometric proportions. It has been concluded that the magnetic properties of 

TlIn1−xFexS2 were induced by substituting trivalent iron atoms in the place of In3+ ion sites located at the center of (In3+S4
2−) 

structural units of TlInS2 crystal. EPR study revealed an orthorhombic local symmetry around Fe3+ centers, which can be 

considered to originate crystal field arising from Tl ligands in the trigonal cavities surrounding Fe3+ transition metal ion. The 

rotational patterns of the EPR spectra showed the presence of two structurally equivalent Fe3+ centers localized at different 

sites of inter tetrahedron arrays of crystal structure.  

 
Keywords: Magnetic semiconductors; electron paramagnetic resonance; fine structure splitting; crystal field. 

 

1. INTRODUCTION 

 

TlInS2 belongs to a large family of thallium based 

ternary dichalcogenides having a general formula of 

Tl+(M3+X2
2−), where M is trivalent cation of metal (In, 

Ga) and X is chalcogen anion (S, Se). TlInS2 is a low - 

dimensional semiconducting material having layered 

crystal structure with monoclinic space group of    

C2h
6 − 𝐶2/𝑐 at room temperature [1, 2]. The structural, 

dielectric, optical, thermal properties and other 

experimental results obtained in recent decades are 

indicated that TlInS2 single crystal is one of a few low 

– dimensional materials possessing a semiconducting 

and ferroelectric properties in the same compound      

[3-6]. On cooling from a room temperature, the 

temperature dependence of dielectric susceptibility,      

X - ray and neutron diffraction, and other 

characterizations of TlInS2 have shown the pronounced 

anomalous behaviors typical for the structural phase 

transition to incommensurate and then to 

commensurate ferroelectric phases at the temperatures 

of about 216 K and 201 K respectively [7-10].  

The reported crystal structure of TlInS2 is 

composed from metal - chalcogen layers in the 𝑎 − 𝑏 

plane which is perpendicular to the pseudo 𝑐∗ - axis 

([001] direction) of the unit cell [7, 14]. The room 

temperature crystal structure of TlInS2 is schematically 

shown in Fig. 1. As it is shown in Fig. 1, each layer 

consists of from In4S10 tetrahedral complexes formed 

by corner - connected four InS4 tetrahedrons which are 

bounded together via sharing Sulphur atoms at the 

corners. In this structure, two adjacent layers are 

stacked along 𝑐∗ - axis and alternately turned away by 

a right angle forming trigonal prismatic voids where 

Tl+ ions are located. The unit cell has two layers which 

are shifted a quarter of a unit along [110] and [11̅0] 

directions and are separated by a van der Waals gap in 

between layer planes [1]. The angle between layer 

plane and crystallographic 𝑐 – axis is about ~ 100° so 

that the crystal structure of TlInS2 is formed in a 

monoclinic lattice. Additionally, since the crystal of 

TlInS2 represents a layered - type structure, it tends to 

exhibit a polytype structure due to weak van der Waals 

forces. This leads to stacking of layers, which results in 

different lattice parameters c* corresponding to various 

polytypes of the crystal structure [12, 13]. 

In this study, we use the isovalent substitution of 

In cationic sites of TlInS2 with 1.6 % Fe3+ transition 

metals as a novel way to prepare dilute magnetic 

semiconductor on the base of thallium based ternary 

dichalcogenides. From EPR experiments on 

TlIn1−xFexS2 it is concluded that Fe3+ ions really 

diluted into (In3+S4
2−) host units. In addition, the local 

site symmetry of Fe3+ ions was also examined from the 

analysis of ESR data in terms of crystal field theory.  

 

2. EXPERIMENTAL METHODS 

 

TlIn1−xFexS2 (with 𝑥 = 0.016) single crystals 

were prepared by using the modified Bridgman - 

Stockbarger technique. The samples in the form of thin 

plates with mirror - like surface used in this 

investigation were freshly cleaved along the (001) basal 

plane due to the existence of weak interlayer bonds. 

The elemental composition of as – prepared Fe – 

substituted TlInS2 single crystal was determined by 

using scanning electron microscope Philips XL 30 

SFEG equipped with EDX spectrometer. EDX analysis 

was performed point to point on the surface of layer at 

30kV. The penetration depth of the quality of the 

sample and crystal lattice parameters were investigated 

by using Rigaku D - Max 2200 X - ray diffractometer 

scanning from 20° to 90° with a rate 2° per minute. The 

diffractometer was operated at 40kV/20mA, using 

CuKα radiation tube with wavelength ~ 1.54 Å.  
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Fig. 1.  Visualization of the crystal structure of TlInS2 compound composed of InS4 tetrahedrons based on the  

            crystallographic data from reference [11]. The model is generated with VESTA code. The blue, red and yellow 

spheres represent Tl, In and S ions, respectively. 

 

 
 
 

Fig. 2. The results of the EDX analysis of TlInS2. 
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Fig. 3. XRD patterns of Fe3+ doped TlInS2 crystal. 

 

Room temperature EPR measurements were 

performed by applying a scanning magnetic field 

parallel (in - plane orientation) and perpendicular (out 

– of - plane orientation) to (001) or crystallographic ab-

layer plane of sample by using X - Band (about ~ 9.2 

GHz) JEOL JES - FA 300 spectrometer in the field 

range between 0 - 15 kOe. The field derivative of 

microwave power absorption (dP/dH) versus static 

magnetic field (H) was registered in steps of 10° 

degrees between 0 and 180°. During measurement 

process, frequency option could not be locked to the 

value of ~ 9.8 GHz for tuning resonance frequency in 

the EPR spectrometer. Therefore, the value of about ~ 

9.2 GHz is chosen instead of ~ 9.8 GHz frequency. The 

crystal sample of rectangular form is placed on the 

quartz sample holder to perform angular dependence 

measurement of EPR spectra. The mirror-like surface 

face of sample is glued with vacuum grease to the 

bottom face of the quartz sample holder for performing 

in-plane measurement. Then, the static magnetic field 

is applied along the plane which is parallel to the 

mirror-like surface face of sample and the sample 

holder is rotated around surface normal to scan the 

static magnetic field in the layer plane. For out – of - 

plane measurement, the mirror - like surface face of 

sample is glued to the flat plane of the sample holder.  

 

3. EXPERIMENTAL RESULTS 

 

Fig. 2 shows the result of EDX analysis which 

confirms the presence of Tl, In, S and Fe elements in 

the TlInS2 layered chalcogenide with substituted iron 

atoms, yielding a Tl/In/S stoichiometric ratio of 1:1:2. 

The weight ratios of components are 52 % of thallium, 

30.08 % of indium, 17.68 % of sulfur and 0.23 % of 

iron. The atomic composition ratio of constituent 

elements Tl/In/S/Fe was detected as 23.74 : 24.44 : 

51.43 : 0.39 at %, respectively. It is important to note 

that the sample has negligible amount of native 

impurities such as carbon, oxygen and silicon which are 

usually contained in undoped TlInS2 crystal. This EDX 

studies showed that the examined sample has an 

insignificant deficit of Tl atoms and a little excess of S 

atoms with respect to the stoichiometric composition. It 

is very important to note that no additional peaks 

corresponding to other impurities or contaminants are 

observed, which confirms the high purity of the 

prepared crystal. The substitution of Fe3+ ion into 

TlInS2 with substitution of 0.39 % atomic percent does 

not practically influence atomic composition ratio of 

host compound. By substituting of 0.39 % Fe3+ions 

for In3+ ones correspond to a molar ratio Fe3+/𝐼𝑛3+ of 

about 1.6 %. It can be speculated from EDX studies that 

nanoscale chemical inhomogeneous and nonuniform 

spatial distribution of Fe3+/In3+ over compound are 

immanent for TlIn1−xFexS2 solid solutions. 

XRD pattern of Fe - substituted TlInS2 taken single 

crystal in Bragg - Brentano geometry is shown in Fig. 

3. It reveals that X - ray diffraction pattern contains 

high intensity (00l) reflections on the cleavage planes. 

The position of diffraction angles at ~ 23.95°, ~ 48.90°, 

~ 62.26°, ~ 76.62° can be assigned to (004), (008), 

(0010), (0012) planes of the monoclinic crystal 

symmetry (C2h
6 − 𝐶2/𝑐 ). From XRD spectra of this 

sample, it is noticed that (004) plane gives rise to high 

intensity and narrow peak while second high intensity 

is observed from (008) plane. (0010) and (0012) planes 

exhibit relatively low intensity peaks. The reflection 

positions of XRD pattern occurring from crystal layers 

is in accordance with the XRD results that reported 

previously in the literature [14-16]. It is clear that XRD 

pattern shows only 00l type reflections with even 

values of l. On the other hand, (00l) type reflections 

with odd values of l is not observed due to the space 

group C2h
6  [17]. The lattice parameter 𝑐∗ determined 

from the angular position of (004) reflection for 

monoclinic crystal system is 14.83 Å. This value of 𝑐∗ 

- parameter consistent with the data from [14,18]. Thus, 

Fe substitution doesn’t affect the crystal structure of the 

pristine TlInS2 single crystal. Whereas, heterogeneous 

distribution of the Fe3+ ions in TlInS2 host should 

modify the local chemical bonding lengths in crystal 

due to an average radius difference between Fe3+           

(~ 0.064 nm) and In3+ (~ 0.08 nm) ions [19]. 

In other words, the local lattice deformation effects 

arising from the Fe3+ ions substitution for In - sites 

with a larger iron concentration must be observed. Due 

to different local lattice distortions a slightly shift in the 
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XRD - peaks position in Fe – diluted TlInS2 sample 

compared to the defect – free TlInS2 compound should 

be observed. Additionally, the changes in the intensity 

of the diffraction peaks in TlIn1−xFexS2 due to 

accumulation of excess (more than 𝑥 = 0.007) Fe3+ 

ions outside of (In3+S4
2−) host lattice units should be 

expected. Most probably, the formation of iron 

precipitates into TlInS2 crystal host due to low - 

solubility of Fe3+ magnetic ions were took place. 

However, to analysis our EPR experimental data we 

will use the approach where one indium atom was 

replaced by an iron ion as was documented during 

single - crystal growth experiments. 

The experimental stack plots of X-band EPR 

spectra of Fe diluted TlInS2 sample observed at room 

temperature for out-of-plane (H ⊥ ‘ab-plane’) and in-

plane (H || ‘ab-plane’) orientation are shown in Fig. 4 

(a) and 4 (b), respectively. It can be seen that there is 

strong anisotropy of EPR lines at out-of-plane 

orientation. Fig. 4 (c) and (d) demonstrate the rotation 

patterns of the resonance fields of Fe diluted TlInS2 

sample obtained for out-of-plane and in-plane 

orientation, respectively. The experimental data points 

are well fitted by simulated curves. The simulations of 

EPR rotation pattern were performed by using 

EasySpin software (version 5.2.35) [20]. It is concluded 

that the resonance lines originated from four 

structurally equivalent but two magnetically 

nonequivalent paramagnetic centers, whose symmetry 

axes are nearly perpendicular to each other [21]. The 

experimental and simulation results show that Fe3+ ions 

doped into TlInS2 crystal substitute for the In3+ cations, 

which are localized in two crystallographically 

inequivalent sites represented by In(1) and In(2) [11]. 

The Fe3+ ions located at these sites will be hereafter 

denoted as Fe1 and Fe2 centers (as shown in Fig. 5). 

  

                                           a) 

 

                                          b) 

 
                                     c) 

 

                                       d) 

 

 
Fig. 4.  EPR spectra obtained by scanning static magnetic field H (a) in 𝒂𝒄∗-plane (out-of-plane plane geometry) and 

(b) in 𝒂𝒃-plane (in-plane geometry) of Fe3+ diluted TlInS2 crystal at room temperature. The rotational pattern 

of resonance fields for (c) out-of-plane and (d) in-plane orientation has been created by green dots read directly 

from the resonance field positions of EPR spectra. Blue and red lines indicate the simulated angular 

dependence of line positions for Fe1 and Fe2 centers, respectively. 
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In the iron diluted TlInS2 fit model, the total spin 

Hamiltonian (𝐻𝑇) should be defined to find zero field 

splitting (ZFS) factor of Fe3+ ion in the center of 

(Fe3+S4
2−) structural units that are surrounded by 

charges (ligand ions). The total spin Hamiltonian for 

orthorhombic symmetry can be expressed in terms of 

the extended Stevens operators [22]: 

                       

0 0 2 2 0 0 2 2 4 4

2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

= . .

ortho

T Z ZFS

Z B

ortho

ZFS

H H H

H

H B O B O B O B O B O



 

    

B g S

                                                     (1) 

 

where 𝐻𝑍 is electron Zeeman interaction, 𝐻𝑍𝐹𝑆
𝑜𝑟𝑡ℎ𝑜 is 

orthorhombic part of ZFS Hamiltonian, 𝜇𝐵 is Bohr 

magneton, g is the spectroscopic tensor, S is electron 

spin operator, 𝐵𝑘
𝑞
 (k=2,4 ; q=0,2,4) are fine structure 

parameters and 𝑂𝑘
𝑞
 (k=2,4 ; q=0,2,4) are extended 

Steven operators. Where, the ZFS parameter of 𝐵2
0 and 

𝐵2
2 are equivalent to the axial field splitting parameter 

D/3 and the rhombic splitting parameter E, respectively 

[23]. Fe3+ ion has electron configuration of 3d5 with 

ground state electron spin number S=5/2 (ground state 
6

5/2S ) [24]. The monoclinic part of ZFS Hamiltonian 

could be included to the total spin Hamiltonian when 

the examined crystal possess monoclinic symmetry 

[25,11]. Since the unique axis (𝐶2) of monoclinic 

crystal is assigned to be along c*-axis (Hermann-

Mauguin symbol P112, see Crystal frame at [26]) in the 

EPR fitting procedure, the additional monoclinic term 

of ZFS spin Hamiltonian has been ignored. 

  The relative orientation between molecular 

frame (XM, YM, ZM) and crystal frame (XCǁa, YCǁb, 

ZCǁc*) for two paramagnetic centers localized at 

different sites of polyhedron structure are depicted in 

Fig. 5. The Euler angles (α, β, γ) specifying orientation 

between these frames are found to be (0°, 44°, 0°) and 

(90°, 44°, 0°) for Fe1 and Fe2 centers, respectively. The 

fitting result of ZFS parameters (𝐵2
2, 𝐵2

0) and the 

rhombicity ratio 𝜆′ = 𝐵2
2/𝐵2

0 for orthorhombic 

symmetry are presented Table 1. The found rhombicity 

values are seen to be close the previously reported 

values of TlInS2.  

These results indicate that two type of centers 

which are structurally equivalent and orientationally 

different exist in the monoclinic unit cell of TlInS2 with 

strong magnetic anisotropy and high rhombicity ratio. 

The cubic symmetry which is expected at In site of 

(In3+S4
2−) tetrahedron is lowered to the orthorhombic 

symmetry due to the effect of Tl atoms in the cavities 

between In4S10 tetrahedral complexes. 

 

 

 
 

 

Fig. 5. Schematic representation of Fe3+S4
2− polyhedron structure in TlIn0.984Fe0.016S2 with molecular axes (XM, ZM, in      

            light blue color) and crystallographic axes (a, b, c and modified c*). 
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Table 1 

The fitting results of ZFS parameters 𝐵2
0, 𝐵2

2 and rhombicity ratio (𝜆′) for TlIn0.984Fe0.016S2 compound and 

previously reported sample. 𝐵4
0, 𝐵4

2, 𝐵4
4 are approximately zero 

 
Sample 𝐵2

0 (MHz/Oe) 𝐵2
2 (MHz/Oe) ~𝜆′ 

TlInS2 + % 1.6 Fe3+ 6714/2375 4749/1680 0.707 

TlInS2 + % 0.7 Fe3+ [21] 6785/2400 4806/1700 0.708 

 

 

4. CONCLUSION 

 

Thus, Fe diluted TlInS2 layered semiconductor 

was prepared and characterized by using EDX and 

XRD analysis. EPR parameters of the Fe3+ ion center in 

the ternary layered TlInS2 crystal at room temperature 

have been determined with the spin Hamiltonian. The 

crystal field coefficient of 𝐵2
0 and 𝐵2

2 is found to be 

2375 and 1680 Gauss, respectively. The resultant ZFS 

crystal field parameters caused by Tl atoms are 

extracted. Thus, it is concluded that the Fe3+ ion centers 

substitute for the In sites located at the InS4 tetrahedra 

formed by S atoms. This EPR study reveals that the site 

symmetry of Fe3+ center in the monoclinic TlInS2 

crystal was determined to be orthorhombic. The 

orthorhombic local symmetry can be considered to 

originate crystal field arising from Tl ligands in the 

trigonal cavities surrounding Fe3+ metal ion. The 

angular dependence resonance lines show that the 

crystal lattice contain two structurally equivalent Fe3+ 

centers localized at different tetrahedron arrays of 

crystal structure.  

_____________________________________ 
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The discovery and study of negative photoconductivity in CdIn2S4:Cu  single crystals reported. Were studied the 
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1. INTRODUCTION

The ternary CdIn2S4 belongs to the class of 

diamond-like semiconductor compounds with the 

general formula AIIB2
IIIC4

VI and crystallizes in the 

cubic spinel structure Fd3m (Оh
7) space group. The 

indirect band gap energy of CdIn2S4 is Eg
in=2.28 eV at 

300K [1]. CdIn2S4 has two kinds of atoms in cationic 

sublattice. It is possible formation of antistructural 

defects, due to substitution of cations (CdIn and InCd), 

cadmium vacancies (VCd), sulfur vacancies (Vs), 

cadmium interstitials (Cdint), sulfur interstitials (Sint), 

and complexes of these point defects. As a result, in 

the forbidden band of CdIn2S4 presence a lot of local 

levels.  

This compound has high photosensitivity and 

bright luminescence in the visible region of the spectra 

[2-8]. The CdIn2S4 compound belongs to an 

interesting group of solids whose photoelectric 

properties can be changed over a wide range by 

doping and deviation from stoichiometry. The 

resistivity and photosensitivity of CdIn2S4 varies with 

the sulfur content S, as well as with doping with Cu, 

Ag, and Au. In CdIn2S4, the effect of switching and 

memory is observed at the CdIn2S4-metal contact, 

light memory, generation of current oscillations, 

photocatalytic properties, etc. Interest in CdIn2S4 is 

associated with the possibility of practical application 

as a photoresistor, solar cell, photocatalytyc material 

and light emitting diode [9-18] 

One of the most interesting photoelectric effects 

observed in various semiconductor materials is 

negative photoconductivity [19-25]. The essence of 

the effect is to reduce the equilibrium dark 

conductivity of the semiconductor when illuminated. 

In this paper, we report the discovery and study of 

NPC in CdIn2S4 crystals doped with Cu impurity. 

2. COMPOUND SYNTHESIS AND SAMPLE

PREPARATION

The CdIn2S4 compound was synthesized from 

initial high-purity components In, Cd and S, which 

were loaded into a quartz ampoule and pumped out up 

to 10-2 Pa. The Cu impurity concentration in CdIn2S4.01 

was 0.002 mol. The obtained CdIn2S4:Cu ingots were 

colored black. X-ray diffraction analysis revealed the 

spinel structure with a lattice constant: а=10.79Å. 

CdIn2S4    single crystals have been grown by gas 

the transport method. Crystalline iodine was used as a 

carrier. During manufacture, the samples were given 

the form of plane-parallel plates with dimensions of 

about 3x2x1 mm3.In this case, one of the sides always 

had a natural mirror face of the crystal. Metallic 

indium was used as ohmic contacts. The distance 

between the contacts was 2 mm. Investigated samples 

have a resistivity of about 106÷108 Ώ·cm, in the dark, 

and R dark / R light =102÷105 ratio for a white light with 

200 Lx intensity at T=300K. The samples had n-type 

conductivity. 

During measurements, the samples were   placed 

in a cryostat with an optical window. A vacuum of 0.1 

Pa was maintained in the cryostat. The experiments 

were carried out at a sample temperature of 110 K, in 

the wavelength range of 400÷2000 nm, by steady state 

method. 

3. EXPERIMENTAL RESULTS AND 

DISCUSSION

In experiments under various external conditions 

(strengths of an external electric field   and 

illumination) were recorded spectral distributions and 

photoresponse kinetics of the negative and positive 

photoconductivity in CdIn2S4 : Cu single crystals. As a 

result of the experiments performed, the following 

regularities were revealed in samples CdIn2S4 : Cu in 

the absence of the background excitation (when the 

sample under study is illuminated with only one beam 

of monochromatic light with a varied wavelength).  

1. Negative photoconductivity is observed at low

strengths of the applied electric field. With an increase 

in the electric field strength, the negative 

photoconductivity effect decreases and passes into the 

usual positive photoconductivity. At electric field 

strengths greater than 50 V/cm, negative 

photoconductivity is not detected (Fig.1). 
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Fig.1. The kinetics of the relaxation of photoconductivity in CdIn2S4 crystals doped with Cu at various applied electric 

     field strengths (λ =480 nm; T=110 K): 1. E = 5 V/cm; 2. E = 10 V/cm; 3. E = 30 V/cm; 1. E = 60 V/cm. 

Fig. 2. The kinetics of the relaxation of photoconductivity in CdIn2S4:Cu single crystals at different intensities of 

 exciting light from the intrinsic absorption region (λ=480 nm; T=110 K): 1. I=I0; 2.I =1.7 I0 ;  1. I =2 I0 ; 1. 

I=2.5 I0 . 

2. Negatively photoconductivity is detected at rather

low intensities of the exciting light. As the intensity of 

the exciting light increases, the negative photocurrent 

gradually decreases and transforms into the usual 

positive photoconductivity (Fig.2). 

3. Negative photoconductivity is detected under

illumination with both intrinsic and extrinsic light 

(Fig.3). 
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Fig.3. Spectral distribution of negative photocurrent in CdIn2S4:Cu single crystals (T = 110 K). 

4. In CdIn2S4:Cu single crystals, at room temperatures,

negative photoconductivity is not observed. 

The interpretation of negative photoconductivity 

is currently difficult.  In order to establish the nature 

of negative photoconductivity in CdIn2S4:Cu single 

crystals more detailed study will be necessary. Further 

investigations are now in progress. 
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 Зафар  Кадыроглы 

 КИНЕТИКА РЕЛАКСАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФОТОПРОВОДИМОСТИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ 

CdIn2S4: Cu 

Сообщается об обнаружении и исследовании отрицательной фотопроводимости в монокристаллах CdIn2S4: Cu. 

Изучена кинетика релаксации отрицательной фотопроводимости при различных интенсивностях возбуждающего 

монохроматического света и напряженностях электрического поля. 

 Zəfər Qədiroğlu 

CdIn2S4: Cu MOHOKRİSTALLARINDA MƏNFİ FOTOKEÇİRİCİLİYİN RELAKSASİYASININ KİNETİKASI 

CdIn2S4:Cu monokristallarında mənfi fotokeçiriciliyin aşkar və tədqiq olunması haqqında məlumat 

verilir.Həyəcanlandıran işığın müxtəlif intensivliklərində və nümunəyə tətbiq olunan elektrik sahəsinin intensivliyinin fərqli 

qiymətlərində mənfi qalıq fotokeçiriciliyin relaksasiyasının kinetikası öyrənilmişdir. 
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Cadmium Sulfide (CdS) thin films were successfully deposited on glass (SLG) substrate using photochemical 

deposition technique. The films were characterized for structural investigations by X-Ray Diffraction (XRD), Atomic Force 

Microscopy (AFM). X-ray diffraction patterns showed that the films have highly oriented crystallites with a preferential 

orientation along the c-axis (002) perpendicular to the substrate plane. AFM measurements showed that the average grain 

size of the CdS thin films is 480 nm. 

 

Keywords: CdS thin films, photochemical deposition, atom force microscopy, grain size. 

PACS: 6855 Jk. 

 

1. INTRODUCTION  

 

Recently, CdS thin films have received intensive 

attention due their very important role on the 

photovoltaic technology and optoelectronic devices.  

Cadmium sulfide (CdS) thin films are widely used as 

universal window layers in thin film solar cells based 

on the different active-layer materials, such as 

cadmium telluride (CdTe), copper indium diselenide 

(CIS), and copper indium gallium diselenide (CIGS) 

[1-4]. CdS has a band-gap of 2.42 eV which causes 

considerable absorption of sunlight in the short 

wavelength region. CdS thin films has been obtained 

by several methods, such as, electrodeposition, 

vacuum evaporation, screen printing, photochemical 

deposition, CBD, spray  pyrolysis, and sputtering. The 

experimental details of deposition of CdS thin films 

by photochemical deposition (PCD) are reported 

earlier [5]. In [6, 7] showed schemes for the 

photochemical deposition of CdS thin films. 

In this work, an attempt was made to obtain thin 

CdS films by photochemical deposition using a 

system of ultraviolet lamps with a total power of 60 

W. The results of structural characterization of the 

films are given.  

 

2. EXPERIMENTAL 

 

The scheme presented in this work for 

photochemical deposition is very simple and 

inexpensive. It is assembled from several UV lamps 

with a total power of 60 W.  Fig.1 show construction 

for photochemical deposition of CdS. Ultraviolet light 

falls on the converging   lens, the UV rays are 

collected and placed on a glass base placed in a 

specially prepared solution, depending on the 

composition of the solution, a suitable layer can be 

obtained. The following solution is prepared to obtain 

a thin films of CdS: to prepare the aqueous solution, 

mix 75 ml of 0.2 M cadmium sulphate (CdSO4) and 

50 ml of 0.2 M sodium thiosulfate (Na2S2O3) and 

place in a test glass with a diameter of 10 cm. A 

magnet is placed inside the glass flask and the glass 

flask filled with solution is placed on  maqnetic stirrer. 

After a few seconds, H2SO4 is added. The speed of the 

stirrer is 300 rpm. The settling process is carried out at 

room temperature for 1.5 hours. After deposition, the 

films were annealed at a temperature 5000C.  The 

thicknesses all of the studied films determined from 

the spectroscopic ellipsometry fit were around 300  

nm. The power of the UV radiation source is 60 W.   
 

 
 

Fig.1. Construction for photochemical deposition of 

CdS thin films. 

 

Photochemical reaction for deposition of CdS thin 

films: 

 
In aqueous solution, Na2S2O3 decomposes into the 

following ions 

 
Free sulfur is released as a result of dissociation 

during irradiation 
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It is known that sulfur can be released in an acidic 

environment 

 
Electrons are formed under the influence of UV 

radiation of S2O3
2-ions 

 
Electron generation can also occur when SO3

2- and 

S2O3
2- ions combine under UV radiation. 

 
and finally step 

 
X-Ray diffraction (XRD) analyses of the CdS 

thin films were carried out using Bruker D2 Phaser 

(Germany) diffractometer in θ-2θ scan mode with Ni-

filtered CuKα radiation (λ=1.54060 Ǻ) source. 

Topography analysis of the thin films was 

performed in Smart SPM 1000 AIST NT (Tokyo 

Instruments, Japan). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The XRD patterns of the CdS thin films 

deposited by PCD and annealed at 5000C exhibit 

prominent broad peaks at 26.50 and 440 which can be 

attributed to hexagonal wurtzite structure with p63mc 

space group and lattice parameters a and c of 4.121 Å 

and 6.716 Å, respectively. The films have highly 

oriented crystallites with a preferential orientation 

along the c-axis (002) perpendicular to the substrate 

plane. 

 

 

 
Fig.2. X-ray diffraction spectra of CdS thin films deposited by PCD. 

 

Atom Force Microscopy (AFM) measurements 

were performed to study of surface morphology of the 

CdS thin films. Figure 3.  illustrates the AFM images 

of the films annealed at 5000C (Fig.3a- 2D image), 

Fig. 3b- 3D image). Scanning area is 1.0 x1.0 µ2. 

AFM measurement results showed that the grain sizes 

of the CdS thin films is 480 nm. 

 

                                   a)                                                                                          b) 

 
 

Fig. 3. AFM image of CdS thin films (a-2D image, b-3D image. 
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4. CONCLUSION 

 

CdS films were successfully obtained under 

ultraviolet irradiation with a power of 60 W on glass 

substrates. The X-ray analyses of the CdS thin films 

deposited by PCD and annealed at 5000C exhibit 

peaks at 26.50 and 440 which can be attributed to 

hexagonal wurtzite structure with p63mc space group 

and lattice parameters a and c of 4.121 Å and 6.716 Å, 

respectively. AFM measurement results showed that 

the grain sizes of the CdS thin films is 480 nm. Large 

grain size means smaller pinholes between grains, 

which is the reason for the reduction of defects. And 

this, in turn, can lead to an increase in the efficiency of 

future thin-film solar cells, the window layer of which 

is CdS. 
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Spatially separated luminescence centers of polycrystalline CVD (chemical vapour deposition) ZnSe with an excess of 
selenium and oxygen were investigated using two different fluorescence spectrometers (Fluo Time 300 Easy Tau, Cary 
Eclipse)  with a xenon lamp with a power of 300 and 75 W, respectively, as an excitation source. 
 

The homogeneity region of CVD-zinc selenide 
has a two-sided character and, unlike other zinc 
chalcogenides, it is characterized by a wide range of 
compositions with an excess of oxygen and selenium - 
ZnSe(O)Se. 

Samples of polycrystalline ZnSe 3 mm thick 
were obtained by chemical vapor deposition (CVD) at 
the Institute of Chemistry of High-Purity Substances, 
Russian Academy of Sciences (Nizhny Novgorod). 
Growth samples specially not doped. The 
concentration of background impurities for the studied 
sample of polycrystalline CVD ZnSe was determined 
by two methods: atomic emission spectroscopy and 
laser mass spectrometry. Total impurity content 
<1016−1017 cm-3 (Сu~1016 cm-3). The oxygen 
concentration is controlled by chemical gas 
chromatographic analysis: O ~ 1018-1020 cm-3 [2,3].  

Photoluminescence spectra were obtained using 
a universal fluorescence spectrometer (Fluo Time 300 
Easy Tau, Cary Eclipse). A xenon lamp with a power 
of 300 and 75 W was used as an excitation source in 
the spectrometers, respectively, and all measurements 
were carried out at T=300K.  

At the beginning, PL was studied (Fluo Time 
300 Easy Tau) with a stepwise change in the 

excitation energy in the region of the fundamental 
absorption edge (including the “additional absorption” 
edge associated with an increased oxygen content): 
starting from 420 nm to 455 nm with an interval of 5 
nm, close to the energy LO-phonon (~37-31 meV) in 
ZnSe, from 455 to 475 nm the change was carried out 
with an interval of 10 nm (0.11 eV), and from 475 nm 
to 515 nm by 20 nm (0.1 eV). For excitation 
wavelengths from 420 nm to 455 nm with an energy 
range close in energy to the ZnSe LO phonon 35–38 
meV, the PL spectra were observed in the wavelength 
range 451–497 nm, i.e. multiphonon exciton spectra 
associated with the oxygen center were observed, and 
upon excitation from 455 nm to 515 nm with an 
interval of 10 nm and 20 nm, green and yellow-green 
spectra were mainly observed in the wavelength range 
507–547 nm. 

An analysis of the spectra showed that the long-
wavelength shift of the photoluminescence spectra 
with decreasing excitation energy corresponds to a 
shift along the energy scale of the band model with a 
corresponding change in the type of radiative 
transitions [4].  

 

 
 

Fig. 1. Photoluminescence spectra of polycrystalline CVD ZnSe upon excitation with wavelengths varying with a 5nm              
            interval in the range 370-400 nm. 
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Fig. 2. Photoluminescence spectra of polycrystalline CVD ZnSe upon excitation with wavelengths varying with a 10nm 
interval in the range 370-410 nm. 

 
On another spectrofluorimeter, Cary Eclipse, the 

PL spectra were taken as follows: first, the excitation 
of the sample was carried out by light with a 
wavelength of λex=370 nm, and the excitation 
spectrum was simultaneously recorded for all maxima 
(λmax = 505,529,542, and 565 nm) that were observed 
in the spectrum in this measurement. The maxima in 
the excitation spectra cover the wavelength range of 
370–414 nm. In this case, the obtained PL spectra 
with a stepwise change in the excitation energy from 
370 nm to 414 nm, first 5 nm (~45–40 meV), then 10 
nm (~90–80 meV) are shown in Figs. 1, 2, and the 
measurement result showed that only the maximum at 
the wavelength λ = 505 nm undergoes changes. 

The band, where it has a maximum at λ= 505 nm 
(Fig. 1,2) represent the zero-phonon component of the 
ZnSe SAL edge radiation. It is known that the 
observation at room temperature of the long-
wavelength "anomalous" edge glow of ZnSe is 
associated not only with an excess of oxygen and 

selenium, but also with the presence of copper [4,5,6]. 
With a stepwise change of ~45-40 meV (Fig. 1.) and 
~90-80 meV (Fig. 2.) of the excitation energy in the 
region of the fundamental absorption edge, the PL 
spectra of isoelectronic oxygen centers are observed, 
which are unevenly distributed in the bulk of the 
crystals, due to their predominant segregation by 
packing defects. 

Based on the analysis of the PL spectra observed 
on two spectrofluorimeters of different power, it will 
be possible to describe in more detail the presence and 
inhomogeneous distribution of spatially separated 
luminescence centers in ZnSe(O)Se crystals. The 
study of the PL spectra associated with the 
inhomogeneous distribution of oxygen and 
background impurities over the surface and volume in 
the test sample with a step change in the energy of the 
exciting light, allows new opportunities for the 
method of optical diagnostics of single-crystal systems 
with defects. 
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Materials with arrays of nanoislands of various sizes and distribution densities have been obtained. The formation 

mechanism of the above nanostructures is described, which is associated with migration, coalescence, and clustering in the 

interlayer space of impurity not dissolved in the layers and a superstoichiometric excess. 

 

INTRODUCTION 

 

In the nanometer range, many properties of a 

substance change and new opportunities open up in 

materials science and technology. One of the ways to 

increase the thermoelectric figure of merit of layered 

crystals of the АV
2BVI

3 type is through a decrease in the 

phonon component of thermal conductivity and an 

increase in the value of the thermo-EMF coefficient. 

with an increase in the density of states near the Fermi 

level is the use of spatially inhomogeneous materials 

and nanostructures, the dimensions of which are 

comparable with the characteristic wavelengths of 

electrons (10-50 nm) and phonons (1 nm). For 

example, nanostructures self-organizing in the van der 

Waals space between the layers of crystal sandwiches 

and defective cavities of layered crystals of bismuth 

and antimony chalcogenides effectively scatter and 

limit the propagation of phonon modes, but at the 

same time, the transformation of a part of the transfer 

into a hopping form reduces the mobility of charge 

carriers. To increase the thermoelectric figure of 

merit, it is required to choose a regime with limited 

phonon propagation with simultaneous effective 

charge transfer and solve the problem of predictable 

self-organization - grouping of atoms in a certain way, 

in order to eventually obtain materials with optimal 

properties. 

         Such materials, with the ability to control the 

interlayer distance, as well as the shapes and sizes of 

nanoislands on the surface formed during crystal 

splitting, can be freely used for spin-oriented transfer 

as topological insulators. In [1], one-dimensional 

defects were considered as quantum-mechanical 

elements, and it was noted that a topological insulator 

is resistant to order violations with non-propagating 

dislocations, and this is a manifestation of a quantum 

phenomenon. It was shown in [2] that topologically 

protected states are not destroyed in the presence of 

quantum dots on the surface, they are not captured by 

the surface, and this is confirmed by the predominance 

of small-angle scattering and the suppression of 

backscattering processes. This opinion is consistent 

with a number of works showing the stability and 

inviolability of the topological state on surfaces with 

defects, bond breaks, and steps [3,4]. In [5], a model 

was proposed for controlling non-dissipative quantum 

transfer channels by controlling mixing and 

interference of edge state wave functions using 

transitions in quantum dots on the surface of a 

magnetic topological insulator, with the possibility of 

increasing operating temperatures in corresponding 

applications. 

To understand the thermodynamics of 

nanoparticles and its dependence on particle size, 

there are various approaches, such as classical 

thermodynamic calculations, molecular dynamics 

simulations, and ab initio calculations. The atomistic 

approach, based either on molecular dynamics 

simulations or ab initio calculations, usually leads to 

inconsistent results, often due to inaccurate particle 

size determination, and a more realistic particle size 

determination is possible through a detailed analysis 

of the electronic structure obtained from first-

principles calculations. [6] shows difficulties in 

determining the dependence of surface energy on 

nanoparticle size, [7] also shows a slight dependence 

of surface energy on particle size, and it is 

recommended to use surface energy values only for 

equivalent bulk materials if detailed data for 

nanoparticles are not available. In [8], a bond-oriented 

model was proposed that is capable of estimating the 

cohesive energy in the range of monometallic and 

bimetallic nanoparticles and the tendency of behavior 

during mixing of nanoalloys, which is in good 

agreement with calculations based on the density 

functional theory. This model uses data on the energy 

of diatomic bonds and bulk energy of cohesion and 

structural information about nanoparticles and is used 

to calculate the energy of nanoparticles of any 

morphology and chemical composition. The 

preservation of thermodynamic concepts and the use 

of thermodynamic parameters of nanoparticles, along 

with the rejection of parameters that are not suitable 

for small systems, will make it possible to understand 

the features of the transition from macro to nano 

systems [9]. 
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        In this work, estimates of the structural ordering 

of nanoformations are based on experimental and 

empirical data. Dimensions and shapes, distribution 

density, as well as the composition of nanostructures 

affect the electrical characteristics of the material. The 

purpose of this work was to study the self-

organization of interlayer nanostructures of bismuth 

chalcogenide crystals using impurities and various 

technological modes. 

 

GROUPING OF NANOPARTICLES 

 

Nanoscale structures and dislocation centers play 

a quantum mechanical role in the localization and 

transfer of charge and heat. The formation of these 

structures is associated with mass transfer and plastic 

deformation, which has the nature and regularities 

inherent in the organization of similar structures in 

other solid materials. As is known, in many layered 

crystals, the effect of expulsion of excess 

stoichiometry and impurities from the layers that form 

crystal blocks into the interlayer van der Waals space 

takes place; this self-purification is called the self-

intercalation effect [10]. The results of [11] 

demonstrated that the self-purification phenomenon 

depends on the size of the impurity elements, the 

distance separating them, as well as on interlayer van 

der Waals interactions, and a theoretical model is 

presented showing how each of these key factors 

contributes to the self-purification phenomenon. In 

this context, of interest are layered systems whose van 

der Waals spaces can serve as nanoreactors [12–14] 

for the formation of various nanofragments. The 

surface has a structuring effect on the formation and 

growth of nanoparticles. Self-organization of 

nanosized structures on the surface of the interlayer 

space leads to the formation of elements that depend 

in shape on the composition and amount of impurities 

and the temperature regime of diffusion and 

annealing. Building an array of nanoislands on the 

(0001) crystal surface is interesting from the point of 

view of controlling the material properties. The 

proposed ways of diffusion of particles and their 

aggregation are associated with the process of filling 

with impurities the places around the nodes of 

dislocation networks and vacant nodes, which can be 

considered telluride (selenium) vacancies, on the van 

der Waals surface (0001). Due to the active interaction 

during annealing, atoms accumulate around them, 

forming nano-objects (Fig. 1.), including interlayer 

nanostructural elements (INSE). 

              

 
 

Fig.1. Along the layers between opposite sides of the lattice in the Te(Se)(1)-Te(Se)(1) space, superstoichiometric atoms    

          and impurities in the process of self-purification and coalescence are formed into nanoislands by the Volmer-

Weber mechanism. 

 

An increase in temperature after the onset of 

crystallization leads to segregation and coalescence of 

nanoparticles, which is used in the technology of 

obtaining multicomponent nanoparticles [15]. Under 

certain temperature regimes, the stress in the layer is 

unfavorable for two-dimensional growth, and a 
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spontaneous transition to three-dimensional island 

growth occurs. In the process of island growth, they 

influence each other, and as a result, an array of 

islands is formed, ordered by size, and, under certain 

conditions, by mutual arrangement. Apparently, the 

largest INSE can aggregate into cavities ending in 

edge dislocations and containing other large layer 

defects, where elastic stresses are strongest. The 

driving force behind the formation of three-

dimensional islands is bulk elastic relaxation, i.e. a 

decrease in the elastic energy during the formation of 

islands compared to the elastic energy of the stressed 

layer of inclusions in the interlayer space and is very 

similar to the Volmer-Weber mechanism. When a 

crystal is cleaved, it is precisely such crotches that are 

opened in the first place, where INSE are observed. 

The aggregation of impurity and superstoichiometric 

inclusions into these spaces should reduce the crystal 

energy and elastic stresses. The paths of penetration of 

elements from the volume of quintets into van der 

Waals and defect gaps can run along screw 

dislocations. Presumably, they are concentrated at the 

ends of screw dislocations and other defect centers, 

eventually creating conical protrusions and 

nanoislands in the interlayer space, since the rest of 

the van der Waals surface is chemically inert, and 

open valence (dangling) bonds appear on screw 

dislocations and vacancies.   

  

EXPERIMENTAL RESULTS 

 

         Diffusion processes in the direction of the base 

surface (0001) not only form individual nanostructural 

elements, but also connect them in a continuous chain, 

forming charge flow channels. On the van der Waals 

surface, which has the largest "gap" Te(Se)(1)-Te(Se)(1), 
arrays of nanoislands are placed, forming bound 

structures consisting of individual INSE (Fig. 2.), and 

connected with each other in a continuous chain.  

 

  
Bi2Se3(4%)-Bi2Te3(96%)–Mn(0,1%) 
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                 Bi2Se3(4mol %)-Bi2Te3(96mol%)-Sb(0,1mol%)   

 

    
 

Fig.  2.  The end result of the dynamics of the formation of large islands from small islands and linear formations 

formed from interlayer nanostructural elements is demonstrated. 3D and 2D AFM images, a profile along the 

cut line in the 2D AFM image and an X-ray diffraction pattern of the corresponding surface for 

 

Bi2Se3 (4mol%) - Bi2Te3 (96mol%) - Mn 

(0,1mol%) and Bi2Se3 (4mol%) - Bi2Te3 (96mol%) - Sb 

(0,1mol%). The influence of the surface topography 

on the percolation threshold, which leads to changes 

in the transfer parameters, is determined by the 

distribution density of nanoislands. If a particle 

reaches the Te(Se)(1) boundary, then it is either 

reflected from it or deposited in telluride-selenium 

vacancies and at the nodes of the dislocation network. 

It is assumed that a particle moving in space, in 

contact with a cluster or nanoisland, sticks to it with a 

certain probability. At certain stages, nanoislands 

grow perpendicular to the (0001) plane, which is 

clearly seen from the 3D AFM images (Figs. 2-8). The 

process of coagulation in the Te(Se)(1)-Te(Se)(1)  space 

reaches its peak, at which INSEs in contact with each 

other are combined into a single fractal surface above 

the percolation threshold. If the density of nanoislands 

several nanometers in size is greater than the 

corresponding percolation threshold, then conduction 

in them occurs through one-dimensional channels by 

the diffusion mechanism. Below the percolation 

threshold, nanostructures are dominated by hopping 

conduction due to electron tunneling through the 

barriers separating them. The transition from hopping 

to diffusion transport is observed with a change in the 

density of nanoislands and the degree of their filling 

with charge carriers. During overgrowth or post-

growth annealing, their shapes can change 

significantly. The main part of nanoislands is cone-

shaped nanoparticles. It can be seen that there are 

nanoislands of different areas; they can be 

characterized by their base area, volume, and height 

relative to the particle boundary. Depending on the 

impurity used, the islands have: height from 2 nm to 

80 nm; area 1200 nm2 - 40000 nm2; volume from 400 

nm3 to 0.1 cm3.  

        Electron microscopic images showed that nano-

objects are formed in the process of diffusion at 

temperatures above 500K. Penetrating mainly into the 

interlayer space, impurities create bulk periodic 

superstructures consisting of arrays of nanoislands 

between layers of quintets (period from 200 to 1000 

quintets), which, as a result, move apart and enhance 

the anisotropy of the crystal. This, in turn, leads to an 

increase in the role of "bending" oscillations in the 

thermal properties of the crystal. The role of this 

specific branch of acoustic vibrations and its behavior 

in layered crystals according to the Lifshitz theory 

[16] was reported in [17]. The "bending" branch 

corresponds to vibrations propagating in the plane of 

the layers, with displacements of atoms in the 

direction perpendicular to the layers, and makes the 

main contribution to heat transfer, with a temperature 

dependence that has three different patterns. The 

greater the anisotropy of the crystal, the greater its role 

in the "membrane" effect (increase in the frequencies 

of "bending" vibrations when the layers are stretched), 

leading to negative thermal expansion in the plane of 

the layers. Scattering of this phonon branch at the base 

of the INSE, which are chemically coupled to quintets, 

leads to level thermalization followed by tunneling. 
This region, where the heat capacity is C~T2, and the 

temperature increase in the thermal conductivity 

coefficient χ~T2+X (where X can be determined by 

tunneling processes, i.e., the size and distribution 

density of the INSE), is marked as a region of thermal 

anomaly. Note that the decrease in the lattice thermal 

conductivity in this region can be somewhat 

compensated by an increase in the thermal 

conductivity of the tunneling current. The 

thermoelectric efficiency of these samples is higher 

than ~15% than that of undoped ones, apparently due 

to a decrease in the total thermal conductivity of the 

"quintet layers - INFE" composite, an increase in the 

role of layer phonon scattering at the boundaries of the 

separated layers and INSE faces. These processes are 

dominated by phonons corresponding to bending 

vibrations, which have a quadratic dispersion form. 
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Fig. 3.  3D and 2D AFM images, 2D AFM slice line profilogram and surface X-ray diffraction pattern   

            for Bi2Se3(4mol%) - Bi2Te3 (96mol%) - Zn (0,1mol%)   

 

 

 
Fig.4. 3D and 2D AFM images, 2D AFM cut line profilogram and X-ray diffraction pattern 

           of the Bi2Te3(85mol%)-Bi2Se3 (15mol%) surface. 



IMPURITY TYPE INFLUENCE ON SHAPE OF INTERLAYER NANOSTRUCTURES IN BISMUTH CHALCOGENIDES 

79 

        

Bi2Te3<B(0,01mol%)>

                
Bi2Te3<Fe>                                                                                                                                                                                    

 
Fig. 5. 3D and 2D AFM images, 2D AFM slice line profilogram and X-ray diffraction pattern                                         

           of Bi2Te3<B(0,01mol%)> and Bi2Te3<Fe> surfaces. 

 

 
 

Fig.6. 3D and 2D AFM images, 2D AFM slice line profilogram and X-ray diffraction pattern  

           of the Bi2Te3<Zn> surface. 



K.Sh. GAHRAMANOV, S.Sh. GAHRAMANOV, Kh.V. ALIQULIYEVA, Z.I. BADALOVA, N.A. ABDULLAYEV 

80 

 
 

Fig.7.  3D and 2D AFM images, 2D AFM slice line profilogram, nanoisland images and X-ray diffraction pattern  

            of the  Bi2Te3<Se>  surface.  
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Fig. 8. 3D and 2D AFM images, 2D AFM slice line profilogram and X-ray diffraction pattern 

  of the Bi2Te3< Ni> surface. 

The difference between the components in 

nanostructures is a parameter that affects their shape, 

and can also change the nature of segregation 

phenomena and affect the structural ordering. Thus, 

the choice of an impurity with a certain ratio of atomic 

radii, in combination with the regulation of the rate of 

temperature change, makes it possible to obtain 

materials with various shapes and sizes of interlayer 

nanostructural elements. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ПРИМЕСИ НА ФОРМЫ МЕЖСЛОЕВЫХ НАНОСТРУКТУР В 

ХАЛЬКОГЕНИДАХ ВИСМУТА. 
 

Получены материалы с массивами наноостровков, различных размеров и плотностей распределения. Описан 

механизм образования вышеперечисленных наноструктур, связанный с миграцией, коалесценцией и 

кластерированием в межслоевом пространстве не растворенной в слоях примеси и сверхстехиометрического 

избытка. 
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BISMUT XALKOGENİDLƏRİNDƏ LAYLARARASI NANOSTRUKTURALARIN FORMASINA 

AŞQAR NÖVLƏRİNİN TƏSİRİ 

 
Müxtəlif ölçülü və paylanma sıxlığı olan nanoadalar massivləri olan materiallar alınmışdır. Bu nanostrukturların əmələ 

gəlmə mexanizmi təsvir edilmişdir ki, bu da laylarda həll olunmamış aşqarların və superstoixiometrik artıqların laylararası 

məkanında miqrasiyası, birləşməsi və klasterləşməsi ilə əlaqələndirilir. 
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