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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Son illərdə 

anizotrop xassələrə malik aşağıölçülü (AÖ) materialların tədqiqinə 

maraq xeyli artmışdır.  

Aşağıölçülü kristalların strukturu elektronlara yalnız bir və 

yaxud iki istiqamətdə hərəkət etməyə imkan verir ki, bu da onlarda 

bir sıra maraqlı fiziki xassələrin yaranmasına səbəb olur. Aşağıölçülü 

materialların geniş tədqiqi də məhz bununla bağlıdır.  

Bu kristalların müxtəlif fiziki xassələri güclü anizotropluğa 

malik olduqlarından tədqiqatçıların diqqətini daha çox cəlb edir. 

Məhz TlAIIIBVI
2 tip kristallarda ilk dəfə modullaşmış strukturlu faza 

keçidləri müşahidə olunmuş, foto və termo stimullaşdırılmış 

xarakteristikalar tədqiq olunaraq lokal səviyyələrin parametrləri təyin 

edilmiş, köçürmə hadisələrinin müəyyənləşdirilmişdir. Bu sinif 

birləşmələrin laylı quruluşlu TlGaS2 və zəncirvari quruluşlu TlInSe2 

kristalları əsasında bərk məhlullarının alınması və onlarda elektron 

proseslərinin tədqiqi, həm yeni funksional materiallar almaq, həm də 

onlarda elektron hadisələrinin mexanizmini müəyyənləşdirmək 

baxımından böyük maraq kəsb edir.  

TlGaS2 və TlInSe2 birləşmələrində anion və kation alt 

qəfəslərində izovalent əvəzləmə aparmaqla onlar əsasında yeni tip 

aşağıölçülü kristallar almaq mümkündür. Kimyəvi birləşmə kimi 

çoxdan məlum olan və geniş araşdırılmış TlGaS2 və TlInSe2 

kristallarından fərqli olaraq onlar əsasında bərk məhlullarda həllolma 

diapazonunda tərkibin dəyişməsi elektrik, fotoelektrik və optik 

xassələrin məqsədyönlü idarə olunmasına imkan verir.  

TlAIIIBVI
2 birləşməsi əsasında ikiqat anion-kation əvəzlənməsi 

ilə alınan yarımkeçirici bərk məhlullar optoelektronika və 

mikroelektronikada istifadəyə yararlı perspektivli materiallardandır. 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x monokristalları infraqırmızı oblastda kiçik 

inversiyalı fotoqəbuledicilərin hazırlanmasında istifadə edilir.  

Geniş qadağan zolaqlı, yüksək müqavimətli, laylı və zəncirvari 

strukturlu TlGaS2 və TlInSe2 kristalları əsasında bərk məhlulların 

həllolma oblastının müəyyən olunaraq polikristallarının sintezi, 

mükəmməl monokristallarıının göyərdilməsi, fiziki xassələrinin 
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tərkibdən asılılıq qanunauyğunluqlarının aşkara çıxarılması, praktiki 

tətbiq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi “(TlGaS2)1–x(TlInSe2)x 

monokristallarının elektrik, fotoelektrik və optik xassələri”–nin 

öyrənilməsini materialşünaslığın və yarımkeçiricilər fizikasının 

aktual problemi kimi irəli sürür. 

Kimyəvi birləşmə kimi çoxdan məlum olan və hərtərəfli tədqiq 

olan TlGaS2 və TlInSe2 kristallarından fərqli olaraq, onların bərk 

məhlullarında həllolma diapazonunda tərkibin variasiyası fiziki 

xassələrin modifikasiyasına əsas verir. Lakin tədqiqatlardan öncə, bu 

kristalların çarpaz əvəzləmə ilə qarşılıqlı həllolma intervallarını 

müəyyən etmək və monokristallarını göyərtmək üçün faza tarazlığını 

və termodinamik rejim parametrlərini müəyyən etmək lazımdır. 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk 

məhlullarının monokristallarının alınması və onların elektrik, 

fotoelektrik və optik xassələrinin öyrənilməsi aktual elmi və 

texnoloji məsələlərdəndir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqat obyekti 

modullaşmış strukturlu faza keçidlərinin ilk dəfə müşahidə olunduğu 

aşağıölçülü TlAIIIBVI
2 kristallardır. Bu kristalların elektrik 

keçirməsində, işığa həssaslığında və optik aktivliyində güclü 

anizotropiya nümayiş etdirmələri səbəbindən maraqlı tədqiqat 

obyektinə çevrilmişlər. 

Tədqiatın predmeti TlGaS2 və TlInSe2 kristalları əsasında 

yaradılan iki cərgə (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının elektrik, 

fotoelektrik və optik xassələridir. (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x 

monokristallarinin elektrik,  fotoelektrik və optik xassələrinin 

öyrənilməsi geniş qadağan zolaqlı, yüksək müqavimətli, laylı və 

zəncirvari strukturlu, müxtəlif platformaları təmsil edən TlGaS2 və 

TlInSe2 kristalları əsasında bərk məhlullar oblastının aşkara 

çıxarılması, polikristalların sintez edilməsi, keyfiyyətli 

monokristalların göyərdilməsi, onların fiziki xassələrinin tərkibdən 

asılılığı qanunauyğunluqlarının aşkara çıxarılması, eləcə də praktik 

tətbiq imkanlarının araşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətli 

xarakterə malikdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. İşin məqsədi TlGaS2 və 

TlInSe2 birləşmələri əsasında kəskin anizotropluğa malik, elementar 
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qəfəs parametrləri və fiziki xarakteristikaları tərkibdən və 

temperaturdan asılı olaraq monoton və xətti dəyişən yeni aşağıölçülü 

materialların alınması, onların monokristallarında elektrik, 

fotoelektrik və optik xassələrinin tədqiqi və elektron proseslərinin 

mexanizminin aydınlaşdırılmasıdır.  

Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlər 

həll olunmuşdur: 

 (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlulların kristallarının sintezi və 

monokristallarının göyərdilməsi üçün hal diaqramı əsasında 

termodinamik rejimi seçilmişdir; 

 TlGaS2–TlInSe2 sistemində faza tarazlığı öyrənilmiş, hal 

diaqramları qurularaq bərk məhllular oblastı müəyyən 

edilmişdir; 

 alınmış polikristallar diferensial termik analiz, rentgen faza 

analiz, monokristallar isə rentgen–spektral mikroanaliz, Laue, 

keçən şüalarda elektronoqramma metodları ilə tədqiq 

edilmişdir; 

 monokristalların müxtəlif tərkibləri üçün geniş temperatur 

intervalında foto, qaranlıq və termostimullaşmış keçiriciliyin 

xarakteristikaları çıxarılmışdır; 

 fotokeçiriciliyi yaradan lokal səviyyələrin parametrləri təyin 

edilmişdir; 

 fotocərəyanın termik və optik sönməsi öyrənilmişdir; 

 dielektrik nüfuzluğunun tərkibdən, temperaturdan və elektrik 

sahəsinin tezliyindən asılılıqları tədqiq edilmişdir; 

 Fermi səviyyəsi yaxınlığında yerləşən lokallaşmış səviyyələrin 

sıxlığı, sıçrayışlar arasındakı məsafə, lokallaşmış 

səviyyələrdəki enerji dəyişməsi, həmçinin ac–keçiriciliyə 

məxsus olan dərin səviyyələrin konsentrasiyası hesablanmışdır; 

 müxtəlif tərkibli monokristallar üçün eksiton piklərinin 77–180 K 

intervalında temperaturdan asılılığı tədqiq edilmişdir; 

 bərk məhlul monokristalları üçün rentgendozimetrik 

xarakteristikaların təyini və onun tərkibdən asılılıq qanuna-

uyğunluqları müəyyən edilmişdir; 

 təmiz TlGaS2 və TlInSe2 kristallarında, habelə onların 
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əsasında alınmış bərk məhlullarda işığın Raman səpilmələrinə 

baxılmışdır. 

Tədqiqat metodları. Bərk cisimlər fizikasının aparıcı tədqiqat 

üsulları olan differensial termik analiz, rentgen–faza analizi, rentgen–

spektral mikroanaliz, Laue, keçən şüalarda elektronoqrafiya 

üsullarından, elektrik, fotoelektrik, istilik, TSK, rentgendozimetrik, 

optik xassələrin, o cümlədən, işığın Raman spektrinin tədqiqi 

metodlarından istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

 TlGaS2 və TlInSe2 kvazibinar sisteminin faza tarazlığı 

diaqramının qurulması; 

 (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlulları kristallarında 

konsentrasiyanın artması ilə elementar qəfəs sabitlərinin 

müəyyən dəyişmə qanunauyğunluqları; 

 Bərk məhlulların monokristallarında fotokeçiriciliyə, həmçinin 

fotocərəyanın termik və optik sönməsinə səbəb olan lokal 

səviyyələrin parametrlərinin təyini; 

 Bərk məhlulların monokristallarında Fermi səviyyəsinə yaxın 

energetik zonada keçiriciliyin sıçrayışlı mexanizminin 

müşahidə olunması; 

 Bərk məhlulların monokristallarında qadağan zolağın eninin 

temperaturla artması, yəni dEg/dT > 0. 

 Bərk məhlulların monokristallarında TlInSe2–nin struktur 

paketlərinin konsentrasiyasının artması ilə elektrikkeçirmənin 

xətti qanunla azalması, dielektrik nüfuzluğunun xətti qanunla 

artması və nisbi, qeyri-nisbi faza keçidi temperaturlarının daha 

aşağı temperaturlara tərəf sürüşməsi. 

 Bərk məhlul monokristallarında rentgen şüalarına həssaslığın 

tərkibdən asılılığı. 

 TlGaS2 kristallarında və onun əsasında (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x 

bərk məhlulların monokristallarında əvəz edilən TlInSe2 

kristallarının miqdarının artması ilə işığın Raman səpilməsi 

zamanı fononların dispersiyası və özünü birmodalı aparması.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi. TlAIIIBVI
2 kristallarında çarpaz 

əvəzləmə aparılmış, TlGaS2–TlInSe2 sisteminin xəlitələrini DTA üsulu 

ilə tədqiq etməklə faza tarazlığı öyrənilmiş, (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk 
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məhlullarının mövcud olduğu tərkiblər müəyyən edilmişdir. 

 RFA üsulu ilə (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x sistemində monoklin 

strukturlu TlGaS2–(TlGaS2)0,3(TlInSe2)0,7 və TlInSe2 tetroqonal 

strukturlu TlInSe2–(TlGaS2)0,1(TlInSe2)0,9 bərk məhlulların 

yarandığı müəyyən edilib. TlGaS2 kristalları əsasında bərk 

məhlullarda TlInSe2 kristallarının konsentrasiyanın artması ilə 

a,b,c qəfəs parametrlərinin artdığı, monoklin fazanın β 

bucağının azaldığı və bununla da, (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x 

kristalların monokliniklikdən daha çox psevda–tetraqonal 

struktura yaxınlaşdığı göstərilmişdir.  

 (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x sistemində çarpaz əvəzləmə zamanı 

InSe2 struktur paketlərinin konsentrasiyasının artması ilə xüsusi 

elektrikkeçirmənin xətti qanunla azaldığı, dielektrik 

nüfuzluğunun xətti qanunla artdığı, ölçüsü uzlaşan→ölçüsü 

uzlaşmayan faza keçidlərinin temperaturunun daha aşağı 

temperaturlara tərəf sürüşdüyü müəyyən edilmişdir. 

 (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlullarının monokristallarında 

geniş temperatur intervalında fotokeçiriciliyin və TSK–nın 

tədqiqi əsasında qadağan zolaqda olan lokal səviyyələrin 

parametrləri–dərinliyi Et =0,3eV, zəbt etmənin en kəsiyi 

1,6·10–17 sm2, zəbt etmənin əmsalı 1,5·10–10 sm3/s təyin 

edilmişdir.  

 (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlulların monokristallarında dəyişən 

elektrik sahəsində dielektrik xassələrini tədqiq etməklə bu 

nümunələrdə yükdaşıyıcıların köçürmə mexanizmi müəyyən 

edilmiş və göstərilmişdir ki, Fermi səviyyəsi yaxınlığında yerləşən 

hallar üçün sıçrayışlı xarakterə malikdir. (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x 

monokristalları üçün Fermi səviyyəsi yaxınlığında yerləşən 

lokallaşmış səviyyələrin sıxlığı (2,1–7,7)·1018eV–1sm–3, orta vaxt 

3,3·10–7–2·10–6s və sıçrayışlar arası məsafə 90–103Å, lokallaşmış 

səviyyələrdəki enerji səpilməsi 75–85 meV, həmçinin ac–

keçiriciliyə   cavabdeh  olan   dərin   səviyyələrin   konsentrasiyası  

(4,2–6,5)·1017sm–3 hesablanmışdır.  

 İzotermik relaksasiya cərəyanlarının, müxtəlif temperaturlarda 

volt–amper xarakteristikalarının və termostimullaşmış 

cərəyanların öyrənilməsi nəticəsində TlGaS2 monokristallarında 
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aktivləşmə enerjiləri Et1=0,14 – 0,16 və Et2=0,32 eV olan iki tələ 

aşkara çıxarılmışdır. TlGaS2 monokristallarında cərəyanın 

uzunmüddətli relaksasiya ilə düşməsinə Et1=0,14eV səviyyəsinin 

cavabdeh olduğu göstərilmişdir. 

 (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlullarının monokristallarında 

rentgen-dozimetrik həssaslıq (Kσ) təmiz TlGaS2 kristallarına 

nisbətən çoxdur və bərk məhlulun tərkibində TlInSe2 

komponenti x=0,5–ə qədər artdıqca Kσ–nın qiyməti 

0,142÷0,252 R/dəq-dək artır.  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiyanın 

nəticələri aşağıölçülü materiallarda elektron proseslərinin 

mexanizminin aydınlaşdırılması və yeni funksional materialların 

alınmasında faydalıdır. (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlullarında 

müşahidə olunan yüksək rentgen-dozimetrik həssaslıq bu kristallardan 

uyğun çeviricilərdə istifadəyə imkan yaradır. Həmçinin bu bərk 

məhlul kristallarının a,b,c qəfəs parametrlərinin konsentrasiyadan asılı 

olaraq monoton və xətti dəyişməsi tərkibi dəyişməklə, yeni fiziki 

xassələrə malik materiallar almağa imkan verir.  

Aprobasiyası və tətbiqi. “Fizikanın müasir problemləri” 

mövzusunda III Respublika Konfansı, Bakı. Azərbaycan, 2009-cu il; 

“Fizikanın müasir problemləri” mövzusunda IV Respublika 

Konfransı, Bakı, Azərbaycan, 24-25 dekabr 2010-cu il; “Nüvə 

enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri” mövzusunda 

Beynəlxalq konfrans, Bakı, Azərbaycan, 23-25 noyabr 2011-ci il; 

Fizikanın müasir problemləri üzrə “Opto-, nanoelektronika və 

kondense olunmuş mühüt fizikası” mövzusunda V Respublika Elmi 

konfransı, Bakı, Azərbaycan, 16-17 dekabr 2011-ci il;VIII 

International Conference on “Technical and Physical Problems of 

Power Engineering”. Ostfold University College, Fredrikstad, 

Norway, 5-7 September 2012; V International Conference 

«Perspectives of Peacefiıl Use of Nuclear Energy» Baku. Azerbaijan, 

November 19-21, 2012; Fizikanın Müasir Problemlərinə həsr 

olunmuş “Optо-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və 

yüksək enerjilər fizikası” mövzusunda VI Respublika Konfransı, 

Bakı. Azərbaycan, 14-15 dekabr, 2012-ci il; “Radiasiya tədqiqatlari 

və onlarin praktiki aspektləri” mövzusunda VIII konfrans, Bakı, 
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Azərbaycan, 20-21 Noyabr 2013-cü il; VII Meждународная 

научно-техническая конференция, Микроэлектронные 

преобразователи и приборы на их основе», Баку, Сумгаит, 27-29 

ноября, 2013 г.;7th International Conference on Materials Science 

and Condensed Matter Physics, dedicated to the 50th anniversary of 

the Institute of Applied Physics. Chisinau, Moldova, 16-19 

September 2014; BDU-nun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş VIII 

“Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək 

enerjilər fizikası” mövzusunda Beynəlxalq konfrans, Bakı, 

Azərbaycan, 24-25 dekabr 2014-cü il; V International Advances in 

Applied Physics and Material Science Congress, APMAS 16–19 

April 2015, Fethie–Mugla, Turkey; V International Advances in 

Applied Physics and Material Science Congress, APMAS 16-19 

April 2015, Fethie-Mugla, Turkey; “Energetikanın Müasir Elmi-

Texniki və Tətbiqi Problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi 

konfrans, Sumqayıt, 27-28 Oktyabr 2015-ci il; XI Meждународный 

семинар «Магнитные фазовые переходы», Махачкала. 19-21 

ноября 2015 г.; BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun 

yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Opto, nanoelektronika, 

kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” mövzusunda 

Beynəlxalq Konfrans, 25-26 dekabr 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan; 

XXIV Meждународная научно-техническая конференция и 

школа по фотоэлектронике и приборам ночного видения, 

Москва, Россия. 24-27 мая 2016; “Metallar fizikasının müasir 

problemləri” mövzusunda V Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı, 

Azərbaycan, 10-11 iyun 2016-cı il; Международная конференция 

«Фундаментальные и прикладные вопросы физики», 13-14 июня 

2017г., Ташкент, Узбекистан; Turkish Physical Society 33rd 

International Physics Congress, Bodrum, Turkey, September 6-10, 

2017; “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” 

mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, 04-05 may 2018-ci il, Gəncə, 

Azərbaycan; Akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinə 

həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 25-26 sentyabr 2018-ci il, 

Bakı, Azəırbaycan; Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 96–cı ildönümünə həsr olunmuş, “Müasir təbiət və iqtisadi 

elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 
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03–04 may 2019–cu il, Gəncə, Azərbaycan. 

Bunlardan əlavə dissertasiyanın nəticələri AMEA Gəncə Elmi 

Mərkəzində, Gəncə Dövlət Universitetində, AMEA Fizika 

İnstitutunun “Kristallofizika” laboratoriyasının elmi seminarlarında 

məruzə olunmuşdur. 

Dissertasiyanın mövzusu üzrə aparılmış tədqiqatların nəticələri 

əsasında 40 elmi iş çap olunmuşdur. Bunlardan 13-ü elmi jurnal 

məqalələri, 27-i müxtəlif səviyyəli elmi konfransların materiallarıdır. 

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

akademik H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutunda yerinə 

yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın quruluşu və həcmi. Dissertasiya girişdən, 

dörd fəsil və 15 yarımfəsildən, əsas nəticələrdən və istifadə olunmuş 

267 adda ədəbiyyat siyahısından, o cümlədən müəllifin şəxsi 

məqalələrindən ibarətdir. Dissetasiyada 46 şəkil və 11cədvəl 

verilmişdir. İşin ümumi həcmi 186 səhifədir. Giriş–13742 simvol, I 

fəsil –84405 simvol, II fəsil–28063 simvol, III fəsil–27022 simvol, 

IV fəsil–36338 simvol, Nəticə–3044 simvol təşkil edir.  

İŞİN MƏZMUNU 

Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, işin məqsədi, 

işdəki elmi yeniliklər, müdafiəyə təqdim olunan əsas elmi müddəalar 

şərh olunmuş, aparılan tədqiqatlardan alınan nəticələrin müzakirə 

olunduğu beynəlxalq və ölkədaxili konfranslar haqqında məlumat 

verilmişdir.  

Həmçinin dissertasiyanın elmi və praktiki əhəmiyyəti 

göstərilərək fəsillərin qısa məzmunu şərh edilmişdir. 

Birinci fəsil xülasə səciyyəlidir. Bu fəsildə TlGaS2 , TlInSe2 və 

onlar əsasında alınan bərk məhlulların sintezinə, struktur, elektrik, 

fotoelektrik, optik və dielektrik xassələrinin tədqiqinə aid ədəbiyyat 

məlumatları verilmiş və təhlil edilmişdir. Bu fəsildə tədqiqat obyekti 

olan TlGaS2-TlInSe2 kvazibinar kəsiyinin ilkin komponentləri olan 

TlGaS2 və TlInSe2 kristallarınnın fiziki xassələrinin öyrənilməsinə 

aid ən mühüm işlərin nəticələrinin icmalı tərtib olunmuş, VIIII BTlA 2 -
VIIII BTlA 2 (A-Ga, In; B-S, Se,Te) sistemlərində qarşılıqlı kimyəvi 
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təsirin öyrənilmə dərəcəsi dərindən araşdırılmışdır. Son zamanlar 

aşqarlanmış və şüalandırılmış VIIII BTlA 2 kristallarında relaksor 

xassələrinin aşkar olunması, bu materialları həm elm, həm də texnika 

üçün əhəmiyyətlidir. Digər tərəfdən, 
VIIII BTlA 2  kristallarından 

nanohissəciklərin alınması istiqamətində böyük gözləntilər vardır. 

Tallium əsasında olan birləşmələr həm də, bəzi maraqlı fiziki effektləri, 

məsələn, atom səviyyəsində nüvə spin diffuziyasını öyrənmək üçün 

böyük maraq kəsb edir. 
Tədqiqat qarşısında duran məqsədlərdən biri də budur ki, bu 

kristalların oxşar cəhətlərini qoruyub saxlamaqla onların pozitiv 

xüsusiyyətlərini özündə saxlayan yeni tərkibli daha kəskin 

anizotropluğa malik, elementar qəfəs parametrləri və fiziki 

xarakteristikaları monoton və xətti dəyişən yeni aşağıölçülü 

materiallar almaqdır. Bərk məhlullar əsasında bu keyfiyyətlərin 

yaradılması qəfəs parametrlərini dəyişməklə, qadağan zolağın enini, 

fiziki parametrləri və xassələri modifikasiya etmək imkanı yaranır. 

Kimyəvi birləşmə kimi çoxdan məlum olan və geniş araşdırılmış TlGaS2 
və TlInSe2 kristallarından fərqli olaraq, onların bərk məhlullarında 

həllolma diapazonunda tərkibin variasiyası fiziki xassələrin 

modifikasiyası üçün yeni alət rolu oynayır. Lakin tədqiqatlardan öncə, 

bu kristalların çarpaz əvəzləmə ilə qarşılıqlı həllolma intervallarını 

müəyyən etmək və monokristallarını göyərtmək üçün faza tarazlığını 

və termodinamik rejim parametrlərini müəyyən etmək lazımdır. 
TlGaS2 kristallarında həm elektrikkeçirmənin, həm də dielektrik 

nüfuzluğunun dispersiyası aşkar olunmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, 

bu kristalları elektronlarla şüalandırmaqla onların dielektrik 

nüfuzluğunu və xüsusi elektrikkeçirməsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmək 

olur. Bu isə həmin kristalın əsasında hazırlanmış aktiv elementlərin 

ionlaşdırıcı şüalanmaların detektorlarında geniş tətbiq perspektivləri 

yaradır. TlGaS2 kristallarında optik buraxma spektrlərinin 

anizotropiyası öyrənilmişdir. İki çarpaz polyarizator arasında 

yerləşdirilmiş TlGaS2 kristallarında intensiv xətt müəyyənləşdirilmiş, 

TlGaS2 kristallarının E||a və E||b polyarizasiyasında ölçülmüş əksetmə 

spektrlərində eksitonun həm əsas halı, həm də həyəcanlaşmış halı 
aşkar olunaraq, eksitonun əksetmə spektrləri hesablanmışdır. 

Həmçinin eksitonların əsas parametrləri və Brüllen zonasının 
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mərkəzində energetik zonalar müəyyən edilmişdir. 

Nadir torpaq və keçid elementləri ilə aşqarlanmış TlGaS2 

monokristallarında dielektrik əmsallarının tezliyin artması ilə 

dielektrik nüfuzluluğunun qiymətinin azalması və elektrik 

keçiriciliyinin artması ilə müşahidə olunan dispersiya aşkar 

edilmişdir. Co və Yb ilə aşqarlanma TlGaS2 kristallarında dielektrik 

nüfuzluluğunun azalmasına, elektrik keçiriciliyinin artmasına gətirib 

çıxarılması göstərilmişdir. Co və Yb–ilə aşqarlanmış TlGaS2 

kristallarında lokal halların parametrləri hesablanmışdır 

Dissertasiyanın II fəslində məqsəd TlGaS2 və TlInSe2 

birləşmələri sistemində faza tarazlığını öyrənmək, qarşılıqlı həllolma 

oblastlarını aşkar etmək və müvafiq bərk məhlulların kristallarını 

sintez etmək üçün fiziki-kimyəvi kriteriləri müəyyənləşdirməkdən 

ibarət olmuşdur.Tədqiq olunan birləşmələrin hal diaqramını müəyyən 

etmək, həmin birləşmələri sintez etmək və monokristallarını 

göyərtmək üçün müvafiq üsullar seçilmişdir. VITlB  və 
VIIII BA  binar 

komponentlərindən bəziləri peritektik xarakter daşıyır və homogen 

kristalların alınmasını çətinləşdirir. Buna görə işdə TlGaS2 və 

TlInSe2 üçqat birləşmələrini sintez etmək üçün, ilkin komponentlərin 

birbaşa sintezi üsuluna üstünlük verilmişdir. 

Nəzərə alınmışdır ki, qadağan zolağı geniş olan TlGaS2 kimi 

kristallarda stexiometriyadan cüzi kənaraçıxmalar monokristalların 

fiziki xassələrinə kəskin təsir edir. TlGaS2-TlInSe2 sistemində faza 

tarazlığının tədqiqi üçün TlGaS2 və TlInSe2 kristalları əritmə metodu 

ilə sintez edilmişdir. 

Sintez edilmiş TlGaS2 və TlInSe2 nümunələrdən stexiometrik 

nisbətdə götürülmüş nümunələri anoloji qaydada kvars ampulada 

birbaşa birgə əritməklə (TIGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının 

polikristalları əldə edilmişdir. Bərk məhlulların müxtəlif tərkibli 

xəlitələrinin alınması üçün istifadə edilən ilkin üçqat komponentlər olan 

TlGaS2 və TlInSe2 polikristallarının otaq temperaturunda 

difraktoqramları çəkilmişdir. Diferensial-termik (DTA), rentgenfaza 

(RFA) və mikrostruktur (MSA) analizlərinin nəticələrinə görə 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x (x=00,5) sisteminin hal diaqramı qurulmuşdur. 

TlInSe2-nin TlGaS2-də 55 mol.% -ə qədər həll olması müəyyən edilmiş 

və göstərilmişdir ki, mikrobərklik TlGaS2-in mikrobərkliyindən 
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başlayaraq TlInSe2-in mikrobərkliyinə qədər xətti artır. 

Beləliklə, TlGaS2-TlInSe2 sistemində faza tarazlığının 

öyrənilməsi, ilkin kristalların, habelə onların bərk məhlullarının 

yaranması üçün fiziki-kimyəvi kriteriyaları müəyyənləşdirməyə 

imkan vermişdir. Bu kriteriyaların nəzərə alınması isə, TlGaS2-

TlInSe2 sisteminin lazımi tərkiblərinin monokristallarını almağa 

imkan vermişdir. Bu fəsildə həmçinin (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk 

məhlullarının sintezi və pasportlaşdırılması aparılmışdır. Müxtəlif 

tərkibli polikristallik nümunələr üçün rentgenoqramlardan Fullprof 

proqram paketinin köməyi ilə tədqiq olunan (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x 

kristal sisteminin elementar qəfəsinin parametrləri hesablanmışdır. 

Elementar qəfəsin təyin edilən parametrlərinin qiymətləri cədvəl 1-də 

verilmişdir. 

Cədvəl 1.  

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlulları monokristallarının 

elementar qəfəs parametrləri 

x α, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ 
, dərəcə V,Ǻ3

 

0 10,299 10,284 15,175 99,59 1584,80 

0,1 10,311 10,293 15,176 99,57 1588,23 

0,2 10,327 10,294 15,179 99,56 1591,21 

0,3 10,341 10,301 15,180 99,55 1594,60 

0,4 10,348 10,315 15,181 99,51 1598,14 

0,7 10,390 10,324 15,186 99,48 1606,70 

0,9 8,035 8,035 6,807 90 439,47 

1 8,075 8,075 6,847 90 446,46 

 

İkinci fəslin sonunda (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x monokristallarının 

göyərdilmə texnologiyası şərh olunmuşdur. Bərk məhlulların 

monokristallarını göyərtmək üçün müvafiq tərəfin fiziki-kimyəvi 

kriteryaya əsaslanan temperatur rejimi seçilmişdir. (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x 

bərk məhlulları monokristallarının göyərdilməsi üçün ərimə 

temperaturları, izotermik zonalarda temperatur və onun qradiyentləri 2-ci 

cədvəldə verilmişdir. 

Brijmen metodu ilə (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının 

monokristalları alınmışdır. Qurğuda ampulanın kiçik sürətlə 
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hərəkətinə nail olmaq üçün reduktorlu elektrik motorundan istifadə 

edilmişdir.Göyərdilmiş monokristallardan fiziki xassələrin tədqiqi 

üçün müxtəlif ölçülü nümunələr hazırlanmışdır. 

Cədvəl 2. 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlulları monokristallarının 

göyərdilməsi üçün ərimə temperaturları və onun temperatur 

qradiyentləri 

 

Sistemin 

tərəfləri 

Tərimə 

K 
T, K 

gradL 

TII, 

K/sm 

TIII, 

K 

gradL TIV, 

K/sm 

TlGaS2 əsasında 1153 1183 82 770 47 

TlInS2 əsasında 1040 1070 75 695 39 

 

Tədqiqat nümunələrinin hazırlanması üçün massiv 

monokristaldan lazımı formalı, ölçülü, kristalloqrafık oxlar və lay 

müstəvilərinə nəzərən istiqamətləndirilməklə almaz tilli xüsusi 

mişarlardan istifadə edilmişdir. Hazırlanmış nümunələrə ölçmə 

metodikasından asılı olaraq uyğun elektrik kontaktları qoyulmuşdur. 

Hər bir ölçmələr üçün bu kontaktların tərkibi, sahəsi, omikliyi və 

qoyulma qaydası dissertasiyanın müvafiq yanmfəsillərində qeyd 

olunmuşdur. 

Dissertasiyanın III fəslində TlGaS2, TllnSe2 və onların əsasında 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlul monokristallarında termostimullaşmış 

keçiricilik və yükdaşıyıcıların yapışma hadisələri tədqiq olunmuşdur. 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x monokristallarının öyrənilən nümunələrində 

T300K temperaturlarda fotocərəyanın termik sönməsi müşahidə olunur. 

Bərk məhlulda ikinci komponentin (TlInSe2) miqdarı artdıqca, 

maksimum daha kiçik temperatur oblastına tərəf sürüşür. Nümunə 

üzərinə düşən işığın intensivliyi, işıqlanma müddəti və qızdırılma sürəti 

artdıqca, TSK-nin amplitudu artır, onun maksimumu isə yüksək 

temperatur oblastına doğru yerini dəyişir. 

Yapışma səviyyələrinin energetik dərinliyi (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x 

monokristallarında tərkibdən asılı olaraq 0,27-1-0,30eV təşkil edir. 

Fotocərəyanın temperatur asılılığı onu göstərir ki, bu hadisə keçirici zona 

ilə a mərkəzləri arasında rekombinasiya və termik mübadilə ilə 
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əlaqədardır. Qızma nəticəsində tutulan sərbəst yükdaşıyıcıların azad 

olmasına və nəticədə tarazlıqda olmayan konsentrasiyanın artması 

yaranır, t- və r- mərkəzləri arasında optik yük boşalmalar aşağı 

temperaturlarda (T=80140K) fotohəssas mərkəzlərin boşalmasına, bu 

mərkəzlərdən keçməklə kəskin olaraq rekombinasiya etmələrinin 

effektivliyinin azalmasına səbəb olur. Nəticədə deşiklər başqa kanalla (s-) 

rekombinasiya etdiyindən aşqar fotokeçiricilik itir və məxsusi 

fotokeçiricilik artır. Otaq temperaturundan yuxarı temperaturlarda 

(T300K) fotocərəyanın azalması r-mərkəzlərdən keçən 

rekombinasiyaselinin azalması ilə izah oluna bilər. Məxsusi fotocərəyanın 

optik sönməsi (FOS) (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x monokristallarında 

maksimumu 1,11,2 mkm spektral diapazonda olan zolaqdan 

ibarətdir.TSK-nin analizi yapışma səviyyələrinin mürəkkəb spektrlərini 

asan üsullarla tədqiq etməyə, həmçinin tələlərin konsentrasiyasnı və 

onların yükdaşıyıcıları tutma sahəsinin en kəsiklərini böyük dəqiqliklə 

təyin etməyə imkan verir. 

Bu fəsildə TlGaS2 monokristallarında fotocərəyanın termik 

sönməsi tədqiq olunmuş və yapışma səviyyələrinin parametrləri təyin 

edilmişdir. Daha sonra isə TlInSe2 monokristallarında TSK-nın 

temperatur asılılığının tədqiqi nəticələri verilmişdir. TlGaS2 və TlInSe2 

monokristallarında yapışma səviyyələrinin parametrləri verilmişdir. 

Burada əsas məqsəd TlGaS2 kristallarında sabit cərəyanda lokallaşmış 

hallar üzrə sıçrayışlı keçiriciliyi öyrənmək olmuşdur. TlGaS2 

monokristallarında bu tədqiqatlar ilk dəfə apanlmışdır. TlGaS2 

kristallarında sabit cərəyanda keçiricilik aşağı temperaturlarda, həm 

laylar boyunca, yəni c oxuna perpendikulyar istiqamətdə (‖), həm də, 

laylara perpendikulyar () istiqamətdə təyin olunmuşdur. Hər iki 

konfiqurasiyada kontakt materialı olaraq, əridilərək yapışdırılmış 

indiumdan istifadə edilmişdir. Bu kontaktlar TlGaS2 kristallarında omik 

rejimi təmin etmişdir. Nümunələrin qalınlığı 40-50m, nümunələrə 

verilən sabit elektrik sahəsinin gərginliyi 2.102-2,7.103V/sm olmuşdur. 

Keçiricilik 110-296K intervalında ölçülmüşdür. Nümunələr 

termostabilizasiya sistemi olan UTREKS tipli kriostata yerləşdirilmiş, 

temperaturu stabilləşdirmə dəqiqliyi ±0,02K olmuşdur. TlGaS2 

kristallarının elektrikkeçirməsinin (c) 103/T-dən asılılığında 200-293K 

temperatur intervalında mailliyi 0,31eV olan eksponensial parça vardır, 
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və clg ~ 4/1T  koordinat sistemində bütün ölçmə nöqtələri bir xətt 

üzərinə yaxşı oturur. Eksperimentlərin və uyğun hesablamaların 

nəticələri göstərir ki, TlGaS2 monokristallarında həm dəyişən, həm də 

sabit cərəyanda sıçrayışlı keçiricilik mövcuddur və bu nəticələr bir-

birinə yaxşı uyğundur. 

III fəslin sonu (TlGaS2)ı.x(TlInSe2)x bərk məhlullarının 

elektrikkeçirmə və dielektrik xarakteristikalarınin tədqiqinə həsr 

olunmuşdur. Məqsəd (TlGaS2)1-х(TlInSe2)x bərk məhlullarının 

elektrik və dielektrik xassələrinin tərkib və temperaturdan asılılıq 

qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.      

(TlGaS2)1-х(TlInSe2)x bərk məhlullarının monokristal nümunələrinin 

dielektrik nüfuzluğu və elektrikkeçirməsi müstəvi kondensator 

metodu ilə ölçülmüşdür. Ölçmələr 150-320K temperatur 

intervalında, 103-106 Hz tezlikli ölçmə sahəsi diapazonunda E7-20 

markalı rəqəmsal ölçmə cihazında yerinə yetirilmişdir. Ölçmələr 

kristalın təbii qopma müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə: x=0; 

0.2; 0.4; və 0.7 tərkibli kristallarda (001) müstəvisinə, x=0.9; və 1; 

tərkiblərində isə (110) müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə 

aparılmışdır. Gümüş pasta ilə omik kontakt çəkilmiş nümunələr 

metal sıxma kontaktlar arasına yerləşdirilmişdir. 

Şəkil 1-də ölçmə sahəsinin müxtəlif tezliklərində 

(TlGaS2)0,3(TlInSe2)0,7 (a) və (TlGaS2)0,1(TlInSe2)0,9 (b) kristallarının 

dielektrik nüfuzluğunun temperatur asılılığı göstərilmişdir. 

Şəkildən göründüyü kimi, temperatur artdıqca dielektrik 

nüfuzluğunun () artması və dielektrik nüfuzluğunun əhəmiyyətli 

dispersiyası müşahidə olunur. Tezlik artdıqca  azalır ki, bu da, 

məlum olduğu kimi, yüksək tezlikli diapazonda ölçmələrdə 

relaksasiya prosesləri ilə əlaqədardır. Bu ölçmələrdən müəyyən 

edilmişdir ki, (TlGaS2)0,1(TlInSe2)0,9 (b) monokristallarının =f(T) 

temperatur asılılığında da, üç anomaliya müşahidə olunur: Ti=212K, 

TC1=202K və TC2=198,8K, bunlar parafazadan ölçüsü uzlaşmayan 

fazaya keçid (Ti) və ölçüsü uzlaşmayan fazadan ölçüsü uzlaşan 

fazaya keçidlə əlaqədardır. Maraqlı burasıdır ki, ikinci FK-də Tc 

ikiyə parçalanma baş verir (Tc1və Tc2). 
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Şəkil 1. (TlGaS2)0,3(TlInSe2)0,7 (а) və 

(TlGaS2)0,1(TlInSe2)0,9(b)monokristallarının 103 (1), 104(2), 

105(3) və 106Hz (4) tezliklərində dielektrik nüfuzluğunun 

temperatur asılılıqları 

Analoji nəticələr, əvvəllər, TlInSe2 kristallarında dielektrik 

xassələrini tədqiq edərkən də, müşahidə olunmuşdu. Müəyyən 

edilmişdir ki, bərk məhlullarda tədricən TlGaS2TlInSe2 

əvəzləməsinin edilməsi dielektrik nüfuzluğunun qiymətinin 

artmasına və FK temperaturlarının azalmasına gətirir (şəkil 2). 

 

 
Şəkil 2. (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x monokristallarında dielektrik 

nüfuzluğunun (solda) və xüsusi elektrikkeçirmənin (sağda) 

1MHz tezlikdə, 300K temperaturda tərkibdən asılılığı 

 

Beləliklə, bu fiziki xassələr (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x sistemində 

iki cərgə bərk məhlulların olduğunu bir daha sübut edir. Ehtimal 
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edilir ki, TlInSe2 struktur paketlərinin konsentrasiyası artdıqca, 

“ölçüsü uzlaşan”“ölçüsü uzlaşmayan” faza keçidi temperaturları 

daha kiçik temperaturlar intervalına tərəf sürüşür. 

Dissertasiyanın IV fəslində TlGaS2)ı.x(TlInSe2)x bərk məhlul 

monokristallannm x=0÷0,5 intervalında olan tərkibləri üçün 

fotoelektrik xarakteristikaları verilmişdir.TlGaS2-TlInSe2 sistemində 

TlInSe2 komponentinin konsentrasiyası 0-dan 50 mol.%-ə qədər 

artdıqca, fotohəssaslığın maksimumu )( max  0,50 mkm-dən         

0,73 mkm-a qədər sürüşür (cədvəl 3). İşığın intensivliyinin fiksə 

olunmuş 2001k qiymətində x-in artması kristalın qaranlıqdakı 

müqavimətinin işıqaltında olan müqavimətinə nisbəti (Rq/Ri) təmiz 

TlInS2 monokristalda olduğuna nisbətən- 5-6 dəfə artır. Bu, işığın 

yaratdığı, tarazlıqda olmayan sərbəst yükdaşıyıcıların yaşama 

müddətinin (), yürüklüyünün (), ya da hər ikisinin artması ilə 

əlaqədar ola bilər.TlGaS2, TlInSe2 və onların əsasında (TlGaS2)1-

x(TlInSe2)x bərk məhlul monokristallarında fotocərəyanın termik və 

optik sönməsi tədqiq edilmişdir.  

 

Cədvəl 3.  

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x kristallarının x = 00,5 intervalında olan 

tərkiblərinin bəzi fotoelektrik və elektrik parametrləri 
 

Tərkib 
mkmmax,

 
mkm,  ,qR  

Rq/Ri 

200lk-

da 

TlGaS2 0,50 0,460,57 (3-5)xl010 58 

(TlGaS2)o,9(TlInSe2)0,1 0,54 0,500,62 (l-2)xl010 1025 

(TlGaS2)o,8(TlInSe2)0,2 0,59 0,550,66 (3-4)xl09 1530 

(TlGaS2)o,7(TlInSe2)0,3 0,64 0,590,71 (2-3)xl08 2137 

(TlGaS2)o,6(TlInSe2)0,4 0,68 0,640,76 (l-2)xl07 2342 

(TlGaS2)0,5(TlInSe2)0,5 0,73 0,690,81 (3-5)xl06 2546 

 

Müəyyən edilmişdir ki, (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x sisteminin bərk 

məhlul kristalları da ilkin TlGaS2 və TlInSe2 kristalları kimi qadağan 
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zolağında lokal səviyyələrin geniş energetik paylanması ilə fərqlənir. 

Bu energetik səviyyələr arasında, həm yaxın zona ilə əsas 

yükdaşıyıcıların effektiv mübadiləsi ilə seçilən yapışma səviyyələri, 

həm də, fotocərəyanın optik sönməsinə səbəb olan r- və s- tipli 

rekombinasiya səviyyələri (mərkəzləri) verilir. (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x 

sisteminin kristallarında tarazlıqda olmayan kinetik proseslər 

qadağan zolaqda baş verən çoxmərkəzli elektron keçidlərdən 

qaynaqlanır. Müvafiq mərkəzlərin fenomenoloji parametrləri təyin 

edilmiş və rekombinasiyanın ümumi mənzərəsi qurulmuşdur.Optik 

buraxma spektri MDR-6 monoxromatoru və KSVU-6M cihazı 

vasitəsilə, 77-380K intervalmda ölçülmüşdür. Şüalanmanın qəbulu 

FEU-100 vasitəsi ilə aparılmışdır. TlGaS2 kristalının udulma 

sərhəddi düz eksiton xətti ilə formalaşır ki, bu da 180-200K 

intervalmda müşahidə olunur. Bundan əlavə, başqa 

yarımkeçiricilərdən fərqli olaraq TlGaS2-də qadağan olunmuş 

zolağın eni temperatur artdıqca artır. Bütün tərkiblər üçün eksiton 

zolağının maksimumunun temperatur əmsalının müsbət qiyməti 

saxlanılır. Göstərilmişdir ki, TlGaS2 və onun əsasında olan 

(TlGaS2)(1-x)(TlInSe2)2x bərk məhlulların kristallarında optik aktivlik 

udma sərhəddində zonalar arasında birbaşa keçidlərlə əlaqədardır və 

eksiton müşahidə olunur.(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının 

monokristallarının rentgen-dozimetrik xarakteristikalarının ölçülməsi 

üçün URS-55 rentgen şüaları generatorundan istifadə edilmişdir. 

Kristal nümunələrdə rentgen şüalarının təsiri ilə müqavimətin 

dəyişməsi R-4053 körpü sxemi ilə qeyd edilmişdir. Rentgen 

şüalarının dozası DRQZ-02 dozimetri ilə ölçülmüşdür.        

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının monokristalları 

nümunələrinin qaranlıqdakı müqaviməti və rentgen şüalarına 

həssaslıq xarakteristikaları cədvəl 4-də verilmişdir. 

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi Tl(GaS2)1-x(InSe2)x bərk 

məhlullarının monokristallarında K-nın qiymətləri təmiz TlGaS2 

kristallarına nisbətən çoxdur. Bərk məhlulun tərkibində TlInSe2 

komponenti x=0,5-ə qədər artdıqca K-nın qiyməti 0,142+0,252 R/dəq 

civarında artır. Bu fəsildə həmçinin TlGaS2, TlInSe2 və onların 

əsasında (TlGaŞ2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlul monokristallarında işığın 

kombinasion səpilmə spektrləri tədqiq olunmuşdur. 
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Cədvəl 4. 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlul monokristallarının rentgen 

həssaslıq xarakteristikaları 

 

Tərkib ,qR  K0, R/dəq 

TlGaS2 (3÷5)×1010 0,063-0,159 

(TlGaS2)0,9(TlInSe2)0,1 (1÷2)×1010 0,075-0,178 

(TlGaS2)0,8(TlInSe2)0,2 (3÷4)×109 0,089-0,198 

(TlGaS2)0,7(TlInSe2)0,3 (2÷3)×108 0,098-0,213 

(TlGaS2)0,6(TlInSe2)0,4 (1÷2)×107 0,107-0,219 

(TlGaS2)0,5(TlInSe2)0,5 (3÷5)×106 0,142-0,252 

 

TlGaS2, TlInSe2 və onların əsasında (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk 

məhlul monokristallarında işığın kombinasion səpilmə spektrləri 

Yaponiyanın Tokyo İnstr., şirkətinin istehsalı olan Nanofınder 30 

markalı konfokal raman mikrospektrometrində ölçülmüşdür. Kristal 

qəfəsi həyəcanlaşdırmaq üçün dalğa uzunluğu =532 nm, maksimal 

gücü isə 10 mW olan Nd:YAG lazerindən istifadə olunmuşdur. 

Qurğunun spektral ayırdetmə qabiliyyəti 0,5 sm-1-dən az deyildir. 

Səpilmiş şüalanmanı qeyd etmək üçün termoelektrik üsulla 203K 

temperatura qədər soyudulan CCD kameralı (128 pikseldə 1024) 

detektordan istifadə edilmişdir. Detektor fotonları saymaq rejimində 

işləyir. (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlul monokristallarında, 

tərkibdə TlInSe2 birləşməsinin miqdarını 0,5%-dən başlayaraq 

tədricən artıraraq 2%, 10%, 20%, 30% və 40%-ə çatdırmaqla işığın 

kombinasion səpilmə spektrləri öyrənilmişdir. Şəkil 3-də TlGaS2 

kristalları əsasında (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlul 

monokristallarında iki fərqli fononun (387sm-1 və 323sm-1) tərkibdən 

asılı olaraq dispersiya qrafiki verilmişdir. 
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Şəkil 3. (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x monokristallarında iki fərqli 

fononun (387sm-1 və 323sm-1) tərkibdən asılı olaraq dispersiya 

qrafiki 

 

Fəslin sonunda TlGaS2, TlInSe2 kristallarının istilik tutumu və 

faza keçidinin tədqiqindən alınan nəticələr şərh olunmuşdur. TlInS2 

kristalının adiabatik kalorimetrik qurğuda 4.2–300 K intervalında 

istilik tutumu öyrənilmişdir. İstilik tutumunun təyinində nisbi xəta 

T>10K olduqda 0.3% qiymətini aşmır, T<10K olduqda isə ~2% 

qiyməti tərtibindədir. TlInS2 kristalının istilik tutumunun 4,2–100K 

intervalında loqarifmik miqyasda təcrübi qiymətlərinin 

temperaturdan asılılığı şəkil 4–də göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil 4. TlInS2 kristalının istilik tutumunun temperatur asılılığı 
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İstilik tutumunun kubik qanunu 5,2–8,5K intervalında ödənir. 

Kubik asılılıqdan TlInS2 kristalı üçün xarakteristik Debay 

temperaturunun (θD) qiyməti təyin olunmuşdur: θD = 109±2K. 

Aşağı simmetryalı fazada termodinamik potensialın 

minimallaşdırılması istilik tutumunun anomal ΔCp əlavəsi üçün 

aşağıdakı ifadəni verir: 

ADB
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C p
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   4.1 

Bu ifadədən Tic temperaturundan kiçik temperaturlarda (ΔCp/T)–2 

kəmiyyətinin temperatur asılılığı üçün aşağıdakı bərabərlik alınır: 
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124   4.2 

Şəkil 5–də TlInS2 üçün( ΔCp/T)–2 ifadəsinin T–dən asılılığı 

göstərilmişdir. Bu asılılıq 195–196,7K intervalında, yəni Tic 

temperaturunacan xəttidir ki, bu da istilik tutumuna korrelyasiya 

effektlərinin nəzərə çarpacaq dərəcədə əlavəsi olmamasını göstərir. 

(4.2) bərabərliyindən (4.1) tənliyinin əmsalları arasında iki münasibət 

təyin edilərək dissertasiyada verilmişdir. 
 

 

Şəkil 5. TlInS2 üçün   2
/


 TCp  ifadəsinin temperatur asılılığı 

 

Göstərilmişdir ki, TlGaS2 əsasında əvəzlənən TlInSe2-nin 

miqdarı artdıqca fononların tezliyi müəyyən qanunauyğunluqla 

müvafiq olaraq 387 sm-1-dən 359 sm-1-ə qədər, ikincisində isə         

323 sm-1-dən 299 sm-1-ə qədər xətti olaraq dispersiya edir. Başqa 

sözlə bu fononlar özünü birmodalı kimi aparır. 
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Nəticə 

 

1. DTA, RFA, mikrobərklik, elektrofiziki, fotoelektrik və optik 

metodlarla TlGaS2 və TlInSe2 kvazibinar sisteminin faza 

tarazlığı diaqramı öyrənilmişdir. (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x 

sistemində fərqli strukturlara malik iki cərgə TlGaS2 əsaslı 

monoklin, TlInSe2 əsaslı tetraqonal strukturlu bərk məhlul 

olduğu müəyyən edilmişdir.  

2. Rentgenoqrafik üsullarla müəyyən edilmişdir ki,        

(TlGaS2)1–x(TlInSe2)x sisteminin bərk məhlullarının 

kristallarında x–in artması ilə elementar qəfəsin parametrləri 

a,b,c artır, β bucağı isə azalır. (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x sistemində 

elektrikkeçirmənin və dielektrik nüfuzluğunun tərkibdən və 

temperaturdan asılı qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. 

Temperatur artdıqca, dielektrik nüfuzluğu və elektrikkeçirmə 

artır, x-in artması ilə isə elektrikkeçirmə xətti olaraq azalır, 

dielektrik nüfuzluğu xətti olaraq artır. 

3. (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlullarının monokristallarında 

geniş temperatur intervalında fotokeçiriciliyin və TSK–nın 

tədqiqi əsasında qadağan zolaqda olan lokal səviyyələrin 

parametrləri dərinliyi Et =0,3eV, zəbt etmənin en kəsiyi  

1,6·10–17 sm2, zəbt etmənin əmsalı 1,5·10–10 sm3/s təyin 

edilmişdir.  

4. Dəyişən elektrik sahəsində dielektrik xassələrinin tədqiqi 

əsasında bu nümunələrdə (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk 

məhlullarının monokristallarında yükdaşıyıcıların köçürmə 

mexanizmi müəyyən edilmiş və göstərilmişdir ki, o, Fermi 

səviyyəsi yaxınlığında yerləşən hallar üçün köçürmə sıçrayışlı 

xarakterə malikdir. Bu kristallarda Fermi səviyyəsi 

yaxınlığında yerləşən lokallaşmış səviyyələrin sıxlığı         

(2,1–7,7)·1018eV–1sm–3, orta vaxt 3,3·10–7–2·10–6s və 

sıçrayışlar arası məsafə 90–103Å, lokallaşmış səviyyələrdəki 

enerji səpilməsi 75–85meV, həmçinin ac–keçiriciliyə cavabdeh 

olan dərin səviyyələrin konsentrasiyası (4,2–6,5)·1017sm–3 

hesablanmışdır.  

5. İzotermik relaksasiya cərəyanlarının, müxtəlif temperaturlarda 
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volt–amper xarakteristikalarının və termostimullaşmış 

cərəyanların tədqiqi nəticəsində TlGaS2 monokristallarında 

aktivləşmə enerjiləri Et1=0,14–0.16 və Et2=0,32 eV olan iki 

tələ aşkara çıxarılmış, monokristallarda cərəyanın 

uzunmüddətli relaksasiya ilə düşməsinə Et1=0,14eV 

səviyyəsinin cavabdeh olduğu göstərilmişdir. 

6. (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlullarının monokristallarında 

77–180 K temperatur oblastında eksiton piklərinin spektral 

mövqeyinin temperaturdan asılılığının tədqiq edilməsi ilə sübut 

edilmişdir ki, bu nümunələrdə qadağan zolağın eni 

temperaturla mütənasib artır, yəni dEg/dT>0. 

7. (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlullarının monokristallarında 

rentgen-dozimetrik həssaslıq (Kσ) təmiz TlGaS2 kristallarına 

nisbətən daha yüksəkdi və tərkibdə TlInSe2-in x=0,5–ə qədər 

artması ilə Kσ–nın qiyməti 0,142÷0,252 R/dəq-dək artır.  

8. TlGaS2, TlInSe2 və (TlGaS2)1–x(TlInSe2)x bərk məhlul 

monokristallarında işığın kombinasiyalı səpilmə spektrlərinin 

tədqiqi əsasında müəyyən olunmuşdur ki, bərk məhlulda 

TlInSe2-in miqdarı artdıqca fononlar dispersiya edir və özünü 

birmodalı kimi aparır. 

9. 800–300 K temperatur intervalında TlInSe2 kristallarının qəfəs 

parametrlərinin, istilik tutumunun və fotokeçiriciliyinin 

temperaturdan asılılıqlarının nəticələri göstərilmişdir ki, 

kristallarda altstrukturlarda uyğun olaraq 135K və 184K–də 

faza keçidləri mövcuddur. İstilik tutumu, fotokeçricilik və 

TlInSe2 qəfəs parametrlərindəki dəyişikliyin faza keçidi 

oblastında ölçüsü uzlaşmayan fazanın mövcudluğu ilə əlaqədar 

olması göstərilmişdir. 
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