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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.   
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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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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. 


