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80-300 К temperatur intervalında, maqnit sahəsi olmadıqda və 9.2 kOe intensivlikli maqnit sahəsində 

La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3, La0.90Sr0.10Mn0.95Zn0.05O3,  La0.95Sr0.05Mn0.90Zn0.10O3, La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3, 

La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3, La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3, La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3  birləşmələrinin polikristal nümunələrinin 

elektrik müqaviməti tədqiq edilmişdir. Tədqiq olunan temperatur intervalında (80–300 K) birləşmələrin hamısının keçiriciliyi 

yarımkeçirici xarakterə malikdir. Müəyyən edilmişdir ki, bütün strukturlu tərkiblər üçün temperatur artdıqca maqnit sahəsinin 

müqavimətə təsiri azalır. Güman edilir ki, temperaturun artması ilə yükdaşıyıcıların yürüklüyü azalır və bu maqnit sahəsinin 

yükdaşıyıcılara təsirini zəiflədir.  

 

Açar sözlər: Ferromaqnit, aşqarlanmış manqanitlər, yarımkeçirici, elektrik müqaviməti 

PACS: 77.80.Bh, 72.20.-i, 64.70.kg, 75.50.Dd, 75.50.Pp 

 
GİRİŞ 

 

İşin məqsədi La1-cSrcMn1-yZnyO3 (c+y=0.15,0.17) 

kimi yeni birləşmələrdə yaranan fazaların köçürülmə, 

maqnit və elektrik xassələrinin aşkara çıxarılması və 

müxtəlif radiuslu iki valentli qeyri-maqnit maqnezium 

və sink ionları ılə aşqarlanmış keramikanın xassələrinin 

müqayisəsidir. 

Manqanın (Mn3+; 0.70 Å) və dəmirin (Fe3+; 

0.67Å) ion radiusları praktik olaraq üst-üstə düşür və 

aşqarlama yalnız ikiqat mübadilə parametrlərini dəyi-

şərək qəfəsin strukturunu cüzi dəyişir. Baxmayaraq ki, 

ikivalentli sinkin (0.83 Å) və üçvalentli manqanın ion 

radiusları kifayət qədər fərqlənir və bu da qəfəsin de-

formasiyasına və manqanitlərin iki valentli ionlarla aş-

qarlanması zamanı yaranan ferromaqnit nanoklasterlə-

rin lokallaşmasına təsir edir.  

Aşqarlanmış manqanitində metallik ferromaqnit 

fazanın meydana çıxması lokallaşmış spinli ion ilə de-

lokallaşmış elektron arasında güclü mübadilə olması 

fərziyyəsinə əsaslanan ikiqat qarşılıqlı mübadilə mexa-

nizmi ilə izah olunur [1, 2, 3]. 

Keçid metalların yarımkeçirici birləşmələrinin 

hətta kiçik miqdarda (dozada) aşqarlanması cox vaxt bu 

birləşmələrdə yeni, bəzən tamamilə gözlənilməz fiziki 

xassələrin meydana çıxmasına gətirir [4, 5]. Maqnit və 

struktur faza keçidləri və “yarımkeçirici-metal” tipli 

keçidlər maqnit sahəsi ilə yarana bilər [6-8]. 

Keramika, nazik təbəqələr, heterostruktur şəklin-

də olan manqanitlər fundamental nöqteyi-nəzərdən 

spinorbital nizamlığa, faza təbəqələşməsinə, spin asılı 

effektlərə [9], spintronikada praktiki tətbiqin mümkün-

lüyünə, maqnitokalorik effektə [10, 11] görə böyük ma-

raq kəsb edir. Aşqarlanmış manqanitlərin tədqiqinə 

həsr olunmuş coxsaylı məqalələrə baxmayaraq, sink 

ionları ilə aşqarlanmış lantan manqanitlər tədqiq olun-

mamışdır. Bu birləşmələrin köçürülmə və maqnit xas-

sələrinin öyrənilməsinə dair ədəbiyyatda cox az sayda 

məqalə nəşr olunmuşdur. 

 

EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN 

 MÜZAKİRƏSİ 

 

Rentgenstruktur tədqiqatları göstərmişdir ki, c və 

y konsentrasiyasından asılı olaraq, La1-cSrcMn1-yZnyO3 

(c + y = 0.15, 0.17) romboedrik və ya ortorombik 

quruluşa malikdir (bax.cəd.1). 

La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3, La0.90Sr0.10Mn0.95Zn0.05O3 

(с+y=0.15), La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3 (с+y=0.17) birləşmələri rom-

boedrik quruluşa, La0.95Sr0.05Mn0.90Zn0.10O3, 

La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3 (с+y=0.15) və 

La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3  (с+y=0.17) birləşmələri isə 

ortorombik quruluşa malikdir. 

80-300 К temperatur intervalında maqnit sahəsi 

olmadıqda və 9.2 kOe intensivlikli maqnit sahəsində 

La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.90Sr0.10Mn0.95Zn0.05O3,  La0.95Sr0.05Mn0.90Zn0.10O3, 

La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3, 

La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3, La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3  

birləşmələrinin polikristal nümunələrinin elektrik mü-

qaviməti tədqiq edilmişdir. Elektrik kontaktları üçün 

öz-özünə bərkiyən 99.9 %  gümüş tərkibli metal üzvü 

qarışıqdan istifadə olunmuşdur.  

Maqnit müqaviməti  

 

|𝑀𝑅|𝑚𝑎𝑥 =
[𝑅(0) − 𝑅(𝐻𝐶)]

𝑅(𝐻𝐶)
× 100%  

 

ifadəsi ilə hesablanmışdır [12]. Burada 𝑅(𝐻𝐶) – fiksə 

olunmuş 𝐻𝑐  intensivlikli sahədə; 𝑅(0) – maqnit sahəsi 

olmadığı haldakı müqavimətdir.  

Yuxarıda göstərilən  birləşmələr üçün maqnit mü-

qavimətinin  𝑀𝑅𝑚𝑎𝑥  alınmış qiymətləri 1-ci cədvəldə 

verilmişdir. 

Birləşmələrin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 

9.2kOe intensivlikli maqnit sahəsində (■) müqavimət-

lərinin temperatur asılılıqları 1-7-ci şəkillərdə göstəril-

mişdir. Şəkillərə əlavələrdə birləşmələrin maqnit mü-

qavimətinin temperatur asılılığı verilmişdir. 
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                                                                                                                                            Cədvəl 1. 

 

Birləşmə 

 

Kristallik  quruluş |MR|max, % TMR, K 

 

R(Om) 

 

 

La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3 

Romboedrik 

(R3̿c) 

a=5.5249 Å 

b=13.3387 Å 

 

~ 154 

 

83 

 

714 

 

La0.90Sr0.10Mn0.95Zn0.05O 

Romboedrik 

(R3̿c) 

a=5.5228 Å 

b=13.336 Å 

 

~ 94 

 

83 

 

935 

 

 

La0.95Sr0.05Mn0.90Zn0.10O3 

Ortorombik 

(Pbnm) 

a=5.5274 Å 

b=5.4845 Å 

c=7.7675 Å 

 

 

~ 108 

 

 

83 

 

 

108935 

 

La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3 

Ortorombik 

(Pbnm) 

a=5.5241Å 

b=5.4817Å 

c=7.7643 Å 

 

 

~ 36 

 

 

83 

 

 

28510 

 

La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3 

Romboedrik 

(R3̿c) 

a=5.5039 Å 

b=13.3461 Å 

 

 

~71 

 

 

83 

 

 

1001 

 

La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3 

Romboedrik 

(R3̿c) 

a=5.5196 Å 

b=13.3512 Å 

 

~ 58 

 

83 

 

1067 

 

La0.930Sr0.070Mn0.9Zn0.1O3 

Ortorombik 

(Pbnm) 

a=5.5283Å 

b=5.4838Å 

c= 7.7667Å 

 

 

~ 60 

 

 

83 

 

 

6490 

 

 

 
Şəkil 1. La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3 birləşməsinin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 9,2 kOe intensivlikli maqnit sahəsində  

            (■) müqavimətinin temperatur asılılıqları. Əlavədə: La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3 birləşməsinin maqnit müqavi- 

            mətinin temperatur asılılığı. 
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Şəkil 2. La0.900Sr0.100Mn0.950Zn0.050O3birləşməsinin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 9,2 kOe intensivlikli maqnit sahəsində  

            (■) müqavimətinin temperatur asılılıqları. Əlavədə: La0.900Sr0.100Mn0.950Zn0.050O3 birləşməsinin maqnit müqavi- 

            mətinin temperatur asılılığı. 

 

 

 
Şəkil 3. La0.950Sr0.050Mn0.900Zn0.100O3 birləşməsinin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 9,2 kOe intensivlikli  maqnit sahə- 

             sində (■) müqavimətinin temperatur asılılıqları. Əlavədə: La0.950Sr0.050Mn0.900Zn0.100O3 birləşməsinin maqnit  

             müqavimətinin temperatur asılılığı. 
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Şəkil 4. La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3 birləşməsinin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 9,2 kOe intensivlikli  maqnit sahə- 

             sində (■) müqavimətinin temperatur asılılıqları. Əlavədə: La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3 birləşməsinin maqnit  

             müqavimətinin temperatur asılılığı. 

 

 
Şəkil 5. La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3 birləşməsinin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 9,2 kOe intensivlikli maqnit 

             sahəsində (■) müqavimətinin temperatur asılılıqları. Əlavədə: La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3 birləşməsinin 

             maqnit müqavimətinin temperatur asılılığı. 
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Şəkil 6. La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3 birləşməsinin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 9,2 kOe intensivlikli maqnit sahəsində  

             (■) müqavimətinin temperatur asılılıqları. Əlavədə: La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3 birləşməsinin maqnit müqavimə- 

             tinin temperatur asılılığı. 

 
 

Şəkil 7. La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3 birləşməsinin maqnit sahəsi olmadıqda (□) və 9,2 kOe intensivlikli maqnit sahəsində  

             (■) müqavimətinin temperatur asılılıqları. Əlavədə: La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3 birləşməsinin maqnit müqavimə- 

             tinin temperatur asılılığı. 
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Şəkillərdən görünür ki, tədqiq olunan temperatur inter-

valında (80 – 300 K) birləşmələrin hamısının keçiri-

ciliyi yarımkeçirici xarakterlidir.  

 

NƏTİCƏ 

 
Beləliklə, tədqiqat göstərmişdir ki, 80-300 К tem-

peratur intervalında maqnit sahəsi olmadıqda və 

9.2kOe intensivlikli maqnit sahəsində 

La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.90Sr0.10Mn0.95Zn0.05O3,  La0.95Sr0.05Mn0.90Zn0.10O3, 

La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3, 

La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3, La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3  

birləşmələrinin polikristal nümunələrinin elektrik mü-

qaviməti yarımkeçirici xarakterə malikdir. Məlum ol-

muşdur ki, bütün strukturlu tərkiblər üçün temperatur 

artdıqca maqnit sahəsinin müqavimətə təsiri azalır. 

Fərz edilir ki, temperatur artması ilə yükdaşıyıcıların 

yürüklüyü azalır və bu maqnit sahəsinin yükdaşıyı-

cılara təsirini zəiflədir. 
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А.М. Abdullayev, М.C. Nadjafzade, I.N. Ibrakhımov 

 

INVESTIGATION OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF RESISTANCE 

OF MANGANITE WITH THE ADDITION OF La1-cSrcMn1-yZnyO3 (c + y = 0.15, 0.17) 
 

The electrical resistance of polycrystalline samples of the compound La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.90Sr0.10Mn0.95Zn0.05O3, La0.95Sr0.05Mn0.90Zn0.10O3, La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3, La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3, La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3 was studied in the temperature range 80-300 K in the absence of a 

magnetic field and in a magnetic field of 9.2 kOe. The electrical conductivity of all compounds in the investigated temperature 

range (80-300 K) is semiconductor. It is established that for all structural components, the influence of the magnetic field on 

the resistance decreases with increasing temperature. It is believed that with increasing temperature, the mobility of carriers 

decreases, which weakens the influence of the magnetic field on the carriers. 

 

А.М. Абдуллаев, М.Дж. Наджафзаде, И.Н. Ибрагимов  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

МАНГАНИТА С ДОБАВЛЕНИЕМ La1-cSrcMn1-yZnyO3 (c + y = 0,15, 0,17) 
 

В интервале температур 80-300 K в отсутствие магнитного поля и в магнитном поле напряженностью 9,2 кОе 

исследованы электрическое сопротивление поликристаллических образцов соединения La0.875Sr0.125Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.90Sr0.10Mn0.95Zn0.05O3,  La0.95Sr0.05Mn0.90Zn0.10O3, La0.975Sr0.025Mn0.875Zn0.125O3, La0.855Sr0.145Mn0.975Zn0.025O3, 

La0.88Sr0.12Mn0.95Zn0.05O3, La0.93Sr0.07Mn0.90Zn0.10O3. Электропроводность всех соединений в исследованном интервале 

температур (80-300 К) является полупроводниковой. Установлено, что для всех структурных компонентов влияние 

магнитного поля на сопротивление уменьшается с ростом температуры. Считается, что с повышением температуры 

подвижность носителей уменьшается, что ослабляет влияние магнитного поля на носители. 
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