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Təcrübi olaraq hidrostatik təzyiqin SnSe monokristalının elektrik keçiriciliyinə və  Holl effektinə təsiri öyrənilmişdir. 

Qeyd olunmuşdur ki, elektrik keçiriciliyinin hidrostatik təzyiq altında artması yükdaşıyıcıların yürüklüyünün artması ilə 

əlaqədardır. 
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Müasir elektronikanın müxtəlif oblastlarında isti-

fadə etmək üçün A
4
B

6 
qrupuna daxil olan maddələr 

perspektivli hesab olunur. Bu sahələr detektorlar İQ 

şüalanma mənbələri, termoelektrik materialları, günəş 

batareyaları, yaddaş elementləridir. SnSe monokristalı 
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6
 yarımkeçirici birləşmələr qrupuna daxildir. Qa-

lay Selen laylı quruluşa malikdir (b və c oxları lay 

müstəvisində, a oxu isə onlara perpendikulyar yer-

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

malikdir [1]. SnSe birləşməsinin kinetik parametrləri-

nin, yükdaşıyıcıların geniş konsentrasiyası intervalın-

da kompleks öyrənilməsi üçün təcrübələr aparılmışdır. 

Bunun əsasında onların zona quruluşları və yükdaşıyı-

cıların səpilmə mexanizmləri araşdırılmışdır. 

SnSe birləşməsində valent zonasının aralarındakı 

energetik məsafə Eo =0,005 eV olan iki alt zonadan 

ibarət olduğu müəyyənləşdirilmiş, ağır və yüngül de-

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

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

xassələrinin anizotropluğu xarakterikdir. Bu mono-

kristalın xüsusi  müqavimətinin c oxuna paralel istiqa-

mətindəki qiyməti bu oxa perpendikulyar istiqamət-

dəki qiymətindən təqribən beş dəfə böyükdür. Otaq 

temperaturunda ölçülmüş Holl yürüklüyü isə c oxuna 

perpendikulyar istiqamətdə 4 dəfə böyük olmuşdur. 

SnSe-də Holl yürüklüyü temperaturdan T
-2

 qanunu ilə 

asılıdır. Bu qəfəsin optik, eləcə də akustik rəqslərində 

səpilmə ilə izah olunur. 

SnSe monokristalının qadağan olunmuş zonası-

nın eni iki temperatur üçün (300-77) K müəyyən 

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

SnSe nümunəsində müxtəlif iki kristalloqrafik 

istiqamətdə elektirik keçiriciliyi və Holl effekti 141-

553 C temperatur intervalında tədqiq edilmişdir [5]. 

SnSe monokristalının istidən genişlənmə əmsalının 

tədqiqi göstərmişdir ki, 541C
o
 temperaturda ikinci növ 

faza keçidi baş verir [6]. 

SnSe kristalının kinetik xassələri yüksək təzyiq 

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

yiqdə yarımkeçirici halından yarımmetal halına keç-

məsi müşahidə olunmuş, sonra isə rombikdən mono-

klinə faza keçidi baş vermişdir [7].  

Bu işdə məqsədimiz SnSe monokristalının otaq 

temperaturunda elektrik keçiriciliyinin, Holl əmsalının 

və yükdaşıyıcıların yürüklüyünün hidrostatik 

təzyiqdən 0-0,8 GPa intervalında asılılığını təcrübi  

yolla  öyrənməkdir 

Ölçmələr berillium-bürünc materiallarından ha-

zırlanmış yüksək təzyiq kamerasında aparılmışdır [8]. 

Təzyiqin ölçülməsi üçün mühit transformator yağı ilə 

neftin qarışığından (1:1) istifadə edilmişdir. Təzyiq 

1% dəqiqliklə manqan monometrinin köməyi ilə öl-

çülmüşdür. Bütün ölçmələr otaq temperaturunda sabit 

cərəyanda kompensasiya metodu vasitəsi ilə apa-

rılmışdır. SnSe monokristalı Bricmen üsulu ilə alınmış 

p-tip yarımkeçiricidir. Atmosver təzyiqində və otaq 

temperaturunda tədqiq olunan SnSe monokristalının 

kinetik parametrləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

σo= 0,128  0m
-1

 sm
-1

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

16
, 

Uo=25,64 sm
2
/v.san 

 

 
Şəkil 1. Otaq temperaturunda SnSe monokristalının  

             elektrik keçiriciliyinin təzyiqdən asılılğı. 

 

 
 

Şəkil 2. Otaq temperaturunda SnSe monokristallarının     

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

talının elektirik keçiriciliyinin hidrostatik təzyiqdən 

asılılığı göstərilmişdir. Şəkildən görünür ki, hidrosta-

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

keçiriciliyi 2,7 dəfə artır.  

 
Şəkil 3. Otaq temperaturunda SnSe monokristalının  

             yürüklüyünün təzyiqdən asılılğı. 

 

Şəkil 2-də otaq temperaturunda SnSe monokris-

talının Holl sabiti dəyişməz qalır, yəni yükdaşıyıcıla-

rın konsentrasiyası  hidrostatık  təzyiqdən  asılı  deyil. 

Şəkil 3-də otaq temperaturunda SnSe monokris-

talının yükdaşıyıcılarının yürüklüyünün hidrostatik 

təzyiqdən asılılığı göstərilmişdir. Təzyiqin 0-dan 

0,8Gpa-a qədər artması yükdaşıyıcıların yürüklüyünü 

2,5 dəfə artırır. Şəkildən görünür ki, deşiklərin yürük-

lüyü otaq temperaturunda təzyiqdən eksponesial asılı-

dır. 
          Up=Uo.e

βP
            β=dup/dp  

 

Yürüklüyün barik əmsalı β=0,625 Gpa
-1

. 

Atomların bir-birinə yaxınlaşması onlar arasında-

kı qarşılıqlı təsir qüvvəsini artırır, qəfəsdə bu atomla-

rın istilik rəqslərinin amplitudu azalır. Atom rəqsləri-

nin amplidudunun azalması yükdaşıyıcıların istilik sə-

pilməsinin azalması deməkdir. Nəticədə kristalın hər-

tərəfli sıxılması, yürüklüyün armasına gətirir. Yuxarı-

da qeyd olunan faktorların dəyişməsinə səbəb onların 

effektiv kütləsidir [9].  

SnSe monokristalının elektrik keçiriciliyinin və 

Holl effektinin hidrostatik təzyiq altında tədqiqi (şəkil 

3) göstərir ki, elektrik keçiriciliyinin hidrostatik təzyiq 

altında artması yükdaşıyıcıların  yürüklüyünün  arması  

ilə  əlaqədardır.  
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THE ACTION OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURES ON THE KINETIC PROPERTIES OF 

SnSe SINGLE CRYSTALS 

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

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

mobility.  

 

Ш.Г. Гасымов,  И. Гасымоглу  

 

ДЕЙСТВИЕ  ВЫСОКИХ  ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ НА 

КИНЕТИЧЕСКИЙ  СВОЙСТВА  МОНОКРИСТАЛЛОВ SnSe 

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

электропроводности  кристалла SnSe с увеличением  давления  вызван  увеличением подвижности носителей тока. 
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