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ÖN SÖZ 
Hörmətli oxucu! 
Azərbaycan Texniki Universitetinin bir qrup əmək-

daşları tərəfindən hazırlanmış və Sizə təqdim edilən dərs 
vəsaiti müəlliflərin uzun illər ərzində müxtəlif fənlərin 
tədrisi zamanı və aparılan elmi–tədqiqat işlərinin nəti-
cəsindəqazanılmış təcrübəyəəsaslanaraq yazılmışdır. Dərs 
vəsaitində nanotexnologiyaların yaranmasını zəruri edən 
səbəblər, o cümlədən müasir mikrotexnologiyaların çətin-
likləri, nanoelektronikanın fiziki əsasları, nanoelementlər-
də müşahidə olunan fiziki effektlər, müxtəlif nanoquruluş-
ların yaradılması üçün tətbiq edilən üsullar və istifadə 
olunan avadanlıqlar haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. 
Bura epitaksiya üsulları və avadanlıqları, nanotexnologi-
yanin zond üsulları və müxtəlif skanedici zond mikros-
kopları, nanolitoqrafiya üsullari, özünüyığma və həcmi 
materiallarda özünütəşkil prosesləri, Lengmuir–Blodgett 
təbəqələri və onların alınması üçün qurğu daxildir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, dərs vəsaitində rast gələn ad və soyad-
lar, terminlər, müxtəlif fiziki kəmiyyətlərin ölçü vahidləri 
aşağida göstərildiyi kimi beynəlxalq qəbul edilmiş şəkildə 
verilmişdir. Dərs vəsaiti “Elektronika, radiotexnika və 
telekommunikasiya mühəndisliyi” ixtisası və digər yaxın 
ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr, doktorantlar, elmi 
işçilər üçün faydalı ola bilər. 

Müəlliflər 
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İSTİFADƏ OLUNAN İXTİSARLAR VƏ ÖLÇÜ 
VAHİDLƏRİ 

molecular beam epitaxy 
(MBE) 

– molekulyar şüa 
epitaksiya (MŞE) 

giant 
magnetoresistance(GMR) 

– nəhəng maqnit 
müqaviməti 

metal-organic vapor phase 
epitaxy (MOVPE)   

– metal-üzvi birləşmələrin 
qaz fazadan epitaksiyası 

scanning probe microscope  
(SPM)  

– skanedici zond 
mikroskopu 

scanning tunneling 
microscope (STM) 

– skanedici tunel 
mikroskopu 

atomic force microscope  
(AFM)  

– atom qüvvə mikroskopu 

electric force microscopy  
(EFM)  

– elektrik qüvvə mikros-
kopiyası 

magnetic force microscope  
(MFM)  

– maqnit–qüvvə 
mikroskopu 

electron beam litography  
(EBL)  

– elektron şüa litoqrafiya 

scattering with angular 
limitation projection 
electron lithography  
(SCALPEL)  

– proyeksiyalama bucağını 
məhdudlaşdırmaqla 
elektron litoqrafiya 

ion beam litography  
(IBL)  

–ion şüa litoqrafiya 

ink contakt printing,inking – mürəkkəblə çap 
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embossing  – cizgiaçma 
 

dip–pen 
nanolithography(DPN)  

– lələk nanolitoqrafiya 

self-assembling  – özünüyığma 
self-organization – özünütəşkil 
sol-gel technology  –zol-gel texnologiyası 
cm (centimetre) –santimetr

µm (micrometre) – mikrometr 
J(Joules )  – Coul 
g (gram) – qram

C (coulomb)  – Kulon 
V (volt)  – volt
Ω  (ohm )  – Om
Hz (hertz)  – Hs (Hers)
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GİRİŞ 
 

1959-cu ildə Nobel mükafatı laureatı Richard 
Feynman belə bir mühazirə oxumuşdur: “Orada, aşağıda 
kifayət qədər çoxlu yer var”. Orada, aşağıda dedikdə alim 
kiçik ölçüləri nəzərdə tuturdu. Bu mühazirədə o atom və 
molekul səviyyəsində material və cihazların alınması üçün 
imkanların olduğunu, aşağı ölçülü material və cihazların 
yaradılması nəticəsində elmi-texniki tərəqqi üçün fantastik 
perspektivlər açılacağını söyləmişdir. Bu çıxışı nanotex-
nologiya erasının başlanğıcı hesab etmək olar. 

İlk dəfə “nanotexnologiya” termini yapon alimi 
Norio Taniguchi tərəfindən 1974-cü ildə işlədilmişdir.  

İlk vaxtlar “nanotexnologiya” anlayışı ancaq aşılan-
dırma ilə səthin ifrat yüksək dəqiqliklə emal edilməsini 
təmin edən prosesləri, yüksək enerjili elektron, foton və 
ion dəstələrindən istifadə etməklə nazik təbəqələrin alın-
masını nəzərdə tuturdu. Hazırda “Nanotexnologiya” anla-
yışı çox geniş anlamda istifadə edilir. Bura nanoobyekt-
lərin alınma texnologiyası, bunun üçün istifadə olunan 
texnoloji qurğular və avadanlıqlar, texnoloji üsullar, 
nanoobyektlərin xassələrinin və tətbiq üsullarının öyrənil-
məsi və sair daxildir. Nanoobyekt və yaxud nanoelement 
dedikdə üç fəza istiqamətindən heç olmasa biri üzrə 
ölçüsü 100 nm–dən kiçik olan element başa düşülür. 
Nanoelementlər keyfiyyətcə yeni xassələrə, funksional və 
istismar xarakteristikalarına malikdirlər. Müəyyən ölçüyə 



10 
 

və tərkibə malik nanohissəciklərdən ibarət materiallar 
nanoquruluşlara və ya nanokompozitlərə aid edilir. Belə 
materiallar həmçinin hər hansı bir matrisə nanohissəcik-
lərin daxil edilməsi ilə alınır. 

Nanoelementlər mikro–və makro ölçülü elementlərlə 
müqayisədə tamamilə yeni fiziki, kimyəvi və bioloji 
xassələrə malikdir. Nanoelementlərlə bağlı olaraq artıq 
nanoelm, sırf nanotexnologiya və nano mühəndislik kimi 
istiqamətlər yaranmışdır. Nanoelm nanomaterialların xas-
sələrinin və nanodiapazonda baş verən hadisələri funda-
mental şəkildə tədqiq etməklə məşğuldur. Nanotexnolo-
giya qeyd olunduğu kimi, nanoquruluşların yaradılması ilə 
məşğuldur. Nanomühəndislik isə yaradılmış və tədqiq 
olunmuş nanoelementlərin və quruluşların effektiv tətbiq 
imkanlarını axtarır.  

Burada belə bir sual yarana bilər: nə üçün ölçülləri 
bir, iki və yaxud hər üç istiqamətdə 100 nm və daha kiçik 
olan elementlər belə böyük maraq doğurur. Məsələ 
ondadır ki, nanoölçülü quruluşlarda yüklü zərrəciklərin 
hərəkəti üç qrupa ayrılmış fundamental hadisə ilə təyin 
edilir. Bunlar kvant məhdudiyyətləri, ballistik nəql və 
kvant interferensiya hadisələridir. Bura həmçinin tunnel 
effektini də əlavə etmək olar. Kvant məhdudiyyəti o 
zaman yaranır ki, elektronun sərbəst hərəkəti bir, iki və ya 
hər üç istiqamətdə potensial çəpər ilə məhdudlaşır. Bu 
zaman mümkün enerji hallarının spektri dəyişir və bu da 
öz növbəsində yükdaşıyıcıların nanoquruluşdan daşınma-
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sına təsir edir. Yükdaşıyıcıların nəqli potensial çəpərə 
paralel və ya perpendikulyar baş verə bilər. Potensial 
çəpərə paralel hərəkət zamanı ballistik nəql və kvant 
interferensiyası kimi effektlər üstün olur. Yükdaşıyıcıların 
potensial çəpərdən keçməsi isə ancaq tunel effekti 
nəticəsində baş verir.   

Bütün göstərilən hadisələr tipik kvant–mexaniki 
effektlərdir. Beləliklə demək olar ki, nanoelementlərdə 
mikro–və makroelementlərdə müşahidə olunmayan bir 
sıra effektlər baş verir ki, bu da onların xassələrinin iri 
ölçülü elementlərdən prinsipial olaraq fərqlənməsinə 
səbəb olur.  

Nanodiapazonda elektron sisteminin əsas fundamen-
tal xarakteristikalarından biri – onun enerji spektri dəyişir. 
Ölçülərin məhdud olduğu istiqamətlərdə hərəkət edən 
elektronların enerji spektri diskret olur. 

Maddənin ölçüləri nanometrlərə qədər azalanda onun 
bir çox parametrləri: ərimə temperaturu, elektrikkeçiri-
ciliyi, maqnit xassələri və s. ölçülərdən asılı olur. Belə-
liklə, maddənin kimyəvi tərkibini yox, ölçülərini dəyiş-
məklə onun parametrlərini dəyişmək və demək olar ki, 
yeni material almaq mümkündür. 

Nanotexnoloji obyekt bilavasitə nanoölçülü obyekt 
(nanohissəcik, nanoovuntu, nanoboru, nanolif, nanotəbəqə 
və s.), və yaxud ayırdetmə ayrı–ayrı nanoelementlər 
səviyyəsində olmaq şərti ilə yaradılan və modifikasiya 
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edilən makroskopik obyekt (həcmi material, qurğu və 
sistemlərin ayrı–ayrı elementləri və s.)  ola bilər.  

Qurğunun və yaxud sistemin əsas komponentlərin-
dən heç olmasa biri nanoobyektdirsə, başqa sözlə texnoloji 
prosesin ən azı bir mərhələsinin nəticəsində nanoobyekt 
alınıbsa, hesab edilir ki, qurğu və yaxud sistem nanotex-
nologiyalardan istifadə edilməklə yaradılıb. 

Nanoquruluşların yaradılmasında iki əsas yaxınlaş-
madan istifadə edilir: Bunlar şərti olaraq “yuxarıdan 
aşağı” və “aşağıdan yuxarı” texnologiyaları adlandırıl-
mışdır.   

“Yuxarıdan-aşağı”texnologiyası fiziki cisimlərin 
ölçülərinin ultramikroskopik, nanometr miqyasına çatana 
qədər mexaniki, kimyəvi və digər üsullar ilə emal 
edilməsinə əsaslanır. Bunun üçün mikroelektronikanın 
məlum üsullarından istifadə edilir. Sadə misal olaraq 
fottolitoqrafiya üsulları ilə yaradılan bir sıra yarımkeçirici 
qurğuları göstərmək olar. Fottolitoqrafiya zamanı ilkin 
yarımkeçirici kristal lazer şüası ilə emal edilir. Belə emal 
lövhə üzərində əvvəlcədən verilmiş quruluşu almağa 
imkan verir. Bu zaman ayırdetmə qabiliyyəti, yəni, 
hazırlanan sxemin elementlərinin minimal ölçüsü, lazer 
şüasının dalğa uzunluğu ilə təyin edilir. Hazırda bu 
parametr 10 nm-ə qədər çatıb. Hazırda  ən qısa lazer 
şüaları 100 nm–ə qədər dəqiqliklə mikroemal aparmağa 
imkan verir. Lakin bu texnologiya mürəkkəbdir və istifadə 
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edilən avadanlıq bahadır. Odur ki, bu texnologiya 
irimiqyaslı kütləvi istehsalda tətbiq edilmir. 

“Aşağıdan yuxarı” texnologiyasında mikroquruluş 
elementar “kərpiclərdən” – atom, molekul, klaster, nano-
borular, nanokristallardan yığılır. Yığılma və ya öz-özünə 
yığılma prosesində bu elementlər tələb olunan ardıcıllıqla 
yerləşdirilməlidir. Misal olaraq atomların kristallik səth 
üzərində skanedici tunel mikroskopunun zondu ilə bir-bir 
yığılmasını göstərmək olar. Lakin, kütləvi istehsal 
şəraitində tunel mikroskopu və hətta nanorobotların 
köməyilə atomların bir-bir yığılması yolu ilə makroskopik 
obyektin hazırlanması real deyil. Çünki, bu həddindən 
artıq vaxt tələb edir. Odur ki, makroobyektlərin “aşağidan 
yuxarı” prinsipi ilə yaradılması üçünəsas üsul öz-özünə 
yığılma və özünü təşkil olmalıdır. Bu üsulda atom və 
molekullar özləri verilmiş qaydada düzülürlər. Belə proses 
təbiətdə də, məsələn, bioloji sistemlərdə baş verir.  

“Aşağıdan-yuxarı” prinsipi həmçinin atom və 
molekulların selektiv çökdürülməsindən istifadə etməklə 
altlığın verilmiş hissəsində tələb olunan quruluşu yarat-
mağa imkan verir. Məsələn, evin ayrı-ayrı hissələrdən 
quraşdırılması. Lakin bu tip quruluşların yaradılması 
üçün, nanoquruluşların bir-birilə necə birləşməsi qanuna-
uyğunluqlarını bilmək lazımdır. Belə nanoquruluşların 
bir-birilə qarşılıqlı təsirlərinin və birləşmələrinin mexaniz-
mı məlum olmadığına görə yeni funksional xarakteris-
tikaların alınma strategiyasını yaratmağa imkan vermir. 
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Son illərdə alınan texnoloji nəticələrin təhlili nanoquruluş 
və nanoqurğuların konstruksiya edilməsini və onların 
istehsalını həyata keçirməyə imkan verir. Yalnız istifadə 
olunan materialların fiziki-kimyəvi xassələrinin əsas 
prinsipləri məlum olduqdan sonra, alınan obyektlərin 
xassələrini modelləşdirmək və konstruksiya etmək müm-
kün olacaqdır. 

Nanotexnologiyada funksional elementlərin və 
onların müxtəlif kombinasiyalarının yaradılması üsulları 
mikroelektron texnologiyalardan fərqlənir. Çünki, bu 
halda texnoloji tsikldə atom və molekulların atomar 
ölçülərdə quruluş yaratmağa meylli olmasından istifadə 
edilir.   

Nanoölçülü quruluşların formalaşdırılması imkanı 
yarımkeçirici cihazların hazırlanma texnologiyalarının 
inkişafı nəticəsində mümkün olmuşdur. Burada ilk 
növbədə qaz fazadan kimyəvi çökdürmə, molekulyar-şüa 
və elektron-şüa litoqrafiya üsullarını göstərmək olar. 
Bundan başqa skanedici nöqtəvi zondları və öz-özünə 
tənzimlənən prosesləri tətbiq etməklə nanoquruluşlar 
yaradılması imkanları xeyli genişlənmişdir.   
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I FƏSİL. NANOELEKTRONİKANIN  
FİZİKİ ƏSASLARI 

 
1.1. Nanotexnologiyaların inkişaf perspektivləri 

 
Nanotexnologiyalarxarakteristikaları mövcud mikro– və 

makro ölçülü materiallar və qurğulara nisbətən çox üstün olan, 
prinsip etibarilə yeni olan  materiallar və qurğular yaratmağa 
imkan verir.  

Son onilliklərdə nanotexnologiyalara qarşı sürətlə artan 
marağı bir neçə səbəblə izah etmək olar: 

– bu texnologiya vasitəsilə indiki qurğu və materialların 
mövcud səviyyəsini keçə bilən, prinsipial olaraq yeni qurğu və 
materialların alınması imkanlarıdır. Bu isə elm və texnikanın 
müxtəlif sahələrini inkişaf etdirmək üçün ən önəmli vasitələr-
dən biridir. Bu inkişafı həm elektronika, həm tibb, həm də di-
gər sahələrə aid etmək olar.Nanotexnologiyaların inkişafı bir 
çox elm və texnika sahələri üçün çox böyük perspektivlər vəd 
edir.  

– nanotexnologiya müxtəlif  sahələri özündə birləşdirən 
bir elmdir, çünki fizika, kimya, materialşünaslıq, biologiya, sə-
hiyyə, kompüter texnikası və s. sahələr üzrə bilikləri və texni-
kanı birləşdirir. Bununla da nanotexnologiyalar həm bu sahələr 
üzrə, həm də ümumiyyətlə yeni istiqamətlərin, məsələn, kvant 
kompüterlərinin, spin elektronikasının və s. yaranmasına səbəb 
olmuşdur. Nanotexnologiyalar müxtəlif sahələr üzrə mütəxəs-
sislərin: fiziklərin, kimyaçıların, materialşünasların, müxtəlif 
sahələr üzrə mühəndislərin, bioloqların, fizioloqların və s. mü-
təxəssislərin apardıqları tədqiqatlar nəticəsində inkişaf edir. 
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– nanotexnologiyaların inkişafı materiya haqqında möv-
cud biliklərin həm fundamental, həm də tətbiqi baxımından 
mükəmməl olmadığını üzə çıxarmışdır ki, bu da alimlərin və 
mühəndislərin diqqətini bu problemlərin həllinə yönəltmişdir. 

Nanoquruluşlar müasir mikroelektronikanın əsasını təşkil 
edən mikroquruluşlardan kəskin fərqlənir. Baxmayaraq ki, 
mikroquruluşlar da kifayət qədər kiçikdirlər, lakin onları 
bilavasitə izləmək və xassələrini öyrənmək üçün klassik fizika 
qanunlarından istifadə edilir. Lakin nanoqurulusların xarak-
teristikaları, xüsusən elektrik və maqnit xassələri kvant fizika-
sının qanunlarına tabe olur. Nanoquruluşlar və onlar əsasında 
qurğular elektron hesablama vasitələrinin əsasını təşkil edə 
bilər. Nanoquruluşların kiçik ölçüləri onları çox sıx yığmağa 
imkan verir ki, bu da vahid həcmin məlumat tutumunu kifayət 
qədər artırmaq deməkdir. 

Ekspertlərin fikrincə sənayenin məhsuldarlığının, istehsal 
olunan məhsulların effektivliyinin artması nanohissəciklərlə  
modifikasiya nəticəsində mövcud materialların və məmulat-
ların keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Belə modifikasiya 
zamanı nanohissəciklər materialın həcminə daxil edilir və 
yaxud təbəqə şəklində səthinə çəkilir. Hazırda bu məqsədlə 
metal, keramika, silisium, karbon, polimer və digər material-
ların nanohissəcikləri– nanoovuntularistehsal olunur.  

Nanotexnologiyalar bir neçə əsas istiqamət üzrə inkişaf 
edir. Bunlara nanobiotexnologiyalar, nanoelektronika, nano-
elektromexanika, nanoenergetika, nano materialşünaslıq və s. 
aiddir. Nanotexnologiyalar faydali qazıntıların istehsalında, o 
cümlədən neft–qaz çıxarılmasında;  maşınqayırmada, tribotex-
nikada, inşaat materiallarının istehsalında, tekstil sənayesində 
və s. sahələrdə geniş tətbiq edilir.  
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Elektronikada nanotexnologiyaların ən prioritet istiqa-
mətlərinə aşağıdakıları göstərmək olar: 

– ayrı–ayrı atomlardan yığmaqla yani materialların 
yaradılması; 

– nanometr ölçülü elementlərdən ibarət inteqral 
sxemlərin və mikroprosessorlərin yaradılması; 

– yeni nəsil yaddaş qurğularının yaradılması; 
– kompüterlərin cəldliyinin artırılması; 
– effektiv Günəş batareyalarının yaradılması. 
Nanotexnologiyaların energetikada tətbiqinin əsas məsə-

lələrindən biri yeni nəsil akkumulyatorların hazırlanmasıdır. 
Bu məqsədlə enerji selinin sıxlığının artırılması, akkumulya-
torların dolma müddətinin, onların ölçülərinin və kütləsinin 
azaldılması, həmçinin təhlükəsizliyin və stabilliyin yüksəldil-
məsi istiqamətində tədqiqatlar aparılır. Akkumulyatorların 
tutumunun artırılması elektromobillərin yürüş məsafəsinin 
artırılmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa, artıq enerjinin 
akkumulyasiyası hesabına Günəş batareyaları və külək enerjisi 
qurğuları kimi bərpa olunan enerji mənbələrinin daha qənaətcil 
iş rejimləri təmin edilə bilər. 

Perspektivli sahələrdən biri yüksək elektrik tutumuna malik 
superkondensatorların hazırlanmasıdır. Belə kondensatorlar üçün 
əsasmateriallar karbon nanoboruları və nanoovuntuları hesab 
edilir. 

Günəş batareyalarının əsas hissəsi silisium əsasında ha-
zırlanır. Bu isə dünya bazarında Si defisitinin yaranmasına və 
Si lövhələrin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdur. Bu prob-
lemin həlli yollarından biri nazik təbəqəli Günəş element-
lərindən istifadə edilməsidir ki, onların da istehsalında bir 
çoxnanomateriallar istifadə edilə bilər. 
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Hazırda hidrogenin akkumulyasiyası ciddi texniki prob-
lemdir. Nanotexnologiyaların inkişafı böyük həcmdə hidro-
genin akkumulyasiyası problemini həll edə bilər. Bu isə 
müxtəlif məqsədlər üçün, ilk növbədə nəqliyyat vasitələri üçün 
kompakt, ekoloji təmiz enerji mənbələrinin hazırlanmasında 
böyük dəyişiklik yarada bilər. Artıq bu məqsədlə karbon 
nanoboruları, maqnium nanokristalları, həmçinin məsaməli 
quruluşa malik nanoüzvi birləşmələr geniş tətbiq edilir.  

Nüvə energetikasında nüvə reaktorlarının aktiv zonası 
üçün yanacaq və konstruksiya materiallarının modernləşdi-
rilməsi çox mühüm məsələdir. Yanacaq materiallarına uran və 
transuran elementləri və onların birləşmələri aiddir. Konstruk-
siya materialları isə austenit, ferrit, ferrit–martensit və digər 
növ polad və xəlitələr, qrafit və karbon materiallar, sirkonium 
xəlitələri, müxtəlif keramika materiallarıdır. Bundan başqa, 
işlənmiş nüvə yanacağının və radioaktiv tullantıların etibarlı 
şəkildə konservasiyası da mühümdür. Nanotexnologiyaların 
tətbiqi nüvə enerjisi istehsalının bütün mərhələlərini əhatə edir. 
Bura aşağıdakılar daxildir: 

–nanoəlavələri olan, yüksək sıxlıqlı nüvə yanacağının, 
atom elektrik stansiyalarının aktiv zonalarının istilik ayrılan 
özəkləri üçün yeni kompozisiya materiallarının,  yeni qarışıq 
uran–plutonium oksid yanacağının yaradılması; 
–nanodispers konstruksiya və funksional təyinatlı materialların 
yaradılması, nanomiqyasda spesifik xüsusiyyətlərə malik 
sistemlərin, o cümlədən poladın tərkibində olan nanoklas-
terlərin stabilliyinin tədqiq edilməsi; 

–yeni nəsil reaktorlar üçünmaterialların yaradılması və 
tədqiqi; 
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–nüvə yanacağı və radioaktiv tullantıların emalı üçün 
nanomembranların və nanosüzgəclərin işlənməsi və hazırlan-
ması; 

–atom elektrik stansiyalarının təhlükəsizliyini artırmaq və 
mühafizəsini gücləndirmək üçün nanosensorların hazırlanması; 

–atom elektrik stansiyaları üçün nanoquruluşlar əsasında 
maqnitlərin hazırlanması. 

Nanotexnologiyalar faydalı qazıntıların çıxarılmasında, o 
cümlədən neft hasilatında da tətbiq edilir. Nəticədə neft hasila-
tını artırmaq, enerji sərfiyyatını azaltmaq mümkündür. Pers-
pektivdə neftin və qazın nəqli zamanı boru kəmərlərində pulsa-
siyaları azaltmaq, quyuların qazılmasını asanlaşdırmaq, quyu-
larda parafin və müxtəlif duzların toplanmasının qarşısını al-
maq və s. mümkün olmalıdır.  

Nanotexnologiyalar yeni növ tranzistorlar və funksional 
elektron qurğuları yaratmağa imkan verir. Misal olaraq birelek-
tronlu tranzistorları göstərmək olar. Bu növ tranzistorlarda əsas 
effekt elektronların tranzistordan bir–bir keçməsi və bu 
prosesin idarəedici elektrodun potensialı vasitəsilə idarə olun-
masıdır. Digər növ  Aharon-Bohmtranzistorlarında elektronla-
rın dalğa xassələrindən istifadə edilir. Bu tranzistorlarda elek-
tronların dalğa funksiyalarının interferensiyası baş verir. Bu isə 
çıxışda elektron selinin modulyasiyasına səbəb olur. Onların 
əsas üstünlüklərindən biri terahers diapazona qədər yüksək 
cəldliyidir. Lakin, bu növ tranzistorların hazırlandığı materialın 
bircinsliyi üzərinə çox yüksək tələblər qoyulur. Üçüncü növ 
nanotranzistor nanonaqil əsasında formalaşdırılmış sahə tran-
zistorudur. Belə tranzistorda idarəedici sahənin təsirilə cərəyan 
keçən nanonaqildə keçiriciliyin modulyasiyası baş verir. 
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Siəsasındatranzistorlarınelementlərininölçüsünü(10÷11)-

nm–ə qədər azaltmaq mümkün olmuşdur. Daha kiçik ölçülərdə 

Si kanalda elektronların hərəkətinə nəzarət etmək çətinləşir. 
Nanoelektronikanın ən perspektiv materiallarından olan 
qrafenin kəşfi ölçüləri daha da azaltmaq üçün unikal imkanlar 
yaratdı. IBM şirkətinin bir karbon nanoborusundan hazırladığı 
tranzistorun uzunluğu9 nm, məhsuldarlığı isə həmin ölçülü 
başqa tranzistorlardan yüksəkdir.  

Kaliforniya universitetində Y–şəkilli karbon nanoborudan 
ibarət tranzistor hazırlanmışdır. Bu tranzistor özünü adi tran-
zistor kimi aparır: “ayaqlardan” birinə tətbiq edilən potensial 
ilə digər iki “ayaq” arasında axan cərəyan idarə olunur. Bu 
zaman nanoborulu tranzistorun volt–amper xarakteristikası 
(VAX) ideal şəkildə olur: cərəyan ya axır, ya da sıfra bəra-
bərdir.   

Hazırda alimlər T–şəkilli və X–şəkilli nanoborulu tranzis-
torlar üzərində çalışırlar. Belə tranzistorlar yaxın gələcəkdə 
elektronikanın bir sıra məsələlərinin həllində əhəmiyyətli rol 
oynamalıdır.  

Karbon nanoborularının tətbiqi elektronikanın inkişafına 
güclü təkan vermişdir. Bu materiallar tranzistorların ölçülərinin 
azaltmaqla bərabər elektron sxemlərin bir sıra unikal mexaniki 
və optik xassələr qazanmasına, başqa sözlə yumşaq, elastik və 
şəffaflıq elektron qurğuları hazırlamağaimkanlar yaradır. Belə 
ki, üzərində nanoborular əsasında inteqral sxemlər yığılmış 
matrisləri elektron xassələrinə heç bir xələl gətirmədən əymək 
və yaxud bükmək olar. Beləliklə, proqnozlara əsasən, yaxın 
gələcəkdə noutbukları büküb cibə qoymaq, sonra isə qəzet kimi 
açıb istifadə etmək, qolbağı şəklində daşımaq mümkün olacaq. 
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Nanotexnologiyaların tətbiqi ilə qeyri–adi arxitekturalı 
ifrat yüksək sürətli kompüterlərin, neyrokompüterlərin, dəyişən 
spektrə malik işıq mənbələrinin, f.i.ə. yüksək olan geniş zolaqlı 
fotoqəbuledicilərin yaradılması gözlənilir.  

Nanoelektronikanın perspektiv istiqamətlərindən biri də 
plazmonikadır. Plazmon – kvazizərrəcik olub sərbəst elektron-
ların kollektiv rəqslərinin kvantıdır. Plazmonların mövcudluğu 
yükdaşıyıcılar arasında Coulomb qarşılıqlı təsir qüvvələrinin 
nəticəsidir. Nanotexnologiyaların inkişafı yeni bir sahənin – 
nanoplazmonikanın inkişafına təkan vermişdir. Məlum olmuş-
dur ki, plazmon rəqsləri həyəcanlandırmaqla elektromaqnit 
şüalanmasını metal nanohissəciklərindən ibarət zəncir boyunca 
ötürmək olar.  

Bu texnologiya müasir kompüterlərdə tətbiq edilən 
texnologiyaları əvəz edə bilər. Plazmonika əsasında qurulmuş 
məntiq sxemləri ənənəvi sxemlərlə müqayisədə daha yüksək 
informasiya tutumuna malikdir, eyni zamanda mövcud sis-
temlərə nisbətən çox kiçik ölçülərə malikdir.  

Elektronikada nanotexnologiyaların başqa bir tətbiq 
sahəsi yeni nəsil sərt disklərlə bağlıdır. 1988–ci ildə “Nəhəng 
maqnit müqaviməti” (Giant magnetoresistance, GMR) effekti-
nin kəşfi bu sahədə böyük irəliləyişə səbəb oldu. GMR – ardıcıl 
ferromaqnit və keçirici qeyri–maqnit təbəqələrdən ibarət quru-
luşda baş verən kvant–mexaniki təbiətli  qalvanomaqnit effek-
tdir, xarici sahənin təsirilə elektrik müqavimətinin kəskin 
dəyişməsidir. Bu effekt əsasında bərk disklərdə məlumatın 
yazılma sıxlığını xeyli artırmaq mümkündür.  

Ümumiyyətlə nanoelektronika prinsip etibarilə yeni fiziki 
və texnoloji ideyalara əsaslanır. Ən mühüm ideyalardan biri 
funksional element əmələ gətirən, bir neçə molekuldan ibarət 
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nanoquruluş yaratmaqdır. Belə quruluşlar ultranazik təbəqələr 
və müəyyən elektrik, optik, maqnit və s. xassələrə malik çox-
laylı quruluşlar əsasında yaradılmalıdır. Nanotexnologiyalar 
aşağıdakı məsələləri həll etməlidir: 

–informasiyanı emal edən elektron sistemlərin məhsul-
darlığının xeyli artırılması; 

–rabitə kanallarının buraxma qabiliyyətininin dəfələrlə 
yüksəldilməsi; 

–elektron qurğularının informasiya tutumunun və keyfiy-
yətinin xeyli yüksəldilməsi, eyni zamanda enerji sərfiyyatının 
azaldılması; 

–sensorların həssaslığının yüksəldilməsi; 
–bərk cisimlər əsasında yüksək qənaətcil işıqlanma qur-

ğularının yaradılması.  
Yekun olaraq demək olar ki, nanotexnologiyaların tətbiqi 

elm və texnikanın, sənayenin, bir sözlə həyatın bütün sahələrdə 
əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirəcək. Misal olaraq aşağıdakıları 
göstərmək olar: 

–səhiyyədə: bir sıra xəstəliklərin, o cümlədən onkoloji 
xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi, insan orqanizminin 
müxtəlif toxumalarının bərpası; 

– biologiyada:yeni üzvi maddələrin yaradılması; 
– ekologiyada: ekoloji tarazlığın bərpası, havanın,çirk-

lənmiş toqpaqların və süxurların təmizlənməsi, atmosferə azot 
və digər zərərli maddələrin buraxılmasının qarşısının alınması; 

– sənayedə: korroziyaya və aşılanmaya qarşı davamlı, 
yüksək möhkəmliyə malik yeni metalkonstruksiyaların, ifrat-
keçirici materialların yaradılması; 

– kibernetikada: kiçik ölçülü, böyük informasiya tutumlu 
qurğuların yaradılması; 
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– kosmik tədqiqatlarda: kosmik aparatların yaradılma-
sında yeni nəsil sensorlardangeniş istifadə edilməsi. 

Bu sırada nanopeykləri, əriməyən nanobuzları, nanomaq-
nitləri, ifrat möhkəmliyə malik, eyni zamanda yüngül nanolif-
ləri və çoxlu sayda bu kimi materialları və onlar əsasında cihaz 
və qurğuları da göstərmək olar. 

Bütün deyilənlər göstərir ki,demək olar ki, bütün sahə-
lərdə, o cümlədən elektronikada nanotexnologiyaların imkan-
ları hədsizdir. Bütün bu imkanların gerçəkləşdirilməsi həyatın 
bütün sahələrində inqilabi dəyişikliklərə səbəb olacaq.  

 
1.2. Aşağıölçülü quruluşlarda baş verən 

fundamental hadisələr 
 

Aşağıölçülü quruluşlarda yükdaşıyıcıların hərəkəti bir 
sıra kvant–mexaniki effektlərlə təyin olunur. Bunlar kvant 
məhdudiyyəti, ballistik daşınma (ballistik nəql), kvant interfe-
rensiyası və tunel keçidləridir.  

Kvant məhdudiyyəti o halda yaranır ki, elektronların 
hərəkəti heç olmasa bir istiqamətdə potensial çəpərlərlə məh-
dudlaşmış olsun. Kvant məhdudiyyəti enerji spektrini dəyişir 
və yükdaşıyıcıların nanoquruluşdan keçməsinə öz təsirini 
göstərir. Yükdaşıyıcılar potensial çəpərə həm paralel, həm də 
perpendikulyar istiqamətlərdə hərəkət edə bilərlər. Potensial 
çəpərə paralel istiqamətdə hərəkət zamanı üstün olan əsas 
effektlər ballistik daşınma və kvant interferensiyasıdır. Elek-
tronların potensial çəpərə perpendikulyar hərəkət etməsivə 
çəpərdən keçməsi ancaq tunel keçidləri ilə bağlıdır.  
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Şəkil 1.1. Potensial çuxur 
vəelektronun dalğa funksiyası 

L

n=1 

n=2 

n=3 

x

1.2.1.Kvant məhdudiyyətləri 
Klassik təsəvvürlərə görə elektron üçölçülü sistemdə 

hərəkət etdikdə onun kinetik enerjisi impulsun px, py, 
pztoplananlarından asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin edilir:
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Kvant mexanikasına görə elektronun hərəkətinə dalğa 
kimi baxmaq olar. Belə dalğa uyğun dalğa funksiyası vasitəsilə 
təsvir edilir. Bu halda elektronun enerjisi: 

)( 222
zyx*

kkk
2m

E 


 

Burada m*– elektronun effektiv kütləsi (bərk cisimlərdə 
m* elektronun sükunət kütləsi me–dən fərqlidir); ћ–gətirilmiş 
Plank sabiti (ћ=h/2π); kx , ky , kz – dalğa vektorununfəza kom-
ponentləridir.Bircins bərk cisimlərdə elektronlara uyğun olan 
dalğa istənilənistiqamətdə heç bir maneə olmadan yayıla bilər. 

Nanoobyektlərdə isə vəziyyət əsaslı surətdə dəyişir. Ölçü-
ləri heç olmazsa bir istiqa-
mətdə məhdud olan, elek-
tron dalğasının uzunluğu 
ilə müqayisə olunan bərk 
cisimlərdə elektron dalğası-
nın (de–Broglie dalğası-
nın)yayılmasını hər iki 
ucubərkidilmişsimin rəqs-
ləriiləmüqayisəetmək olar. 
Belə simin rəqsləri ancaq 
durğun dalğa rejimində 
baş verə bilər:λn = 2L/n, n=1,2,3,..Analoji qanunauyğunluq 
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nanoölçülü bərk cisimdə hərəkət edən elektrona da aiddir. Öl-
çülərin məhdud olduğuistiqamətlərdədalğa vektorununqiymətləri 

k = 2π/λп = nπ/L 
 (п =1,2,3,...) kimi təyin edilir (şəkil 1.1). 

Aşağıölçülü quruluşlarda elektronun sərbəst hərəkəti ən 
azı bir istiqamətdə məhdudlaşmışdır. Bu istiqamətdə (tutaq ki, 
bu x istiqamətidir) elektronun potensial enerjisi sonsuz dərin 
potensial çuxur şəklində göstərilə bilər (şəkil 1.1). 

Əgər x oxu boyunca  çuxurun eni L–dirsəx=0 və x=L 
nöqtələrində elektronun potensial enerjisi sıfır olur. Sonsuz 
dərin potensial çuxur elektronun bu oblastdan kənarda olmasını 
mümkünsüz edir. Çünki, bərk cisimlərdə elektronun çıxış işi 
(4÷5)eV tərtibində olur, istilik enerjisi isə normal tempera-
turlarda 0,026 eV qiymət alır, yəni onunbərk cismi tərk etməsi 
qeyri-mümkündür.  

Bu şərti yalnız dalğa funksiyalarının müəyyən məhdud 
yığımı ödəyir. Bunlar–λ dalğa uzunluqlu durğun dalğalardır. 
Bu dalğalar aşağıdakı şərtdən təyin edilir: λn= 2L/n (n=1,2,...). 
Bu isə o deməkdir ki, elektronun enerjisiancaq fiksə olunmuş 
qiymətlər ala bilər, başqa sözlə nanoobyektdə elektronun 
enerjisi diskret qiymətlər ala bilər.  

Ümumiyyətlə, nanoobyektlərdə elektron dalğasının yayıl-
ması kvant məhdudiyyətləri, interferensiya və potensial çəpər-
lərdən tunel keçidləri ilə bağlı effektlərlə müşayiət olunur.  

Qeyri–müəyyənlik prinsipinə görə effektiv kütləsi 
т*olan elektronun hərəkəti heç olmazsa bir istiqamətdə 
məhduddursa vəməhdud bölgənin ölçüsü L-ə bərabərdirsə, 
onun impulsu ћ/Lkəmiyyəti qədər artır. Uyğun olaraq 
elektronun kinetik enerjisi də ΔЕ = ћ2k2/2т* = 
(ћ2/2m*)(π2/L2)qədər artır.  
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Beləliklə elektonun enerji spektri aşağıdakı kimi təyin edilə 
bilər: 

En = ћ2k2/2m* + ћ2π2n2/2m*L2 

Burada birinci toplanan elektronun sərbəst hərəkət edə 
bildiyi istiqamətlərdə, ikinci toplanan isə hərəkətin məhdud-
landığı istiqamətlərdə enerjini təyin edir. Beləliklə məhdud böl-
gəyə yerləşdirilmiş elektron yalnız diskret enerji səviyyələrini 
tuta bilər və ən aşağı halın enerjisiolub, həmişə sıfırdan bö-
yükdür. 

E1 = ћ2 π2/2m*L2 

Minimal enerjinin sifirdan fərqli olması kvant-mexaniki 
sistemi klassik sistemdən fərqləndirir, klassik sistemdə poten-
sial çuxurun dibində olan zərrəciyin enerjisi sıfra bərabərdir. 
Bundan başqa elektron üçün enerjinin icazə verilmiş qiyməti 

kvantlanmış olub n
2
 ilə mütənasibdir. Qeyri-müəyyənlik prinsi-

pinin ΔpΔx≥ћ/2 (bizim halda Δx=L) ödənilməsi üçün elektro-
nun impulsunun qeyri–müəyyənliyi Δp≥ћ/2Lolmalıdır, bu 

enerjinin minimal dəyişməsinə uyğun gəlir: ΔE=(Δp)
2
/2m*= 

=ћ
2
/8m*L

2
.Sonuncu ifadə π2/4 vuruğu dəqiqliyi iləE1üçün 

alınmış ifadə ilə üst-üstə düşür. Beləliklə qeyri–müəyyənlik 
prinsipi potensial çuxurda elektronun enerjisinin sıfra bərabər 
olmadığı anlamına gətirir. Kiçik ölçülü quruluşlarda elektronun 
hərəkətinin məhdudlaşması, onların enerjisinin minimal qiy-
mətinin sıfırdan fərqli olması, icazə verilmiş halların diskret ol-
ması kvant məhdudiyyəti adlanır. Kvant məhdudiyyətinin 
olmadığı istiqamətlərin sayı kiçikölçülü quruluşları təsnifata 
bölməyə imkan verir. Bunlar kvant çuxurları, kvant məftilləri 
və kvant nöqtələridir. 
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1.2.2. Yükdaşıyıcıların ballistik daşınması 
Bərk cisimlərdə yükdaşıyıcıların hərəkətinin xüsusiyyət-

ləri əsasən onların səpilməsi ilə təyin olunur. Elektron başqa 
elektronlarla toqquşarkən, yaxud qəfəs rəqslərindən, defektlər-
dən, mühitlərin sərhədlərindən səpilərkən onların energetik halı 
dəyişir. İki ardıcıl səpilmə aktı arasındakı məsafə sərbəst uçuş 
məsafəsi adlanır. 

Makroskopik sisemlərdə orta sərbəst uçuş məsafəsi 
sistemin öz ölçülərindən çox kiçik olur. Belə sistemlər üçün 
aşağıdakılar doğrudur: 

– yükdaşıyıcıların səpilməsi lokal xarakter daşıyır, yəni 
fəzanın müəyyən nöqtələrində baş verir; 

–səpilmə zamana görə fasiləsiz olaraq baş verir; 
– səpilmə və yükdaşıyıcıları hərəkətə gətirən sahələr o 

qədər zəifdir ki, səpilmənin və sahənin təsirilə elektronların ta-
razlıq halından kənara çıxmaları bir–birindən ayırmaq müm-
kündür; 

Bütün bu deyilənlər makroskopik sistemlərdə yükdaşıyıcı-
ların hərəkətini kinetik Bolsman tənliyi ilə təsvir etməyə imkan 
verir. 

Nanoquruluşlarda isə yükdaşıyıcıların daşınma şəraiti 
tam fərqlidir. Nanoobyektin ölçüləri sərbəst uçuş məsafəsindən 
kiçikdirsə yükdaşıyıcılar səpilmədən hərəkət edirlər. Belə 
daşınma ballistik daşınma (və yaxud ballistik nəql) adlanır. Bu 
halda yuxarıda göstərilən müddəalar öz qüvvəsini itirir. 
Ballistik daşınma ilə bağlı effektlər nanoobyektin ölçüləri ilə 
xarakterik sərbəst uçuş məsafələrinin nisbəti ilə təyin olunur.   

Məlumdur ki, bərk cisimlərdə elektronların səpilməsi 
elastik və qeyri–elastik ola bilər. Qeyri–elastik səpilmə zamanı 
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sərbəst uçuş məsafəsi daha böyük olur.  
Nanoquruluşların mühüm parametrlərindən biri Fermi 

dalğa uzunluğudur: λF=2π/kF. Burada kF – Fermi dalğa vekto-
rudur. T=0 olduqda elektronlar k≤kFbərabərsizliyi ilə xarak-
terizə edilən halda olurlar. Bu isə λ ≥ λFolan elektron 
dalğalarına uyğundur.  

Nanoquruluşun ölçülərini orta sərbəst uçuş məsafəsi və 
Fermi dalğa uzunluğu ilə müqayisə etməklə verilmiş quruluşda 
elektronun hərəkətini xüsusiyyətlərini təyin etmək mümkündür. 
Qeyd edək ki, bu parametrlər nanoquruluşun hazırlandığı mate-
rialın parametrləridir. Metallarda elektronların sərbəst uçuş 
məsafəsi hətta aşağı temperaturlarda belə 10 nm–dən böyük 
olmur. Bu isə tipik nanoquruluşların ölçüsü tərtibində və daha 
böyükdür. Buna görə də, metal nanoquruluşlarda ballistik da-
şınma çətinliklə baş verir. Bundan başqa, metallarda Fermi 
dalğa uzunluğu da çox kiçikdir və adətən (0,1÷0,2) nm təşkil 
edir. Odur ki, metallarda enerji səviyyələriin kvantlanması 
əhəmiyyətli deyil.  

Yarımkeçiricilərdə yükdaşıyıcıların sərbəst uçuş məsafəsi 
nisbətən böyük, bir neçə μm–ə qədər olur. Otaq temperaturunda 
qeyri–elastik səpilmə zamanı sərbəst uçuş məsafəsi Si üçün 
(50÷100) nm, GaAs üçün ~120 nm–dir. Aydındır ki, yarimkeçi-
rici nanoquruluşlarda ballistik daşınmanı reallaşdırmaq asandır. 
Bundan əlavə, yarimkeçirici materiallarda Fermi dalğa uzun-
luğu (30 ÷50) nm tərtibində olur. Nanoquruluşun ölçüləri bu 
kəmiyyətlərlə eyni tərtibli olarsa kvant məhdudiyyətləri nəticə-
sində enerjinin kvantlanması mühüm əhəmiyyətli amilə çevri-
lir. Enerjinin kvantlanması isə nanoquruluşun elektron xassə-
lərini və yükdaşıyıcıların daşınmasını təyin edir. 
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1.2.3. Kvant interferensiyası 
Nanoölçülü quruluşlarda elektron dalğalarının həm öz 

aralarında, həm də qeyri–bircinsliklərlə qarşılıqlı təsiri işıq dal-
ğaları halında olduğu kimi, interferensiya ilə müşayiət oluna 
bilər. Lakin, elektron dalğalarının interferensiyasının bəzi 
xüsusiyyətləri var. İlk növbədə nəzərə alınmalıdır ki, işıq dal-
ğalarından fərqli olaraq elektronlar elektrik yükünə malikdirlər. 
Bu isə lokal statik elektrik və yaxud elektromaqnit sahəsi ilə 
elektonları idarə etmək və bununla da elektron dalğalarının 
yayılmasına təsir göstərmək olar. 

Elekromaqnit sahəsi elektronun dalğa funksiyasının fa-
zasını dəyişdirir (Aharonov–Bohm effekti). Şəkil 1.2–də 
Aharonov–Bohmeffektini müşahidə etmək üçün təcrübə qur-
ğusunun sxemi göstərilmişdir. Mənbədən gələn elektron dəstəsi 
“M” müstəvisində iki dəstəyə ayrılır və maqnit sahəsinin hər 
iki tərəfi ilə yayılır (şəkil 1.2, a). “N” müstəvisində elektron 
dəstələri yenidən birləşir və interferensiya baş verir. Ayrılıqda 
yayılan dəstələrdə elektronların fazalar fərqi bu dəstələrin 
arasındakı maqnit seli ilə təyin olunur. Maqnit seli dəyişdikdə 
interferensiya mənzərəsi və bununla bağlı olaraq quruluşun 
elektrikkeçiriciliyi də dəyişir.  

 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.2. İnterferensiya mənzərəsinin maqnit sahəsi ilə (a) və 
statik elektrik sahəsi ilə (b) idarə olunması 

 

M N
a) b)
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İnterferensiya mənzərəsini statik elektrik sahəsi ilə idarə 
etmək üçün şəkil 1.2. b–də göstərilən sxemdən istifadə etmək 
olar. Kondensatorun elektrodlarında gərginliyin dəyişməsi 
maqnit sahəsinin dəyişməsi ilə baş verən ossilyasiyaların 
dəyişməsinə səbəb olur. 

 

1.2.4. Yükdaşıyıcıların tunel keçidləri 
Tunel keçidləri 

yükdaşıyıcının poten-
sial çəpərlə məhdudlaş-
mış hissədən keçməsi 
zamanı baş verə bilər. 
Potensial çəpərdən keç-
mə o vaxt tunel keçidi 
adlanır ki, elektronun 
enerjisi çəpərin hündür-
lüyündən az olsun.  

Klassik mexani-
ka baxımından belə 
effekt mümkün deyil. Lakin, ikili korpuskulyar–dalğa  təbiəti 
olan kvant zərrəcikləri üçün bu real effektdir.  

Şəkil 1.3–də elektronun düzbucaqlı potensial çəpərlə qar-
şılıqlı təsiri göstərilmişdir.    

Klassik mexanikaya görə enerjisi E<U0 olan zərrəcik 
soldan sağa hərəkət edərək potensial çəpərə yaxınlaşdıqda 
ondan qayıdıb əks istiqamətdə hərəkət edəcək. E>U0 olan 
elektronlar çəpəri aşıb hərəkəti davam etdirəcəklər. Kvant 
mexanikasında isə başqa mənzərə müşahidə olunur.  

Əvvəla, hətta E>U0olduqda belə elektronun potensial 
çəpərdən əks olunaraq geri qayıtmaq ehtimalı sıfırdan fərqlidir. 

Şəkil 1.3.Zərrəciyin potensial 
çəpərdən keçməsi 

U(x)

U0

E 

II III

x

I

0 1 
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Bundan başqa, E<U0 olanda belə elektronun potensial çə-
pərdən “sızıb” 3–cü hissəyə keçmə ehtimalı var. Zərrəciyin 
belə hərəkəti Schroedinger tənliyiilə təsvir edilir: ∇ Ψ + 2mℏ (E − U )Ψ = 0. 

Burada Ψ–mikrozərrəciyin dalğa funksiyasıdır. 1–ci və 
3–cü hissələr üçün Schroedinger tənliyi eyni şəkildədir. Odur 
ki, 1–ci və 2–ci hissələrə baxmaq kifayətdir. 1–ci hissə üçün 
tənlik aşağıdakı şəkildə olur: ∇ Ψ + k Ψ = 0. 

Analoji olaraq 2–ci hissə üçün ∇ Ψ + k Ψ = 0. 
Burada k = ℏ 2m E;      k = ℏ 2m (E– U ). 

Son nəticədə dalğa funksiyaları üçün aşağıdakı ifadələr 
alınır: Ψ = A e + B e        x<0 olduqda Ψ = A e 0<x < L olduqda 

Burada  toplananı 1–ci hissədə x oxu istiqa-

mətində,  toplananı isə xoxunun əksi istiqamətində ya-
yılan dalğalara uyğundur. Sonuncu potensial çəpərdənəks 
olunmuşdalğadır. A1 və B1 –uyğun dalğaların amplitudlarıdır. 

R=  nisbəti mikrozərrəciyin çəpərdən əksolunma ehtimalıdır. 

Uyğun olaraq  toplananı 2–ci hissədə x oxu 
boyunca yayılan dalğaya uyğundur. Bu dalğanın A2amplitudu-
nun kvadratı mikrohissəciyin 2–ci hissəyə nüfuz etməsinin 
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ehtimalını təyin edir. D=  nisbəti çəpərin şəffaflıq əmsalı 

adlanır. 
A2≠0olduğu üçün mikrozərrəciyin 2–ci hissənin dərinlik-

lərinə nüfuz etməsi müəyyən ehtimalla baş verir. Bu ehtimal 
 dalğa funksiyasının kvadratı ilə mütənasibdir: w = Ψ = A e ℏ (U E) 

Bu ehtimalın mövcudluğu mikrozərrəciklərin sonlu eni 
olan potensial çəpərdən sızıb keçməsini mümkün edir. Belə 
sızma, başqa sözlə, enerjisi çatmadığı halda mikrozərrəciyin 
potensial çəpəri keçməsi hadisəsi tunel effekti adlanır. Məlum-
dur ki, potensial çəpərin şəffaflıq əmsalı aşağıdakı kimi təyin 
olunur: D = D e ℏ (U E), 
burada D0 – potensial çəpərin formasından asılı olan mütəna-
siblik əmsalıdır.  

Tunel effektinin mühüm bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, potensial çəpərdən sızma zamanı mikrozərrəciklərin enerjisi 
dəyişmir, onlar çəpərə hansı enerji ilə daxil olursa həmin enerji 
ilə də çəpərdən çıxır. 

Tunel effekti elektron cihazlarında mühüm rol oynayır. 
Bu effekt qüvvətli elektrik sahəsinin təsirilə elektronların 
emissiyası, dielektrik təbəqələrdən cərəyan keçməsi, p–n 
keçidlərin deşilməsi kimi hadisələrə səbəb olur. Tunel effekti 
əsasında tunel diodları, aktiv təbəqəli elementlər hazırlanır. 
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1.3. Kvant ölçü effektləri 

Ölçü effekti–maddənin xassələrinin onun həndəsi ölçülə-
rindən asılılığıdır. Bu effekt o vaxt baş verir ki, maddənin 
ölçüləri heç olmazsa bir fəza istiqamətində hər hansı bir kritik 
Lk kəmiyyəti ilə eyni tərtibli olsun. Klassik ölçü effektləri üçün 
Lkklassik kəmiyyətdir. Məsələn, diffuziya uzunluğu, elektronun 
sərbəst uçuş məsafəsi və s. Kvant ölçü effektləri o vaxt baş 
verir ki, Lkməsafəsi kvant kəmiyyəti olan de–Brogliedalğa 

uzunluğuna () bərabər olsun. Bu zaman quruluşun ölçüləri 
heç olmasa bir istiqamət üzrə de–Brogliedalğa uzunluğuna 
bərabər olmalıdır. Kvant ölçü effektləri elektronun dalğa təbiəti 
ilə bağlıdır. Nanoelementlərdə elektronun özünü aparması 
elektron dalğalarının sərhəddən əks olunması, elektron dalğala-
rının interferensiyası, potensial çəpərlərdən tunel keçidləri ilə 
təyin olunur. Bu hadisələr nanoquruluşlarda kvant ölçü effekt-
lərini izah edir. Misal olaraq, elektronların enerjisinin kvant-
lanmasını, qalınlığı nanometrlərlə ölçülən dielektrik təbəqələr-
dən elektonların keçməsini, elektrik müqavimətinin kvantlan-
masını və s. göstərmək olar.   

Metallarda çox da yüksək olmayan temperaturlarda 

≈0,55nm; bu kristalların qəfəs sabiti ilə müqayisə olunan 
ölçüdür. Yarımkeçiricilərdə elektronun effektiv kütləsindən, 

qadağan zonanın enindən və s. asılı olaraq de–Brogliedalğa 
uzunluğunun qiyməti geniş diapazonda dəyişə bilər. Məsələn, 

Si üçün =8 nm; GaAs üçün =30 nm; yarımmetal olan Bi 

üçün =80 nm. 
Yarımkeçiricilərdə de–Brogliedalğa uzunluğu metallara 

nisbətən daha böyük olduğu üçün onlarda kvant ölçü effektlə-
rini reallaşdırmaq daha asandır. Odur ki, nanoelektronikada 
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tətbiq etmək üçün əsasən yarımkeçiricilərdə baş verən kvant 
ölçü effektləri tədqiq edilir.  

 
1.4. Kvant çuxurları 

 
Bunlar ikiölçülü (2D)quruluşlardır, kvant məhdudiyyəti 

yalnız bir– təbəqənin səthinə perpendikulyar–z istiqamətində 
olur, xymüstəvisində isə yükdaşıyıcılar sərbəst hərəkət edə 
bilər. Belə quruluşda elektronun enerjisi Z istiqamətində kvant-
lanır,X və Y istiqamətlərində isə kəsilməz toplananlardan 
ibarətdir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.4. Kvant çuxuru və onun sxematik təsviri 
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Nazik kvant təbəqələrində elektronları ikiölçülü elektron 
qazı adlandırırlar(şəkil 1.4).Ən sadə kvant çuxuru kifayət qədər 
nazik (adətən 1÷10 nmqalınlıqlı) yarımkeçirici təbəqədir. İlk də-
fə yarımmetal olan bismut və yarımkeçirici olan InSb nazik 
təbəqələrində kvant ölçü effekti müşahidə olunmuşdur. Kvant 
quruluşları hazırlamaq üçün heteroquruluşlardan istifadə edilir: 

.
Enerji 

En

E2

E1

koordinat

L



35 
 

ensiz qadağan zonalı nazik yarımkeçirici təbəqəsi nisbətən enli 
zonalı iki yarımkeçirici təbəqənin arasında yerləşdirilir: ikiqat 
heteroquruluş (şəkil 1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.5. İkiqat heteroquruluş (yuxarıda) və onun enerji 
diaqramı (aşağıda) 

 
Nəticədə, elektron bir istiqamətdə qapalı vəziyyətdə olur, 

digər iki istiqamətdə isə o sərbəst hərəkət edə bilir. Adətən 
kvant çuxurunun eni 10 nm–ə qədər olur. Çuxurun enini dəyiş-
dikdə heteroquruluşun elektrik və optik parametrləri dəyişir. 
Kvant çuxurları hazırlamaq üçün bir neçə mükəmməl texnoloji 
üsul işlənmişdir. Lakin, ən yaxşı nəticələr molekulyar–şüa epi-
taksiya üsulu ilə hazırlanmış kvant heteroquruluşlarda alınmış-
dır. Heteroquruluşlar müxtəlif materiallar əsasında hazırlana 
bilər. Lakin, kvant çuxurları yaratmaqüçün ən münasib mate-
riallar GaAs birləşməsi və nisbətən enli zonalı AlxGa1–xAs 
(x=0,15÷0,35) bərk məhluludur.  

Hazırda kvant çuxurları lazerlər, elektronların yürüklüyü 
yüksək olan tranzistorlar yaratmaq üçün geniş istifadə edilir. 
Kvant çuxurları əsasında infraqırmızı fotodetektorlar hazırlan-
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mışdır. Rezonans tunel diodlarında iki potensial çəpər ara-
sındakı kvant çuxuru mənfi diferensial müqavimət yaratmaq 
üçün istifadə edilir. 

 
1.5. Kvantməftilləri 

 
Kvant məftilləri (kvant naqilləri)bir ölçülü (1D) quruluş-

lardır. Kvant nazik təbəqələrindən fərqli olaraq onlar iki 
istiqamətdə kvant məhdudiyyətinə, yəni iki istiqamətdə kvant 
ölçü effektinin şərtlərini ödəyən, nanometr tərtibli ölçülərə 
(1÷10 nm) malik quruluşlardır. Həmin istiqamətlərdə yükdaşı-
yıcıların hərəkəti kəskin şəkildə məhdudlaşır və elektronun 
enerjisi kvantlanmış olur. Yükdaşıyıcılar sərbəst olaraq yalnız 
bir istiqamətdə (məftilin oxu boyunca) sərbəst hərəkət edə 
bilərlər (şəkil 1.4). Bu quruluşlarda sərbəst elektronlar üçün 
potensial çuxur ikiölçülü olur. Beləliklə, yükdaşıyıcıların ener-
jisi bir istiqamətdəki kinetik toplanan və iki başqa istiqamətdə 
kvantlanmış toplananlarla ifadə olunur׃ 
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Enerjinin kvantlanması nəticəsində kvant məftillərinin 
elektrik müqaviməti klassik R=ρl/S düsturu ilə hesablana 
bilməz. Müqaviməti hesablamaq üçün kvant məhdudiyyəti olan 
istiqamətdə elektronun enerji spektrini dəqiq hesablamaq 
lazımdır. Enerji diskret dəyişdiyi üçün müqavimət də diskret-
qiymətlər alacaq.  

Kvant ipinin diametri azaldıqca kvant effektləri güclənir. 
Yarımkeçiricilərdə kvant effektləri artıq 100 nm–də özünügös-
tərir və diametr azaldıqca daha da güclənir.  
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Kvant naqillərinə ən yaxşı nümu-
nə karbon nanoboruları və yarımkeçirici  
heteroquruluşlardır. Karbon nanoboru-
lardan elektrik keçiriciliyi misə nisbətən 
dəfələrlə yüksək, kütləsi isə dəfələrlə az 
olan naqillər hazırlamaq mümkündür. 
Belə naqillərin üstünlüklərinə onların 
kimyəvi aktivliyinin aşağı, dartılmaya qarşı möhkəmliyinin isə 
yüksək olmasını misal göstərmək olar. Karbon nanoboruları 
artiq fotonların sıxlığı böyük olan displeylər və lazerlər yarat-
maq üçün istifadə edilir. Məlumdur ki, yarımkeçirici lazerlərin 
əsas parametrlərindən biri olan astana cərəyanının qiymətinin 
mümkün qədər aşağı olması çox mühüm məsələdir. Tədqiqatlar 
göstərir ki, injeksiya tipli lazerlərdə aktiv element kimi kvant 
ipləri istifadə olunarsa astana cərəyanı mövcud qurğulara 
nisbətən daha da azala bilər.Kvant məftilləri almaq üçün müx-
təlif üsullar var. Məsələn, litoqrafiya üsulları ilə yarımkeçirici 
lövhədən nazik bir zolağın ayrılması (şəkil 1.6, a). Bu halda 
müəyyən qalınlıqlı kvant ipi almaq üçün məhz həmin qalın-
lıqda zolağın alınması vacib deyil. Məsələ ondadır ki, aşılan-
dırılaraq alınan zolağın yan üzlərində səth halları yaranır ki, 
onlar da əsas yükdaşıyıcılarla yoxsullaşmış təbəqə yaradır. 
Belə yoxsullaşmış təbəqə keçirici kanalın daha da daralmasına 
səbəb olur. Bunun nəticəsindəkvant effektlərini böyük, onlarla 
nanometr enə malik zolaqlarda da müşahidə etmək olur. 

Şəkil 1.6, b–də göstərilən quruluşda yarımkeçirici quru-
luşun üzərinə ensiz pəncərə saxlamaq şərti ilə metal elektrod 
çökdürülür və Schottky kontaktı yaradılır. Pəncərə altında isə, 
şəkildən göründüyü kimi, ensiz bir sahədə elektron qazı biröl-
çülü olur, yəni, kvant məftili əmələ gəlir. Belə birölçlü quru-
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luşun bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, idarəedici elektrodda 
gərginliyi dəyişməklə kvant məftilinin effektiv enini və orada 
elektronların konsentrasiyasını idarə etmək olar.  

 

Şəkil 1.6. Submikron litoqrafiya üsulları ilə alınmış, kvant 
məftil olan yarımkeçirici heteroquruluşlar. 

1–enli qadağan zonalı yarımkeçirici (məsələn, AlxGa1-xAs);  
2–ensiz qadağan zonalı yarımkeçirici (məsələn, GaAs); 3–metal rəzə. 

 Heterosərhəd yaxınlığında yaranan ensiz keçirici kanal ştrixlənmiş xətlə 
göstərilmişdir. Elektronlarla yoxsullaşmış hissələr ştrixlənmişdir 

 
Kvant məftili almaq 

üçün başqa üsullar da var. 
Şəkil 1.7–də təsvir edilən 
üsul kvant məftilləriolan 
quruluşlar əsasında lazer-
lərin hazırlanmasında isti-
fadə edilmişdir. Enli zona-
lı yarımkeçirici altlıq (mə-
sələn AlxGa1-xAs) üzərində 
en kəsiyi üçbucaq şəklində 
olan bir və ya bir–birinə 
paralel bir neçə kanal açılır. Altlıq üzərində epitaksiya üsulu ilə 
kvant çuxuru – ensiz zonalı nazik təbəqə (məsələn, GaAs), 
onun üzərinə isə yenə də enli zonalı təbəqə çökdürülür. Bu 
zaman kvantlanmış enerji səviyyələri kanalın dibində lokal-
laşmış olur. Odur ki, kanalın dibində onun uzunluğu boyunca 
kvant məftili yaranır. 

b) a) 

Şəkil 1.7. Ensiz kanalı olan altlıq 
üzərində heteroquruluş 
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1.6. Kvant nöqtələri 
 

Kvant nöqtələri təcrid olunmuş sıfırölçülü (0D) nano-
obyektlərdir, yükdaşıyıcıların hərəkəti hər üç istiqamətdə məh-
duddur. Hər üç istiqamətdə elektronların hərəkəti kvantlan-
mışdır: 

E= ћ2π2n1
2/2m*Lx

2+ ћ2π2n2
2/2m*Ly

2+ ћ2π2n3
2/2m*Lz

2 

Burada n1,n2, n3 =1,2,....., Lx,Ly,Lz –X, Y və Z istiqa-
mətlərində nazik təbəqənin qalınlıqlarıdır. 

 Atomların və kvant nöqtələrinin 
energetik xarakteristikaları oxşar olduq-
larından kvant nöqtələrini bəzən “süni 
atomlar” adlandırırlar. Kvant nöqtələri az 
sayda atomlardan təşkil olunmuşdur. Bu 
mənada onlara atom klasterləri və nano-
metrik ölçülü kristallar daha yaxındır. 

Hələ Qədim Misirdə müxtəlif şü-
şələri rəngləmək üçün sintez edilən metal nanohissəcikləri ilk 
kvant nöqtələri olmuşlar. Lakin, daha ənənəvi və geniş məlum 
olan kvant nöqtələriyarımkeçirici altlıq üzərində göyərdilmiş 
GaN hissəcikləri və GdSe nanokristallarının kolloid məhlulları-
dır. Hazırda kvant nöqtələri alınmasının çoxlu üsulları məlum-
dur. Onları nanolitoqrafiyanın köməyilə nazik yarımkeçirici 
heteroquruluşlu təbəqələrdən kəsmək olar, spontan olaraq bir 
yarımkeçirici materialın həcmində başqa bir növ yarımkeçirici 
materialın nanoölçülü qoşmaları şəklində formalaşdırmaq olar. 
Molekulyar–şüa epitaksiya üsulu ilə altlıq və çökdürülən təbə-
qənin elementar özəklərinin parametrləri çox fərqli olduqda 
altlıq üzərində piramida şəklində kvant nöqtələri almaq olar. 
Sintez prosesinə nəzarət etməklə verilmiş xassələrə malik olan 
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kvant nöqtələri almaq mümkündür. Kolloid sintez üsulu ilə 
alınan, flüoressensiya edən kvant nöqtələri xüsusi maraq kəsb 
edir. Məsələn, kadmium halkogenidləri əsasında kvant nöq-
tələri ölçülərindən asılı olaraq müxtəlif rəngli şüalar verə bilər. 
Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, onlar spektrin geniş diapazo-
nunda enerjini udur, lakin spektrin ensiz bir hissəsində işıq 
dalğaları buraxır. Hazırda LG şirkəti tərəfindən kvant nöqtələri 
əsasında displeylərin prototipi yaradılmışdır, Nexxus Lighting 
şirkəti isə kvant nöqtələrindən istifadə etməklə işıq diodlu 
lampa hazırlamışdır. 

Kvant nöqtələri özlərini atom kimi apara bilər. Onlar işıq 
dalğalarını udur və bu zaman elektronlar yüksək enerji səviy-
yələrinə keçirlər. İşıq şüalandırdıqda isə elektronlar aşağı enerji 
səviyyələrinə qayıdırlar. Heteroquruluşlarda yaradılan kvant 
nöqtələrində kvant ölçü effektləri ən qabarıq şəkildə özünü 
göstərir. 

Kvant nöqtələrinin öl-
çüləri bir neçə nanometr tər-
tibində olur. Real molekul 
ilə analoji olaraq kvant 
nöqtəsibir neçə  atomdan 
ibarət ola bilər. Kvant nöqtələri yarımkeçiricilərdə kvant ölçü 
effektlərinin reallaşması üçün ən yaxşı obyektlərdir. Belə ki bu 
materiallarda kvant ölçü effektləri baş verən zaman elektron 
xassələrinin modifikasiya olunması daha aydın şəkildə gö-
rünür. 

Kvant nöqtələrinin maraqlı xassələrindən biri onun qada-
ğan zonasının eninin makroskopik ölçülü eyni materiala nis-
bətən böyük olmasıdır. Kvant nöqtəsi nə qədər kiçik olarsa, qa-
dağan zonanın eni bir o qədər böyük olar. Məsələn, GaAs üçün 
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Eg=1,52eV; 933 molekuldan ibarət GaAs kvant nöqtəsində 
Eg=2,8 eV; 465 molekuldan ibarət GaAs–də Eg=3,2eV. Şəkildə 
kvant nöqtəsinin modeli sxematik olaraq göstərilmişdir. 

Baxılan elementar kiçikölçülü quruluşlar müəyyən mə-
nada ideallaşdırılmış obyektlərdir. Aydındır ki, praktiki maraq 
kəsb edən kiçikölçülü quruluşlar hər hansı altlıq üzərində 
yerləşməli və digər quruluş və funksional elementlərlə kontakt-
da olmalıdır. Digər tərəfdən cihaz tətbiqləri üçün bir neçə ele-
mentar quruluşların kombinasiyası tələb olunur.  

Kiçik ölçülü quruluşların hazırlanması üçün iki prin-
sipial yaxınlaşmadan istifadə edilir ki, bunlardan biri “həndəsi” 
digəri isə “elektron”  yaxınlaşması kimi xarakterizə oluna bilər. 
Həndəsi yaxınlaşma nanometr ölçülü obyektlərin yaradılmasını 
təmin edən texnologiyaların istifadəsinə, elektron yaxınlaşması 
isəelektrik sahəsi vasitəsilə yarımkeçiricilərdə müəyyən tip 
keçiriciliyə və konsentrasiyaya malik olan  oblastların ölçü-
lərinin idarə olunmasına əsaslanır. Bunun üçün məlum metal–
dielektrik–yarımkeçirici və metal–yarımkeçirici quruluşundan, 
həmçinin yarımkeçirici heteroquruluşlardan istifadə edilir.  

 
1.7. Nanoquruluşların elementləri. Sərbəst səthlər və 

fazalararası sərhədlər 
 

Sərbəst səth.Mikro– və nanoquruluşların yaradılmasında 
elementlərin səthinin vəziyyəti mühüm amildir. Səthlər bir 
neçə qrupa ayrılır: 

– sərbəst (atomar təmiz) səth: vakuumda formalaşmış və 
başqa atomlarla çirklənməmiş səth;  

– örtülmüş səth: üzərində adsorbsiya olunmuş təbəqə olan 
səth;  
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Kovalent və yaxud ion rabitələri qırılmış səth atomları 
müəyyən qaydada qruplaşa bilər. Bu halda atomlararası mə-
safələr həcmdəkinə nisbətən böyük və yaxud kiçik ola bilər. Ən 
yaxın qonşu olan səth atomları yaxınlaşaraq öz aralarında ra-
bitələr əmələ gətirirlər və bununla da sistemin enerjisini azal-
dırlar. Bu zaman səthin rekonstruksiyası baş verir. Yeni vəziy-
yət atomların həcmdəkinə nisbətən dəyişmiş mövqeləri və yeni 
elementar özəklərin yaranması ilə xarakterizə olunur. İki cür 
rekonstruksiya mümkündür. Konservativ rekonstruksiya zama-
nı səth təbəqəsində atomların sayı dəyişmir; rekonstruksiya an-
caq atomların yerini dəyişməsindən ibarət olur. Qeyri–konser-
vativ rekonstruksiya zamanı rekonstruksiya olunmuş səth təbə-
qəsində rabitələrin yenidən qurulması nəticəsində atomların bir 
hissəsi səthi tərk edir və səth təbəsində atomların sayı azalır. 
Rekonstruksiya olunmuş səthin xüsusiyyətləri onun elektron 
xassələrinə və sonradan başqa materialların epitaksial təbəqə-
lərinin çökdürülməsinə təsir edir. 

Səthdə adsorbsiya olunmuş atom və molekullar bərk 
cismin həcmi üçün xarakterik olmayan rabitələr yaradır. 
Nəticədə səth yaxınlığındakı layın atom quruluşu, uyğun olaraq 
fundamental elektron xassələri bərk cismin həcmi və rekon-
struksiya olunmuş səthi ilə müqayisədə xeyli fərqli olur. Odur 
ki, bu şəkildə modifikasiya olunmuş iki sərbəst səth bir–birinə 
yaxınlaşdırılanda, alınan quruluşun xassələri əsaslı surətdə 
dəyişəcək. Deyilənlərdən aydındır ki, sərbəst səthə nanoquru-
luşların mühüm elementlərindən biri kimi baxmaq lazımdır. 
Burada xüsusi səth adlandırılan və nanoquruluşlar üçün mü-
hüm əhəmiyyətə malik olan bir parametrə baxaq. Xüsusi səth 
dedikdə vahid kütləyə (məsələn, 1 qram) malik nanomaterialın 
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bütün quruluş elementlərinin sərbəst səthlərinin cəmi nəzərdə 
tutulur. Ölçü vahidi – m2/g. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nanomaterialları, o cümlədən 
polimer nanokompozisiyaları xarakterizə edən əsas parametr-
lərdən biri onların dispersliyidir. Disperslik – nanohissəciklərin 
ölçülərinin nə dərəcədə kiçik olduğunu göstərir.  

Təbii ki, elementlərin ölçüləri nə qədər kiçik olarsa, yəni 
disperslik dərəcəsi nə qədər yüksək olarsa xüsusi səth bir o qə-
dər böyük olar. Xüsusi səthin böyük olması isə səth xassələ-
rinin həcmə nisbətən daha çox fərqlənməsinə gətirir. Nəzərə 
alınsa ki, nanoquruluşların xassələri əsasən səthin xassələri ilə 
təyin olunur, xüsusi səthin nə dərəcədə mühüm parametr 
olduğu aydın olur. 

Fazalararası sərhədlər. Fazalararası sərhədlər müxtəlif 
fiziki xassələrə malik olan materiallar arasında yaranır. Kon-
takta gətirilən hər bir materialın səthi yaxınlığında elektron 
quruluşu həcmə nisbətən fərqli olan səth təbəqəsi mövcuddur. 
Bu isə səth yaxınlığında elektron, maqnit, kimyəvi xassələrinin 
dəyişməsinə səbəb olur. Səth təbəqəsinin qalınlığı kontakta 
gətirilən materialların fiziki təbiətindən asılıdır. Məsələn, 
elektron xassələrinin həlledici olduğu təbəqələrin qalınlığı mü-
hitdə elektrik sahəsinin ekranlanma məsafəsi ilə təyin olunur. 
Metallar üçün bu məsafə 0,1nmtərtibində, yarımkeçiricilər 
üçün ~(0,1÷1,0)µm tərtibində olur. Səthin ümumi xarakteris-
tikasında ölçü effektləri də mühüm rol oynayır. Yarımkeçirici 
materiallar halında ən optimal, yaxşı idarə olunan xassələr 
monokristallar arasındakı sərhədlərdir. Monokristal fazalar ara-
sındakı sərhədlərdə potensial çəpər yaranması üçün aşağıdakı 
şərtlərdən biri ödənilməlidir: 
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–kontakta gətirilən yarımkeçiricilər eyni kimyəvi tərkibə 
malikdirsə, əsas yükdaşıyıcıların növü fərqli olmalıdır; 

–kontakta gətirilən yarımkeçiricilərdə əsas yükdaşıyıcı-
ların növü eynidirsə, onların konsentrasiyası bir–birindən çox 
fərqlənməlidir; 

–kimyəvi tərkibləri müxtəlif olan yarımkeçiricilərin qəfəs 
sabitləri çox yaxın, ideal halda isə bərabər olmalıdır. 

Eyni kimyəvi tərkibə malik materialların sərhədində 
potensial çəpər enli və hamar olur. Bu aşqarların yenidən pay-
lanmasının nəticəsidir. Aşqarların yenidən paylanması kontakt 
sahələrinə donor və yaxud akseptor xassələri verir.  

Müxtəlif kimyəvi tərkiblərə malik materialların kontak-
tında komponentlərin qarşılıqlı diffuziyası bir neçə monoatom 
qalınlıqlı layda baş verir. Belə sərhədlərdə kəskin, pilləşəkilli 
potensial çəpərlər yaranır. Misal olaraq, A3B5vəA2B6qrup ikili  
birləşmələrin, bundan başqaüçlü və dördlü birləşmələrin əmələ 
gətirdiyi heteroepitaksial quruluşları göstərmək olar. Bu zaman 
əsas şərtlərdən biri kristal qəfəslərin bir–birilə uzlaşmasıdır. Bu 
komponentlərdən ifrat qəfəslər kimi quruluşlar formalaşır.  

 
1.8. Kvant–ölçülü quruluşların texnologiyasının 

problemləri 
 

Nanoölçülü quruluşların, başqa sözlə, nanoquruluşların 
tədqiq edilməsi və tətbiq imkanlarının araşdırılması bilavasitə 
onların alınma texnologiyalarının inkişafı ilə bağlıdır və bir çox 
hallarda bu texnologiyalarla təyin olunur.  

Bir çox hallarda nanoquruluşların hazırlanmasında tələb 
olunan xassələrə malik yarımkeçirici heterokeçidlərin yaradıl-
ması zəruri olur.  
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Bunun üçün ilk növbədə uyğun yarımkeçirici materiallar 
cütünü tapmaq lazımdır. Materialların seçilməsi zamanı hazır-
lanan nanoquruluşun növü nəzərə alınmalıdır. Heterokeçid əsasın-
da ikiölçülü elektron qazı olan quruluş yaratmaq üçün əsas tələb 
hər iki yarımkeçiricinin qəfəs sabitlərinin yaxın olmasıdır. Bu şərt 
ödənilmədikdə heterosərhəd yaxınlığında yüksək sıxlığa malik 
dislokasiyalar yaranır. Bu isə heterokeçidin xassələrini xeyli pis-
ləşdirir. Nəticədə kvant məhdudiyyətləri ilə bağlı effektlər mü-
şahidə olunmur.  

Çox nazik təbəqələrdən ibarət ifrat qəfəslərdə isə qəfəs 
parametrlərinin uyğunluğu vacib deyil. Nazik təbəqələrdə bu 
uyğunsuzluğa görə dislokasiyalar yaranmır. Qəfəs parametr-
lərinin fərqlənməsi isə təbəqələrin elastik deformasiyasına sə-
bəb olur. Bu isə sistemin enerji spektrini dəyişdirir.  

Nanoquruluşlar hazırlamaq üçün GaAs–AlxGa1-xAs hete-
rokeçidi çox istifadə olunur. AlxGa1-xAs bərk məhlulunun 
istənilən tərkibində bu materialların kristal qəfəsləri bir–birilə 
çox yaxşı uzlaşır vəbuna görə də mükəmməl 
heterokeçidlərəmələ gətirirlər. Bundan başqa A3B5yarımkeçirici 
birləşmələri arasında daha bir neçə ideal heterocütlər var. Misal 
olaraq, InP–In0,53Ga0,47As cütünü göstərmək olar. Lakin, bu 
cütlərin qəfəs sabitləri bərk məhlulun ancaq bir neçə tərkibində 
bir-birilə uyğun gəlir. Məhz bu səbəbdən onların qadağan zo-
nalarının Eg enini dəyişmək olmur. Kvant heterokeçidləri hazır-
lamaq üçün başqa qruplara aid olan yarımkeçirici materiallar 
çox nadir hallarda istifadə edilir. 
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Nanohetero-
keçidlər texnologi-
yasına qoyulan əsas 
tələblərdən biri də 
dəyişən tərkibli ara-
lıq təbəqənin qalın-
lığı bir neçə qəfəs 
sabiti qədər olan 
çox kəskin hetero-
keçidlərin alınma-
sıdır. Bu onunla 
bağlıdır ki, aralıq təbəqənin qalınlığı nisbətən böyük olan səlis-
heterokeçidlərdə kvant ölçü effektləri demək olar ki, müşahidə 
olunmur.  

Texnologiyaların üzərinə qoyulan başqa bir tələb 
mürəkkəb profilə malik tərkibin və aşqarlanmanın alınması 
imkanıdır. İfrat qəfəslər hazırlayanda böyüyən təbəqənin tər-
kibini tam periodik olaraq dəyişmək lazımdır. Bu zaman 
tərkibin dəyişmə periodu bir neçə nanometr ola bilər. δ–tə-
bəqələr və aşqarlanma dərəcəsi dəyişən quruluşlar yetişdirəndə 
aşqarların konsentrasiyasını yüksək dəqiqliklə dəyişmək la-
zımdır.   

Qeyd edək ki, δ–təbəqə kvant ölçülü quruluşların bir 
növüdür. Bu yarımkeçiricilərin aşqarlanma profili qeyri–
bircinsdir. Aşqar ionları həcm üzrə bircins paylanmır, qalınlığı 
bir və yaxud bir neçə qəfəs sabiti qədər olan çox nazik bir tə-
bəqədə toplanır. Aşqarların ionlaşması zamanı yaranan yük-
daşıyıcılar ionların sahəsinin təsirilə bu təbəqənin yaxınlığında 
saxlanılır. İonların toplandığı təbəqənin elektrik sahəsi elek-
tronların yükü ilə ekranlanır və yekun potensial çuxur şəkil 1.9–

Şəkil 1.9. δ-təbəqənin 

enerji diaqramı 
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da göstərilən kimi olur. δ–təbəqələrin əsas fərqli cəhəti ondadır 
ki,onlarda ölçüyə görə kvantlanmış yükdaşıyıcıların nskon-
sentrasiyası~1014 cm-2tərtibində qiymət alır ki, bu da bir sıra 
quruluşlarla müqayisədə kifayət qədər yüksəkdir.lakinyükdaşı-
yıcıların yürüklüyü kiçik olur.  

Epitaksiya üsullarının heç də hamısı yuxarıda göstərilən 
tələbləri ödəmir. Məsələn, qaz nəqli epitaksiya və maye faza-
dan epitaksiya üsullarını göstərmək olar. Tərkibin və aşqarlan-
manın mürəkkəb profilinin alınması bir sıra texniki çətinlik-
lərlə bağlıdır. Nisbətən yüksək temperatur heterosərhədin dif-
fuziya nəticəsində yayılmasına səbəb olur ki, bu da dəqiq sər-
hədlərin alınmasına imkan vermir.  

Hazırda keyfiyyətli heterokeçidlər hazırlamaq üçün mo-
lekulyar–şüa epitaksiya üsulu geniş tətbiq edilir. Digər geniş 
yayılmış üsul metal–üzvi birləşmələrin qaz fazadan epitaksiya-
sıdır. Bu üsul mürəkkəb və bahalı avadanlıq tələb etmir. Lakin, 
nəzarət və idarəetmə imkanları azdır. Buna baxmayaraq kifayət 
qədər kəskin sərhədli heterokeçidlər və mürəkkəb profilli 
quruluşlar, o cümlədən ifrat qəfəslər, kvant  məftilləri və kvant 
nöqtələri almağa imkan verir.  

Litoqrafiya üsulları ilə də birölçülü və sıfırölçülü quru-
luşlar almaq mümkündür. Lakin, bunun üçün xüsusi üsullar – 
nanolitoqrafiya tətbiq edilməlidir. Çünki, ənənəvi üsullarla 
nanoquruluşlar yaratmaq çox çətindir. 

Nizamlı nanoquruluşların özünütəşkil effektlərindən isti-
fadə etməklə yarimkeçirici altlıqlar üzərində kvant nöqtələri və 
kvant ipləri uğurla yaradılır. Bu üsul heterokeçid əmələ gətirən 
materialların üzərinə xüsusi tələblər qoyur.  
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II FƏSİL. NAZİK TƏBƏQƏLƏRİN VƏ 
NANOQURULUŞLARIN YARADILMA  

ÜSULLARI 
 

2.1. Nanoquruluşların yaradılma üsulları 
 

Son onilliklərdə müxtəlif nanoquruluşların yaradılmasına 
və tədqiq edilməsinə maraq xeyli artmışdır. Bu da onunla 
bağlıdır ki, nanoquruluşlar həm ölçüləri nanometr diapazo-
nunda olan materialların fundamental elektron, optik, maqnit, 
istilik və mexaniki xassələrini aydınlaşdırmaq baxımından, 
həm də yeni cihaz və qurğular yaratmaq baxımından elmi və 
praktiki maraq kəsb edir. Nanoquruluşlarda baş verən kvant–
mexaniki effektlər, məsələn, keçiriciliyin kvantlanması, Kulon 
bloklanması və s, elektron və optik cihazların, həmçinin sen-
sorların funksional imkanlarını xeyli genişləndirməyə imkan 
verir. Optik elektronikada nanoquruluşlardan istifadə daha 
aşağı astana cərəyanlarını təmin edir, cəldliyi artırır, kvant 
nöqtələri əsasında lazerlərin şüalanma spektrini daraltmağa 
imkan verir. Nanoquruluşlar əsasında sensorlar rekord dərəcə-
də seçicilik qabiliyyətini və həssaslığı təmin edir.  

Qeyd olunduğu kimi, nanoquruluşlar yaradılmasının bü-
tün üsulları iki əsas prinsipə əsaslanır: “yuxarıdan aşağı” və 
“aşağıdan yuxarı”. Yuxarıdan aşağı prinsipinin əsas mahiyyəti 
mövcud ənənəvi inteqral sxemlərin və mikroelektromexaniki 
sistemlərin(MEMS) (1÷100)nm ölçülərə qədər mikrominiatür-
ləşdirilməsidir. Bu məqsədlə yarımkeçiricilər texnologiyasında 
istifadə olunan üsullar və proseslər təkmilləşdirilir; yeni qeyri-
ənənəvi proseslər aparılır; yeni materiallar və fiziki effektlər 
tətbiq edilir. 
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Aşağıdan yuxarı prinsipi – atom və molekullardan yığıl- 
mış nanoelektron cihazların və qurğuların yaradılmasıdır.  

Nanoquruluşlar yaratmaq üçün əsasən aşağıda göstəril-
miş üsullar tətbiq edilir:  

– vakuumda nazik təbəqələrin formalaşdırılması; 
–elektron,ion,rentgenlitoqrafiya;nanoimprint (nanoçap); 
– epitaksiya üsulları; 
– özünü təşkil və özünü nizamlama; 
– zond mikroskopiya üsulları 
Klassik optik və rentgen litoqrafiya ilə müqayisədə 

elektron litoqrafiya böyük bir üstünlüyə malikdir: Bu üsulda 
dalğa uzunluğu 0,1 nm olan sürətli elektronlar selindən istifadə 
edilir. Bu isə elektron litoqrafiyasını nano–ölçülü quruluşların 
topologiyasının yaradılması üçün çox effektiv edir. Lakin, 
rezistiv təbəqədə elektronların səpilməsi ayırdetməni 10 nm 
tərtibində məhdudlaşdırır. Nanoçap üsullarında elektron litoq-
rafiyası ilə hazırlanmış bərk ştamplar istifadə edilir. nanoçap 
vasitəsilə nanoquruluşun topoloji təsviri polimer rezistin 
üzərinə köçürülür. Belə köçürmə zamanı maksimal ayırdetmə  
(10÷20) nm olur. 

Epitaksiya üsulları (molekulyar–şüa epitaksiya, qaz faza-
dan kimyəvi çökdürmə, lokal epitaksiya və s.) kvant quruluş-
ları, heteroquruluşlar, ifrat qəfəslər və s. yaratmaq üçün effek-
tiv üsullardır. Atom səviyyəsində nazik təbəqələrin alınması 
üçün presizion (dəqiq) üsullar, molekulyar–şüa epitaksiya, 
metal–üzvi birləşmələrin qaz fazadan epitaksiyası lazerlər, 
fotoqəbuledicilər, rezonans–tunel diodları və s. yaratmaq üçün 
effektiv üsullardır. Bu üsullarla kvant çuxurları və ifrat qəfəslər 
alınır. Epitaksiya üsulları həm də kvant məftilləri və kvant 
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nöqtələri almağa imkan verir. Kvant nöqtələri və kvant məftil-
ləri  nizamlı quruluşa malik altlıqlar üzərində göyərdilir. 

Nanoçap üsulları böyük praktiki maraq kəsb edir. Bu 
üsullarda təsvirləri polimer rezist üzərinə köçürmək üçün 
elektron litoqrafiya üsulu ilə yaradılmış bərk ştamplar istifadə 
olunur. İqtisadi cəhətdən bu olduqca əlverişli üsuldur. Çünki, 
bir ştamp dəfələrlə istifadə edilə bilir. Hazırda nanoçapın 
ayırdetməsi onlarla nanometr tərtibindədir.   

Nanokristalların özünü təşkilinə əsaslanan üsullar geniş 
tətbiq edilməkdədir. Burada özünütəşkil göyərməkdə olan 
nanokristallar ilə altlıq arasındakı mexaniki gərginliklərin təsiri 
ilə baş verir. Özünütəşkil zamanı nanohissəciklər verilmiş for-
malı və ölçülü quruluşlar yarada bilər. Bu zaman sistem termo-
dinamik tarazlıq halında olur, yəni sistemin tam enerjisi mini-
mal qiymət alır. Alınan kristalların ölçüləri 30 nm–dən kiçik 
olur. Özünütəşkil proseslərinin əsas tətbiq sahələri aşağıdakı-
lardır: 

–dönən xarakterli amorflaşma–kristallaşma prosesləri; 
–amorf altlığa (polimer təbəqəsi, Si altlıq üzərində 

SiO2təbəqəsi və s.) atom klasterləri daxil etməklə nizamlı 
kvant–ölçü quruluşlarının yaradılması; 

–cihaz quruluşlarının aktiv elementləri kimi quruluş 
defektlərindən istifadə edilməsi. 

 Bir çox hallarda özünütəşkil ilə yaranmış nanoquruluşlar 
bir sıra əlavə unikal xassələrə (yüksək stabillik və radiasiyaya 
qarşı yüksək davamlılıq və s.) malik olur. Bu baxımdan altliğa 
başqa bir maddənin ionlarını daxil etməklə ion sintezi və ion 
modifikasiyası ilə alınmış heteroquruluşlar xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Belə modifikasiya nəticəsində yeni birləşmələr: sili-
sidlər, oksidlər, nitridlər, karbidlər və s. yarana bilər. Bu birləş-
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mələr inteqral sxemlərin istehsalında istifadə edilir. Misal 
olaraq, unikal fiziki xassələrinə görə geniş tətbiq olunan, kvant 
nöqtələri olan yarımkeçirici heteroquruluşları, məsələn GaAs 
altlıq üzərində İnAs kvant nöqtələri kimi quruluşları  göstərmək 
olar. Belə quruluşlarda kvant nöqtələrinin ölçüləri (4÷20) nm 
arasında dəyişir. 

Zond mikroskopiya üsullarını iki qrupa ayırmaq olar: 
litoqrafiya üsulları və qeyri–litoqrafiya üsulları. Litoqrafiya 
üsulları altlığın səthinə mexaniki təsir etməklə və yaxud səthin 
kontaktsız modifikasiya edilməsi ilə nanorelyefi formalaşdır-
mağa imkan verir. Nanoelektronikanın aktiv elementlərinin 
yaradılması üçün zondun köməyilə altlığın lokal oksidləş-
dirilməsi daha cəlbedici görünür. Üsulun mahiyyəti oksidləşə 
bilən səthdə, keçirici materialdan hazırlanmış zondun altında 
elektrik sahəsinin təsiri ilə elektrokimyəvi oksidləşmə reaksiya-
sının getməsindən ibarətdir.  

Müxtəlif nanomateriallar və nanoquruluşlar bir–birindən 
həm hazırlanma texnologiyasına, həm də funksional göstərici-
lərinə görə fərqlənir. Bu materialların hamısı ümumi olan cəhət 
onların ölçüləridir. Ölçülər onların quruluşunu və xassələrini 
təyin edir. Quruluş və xassələr isə bilavasitə hazırlanma texno-
logiyası iləbağlıdır. Odur ki, nanosəviyyədə materialların quru-
luşunu öyrənmək və dəqiq texnoloji rejimlər işləyib hazırla-
maqla yeni, qabaqcadan verilmiş xassələrə malik nanoquru-
luşlar yaratmaq olar. 
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2.2. Fotolitoqrafiya və onun problemləri 
 

Qeyd edildiyi kimi, mikroelektron qurğular üçün nazik 
təbəqələrin əsas alınma üsulları fotolitoqrafiya, qaz fazadan 
kimyəvi çökdürülmə, molekulyar-şüa və elektron-şüa epitak-
siya üsullarıdır.    

Fotolitoqrafiya özündə mexanika, optika, fotokimya kimi 
elm sahələrini birləşdirir. Istənilən çap növündə təsvirin kənar-
ları kifayət qədər aydın olmur. Sxemin ikiölçülü təsvirinin 
proyeksiya olunması kənarların təhrif olunmasına gətirir. Odur 
ki, xüsusi rezist tələb olunur ki, belə rezistdə sinusoidal modul-
yasiya olunmuş işıq dəstəsinin təsiri ilə düzbucaqlı maska for-
malaşdırılır; sonra həmin maskanın köməyilə təsvir köçürülür. 
Köçürülmə aşılandırma və ya partlayıcı litoqrafiya vasitəsilə 
aparılır. Fotolitoqrafiya zamanı altlığın maskanın altında qalan 
müəyyən hissələri də qismən işıqlanmış olur. Bunun bir sıra 
səbəbləri var. Məsələn, obyektivin fokusunun dərinliyinin opti-
mal olmaması, rezist təbəqəsinin aşağı kontrastlı olması, 
durğun dalğaların yaranması (altlıqdan dalğaların əks olun-
ması), rezistdə işığın sınması və s. Əsas səbəblərdən biri işığın 
difraksiyasıdır. Məlumdur ki, fotolitoqrafiya üsulları ilə hazır-
lanan elementlərin minimal ölçüləri işığın difraksiyası nəti-
cəsində məhdudlaşır. Minimal ölçülər istifadə edilən işığın dal-
ğa uzunluğu ilə təyin edilir. Görünən işığın dalğa uzunluğu 
(0,35÷0,7) µm, ultrabənövşəyi şüaların dalğa uzunluğu (0,1÷0,35) 
µm arasında dəyişir. Beləliklə, ultrabənövşəyi şüalardan istifadə 
etməklə fotolitoqrafiya üsulları ilə minimal ölçüləri 100 nm olan 
elementlər hazırlamaq mümkündür.  

İnteqral sxemlərdə kritik ölçülər  fotolitoqrafiya üsulları 
ilə fotorezistdə təkrarlanan minimal ölçülər və MDY tranzis-
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torun kanalının LKuzunluğudur. Litoqrafiya yarandıqdan sonra 
onun təkmilləşməsi əsasən şüaların dalğa uzunluğunu azaltmaq 
istiqamətində getmişdir. Lakin, müasir halda bu mümkün deyil. 
Odur ki, başqa təkmilləşmə üsulları axtarılır. Elementlərin 
ölçülərinin azaldılması zamanı bir sıra problemlər yaranır ki, 
onlar müasir fotolitoqrafiyanın imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu 
problemlər aşağıdakılardır: 

1. Tranzistorun ayrı-ayrı hissələrinin müqavimətlərinin 
artması; bu müqavimərləri aşqarlama yolu ilə azaltmaq müm-
kün deyil; 

2. Elementlər bir-birinə yaxın yerləşdikdə parazit tutum-
ların və cərəyanlarının yaranması; 

3. Qurğuların güzgülərində aşkar şəkildə difraksiya ha-
disəsi (hətta səth 0,5 nm dəqiqliklə emal edildikdə belə); 

4. İşıq mənbələrinin yaradılması. Hələlik ekzimer lazer 
əsasında 157 nm dalğa uzunluqlu işıq verən mənbə yaratmaq 
mümkün olmamışdır. Uzunluğu 13 nm–dən kiçik olan dalğalar 
verən mənbələr isə perspektivli deyil. Çünki, belə dalğalar 
demək olar ki, bütün materiallar tərəfindən intensiv udulur. 

Bütün bu çətinliklər elementlərinin ölçüləri 100 nm–dən 
kiçik olan topoloji təsvirlər almaq üçün prinsipial olaraq yeni 
üsullar tapmağı zəruri etmişdir. Belə üsullara misal olaraqqaz 
fazasından kimyəvi çökdürmə, molekulyar şüa epitaksiyası, 
elektron-şüa epitaksiyası, nanolitoqrafiya, nanoquruluşların 
özünü təşkili hadisəsindən istifadə edən prosesləri göstərmək 
olar. 
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Şəkil 2.1. Termiki 
buxarlandırma qurğusunun 

sxemi 

nasosa

1

3
2

4

2.3. Termik buxarlandırma üsulu 
 

Nazik təbəqələrin alınması üçün ən geniş istifadə olunan 
üsullardan biri termovakuum üsuludur. Bu üsul vakuumda 
maddənin buxarlanma temperaturuna qədər qızdırılmasına və 
buxarlandırılmış atomların altlıq üzərində kondensasiyasına 
əsaslanır. Bu proses yüksək və ifrat yüksək vakuumda aparılır. 
Üsul çox universal hesab olunur, çünki bu üsulla metalların, 
metal xəlitələrin, yarımkeçiricilərin və dielektriklərin nazik 
təbəqələrini almaq mümkündür. Həyata keçirilməsi çox 
sadədir. Üsulun məhdudiyyətləri isə çökdürmə sürətinin idarə 
olunmaması, çökdürülən hissəciklərin enerjisinin aşağı və 
qeyri–sabit olmasıdır. Termiki buxarlandırma üsulunun mahiy-
yətini şəkil 2.1–də verilmiş sadələşdirilmiş qurğunun sxemi 
əsasında izah etmək olar. 

Buxarlandırılması nəzərdə 
tutulan maddə 1 qızdırıcı  qurğu-
nun üzərində və ya daxilində 
yerləşdirilir və orada yüksək tem-
peraturda intensiv buxarlandırılır.  

Xüsusi nasoslar vasitəsilə 
kamerada yaradılmış vakuumda 
buxarlandırılan maddənin mole-
kulları sürətli və sərbəst olaraq 
ətraf fəzaya yayılaraq 2 altlığının 
səthinə çatırlar.  

Əgər altlığın temperaturu 
kritik qiyməti aşmırsa, maddə-
nin altlıq üzərində kondensasi-
yası baş verir və nazik təbəqə 
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böyüməyə başlayır. İlkin mərhələdə aşqarlar hesabına nazik tə-
bəqənin çirklənməsinin və maddə axınının altlıq üzərinə çök-
məsinin qarşısını almaq üçün 4arakəsməsindən istifadə edilir. 
Nazik təbəqənin funksional təyinatından asılı olaraq çökdürmə 
prosesində tozlandırmamüddətı, qalınlıq, elektrik müqaviməti və  
digər parametrlərə nəzarət olunur.  

Lazım  olan parametrlər əldə olunduqdan sonra arakəsmə  
maddə axınının qarşısını kəsir və nazik təbəqənin böyüməsi 
dayanır. Tozlandırmadan qabaq  3qızdırıcısı vasitəsilə altlığın 
qızdırılması onun üzərinə adsorbsiya olunmuş atomların 
desorbsiyasının qarşısını alır, çökdürmə prosesində isə böyüyən 
nazik təbəqənin quruluşunun yaxşılaşdırılması üçün şərait 
yaradır. Fasıləsiz işləyən sorma sistemi vakuumu 10-4 Pa və 
daha yüksək səviyyədə saxlayır. 

Buxarlandırılan maddənin buxarlanma temperaturuna 
qədər qızdırılması elektron, lazer və ya ifrat yüksək tezlikli 
şüalandırma vasitəsilə aparılır. Əgər nazik təbəqə çoxkom-
ponentli maddədən alınırsa, onda bir neçə buxarlandırıçıdan 
istifadə edilir. Müxtəlif komponentlərin buxarlanma sürəti 
müxtəlif olduğundan çoxkomponentli nazik təbəqənin kimyəvi 
tərkibini təkrarlamaq çox çətindir. Ona görə də termiki buxar-
lanma metodundan əsasən təmiz metalların çökdürülməsi üçün 
istifadə edilir.   

 
2.4. Katod tozlandırma üsulu 

 
Bu qurğunun sxemi şəkil 2.2–də verilmişdir. Burada 1–

qazboşalma kamerası, 2–katod, 3–anod, 4–altlıqdır. Anod və 
katod arasına bir neçə kilovolt sabit gərginlik verilir. Bu gər-
ginlik elektrodlar arası fəzada 0,5 kV/cm intensivlikli elektrik 
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sahəsi yaradır. Anod yerlə birləşdirilmişdir, katodkameradan 
5izolyatoru vasitəsilə təcrid 
olunmuşdur. Kameranın şüşə 
örtüyünü çirkləndirməmək 
üçün katodun yaxınlığına 
6ekranı bərkidilir. Katod və 
anod arasındakı elektrik sa-
həsi elektrodlararası fəzada 
katoddan fotoemissiya nəti-
cəsində çıxan elektronları sü-
rətləndirir. Əgər elektronla-
rın enerjisi işçi qazın (adətən 
arqon) molekullarının ionlaş-
ma enerjisindən böyükdürsə, 
onda elektronların qaz molekulları ilə toqquşması nəticəsində 
sonuncular ionlaşır və qaz boşalması yaranır.  

Elektronun qazı ionlaşdırması üçün əldə edə biləcəyi 
enerji elektronun minimal orta uçuş məsafəsində əldə etdiyi 
enerjidən böyük olmalıdır. Yalnız bu şərt ödəndikdə elektron 
toqquşmadan hərəkət edərək öz enerjisini lazımi qiymətə çat-
dıra bilər.  

Lakin elektronların sərbəst uçuş məsafəsinin orta uzun-
luğu katod və anod arası məsafə ilə eynidirsə, onda elektron-
ların əsas hissəsi elektrodlararası fəzanı işçi qazın molekulları 
ilə toqquşmadan keçəcəklər. Onda qaz boşalması sönür. Bu iki 
amil kamerada qazın təzyiqinin yuxarı və aşağı sərhədini 
müəyyənləşdirir. 

Qaz boşalması nəticəsində yaranan plazma elektron-
lardan, müsbət ionlardan və işçi qazın  neytral molekullarından 
təşkil olunur. İonlar elektrik sahəsinin təsiri altında sürətlənir 

Şəkil 2.2. Katod 
tozlandırılması qurğusu 

nasosa 
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və katodu, yəni hədəfi bombardman edir. Əgər ionların enerjisi 
hədəfin atomlarının rabitə enerjisindən böyükdürsə, onda ionlar 
hədəfdən ikinci elektronları qopara bilir (ikinci elektron 
emissiyası). İkinci elektronlar sürətlənir və işçi qazın molekul-
larını ionlaşdırır, əmələ gələn ionlar hədəfi bombardman edir, 
ikinci elektron emissiyası yaradırlar və proses təkrar olunur. 
Beləliklə, qaz boşalması özü-özünü dəstəkləyir. 

İkinci elektronlarla yanaşı işçi qazın ionları anodla katod 
arasındakı elektrik sahəsində sürətlənərək katodun (hədəfin) 
səthini bombardman edir. Nəticədə katodun materialı toz şək-
lində ətrafa səpilir və altlığın üzərinə (eləcə də kameranın daxi-
li səthinə) çökür. Səpilmənin intensivliyi ionların elektrik yükü, 

kütləsi və enerjisi ilə müəyyən olunur. Həm də qazın atom çə-

kisi və elektrik keçiriciliyi artdıqca səpilmənin intensivliyi artır. 
Səpilmə prosesinin əsas xarakteristikası səpilmə əmsalı  

Kp=Nat/Nionkimi təyin edilir. Bu bir ionun hədəfdən qopardığı 
atomların orta sayıdır. Səpilmə əmsalı ionun enerjisi və onun 
katod üzərinə düşmə bucağından və səpilən materialdan 
asılıdır. 

Katod tozlandırmadan əsasən müxtəlif metalların nazik 
təbəqələrini almaq üçün istifadə edilir. Bu zaman altlıq katoda 
paralel yerləşdirilir. Bu kondensat təbəqəsinin qalınlığının hər 
yerdə eyni olmasına imkan verır. Katod tozlandırmanın üstün-
lüyü altlığın qızdırılmasıdır. Çatışmayan cəhəti isə kamerada 
qaz qalığının olmasıdır. Bu qaz qalığı kondensatı (böyüyən 
təbəqəni) çirkləndirir. 

 
 
 

2.5. Metal–üzvi birləşmələrin 
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qaz fazasından epitaksial çökdürmə 
 

Qaz fazadan kimyəvi çökdürmə yarımkeçirici epitaksial 
təbəqələrin yaradılması üçün geniş istifadə olunan üsullar-
dandır. Onun vasitəsilə monokristal altlıq üzərində nazik, ni-
zamlı, monokristal təbəqə alınır. Bu zaman nazik təbəqənin 
materialı qaz fazasından daxil olur. Qaz mühiti kristallaşan 
materialın buxarından və ya qaz halında reagentlərdən təşkil 
oluna bilər.  

Nazik təbəqələrin çökdürülməsi adətən axarı olan 
kameralarda aparılır. Bu kameralarda uyğun reagentləri olan 
daşıyıcı qaz qızdırılmış monokristal altlıq üzərindən buraxılır.  

Altlığın temperaturu və kimyəvi tərkibi, qazın təzyıqı 
əsas parametrlər olub, nazik təbəqənin çökdürülməsi prosesinə 
və onun keyfiyyətinə nəzarət etməyə imkan verir.  

Metal–üzvi birləşmələrdən ilkin qaz halında reagentlər 
kimi istifadə olunması mükəmməl ifrat qəfəslərin yaradılma-
sında çox yaxşı nəticələr verir. Bu zaman qəfəsin sərhədləri 
çox dəqiq, onun qalınlığı bir monotəbəqə qədər ola bilər. Me-
tal–üzvi anlayışı böyük birləşmələr qrupunu əhatə edir. Bu 
materiallarda kimyəvi rabitələr metal–karbon (üzvi metal 
birləşmələr), metal–oksigen–karbon (alkoksid) şəklində olur. 
Praktikada ən çox metalların metil (CH3) və etil (C2H5) qrup-
ları ilə alkilləri istifadə olunur. Məsələn, Ga mənbəyi olaraq 
Ga(CH3)3(trimetilqallium) və yaxud Ga(C2H5)3(trietilqallium) 
istifadə olunur.  

Otaq temperaturunda metal–üzvi birləşmələrin əksəriy-
yəti maye şəklindədir. Bəziləri isə hətta yüksək temperaturlarda 
da bərk halda qalırlar. Cədvəl 2.1–də onların bəzilərinin para-
metrləri göstərilmişdir. 
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Cədvəl 2.1. 
Metal və yarımkeçiricilərin qaz fazadan çökdürülməsi üçün 

istifadə olunan üzvi–metal biləşmələr 

 
Bu maddələrin buxarının təzyiqi yüksək olur və onlar da-

şıyıcı qazın köməyilə asanlıqla reaksiya kamerasına, reaksiya 
zonasına daxil edilə bilirlər. Əvvəl daşıyıcı qaz maye halda 

E
le

m
en

t  
Kimyəvi birləşmə 

Ərimə 
tempera- 
turu, C 

Qaynama 
tempera- 
turu, C Kimyəvi 

formulu 
Adı 

Zn (CH3)2Zn dimetil sink 29,2 44,0 
Zn (C2H5)2Zn dietilsink 30,0 117,6 
Cd (CH3)2Cd dimetilkadmium 4,5 105,5 
Al (CH3)3Al trimetilalüminium 15,4 126,1 
Al (C2H5)3Al trietilalüminium 52,5 185,6 
Al (C4H9)3Al triizobutilalüminium 4,3 –– 
Ga (CH3)3Ga trimetilqallium 15,8 55,7 
Ga (C2H5)3Ga trietil qallium 83,2 142,8 
İn (CH3)3İn trimetilindium 88,4 135,8 
İn (C2H5)3İn trietilindium 32,0 144,0 
İn (C3H7)3İn tripropilindium 51,0 178,0 
Si (CH3)4Si tetrametilsilisium 99,1 23,6 
Si (C2H5)4Si tetraetilsilisium – 153,7 
Ge (CH3)4Ge tetrametilgermanium 88,0 43,6 
Ge (C2H5)4Ge tetraetilgermanium 90 163,5 
As (CH3)3As tetrametilarsin – 51,9 
As (C2H5)3As trietilarsin – 140,0 
As (CH3)4As2 trietilarsin – 170,0 
As (C4H9)4As tetrabutilarsin – –– 
Te (CH3)2Te dimetiltellur 10,0 82,0 
Te (C2H5)2Te dietiltellur – 137,5 
Fe Fe(CO4)5 dəmirpentakarbonil 21 102,8 
Fe (C2H5)2Fe ferrasens 17,0C–də bərk hala 

keçir; 179C–də 
sublimasiya edir 
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olan metal–üzvi birləşmədən keçir, onun buxarı ilə  doyur və 
sonra reaksiya kamerasına daxil olur. 

Beşinci qrup elementi adətən hidridlərin tərkibində daxil 
edilir. Digər geniş istifadə olunan hidridlər cədvəl 2.2–də 
göstərilmişdir. 

Yarımkeçiricilərin qaz fazadan kimyəvi çökdürülməsi 
üçün istifadə olunan hidridlər. 

Cədvəl 2.2.  

Çökdürülmə həm atmosfer təzyiqində, həm də kamerada 
qaz qarışığının aşağı təzyiqlərində aparıla bilər. Metal–üzvi 
birləşmənin kimyəvi çökdürülməsi üçün qurğunun sxemi şəkil 
2.3–də verilmişdir. Metal–üzvi və hidrid komponentlər qaz 
fazada qarışır və daşıyıcı qaz axınında  pirolizə uğrayır. Piroliz 
nəticəsində qaz halında olan birləşmələr qızdırılmış altlıq 
üzərində komponentlərinə parçalanır. Piroliz (600÷800)0C 
temperaturda baş verir. Adi qaz fazadan çökdürülmə zamanı 

Element 
Birləşmə Temperatur, 0C 

Kimyəvi 
formulu Adı ərimə qaynama 

Parça 
lanma 

 
Si 

SiH4 silan 185,0 111,9 450,0 
Si2H6 disilan 132,5 14,5 –– 
Si3H8 trisilan 117,4 52,9 –– 
Si4H10 tetrasilan 108,0 84,3 –– 

 
Ge 

GeH4 german 165,0 88,5 350,0 
Ge2H6 digerman 109,0 29,0 215,0 
Ge3H8 trugerman 105,6 110,5 195,0 

P PH3 fosfin 133,0 87,8 –– 
As AsH3 arsin 116,0 62,5 –– 
S H2S hidrogensu

lfid 
85,5 59,6 –– 

Se H2Se hidrogense
lenid 

65,7 41,3 –– 
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reaktorun bütün daxili həcmi qızdırılırsa, metal–üzvi 
birləşmələr halında ancaq altlığı qızdırmaq kifayətdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altlıq və böyüyən nazik təbəqə adətən yüksəktezlikli 

generator vasitəsilə   450 kHs–də qızdırılır. Birləşmənin göyər-
dilməsi zamanı qaz qarışığının təzyiqini aşağı salmaqla hetero-
quruluşda  əsas komponentlərin və aşqarların konsentrasiya 
qradiyentini idarə etmək olar. Aşağı təzyiqlərdə göyərmə 
atmosfer təzyiqindəkinə nisbətən qaz selinin daha böyük 
sürətlərində baş verir ki, bu da bircins təbəqələrin alınmasına 
şərait yaradır. Təbəqənin səthinin yaxınlığında keçid hissəsi 
yerləşir. Burada qaz qarışığının parametrləri konveksiya sahə-
sinə uyğun gələn qiymətlərdən səth təbəqəsinin parametrlərinə 
uyğun gələn qiymətlərə qədər tədricən dəyişir. Üfqi yönəlmiş 
reaktorlarda keçid hissəsinin qalınlığı təxminən 4 mm–ə bə-
rabər olur. Qaz qarışığının tempetaturu və onun tərkibi sərhəd 

Şəkil 2.3. Divarları soyudulan açıq tipli 
horizontal reaktorun sxemi. 

1–kvars gövdə, 2–altlığı qızdırmaq üçün yüksəktezlikli generatorun 
sarğıları, 3– qızdırma bloku, 4–altlıqlar, 5–su ilə soyutma (giriş), 6–su ilə 
soyutma (çıxış). Şəkildə həmçinin altlıq yaxınlığındakı diffuziya 
təbəqəsində sürətlərin və temperaturların qaz selində sxematik paylanması 
göstərilmişdir. 
 

(CH3)3Ga+AsH3+H2 

15

3
4

2 6

T V
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təbəqəsində böyümə səthinə qədər olan məsafədən asılıdır. 
Konveksiya sahəsində qazın temperaturu göyərmə temperatu-
rundan kiçikdir və qaz fazasının tərkibi dəyişmir. Əksər hallar-
da isə göyərdilən təbəqələrin elektrik və kristalloqrafik xas-
sələri sərhəd təbəqəsinin xarakterindən asılıdır.  

Texnoloji prosesin xüsusiyyətləri kristalın böyümə 
sürətini, keyfiyyətini və təmizlik dərəcəsini, onun elektrik və 
optik xassələrini, tərkibin idarə olunması imkanlarını təyin 
edir.  

Bir çox A3B5yarımkeçirici birləşmələr üçün yekun reak-
siya aşağıdakı şəkildə yazılır: 

A3 (CH3)3+B5H3 


H

700

2
 A3B5+3CH4 

Misal olaraq GaAs və AlxGa1-xAs yarımkeçirici birləş-

mələrinin göyərdilməsinə baxaq. Qaz fazadan standart epitak-
siya prosesində Ga mənbəyi olaraq Ga(CH3)3–trimetilqallium 
və yaxud Ga(C2H5)3 – trietilqallium, As mənbəyi kimi AsH3– 
arsin  istifadə olunur.  

Burada trimetilqallium və arseniumhidrid arasında gedən 
kimyəvi reaksiyadan istifadə olunur. Heteroepitaksiya üçün bu 
ideal üsuldur. 

Ga (CH3)3+AsH3 


H

700

2
 GaAs+3CH4 

Uyğun reaksiyalar digər ikiqat, üçqat və dördqat birləşmə-
lərin göyərdilməsində də istifadə edilir. MəsələnAlxGa1-xAs 

aşağıdakı reaksiyanın nəticəsində alınır: 



64 
 

(1–x)[(CH3)3Ga] + x[(CH3)3Al] + AsH3 


H

700

2
 AlxGa1-xAs + 

+3CH2 

Bu halda AlxGa1-xAs–də aluminiumun x atom konsen-

trasiyası trimetilqallium və trimetilaluminiumun qaz fazada 
nisbi parsial təzyiqləri ilə təyin edilir. Zn və ya Cd kimi 
akseptor aşqarları qaz (reaksiya) kamerasına alkillərin, Si, S, Se 
kimi donor aşqarları isə hidridlərin tərkibində və ya ayrıca 
verilir. 3–cü qrup nitridlərin yarımkeçirici təbəqələrini çökdür-
mək üçün azot mənbəyi olaraq ammiak (NH3) istifadə edilir. 

Yüksək və ifratyüksək tezlikli elektronika və optik 
elektron cihazlarını yaratmaq üçün tərkibində monokristal Si, 
GaAs və digər A3B5birləşmələrinin nanotəbəqələri olan  
çoxlaylı quruluşlar geniş tətbiq edilir. Əksər hallarda təbə-
qələrin sərhədlərinin dəqiq olması, başqa sözlə, altlıq təbəqə 
yaxud təbəqə–təbəqə sərhədlərinin kəskin olması, tərkibin və 
yaxud aşqarların konsentrasiyasının dəyişdiyi layın qalınlığının 
10 nm–dən az olması olduqca mühümdür. Lakin, üzvi–metal 
birləşmələrin qaz fazasından adi epitaksiya üsulları bu tələbləri 
ödəyə bilmir. Bərk fazada aşqarların diffuziyası nəticəsində 
heterosərhəddə aşqarlama profili yayılmış olur. Bundan başqa, 
çoxlaylı quruluşlar almaq üçün periodik olaraq çökdürülən 
maddənin tərkibini və aşqarları dəyişmək lazımdır. Bunun üçün 
reaksiya kamerasında qaz qarışığının tərkibi dəyişməlidir. Bu 
dəyişiklik zamanı reaksiya kamerasında ümumi qaz axını 
dəyişməməlidir. Lakin, belə dəyişiklik müəyyən vaxt tələb 
edir.  
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A3B5birləşmələrinin nazik təbəqələrini göyərdən zaman 
qaz qarışığının təzyiqinin azaldılması həm aşqarların konsen-
trasiya qradiyentini, həm də əsas tərkibin dəyişmə qradiyentini 
effektiv idarə etməyə imkan verir. Qaz qarışığının aşağı təzyiq-
lərində profilin yayılmasını azaltmaq üçün iki yol var: 

– növbəti təbəqənin göyərməsi üçün lazım olan yeni qaz 
qarışığı daxil olana qədər göyərmə prosesini tam dayandırmaq; 

– qaz axınının sürətini artırmaq və bununla da qaz 
qarışığını çox qısa müddət ərzində dəyişmək. 

Bu üsul ilə ardıcıl olaraq çoxtəbəqəli, çoxkomponentli 
epitaksial quruluşları vahid tsikldə almaq olar, çünki reaktora 
eyni zamanda bir neçə  material mənbəyi qoşmaq və reaktorda 
qaz qarışığının tərkibini dəyişmək olar. Bu üsulun köməyi ilə 
yüksək keyfiyyətli ayrı-ayrı təbəqələrdən təşkil olunmuş 
quruluşlar, o cümlədən kvant ipləri və kvant nöqtələri  almaq 
mümkündür və onların qalınlığı (5÷6) atomlararası məsafəyə 
qədər ola bilər.  

Sərhədlərin kəskinliyi təbəqənin böyümə sürəti ilə bağ-
lıdır. Bundan başqa, sərhədin kəskinliyi qaz axınında kompo-
nentlərdən birinin, məsələn, A3B5birləşmələri halında tərkibin-
dəA3 komponenti olan reagentin konsentrasiyasından da as-
ılıdır. GaAs AlxGa1-xAs ifrat qəfəslərin alınması üzrə təcrübə-

lər göstərir ki, avtomatlaşdırılmış sistemlərdən istifadə etməklə 
təbəqələrinin qalınlığı 1,5 nm–ə qədər, bəzi hallarda isə 0,7 nm 
olan mükəmməl quruluşlu ifrat qəfəslər yaratmaq mümkündür. 
Tərkibin dəyişməsi praktiki olaraq bir monotəbəqədə baş verir.  

Metal–üzvi birləşmələrin qaz fazadan epitaksiyası mole-
kulyar–şüa epitaksiya ilə bərabər GaAs–AlxGa1-xAs sistemin-

də ifrat qəfəslər yaratmaq üçün effektiv üsuldur. Proses böyük 
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həcmdə aparıla bilər. Bu isə böyük sahəyə malik epitaksial 
quruluş almağa imkan vrir. Bu zaman böyük səthə malik təbə-
qələri kütləvi istehsal etmək mümkündür. Eyni zamanda quru-
luşun yüksək yaranma sürəti təmin edilə bilər. Bu da müxtəlif 
cihazların kütləvi istehsalı üçün sənayenin tələblərinə cavab 
verir.  

Hazırda təsvir olunan üsulla aşağıdakı quruluşlar yara-
dılmışdır: 

– selektiv aşqarlanmış GaAs/AlxGa1-xAs heteroquruluşları 
və onların əsasında sahə tranzistorları; 

– GaAs/AlxGa1-xAs heteroquruluşları əsasında injeksiyalı 
lazerlər; 

– 1,3 μm dalğa uzunluğunda işləyən, astana cərəyanı çox 
kiçik olan injeksiyalı lazerlər; 

– kvant çuxurları olan GaxIn1-xAs/InP quruluşları və s. 
Metal–üzvi birləşmələrin qaz fazadan kimyəvi çökdürül-

məsi demək olar ki, bütün A3B5, binar, üçlü və dördlüyarım-
keçirici birləşmələrin nazik təbəqələrinin alınmasını təmin edir 
və bu zaman stexiometrik tərkib çox yüksək dəqiqliklə gözlə-
nilir. Bu üsul həmçinin digər yarımkeçiricilərin, məsələn, A2B6 

birləşmələrinin, eləcə də oksidlərin nazik təbəqələrinin çökdü-
rülməsi üçün tətbiq edilir. Bu üsulla təkcə epitaksial təbəqələr 
yox, həm də kvant məftilləri və kvant nöqtələri formalaşdırmaq 
mümkündür. 

Bu üsul müxtəlif elektron qurğularında tətbiq edilən na-
noboruları kütləvi istehsal etmək üçün ən perspektivli üsullar-
dan biridir. Üsul altlıq üzərində birtəbəqəli nanoborular almağa 
imkan verir. Bundan başqa bu üsul altlığın müəyyən hissələ-
rində karbon nanoboruları formalaşdırmağa və bu prosesə 
nəzarət etməyə imkan verir. 
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2.6. Molekulyar–şüa epitaksiya 
 

ХХ əsrin ikinci yarısında bərk cisim elektronikasında 
xarakterik ölçülər ilk tranzistorlarda olan yüzlərlə mikro-
metrdən kvant çuxurları əsasında heteroquruluşlarda olduğu 
kimi onlarla nanometrə və yaxud kvant nöqtələri əsasında 
heteroquruluşlarda olduğu kimi bir neçə nanometrə qədər 
azalmışdır. Verilmiş parametrlərə malik belə nanohetero-
quruluşlarınyaradılmasımolekulyar–şüaepitaksiyanın(Mole-
cular Beam Epitaxy – MBE) köməyilə mümkün olmuşdur. 
MBE üsulu ilə nazik təbəqələrin alınmasının texnologiyası 
işləndikdən sonra nazik təbəqəli heterokeçidlərin yahadılması 
sahəsində çox böyük irəliləyiş baş verdi.  

MBE zamanı heterogen proseslər baş verir. Heterogen 
proses dedikdə ayrı–ayrı fazaların ayrılma sərhədində baş verən 
və heterosistem formalaşdıran proses başa düşülür. Heterogen 
sistem fiziki və kimyəvi xassələri ilə bir–birindən fərqlənən, bir–
birindən konkret səthlərlə ayrılan tərkib hissələrindən və yaxud 
fazalardan ibarət termodinamik sistemdir. Bu zaman hər bir faza 
homogendir və termodinamikanın qanunlarına tabe olur.  

Ardıcıl yerləşmiş, müxtəlif tərkibli ifrat nazik təbəqələrdən 
ibarət olan birölçülü periodik quruluşlar – ifrat qəfəslər yaratmaq 
ideyası MBE–nin inkişafına əsas təkan olmuşdur. MBE–də nazik 
təbəqələrin göyərməsi əsasən ifrat yüksək vakuum şəraitində 
(p<1,3·10-8 Pa və ya 10-10mm civə sütunu) bir neçə atom və ya 
molekul dəstəsinin monokristal altlığın qızdırılmış səthi ilə qar-
şılıqlı təsirinə əsaslanır. Maye fazadan epitaksiya və ya kimyəvi 
çökdürmədən fərqli olaraq bu üsulda proses qeyri–taraz şəraitdə 
baş verir. MBE aşağıdakıları təmin edir: 
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– atom və ya molekul dəstələrinin yüksək təmizliyi və 
ifrat yüksək vakuum hesabına yüksək təmizliyə malik mono-
kristalların alınmasını; 

– sərhəddə tərkibi kəskin şəkildə dəyişən ifrat nazik 
quruluşların göyərdilməsini (qeyd edək ki, belə quruluşların 
yaranması prosesin nisbətən aşağı temperaturlarda aparılması 
hesabına alınır ki, belə temperaturlarda qarşılıqlı diffuziya baş 
verə bilmir, alınan təbəqələrin səthləri hamar və defektsiz olur); 

– göyərmə sürətinin kiçik olması və maddə selinin dəqiq 
idarə edilməsi hesabına ifrat nazik qalınlıqlı təbəqələrin alın-
ması və onların qalınlığına nəzarət etmək imkanını; 

– tərkibi mürəkkəb profilə malik quruluşların yaradılma-
sını; 

– verilmiş daxili gərginliklərə malik quruluşların yaradıl-
masını.  

XX əsrin ikinci yarısında bərk cisim elektronikasının əldə 
etdiyi nailiyyətlər nəticəsində A3B5birləşmələri optik elektronika 
və yüksək cəldliyə malik İYT–qurğular üçün əsas yarımkeçirici 
material kimi qəbul edilmişdir. Bunlar adətən 3–cü qrup ele-
mentləri Ga, Al və ya In ilə 5–ci qrup elementləri olan As, Sb və P 
elementlərinin əmələ gətirdiyi birləşmələrdir. MBE vasitəsilə 
GaAs, InP, bəzi başqa birləşmələr və AlxGa1-xAs bərk məhlul-
larının alınması daha yaxşı öyrənilmişdir. Məhz bu birləşmələr in-
teqral sxemlər və heteroquruluşlar əsasında lazerlər kimi yarım-
keçirici qurğular yaratmaq üçün əsas materiallardır. Qeyd edək ki, 
bu növ qurğular müasir informasiya texnologiyalarının əsas 
qurğularıdır. Həqiqətən də, InP altlıqlar əsasında işləyən, 1300 
nmvə 1500 nm dalğa uzunluqlu şüalar verən yarımkeçirici lazerlər 
internet kommunikasiyalarının 70faizini təmin edir. Göstərilən 
dalğa uzunluqları optik liflərin şəffaflıq diapazonuna uyğundur. 
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Nisbətən qısa dalğalı yarımkeçirici lazerlərin başqa bir tətbiq sa-
həsi məlumatın optik yazılmasıdır. 

Məlumdur ki, yarımkeçirici nanoheteroquruluşlar yarat-
maq üçün iki əsas üsul var:  molekulyar-şüa epitaksiya və me-
tal-üzvi birləşmələrin qaz fazadan epitaksiyası (Metal-Organic 
Vapor Phase Epitaxy MOVPE). 

MBE qaz fazadan çökdürülməyə nisbətən bahalı, lakin 
daha mükəmməl üsuldur. Bu üsulda təbəqənin göyərdilməsinə 
nəzarət və bu prosesi idarə etmək imkanları daha genişdir. 

Hazırda optik elektronika, ifrat yüksək tezliklər texnikası, 
işıq texnikası, telekomunikasiya və rabitə üçün elektron 
texnikasında istifadə edilən cihaz və qurğular əsasən yarım-
keçirici heteroquruluşlar və nanoheteroquruluşlar əsasında ya-
radılır. Optik elektronikada bunlar günəş elementləri, ifrat 
qəfəslər və kvant çuxurları üzərində çoxlaylı quruluşlar əsasın-
da infraqırmızı fotoqəbuledicilər, ifratqəfəslər üzərində işıqsa-
çan diodlar və fotodiodlar, ifratqəfəslər, kvant çuxurları və 
kvant nöqtələri əsasında lazerlərdir. 

MBE verilmiş qalınlıqlı heteroquruluşların alınmasına 
imkan verir. Bu zaman monoton hamar heterosərhədləri  yarat-
maq və verilmiş heteroaşqarlamanı təmin etmək mümkün olur. 
MBE qurğusunda bilavasitə göyərmə prosesində nazik təbə-
qənin keyfiyyətinə nəzarət etmək mümkün olur. Epitaksiya 
prosesinin aparılması üçün hamar atomar səthə malik və yaxşı 
təmizlənmiş altlıqlar lazımdır. Altlığın təmiz səthinə düşən 
atom və molekullar orada adsorbsiya edirlər. Altlığın tempera-
turu və onun üzərinə düşən maddə selinin intensivliyi düzgün 
seçildikdə səthdə monokristal təbəqə alınır. Altlıq tempera-
turunun yüksək olması atomların səth boyunca miqrasiyasını 
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asanlaşdırır ki, bu da monokristal altlıq üzərində monokristal 
təbəqənin göyərməsini təmin edir.  

Altlıq və göyərdilən təbəqənin kimyəvi tərkibləri fərqli 
olduqda və onların arasında kimyəvi reaksiya baş vermədikdə 
proses heteroepitaksiya adlandırılır. Altlıq və təbəqənin kim-
yəvi tərkibləri eyni olarsa və yaxud cüzi fərqlənirsə proses 
homoepitaksiya və ya avtoepitaksiya adlandırılır. Əgər nizamlı 
quruluşa malik təbəqə ilə altlıq materialı arasında kimyəvi 
reaksiya gedərsə proses xemoepitaksiya adlandırılır.  

Monokristal təbəqə verilmiş kimyəvi tərkibə və laylı qu-
ruluşa malikdir. Alınan quruluşun keyfiyyəti ilk növbədə 
altlığın düzgün hazırlanmasından asılıdır. GaAs altlıqlar əv-
vəlcə trixloretilendə qaynadılır; asetonda, metanolda və suda 
yuyulur; azot turşusunda aşılandırılır; yenidən suda yuyulur; 
səthdə olan oksid və ya üzvi maddələrin qalıqlarını təmizləmək 
üçün HCl turşusunda aşılandırılır; yenə də suda yuyulur və 
təmiz azot axınında qurudulur. Bundan sonra altlıq MBE 
qurğusunda yerləşdirilir. InP altlıqları da eyni qaydada hazır-
lanır, lakin bu halda HCl əvəzinə KOH istifadə edilir.  

 

2.7. Molekulyar–şüa epitaksiya qurğusu 
 

MBE–nin mahiyyətini blok sxemi  şəkil 2.4–də verilmiş 
qurğunun köməyi ilə aydınlaşdırmaq olar. Atom və ya molekul 
seli generasiya zonasında 1 qapalı effuziya yuvacıqlarına 
yerləşdirilmiş mayenin buxarlandırılması və ya bərk materialın 
sublimasiyası hesabına yaradılır. Bu məqsədlə effuziya yuva-
cıqları qızdırıcı ilə təchiz edilir. Effuziya yuvası silindrik və ya 
konik tiqel şəklində olub çıxışında dairəvi yarıq – diafraqma 
vardır. Tiqellərin hazırlanması üçün yüksək təmizliyə malik 
olan pirolitik qrafitdən və ya bor nitriddən BN istifadə edilir. 
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Atom və ya molekullar effuziya yuvacığından yüksək vakuum 
yaradılmış zonaya çıxaraq heç bir toqquşma olmadan (ballistik) 
hərəkət edir və bununla da düzgün istiqamətlənmiş zərrəcik seli 
yaranır. Bu zərrəcik seli qarışma zonasını (II) keçərək oradan  
göyərdilmə zonasına (III) çökürlər və altlıq üzərində tələb 
olunan maddənin nazik təbəqəsi alınır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göyərdilmə zonasını üç hissəyə  bölmək olar. Birinci 

hissə altlıq və ya növbəti  göyərdilən materialın monoton 
təbəqəsindən ibarət olur. İkinci hissə  yuxarı səthdə hetero-
quruluşun komponentlərinin qaz qarışığından ibarət olur. 

Şəkil 2.4. MBE qurğusunun quruluş sxemi. 1–altlıq, 2–göyərdilən 
təbəqə, 3– arakəsmələr, 4–əsas komponentlərin effuziya yuvacıqları, 
5–aşqarlayıcı komponentlər üçün effuziya yuvacıqları, I–molekulyar 
dəstənin generasiya zonası, II–molekulyar dəstənin qarışma zonası, 

III–altlıq üzərində kristallaşma zonası (göyərdilmə zonası). 
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Üçüncü hissə keçid təbəqəsi olub həndəsi ölçüləri  onda baş 
verən proseslər və göyərdilmə şəraitinin seçilməsindən asılıdır. 
MBE–də istifadə olunan effuziya yuvaçıqlarının sayı göyər-
dilən nazik təbəqənin tərkibi və aşqarlayıcı elementlərin miq-
darı ilə müəyyənləşdirilir. Belə ki, hər bir yuvacıqda göyərdilən 
təbəqənin bir komponenti yerləşdirilir. Bu yuvacıqlarda həm-
çinin aşqarlayıcı elementlər yerləşdirilir. Məsələn, təmiz Si və 
Ge yarımkeçiricilərini almaq üçün yalnız bir yuvadan istifadə 
etmək kifayətdir.  

Qızdırıcıların temperaturu elə seçilir ki, buxarlandırılan 
maddələrin buxarının təzyiqi uyğun molekulyar dəstənin 
formalaşması üçün kifayət qədər olsun. Buxarlanan maddə 
kifayət qədər yüksək sürətlə yüksək vakuumda altlığın üzərinə 
çökür. Qızdırıcılar elə yerləşdirilir ki, atom və ya molekullar 
dəstələrinin paylanmasının maksimumları altlıq üzərində kəsiş-
sin. Qızdırıcıların və altlığın temperaturlarını seçməklə mürək-
kəb kimyəvi tərkibə malik tədəqələr almaq mümkündür.  

Arakəsmələrin köməyi ilə göyərdilən materialın tərkibi 
və  aşqarların konsentrasiyası əlavə olaraq idarə olunur. Bu 
zaman arakəsmə vasitəsilə bu və ya digər zərrəciklər selinin 
qarşısı kəsilir. Əgər göyərdilmə zamanı hər hansı aşqarın kon-
sentrasiyasını kəskin dəyişmək lazımdırsa müxtəlif temperatura 
qədər qızdırılmış və aşqarlayıcı maddə ilə doldurulmuş bir neçə 
effuziya yuvacığından istifadə edilir. Nazik təbəqənin tərkibinin 
səth boyunca  bircins olması və onun kristal quruluşu molekul-
yar dəstənin bircinsliliyindən asılıdır.  MBE üsulu göyərdilmə 
zonasında baş verən aşağıdakı sadə proseslərdən ibarətdir. 

– birləşməni təşkil edən atom və molekulların altlıq 
üzərinə adsorbsiyası; 
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– adsorbsiya olunmuş atomların altlıq üzərində miqrasi-
yasısəthi diffuziyası; 

– altlığın kristal qəfəsinin üzərinə heteroquruluşu təşkil 
edən atomların  düzülməsi; 

– qəfəsə düzülməyən atomlarin termik desorbsiyasi– 
səthdən qopması; 

– altlıq üzərində kristalın ikiölçülü özəklərinin yaranması 
və sonrakı göyərməsi; 

– kristal qəfəsə düzülən atomların qarşılıqlı diffuziyası. 
Göyərdilməzonasında baş verən elementar proseslər şəkil 

2.5–də göstərilmişdir. 
MBE–də nazik təbəqənn formalaşması zamanı özünü 

təşkil posesi baş verir. Özünütəşkilin hərəkətverici qüvvəsi sis-
temin minimal enerjiyə malik hala keçməyə çalışmasıdır. Əgər 
atomlar və yaxud molekullar birləşəndə sistemin enerjisi aza-
lırsa, onda belə birləşmə baş verəcək.  

Səthdə atomların adsorbsiyası iki mərhələdə baş verir. 
Birinci mərhələdə adsorbsiya zəif VanderWaals və elektro-
statik qüvvələrin təsirilə baş verir. Bu fiziki sorbsiya da 
adlandırılır. İkinci mərhələdə xemosorbsiya baş verir, yəni 
atomlar arasında kimyəvi reaksiyalar gedir.  

Səthdəki adsorbsiya və miqrasiya nəticəsində atomlar 
kristal qəfəsdə tam müəyyən olunmuş yerləri tutur. Bir mo-
noatom təbəqənin böyüməsi zamanı (təxminən 1 saniyə ərzin-
də) hər bir atom qəfəsdə öz yerini tam tutana qədər ~106 tərtib-
də diffuziya sışrayışı edir. Belə sıçrayışlar atomlara minimal 
enerjiyə malik vəziyyət almağa imkan verir.  
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Nəticədə göyərdilən quruluşun özünütəşkil prosesi baş 

verir. Hər bir bərk material fiksə olunmuş göyərmə sürətilə 
təbəqə şəklində yetişdirilə bilər. Altlığın temperaturu verilmiş 
birləşmə üçün optimal səth diffuziyasının sürətini təmin edir. 
Ayrı-ayrı materiallarda kimyəvi əlaqələr müxtəlif olduğundan 
atomların səthi diffuziyasının aktivləşmə enerjisi də müxtəlif 
olur. Bununla əlaqədar heterosərhədlərin keyfiyyəti də bir-
birindən kəskin fərqlənirlər. Sərhədlər o zaman normal hesab 
olunur ki, ilk olaraq ərimə temperaturu aşağı olan komponent-
lər böyüməyə başlasın. Əgər böyümə ardıcıllığı əksinədirsə, 
belə sərhədlər inverslənmiş sərhədlər adlanır. Hamar və mü-
kəmməl heterosərhədlərin alınması üçün böyüməni dayan-
dırmaq və döyüntülü şüa çökdürülməsi üsulundan istifadə 
edilir. Bu da  effuziya yuvaçıqlarının arakəsmələrinin mexaniki 
bağlanması ilə həyata keçirilir. Atom və molekul selinin kəsil-

+Şəkil 2.5. Böyümə zonasında baş verən elementar proseslər. 
1–qarışma zonasından altlıq üzərinə atomların adsorbsiyası, 2–səth boyunca 
adsorbsiya olunmuş atomların miqrasiyası,3–kristal qəfəsə adsorbsiya olunmuş 
atomların düzülməsi, 4–termiki desorbsiya, 5–səthi özəklərin yaranması, 6–
qarşılıqlı diffuziya. Şəkildə həmçinin göyərdilən səth üzərində qaz qarışığı 
atomlarının səth yaxınlığında vəziyyəti göstərilmışdir. nn və ii müstəviləri 
göyərdilən heteroquruluşun normal və inversləşmiş səth aralıqlarını göstərir.  
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məsi zamanı səthin hamarlaşdırılması, adsorbsiya olunmuş 
atomların səthi miqrasiyası və sublimasiyası hesabına həyata 
keçirilir. Altlığın temperaturu göyərdilən quruluşa daxil olan  
adsorbsiya və desorbsiya olunmuş atomların nisbətini tənzim-
ləyir. Bu nisbəti xarakterizə etmək üçün atomun altlığın səthinə 
yapışma əmsalından istifadə edilir. Bu əmsal səthdə adsorbsiya 
olunmuş atomların miqdarını müəyyən edir. Atomun səth bo-
yunca~106sayda diffuziya sıçrayışını təmin etmək üçün 
temperatur kifayət qədər böyük olmalıdır. t müddətində atomun 
səth boyunca orta yerdəyişməsi  

tsDx   

kimi təyin edilir. Burada  Ds=Dsoexp(–Esd/T)–səthi diffuziya 

əmsalıdır: Dso=a2ν, a–diffuziya sıçrayışının uzunluğudur, buna 

böyümə səthində atomların ekvivalent vəziyyətləri arasındakı 
məsafə də deyilir, T–energetik vahidlərdə temperatur, ν≈1012 
san-1– atomun səth üzərindəki tezliyidir, ESD – səthi diffuziya-
nın aktivləşmə enerjisi olub, yarımkeçiricilər üçün təxminən 
(1÷1,5) eV tərtibindədir. Temperaturun həddən artıq yüksək 
olması arzuolunan deyil, çünki bu zaman yapışma əmsalı azalır 
və atomların səthlərarası qarşılıqlı diffuziyası güclənir. Nəticə-
də, heteroquruluşun kimyəvi tərkibi qeyri–bircins olur. Lakin 
qarşılıqlı diffuziyanın aktivləşmə enerjisi adətən  (4÷5) eV 
(yarımkeçiricilər üçün) olduğundan (600÷800)º C temperaturda 
bu effekt olduqca kiçikdir. Doğrudan da aparılan qiymətlən-
dirmələr göstərir ki, on saatlarla baş verən qarşılıqlı diffuziya 
hesabına atomun orta sürüşməsi atomlararası məsafədən 
kiçikdir. Beləliklə temperaturun seçilməsi və onun optimal 
saxlanması molekulyar şüa epitaksiyasının aparılması üçün ən 
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vacib şərtdir. Molekulyar şüa epitaksiya ötən əsrin 60–cı 
illərində J. R. Arthur and Alfred Y. Cho tərəfindən yaradılmış-
dır. İdeyanın çox sadə olmasına baxmayaraq bu texnologiyanın 
həyata keçirilməsi üçün mürəkkəb texniki əməliyyatları yerinə 
yetirmək lazımdır.  

Epitaksiya qurğusuna qoyulan əsas tələblər aşağıdakılar-
dır׃ 

1.  Qurğunun işçi kamerasında ifrat yüksək vakuum ol-

malıdır– qazın qalıq təzyiqi 10-8 Pa (10-10 mm c.s.)–dan aşağı 
olmalıdır. 

2. Buxarlandırılan materialların təmizliyi 99,999999 % 
olmalıdır. 

3. Maddələr selini tənzimləmə imkanlarına malik olan və 
çətin əriyən maddələri (metalları)buxarlandıra bilən mole- 
kulyar mənbənin olması zəruridir. 

4. MBE–nin əsas xüsusiyyəti nazik təbəqənin böyümə-
sinin aşağı sürətli olmasıdır (dəqiqədə1000 nm–dən kiçik). 

MBE üsulu maskaların köməyilə səth üzərində lokal 
quruluşlar yaratmağa imkan verir. Nazik lövhə şəklində maska 
tələb olunan yerlərdə bilavasitə GaAs təbəqəsinin üzərinə 
çökdürülə bilər. Çökdürülən maska üçün material olaraq SiO2, 
Si3N4götürülə bilər.   

MBE yüksək keyfiyyətli nazik təbəqələr göyərtmək və 
heteroquruluşlar yaratmaq üçün ən müasir üsuldur. Bu üsul 
vakuumda termik buxarlandırma və çökdürülmə üsulunun 
təkmilləşdirilmiş variantıdır. Yuxarıda deyildiyi kimi, burada 
çökdürülən materialın təmiz mənbələrindən və ifrat yüksək 
vakuumdan istifadə edilir, altlığın temperaturuna dəqiq nəzarət 
edilir. Bundan başqa, elektron Auger–spektroskopiya, kütlə–
spektroskopiya, elektron-mikroskopiya və difraksiya üsuları 
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vasitəsilə təbəqənin göyərməsinin diaqnostikası, prosesin 
parametrlərinin kompüter sistemi vasitəsilə idarə edilməsi 
həyata keçirilir. Bütün bu deyilənlər yeni nanotexnologiyaların 
yaranmasına gətirmişdir.  

Təbəqənin çökdürülmə prosesinə operativ nəzarət etmək 
üçün səthdən əks olunmuş sürətli elektronların difraksiyasından 
istifadə edilir. Bunun üçün enerjisi (10÷15) eV olan elektronlar 
dəyişən bucaq altında üzərində təbəqə çökdürülmüş altlığa 
düşür. Əks olunan elektronların difraksiyası ekranda qeyd 
olunur (şəkil 2.6). Difraksiya maksimumlarının vəziyyəti və 
intensivliyi təbəqənin quruluşu və səth təbəqəsinin qalınlığı 
barədə məlumat daşıyır. Bu məlumat çökdürülmə prosesinin 
monitorinqi üçün istifadə edilir.  

 

 

Şəkil 2.6. 
2.8. MBE üsulu ilə ifrat qəfəslərin və 

kvant nöqtələrinin alınması 
 



78 
 

MBE üsulunun unikal xassələrindən biri ifrat qəfəslər 
göyərtmək imkanıdır. Belə quruluşlarda ayrı–ayrı təbəqələr 
atomar səviyyədə hamar olan kəskin sərhədə malikdirlər. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məsələn,GaAs/AlAs ifratqəfəsin rentgen difraksiya üsulu 

ilə tədqiqi göstərmişdir ki, qalınlıqları (1,5÷20 nm) arasında 
dəyişən GaAs və AlAs təbəqələri hamar səthlərə malikdir. 

+Şəkil 2.7.GaAs/AlAs ifrat qəfəsi və quruluşun 
göyərdilməsi istiqaməində  (z) əlavə periodik 

potensialın paylanması

GaAs 

AlAs

GaAs

X

Z

Y 

GaAs 
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İfrat qəfəs üst–üstə ardıcıl düzülmüş yarımkeçiricitəbəqə-
lərdənibarət periodik quruluşdur.İfrat qəfəsin periodu kristalın 
qəfəs sabitindən çox böyük, elektronun sərbəst uçuş məsafəsin-
dən kiçikdir. Belə quruluşda kristal qəfəsin periodik poten-
sialından əlavəpotensial da yaranır (şəkil 2.7). Bu əlavə poten-
sialifrat qəfəs potensialı adlandırılır. İfrat qəfəs potensialı ilkin 
yarımkeçirici materialların energetik zona quruluşunda ciddi 
dəyişikliklər yaradır. Yarımkeçirici ifrat qəfəslər bir sıra ma-
raqlı xüsusiyyətlərə malikdirlər: 

–enerji spektri ilkin yarımkeçiricilərlə müqayisədə xeyli 
dəyişir; 

–çoxlu sayda enerji zonaları mövcud olur; 
–xassələrin güclü ikiölçülü anizotropiyasi yaranır; 
–elektron-deşik rekombinasiyası zəifləyir; 
–elektron və deşiklərin konsentrasiyası aşqarlanma dərəcəsi 

ilə təyin edilmir, ifrat qəfəsin parametrlərindən asılı olaraq dəyişir; 
–quruluşun zona quruluşunu geniş diapazonda dəyişmək 

imkanı yaranır. 
Yarımkeçirici ifrat qəfəslərin göstərilən xüsusiyyətlərinə 

görə süni yaradılmış belə quruluşlar tam yeni növ yarımkeçirici 
material hesab edilir.  

İfrat qəfəslərin aşağıdakı növləri var: 
–kompozisiyalı ifrat qəfəslər: epitaksial göyərdilmiş, qə-

fəs sabitləri yaxın, qadağan zonalarının eni ilə fərqlənən müx-
təlif tərkibli yarımkeçirici təbəqələrin periodik növbələşməsi 
ilə alınan quruluşlar; 

–aşqarlanmış ifrat qəfəslər: eyni bir yarımkeçiricinin n– 
və p–növlərinin üst–üstə ardıcıl göyərdilməsi ilə alınan quru-
luşlar. n–və p–növ təbəqələr arasında aşqarlanmamış təbəqələr 
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göyərdilə bilər. Belə ifrat qəfəslər n-i-p-i–kristallar adlandırılır. 
Onlar çox vaxt GaAs əsasında yaradılır. 

–spin ifrat qəfəslər: eyni bir yarımkeçiricinin nazik təbə-
qələrindən ibarətdir. Təbəqələrdən biri qeyri–maqnit element 
atomları ilə, digəri isə maqnit xassəli element atomları ilə aş-
karlanır. Belə quruluşlar maqnit sahəsində yerləşdirilikdə bütün 
quruluş boyunca əlavə periodik potensial meydana gəlir; 

– Metal-yarımkeçirici-dielektrik sistemində səth yüklə-
rinin periodik modulyasiyası ilə yaradılan ifrat qəfəslər. Burada 
səth yüklərinin periodik dəyişməsi əlavə periodik potensialın 
formalaşmasına səbəb olur; 

–güclü ultrasəs və yaxud durğun işıq dalğası sahəsində 
nümunənin deformasiya etdirilməsi ilə formalaşan ifrat qəfəs-
lər. Belə ifrat qəfəslərdə əlavə periodik potensial deformasi-
yanın hesabına yaranır. 

Qeyd edək ki, ən geniş tətbiq edilən kompozisiyalı və 
aşqarlanmış ifrat qəfəslərdir. 

Yarımkeçirici ifrat qəfəslərdən başqa maqnit və seqneto-
elektrik ifrat qəfəslər də mövcuddur.Ardıcıl ferromaqnit və 
qeyri–maqnit materiallardan (məsələn, Fe–Cr, Co–Cu, Ni–Ag 
və s.), həmçinin eyni tərkibli nanoovuntulardan ibarət ifrat qə-
fəslərdə nəhəng maqnit müqaviməti (GMR) effekti  baş verir. 
Belə nanoquruluşlara maqnit sahəsi tətbiq edildikdə elektrik 
müqaviməti analoji bircins maddələrlə müqayisədə əhəmiyyətli 
dərəcədə azalır. 

Şəkil 2.8–də Si/SiGe ifratqəfəsin,başqasözləkvant çuxur-
ları olan nanohetero–quruluşun en kəsiyi göstərilmişdir.  
Belə quruluş MBE üsulu ilə Si altlıq üzərində göyərdilmişdir. 
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MBE üsulu həmçinin kvant nöqtələri əsasında quruluşlar 
yaradılmasına imkan verir. Belə quruluşların yaradılması mate-
rialın ənənəvi laybalay çökdürülməsindən imtina edilməsinə 
gətirə bilər. Həqiqətən də, GaAs altlığın səthinə bir–iki InAs 
monotəbəqə çökdürülsə, bu təbəqə dayanıqsız olacaq və müəy-
yən şəraitdə öz–özünə kiçik və müxtəlif ölçülü adacıqlara 
parçalana bilər. Belə adacıqlar dəqiq sərhədlərə malik olmur. 
Çökdürülən InAs təbəqəsinin qalınlığını dörd monotəbəqəyə qə-
dər artırdıqda əsası kvadrat şəklində, tərəfləri 14 nm, hündürlüyü 6 
nm–ə qədər olan sıx piramida şəkilli adacıqlardan ibarət massiv 
yaranır (şəkil 2.9).   

Üç InAs monotəbəqə alındıqdan sonra çökdürülmə pro-
sesi 40 san da–yandırılsa və ya iki monotəbəqə alındıqdan 
sonra 100 san dayandırılsa yenə də ölçüsü 14 nm olan adacıqlar 
yaranır. Beləliklə, çökdürülmə şərtlərini seçməklə praktiki 
olaraq eyni ölçülü kiçik adacıqlardan ibarət nizamlı adacıqlar 
massivi almaq mümkündür. 

III FƏSİL. SKANEDİCİ  ZOND MİKROSKOPİYASI 

Şəkil 2.9. 

  Si altlıq 

Ge 

Şəkil 2.8. Si/SiGe 
ifratqəfəsin en kəsiyi 
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3.1. Nanotexnologiyanın zond üsulları 

 
Bərk cisimlərin səthini tədqiq etmək üçün bir sıra müx-

təlif üsullar mövcuddur. Hələ 15–ci əsrdə həşəratları öyrənmək 
üçün  böyüdücü şüşələr hazırlanmışdı ki, bunlar da böyü-
dülmüş təsvir almaq üçün bir vasitə olan mikroskopiyanın 
başlanğıc mərhələsi hesab edilə bilər. 17–ci əsrin sonunda 
Antonie Philips van Leeuwenhoek optik mikroskop hazırla-
mışdı. Bu mikroskop ayrı–ayrı toxumaları, xəstəliktörədici 
mikrobları və bakteriyaları müşahidə etməyə, onların möv-
cudluğunu təsdiq etməyə imkan verirdi. 20–ci əsrdə elektron və 
ion dəstələrinin köməyilə mikroskopiya üsulları meydana 
gəldi. Bütün adı çəkilən üsullarda aşağıdakı əsas prinsip isti-
fadə edilir: tədqiq olunan obyekt zərrəciklər seli ilə şüalan-
dırılır və alınan siqnal təsvirə çevrilir.  

Skanedici zond mikroskopiya üsullarında başqa prinsip 
istifadə edilir: hissəciklər seli əvəzinə mexaniki zond istifadə 
olunur. Başqa sözlə, əgər elektron mikroskoplarında nümunə 
müşahidə olunursa, Skanedici Zond Mikroskoplarında (SPM – 
Scanning Probe Microscope) o toxunmaqla hiss edilir. SPM–in 
adında əks olunmuş başqa bir mühüm məqam skanetmədən 
ibarətdir. Yəni, bu halda obyekt haqqında orta məlumat alın-
mır; zondun diskret (bir nöqtədən digərinə) yerdəyişmələri ye-
rinə yetirilməklə hər bir nöqtədə konkret məlumat alınır. 

Skanedici zond mikroskopiyası bərk cisimlərin səthinin 
atom quruluşunu, lokal xassələrini öyrənmək üçün ən effektiv 
üsullardan biridir. Skanedici zond mikroskopiyası dedikdə iti 
uclu zondun köməyilə materialın emalı, hazırlanması, ayrı–ayrı 
atomlar, molekullar və nanometr ölçülü struktur elementləri 
səviyyəsində xassələrinin və formasının dəyişdirilməsi üsulları 
və vasitələri nəzərdə tutulur. Bu zaman həmçinin prosesi vizual 
izləmək və idarə etmək imkanı da yaranır. Bu üsullar toplusu 
zond nanotexnologiyasının əsasını təşkil edir.  
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Skanedici zond mikroskopiya üsulları nanotexnologiya-
larda da geniş istifadə edilir. Müasir zond mikroskopları 50–
dən artıq müxtəlif üsullarla nanoobyektləri tədqiq etmək və 
texnoloji əməliyyatları həyata keçirməyə imkan verir. Bu 
mikroskoplarda səthin mikrorelyefini və onun lokal xassələrini 
tədqiq etmək üçün xüsusi hazırlanmış iti uclu zondlardan 
istifadə edilir. Zondun işçi uc hissəsinin diametri on nanometr 
tərtibində, bəzi qurğularda isə daha kiçik olur, zond ilə səth 
arasındakı məsafə (0,1÷10) nm arasında dəyişir. Bütün 
mikroskoplarda zond ilə səth arasında müxtəlif üsullarla: tunel 
cərəyanı, istilik mübadiləsi, atomlararası, elektrik və ya maqnit 
qüvvələri vasitəsilə qarşılıqlı təsir yaranır. Belə  qarşılıqlı təsir 
xarakterindən asılı olaraq skanedici zond mikroskopları  tunel 
mikroskopu, atom qüvvə mikroskopu, elektrik qüvvə mikros-
kopu və maqnit qüvvə mikroskopu adlandırılan qruplara ayrılır. 

Hər bir halda hərəkət edən zond ilə səth arasında lokal 
qarşılıqlı təsir spesifik siqnalın yaranması ilə müşayiət olunur. 
Səthin skanedilməsi zamanı yaranan siqnallar toplusuna əsasən 
səthin təsviri yaranır; eyni zamanda tədqiq olunan kəmiyyətin, 
məsələn maqnitlənmənin, elektrikkeçiriciliyinin, temperaturun, 
elektrik və ya maqnit sahələrinin səth boyunca paylanması 
təyin edilə bilir. SPM yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malikdir. 

Zond mikroskoplarının hamısı üçün ümumi olan cəhət-
lərə baxaq. Fərz edək ki, zond ilə səth arasında qarşılıqlı təsir 
hər hansı P parametri ilə xarakterizə edilir. Əgər həmin P para-
metri zond ilə səth arasındakı z məsafəsindən birqiymətli asılı-
dırsa P=P(z), onda bu parametr əks əlaqə təşkil etmək üçün 
istifadə edilə bilər və belə əks əlaqə zond ilə səth 
arasındakıməsafəyə nəzarət etmək imkanı verər. Şəkil 3.1–də 
skanedici zond mikroskopunda əks əlaqənin ümumi prinsipi 
göstərilmişdir.  
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Əks əlaqə sistemi P parametrinin P0 qiymətini sabit 
saxlayır. Əgər zond ilə səth arasındakı məsafə dəyişərsə, 
məsələn artarsa, P parametrinin qiyməti də dəyişəcək. Bu za-
man əks əlaqə (ƏƏ) sistemində ΔP=P – P0  fərqi ilə mütənasib 
olan siqnal yaranır; bu siqnal gücləndirilir və icraedici elemen-
tə (İE) verilir. İcraedici element həmin siqnalı qəbul edir və 
zondu səthə yaxınlaşdırır. Bu yaxınlaşma ΔP siqnalı sıfra bəra-
bər olana, yəni zond ilə səth arasındakı məsafə başlanğıc qiy-

mətini alana qədər davam edir. Beləliklə zond ilə səth arasında 
məsafə yüksək dəqiqliklə sabit saxlanılır. Mövcud mikroskop-
larda zond–səth məsafəsi 0,001nm dəqiqliklə sabit saxlanılır. 
Aydındır ki, zond səth boyunca hərəkət etdikdə səthin relyefin-
dən asılı olaraq P qarşılıqlı təsir parametri dəyişir. Əks əlaqə 
sistemi bu dəyişiklikləri qeyd edir. Nəticədə zond XY müstəvi-
sində hərəkət etdikdə  icraedici elementdə yaranan siqnal səthin 
relyefinə uyğun olaraq dəyişir.  

Skanedici zond mikroskopiya üsulları ilə təsvir almaq 
üçün nümunənin xüsusi təşkil olunmuş skanedilməsi prosesi 

Şəkil 3.1. Zond mikroskopunda əks əlaqənin təşkili 
sxemi 

��

İE 

Z0

P0
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aparılır. Skanetmə zamanı zond əvvəlcə nümunənin səthində 
müəyyən xətt üzrə yerini dəyişir; bu zaman icraedici elementdə 
səthin relyefinə uyğun olan siqnalın qiyməti kompüterin 
yaddaşına yazılır. Sonra zond başlanğıc nöqtəyə qayıdır, 
skanedilən növbəti sətrə keçir və proses təkrar olunur. Bu 
qaydada skanetmə nəticəsində yazılan əks əlaqə siqnalı kom-
püter vasitəsilə emal olunur, sonra kompüter qrafikası üsulları 
ilə səthin Z=F(x,y) relyefinin təsviri qurulur. Zond mikros-
kopları səthin relyefini tədqiq etməklə bərabər həm də səthin 
müxtəlif xassələrini: mexaniki, elektrik, maqnit, optik və digər 
xassələrini öyrənməyə imkan verir.  

 
3.2. Skanedici tunel mikroskopu 

 
Zond mikroskopları ailəsində ilk olaraq skanedici tunel 

mikroskopu (Scanning Tunneling Microscope – STM) yara-
dılmışdır. STM–in iş prinsipi elektronların zond ilə səth arasın-
da yaranan ensiz potensial çəpərdən tunel keçidlərinə əsaslanır. 
STM–da zond nümunənin səthinə bir neçə anqstrem qədər 
yaxınlaşdırılır. Bu zaman potensial çəpər yaranır, onun hündür-
lüyü elektronların zondun materialından və nümunədən çıxış 
işlərinin (uyğun olaraq φP və φs) fərqi ilə təyin edilir. İlk yaxın-
laşmada bu potensial çəpəri effektiv hündürlüyü materialların 
orta çıxış işinə bərabər olan düzbucaqlı şəklində təsvir etmək 

olar:                           )sp(
2
1    

Elektrikkeçirən nümunənin səthinə uc hissəsində bir 
atom yerləşdirilmiş zond yaxınlaşdırılır. Bunlar arasındakı mə-
safə atomlararası məsafəyə bərabər olarsa, onda zondun atomu-
na aid olan  elektronların dalğa funksiyası səthə aid olan atom-
ların elektronlarının dalğa funksiyaları ilə kəsişir və aralıqdan 
elektronun keçməsi (tunellənməsi) üçün imkan yaranır. Belə 
keçidə tunel keçidi deyilir.  
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Kvant mexanikasından məlumdur ki, elektronun biröl-
çülü düzbucaqlı potensial çəpərdən tunel keçidinin ehtimalı 
aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir:    

Zk-e
A
A

2
0

2
1 w  

Burada Ao–çəpərə tərəf hərəkət edən elektronun dalğa 
funksiyasının amplitudu; A

1
–çəpərdən keçən elektronun dalğa 

funksiyasının amplitudu; k–potensial çəpərdə dalğa funk-
siyasının sönmə əmsalı; ΔZ–çəpərin enidir. İki metalın tunel 
kontaktı üçün sönmə əmsalını aşağıdakı kimi təyin etmək olar: 

h

*2m4
k

π
  

Burada   m*– elektronun effektiv kütləsi,  – elektronun 
orta çıxış işi,  h–Plank sabitidir. Tunel kontaktına potensiallar 
fərqi tətbiq edildikdə, zond və nümunə arasında tunel cərəyanı 
yaranır. 

STM–də iynəşəkilli iti uclu zond üç koordinatlı skanerə 
bərkidilir. Elektrik potensialı tətbiq edilmiş zond səthə perpen-
dikulyar istiqamətdə yönəldilir və tunel cərəyanının yarana bi-
ləcəyi məsafəyə qədər səthə yaxınlaşdırılır. Tunel cərəyanı 
elektronun potensial çəpərdən keçmə ehtimalı ilə  mütəna-
sibdir. Deməli, tunel cərəyanı zondun ucu ilə səth arasındakı 
məsafədən (z) asılıdır və bu asılılıq eksponensial xarakterlidir. 
Bundan başqa tunel cərəyanı zonda tətbiq edilmiş potensialın 
qiymətindən də asılıdır. Ona görə də, səth boyunca zondun 
yerini dəyişərək tunel cərəyanına nəzarət etmək və bununla da 
səthin topologiyasını atom səviyyəsində analiz etmək 
mümkündür. Bu ideya tunel mikroskopunda aşağıdakı kimi 
həyata keçirilir (şəkil 3.2). 
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Şəkil 3.2. STM–də zond və səthin nisbi yerləşməsi 
 
STM–in zondları keçirici materialardan hazırlanmalıdr. 

Əksər hallarda onlar təmiz metaldan hazırlanır və iti ucunun 
radiusu ~10 nm olur. Zond materialının seçimi qarşıya qoyul-
muş tapşırıqdan asılıdır. Nisbətən bərk zondlar volframdan 
(W), iridium (Ir) ilə platinin (Pt) xəlitəsindən hazırlanır. Nis-
bətən yumşaq zondlar üçün qızıl (Au) istifadə edilir. 

Zondun vəziyyəti idarəedici gərginlik tətbiq olunmuş 
pyezoelementlər vasitəsilə tənzimlənir. Zond nümunənin sət-
hinə tunel cərəyanının yaranması üçün lazım olan minimal 
məsafəyə qədər yaxınlaşdırılır. Əks əlaqə dövrəsinin köməyilə 
tunel cərəyanı sabit saxlanılarsa, səthin relyefi barədə məlumat 
almaq mümkün olar. Bu üsul sabit cərəyan üsulu adlanır. 

Tətbiq olunan V gərginliyini dəyişməklə  əks əlaqə sis-
temi vasitəsilə çəpərdən axan tunel cərəyanı sabit saxlanılır. 
V(x,y) asılılığı səthin atom relyefini təsvir edir. Əgər səth 
bircinsdirsə (çıxış işi səth boyunca dəyişmirsə) bütün səth 
boyunca relyef eyni formalı olur, Müxtəlif xassəli atomlardan 
təşkil olunmuş nümunələr üçün çıxış işinin lokal dəyişməsi 
xarakterikdir.Bunu nəzərə almaq üçün zond ilə səth arasındakı 
məsafənin  kiçik modulyasiyalarından istifadə edirlər. Beləlik-
lə, atomları səthdə nəinki “görmək”, hətta müxtəlif kimyəvi 
tərkibə malik olan hissələri ayırd etmək mümkün olur. Bu 
zaman şaquli istiqamətdə ayırdetmə (0,01÷0,05) nm, horizontal 
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istiqamətdə isə 0,3 nm olur. Tədqiq olunan səthin ölçüsü 100 
mikrometrlərlə ola bilər. STM–in əsas məhdudiyyəti ondan 
ibarətdir ki, tunel cərəyanının qeyd olunması üçün tədqiq 
olunan material yüksək elektrik keçiriciliyinə malik olmalıdır.    

Tunel mikroskopunda elektronun potensial baryerdən 
keçməsi şəkil 3.3–də göstərilmişdir. 

Tunellənmə prosesində əsasən enerjisi E
F
 Fermi səviyyə-

sinə uyğun gələn elektronlar iştirak edirlər. İki metalın kontaktı 
halında (şəkil 3.4) tunel cərəyanının sıxlığı üçün alırıq:   

 

ZeVAeeV)(Ae[jtj 0
Δ  Z

  (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.3. Elektronun tunel çəpərindən keçməsi. 
 

Burada  
 20 Z2

ej
Δp

  və  *2m
h
4A π  

Gərginlik kiçik olduqda (eV< ) cərəyan sıxlığının (1) 
ifadəsini daha sadə şəkildə vermək olar: 

Z*2m4

(V)e0jtj
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Çıxış işinin tipik qiy-
mətləri (~4 eV) üçün sön-
mə əmsalı k=2Å-1 qiymət 
alır. Deməli, ΔZ~1Å dəyiş-
dikdə cərəyanın qiyməti bir 
tərtib dəyişir. 

STM–də real tunel 
kontaktları birölçülü olmur 
və daha mürəkkəb həndəsi 
formaya malikdir. Lakin, 
müxtəlif eksperimentlərlə 
təsdiq edilmişdir ki, daha 
mürəkkəb modellərdə belə 
tunel keçidlərinin əsas cəhətləri, xüsusilə də tunel cərəyanının 
zond–nümunə məsafəsindən asılılıq xarakteri saxlanılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.4. İki metalın tunel 
kontaktının energetik diaqramı 

Eg1 

eU 

Eg2 

Şəkil 3.5. Tunel cərəyanına görə əks əlaqəni 
həyata keçirən sxem 
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Böyük gərginliklərdə, yəni eV˃  şərti ödənildikdə (1) 
ifadəsindən sahənin təsiri ilə elektronların vakuuma emissiyası 
üçün məşhur Fowler–Nordheim düsturu alınır: 

]
3ehV

Z)(m*28exp[
Z)(h8

Vej
2
3

2

23 Δπ 





  

Tunel cərəyanının məsafədən eksponensial asılılığı tunel 
mikroskopunda zond ilə səth arasındakı məsafəni yüksək 
dəqiqliklə nizamlamağa imkan verir. STM mənfi əks əlaqəli 
elektromexaniki sistemdir. Əks əlaqə sistemi zond ilə nümunə 
arasındakı tunel cərəyanının qiymətini verilmiş səviyyədə (I0) 
saxlaya bilir.Tunel cərəyanının qiymətinə və uyğun olaraq 
zond ilə səth arasındakı məsafəyə nəzarət pyezoelektrik ele-
mentin köməyilə zondun Z oxu boyunca səlis yerdəyişməsi 
vasitəsilə həyata keçirilir (şəkil 3.5). Bu şəkil mahiyyət eti-
barilə tunel cərəyanına görə əks əlaqə həyata keçirən sxemi əks 
etdirir.              

STM-də səthin relyefinin öyrənilməsi iki üsulla həyata 
keçirilir. 

 
3.2.1. Sabit tunel cərəyanı üsulu 

Səth boyunca hərəkət edən zaman relyefdən asılı olaraq 
zondun ucu əks əlaqə 
sistemi vasitəsilə yu-
xarı–aşağı hərəkət 
edir və nəticədə nü-
munənin səthinin hər 
bir nöqtəsində zond 
ilə səth arasındakı 
məsafənin qiyməti ey-
ni olur. Nəticədə səth 
ilə nümunəarasında 
axan tunel cərəya-

X 

Z 

I=constant 

Şəkil 3.6. Sabit tunel cərəyanı 
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nının qiyməti sabit qalır. Zondun şaquli istiqamətdə yerini 
dəyişməsi üçün əks əlaqə dövrəsindəki pyezoelementin 
Zelektrodunda gərginliyin qiyməti dəyişir və bu dəyişikliklər 
yüksək dəqiqliklə nümunənin səthinin relyefini təkrarlayır. 
Gərginliyin dəyişməsi Z=f(x,y) funksiyası şəklində kompüterin 
yaddaşına yazılır, sonra kompüter qrafikası vasitələri ilə təsvir 
canlandırılır (şəkil 3.6).  

 
3.2.2. Sabit hündürlük üsulu (Z=const) 
Atomar hamar səthlərin öyrənilməsi zamanı bu üsul daha 

effektivolur. Bu 
üsulla səthin rel-
yefini öyrənmək 
üçün səth boyun-
cahərəkət zamanı 
zond ilə səth ara-
sındakı məsafənin 
orta qiyməti, daha 
dəqiq desək, zond 
ilə nümunənin 
yerləşdiyi altlıq arasındakı məsafə sabit saxlanılır. Belə 
yerdəyişmə zamanı səthin hər bir nöqtəsində zond ilə səth 
arasındakı məsafənin 
dəyişməsi tunel cərəyanının 
dəyişməsinə səbəb olur. Bu 
dəyişmələr səthin STM 
təsviri kimi qeyd olunur 
(şəkil 3.7). Səthin skan 
edilməsi zamanı əks əlaqə 
dövrəsi ya söndürülür, ya da 
skan etmə əks əlaqənin 
yaranma sürətindən böyük 
sürətlərlə aparılır və bu 
halda  əks əlaqə yalnız 

İTZ=const 

Şəkil 3.7. Sabit hündürlük 
üsulunun təsviri 

Şəkil 3.8. STM–də atomar 
səviyyədə ayırdetmənin 

reallaşdırılması 
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səthin relyefinin səlis dəyişmələrini qeyd edir. 
STM–də ayırdetmənin yüksək olması tunel cərəyanının 

zond ilə səth arasındakı məsafədən eksponensial asılı olması ilə 
bağlıdır. Səthə normal istiqamətdə ayırdetmə 1Å–in hissələri 
qədər olur. Lateral (səthə paralel) istiqamətdə ayırdetmə isə 
zondun keyfiyyətindən asılıdır və əsasən zondun ucunun 
radiusu ilə deyil, onun atomar quruluşu ilə təyin edilir. Zond 
düzgün hazırlandıqda onun ucunda böyük ehtimalla ya bir 
atom, ya da kiçik atom klasteri yerləşir (şəkil 3.8).  

Tunel cərəyanı nümunənin səthindəki atomlarla zond 
atomları arasında axır. Zondun səthində lokallaşan atom səthə 
daha yaxındır. Onun səthdən məsafəsi kristalın qəfəs sabiti 
tərtibində olur. Tunelcərəyanıməsafədən eksponensial asılı 
olduğu üçün bu halda cərəyan nümunənin səthi ilə zondun 
ucundakı atom arasında axır. Belə zondların köməyilə hətta 
atomar səviyyədə ayırdetmə almaq mümkün olur. Bu nəticə 
müxtəlif materiallardan hazırlanmış nümunələrlə aparılmış 
çoxsaylı eksperimentlərlə təsdiq edilmişdir. 

 
3.3. STM vasitəsilə tunel kontaktının volt–amper 

xarakteristikasının ölçülməsi 
 

STM vasitəsilə səthin müxtəlif nöqtələrində volt–amper 
xarakteristikasını çıxarmaq olar. Bu nümunənin lokal keçiri-
ciliyini təyin etməyəimkan verir və elektronların enerji spekt-
rində lokal hal sıxlığını öyrənmək mümkün olur.  

Tunel kontaktının volt–amper xarakteristikasını qeyd 
etmək üçün STM-də aşağıdakı əməliyyat yerinə yetirilir. Səthin 
STM təsvirində nümunə üzərində müəyyən nöqtə seçilir. Zond  
skaner vasitəsilə həmin nöqtəyə yaxınlaşdırılır. Kontaktın 
VAX-nı almaq üçün əks əlaqə qısa müddət ərzində kəsilir və 
tunel aralığına xətti artan gərginlik tətbiq edilir. Sinxron olaraq 
gərginliyin dəyişməsilə tunel kontaktından keçən cərəyan qeyd 
edilir. Əks əlaqənin olmadığı müddətdə skanerin elektroduna 
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əks əlaqə kəsilən andakı potensial verilir.  Tunel aralığının 
volt-amper xarakteristikası şəkil 3.9–da verilmiş sxem ilə qeyd 
edilir.                 

Hər bir nöqtədə bir neçə VAX çəkilir, sonra onlar 

ortalaşdırılır və yekun VAX təyin edilir. Bu ortalaşdırma tunel 
aralığında olan küylərin təsirini minimallaşdırmağa imkan ve-
rir.  

3.3.1. Metal – metal kontaktının volt–amper 
xarakteristikası 

Yuxarıda göstərildiyi kimi kiçik gərginliklərdə tunel 
cərəyanı gərginlikdən xətti asılıdır; tunel kontaktının keçiri-
ciliyi isə əsasən potensial çəpərin parametrləri ilə təyin edilir: 

Zm
heVjtj




 *24
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V=V(x)

Şəkil 3.9. STM ilə tunel aralığında VAX-
ın qeyd olunması sxemi 



94 
 

Çox yüksək gərginlik-
lərdə isə çəpərin forması 
güclü dəyişikliklərə məruz 
qalır və cərəyan Fowler–
Nordheim düsturu ilə təyin 
edilir. Şəkil 10–da iki metal 
arasında tunel kontaktının 
tipik VAX–ı göstərilmişdir. 
Göründüyü kimi bu halda 
VAX qeyri–xəttidir və bir 
qayda olaraq simmetrikdir. 

 
 
 

3.3.2. Metal – yarımkeçirici kontaktının volt-amper 
xarakteristikası 

Məlumdur ki, yarımkeçiricilərdə elektronların enerji 
spektri mürəkkəb quruluşa malikdir. Qadağan zonanın və aşqar 
səviyyələrinin mövcudluğu nəticəsində metal-yarımkeçirici 
(M–Y/K) kontaktının VAX–nın qeyri–xəttiliyi M–M kontak-
tına nəzərən  daha kəskindir. Tunel cərəyanına səth səviyyələri  
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U

Şəkil 3.10.  Metal-metal tunel 
kontaktının volt-amper 

xarakteristikası 

Şəkil 3.11.  Metal-yarımkeçirici tunel kontaktının enerji 
diaqramı 
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və səthdə adsorbsiya olunmuş atomların yaratdığı enerji səviy-
yələri böyük pay verir. Odur ki, yarımkeçirici materialların lo-
kal tunel spektrləri yüksək vakuum şəraitində öyrənilir. Şəkil 
3.11–də  metal–yarımkeçirici tunel kontaktının enerji diaqramı 
və volt–amper xarakteristikası göstərilmişdir.  

 
3.4. Zond üsulları ilə səthin relyefinin dəyişdirilməsi 

 
Skanedici zond vasitəsiıə bərk cismin səthində ayrı–ayrı 

atomlarla manipulyasiya etməklə onun səthinin quruluşunu 
dəyişdirmək və nanoölçülü  quruluşlar yaratmaq  olar. Bunun 
üçün skanedici  tunel mikroskopu (STM) və atom-qüvvə mik-
roskopundan (Atomic Force Microscopy AFM) istifadə edilir. 
Üsulun əsasını atomar sivri uca malik zondun çox yüksək 
dəqiqliklə nümunənin səthi boyunca yerdəyişməsi təşkil edir. 
Bu zaman zond səthə (0,1÷0,3) nm məsafədə yerləşdirilir. 

STM–dən istifadə etdikdə zonda elektrik sahəsi tətbiq 
olunur. Zondla səth arasında məsafə kiçik olduqda zondla nü-
munənin səthi arasında elektronların tunel keçidləri baş verir. 
Məlumdur ki, zondla səth arasındakı məsafə azaldıqda tunel 
cərəyanı eksponensial olaraq artır, başqa sözlə tunel cərəyanı 
nümunənin səthinin qeyri–bircinsliklərinə qarşı çox həssasdır. 
Buna görə də zondu səth boyunca hərəkət etdirərək, tunel cərə-
yanına nəzarət edilir və onun dəyişməsinə əsasən səthin topolo-
giyası təhlil edilir. Bu yolla səthdəki atomları nəinki “görmək”, 
hətta müxtəlif kimyəvi tərkibli hissələri fərqləndirmək olur. Bu 
zaman ayırdetmə atomların ölçüləri tərtibində olur: şaquli 
ayırdetmə (0,01÷0,05) nm–ə, üfqi ayırdetmə isə 0,3 nm–ə çatır. 

Atom–qüvvə mikroskopunda tunel cərəyanı əvəzinə nü-
munənin səthi ilə zond arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi qeyd 
olunur. Bu qüvvəni təyin etmək üçün sivri uclu zondu elastiki 
konsola bərkidirlər. Konsolun əyilməsi (yerdəyişməsi) ona təsir 
edən qüvvə ilə mütənasib olur. Bu əyilmə çox yüksək dəqiq-
liklə optik və ya elektrik üsullarla qeyd olunur. Təhlil edilən 
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səth boyunca zondun yerdəyişməsi zamanı konsolun əyilməsin-
dən alınan siqnal nümunənin səthi boyunca atomar (molekul-
yar) qüvvələrin paylanması haqqında məlumat verir. Beləliklə, 
səth atomlarının yerləşməsi və təbiəti barədə məlumat əldə 
edilir. 

Skanedici zondlardan istifadə etməklə ayrı–ayrı atomlarla 
manipulyasiya etmək, səthin lokal oksidləşməsini həyata keçir-
mək,onun üzərinə müxtəlif materialları çökdürmək, aşağı ener-
jilielektron-şüalitoqrafiyasını reallaşdırmaq mümkündür. Ümu-
miyyətlə skanedici zondla səthə lokal təsir göstərmək üçün 
zondla səth arasında baş verən müxtəlif fiziki–kimyəvi 
proseslərdən istifadə olunur. Bu proseslər aşağıdakı amillərlə 
stimullaşdırılır: 

– altlığın səthində ~20 nm ölçülü sahədə intensivliyi 
~1010 V/m tərtibində olan lokal elektrik sahələri ilə; 

– zondun ucundan elektron emissiya cərəyanlarının 
~(1010÷1011) A/m2  tərtibində yüksək sıxlığı ilə;  

– ifrat sıxlığa malik elektron dəstəsi ilə altlığın lokal 
qızdırılması ilə; 

– atomların zondun ucundan və yaxud altlığın səthindən 
sahənin təsiri ilə buxarlanması; 

– qaz və maye mühitlərdə lokal kimyəvi reaksiyalarla. 
 Paralel köçürülmə zamanı atom və molekulların səth bo-

yunca paralel köçürülməsi, perpendikulyar köçürülmə zamanı 
isə onların səthdən zondun ucluğuna və əksinə köçürülməsi baş 
verir. Hər iki halda səthin atom səviyyəsində yenidən qurul-
ması prosesi baş verir. Belə yenidənqurmaya kimyəvi əlaqə-
lərin selektiv parçalanması və yeni əlaqələrin yaranması kimi 
baxmaq olar. Digər nöqteyi nəzərdən bu atomun  potensial səth 
boyunca başlanğıc haldan son hala hərəkəti ilə ekvivalentdir. 
Hər iki yaxınlaşma skanedici tunel mikroskopunun zondu 
vasitəsilə atomların manipulyasiyasının həyata keçirilməsinin 
fiziki mexanizmini başa düşməyə imkan verir. 
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3.5. Atom mühəndisliyi 
 

Qeyd etdiyimiz kimi, STM səthin tədqiq olunmasından 
başqa bərk cisimlərin səthində ayrı–ayrı atomlarla manipul-
yasiyalar etmək, yəni səthdəki atomların  yerlərini dəyişmək 
üçün də geniş tədqiq edilir.  

Ümumiyyətlə, zond ilə altlıq və yaxud altlığın səthində 
adsorbsiya olunmuş atomlar arasında qarşılıqlı təsirin üç 
mümkün mexanizmi var: 

1 – molekullar arasında nisbətən böyük məsafələrdə təsir 
göstərən Van der Waals qüvvələri hesabına və yaxud qısa təsir 
məsafəsi olan kimyəvi rabitə qüvvələri hesabına; 

2 – elektrik sahəsində yaranan qüvvələr hesabına. Qeyd 
edək ki, STM zondu ilə altlıq arasında ~1010 V/m intensivlikli 
sahə yaranır ki, bu da sahə ilə buxarlanma, yəni atomların 
sahənin təsirilə səthdən qoparılmasına kifayət edir; 

3 – elektronların qeyri–elastiki tunel keçidləri hesabına. 
Altlığın səth atomları və yaxud desorbantın atomları ilə 
toqquşma zamanı tunel keçidləri etmiş elektronlar molekulları 
həyəcanlandırır. Bu isə desorbsiya, dissosiasiya və yaxud mo-
lekulların quruluşunun dəyişməsi ilə müşayiət oluna bilər. Bun-
dan başqa, iki ayrı molekuldan bir molekul sintez oluna bilər. 

STM zondu ilə səth arasındakı qarşılıqlı təsirin xarak-
terindən asılı olaraq belə manipulyasiyalar paralel və perpen-
dikulyar proseslərə ayrılır. Paralel proseslərdə atom və ya mo-
lekullar zondun köməyi ilə səth boyunca hərəkət etdirilir. 
Perpendikulyar proseslərdə isə atomlar səthdən zondun ucuna 
və əksinə hərəkət edirlər. Hər iki halda son məqsəd səthin atom 
səviyyəsindəyenidənqurulmasıdır.Beləyenidənqurmaya atomlar 
arasında kimyəvi rabitələrin selektiv olaraq qırılması və sonra 
yeni rabitələrin yaranması kimi baxmaq olar. STM vasitəsilə 
perpendikulyar köçürmələrin üç növü var: kontakt köçürmə, 
sahə ilə buxarlandırma və elektromiqrasiya. 
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Paralel proseslər. Atomların səthə paralel olaraq yerdə-
yişməsi diffuziya və ya atomların sürüşməsi vasitəsilə həyata 
keçirilə bilər. Hər iki halda yerini dəyişən atomlarla altlıq 
arasında rabitə qırılmır. Adsorbsiya olunmuş atom həmişə 
potensial çuxurda olur. Onun yerdəyişməsi üçün lazım olan 
enerji səth boyunca baş verən diffuziyanın energetik çəpərinə  
uyğundur. Adətən o, adsorbsiya enerjisinin (0,1÷0,3) hissəsinə 
uyğun gəlir ki, bu (0,01÷1,0) eV enerji diapazonuna uyğundur. 
Səthdə adsorbsiya olunmuş atomların sahənin təsirilə diffuzu-
yası zondun ucu ilə səth arasında yaranan güclü qeyri–bircins 
elektrik sahəsinin təsiri ilə induksiya olunur. Bu sahənin inten-
sivliyi (30÷50) V/nm tərtibində olur. Belə sahə atomların ion-
laşması və desorbsiyası üçün kifayət edir. Səth diffuziyasını 
sürətləndirmək üçün kiçik intensivlikli elektrik sahəsi kifayət 
edir. Adsorbsiya olunmuş atomun dipol momenti ilə zondun öz 
ətrafında induksiya etdiyi qeyri–bircins elektrik sahəsi arasında 
qarşılıqlı təsir yaranır. Bu qarşılıqlı təsir potensial qradiyentinin 
azalması istiqamətində həmin atomun diffuziyasına səbəb olur. 
Xarici elektrik sahəsi təsir etdikdə adsorbsiya olunmuş atomun 
dipol momenti iki toplananla təyin olunur –statik dipol mo-

menti (μ) və  sahə tərəfindən induksiya olunmuş moment :)(


  

...E(r)p  μ  

burada  –polyarlaşma tenzoru, E(r) isə elektrik sahə-
sinin intensivliyidir. Bunu nəzərə almaqla atomun enerjisinin 
paylanmasını aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

E(r)
2
1E(r)U(r)  μ . 

Bu potensial enerji səthin periodik potensial enerjisinə 
əlavəolunur və tam potensialın relyefi formalaşır (şəkil.3.12,a). 
Belə relyef adsorbsiya olunmuş atomun bilavasitə zondun al-
tında yerləşən sahəyə doğru istiqamətlənmiş hərəkəti üçün 
əlverişlidir.  
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Atom ilə zondun qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətlərindən 
asılı olaraq yekun potensial relyefin iki variantı ola bilər. 

Zond ilə atom arasında zəif qarşılıqlı təsir zamanı enli 
potensial çuxur yaranır (şəkil 3.12,b). Bu halda potensial çu-
xurun relyefi səthin periodik potensialı ilə modulyasiya olunur. 
Qarşılıqlı təsir güclü olduqda isə potensial çuxur daralır və 
bilavasitə zondun altında lokallaşır (şəkil 3.12,c).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Səth boyunca diffuzuya prosesi zamanı adsorbsiya olun-

muş atom bu çuxura düşür və növbəti təsirə qədər orada qalır. 
Atomun səth boyunca yerini dəyişməsi onun zondun 

atomları ilə qarşılıqlı təsiri hesabına baş verir. Şəkil 3.13–də 

koordinat

Şəkil 3.12. STM zondu ilə qarşılıqlı vəziyyətindən asılı olaraq 
səthdə absorbsiya olunmuş atomun potensial enerjisi 

adsorbsiya 
olunmuş atom 

a)

b) c)

zond

potensial 
eneji 

zond
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Şəkil 3.13. Sürüşdürülmə 
vasitəsilə atomlarla 

manipulyasiya 

altlıq 

b)
c)

d)

zond zond 

e)
a)

belə yerdəyişmə sxematik olaraq təsvir edilmişdir. Bu qüvvə-
lərin qiyməti həmin qarşılıqlı təsirin potensialı ilə təyin edilir. 
Zondun vəziyyətini dəyişməklə yekun qüvvənin qiymətini və 
istiqamətini idarə etmək 
mümkündür.     

İlkin olaraq zond 
adsorbsiya olunmuş ato-
mun görünmə mövqeyi-
nə yönəldilir. Sonra zond 
atomlararası qarşılıqlı 
təsir meydana çıxana 
qədər atoma yaxınlaş-
dırılır. Bu yaxınlaşma 
zamanı tunel cərəyanı 
artır. Qarşılıqlı təsir yara-
nan anda tunel cərəya-
nını sabit saxlayaraq səth 
boyunca zondun yerini 
dəyişdirirlər və onu yeni 
mövqeyə keçirirlər. Bu 
zaman zondla bərabər atom da yerini dəyişir. Prosesin sonunda 
zond səthdən uzaqlaşdırılaraq əvvəlki vəziyyətinə qaytarırlar. 

Atomun zondun hərəkəti istiqamətində yerini dəyişməsi 
üçün, onların qarşılıqlı təsir qüvvələrinin əvəzləyicisi atom ilə 
altlıq arasında olan rabitə qüvvəsindən böyük olmalıdır. Bu 
qüvvənin ədədi qiyməti birinci yaxınlaşmada səth diffuziyası 
üçün lazım olan enerjinin səthdəki atomlararası məsafəyə 
nisbəti kimi qiymətləndirilir. Zondun adsorbsiya olunmuş 
atoma yaxın yerləşməsi atomun zonda doğru, yəni altlığın 
səthinə normal istiqamətdə yerini dəyişməsinə səbəb ola bilər. 
Bu atomu səthdən qoparmaq üçün lazım olan qüvvənin 
minimal qiymətini bilməklə atomun verilmiş səth boyunca 
yerdəyişməsini təmin edən qüvvəni qiymətləndirmək olar. 
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Sürüşdürmə vasitəsilə atomun səth boyunca yerdəyişməsi 
zond ilə altlığın səthi arasında olan məsafəyə çox həssasdır. 
Müəyyən kritik qiymətlərdən böyük məsafələrdə zond ilə 
adsorbsiya olunmuş atom arasında olan qarşılıqlı təsir çox zəif 
olur və zondun hərəkəti istiqamətində onun yerini dəyişmək 
mümkün olmur. Zond və altlıq arasında olan məsafənin 
qiymətinə tunel keçidinin müqaviməti ilə nəzarət edilir.Kritik 
məsafəyə müəyyən müqavimət uyğun gəlir,zondun uc 
hissəsində atomların yerləşməsinin xarakterindən asılı olaraq 
bu müqavimətin qiyməti bir neçə dəfə dəyişə bilər. Lakin 
müqavimətə ən ciddi təsir göstərən amil adsorbsiya olunmuş 
atomun kimyəvi təbiəti və altlığın materialıdır. Bu astana 
müqavimətinin qiyməti 10 kiloomdan (k) bir neçə meqaoma 
(M) qədər dəyişə bilir.  

Perpendikulyar proseslər. Bu qrup proseslərdə ayrı-ayrı 
atomlar, molekullar və ya onların qrupları altlığın səthindən 
zondun ucuna və əksinə köçürülə bilər. Sadəlik üçün səthdən 
zonda keçmə prosesinə baxaq. Məlum olduğu kimi, səthdəki 
atom potensial çuxurda yerləşir və onun səthdən zondun ucuna 
keçməsi üçün lazım olan  minimal enerji potensial çəpərin 
hündürlüyünə bərabərdir. Zondla sərh arasında qarşılıqlı təsirin 
enerjisi onların arasındakı məsafədən asılıdır. Eyni zamanda 
enerjinin bu qiymətinə atom–zond aralığında yaradılan elektrik 
sahəsinin qiyməti və istiqaməti də təsir göstərir. Elektrik 
sahəsinin təsir xarakteri və rolundan asılı olaraq manipulyasiya 
kontakt köçürməsi, sahənin təsirilə buxarlandırma və elektro-
miqrasiya vasitəsilə həyata keçirilə bilər. 

Kontakt  köçürməsi perpendikulyar proseslərin ən sadəsi-
dir. Belə köçürmə zamanı zond köçürüləcək atoma o qədər 
yaxınlaşdırılır ki, atomun zondla və altlıqla cazibəsi bərabər-
ləşsin. Bu zaman atom həm zonda, həm də altlığa bağlı olur. 
Əgər atomun zondlacazibəqüvvəsi onun altlıqla qarşılıqlı təsir 
qüvvəsindən böyük olarsa atom səthdən zondun ucuna keçir, 
sonra zond adsorbsiya olunmuş atomla birlikdə səthdən uzaq-
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laşdırılır. Bu prosesdə zondla səth aralığına elektrik sahəsi tət-
biq olunmur. Odur ki, kontakt köçürməsi idarə olunan proses 
deyil. 

Sahənin təsirilə buxarlandırma prosesi zond və altlıq 
arasında güclü elektrik sahəsi olduqda mümkün olur. Buna 
bəzən termik aktivləşən proses kimi də baxırlar. Bu zaman 
səthdəki atomlar tətbiq olunmuş elektrik sahəsinin təsiri ilə 
ionlaşır və səthdən ayrılmaq üçün kifayət olan qədər enerji 
qazanırlar.  

Belə şəraiti adətən müsbət ionlar üçün yaratmaq mümkün 
olur. Aydındır ki, bu halda altlığa müsbət elektrik potensialı 
tətbiq edilir.  

Mənfi ionların sahə ilə buxarlandırılması isə mümkün 
olmur. Çünki, bu halda altlığa mənfi potensial tətbiq 
edilməlidir. Bu zaman ionların buxarlanmasından əvvəl 
elektron emissiyası baş verir və elektron cərəyanı yaranır. 
Atomun səthdən ayrılması üçün tələb olunan gərginliklərdə bu 
cərəyanın sıxlığı böyük olur və zondun əriməsinə gətirir.  

Zond-altlıq 
aralığında olan 
elektromiqrasiya
nın əsas qanu-
nauyğunluqları 
bərk cisimdə ol-
duğu kimidir. 
Kulon qarşılıqlı 
təsiri və elek-
tronların atom-
larla birbaşa 
toqquşması 
zamanı  öz kinetik enerjilərinin bir hissəsini atomlara vermələri 
nəticəsində yüklü hissəciklər seli ayrı-ayrı atomları özlərinin 
ardınca sövq edir. Atom elektromiqrasiyası dönən prosesdir və 
zond–altlıq aralığında elektrik sahəsinin (intensivliyinin) 

Şəkil 3.14. Mis üzərində dəmir atomlarının 
düzülüşündən alınan süni korall 
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qiymətinə görə astana məhdudiyyətinə malik deyil. Elektro-
miqrasiya keçidlərinin baş verməsi üçün cərəyanın sıxlığı 
yerini dəyişən atomların “qızdırılması”, yəni onların daha 
yüksək enerji hallarına keçməsi üçün kifayət qədər olmalıdır, 

Atomların altlığın səthi üzərində manipulyasiyası üçün 
baxılan bu üsullar atom mühəndisliyinin əsasını təşkil edir. 
Onlar verilmiş atom tərkibinə malik nanoquruluşların yaradıl-
masını təmin edir. Misal olaraq şəkil 3.14–də səthdə atomlarla 
manipulyasiyalara aid klassik nümunə göstərilmişdir. Veilmiş 
nanoquruluş STM vasitəsilə mis lövhənin səthində dəmir atom-
larının düzülməsindən alınmışdır. Burada dəmir atomlarının 
sayı 48–ə, korallın diametri isə 7,13 nm–ə bərabərdir. 

 
3.6. Metal və yarımkeçiricilərin lokal oksidləşdirilməsi 

 
Skanedici zondlar altlıq materialını lokal oksidləşdirməyə 

imkan verir. Oksidləşdirmə prosesi açıq havada, STM–in 
keçirici materialdan hazırlanmış zondundan elektrod kimi 
istifadə etməklə aparılır. Bu proses bir çox cəhətlərinə görə 
elektrokimyəvi anod oksidləşdirməsinə oxşayır. Şəkil 3.15-də 
silisiumun və metal təbəqənin lokal oksidləşdirilməsi sxematik 
olaraq göstərilmişdir. 

 

 
Şəkil 3.15. Silisium və nazik metal təbəqənin lokal 

oksidləşdirilməsi 
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Anod oksidləşdirilməsi rejimində zonda altlığa nəzərən 
mənfi potensial verilir. Ətraf mühitin rütubəti elektrolit rolunu 
oynayır. Kapilyar effektin nəticəsində və güclü elektrik sahəsi-
nin təsiri altında su molekulları zondun ucunda kondensasiya 
edir və onu isladır. Orada suyun molekulları dissosiyasiya edir 

(H
2
O↔H+ + OH–), və öz dissosoyasiya məhsulları ilə (H+, 

OH–)tarazlıqda olur. Elektrik sahəsi bu ionları ayırır və OH–  
qruplarını altlığa göndərir. Orada onlar altlığın materialı ilə 
kimyəvi reaksiyaya girir və məcburi qaydada onu oksidləş-
dirirlər. Əmələ gələn oksid təbəqəsinin qalınlığı elektrik sahə-
sinin intensivliyindən və skanetmənin, yəni zondun səth üzərin-
də hərəkətinin sürətindən asılı olur. Elektrik sahəsi böyüyən 
oksid təbəqəsindən mənfi ionların diffuziyası üçün potensial 
çəpəri kiçildir. Oksidləşmənin parametrləri ətraf mühitin nisbi 
rütubətliliyindən asılıdır. Oksid təbəqəsinin qalınlığı tətbiq 
edilən gərginliyin qiymətivə prosesin davametmə müddəti ilə 
təyin edilir. Təbəqənin qalınlığının zamandan asılılığı aşağı-
dakı kimidir: 
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burada σ–təbəqənin həcmi keçiriciliyi, ε–oksid təbəqəsinin 
nisbi dielektrik nüfuzluğu, S–zonducunun sahəsi, U–xarici 
gərginlik, U0–anodlaşma prosesinin başlanma gərginliyi, I0–
oksid olmayanda metal təbəqədən axan başlanğıc cərəyan, β–
oksidləşmənin effektivlik əmsalıdır. 

Oksidləşmənin qanunauyğunluqları əksər bərk cisimlər 
üçün eynidir, ona görə də elektrokimyəvi anod oksidləşmənin 
mümkün olduğu istənilən materiala zond vasitəsilə lokal 
oksidləşməni tətbiq etmək olar. Bu üsulla Si, Al, Nb, Ti və s. 
materialların üzərində qalınlığı (1÷10) nm olan mükəmməl 
quruluşa malik, defektsiz oksid zolaqları almaq mümkündür. 
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Belə zolaqlar nanoelektron cihazların elementləri kimi, həmçi-
nin növbəti selektiv aşılandırma proseslərində maska kimi 
istifadə edilə bilər. Bu isə ölçüsü 1 nm–dən az olan elementlər 
yaratmağa imkan verir. Zond vasitəsilə lokal oksidləşmə üsulu 
ilə nanoelektron qurğuların aktiv elementləri hazırlanır. 

  

3.7. Metal–üzvi birləşmələrin qaz fazadan lokal kimyəvi 
çökdürülməsi 

 

Qaz fazadan materialların zond vasitəsilə kimyəvi çökdü-
rülməsi qaz injektoru ilə təchiz olunmuş skanedici tunel mik-
roskoplarında, otaq temperaturunda aparılır. İnjektorun çıxışı 
zondun uc hissəsinin yaxınlığında yerləşdirilir. Bu üsul yarım-
keçiricilərə və metallara tətbiq edilir. İlkin reagentlər kimi adə-
tən qaz halında metalüzvi materialların ənənəvi çökdürülməsin-
də istifadə olunan birləşmələr götürülür.   Mikroskopun zondu 
altında materialın çökdürülməsi prosesi zond-altlıq aralığında 
elektrik sahəsinin təsiri ilə əlaqədar olan bir neçə mexanizmlə 
tənzimlənir. Əvvəlcə güclü elektrik sahəsinin təsiri və ya elek-
tronlarla bombardman nəticəsində ilkin reagentlərin dissosiya-
siyası baş verir. Qaz molekulları elektronların birləşməsi hesa-
bına da ionlaşa bilər. Zondun altında elektrik sahəsi qeyri–bir-
cinsdir. Ona görə də dissosiyasiya nəticəsində alınan hissə-
ciklər intensivliyin maksimal olduğu sahəyə, yəni bilavasıtə 
zondun ucluğu altında yerləşən hissəyə miqrasiya edirlər. Bu 
üsulla materialın qalınlığı bir neçə nm, eni (3÷5) nm olan 
zolaqlarını çökdürmək mümkündür. Çökdürmənin sürəti (3 

nm
3
/san) tərtibində olur.  

Skanedici zonddan istifadə edən nanotexnoloji üsullar 
müxtəlif materiallardan nanoölçülü elementlər yaratmaq üçün 
kifayət qədər perspektivlidir. Bu üsullarla ölçüsü 10 nm və 
daha kiçik olan kvant ipləri və kvant nöqtələri yaratmaq olar. 
Lakin altlığın  emal sürətinin kiçik olması bu üsulların tətbiq 
imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu isə kütləvi istehsal üçün kifayət 
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etmir. Ona görə də son vaxtlar çoxzondlu (1000 zonddan 
yuxarı) başlıqlardan istifadə etməyə başlamışlar. 

 

3.8 Atom qüvvə mikroskopu 
 

Atom qüvvə mikroskopu (Atomic Force Microscope – 
AFM) 1986–cı ildə Gerd Binnigin başçılığı ilə onun elmi tədqiqat 
qrupu tərəfindən ixtira edilmişdir. AFM–in iş prinsipi zond və 
səth arasında olan qarşılıqlı təsirə əsaslanır. Belə ki, AFM–də 
zond ilə səth arasında yaranan böyük qarşılıqlı təsir qüvvəsi siqnal 
almaq üçün istifadə edilir. Prinsip etibarilə AFM istənilən 
qarşılıqlı təsir (atomlararası, elektrik, maqnit, istilik və s. qaşılıqlı 
təsirlər)əsasında işləyə bilər.  Hazırda AFM-in müxtəlif qarşılıqlı 
təsirlər əsasında işləyən bir neçə növləri var. Lakin ən çox iş 
prinsipi atomlararası qarşılıqlı təsirə əsaslanmış AFM istifadə 
edilir. Belə AFM–də altlığın keçiriciliyi heç bir rol oynamır. Odur 
ki, təkcə keçirici materiallarda yox, həm də, dielektrik, üzvi və 
bioloji materiallarda ölçülər aparmaq olar. Göründüyü kimi, AFM 
STM–ə nisbətən daha universaldır; müxtəlif tədqiqatlarda, eləcə 
də nanotexnologiyalarda geniş tətbiq edilir. 

Qarşılıqlı təsiri qeyd etmək üçün uc hissəsində çox nazik 
zond olan və konsol adlanan xüsusi elastiki sensordan istifadə 
edilir. Səth tərəfindən zonda olan təsir konsolun əyilməsinə 
gətirir. Bu əyilməni qeyd etməklə zond və səth arasında olan 
qarşılıqlı təsirə nəzarət etmək olar (şəkil 3.16).     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.16.Zond sensorlu 
AFM-in sxematik təsviri 

zond

konsol

gövdə
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 Keyfiyyətcə AFM–in işini Van der Waals qüvvələri 
misalında izah etmək olar. Bir– birindən r məsafədə yerləşmiş 
iki atom arasındakı Van der Waals qarşılıqlı təsirinin  potensial 
enerjisini üstlü funksiya olan Lennard–Jones potensialı 
vasitəsilə ifadə edirlər: 

ULC(r) = – a/rm + b/rn. 
Lennard–Jones potensialının forması şəkil 3.17–də 

göstərilmişdir.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lennard–Jones potensialının ən çox istifadə olunan 

formalarından biri aşağıdakı kimidir: 
ULC(r) = U0[–2(r0/r)

6 +(r0/r)
12]. 

Burada birinci toplanan atomlararası dipol–dipol 
qarşılıqlı təsiri ilə bağlı olan uzaq məsafədən cəzbetməni, 
ikinci toplanan isə yaxın məsafədə atomlararası itələməni 
nəzərə alır. r0 parametri atomlar arasındakı tarazlıq məsafəsi, 
U0 isə əyrinin minimum nöqtəsində enerjinin qiymətidir. 

Lennard-Jones potensialı zond və nümunə arasında olan 
qarşılıqlı təsir qüvvəsini qiymətləndirməyə imkan verir. 
Sistemin bütöv enerjisini zond və nümunənin ayrı–ayrı 
atomları arasında olan elementar qarşılıqlı təsirləri cəmləməklə 
tapmaq olar (şəkil 3.18). 

U0

r0 r

ULJ 

Şəkil 3.17. Lennard-Jones 
potensialının forması 
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Şəkil 3.18. Zond və nümunə arasındakı qarşılıqlı təsirin 
hesabatı 

 
Onda qarşılıqlı təsir enerjisi 
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Burada  nz(r') və nn(r) atomların zonddakı və materialdakı 
konsentrasiyasıdır. Buna uyğun olaraq səthin zonda göstərdiyi 
təsir qüvvəsi aşağıdakı kimi təyin edilə bilər 

Fnz = –grad(Wn) 
Ümumi halda bu təsir qüvvəsi səthə perpendikulyar və 

səthə paralel (lateral) olmaqla iki toplanana malikdir. Reallıqda 
zond ilə səth arasında qarşılıqlı təsir mürəkkəb xarakterlidir. 
Lakin həmin qarşılıqlı təsirin əsas cəhəi odur ki, böyük 
məsafələrdə AFM zondu nümunə tərəfindən cəzb olunur, kiçik 
məsafələrdə isə itələnir.  

Səthin relyefinin AFM təsvirinin alınması zond 
sensorunda elastiki konsolun kiçik əyilmələrinin qeydiyyatı ilə 
həyata keçirilir. AFM–də bu məqsəd üçün optik üsullardan 
geniş istifadə edilir  (şəkil 3.19). 
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AFM–in optik sistemi elə nizamlanır ki, yarımkeçirici 

lazerin şüası zond sensorunun konsoluna fokuslanmış olur, əks 
olunan şüa isə fotoqəbuledicinin həssas sahəsinin mərkəzinə 
düşür. Fotoqəbuledici kimi dörd seksiyalı yarımkeçirici 
fotodioddan istifadə edilir. Bu mövqeyə həssas fotodioddur.  

Optik sistem vasitəsilə qeydə alınan əsas parametlər: 
1. Cəzbetmə və itələmə qüvvələrinin səthə perpendikulyar 
toplananlarının (Fz) təsiri altında konsolun  əyilmə  

deformasiyası. 
2. Lateral qüvvələrin (F

l
) təsiri altında konsolun  burulma  

deformasiyası.  
3. Əgər fotodiodun seksiyalarında ilkin fotocərəyanları I01, I02, 
I03, I04 ilə, konsolun vəziyyətinin dəyişməsindən sonra 
seksiyalardakı cərəyanları uyğun olaraq I1, I2, I3, I4 ilə işarə 
etsək, onda fotodiodun ayrı-ayrı seksiyalarındakı fotocərəyan-
ların fərqi konsolun əyilmə istiqamətini və onun qiymətini 
xarakterizə etməyə imkan verəcəkdir. Doğrudan da cərəyan-
ların ΔIz fərqi 

ΔIz=(ΔI1+ΔI2) – (ΔI3+ΔI4) 
nümunənin səthinə perpendikulyar olan qüvvənin təsiri altında 
konsolun əyilməsinə mütənasibdir (şəkil 3.20, a). 

Şəkil 3.19. AFM–in zond sensorlu konsolunun 
əyilməsinin optik qeydiyyatı sxemi 

4)

2)

3)

1)
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Şəkil 3.20. Konsolun əyilməsinin dəyişməsilə fotodiodda 

işıq ləkəsinin yerinin dəyişməsinin uyğunluğu 
 

4. Cərəyanların    
ΔIL= (ΔI1+ΔI4) – (ΔI2+ΔI3) 

fərqi isə lateral qüvvələrin təsiri altında konsolun əyilməsini 
xarakterizə edir (şəkil3.20, b).  

ΔIz kəmiyyəti atom-qüvvə mikroskopunun əks əlaqə 

dövrəsində giriş parametri kimi istifadə edilir. Əks əlaqə 
sistemi ΔIz=const olmasını təmin edir. Bu pyezoelementin 

köməyilə yerinə yetirilir. Pyezoelement konsolun ΔZ əyilmə-
sini operatorun verdiyi ΔZ

0kəmiyyətinə bərabər saxlayır. 
AFM–in əks əlaqə sistemi şəkil 3.21–də verilmişdir. 

a) b) 
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Şəkil 3.21. AFM–in əks əlaqə sistemi 

 
ΔIz=const rejimində nümunənin skan edilməsi zamanı 

zond səth boyunca yerini dəyişir. Bu zaman skanerin z-
elektrodundakı gərginliyin dəyişməsi kompüterin yaddaşına 
səthin Z=f(x,y) relyefinə uyğun olan funksiya kimi daxil olur. 
AFM-in ayırdetməsi zondun ucunun radiusundan və konsolun 
meyletməsini qeyd edən sistemin həssaslığından asılıdır. Hal –
hazırda AQM-in yeni konstruksiyaları atomar səviyyədə 
ayırdetməni əldə etməyə imkan verir.  

 
3.8.1. AFM-in zond sensorları 

 
AFM-də səthin zond vasitəsilə tədqiq edilməsi xüsusi 

sensorların köməyilə həyata keçirilir. Bu sensorlar iti uclu 
zondu olan elastiki konsol – kantileverdən ibarətdir. Sensorlar 
fotolitoqrafiya və aşılandırma metodu ilə silisium lövhələrin-
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dən hazırlanır. Elastiki konsollar əsasən aşqarlanmış nazik 
silisium təbəqələrindən, SiO2 və ya Si3N4 materiallarından 
formalaşdırılır.  

AFM–in zond sensorunun sxematik təsviri şəkil 3.22–də 
verilmişdir. Kantileverin bir ucu silisium tutqacına möhkəm 
bərkidilir. Digər ucunda isə zond yerləşir. Zondun tipindən və 
onun hazırlanma texnologiyasından asılı olaraq müasir AFM-
də zondların dairəvi hissəsinin radiusu (1÷50) nm–ə qədər 
dəyişir. Səth ilə zondun F qarşılıqlı təsir qüvvəsini  F=kΔZ 
kimi ifadə etmək olar. Burada k – kantileverin sərtlik əmsalı, 
ΔZ-əyilməni xarakterizə edən kəmiyyətdir. Sərtlik əmsalı  
~(10-3÷101) N/m intervalında dəyişir. 

Bəzi hallarda AFM-in zond sensorlarının bir başlıqda 
müxtəlif uzunluqlu bir neçə kantileveri olur. Aydındır ki, 
müxtəlif uzunluqlu kantileverlərin möhkəmliyi də müxtəlif 
olur. Bu halda işçi konsolu seçərkən optik sistem də həmin 
konsola uyğun olaraq  köklənir.  

AFM-də adətən 2 növ zond sensorlarından istifadə 
olunur:konsolu düzbucaqlı en kəsiyinə malik olan (çubuq şəkil-
li) və konsolu 2 çubuqdan təşkil olunmuş (üçbucaq şəkilli) 
(şəkil 3.23).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şəkil 3.22. AFM-in zond sensorunun 
sxematik təsviri 
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Üçbucaq konsollu zond sensorları daha böyük sərtliyə və 
deməli, daha böyük rezonans tezliyinə malikdir. Onlardan 
əsasən rəqsli AFM metodikasında istifadə olunur. Elektrik 
ölçmələrini aparmaq üçün zondun üzərinə müxtəlif keçirici 
materiallardan (Au, Pt, Cr, W, Mo, Ti və.s.) örtük çəkilir. 
Maqnit AFM sensorlarının zondları isə nazik ferromaqnit 
təbəqəsilə örtülür (Co, Fe, CoCr, FeCr, CoPt). Böyük 
məsafələrdə zond nümunə tərəfindən  cəzb olunur (kontaktsız 
AFM), kiçik məsafələrdə itələnir (kontaktlı AFM), zondun ucu 
və nümunənin səthi arasında atomlararası qarşılıqlı təsir 
qüvvəsi qeyd olunur.Kantileverin ΔZ əyilməsi Huk qanununa 
tabe olur: F=k·ΔZ. Burada k–kantileverin sərtlik əmsalıdır. 
Kantileverin hazırlandığı materialdan və onun həndəsi ölçülə-
rindən asılı olaraq sərtlik əmsalı k~(10-3÷10) N/m qiymətlər 
alır. Zondun həndəsi parametrləri aşağıdakı kimi olur: uc hissə-
sinin radiusu (1÷50) nm, zondun təpə hissəsindəki bucaq 
(10÷20)º. Kantileverin rezonans tezliyi kontaktlı AFM üçün 
(7÷28) кHz, kontaktsız AFM üçün (90÷630) кHz–dir. 

 
 
 

Şəkil 3.23. AFM–in zond sensorları  
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3.8.2. AFM-in kontaktlı kvazistatik üsulları 
AFM–i vasitəsilə səthin relyefi və xassələrinin öyrənil-

məsi üsulları iki qrupa bölünür: 
1. Kontaktlı kvazistatik üsullar. 
2. Kontaktsız rəqsi üsullar. 
Kontaktlı kvazistatik üsullarda zondun uc hissəsi 

bilavasıtə səthə toxunur və bu zaman nümunə tərəfindən təsir 
edən cəzbetmə və itələmə qüvvələri konsolun elastik qüvvəsi 
ilə tarazlaşır. AFM bu rejimdə işlədikdə kiçik sərtliyə malik 
olan kantileverdən istifadə edilir. Bu həssaslığı artırır və 
zondun nümunəyə arzuolunmaz təsirini azaldır. 

AFM–in kvazistatik rejimində tədqiq olunan relyefin 
təsviri ya zondla səth arasında qarşılıqlı təsirin sabit 
qiymətində, ya da zond sensoru ilə sətharası məsafənin sabit 
orta qiymətində formalaşır (şəkil 3.24, 3.25). Fz=const 
rejimində əks əlaqə sistemi vasitəsilə zondun ucu ilə səthin 
zond altındakı nöqtəsi arasındakı məsafə sabit saxlanılır. 
Beləliklə istənilən anda konsolun əyilməsi sabit qalır, yəni, 
zondla nümunə arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi sabit qalır. 
Bunun üçün skanerin Z elektroduna verilən, əks əlaqə 
dövrəsindəki idarəedici gərginlik nümunənin səthinin relyefi ilə 
mütənasib olur. Başqa sözlə, gərginliyin dəyişməsi səthin 
relyefinə uyğun olur׃ Z=f(x,y) (şəkil 3.24). 

Səthi nisbətən hamar (çıxıntıları bir neçə anqstrem) olan 
nümunələri tədqiq edən zaman skanetmə zond sensorunun 
əsası ilə səth arasındakı məsafənin sabit qiymətində aparılır 
(Zorta=const). Bu zaman zond sensoru nümunə üzərində 
müəyyən Zorta hündürlüyündə hərəkət edir (şəkil 3.25) və hər 
nöqtədə konsolun ΔZ əyilməsi qeyd olunur. Bu əyilmə 
nümunənin səthi tərəfindən zonda təsir edən qüvvə ilə 
mütənasibdir. Bu halda AFM təsvir zondla səth arasındakı 
qarşılıqlı təsir qüvvəsinin səth üzrə paylanmasını xarakterizə 
edir׃ Fz=f(x,y).   
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Şəkil 3.24. Zond və nümunənin səthi arasında qarşılıqlı 

təsir qüvvəsi sabit olan hal (sabit qüvvə üsulu) 

 
Şəkil 3.25. Sabit hündürlük üsulunun sxematik təsviri 

 
Bu kontaktlı kvazistatik  metodda nümunə ilə zond 

arasında mexaniki qarşılıqlı təsir olur ki, bu da zondun 
sınmasına və səthin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Praktiki 
baxımdan mexaniki möhkəmliyi kiçik olan nümunələr üçün bu 
üsul əlverişlı deyil.  
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3.8.3. AFM–in kontaktsız rəqs üsulları 
Bu üsullar mexaniki möhkəmliyi kiçik olan nümunələri 

öyrənmək üçün istifadə edilir. Belə nümunələrə misal olaraq 
bir sıra üzvi materiallar əsasında quruluşları, bioloji obyektləri 
və s. göstərmək olar. Kontaktsız rəqsi AQM üsulları rəqsi 
hərəkət edən kantileverin səth ilə qarşılıqlı təsirinin parametr-
lərinin ölçülməsinə əsaslanır. Kontaktsız rəqsi üsullar skanetmə 
prosesində zondun səthə mexaniki təsirini xeyli azaltmağa 
imkan verir. Bundan başqa, bu üsul nümunələrin səthinin 
müxtəlif xassələrinin öyrənilməsi üçün AFM–in imkanlarını 
genişləndirir. 

Bu üsulda kantilever məcburi rəqsi hərəkətə gətirilir. 
Məcburi rəqslərin amplitudu 1nm olur, zond ilə nümunə 
arasında məsafə (5÷10) nm arasında dəyişir. Bu üsul skanetmə 
zamanı zond ilə səthin mexaniki qarşılıqlı təsirini kifayət qədər 
azaldır və səthin müxtəlif xassələrini öyrənməyə imkan verir. 
AFM–in rəqsi üsulunda konsol pyezovibrator (ritmik titrəyiş 
yaradan element) vasitəsilə məcburi rəqsə gətirilir. Zond 
nümunənin səthinə yaxınlaşdırıldıqda, qarşılıqlı təsir qüvvəsi 
hesabına məcburi rəqsin amplitudu, rezonans tezliyi və fazası 
dəyişir. Bu dəyişmə zondla səth arasındakı məsafədən asılıdır. 
Bu dəyişmələri yüksək dəqiqliklə ölçməklə səthin relyefi 
haqqında dəqiq məlumat almaq olar.   

Kontaktsız rejimdə kantileverin rəqslərinin amplitudunu 
və fazasını ölçmək üçün əks əlaqə sistemi yüksək həssaslığa və 
dayanıqlığa malik olmalıdır. Təcrübədə yarımkontaktlı üsul 
daha geniş tətbiq edilir. Bu üsul bəzən “fasiləli–kontaktlı” üsul 
adlandırılır və kontaktsız rəqsi üsulun xüsusi halıdır. Yarım-
kontaktlı üsulda zondun rəqs edən ucu periodik olaraq 
nümunənin səthinə toxundurulur. Bu üsulda kantilever 
rezonans tezliyi yaxınlığında, (10÷100) nm amplitudla məcburi 
rəqs etdirilir və hər period ərzində bir dəfə səthə toxunur. 
Nümunənin səthinin skanedilməsi zamanı kantileverin 
rəqslərinin amplitudunun və fazasının dəyişməsi qeyd olunur. 
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Kantileverin səth ilə qarşılıqlı təsir qüvvəsi iki toplanandan 
ibarətdir: Van der Waals qarşılıqlı təsir qüvvəsi və toxunma 
zamanı səth tərəfindən kantileverə təsir edən elastiki qüvvə.  

Yarımkontaktlı üsulda SPM təsvir aşağıdakı kimi 
formalaşdırılır. Pyezovibratorun köməyilə kantilever rezonans 
tezliyinə yaxın tezliklə rəqsi hərəkətə gətirilir. Skanetmə 
zamanı SZM-in əks əlaqə sistemi kantileverin rəqslərinin 
amplitudunu operator tərəfindən verilmiş sabit qiymətdə 
saxlayır. 

Bu zaman səthin relyefindən asılı olaraq əks əlaqə 
dövrəsində gərginliyin qiyməti dəyişir və səthin relyefinin 
SPM təsviri kimi kompüterin yaddaşına yazılır. Eyni vaxtda 
hər bir nöqtədə kantileverin rəqslərinin fazası da qeyd olunur. 

 
3.9. Elektrik–qüvvə mikroskopu 

 
Elektrik qüvvə mikroskopiyasında (Electric Force 

Microscopy – EFM) səthin xassələri haqqında məlumat almaq 
üçün zond və nümunə arasında elektrik qarşılıqlı təsirindən 
istifadə edilir.  

Üzərinə keçirici təbəqə çəkilmiş zondu olan sensor və 
üzərinə nazik keçirici təbəqə çökdürülmüş, yaxşı keçiriciliyə 
malik altlıqdan ibarət sisemə baxaq (şəkil 3.26).                                   

Fərz edək ki, zond və nümunə aralığına sabit U0 və 
dəyişən U=U1Sin(ωt) gərginlikləri verilmişdir. Əgər altlıq 
üzərindəki nazik təbəqə yarımkeçirici və ya dielektrikdirsə 
onlarda səthi yüklər ola bilər, deməli nümunənin səthində 
φ(x,y) potensial paylanması mövcuddur. Zond və nümunənin 
səthi arasındakı gərginliyi aşağıdakı şəkildə göstərmək olar    

U= U0+U1 sin(ωt). 
Zond – nümunə sistemi müəyyən C elektrik tutumuna 

malikdir. Odur ki, belə sistemin enerjisi aşağıdakı kimi 
göstərilə bilər׃ 
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2
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Onda zond və nümunə arasındakı elektrik qarşılıqlı təsir 
qüvvəsi 

F = −grad (E) 
kimi təyn edilə bilər. Bu qüvvənin z toplananı isə  

dZ

dC
U

2

1

dZ

dE 2
z F . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuxarıda verilmiş ifadələri nəzərə almaqla tənliyin 

həllindən alınır ki, qarşılıqlı təsir qüvvəsi aşağıda göstərilən üç 
toplalana malikdir: 

Sabit toplanan:  

 
dZ
dCUyxUFz 










2
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ω tezliyində toplanan:     

Şəkil 3.26. Zond və nümunə arasında  
elektrik qarşılıqlı təsiri ölçən sxem 
U0 sabit,  U≈ dəyişən gərginlikdir. 

keçirici
təbəqə 

φ(x,y) 

U0

U
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dZ
dCUyxUF tz    sin10)( ),((  

2ω tezliyində toplanan:     

dZ
dCtUFz 









)2cos(
4

1 2
1)2(   

2ω tezliyində kantileverin rəqs  amplitudunun qeyd 

olunması  yxCz ,1  kəmiyyətinin səth boyunca paylanmasını 

tədqiq etməyə imkan verir.  yxCz ,1 – tutumun z koordinatı 

üzrə törəməsidir. Bu üsul vasitəsilə nümunənin səth 
yaxınlığında olan təbəqələrinin lokal dielektrik xassələrini 
öyrənmək olar. Yüksək ayırdetmə almaq üçün, zond sensoru–
nümunə sistemində elektrik qarşılıqlı təsir qüvvəsi əsasən zond 
və səth arasındakı qarşılıqlı təsir ilə təyin edilməlidir. Zondun 
səth ilə elektrik qarşılıqlı təsir qüvvəsi müstəvi kondensatorun 
sadə modeli əsasında aşağıdakı kimi göstərilə bilər: 

2

2
22

h
RU

2
1

dZ
dCU

2
1

psF
 , 

burada α – sabit əmsal, R – zondun ucunun xarakterik 
radiusu, h – keçirici altlıq üzərində dielektrik təbəqənin 
qalınlığıdır. Digər tərəfdən nümunə tərəfindən kantileverə təsir 
edən qüvvə  

2
22

H
LaU

2
1

dZ
dCU

2
1

csF   

burada L – kantileverin uzunluğu, a – onun eni, H – kantilever 
ilə səth arasında olan məsafədir və zondun ölçüləri ilə təyin 
olunur. Fps>Fcs şərtindən alınır ki zondun ucu ilə səth arasında h 
məsafəsi 

La
HRh
22   . 
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Zondun tipik parametrləri nəzərə alınmaqla (L~100μm, 
a~30 μm, H~30 μm, R~10 nm) tapılır ki,h≤10 nm. 

dC/dz kəmiyyəti zond və nümunə arasındakı məsafədən 
asılı olduğundan, nümunələrin dielektrik xassələrini öyrənmək 
üçün ikikeçidli üsul tətbiq edilir. Skan edilən hər bir sətirdə 
aşağıdakı əməliyyatlar yerinə yetirilir. Birinci keçid zamanı 
pyezovibratorun köməyilə kantileverin ω0 rezonans tezliyinə 
yaxın olan rəqsləri həyacanlandırılır və “yarımkontakt” 
rejimində relyefin AFM təsviri çəkilir. Sonra zond sensoru 
səthdən Z0 məsafəsinə qədər uzaqlaşdırılır, zond və nümunə 
aralığına ω=ω0 tezlikli dəyişən gərginlik verilir və təkrar 
skanetmə aparılır. İkinci keçid zamanı sensor səth üzərində  
nümunənin relyefini təkrarlayan trayektoriya ilə hərəkət edir. 
Skanetmə prosesində zond sensoru və səth arasındakı lokal 
məsafə hər bir nöqtədə sabit olduğundan, 2ω tezliyində 
kantileverin rəqs amplitudunun dəyişməsi zond-nümunə 
sisteminin tutumunun dəyişməsi ilə əlaqədar olacaqdır. Zond–
nümunə sisteminin tutumunun dəyişməsi isə nümunənin 
dielektrik xassələrinin dəyişməsinin nəticəsidir. Beləliklə, 

yekun EFM təsvir ikiölçülü  yxCz ,1 funksiyası ilə ifadə edilir 

və nümunənin lokal dielektrik xassələrini xarakterizə edir. 
ω tezliyində siqnalı detektə etməklə səth potensialının 

φ(x,y) paylanmasını öyrənmək olur. Bunun üçün ikinci keçid 
zamanı hər bir nöqtədə aşağıdakı əməliyyat aparılır. Sabit 
gərginlik mənbəyindən verilən gərginliyin elə U0 qiyməti tapılır 
ki, ω tezliyində kantileverin rəqslərinin amplitudu sıfra bərabər 
olsun. Bu isə səthin verilmiş nöqtəsində U0= φ(x,y) olduqda 
baş verir.  

 
3.10. Maqnit-qüvvə mikroskopu 

 
Maqnit-qüvvə mikroskopu (Magnetic Force Microscope 

– MFM)  İ.Martin və  C.Wickramasinghe tərəfindən 1987–ci 
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ildə ixtira edilmiş və nümunələrin lokal maqnit xassələrini 
öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu mikroskop AFM–in 

xüsusi bir növüdür. MFM-in zondu xüsusi maqnitlənməsi  

M

olan ferromaqnit təbəqə ilə örtülmüşdür (şəkil 3.27). 
   Ümumi halda MFM zondunun nümunənin H(r) sahəsi 

ilə qarşılıqlı təsiri  mürəkkəb xarakter daşıyır. Ən sadə halda 

MFM-in zonduna 


m  maqnit momenti ilə xarakterizə olunan 
ayrıca götürülmüş maqnit dipolu kimi baxmaq olar. Belə 
sistemin potensial enerjisi aşağıdakı kimi təyin olunur: 

w= –(


m


H ). 


H  maqnit sahəsində maqnit dipoluna 


f  qüvvəsi təsir 
edir (şək.11): 



f = –qrad(w)=


(


m


H ) 
Maqnit sahəsinin zonda F təsir qüvvəsi aşağıdakı kimi 

hesablanır: 


F= –grad(Wmaq)= 



z

V
)dvHM(  

Uyğun olaraq qüvvənin Z komponentini təyin etmək olar: 

dV
dz

dH
M

dz

dH
M

dz
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y
y

x
x

maq
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burada W – zond ilə nümunə arasında qarşılıqlı təsirin 
tam enerjisi, Vz – zondun həcmidir. 

Nümunənin MFM təsvirini almaq üçün iki üsul tətbiq 
edilir: kvazistatik və rəqsi üsullar.  

MFM – in kvazistatik üsulları. Bu üsulların iki variantı 
var. 
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Şəkil 3.27. MFM–in zondu nümunənin maqnit sahəsində 

 
Birinci variantda zond səth üzərində sabit h hündürlükdə 

hərəkət etdirilir. Əgər səth nisbətən hamar relyefə malikdirsə,  
nümunə səthinin MFM təsviri aşağıdakı kımı alınır. Skanetmə 
zamanı zond sensoru nümunə üzərində müəyyən h=const 
məsafədə yerini dəyişir. Bu zaman kantileverin əyilməsi optik 
sistem vasitəsilə qeydə alınır və F(x,y) şəklində MFM təsviri 

Şəkil 3.28. MFM təsvirinin alınmasının ikikeçidli 
metodikası 

 z0 

Birinci keçid zamanı 
zondun trayektoriyası 

İkiinci keçid zamanı 
zondun trayektoriyası
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kompüterə yazılır. F(x,y) zond və nümunə arasında olan maqnit 
qarşılıqlı təsir qüvvəsinin paylanmasını göstərir. 

İkinci variantda ikikeçidli üsuldan istifadə edilir. Hər bir 
sətirin skanedilməsi zamanı aşağıdakı əməliyyat yerinə 
yetirilir. Birinci keçiddə relyefin AFM təsviri kontakt və ya 
yarımkontakt rejimində alınır.  

İkinci keçid zamanı zond səthdən z
0
 məsafəsinə qədər 

uzaqlaşdırılır və səth üzərində nümunənin relyefini təkrarlayan 
trayektoriya boyunca yerini dəyişməklə təkrar skanetmə 
prosesi aparılır. z0 məsafəsi elə seçilir ki, Van der Waals qüvəsi 
maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsindən kiçik olsun (şəkil 3.28). Bu 
halda zond və nümunə arasında lokal məsafə hər bir nöqtədə 
sabit qalır. Ona görə də, skaneetmə zamanı katileverin 
əyilməsinin dəyişməsi nümunə tərəfindən zonda təsir göstərən 
maqnit qüvələrinin qeyri-bircins olmasından asılıdır. Nəticədə 
ikiölçülü F(x,y) funksiyası şəklində yekun MFM təsvir alınır. 
Bu təsvir zond ilə nümunə arasındakı maqnit qarşılıqlı təsir 
qüvəsini xarakterizə edir. 

MFM–in rəqsi üsulları. MFM–də rəqsi üsulların tətbiqi 
kvazistatik üsullara nisbətən daha yüksək həssaslığın daha 
yüksək qiymətini və nümunələrin daha keyfiyyətli təsvirini 
almağa imkan verir. AFM üsullarını təsvir edərkən göstəril-
mişdi ki, zond ilə səth rasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsinin 
qradiyenti rezonans tezliyinin dəyişməsinə səbəb olur. Maqnit 
qarşılıqlı təsir halında rezonans tezliyinin dəyişməsi səth 
boyunca maqnitlənmənin qeyri-bərabər paylanması barədə 
məlumat almağa imkan verir. Bu zaman rəqs edən kantileverin 
rezonans tezliyinin dəyişməsi qarşılıqlı təsir qüvvəsinin Fz 

toplananının z koordinatına görə törəməsi ilə mütənasibdir: 
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Səthin MFM təsvirini almaq üçün ikikeçidli üsul tətbiq 
olunur. Pyezovibrator vasitəsilə ω tezliyində kantileverin 
rəqsləri həyəcanlandırılır. Birinci keçiddə “yarımkontakt” 
rejimində səthin relyefi yazılır. İkinci keçiddə isə zond hər bir 
nöqtədə səthdən sabir z0 məsafədə nümunə boyunca hərəkət 
etdirilir. Bu zaman kantileverin rəqslərinin amplitudu və yaxud 
fazasının dəyişmələrini qeyd etməklə MFM təsvir formalaş-
dırılır.  
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IV FƏSİL. NANOLİTOQRAFİYA ÜSULLARI 
 

Litoqrafiya–qədim yunan sözləri olan daş və yazıram 
(çəkirəm) sözlərindən əmələ gəlmişdir. Litoqrafiya üsulu ilk 
dəfə 1796–cı ildə yaradılmışdır.  Litoqrafiyanın əsasını müəy-
yən fiziki–kimyəvi proseslər təşkil edir. Bu proseslərin nəticə-
sində müstəvi səthdə, məsələn hamarlanmış müstəvi daşın sət-
hində hər hansı bir mətnin və ya təsvirin əksi alınır. Göründüyü 
kimi, litoqrafiya mahiyyət etibarilə müstəvi çap üsuludur. 

Hazırda bu çap üsulunun müxtəlif növləri var.  
Mikroelektronikada inteqral sxemlərin texnologiyasında 

istifadə olunan əsas litoqrafiya üsulu fotolitoqrafiyadır (optik 
litoqrafiya). Fotolitoqrafiyada inteqral sxemlərin və nanoquru-
luşların elementlərinin topoloji şəklini laybalay formalaşdır-
maq üçün bir sıra foto– və fiziki–kimyəvi proseslər aparılır. Bu 
proseslərin nəticəsində tranzistor quruluşlarının və elementlər-
arası birləşdirici xətlərin şəkli alınır. Fotolitoqrafiyadan başqa 
rentgen, elektron, ion litoqrafiya üsulları da geniş tətbiq edilir.  

Fotolitoqrafiyanın iki növü var: kontakt və proyeksiya 
litoqrafiyası. Kontakt üsulunda fotoşablon fotorezist təbəqəsi-
nin üzərinə sıxılır. Proyeksiyalı fotolitoqrafiya üsulunda isə 
xüsusi optik sistemin köməyilə fotorezist təbəqəsinin səthində 
fotoşablonun proyeksiyası alınır. Kontakt üsulu mikroelek-
tronikada geniş tətbiq edilir. Nanoelektronika üçün proyeksiya 
üsulu daha əlverişlidir. Çünki, bu üsulda ayırdetmə qabiliyyəti 
daha yüksək olur. 

Ayırdetmə qabiliyyəti.Məlumdur ki, təsvirin formalaş-
ması zamanı optik sistemin ayırdetmə qabiliyyəti həlledici rol 
oynayır. Fotolitoqrafiyada ayirdetmə qabiliyyəti dedikdə təsviri 
formalaşdıran cihazın bir-birinə maksimal dərəcədə yaxın olan 
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iki nöqtəni ayrı-ayrı əks etdirmək qabiliyyəti başa düşülür. 
Başqa sözlə ayirdetmə qabiliyyəti 1 mm səthdə alınan eyni amin 
ölçülü xətlərin sayıdır: 

min

1000
a

N   

 Burada aminmikrometr ilə ölçülür. Bu xətlər arasındakı 
məsafələr elə onların öz ölçüləri qədər olmalıdır. Bir çox 
hallarda ayırdetmə qabiliyyəti dedikdə aminkəmiyyəti nəzərdə 
tutulur. Bu kəmiyyət İS–in elementlərinin minimal ölçülərini 
təyin edir.  

Ayırdetmənin minimal həddi aşağıdakı kimi təyin edilir: 

D
K

D
f  122,1  (4.1) 

burada D – optik sistemin apertura bucağı,f – fokus məsafəsi, λ 
–işığın dalğa uzunluğu, K1 – Rayleigh sabitidir. Göründüyü 
kimi, λ azaldıqda, həmçinin D artdıqda sistemin ayırdetmə 
qabiliyyəti artır.  

Deyilənlərdən aydındır ki, inteqral sxemlərin element-
lərinin ölçüləri əsasən litoqrafik proseslərlə müəyyən edilir. Bu 
texnologiya mikro- və nanoelektronikanın artan tələblərinə 
cavab vermək üçün daim inkişaf etdirilir. Nanometr diapazon-
da iki əsas yaxınlaşmadan istifadə edilir. Birinci yaxınlaşma öz 
başlanğıcını mikroelektron texnologiyasından götürür. Bura 
litoqrafiya üsulları daxildir. Işıqlanmanın alınma üsulundan və 
dalğa uzunluğundan asılı olaraq bu üsullar optik, rentgen və 
elektron-şüa,ion-şüa litoqrafiyası kimi qruplara ayrılır. Qeyd 
edək ki, məhz litoqrafiya proseslərinin texniki parametrləri, bu 
proseslərin məhsuldarlığı və iqtisadi səmərəliliyi mikroelektro-
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nika məmulatlarının qiymətini təyin edir. Bu yaxınlaşma 
çərçivəsində işığın dalğa uzunluğunun azaldılması, rentgen 
şüalanmasının və elektron selinin tətbiqi 100 nm-dən kiçik 
ölçülü şəkillərin alınmasına şərait yaradır. Müasir mikroelek-
tronika istehsal sahələrində məhsuldarlığı yüksək, yəni 
~100(lövhə/saat) qədər olan stepper–skanerlər tətbiq edilir. 
Onlarda (0,2÷0,3) µm dalğa uzunluqlu ultrabənövşəyi 
şüalanmadan istifadə edilir. 

İkinci yaxınlaşma sırf nanotexnolojidir, çünki skanedici 
zondun istifadəsinə əsaslanır ki, bu da yüksək ayırdetmə 
qabiliyyətinə malik olub fərdi atomlar üzərində manipulyasiya 
etməyə imkan verir. Burada yalnız nanometr ölçülü şəkilləri 
yaratmaq üçün istifadə olunan litoqrafiyalar haqqında danışa-
cağıq. Əvəlcə qısa olaraq inteqral sxemlərin hazırlanmasında 
istifadə olunan fotolitoqrаfiyа prosesi haqqında məlumat verək. 

 
4.1. Fotolitoqrаfiyа prosesi 

 
Fotolitoqrafiyada verilmiş relyef və ya topologiya işıq 

şüalarının köməyilə formalaşdırılır. Bu üsul inteqral sxemlərin 
yaradılmasının ilk üsulu olmuşdur. Hazırda o ifrat böyük 
inteqral sxemlərin yaradılması üçün əsas yüksək məhsuldarlıqlı 
üsuldur. Müasir fotolitoqrafiyada λ=(0,2÷0,3) µm olan ultra-
bənövşəyi şüalanma istifadə edilir. Işıq mənbəyi olaraq eksimer 
lazerlər və ya civə–ksenon lampalar istifadə edilir.  

Standart civə–ksenon lampalar işıqlanan kiçik həcmli 
cisimdən 2000 Vt–a qədər gücü olan işıq şüalandırır. Fotolito-
qrafiyada lampanın xətti spektrinin g–xətti (425,83 nm), h–xətti 
(404,65nm) və ya i–xətti (365,48nm) istifadə edilir. Bu xətlərin 
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hər birində lampanın işıqlanmasının ümumi gücünün iki faizi 
cəmlənmişdir. 

Eksimer lazerlərin işi eksimer molekullarda elektron ke-
çidlərinə əsaslanır. Bu molekullar iki atomdan: təsirsiz qaz və 
halogen atomlarından ibarətdir; onlar ancaq həyəcanlanmış hal-
da birgə mövcud ola bilərlər. Ən çox KrF (248 nm), ArF (193 
nm) və F2 (157 nm) eksimer molekullar tətbiq edilir. Bu mole-
kullar əsasında lazerlər davametmə müddəti (5÷20) nsan, tezli-
yi 4 kHz və gücü 50 W–a qədər olan impulslar şüalandıra bilir. 

(4.1) ifadəsindən göründüyü kimi, şüalanmanın dalğa 
uzunluğu azaldıqca, həmçinin böyük aperturalı obyektivdən 
istifadə etdikdə yaradılan elementlərin minimal amin ölçüləri 
azalır.  

Təcrübə göstərir ki, λ dalğa uzunluqlu şüalardan istifadə 
etdikdə ölçüləri λ/2 olan elementlər almaq mümkündür. Odur 
ki, ArF lazerlərdən (λ=193 nm) istifadə etməklə 90nm ölçülü 
elementlər yaratmaq mümkün olmuşdur.  

Bundan başqa, amin kəmiyyəti rezist və şablonların key-
fiyyətindən və bir sıra başqa amillərdən də asılıdır. Fotorezist 
olaraq ultrabənövşəyi şüalanmaya həssas materiallar istifadə 
edilir. Belə fotorezistlər 100 mJ/cm2tərtibində həssaslığa malik-
dirlər. Bombardman prosesində şüalanma selinin sıxlığı 200 
mW/sm2qədər olmalıdır. Lazerlər belə gücə malik şüalanmanı 
tam təmin edə bilirlər. 

Fotolitoqrаfiyа SiO2və yа metаlliк səth təbəqələri üzərin-
də istənilən ölçülü pəncərələr аçmаğа imкаn verən üsuldur.Mə-
lumdur ki, yarımkeçirici inteqral sxemlər Si əsasında yaradılır.  

İnteqral sxemlərin texnologiyasında xarakterik proses-
lərdən biri silisiumun oksidləşdirilməsidir. Si–un səthində оk-
sid təbəqəsi termik оksidləşmə üsulu ilə göyərdilir. Оksidləşmə 
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(11001300)C temperaturlarda təmiz оksigen və ya su buхarı 
mühitində aparılır. Alınan SiO2təbəqəsi passivləşdirici və mas-
kalayıcı xassələrə malikdir. Passivləşdirici xassə ondan ibarət-
dir ki, Si–un səthində oksid təbəqəsi yarandıqdan sonra krista-
lın okcidləşmə sürəti kəskin azalır. Maskalayıcı xassə ondan 
ibarətdir ki, oksid təbəqəsinə diffuziya sürəti Si–un həcminə 

diffuziya sürətindən (102103) dəfə azdır. Oksid təbəqəsinin bu 
xassəsindən planar texnologiya proseslərində istifadə edilir. 
Belə ki, p–n keçidlər almaq üçün oksid təbəqəsində pəncərələr 
açılır və bu pəncərələrdən aşqarlar diffuziya etdirilir, oksid 
təbəqəsinin qalan hissəsi isə maska rolu oynayır. 

İnteqrаl sхemlərin istehsаlındа fotolitoqrаfiyаnın tətbiqi  
SiO2–nin diffuziyа prosesindəкi mаsкаlаyıcı təsirinə əsаslаnır. 
Аşqаrlаr silisium təbəqəsinə  SiO2oksid təbəqəsindən diffuziyа 
ilə кeçə bilmir. Diffuziyа аncаq pəncərələrdən, yəni  SiO2 oksid 
təbəqəsiolmаyаn yerlərdən dахil olur. Bundаn bаşqа, fotolito-
qrаfiyа prosesi metаllаşdırılmış təbəqələrdə birləşdirici аrаlıq-
lаrın şəкillərini dəаlmаğа imкаn verir. 

Fotolitoqrаfiyа   prosesi  аşаğıdакı  аrdıcıllıqlа  аpаrılır. 
Yarımkeçirici lövhənin səthi oksidləşdirildikdən sonra 

onun üzərinə fotorezist adlanan nazik (1 µm–ə qədər qalınlıqlı) 
fotoemulsiya təbəqəsi çəkilir. Onun üzərində isə fotoşablon 
(FŞ) yerləşdirilir. Fotoşablon üzərində işıq düşmək üçün pəncə-
rələr olan qeyri–şəffaf materialdan hazırlanmış lövhədir. Hər 
bir pəncərə hazırlanan inteqrаl sхemin bir elementinə uyğundur. 
Fotoşablonun səthi kvars lampası ilə işıqlandırılır, sonra foto-
şablon götürülür. Emal edildikdən sonra fotorezistin üzərində 
fotoşablonun şəkli alınır, yəni eyni pəncərələr yaranır. Həmin 
pəncərələrdən silisiuma çatana qədər oksid təbəqəsi aşındırılır 
və oksid təbəqəsi üzərində də fotorezistin şəkli alınır.Bundan 
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sonra fotorezist təbəqəsi də götürülür və SiO2maskası ilə 
örtülmüş Si lövhə qalır (şəkil 4.1). Həmin maskanın üzərindəki 
pəncərələrdən aşqarlar diffuziya etdirilir. Inteqral sxemlər 
hazırlanarkən fotolitoqrafiya prosesi bir neçə dəfə 
aparılır.Yarımkeçirici altlıq üzərində lazım olan elementlər 
yaradıldıqdan sonra onları eletrik sxeminə uyğyn olaraq omik 
kontaktlarla təmin etmək və birləşdirmək lazımdır. Bunun üçün 
metallaşdırma prosesi aparılır. Əsas metal material olaraq Al 
istifadə  

 
edilir. Bu onun kiçik xüsusi müqaviməti, korroziyaya qarşı da-
vamlılığı, ucuz olması və s. xassələri ilə bağlıdır. Metallaşdır-
maq üçün Si lövhənin üzərinə (0,1±1) µm qalanlıqlı Al təbəqəsi 
çökdürülür. Al oksid təbəqəsi üzərindəki pəncərələrdən Si ilə 
kontakt yaradır. Sonra Al üzərinə fotorezist çəkilir və fotoşab-
lonla örtülür və fotolitoqrafiya üsulu ilə onun lazımsız hissələri 

a)                                b)                     c)

Şəkil 4.1. Fotolitoqrafiyanın mərhələləri.  
a) fotorezistin (FR) işıqlandırılması; b) SiO2 təbəqəsinin 
aşılandırılması; c) fotorezist götürüldükdən  sonra qalan 

oksid maskası 

Si

 

FŞ 

FR

SiO2  

Si

SiO2

İşıq seli 
Aşılandırıcı
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götürülür. Qalan birləşdirici Al zolaqlarının eni qalınlığının 0,1 
hissəsindən az olur. Parazit tutumları azaltmaq üçün zolaqlar 
arası məsafələr 1,5 µm–dən çox götürülür.  
 

4.2. Elektron–şüa litoqrafiya 
 

Yarımkeçirici cihazların elementlərinin nanoölçülü şəkil-
lərini yaratmaq üçün elektron– şüa litoqrafiyası ən çox istifadə 
olunan metodlardan biridir. Bu metod yüksək ayırdetmə qabi-
liyyətinə malik olmaqla yanaşı həm də kütləvi istehsal üçün 
əlverişli hesab olunur. Bu üsulda verilmiş relyef və ya topo-
logiya elektron şüalarının köməyilə formalaşdırılır. Elektron–
şüa litoqrafiya(Electron Beam Litography– EBL)əsas tətbiq 
sahələri ölçüləri 100 nm–dən az olan inteqral sxemlərin texno-
logiyası, rentgen– və fotolitoqrafiyaları üçün fotoşablonların 
hazırlanmasıdır. 

EŞL və fotolitoqrafiya üsullarının prinsipləri və əsas 
mərhələləri demək olar ki, eynidir. Fərq ondadır ki, EBL–da 
işıq seli əvəzinə elektrik sahəsi ilə sürətləndirilmiş elektron seli 
istifadə edilir. 

Məlumdur ki, elektron dalğasının uzunluğu de–
Broglieifadəsi ilə təyin edilir:  

λ=h/(mv) 

burada h–Plank sabiti, m–elektronun kütləsi, v–onun sürətidir.  
Öz növbəsində elektronun sürəti U sürətləndirici gərgin-

likdən asılıdır: v=(2eU/m)1/2. Hesablamalar göstərir ki, sürət-
ləndirici gərginlik U=(20÷50) kV olduqda elektron dalğasının 
uzunluğu λ=0,01 nm qiymət alır. Dalğa uzunluğunun bu qiy-
mətində ayırdetmə nəzəri olaraq 0,1 nm–ə yaxın qiymət alır. 
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Elmi tədqiqatlarda diametri 0,5 nm olan elektron şüasından isti-
fadə etməklə eni 1,3 nm olan zolaq almaq mümkün olmuşdur.  

Hazırda iki cür elektron litoqrafiya üsulundan istifadə 
edilir: şablonlardan istifadə etməklə proyeksiya üsulu və rezist 
təbəqəsini fokuslanmış elektron şüası ilə emal etməklə skan-
educu üsul.  

Birinci üsul“Proyeksiyalama bucağını məhdudlaşdır-
maqla elektron litoqrafiya” (Scattering with Angular Limitat-
ion Projection Electron Lithography – SCALPEL) adlandırılır. 
Bu üsulda şablonun şəkli bütünlüklə birdəfəyə rezist təbəqə-
sinin üzərinə köçürülür. Bu zaman şəklin ölçüləri saxlana və ya 
kiçildilə bilər. Bu proyeksiya üsulu nanometr diapazonda yük-
sək məhsuldarlığı və yüksək ayırdetmənitəmin edir. Ayırdetmə 
şüa dəstəsində elektronların qarşılıqlı təsiri ilə məhdudlaşır. Bu 
üsulun nöqsanı elektronların səpilməsi nəticəsində ayırdet-
mənin azalması, həmçinin düşən elektronların rezisti qızdır-
masıdır. Bunlar isə şəklin təhrif olunmasına səbəb olur. Rezis-
tin və altlığın qızma dərəcəsi şüa dəstəsinin ani gücündən, re-
zist və altlığın istilikkeçiriciliyindən asılıdır. Təhrifləri azalt-
maq üçün elektronların dozasını və qızmanı azaltmaq lazımdır. 
Bu halda həssas rezistlərdən  istifadə etmək zəruridir. Hazırda 
bu üsulla submikron ölçülü şəkillər almaq mümkün olmuşdur.   

Şəkil 4.2–də proyeksiya sisteminin sxemi göstərilmişdir. 
1 elektrfon dəstəsi 100 kV potensiallar fərqi ilə sürətləndirilir 
və 2 maskanın üzərinə düşür. Maska ardıcıl növbələşən şəffaf 
və qeyri–şəffaf hissələrdən ibarətdir. Fotoşablondan fərqli ola-
raq maska elektronları udmur, əksinə səpir. Bu maska L1linza-
nın fokal müstəvisində yerləşdirilmişdir. 3 diafraqaması 
L2linzanın fokal müstəvisində yerləşmişdir. Bu diafraqma 
səpilmiş elektronların əsas hissəsini saxlayır. Beləliklə düşən 
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elektron selinin enerjisinin əsas hissəsi diafraqma tərəfindən 
udulur. Diafraqmadan keçən elektronlar 5 lövhə üzərində yük-
sək kontrasta malik 4təsviri formalaşdırır.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şəkil 4.2. SCALPEL proyeksiya sisteminin sxemi 

Elektron litoqrafiyanın ikinci üsulunda rezistin üzərinə 
fokuslanmış skanedici elektron şüası yönəldilir (şəkil 4.3). Bu 
üsulda istifadə edilən qurğu elektron mənbəyi olan vakuum ka-
merasından, sürətləndirici elektrodlar sistemindən, fokuslayıcı 
sistemdən, maqnit linzalarından, elektromexaniki stol və altlıq 
üzərinə salınan elektron şüa skanedici sistemdən ibarətdir.  

Elektron mənbəyi olaraq volfram naqil, lantan heksaborid 
və s. götürülə bilər. Sürətləndirici gərginlik (5÷10) kV olur.   

Üzərində topologiya formalaşdırılan altlıq stolun üzərin-
də yerləşdirilir və onun vəziyyətinə XY müstəvisində optik 
üsullarla nəzarət edilir. Elektron şüasının səth üzərində fokus-
lanması və skan edilməsi elektrostatik və elektromaqnit linza-

2

3

54

1
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ların və deflektorların köməyilə aparılır. Bu linza və deflek-
torlar kompüter vasitəsilə idarə edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.3. Skanedici elektron–şüa litoqrafiya qurğusunun 
sxemi. 

 
Elektron şüa formalaşdırıcısı sistemi (1÷1,5) nm ölçülü 

nöqtəyə fokuslanmış, enerjisi (20÷100) keV olan elektron seli-
nin yaranmasını təmin edir. Bu şüa rezist təbəqəsi ilə örtülmüş 
altlıq üzərinə skan edilir. Rezist kimi ən çox uzun zəncirlərə 
malik olan polimer – polimetilmetakrilat (PMMA) istifadə edi-
lir. Elektron selinin təsirinə məruz qalan bu polimerlərdə zən-
cirlər bölünür və qısalır. Nəticədə onların həlledicilərdə həll ol-
ması asanlaşır. 
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PMMA–nın elektron şüalanmasına həssaslığı 5·10-4C/cm2, 

ayırdetmə qabiliyyəti 10 nm təşkil edir. 
Səthin elektronlarla şüalandırılması iki üsulla aparıla bi-

lər. Birinci üsulda elektron şüa formalaşdırıcısı sistemi televizi-
ya kineskopunda olduğu kimi sətirlər üzrə ardıcıl olaraq nöqtə-
dən nöqtəyə fokuslanır və topoloji şəklin elementlərinə uyğun 
nöqtələrdə qoşulur (işə salınır) və elektron dəstəsi şüalandırır. 
İkinci üsul daha məhsuldardır. Burada elektron şüası ancaq 
topoloji şəklin elementlərinə uyğun nöqtələrə yönəldilir və bir 
elementdən digərinə keçilən hissələrdə söndürülür.  

Şüanın səth boyunca yerdəyişməsi də iki üsulla baş verir 
(şəkil 4.4, a). Birinci halda addım–addım yerdəyişmə baş verir. 
Bu zaman bir sətir boyunca şəkil formalaşdıqdan sonra altlıq 
növbəti sətrə uyğun vəziyyətə keçirilir.   

 

Şəkil 4.4. Elektron şüası ilə skanetmənin üsulları: 
a–addım–addım yerdəyişmə; b–fasiləsiz yerdəyişmə

a) b)

lövhənin hərəkət istiqaməti

sətir 

şəkil 

lövhə
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İkinci üsulda altlıq fasiləsiz rejimdə hərəkət etdirilir 
(şəkil 4.4, b). Bu zaman elektron şüası altlığın yerdəyişməsinə 
perpendikulyar istiqamətdə meyl etməklə rezist üzərində müəy-
yən qalınlıqlı zolaq çəkir. Şüa altlığın kənarına çatdıqda altlıq 
perpendikulyar istiqamətdə, növbəti zolağın eninə uyğun məsa-
fəyə qədər yerini dəyişir.  

Qeyd edək ki, maksimal ayırdetməyə yuxarıda göstərilən 
amillərdən başqa elektron şüasının en kəsiyinin forması, onun 
enerjisi, elektronlarla rezist materialının qarşılıqlı təsiri, rezistin 
həssaslığı və s. təsir edir.  

Skanedici elektron–şüa litoqrafiya üsulunun əsas üstünlü-
yü şablondan istifadə etmədən şəklin rezist üzərinə köçürülmə-
sidir. Əsas nöqsanı isə şəklin nisbətən uzun müddət ərzində 
formalaşmasıdır. Bu isə məhsuldarlığı azaldır. Elektron dəstəsi-
nin ölçülərindən və rezistin həssaslığından asılı olaraq elektron 
şüasının səth üzərində yerdəyişmə sürəti (1µm/s ÷ 1mm/s) ara-
sında dəyişir.  

Elektronlarla şüalanma nəticəsində rezistdə molekullar-
arası rabitələr yaranır və yaxud mövcud rabitələr qırılır. Altlıq 
üzərində formalaşdırılan təsvir ştrixlərdən – piksellərdən iba-
rətdir. Ştrixin minimal ölçüləri qurğunun ayırdetmə qabiliyyəti 
ilə məhdudlaşır. Minimal ayırdedilən topoloji şəkil bir bom-
bardman edilən və bir bombardman edilməyən ştrixdən ibarət-
dir. Təsvirin formalaşması üçün hər bir ştrix minimal sayda 
(Nmin) elektronlarla bombardman edilməlidir. Rezistin verilmiş 
S həssaslığında Nmin aşağıdakı kimi təyin edilir: 

Nmin=SLp
2. 
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Burada Lp –ştrixin minimal ölçüsü, S (C/cm2)–rezistin 
həssaslığı, e–elektronun yüküdür. Minimal şüalanma dozası 
aşağıdakı kimi təyin edilir: 

2
min

pL

eN
D  . 

Üzvi rezistlərdən başqa nanolitoqrafiya üçün ən perspek-
tivli hesab olunan materiallar LiF və NaCl ilə aşqarlanmış SiO2 

və AlF3  qeyri–üzvi birləşmələridir. Onların ayırdetməsi 5nm, 

elektron şüalarına həssaslığı isə çox da yüksək olmayıb, 0,1 

Material qalığı1

altlıq 

Aşılandırmadan sonra 
rezistdə pəncərə

altlıq b)

PMMA 
rezist 

materialın çəkilməsi

Skanedici elektron şüası

altlıq 

altlıq 

a) 

c) 

Şəkil 4.5. Pozitiv rezistdən istifadə etməklə partlayış
litoqrafiyası vasitəsilə nanostrukturların yaradılması.  
a – nazik rezist təbəqəsinin elektron şüa eksponə edilməsi, b – rezistin
aşkarlanması, c – metalın çökdürülməsi, d – nanoquruluşun səthindən
partlatma yolu ilə rezist və metalın götürülməsi. 
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C/cm2 təşkil edir. SiO2–nin elektron şüaları vasitəsilə nanopro-
filləşdirilməsi silisium cihazlarının yaradılması üçün çox pers-
pektivli görünür. O qalınlığı 1nm olan nazik oksid təbəqələri 
üzərində aparıla bilər. Belə nazik təbəqələrin şüalandırılması 
otaq temperaturunda aparılır. Bu zaman güclü fokuslanmış 
elektron şüalarından istifadə edilir. Vakuumda (720÷750)ºC–də 
aparılan növbəti termik işlənmədə şüalandırılmış hissələrdə ok-
sid parçalanır və buxarlanır. Nazik təbəqəli elementlərin tələb 
olunan konfiqurasiyalarını yaratmaq üçün iki üsuldan istifadə 
olunur. Birinci üsulda rezistiv maskanın pəncərələrindən mate-
rialın aşındırma əməliyyatı aparılır. İkinci üsulda əvvəlcədən 
altlıq üzərində maskanın şəkli yaradılır və sonra onun üzərinə 
material çəkilir. Birinci yaxınlaşma ənənəvi yarımkeçiricilər 
texnologiyasında istifadə edilir. Nanoelektron texnologiyasında 
isə bundan dielektrik və yarımkeçirici nazik təbəqələrin profil-
ləşdirilməsində istifadə edilir. Nazik metal təbəqələr üçün isə 
ikinci yaxınlaşmadan istifadə edilir. Buna bəzən partlayış litoq-
rafiyası da deyilir. Bu prosesin əməliyyat ardıcıllığı şəkil 4.5–
də göstərilmişdir. 

Maskanın hazırlanma prosesində nazik rezist təbəqəsi 
elektron şüası vasitəsilə bir dəfəyə bombardman edilir və bun-
dan sonra uyğun kimyəvi reagentlərdə aşkarlanır. Sonra nazik 
metal təbəqəsinin çökdürülməsi aparılır. Bu zaman metalın 
atom və molekulları altlığın səthinə normala yaxın istiqamətdə 
düşməlidirlər. Məhz bu, nazik təbəqənin rezistiv maskanın pən-
cərələrində və rezistin səthində yaradılması üçün zəruridir. Bu 
cür alınmış quruluşlar, rezistin şəkli alınmamış hissələrinin və 
üzərində olan nazik metal təbəqəsinin götürülməsi üçün aktiv 
üzvi həlledicilərdə kimyəvi (məs. asetonla) işlənməyə məruz 
edilir. Altlıq üzərində qalmış nazik metal təbəqəsi şəkli alınmış 
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hissələri tam olaraq əks etdirir. Bu cür yaradılmış metallik 
hissələr nanoelektron cihazlarının elementləri və onların altında 
qalan dielektrik və yarımkeçirici nazik təbəqələrinin növbəti 
profilləşdirilməsi üçün maska kimi istifadə oluna bilər. 

Elektron şüa litoqrafiyanın texnika və texnologiyası daim 
təkmilləşdirilir. Lakin hələ də onlar kütləvi istehsal üçün tam 
istifadə oluna bilmir. Əsas çatışmayan cəhəti böyük ölçüyə 
malik olan altlıqların yüksək sürətlə işlənə bilməməsidir. 
Bunun aradan qaldırılması üçün paralel işləyən çox dəstəli 
elektron toplarından istifadə olunması təklif olunur. Digər bir 
perspektiv istiqamət isə, skanedən zondun iti ucundan injeksiya 
edən kiçik enerjiyə malik elektronlar vasitəsilə rezistlərin 
şəkillərinin salınmasıdır.     

 
4.3. Rentgen litoqrafiya 

 
Rentgen litoqrafiya ilə fotolitoqrafiyanın prinsipləri eyni-

dir. Fərq ondadır ki, rentgen litoqrafiyasinda rezist təbəqələrini 
işıqlandırmaq üçün rentgen şüalanmasından istifadə olunur. 
Rentgen litoqrafiya nanoquruluşların hazırlanması üçün istifa-
də olunur.  

Bu üsulda verilmiş relyefi və ya topologiyanı formalaş-
dırmaq üşün dalğa uzunluğu (0,5 ÷ 5 ) nm olan rentgen 
şüalanmasından istifadə olunur. Burada səthin bombardman 
edilməsi üçün yumşaq, yəni enerjisi (0,5÷10) keV olan rentgen 
şüalanması tətbiq edilir. Bu şüalar udularkən rezist təbəqəsində 
aşağı enerjili fotoelekronlar yaranır və onlar rezistin növündən 
asılı olaraq molekullararası rabitələrin qırılmasına, yəni poli-
merin dağılmasına (pozitiv rezist halında) və ya onların yaran-
masına (neqativ rezist halında) səbəb olur.   
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Hər iki növ rezist yüksək ayırdetməyə malikdir. Ümumi 
halda rentgenrezistlər aşağıdakı tələbləri ödəməlidir: renrgen 
şüalanmasına qarşı yüksək həssaslıq; yüksək ayırdetmə qabiliy-
yəti; kimyəvi dayanıqlıq. Hazırda bütün bu tələbləri ödəyən rezist 
yoxdur. Mövcud rentgenrezistlərin həssaslığı 0,834 nm dalğa 
uzunluğunda 1 mJ/cm2–dən 2 mJ/cm2–a qədər (polimetilmetak-
rilat PMMA üçün) qiymətlər alır.  Polibutensulfon (PBS) üçün 
0,437 nm dalğa uzunluğunda həssaslıq 94 mJ/sm2qiymət alır. 

 
Şəkil 4.6. Rentgen litoqrafiya qurğusunun sxemi. 

1–elektron topu; 2–elektron seli; 3–hədəf; 4–vakuum kamerası; 5–berillium 
folqadan pəncərə: 6–rengen şüaları seli; 7–rentgen şablonu; 8–rentgen 

rezisti olan lövhə. 
 

PMMA və PBS müsbət rezistlərdir. Rentgen şüalanması 
böyük polimer molekulları parçalayır. Yaranan kiçik molekul-
lar aşkarlama zamanı tezhəllolunur.PMMA və PBS rezistlərin 
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ayırdetmə qabiliyyəti uyğun olaraq 5000 xətt/mm və 1000 
xətt/mm təşkil edir. Odur ki, PMMA rezisti rentgen və elektron 
litoqrafiyası üçün əsas rezist hesab edilir. 

Şəkil 4.6–da rentgen litoqrafiya qurğusunun sxemi veril-
mişdir. Rentgen şablonu çox kövrək olduğu üçün lövhə ilə 
onun arasında S=(3÷5) µm məsafə saxlanılır.   

Rentgen litoqrafiyada əsasən uzunluğu 1 nm olan dalğa-
lardan istifadə edilir. Uyğun rentgen optikası olmadığından, 
şəklin birbaşa (11׃) nisbətində salınmasından istifadə edilir. 
Sinxrotronlar və plazmalı lazer mənbələrinin köməyilə praktiki 
baxımdan lazımi intensivlikli rentgen şüalarını almaq olar. 
Elementlərin əldə olunan minimal ölçüləri (50÷70) nm–dir. 
Rentgen litoqrafiyanın əsas üstünlükləri ondan ibarətdir kı, 
birtəbəqəli rezistiv maskalardan istifadə edilir, nəticələrin tək-
rarlanma dərəcəsi yüksəkdir. Bundan başqa, rentgen şüalanma-
sının unikal bir xassəsi var ki, bu da onun səpilmədən udul-
masıdır. Bu isə təsvirin profilinin şaquliliyini təmin edir.   Üsu-
lun digər mühüm üstünlükləri ayırdetmə qabiliyyətinin və məh-
suldarlığın yüksək olmasıdır. Yüksək məhsuldarlıq işıqlanma 
müddətinin kiçik olması və səthinin sahəsi böyük olan təbəqə-
lərdə təsvir almaq imkanı ilə bağlıdır. Qüsuru – qurğular 
mürəkkəbdir, böyük enerji tələb edir, ölçüləri böyükdür. 

 
4.4. İon–şüa litoqrafiya 

 
Silisium lövhə üzərində şəkli ion dəstəsinin köməyi ilə də 

formalaşdırmaq olar. İon şüa litoqrafiya(Ion Beam Litography 
– IBL) öz texnoloji prinsiplərinə görə elektron–şüa litoqrafiya-
ya yaxın hesab olunur. İon litoqrafiya üsulunun əsas mahiyyəti 
Si lövhənin şablondan istifadə etməklə Н+, Не2+və yaxud 
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Ar+ionları dəstəsi ilə, və ya maye metal (məsələn, Ga) 
mənbədən skanedici ion dəstəsi ilə bombardman edilməsindən 
ibarətdir. İonlar elektronlara nisbətən (10÷100) dəfə effektiv 
udulduğu üçün eynu şəkli almaq üçün (10÷100) dəfə az 
şüalanma dozası lazım olur (1010÷1012 ion/cm2və yaxud 

0,01÷1,0 C/sm2).  
Bu üsul qalınlığı 20 nm olan rezistlərin bombardman 

edilməsi üçün istifadə edilir. Burada fokuslanmiş ion dəstəsi 
inteqral sxemin elementlərinin maskasız yaradılması üçün 
altlığın birbaşa modifikasiya edilməsi üçün istifadə olunur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, eyni bir energetik diapazonda (50÷100 
keV) rezistin ionlar və elektronlarla bombardman edilməsi 
zamanı ionlar öz enerjilərini tam olaraq rezistiv təbəqəyə verir, 
elektronlar isə altlığa daha dərin daxil olur. Bu özünü 
rezistlərin astana həssaslığında daha çox büruzə verir. İon 
bombardmanı üçün bu həssaslıq aşağıdır.  Lakin ion şüaları 
vasitəsilə bombardman etmək çox aşağı sürətlə baş verir, ona 
görə də kütləvi istehsal üçün bu üsul geniş tətbiq edilmir.  

EBL üsulunda olduğu kimi, IBL–də də rezist üzərində 
təsvir iki üsulla alına bilər: fokuslanmış ion seli ilə skanedilmə 
və topologiyanın şablondan altlıq müstəvisinə proyeksiya 
olunması ilə. Skanedici IBL skanedici EBL üsuluna analoji 
olaraq aparılır. Mənbədə yaranan Не+, Н+ və yaxud Аr+ionları 
sürətləndirilir və elektron–optik sistem vasitəsilə altlıq üzərinə 
fokuslanır. Skanetmə altlığın yerləşdiyi stolu addım–addım 
hərəkət etdirməklə aparılır. Fokuslanmış ion dəstəsi ilə 
skanetmə elementlərinin ölçüləri (30÷300)nm olan topologiya 
almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu üsul məhdud şəkildə 
tətbiq edilir. Çünki, altlığın bombardman olunan sahəsi 1 mm2–
dan böyük olmur.  
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4.5. İmprint litoqrafiya (nanoçap) 

 
Nanometr diapazonda elementlər yaratmaq məqsədilə 

ənənəvi litoqrafiya üsullarının inlişaf etdirilməsi böyük 
maliyyə vəsaiti tələb edir. Bu isə yalnız böyük miqyaslı kütləvi 
istehsal halında, məsələn, prosessorların inteqral sxemlərinin 
istehsalı zamanı özünü doğruldur. İmprint litoqrafiya nano-
elementlərin yaradılması üçün çox sadə və ucuz texnologiyadır. 
Bu texnologiyanın əsasını rezistin preslənməsi və sonradan 
alınan şəklin yarımkeçirici lövhə üzərinə köçürülməsi təşkil 
edir. Bu üsulda rezist təbəqəsində təsvirin alınması şüalanma 
nəticəsində rezistin kimyəvi quruluşunun dəyişməsi hesabına 
yox, rezist təbəqəsinin fiziki deformasiyası nəticəsində baş 
verir.  

Bu texnologiya litoqrafiya proseslərində yeni bir istiqa-
mətdir; sadəliyi, ucuz başa gəlməyi, kifayət qədər yüksək məh-
suldarlığı və nanometr diapazonda ayırdetmə ilə xarakterizə 
olunur. İmprint litoqrafiya – nanoçap texnologiyası bir neçə 
üsulu əhatə edir: mürəkkəblə çap, cizgiaçma, monomerin 
fotopolimerləşməsi ilə nanoçap.  

Mürəkkəblə çap (ink contakt printing, inking)zamanı 
rezist materialı tələb olunan şəklə malik elastik ştampın üzərinə 
mürəkkəb kimi çəkilir, sonra ştamp altlıq üzərinə sıxılır. Bu 
yolla lazımi şəkil altlıq üzərinə köçürülür. Bundan sonra ştamp 
altlığın səthindən uzaqlaşdırılır. Mürəkkəblə çapetmə prosesi 
şəkil 4.7–də verilmişdir. 

Mürəkkəbin tərkibi elə seçilməlidir ki, o altlıqla kontakt-
da olduqda, onun üzərində öz-özünə nizamlanan monomole-
kulyar nazik təbəqə yaratsın. Ştampın səthindəki şəklə uyğun 
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çəkilmiş bu nazik təbəqə, sonradan aşılandırma və səthi reaksi-
yalar zamanı maska kimi istifadə olunur. Altlıq üzərində yara-
nan pəncərələrdən altlığın aşılandırılması, metalın çökdürülmə-
si bə yaxud ion implantasiyası kimi əməliyyatlar aparılır. Bun-
dan sonra isə maska rolunu oynayan rezist qalıqları təmizlənir.  

 
Elastik ştamp adətən polidimetilsiloksandan (PDMS) 

hazırlanır. Mürəkkəb kimi tiol və onun törəmələrindən istifadə 
edilir. Lakin bu texnoloji prosesin həyata keçirilməsi zamanı 
bir sıra problemlər var. Xüsusən altlıq üzərində alınan şəklin 
ştampdakı şəklə üyğunlaşdırılmasıni, diffuziya nəticəsində mü-
rəkkəbin yayılmasını və ştampın deformasiyasını qeyd etmək 
olar. Ştampa tətbiq olunan mexaniki gərginliklər şəklin üyğun-
laşdırılmasına mənfi təsir göstərir. Ştampdan dəfələrlə istifadə 
etdikdə çoxsaylı deformasiyalar nəticəsində bu amil xüsusilə 
güclü olur. Digər tərəfdən ştampın hazırlandığı elastomerin 

a)

altliq 

ştamp 

altlıq 

ştamp 

b)

mürəkkəb

Şəkil 4.7. Mürəkkəblə çapetmə. a–çapdan əvvəl mürəkkəblə 
örtülmüş ştamp və altlıq; b–çapdan sonra altlıq üzərində 

ştampın şəkli 
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termiki genişlənməsi də baş verir. Bu isə ona gətirir ki, ətraf 
mühitin temperaturunun kiçik fluktuasiyası ştampda element-
lərin ölçülərinin dəyişməsinə səbəb olur. Bu effekti aradan 
qaldırmaq üçün bütöv elastomerdən deyil, möhkəm gövdə 
üzərinə çəkilmiş 10 µm qalınlıqlı nazik elastomer təbəqəsindən 
istifadə edilir. Bu zaman gövdə kimi silisium altlıqdan istifadə 
etmək olar. Mürəkkəblə çəkilmiş şəklin diffuziya nəticəsində 
pozulması ştampın altlıqla kontaktı zamanı baş verir. Diffuzi-
yanın aradan qaldırılması ayırdetməni yaxşılaşdırır. Bunun 
üçün ağır molekullardan hazırlanmış mürəkkəblər daha əlveriş-
lidir. Məsələn, tiol ayırdetməni 100 nm səviyyəsində təmin edir. 

Cizgiaçma(embossing)üsulunda bərk ştamp yüksək 
temperaturda polimer rezistin nazik təbəqəsinə  mexaniki 
sıxılır. Bu üsul möhürləmə və ya naxışlama da adlandırılır. 
Cizgiaçma yolu ilə rezistiv maskanın hazırlanma ideyası ondan 
ibarətdir ki, bərk materialdan hazırlanmış ştamp yüksək 
temperaturda nazik rezist təbəqəsinin üzərinə sıxılır və sonra 
ondan uzaqlaşdırılır. Altlıq üzərində şəklin formalaşması 
aşağıdakı mərhələlərlə yerinə yetirilir: 

1. Altlıq üzərinə nazik rezist təbəqəsi çəkilir; 
2. Rezist təbəqəsi ilə altlıq birlikdə rezistin yumşalma 

temperaturuna qədər qızdırılır; 
3. Ştamp rezistin üzərinə sıxılır və ştampın çıxıntıları 

olan hissələrdə rezist sıxışdırılıb çıxarılır, nəticədə altlıq 
üzərində ştampın şəkli alınır; 

4. Sistem soyudulur, rezist bərkidikdən sonra ştamp 
səthdən uzaqlaşdırılır. 
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Bu proses şəkil 4.8–də göstərilmişdir. Cizgiaçma 

zamanıştampın altlığa yapışmasının qarşısını almaq üçün 
ştampin səthi nazik xüsusi birləşmə təbəqəsi ilə örtülür. 
Qızdırılma müddəti və sıxılmanın davametmə müddəti bir neçə 
dəqiqə təşkil edir.      

Şəkil 4.8. Cizgiaçma ilə çap prosesi 

b)

c)

a)

altlıq 

ştamp 

altlıq 

ştamp 

altlıq 

polimer qalıqları

altlıq 

  

d)
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Cizgiaçma üsulunda 
ştamp materialı olaraq Si, 
yaxud üzərinə nazik SiO2 
təbəqəsi çəkilmiş Si altlıq 
istifadə edilir. Ele-
mentlərinin ölçüləri (10÷ 
20)nm olan şəkillər almaq 
üçün metal ştamplar isti-
fadə edilir. Rezist olaraq 
üzvi termoplastik mate-
riallardan, məsələn, poli-
metilmetakrilat(PMMA), 
polistiren və s. istifadə 
edilir. Rezist təbəqəsinin 
qalınlığı konkret tapşı-
rıqdan asılı olaraq 
(50÷200) nm arasında 
dəyişir. Proses zamanı 
temperatur və təzyiqin də-
yişmə rejimi seçilərkən 
rezist təbəqəsinin və 
ştampın mexaniki və səth 
xassələri nəzərə alınır. 
Məsələn, PMMA üçün 
optimal işçi temperatur 
2000C, optimal təzyiq isə 
13 MPa–dır. 500C tempe-
ratura qədər soyudulduq-
dan sonra ştamp rezist təbəqəsinin üzərindən götürülür.  

c)

a)

Rezist damcılarının 
formalaşdırıcısı

altlıq 

şəffaf şablon
rezist

UB–şüalanma

d)

Ş�kil 4.9. Monomerin 
fotopolimerləşməsi ilə nanoçap.
a–rezist damcılarının çəkilməsi; 
b–rezistin preslənməsi;  
c–rezistin fotopolimerləşməsi;  
d–ştampın altlıqdan ayrılması 

b) 
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Pəncərələrdə qalan rezist qalıqlarını oksigen plazmasında 
və ya kimyəvi həlletmə yolu ilə yox edirlər. Bu üsulla prof-
illəşdirilmiş nazik rezist təbəqəsini altlıq materialının sonrakı 
aşındırılması və ya partlatma litoqrafiyası üçün istifadə edirlər. 
Göründüyü kimi nanoçapda şəkil mexaniki üsulla yaradılır. 
Ona görə də ştampdakı şəkil yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə 
malik olan elektron-şüa və ya skanedici–zond metodları ilə 
hazırlanmalıdır.  

Göründüyü kimi, imprint litoqrafiya üsullarında altlıq 
üzərində təsvir almaq üçün heç bir şüalanmadan istifadə edil-
mir. Odur ki, bu üsullarda şüalanmanın difraksiyası ilə bağlı, 
ilkin və ikinci elektronların səpilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər 
yaranmır. Həmçinin rezist təbəqəsində kimyəvi proseslər də 
baş vermir. Bu verilmiş texnologiyanın üstünlüklərindəndir. Bu 
üsullarla 10 nm–ə qədər ayırdetmə almaq mümkündür. Bundan 
başqa, eyni zamanda bir neçə cm2sahədə şəkil yaratmaq 
mümkündür. Bu isə yüksək məhsuldarlığı təmin edir. Nano-
metr diapazonda imprint texnologiyası ənənəvi litoqrafiya 
üsullarına nisbətən daha sadə və ucuzdur. Bu texnologiyanın 
nöqsanları ştampların sıradan çıxması, prosesin mərhələlərlə 
həyata keçirilməsi zamanı şəkillərin tam üst–üstə düşmə-
məsidir. 

İmprint litoqrafiyanın tətbiqləri. Periodik səth quruluş-
ları, daraqşəkilli elektrod quruluşların formalaşdırılmasında, 
üzvi optoelektronikada, sensorların istehsalında, nanobio-
texnologiyada imprint litoqrafiya effektiv üsul ola bilər. 
Məsələn, imprint litoqrafiya üsulu ilə səth üzərində nanometr 
ölçülü sıx yerləşmiş elementlərin şəklini almaq mümkündür. 
Odur ki, bu üsulla yaddaş qurğuları yaratmaq olar. Əgər 
qurğunun elementlərinin ölçüləri və onlar arasında məsafələr 
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10 nm olarsa, yazılan informasiyanın sıxlığı 0,15 Tbit/cm2 
təşkil edər. 

Monomerin fotopolimerləşməsi ilə nanoçap (Step and 
flash imprint litography, S–FİL)üsulu cizgi açma üsulunun 
modernləşdirilmiş növüdür. Burada rezist əvəzinə otaq 
temperaturunda kiçik özlülüyə malik monomer istifadə edilir. 
Bu monomer damcı şəklində altlığın üzərinə çəkilir. Altlığın 
üzərinə əvvəlcədən xüsusi nazik təbəqə çəkilir ki, bu təbəqə 
sonradan ştampın altlıqdan ayrılmasını asanlaşdırır. Bir çap 
əməliyyatında müxtəlif ölçülü elementlər almaq üçün damcı-
larda materialın miqdarı müxtəlif olur. Daha sonra bərk ştamp 
rezistin üzərinə sıxılır və onu presləyir. Ştamp ultrabənövşəyi 
şüalanmaya qarşı şəffaf olan materialdan, adətən əridilmiş 
kvarsdan hazırlanır. Altlıq üzərinə sıxıldıqdan sonra ştamp 
ultrabənövşəyi işıqla şüalandırılır. Belə şüalanma nəticəsində 
rezistiv təbəqə polimerləşir və bununla da zəruri mexaniki və 
kimyəvi xassələr alır. Ştamp altlıqdan ayrıldıqdan sonra altlıq 
üzərində ştampın rel-
yefinin pozitiv əksi 
olan şəkil qalır. Şəklin 
elementləri arasındakı 
polimer qalıqları aşı-
landırma yolu ilə tə-
mizlənir. Bu üsulla 20 
nm–ə qədər ayırdetmə 
alınmışdır. Şəkil 4.9–
də prosesin mərhələ-
ləri göstərilmişdir. 

Şəkil 4.10–da 
suyun səthində nano-

Şəkil 4.10. Nazik boyaq təbəqəsini 
ultrabənövşəyi işıqla şüalandırmaqla 
suyun səthində təsvirin formalaşması 
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hissəciklərdən formalaşan təsvir əks olunmuşdur. Burada atom 
miqyasında ölçülərə malik hissəciklərdən ibarət olan boyaq 
suyun səthinə tökülür. Bu zaman boyaq suyun səthində 
yayılaraq nazik pərdə əmələ gətirir. Ultrabənövşəyi işıqla 
şüalandırdıqda boyaq maddəsi bərkiyir və səthdə müəyyən 
şəkildə bərk təbəqə yaranır. Təcrübə göstərir ki, bu üsulla 
alınmış təsvir başqa səthlərdə alınan təsvirlərə nisbətən daha 
parlaq və rəngarəng olur. 

 

4.6. Zond litoqrafiya 
 

Skanedici zondlar rezistiv nazik təbəqələrin həm 
elektron, həm də mexaniki modifikasiyaları üçün istifadə edilə 
bilər. Elektron təsiri zamanı nöqtəvi zond (bu atom qüvvə 
mikroskopunun zondudur) aşağı enerjili elektronların mənbəji 
kimi istifadə edilir. Rezist  kimi elektron–şüa litoqrafiyadakı  
materiallardan istifadə edilir. Atom qüvvə mikroskopunda 
rezistlərin elektronlarla profilləşdirilməsi zamanı zond effektiv 
şəkildə elektronları injeksiya etməlidir.Ona görə də silisium 
nitritdən hazırlanmış adi zondların üzərinə metal təbəqəsi 
(məsələn qızıl) çəkilir. Kontaktsız rejimdə skanetmə zamanı 
zonda (5÷20) V mənfi gərginlik verilir. Skanetmə prosesində 
zond–altlıq məsafəsi və zonddan elektron seli sabit saxlanılır. 
Bu (60÷70) nm qalınlıqlı rezistiv nazik təbəqə üzərində ölçüləri 
10 nm və daha az olan elementlərin şəklini yaratmaq imkanı 
verir. Rezistlərin şüalandırılması üçün aşaği enerjili elektron-
lardan istifadə olunması onların rezist–altlıq sərhədindən 
səpilməsinin qarşısını alır və ikinci elektronların generasiyasını 
xeyli azaldır. Bu iki amil ənənəvi yüksək enerjili elektron–şüa 
litoqrafiyaya nisbətən zond litoqrafiyasının ayırdetmə 
qabiliyyətini kifayət qədər artırır. Bu üsulda mikroskopların 
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çoxzondlu başlıqlarından istifadə etmək mümkündür. Belə 
başlıqlarda hər bir zondun yerləşmə hündürlüyü fərdi qaydada 
tənzimlənir. Bu isə sistemlərin məhsuldarlığını artırmaq üçün 
yeni imkanlar açır.  

Kontakt rejimində işləyən atom qüvvə mitroskopunun 
zondu həm nazik rezist təbəqəsinin, həm də cizgiaçma yolu ilə 
bilavasitə materialın (adətən metalın) mexaniki modifikasiyası 
üçün istifadə oluna bilər. Bu üsul mexaniki zond litoqrafiyası 
adlanır. Bu zaman zond, altlıq üzərindəki rezist və  ya nazik 
metal təbəqəsində dəqiq cığırlar açmaq üçün nöqtəvi alət 
rolunu oynayır. Rezistin mexaniki işlənməsini yüksək dəqiq-
liklə aparmaq olar. Lakin hər dəfə qaneedici keyfiyyətə malik 
olan cizgilər almaq mümkün olmur. Səthin mexaniki modifika-
siyası həm sabit təzyiq altında, həm də yaxud təzyiq impulsları 
(zərbələr) vasitəsilə aparıla bilər. Adətən ikinci üsula üstünlük 
verilir. Çünki, bu halda altlığın nahamarlığı alınan nəticələrə 
daha az təsir göstərir.  

Şəkil 4.11–də mexaniki zond litoqrafiyasının sxemi təsvir 
olunmuşdur. Lokal mexaniki təsir göstərmək üçün maskalayici 
təbəqə, məsələn (5÷6) nm qalınlıqlı fotorezist təbəqəsində 
pəncərə formalaşdırılır. Maskalayıcı təbəqə almaq üçün stan-
dart məhlulda suyun payı (50÷60) dəfə artırılır, yəni məhlulun 
özlülüyü azaldılır; sonra isə məhlul və altlıq sentrifuqada 
onlarla saniyə ərzində (400÷600) dövr/dəq. sürətilə fırlanır. 
Təsvir olunan üsulla AlxGa1-xAs (x>0,35) təbəqəsi üzərinə çök-
dürülmüş epitaksial GaAs təbəqəsində eni 90 nm olan kanallar 
formalaşdırmaq olur. Mexaniki zond litoqrafiyası ilə modifi-
kasiya olunmuş quruluşlar partlayıcı litoqrafiya yaxud lokal 
elektrokimyəvi çökdürülmə proseslərində maska kimi istifadə 
oluna bilər. 
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Şəkil 4.11. Mexaniki zond litoqrafiyasının sxemi 

 
AFM zondunun köməyilə nanometr ölçülü şəkillər 

formalaşdırmaq üçün bir sıra başqa üsullar da var. Məsələn, 
mexaniki və termik təsirlərin kombinasiyasından ibarət olan 
termomexaniki litoqrafiya üsulu kifayət qədər inkişaf etdirilmiş 
və tətbiq olunur. Bu üsulda termomexaniki stimulaşdırılma 
hesabına polimer→şüşə faza keçidləri baş verir.Bunun nəticə-
sində polikarbonat təbəqəsində ölçüləri 100 nm–dən kiçik olan 
cığırlar formalaşdırmağa imkan əldə olunur. Termomexaniki 
litoqrafiya terabit miqyasında yaddaş qurğuları yaradılması 
üçün əsas baza ideyasıdır. Burada əsas konseptual yaxınlaşma 
çoxzondlu kartricin yaradılmasına əsaslanır. 

Qeyd olunduğu kimi, tək bir zonddan istifadə etdikdə 
prosesin sürəti çox aşağı olur. Məhsuldarlığı artırmaq üçün 
çoxzondlu başlıqlardan istifadə edilir. Məhsuldarlığın kifayət 
qədər yüksək olması üçün başlıqda zondların sayı (104 ÷106) 
tərtibdə olmalıdır. Belə başlıqlarda hər bir zond müstəqil surət-
də idarə olunur. Yəni, hər bir zondun altlığın səthinə nisbətən 
vəziyyəti fərdi olaraq verilir. Praktiki cəhətdən mürəkkəb 
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olmasına baxmayaraq zond litoqrafiyası kütləvi istehsal üçün 
ən perspektivli istiqamət hesab edilir. 

 
4.7. Lələk nanolitoqrafiya 

 
Skanedici zond mikroskopu atom miqyasında iti ucu olan 

zondun səth yaxınlığında subnanometr dəqiqliyi ilə yerdəyiş-
məsini təmin edən və bu yerdəyişməyə nəzarət edən sistemdir. 
Zond mikroskopları adətən açıq havada və yaxud vakuumda 
istifadə olunur. Açıq havada səthdə adsorbsiya olunan su 
molekulları zond ilə səth arasında menisk əmələ gətirir. Bu 
menisk nanolitoqrafiyanın bir sıra zond üsullarında mühüm rol 
oynayır. Səthin zond vasitəsilə lokal modifikasiya olunması 
üsullarının çoxunda zond ilə altlıq arasında elektrik gərginliyi 
yaratmaq tələb olunur. Gərginliyin qiyməti fiziki–kimyəvi 
prosesləri aktivləşdirmək üçün kifayət qədər olmalıdır.  

Qeyd olunduğu kimi, skanedici zond mikroskopları 
elektron rezistləri şüalandırmaq üçün elektron mənbəyi ola 
bilər. Bu zaman elektronların emissiya etdirilməsi üçün müxtə-
lif üsullar tətbiq edilə bilər. Məsələn, sabit tunel cərəyanı üsulu, 
elektrikkeçiriciliyinə malik zonddan istifadə etməklə atom 
qüvvə mikroskopunun kontaktsız rejimi və s. Elektronlarla şüa-
landırma zamanı zonda onlarla volt mənfi potensial tətbiq 
edilir.  

Zond nanolitoqrafiyasının yeni üsullarından biri lələk 
nanolitoqrafiyasıdır (Dip–pen nanolithography DPN). Bu üsul 
molekulların zonddan altlığa zond ilə altlığı birləşdirən su 
meniski vasitəsilə diffuziyasına əsaslanır.  

Səthdə nanoquruluşların yaradılmasının çox əlverişli olan 
bu üsulu Yer üzərində ən kiçik avtoqələmlər hazırlayan 
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NanoInkşirkəti tərəfindən təklif olunmuşdur. Bu şirkətin isteh-
sal etdiyi qələmlərin lələkləri o qədər incədir ki, onların cızdığı 
nöqtələr və xətlər başqa qələm lələklərinə nisbətən ~104 dəfə 
kiçikdir. Bu qələmlərdə lələk rolunu atom qüvvə mikrosko-
punun zondu oynayır. Zondun uc hissəsi Si3N4birləşməsindən 
hazırlanır.  

Ümumiyyətlə AFM açıq havada istifadə olunduqda 
zondun ucunda kondensasiya olunmuş rütubət aparılan işlərin 
keyfiyyətini aşağı salır. Məlum olmuşdur ki, zondun ucundakı 
su molekulları zond ilə altlıq arasında hərəkət edirlər. Təklif 
olunmuşdur ki, bu hadisədən su molekulları ilə birlikdə mürək-
kəb molekullarını da daşımaq üçün istifadə edilsin. Rütubətli-
liyi dəyişməklə damcıların ölçüsü və altlıq üzərində çəkilən 
xətlərin eni idarə olunur. Adətən xətlərin eni bir neçə moleku-
lun, qalınlığı isə bir molekulun ölçüsü qədər olur. Bu üsul 
Lələk nanolitoqrafiya adlandırılmışdır. 

Şəkil 4.12–də prosesin sadələşdirilmiş sxemi göstəril-
mişdir. Zond müəyyən tərkibə malik məhlula – mürəkkəbə 
batırılır, sonra isə altlıq üzərinə gətirilir və lazım olan nöqtə-
lərdə məhlul su meniski vasitəsilə altlığa diffuziya etdirilir. Bu 
üsul bir–birindən 5 nm məsafədə  eni 10 nm–ə qədər olan 
cizgilər çəkməyə imkan verir. Verilmiş üsulla səth üzərinə 
çəkilmiş materiallara misal olaraq keçirici polimerlər, üzvi 
boyaq maddələri, alkantiol, qızıl və s. göstərmək olar. Alkan-
tiol maska rolunu oynayan monotəbəqə kimiçəkilmişdir. Bu 
maska qızılı aşılandırmaq və sonradan silisiumun səthində 
nanoquruluş yaratmaq üçün isrifadə olunmuşdur. 
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Şəkil 4.12. Lələk nanolitoqrafiya prosesinin sxemi 

Lələk nanolitoqrafiyası bir sıra üstünlüklərə malikdir. 
Məsələn, mürəkkəb olaraq bir çox maddələrdən istifadə etmək 
olar, həmçinin istənilən səth üzərində “yazmaq” olar. Bu üsul 
nanoelektronikada geniş tətbiq edilə bilər: onun köməyilə 1 
cm2 sahədə ~(1,5÷1,6)·105qədər cizgi çəkmək mümkündür. 
Bundan başqa lələk nanolitoqrafiyası bir çox üsullara nisbətən 
daha ucuzdur.  

İdarə olunan zond–avtoqələm matrisi olan qurğular nano-
elektron qurğuların istehsalı üçün olduqca səmərəli ola bilər. 
Belə ki, burada böyük əmək tutumu tələb edən fotoşablonların 
hazırlamasına ehtiyac qalmır. 
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V FƏSİL. ÖZÜNÜ TƏNZİMLƏYƏN PROSESLƏR 
 

Özünü tənzimləmə təbiətin ümumi qanunauyğunluqların-
dan biridir. O müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Burada 
əsas tələb sistemin ən yüksək dayanıqlılığını təmin etməkdir. 
Nanotexnologiyada özünü tənzimləmə proseslərinin iki 
növü:özünü yığma(self–assembling) və özünü təşkiletmə (self–
organization)  praktiki tətbiqini tapmışdır. 

Özünütənzimləmə prosesi dedikdə sistemin nizamsız 
haldan yeni hala keçməsi başa düşülür. Yeni hal isə statik ta-
razlıq halı deyil. Bu xaricdən enerji və kütlə daxil olan dinamik 
haldır. Özünü tənzimləyən sistemlərdə kollektiv effektlər baş 
verir. Bu effektlərin nəticəsində bütün açıq sistemlər öz möv-
cudluğunu qorumaq üçün xaricdən daxil olan və xaotik pay-
lanmış enerjinin və materiyanın tam nizamlı şəkildə paylandığı 
hala gəlməyə çalışır.  

 
5.1. Özünü yığma 

 
Özünü yığma (özünü nizamlama) – bərk altlıq üzərində 

molekulların adsorbsiya və spesifik yerləşməsinin formalaş-
ması prosesidir. Onun əsas aparıcı qüvvəsi xemosorbsiya olub, 
yüksək enerjili reaksiyalarda adsorbant və adsorbsiya edən səth 
arasında özünü büruzə verir. Xemosorbsiya dedikdə bərk 
cisimlərin səthində müxtəlif qazların, buxarın və yaxud məh-
lullardan maddələrin absorbsiyası və nəticədə səthdə yeni 
kimyəvi birləşmələrin yaranması başa düşülür. Adsorbsiya 
olunan molekul və səth arasında güclü qarşılıqlı təsirdən fərqli 
olaraq, molekulların özləri arasında olan qaşılıqlı təsir zəif olur. 
Bu onunla bağlıdır ki, özünü yığma prosesinin əsas hərə-
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kətverici qüvvəsi ion və ya kovalent rabitə qüvvələri yox, zəif 
Van der Waalsrabitə qüvvələri, həmçinin elektrik və maqnit 
qarşılıqlı təsir qüvvələridir. Nanoobyektlərin yerdəyişmə üsu-
lundan asılı olaraq yığma prosesləri sadəcə özünü yığma, 
elektromaqnit sahəsi vasitəsilə özünü yığma, ultrasəsləözünü 
yığma, rəqəmli şəbəkələrin arxitekturasının yığılması kimi 
növlərə ayrılır.  

Özünü yığmadan sintez üsulu kimi istifadə etməklə elə 
prinsipial sxemlər yaratmaq olar ki, bu sxemlər üzvi və qeyri–
üzvi bloklardan müxtəlif quruluşlar təşkil edə bilər. 

Molekulyar özünü yığmada nanoquruluş şablon forması 
ilə funksional molekulyar qruplar arasında qarşılıqlı təsir 
nəticəsində yaranır. Molekulyar özünü yığmanın perspektivli 
tətbiqlərindən biri yeni nəsil mikroçiplərin yaradılmasıdır. 

Üzvi və qeyri üzvi mühitlərdə özünü yığmaya kifayət 
qədər misal gətirmək olar. 

Yığma mexanizmi əsasında formalaşan monomolekulyar 
qalınlığa malik nazik təbəqələrdə defektlərin sıxlığı çox aşağı 
olur, onlar kifayət qədər stabil və mexaniki davamlıdır. Onlar-
dan trafaret kimi litoqrafık proseslərdə istifadə edirlər. Bu za-
man nanometrik ayırdetmə skanedən tunel və ya atom qüvvə 
mikroskopundan istifadə etməklə əldə olunur.  

Özünü yığma üçün molekulyar bloklar üç əsas funksional 
qrupa malik olmalıdır׃  onları səthə bərkidən qrup, aralıq qrupu 
və səthi funksional qrup (şəkil 5.1). Bu qruplar bir-birlərini 
qarşılıqlı əvəz edə bilməz. 

Molekulyar bloku tamamilə altlığa bərkidən qrup kimi 
əksər hallarda silanlar RSiX3(R=CH3, C2H5vəs.) istifadə edilir. 
Bu hidroksil (OH) qrupları ilə əlaqə yaratmaq üçün lazımdır. 
Onlar əsasən silisium səthini və digər texnoloji səthləri örtürlər. 
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Hidrogeni silanda əvəz edən X komponenti kimi, metoksi 
qrupu, xlor və ya onların kombinasiyası istifadə edilir. 
Bərkidici qrupun tərkibi adsorbsiya olunmuş molekulların ni-
zamlı yerləşməsinə və onların yığılma sıxlığınaciddi təsir 
göstərir. Məsələn, GaAs və qızılın səthi üçün tiol (RSH) daha 
yaxşı nəticələr verir. 

Aralıq qrupu, xemosorbsiya olunmuş molekulyar blokun 
onu emal edən zondla qarşılıqlı təsirinin xarakterini təyin edir. 
Belə ki, aralıq qrupun ölçülərini dəyişməklə zond ilə təbəqə 
arasında məsafəni dəyişmək və bununla da təbəqənin şüalanma 
dozasını və astana gərginliyini tənzimləmək olar. Skanedici tu-
nel mikroskopunun zondu ilə emal zamanı aralıq qrup olaraq 
fenol qrupu daha əlverişlidir. Çünki, bu qrup müəyyən qədər 

45 nm 
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elektrikkeçiriciliyinəmalikdir. Səthi funksional qruplar 
isə“yeni” səthin xassələrini təyin edir.  

Özü özünü yığma ilə formalaşmışmolekulyar təbəqələr 
yüksək dərəcədə mükəmməl vəaşqarsız olur. Onlar lokal me-
xaniki, elektronlarla və işıqla qarşılıqlı təsirə olduqca həssas-
dırlar. Bu keyfiyyətlərinə görə onlar nanolitoqrafiya prosesləri 
üçün əvəzolunmazdır. Belə təbəqələrlə elektron–şüa litoqrafi-
yası elektronların enerjisinin çox geniş – (0,01÷200)keV diapa-
zonunda aparıla bilər.  

Nanometr ölçülü elementlərin silisium altlıq üzərində ya-
radılması üçün özününizamlama prosesindən istifadə olunması 
səkil 5.2–də göstərilmişdir. 

Nazik təbəqəni çəkməmişdən qabaq altlığı təmizləyir və 
HF məhlulunda hidrogenlə passivləşdirirlər. Onun səthində 
molekullardan təşkil olunmuş monomolekulyar nazik təbəqə 
almaq üçün, onu üzvi silan monomer məhluluna batırır və qu-
rudurlar. Bu zaman molekulların bir ucu altlığa bərkidilmiş 
olur, digər ucu isə yeni səth yaradır. Bu cür hazırlanmış mono-
molekulyar nazik təbəqə skanedici tunel mikroskopunun və ya 
atom qüvvə mikroskopunun zondundan injeksiya olunan kiçik 
enerjili elektronlar vasitəsilə tələb olunan şəklə əsasən emal 
edilir. Nazik təbəqənin qalınlığı 1 nm tərtibində olur. Tətbiq 
olunan gərginlik nazik təbəqənin tərkibindən asılı olaraq 
(2÷10) V təşkil edir. Bundan sonra nümunəni kalloid palladium 
hissəcikləri olan məhlula batırırlar, nəticədə bu 
hissəciklərnazik təbəqənin elektronlarla şüalandırılmamış 
hissəsinə yapışırlar. Sonra nümunə yenidən qurudulur və 
nikelin elektrolitik çökdürülməsi üçün vannaya yerləşdirilir. 
Səthdə olan palladium adacıqları nikelin çökdürülməsi üçün 
katalitik mərkəz rolunu oynayır. Nikel adacıqlarının palladium 
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üzərinə yan tərəfdən böyüməsi palladium adacıqları arasındakı 
aralığı doldurur və əmələ gələn qalın nikel təbəqəsi defektsiz 
bütöv şəklə malik olur. Bu cür profilləşdirilmiş nazik təbəqəni 
növbəti aşındırma zamanı maska kimi istifadə edirlər. 

Praktikada bu  ayırdetmə (15÷20) nm təşkil edir.          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.2. Nanometr ölçülü şəklin monomolekulyar nazik 
təbəqənin özünü yığma yolu ilə alınması׃ 

a–monomolekulyar təbəqənin çökdürülməsi; b–skanedici tunel mikroskopu-
nun zondu vasitəsilə şəklin yaradılması; c–palladium katalizatorunun çök-
dürülməsi; d–nikelin çökdürülməsi. 

 
Kimyəvi özünü yığmanın bir növü molekulyar təbəqələş-

mədir. Bu üsul qaz fazadan komponentlərin xemosorbsiyası za-
manı səthdə kimyəvi birləşmələrin yaranmasına əsaslanır. Mo-

a)

Si altlıq 

Si altlıq 

d)

PdPd 

Si altlıq 

c)

b)

zond 

Si altlıq 
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lekulyar təbəqələşmə üsulunun reallaşması üçün səthdə ad-
sorbantla reaksiyaya girərək dayanıqlı birləşmələr əmələ gətirə 
bilən funksional qrupların olması zəruridir.  

Bu üsul müəyyən kimyəvi reaksiyalar ardıcıllığı vasitə-
silə bərk cisimlərin səthində mikro– və nanoquruluşlar yarat-
mağa imkan verir. Verilmiş tərkibə malik təbəqələr ardıcıl apa-
rılan kimyəvi reaksiyalar hesabına göyərdilir.Təbəqələrin qa-
lınlığı sintez müddəti və yaxud maddə axınının intensivliyi ilə 
yox, ancaq reaksiyaların sayı ilə təyin olunur. Hazırda belə 
təbəqələri yaratmaq üçün xüsusi kimyəvi proseslər işlənmişdir: 

 
5.2. Həcmi materiallarda özünü təşkiletmə 

 
Özünü təşkil prosesi nizamsız hərəkətdən, xaotik vəziy-

yətdən yeni, nizamlı vəziyyətə keçid deməkdir. Özünü təşkil 
açıq sistemlərin ümumi xassəsidir.  

Özünü təşkil dedikdə bərk cisimdə qarşılıqlı təsirdə olan 
atomların müəyyən nizamlı yerləşməsinə gətirən proses başa 
düşülür. Bu proses nəticəsində yaranan yeni halda verilmiş 
atom sisteminin potensial enerjisi minimal qiymət alır. Bərk 
cismin həcmində və səthində baş verən spontan özünütəşki-
letmə kvant naqilləri və kvant nöqtələri yaratmaq üçün effektiv 
nanotexnoloji prosesdir.  

Özünü tənzimləyən proseslərin hərəkətverici qüvvəsi 
atom sisteminin minimal potensial enerjisinə uyğun gələn kon-
fiqurasiyanı alma cəhdidir. Bərk cisimlərdə  bu proseslərdən ən 
əhəmiyyətlisi və ən çox istifadə olunanı spontan kristallaşma  
prosesidir. Maddənin kristal halı onun amorf halına nisbətən 
daha dayanıqlıdır. Ona görə də, istənilən amorf fazası kris-
tallaşmaya meyllidir. Bu prosesin qanunauyğunluqları həm 
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onun baş verdiyi mühitin fərdi fiziki–kimyəvi xassələri, həm də 
mühitin yerləşdiyi xarici amillərlə təyin edilir. Mühitin əsas 
xarakteristikası temperaturdur. 

Kristal özəklərin yaranması sistemin enerjisini 
Δ g= g

am– g
kr

 

qədər azaldır, burada g
am

 və g
kr

– amorf və  kristal fazaların va-

hid həcminə düşən enerjiləridir. Böyüməkdə olan özəklərin 
səth enerjisinin artması həcmi enerjinin bu azalmasina mane 
olmağa çalışır.  Radiusu r və xüsusi səth enerjisi σ* olan özək-
lərin yaranması sistemin ümumi sərbəst enerjisinin   

ΔG=4πr2σ*–(4πr3/3)Δg 
qədər dəyişməsinə gətirir.  Özəklərin radiusu (ölçüsü) dəyiş-
dikcə sərbəst enerji qeyri–monoton dəyişir (şəkil 5.3). 

Özəklərin səthinin formalaşması sistem üzərində müəy-
yən qədər iş görülməsini tələb edir. Digər tərəfdən, özəklərin 
həcmində kristal fazanın yaranması sistemin enerjisini azaldır. 
rkr kritik radiuslu klasterlər (atomqrupları) üçün sərbəst ener-

Şəkil 5.3. Kristal özəklərin radiusundan 
asılı olaraq sərbəst enerjinin dəyişməsi 

rrkr

həcmin verdiyi
əlavə

səthin verdiyi
əlavə

ΔG

ΔGkr
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jinin dəyişməsi maksimumdur. Yaranan atomlar qrupunun 
(klasterlərin) kritik radiusu rkr=2σ/Δg kimi təyin olunur. 
Ölçüləri kritik qiymətdən böyük və ya kiçik olan klasterlərin 
yaranması zamanı enerjinin dəyişməsi daha az olur və belə 
şəraitdə sistem qeyri–stabil olur. İstilik və quruluş fluktu-
asiyaları nəticəsində yaranmış və kritik qiymətdən fərqli öl-
çülərə malik klasterlər dərhal parçalanır. Kritik ölçülü özəklər 
isə sonrakı böyümələri üçün əlverişli energetik şəraitə malikdir. 

Kristallitlərin Vn yaranma sürəti özəklərin konsentrasi-

yası və böyümə sürətlərilə mütənasibdir: 
νn ~ exp(–ΔGkr/kBT)exp(–Ea/kBT). 

Burada ΔG
kr

–kritik ölçülü özəklərin yaranması zamanı 

sərbəst enerjinin dəyişməsi, k
B
– Bolsman sabiti, T–mütləq 

temperaturdur. exp(–Ea/k
B
T) həddi atomların diffuziyasının 

özəklərin yaranmasına və böyümələrinə verdiyi əlavədir. O, Ea 
aktivləşmə enerjisi ilə xarakterizə olunur. ΔG

kr
kəmiyyəti T2ilə 

tərs mütənasib olduğundan, özəklərin yaranma sürəti tempera-
turdan exp(–1/T3) kimi asılıdır.  

Aydındır ki, hər bir konkret kristal faza kiçik temperatur 
intervalında yaranır. Bu intervaldan aşağı temperaturlarda heç 
nə baş vermir, daha yüksək yemperaturlarda isə özəklərin ya-
ranma və parçalanma reaksiyaları elə böyük sürətlə baş verir 
ki, hətta kritik ölçülü özəklər də yarana bilmir.  

Litoqrafiya üsullardan istifadə etmədən tərkibində kvant 
nöqtələri olan quruluşların yaradılması üçün spontan kristal-
laşma geniş tətbiq edilir. Bu üsuldan istifadə etməklə həm üzvi, 
həm də qeyri-üzvi materiallarda nanokristallar formalaşdırılır. 
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5.3. Qeyri–üzvi materiallarda nanokristallitlər 
 

Yarımkeçirici nanokristallar almaq üçün qeyri–üzvi mat-
ris olaraq müxtəlif yüksək sıxlığa malik və məsaməli şüşələr, 
ion kristalları, seolitlər, kompozisiya materialları istifadə olu-
nur.  

Sıxlığı yüksək olan şüşənin həcmində nanokristallitlər 
nəzarət olunan diffuziya prosesləri aparmaqla göyərdilir. Bu 
üsulla rəngli optik süzgəclər və fotoxrom şüşələr hazırlanır. Bu 
məqsədlə silikat və bor–silikat şüşələrindən istifadə olunur. Bu 
sistemlərdə kristallitlərin yaranması və böyüməsi doymuş məh-
lullardakı faza keçidlərinin hesabına baş verir. Proses 
Tər.<T<Tm temperatur intervalında aparılır. Tər–şüşəvari hala 
keçid temperaturu, Tm isə matris materialının ərimə tem-
peraturudur. Şüşələrdə nanokristallərin real formalaşma tem-
peraturu kristallitlərin ölçüsündən və matris materialından asılı 
olaraq (550÷700)ºC intervalında dəyişə bilər.  

Şüşə matrislərdə A2B6 və A3B5 yarımkeçirici birləşmələ-
rin (1÷10) nm ölçülü nanokristallitlərini almaq üçün nəzarət 
olunan diffuziya proseslərindən istifadə olunur.  

Seolit – periodik yerləşmiş, ~1 nm diametrə malik məsa-
mələri olan Al–O–Si kristal maddədir. Bu məsamələrdə yarım-
keçirici materiallar sintez etməklə yarımkeçirici kvant nöqtə-
lərindən ibarət periodik quruluş yaratmaq mümkündür. Belə 
kvant nöqtələri ölçüləri bir–birinə yaxın olan nanokristallitlər-
dən ibarət olur. Bu üsulla CdS, PbJ2və Ge nanokristallitləri ya-
radılır.  

Klaster çökdürülməsi və yaxud ion implantasiyası üsul-
ları ilə yarımkeçirici–dielektrik kompozisiyası yaradılır. SiO2 
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və yaxud CaF2matrisində Si və Ge kvant nöqtələri və kvant 
çuxurları hazırlamaq üçün bu üsullardan istifadə olunur. 

Klaster çökdürülmə(cluster deposition) üsulunda yarım-
keçirici və yaxud dielektrik atom və molekullarından ibarət 
olan, lövhə şəklində ilkin kompozisiyanı formalaşdırmaq üçün 
adətən kimyəvi çökdürmə, elektron–şüa və ya lazer buxar-
landırılması, həmçinin maqnetron səpilmə istifadə olunur. Alt-
lığın temperaturu kristallaşmanı stimullaşdıracaq dərəcədə yük-
sək olarsa yarımkeçirici nanokristallitlər bilavasitə təbəqənin 
çəkilməsi prosesində göyərir. Yaranan nanokristalların ölçülə-
rinin artması üçün bu təbəqə daha yüksək temperaturlarda 
termik emal edilir.  

Özünü təşkiletməklə hanoquruluşların yaratmaq üçün ion 
implantasiya üsulu (ion implantation) ancaq ilkin kompozisi-
yanın hazırlanma prosesində klaster çökdüdülmə üsulundan 
fərqlənir. İlkin kompozisiyanı hazırlamaq üçün Ge və yaxud Si 
atomları SiO2 .təbəqəsinə daxil edilir. Belə implantasiya olun-
muş yarımkeçirici atomları lövhənin qalınlığı üzrə qeyri–bəra-
bər paylanmış olur: dərin qatlarda onların konsentrasiyası mak-
simal olur. Tələb olunan ölçülərə malik nanokristallitlər forma-
laşdırmaq üçün alınan nümunələr termik emal edilir. İon 
implantasiya üsulu ilə SiO2təbəqəsində  nanokristallitlər şəklin-
də kvant nöqtələri və nanoölçülü kvant çuxurları yaradılır. 

 
5.4. Zol–gel texnologiyası 

 
Qeyri-üzvi materiallarda nanokristallitlərin yaradılma-

sının digər bir üsulu məsaməli süsələrin alınması üçün istifadə 
edilən zol–gel texnologiyasıdır(sol–gel technology). Zol – 
mayedə kolloid hissəciklərin məhluludur. Kolloid hissəciklər –  
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mayedə asılı vəziyyətdə olan (1÷100) nm ölçülü bərk hissə-
ciklərdir. Hissəciklər arasında məsafələr ən azı onların diametri 
qədər olur. Gel isə maye dispers mühitdə müəyyən quruluşa 
malik kolloid sistemdir. Gelin dispers mühiti uzunluğu bir neçə 
mikrometrə qədər olan möhkəm əlaqəli polimer zəncirlər şə-
bəkəsidir. Buna maye və bərk cisim arasında aralıq hal kimi 
baxılır. Bu mayeyəbənzər bərk haldır. Mexaniki xassələrinə 
görə gel bərk cisimlərdən fərqlənmir. Gelin dispers fazasının 
hissəcikləri məsaməli üçölçülü quruluş əmələ gətirir. Bu qu-
ruluşun özəklərində dispers mühit mövcuddur. Gel axıcılığa 
malik deyil. Zoldan gelin əmələ gəlməsinə əsaslanan üsullar 
zol–gel texnologiyası adlanır.  Zol–gel texnologiyası dispers 
materiallar almaq üçün çox əlverişli üsuldur. İlkin maddələr 
kimi istifadə olunan birləşmələr son məhsulu aşqarlarla çirk-
ləndirmir. Texnologiyanın əsasını qeyri–üzvi birləşmələrin po-
limerləşmə prosesləri təşkil edir. Ümumiyyətlə zol–gel texno-
logiyasının əsas mərhələləri aşağıdakılardır: 

– məhlulun hazırlanması; 
– gelin yaranması; 
– alınan məhlulun altlıq üzərinə çəkilməsi və qurudul-

ması; 
– termik emal. 
Zoldan gel əmələ gəlməsi maye kolloid sistemdə baş 

verən kimyəvi çevrilmələrin nəticəsidir. Bu çevrilmələr tor və 
ya karkas şəkilli quruluşun yaranmasına gətirir və ona bərk 
cismin müəyyən xassələrini verir Belə çevrilmələr maye emul-
siya kompozisiyasından nazik təbəqələrin formalaşmasının  
zol–qel texnologiyasının əsasını təşkil edir. Bu üsulda nazik  
təbəqə yaradan maye kompozisiya bərk altlıq üzərinə çəkilir və 
sonrakı termik emal zamanı  bərk hala keçir. Belə çevrilmələr 
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üçün ən münasib reagentlər silisiumun alkoksil birləşmələridir. 
Onların ümumiləşdirilmiş formuluSi(OR)4–dür.Burada R=CH3, 
C2H5, C3H7 və s. Zol–gel texnologiyası ilə nazik təbəqələr 

formalaşdırmaq üçün bir sıra başqa elementlərin də analoji 
birləşmələri istifadə edilir. Göstərilən üzvi silisium birləş-
mələrindən ən çox istifadə olunanı tetraetilortosilikatdır: 
Si(OC2H5)4.Bəzən buna tetraetoksisilan da deyilir. İlkin halda 
və həmçinin üzvi həlledicilərdə göstərilən birləşmələr polimer 
zəncirlər  yaratmır. Zol-gel çevrilmələri üçün su molekulları və 
ya OH qruplu qeyri-üzvi birləşmələr lazımdır. Bu birləşmələr 
hidroliz və  polikondensasiya reaksiyalarına səbəb olur. Hidro-
liz zamanı alkil–qrup OH–qrupla əvəz olunur: 

 
 
 
 
 
 
Bu reaksiya nəticəsində yaranan hidrooksil Si(OH)4 

molekulları bir-birlərilə qarşılıqlı təsirdə olub, Si–O–Si rabi-
tələri vasitəsilə zəncirlər əmələ gətirir, onlardan isə üçölçülü 
torşəkilli quruluş yaranır. Daha sonra polikondensasiya baş 
verir: 

 
 
 
 
 
 

    OR                                 OH        l                                           l RO―Si―OR + 4H2O → HO―Si―4ROH           l                                           l     OR                                      OH 

   OH                  OH                  OH        OH            l                          l                        l              lHO―Si―OH+ HO―Si―OH→ HO―Si―O―Si―OH+H2O      l                           l                       l             l    OH                      OH                OH        OH 
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Bu çevirilmələr nisbətən aşağı temperaturalarda (400ºC– 
dən aşağı) baş verir. Əmələ gələn gelin konkret quruluşu kol-
loid məhlulun tərkibi ilə, katalizatorun növü və konsentrasiyası 
ilə, üzvi həlledicinin növü  və zol–gel keçidinin aparılma tem-
peraturu ilə təyin edilir. Lakin onun ümumi xarakterik əlaməti 
ölçüləri 20 nm–dən kiçik məsamələrin olmasıdır. Bundan sonra 
yüksək temperaturda aparılan termiki emal məsamələrdən su-
yun və kimyəvi reaksiyalardan alınan digər məhsulların kənar 
edilməsinə gətirir ki, bu da gelin sıxlığının artmasına səbəb 
olur. Qelin sıxlığının belə dəyişməsi kristal fazanın spontan 
olaraq yaranmasına və böyüməsinə şərait yaradır. İlkin kom-
pozisiyadan asılı olaraq əmələ gələn kristallar əsas elementdən 
(baxılan halda silisiumdan), onun oksidindən, əgər zolun 
hazırlanması zamanı aşqar birləşmələrindən istifadə olunmuş-
sa, metal və yarımkeçirici aşqarlardan və onların uyğun oksid-
lərindən təşkil oluna bilər. Onlar nazik təbəqənin qalınlığı 
boyunca kvazibərabər paylanır. 

Au, Ag və Pt nanohissəciklərinin özünü təşkil prosesi 
öyrənilmişdir. Nanohissəciklər əvvəl su mühitində alınmış, 
sonra isə üzvi həlledici mühitə köçürülmüşdür.  

Nizamlı nanoquruluşların bilavasitə kolloid məhlullarda 
yaranmış nanohissəciklərdən formalaşması nanohissəciklərin 
ölçüsünü geniş diapazonda idarə etməyə, adsorbsiya xassələrini 
dəyişməyə, bununla da hissəciklərin elektron xassələrini dəyiş-
məyə imkan verir. Bu üsul ilk dəfə CdS nanohissəciklər üçün 
tətbiq edilmişdir.  

Mislə güclü aşqarlanmış qələvi-kalloid ion kristallarından 
(NaCl, KBr, KI) CuCl, CuBr, CuI nanokristallitlərinin yaradıl-
ması üçün matrisa kimi istifadə edilir. Bunun üçün məsələn, 
NaCl ovuntusuna 1% qədər CuCl əlavə edirlər və bu qarışıqdan 
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NaCl kristalı yetişdirirlər. Onların 600ºC–də aparılan sonrakı 
termik emalı (2÷5) nm ölçülü CuCl kristallitlərinin formalaş-
masını təmin edir. 

 
5.5. Üzvi materiallarda nanokristallitlər 

 

AııBvı yarımkeçiricilərinin nanokristallitləri üzvi mühit-
də (matrisdə) də yetişdirilə bilər. Bu zaman metal üzvi birləş-
mələrin və polimerlərin kimyəvi xassələrinə əsaslanan üsullar-
dan istifadə edilir. Belə üsullardan birində kolloid məhlulları 
istifadə edilir. Bu üsulda kolloid hissəciklərin sürətli aqlome-
rasiyası (bir yerə toplanması) əsas problemdir. Bunun qarşısını 
almaq üçün metal duzlarının üzvi məhlullarına və halogenli 
birləşmələrə  stabilləşdirici reagentlər daxil edilir. Bu cür hazır-
lanmış məhlulları kristalların səthinə çəkir və 200ºC–dən aşağı 
temperaturda termik emal edirlər. Kolloid hissəciklərin bir-
ləşməsi ölçüsü temperaturla, reagentlərin qarışma sürəti və sta-
bilizatorun konsentrasiyası ilə təyin olunan nanokristallitlərın 
yaranmasına səbəb olur. Polimer eyni zamanda həm matris 
materialı və həm də stabilizator rolunu oynaya bilər. Polimer 
əsas kimi polivinil spirti və polimetilmetakrilatdan (PMMA) 
istifadə edilir. Kristallitin səthinin keyfiyyətinə və defektlərin 
sayına görə üzvi matrislər qeyri-üzvi matrislərə nisbətən daha 
yaxşı nəticələr göstərir. Lakin onlarda nanokristallitlərin 
ölçülərindəki  fərqlər daha böyük olur.  

 
5.6. Epitaksiya zamanı özünü təşkiletmə 

 

Spontan olaraq yaranma effektlərindən istifadə etməklə 
nanoquruluşlarin alınması birbaşa ənənəvi üsullarla müqayisə-
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də daha çox perspektivlidir. Qeyd olunduğu kimi, bu effektlərə 
özünü təşkiletmə də aiddir. Bu yolla nanoölçülü heteroepi-
taksial quruluşlar yaradılır. 

Bir materialın digər materialdan olan altlıq üzərinə çök-
dürülməsi zamanı heteroepitaksial quruluşların yaradılmasının 
üç variantı mövcuddur (şəkil 5.4). Bunlar aşağıdakılardır: 

– bütöv nazik təbəqənin laybalay böyüməsi (ikiölçülü  
böyümə,  Frank–van der Merwerejimi). Bu halda altlıq və 
çökdürülən təbəqənin qəfəs sabitləri bir–birinə uyğun olur; 

– adacıqların əmələ gəlməsi və böyüməsi (üçölçülü 
böyümə, Volmer–Weber rejimi); 

– kombinə olunmuş rejim. Bu rejim Stranski–
Krastanov rejimi adlanır. Burada əvvəlcə ikiölçülü  böyümə 
baş verir, yəni nazik təbəqə laybalay böyüyür; sonra isə 
üçölçülü böyümə baş verir, yəni adacıqlardan ibarət quruluş 
yaranır. Belə böyümə altlıq və çökdürülən təbəqənin qəfəs 
sabitləri bir–birindən fərqləndikdə baş verir.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Təbəqə materialının atomları ilə altlıq arasında 

yarananrabitələr həmin atomların özləri arasındakı rabitələrə 
nisbətən  daha güclü olduqda, təbəqələr Frank–van der Merwe 
rejimində formalaşır. Bundan başqa, belə göyərmə zamanı hər 

Şəkil 5.4. Nazik təbəqələrin böyümə rejimləri 
a) Volmer–Weber rejimi; b) Frank–van der Merwe rejimi 

c) Stranski–Krastanov rejimi 

a) b) c)

altlıq altlıq altlıq 
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bir növbəti lay özündən əvvəlki lay tam formalaşdıqdan sonra 
göyərməyə başlayır. Volmer–Weber rejimində təbəqənin 
atomları arasında rabitələr onların altlıqla rabitəsindən güclü 
olur və adacıqlar şəklində təbəqə formalaşır. Stranski–
Krastanov rejimində altlıq üzərində təbəqələr həm laybalay, 
həm də adacıqlar şəklində formalaşır. 

Epitaksial səth quruluşlarının formalaşması prosesi altlıq 
və çökdürülən materialların qəfəs parametrlərinin uyğunlu-
ğundan, həmçinin bu materialların səth enerjisinin və onları 
ayıran sərhəd enerjisinin nisbətindən asılıdır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bütün energetik mülahizələr sistemin tarazlıq halı 
üçün doğrudur. Epitaksial təbəqələrin formalaşması isə qeyri–
taraz səraitdə gedir. Bu isə ancaq  energetik amillər əsasında 
prosesin analizini və nəticələrin interpretasiyasını çətinləşdirir. 
Altlığın temperaturu və materialın çökdürülmə sürətindən asılı 
olan kinetik effektlər səthi quruluşların formalaşması rejiminə 
ciddi təsir göstərir. Buna baxmayaraq aşağıdakı energetik 
mülahizələr bir çox praktiki hallar üçün əhəmiyyətlidir. Belə 
ki, bu mülahizələr müxtəlif sistemlərin taraz və kvazitaraz 
şəraitdə özünü aparması haqqında fikir söyləməyə imkan verir.  

Qəfəs parametrləri uyğun olan materiallardan ibarət olan 
sistemdə təbəqənin böyümə rejimi yalnız altlıq və təbəqənin γ1 

vəγ2  səth enerjiləri və onların sərhədinin  γ12 enerjisinin nisbəti 
ilə təyin edilir. Əgər epitaksial təbəqənin γ2 səth enerjisi ilə 
ayırma sərhədininγ12enerjisinincəmi altlığın γ1 səthi enerji 
sindən kiçikdirsə (γ2 + γ12 <γ1), çökdürülən material altlığı 
isladır və Frank–van der Merwe rejimində laybalay böyümə 
gedir. Bu zaman bircins kvaziamorf və gərginləşmiş ifratqə-
fəslər yaranır. Bu rejim kristalın visinal səthlərində özünütən-
zimləyən kvant naqillərinin yaradılması üçün əlverişlidir. Visi-



172 
 

nal səthlər dedikdə verilmiş kristallar üçün tarazlıqda olmayan 
səthlər başa düşülür. Şəkil 5.5–də kristalın visinal səthindən is-
tifadə etməklə kvant naqillərinin formalaşdırılması mərhələləri 
göstərilmişdir. 

Hazırlanmış visinal səth bir–birindən bərabər məsafələr-
də (ekvidistant) yerləşmiş terraslardan ibarətdir. Hər bir terra-
sın hündürlüyü bir monoatom təbəqəsinə uyğun gəlir. Kvant 
məftilinin hazırlanması konkret materialın çəkilməsi ilə baş-
layır. Altlığın temperaturu elə seçilir ki, onun üzərinə çəkilən 
materialın atomlarının altlığa sürətlə diffuziyası təmin edilsin. 
Bu zaman çökdürülən atomlara energetik baxımdan terrasın 
pillələrinə yapışıb qalmaq, onun üzərində olmaqdan daha əlve-
rişlidir. Kvant məftili formalaşdırmaq üçün altlıq üzərinə çəki-
lən materialın miqdarı altlığın səthini monoatom təbəqəsiilə 
örtmək üçün lazım olan miqdardan çox azdır. 
Çünki,məftilmaterialı çəkildikdən sonra terrasda altlıq materialı 
ilə doldurmaq üçün yer qalmalıdır. Altlıq materialının 
çəkilməsi terrasın tam bərpasına qədər davam etdirilir və terras 
bir monoatom  qalınlaşır. Naqilin və sonradan altlıq 
materialının çəkilməsi bir neçə dəfə təkrarlanır və nəticədə 
altlıqda kvant məftilinin formalaşması təmin edilir. Bu 
yaxınlaşmanın həyata keçirilməsi zamanı əsas problem ondan 
ibarətdir ki, terras sərhədidalğaşəkilli xarakterə malikdir. 
Nəticədə eyni dalğaşəkilli naqillər alınır. Xətti naqillərin 
hazırlanması üçün altlığın səthində cığırlar yaradılır və bu 
cığırlar boyunca kvant naqillərinin özünütəşkil ilə böyütməsi 
baş verir.   
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γ2 + γ12  çəmininγ1 – ə nisbətən dəyişməsi Frank–van der 

Merwe rejimindən Volmer–Weber rejiminə səbəb olur. Bu 
halda təbəqə materialı altlığı islatmır.  

Bircins gərginləşmiş epitaksial təbəqələr hətta altlıq ma-
terialı və çökdürülən materialın kristal qəfəsləri uyğun olma-
dıqda belə, laybalay böyüməyə başlayır. Gərginləşmiş vəziy-
yətdə olan nazik təbəqənin qalınlığı artdıqca onun enerjisi də 

Şəkil 5.5. Visinal səthdə epitaksial böyümə prosesində özü–
özünü təşkiletmə ilə kvant naqillərinin yaradılması׃ 

a–hazırlanmış visinal səth; b–naqil materialının çəkilməsi; c, d–tam 
monoatom təbəqəsinə qədər altlıq materialının çəkilməsi;  altlıq 
materialının tam monotəbəqəyə qədər əlavə edilməsi; e– c və d 

mərhələlərinin təkrarlanması ilə yaradılmış kvant naqili 

a)

c) d)

e)

b)
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artır. Bu zaman bir–birindən ayrılmış adacıqlar yaranmaqla 
enerjinin azaldılması meyli yaranır. Çünki, mexaniki gərgin-
liyin relaksasiyası üçün adaciqlardan ibarət quruluş təbəqəlı 
quruluşa nəzərən daha əlverişlidir. Belə ki, ikiölşülü təbəqədə 
gərginliyin relaksasiyası bu təbəqənin səthinə perpendikulyar 
istiqamətdə baş verə bilər. Adacıqlarda isə gərginliyin relaksa-
siyası həm adacığın özündə, həm də onun ətrafında olur. Bu 
adacıqlarda elastik gərginliklərin və uyğun olaraq enerjinin 
relaksasiyası baş verir. Son nəticədə altlıq üzərində ayrı–ayrı 
adacıqlar yaranır, onlar arasındakı boşluqlar isə altlığı isladan 
nazik təbəqə ilə örtülür. Bu növ 2D→3D çevirilmələr Stranski– 
Krastanov rejimində epitaksiya zamanı baş verir. Nəticədə 
monokristal altlıq üzərində özünü təşkil edən kombinə edilmiş 
epitaksial nanoquruluş əmələ gəlir.  

Stranski–Krastanov rejimində epitaksial çökdürülmə 
A3B5,A2B6, SiGe və Ge kimi yarımkeçiricilərdən  (2÷40) nm 
ölçülü kvant nöqtələrinin yaradılmasında istifadə edilir. Onlar 
ölçülərinə görə kifayət qədər bircins ola bilərlər.  

Maskadan istifadə etmədən skanedici  tunel və ya atom 
qüvvə mikroskoplarının zondu vasitəsilə adacıqların yaradıl-
ması üsulu işlənmişdir. Bunlardan biri InAs–dan kvant nöqtələ-
rinin alınmasında istifadə edilmişdir (şəkil 5). Əvvəlcə zonda 
bir neçə gərginlik impulsu verməklə material zondun uc hissə-
sindən GaAs altlığın səthinə çəkilir. 

Zondu altlığın səthi boyunca hərəkət etdirməklə kvant 
nöqtələri üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə nanoözəklər yaratmaq 
olar. 

Altlıq üzərinə çəkilən material 6000C–yə qədər tem-
peraturlarda As buxarında öz xassələrini stabil saxlamalıdır. 
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Şəkil 5.6. Stranski-Krastanov rejimində skanedici 
tunel mikroskopu vasitəsilə qeyd olunmuş yerlərdə 

InAs⁄GaAs kvant nöqtələrinin yığılması 

zond 

 
GaAs 

As 
Ga 

 
GaAs 

GaAs GaAs 

In
As

 
GaAs 

GaAs GaAs 

InAs

Çünki, o GaAs təbəqəsinin sonrakı epitaksial çökdürülməsi za-
manı maska rolunu oynayır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GaAs təbəqəsinin çökdürülməsinin başlanğıc mərhələ-
lərində əvvəldən formalaşmış  InAs nanoadacıqların səthi örtül-
məmiş qalır. lakin GaAs çökdürülməsi davam etdikcə onun 
qalınlığı artır və adacıqların səthi tədricən örtülür. Nəticədə 
adacıqlar üzərində piramida şəkilli çökəkliklər yaranır. Sonra 
InAs təbəqəsinin epitaksial çökdürülməsi aparılır. Məhz bu 
çökəkliklərdə özünü təşkil edən InAs  kvant nöqtələri yaranır 
və böyüyür. Şəkil 5.6–da   bu prosesin mərhələləri, şəkil 5.7–də 
alınmış nanoquruluşun STM təsviri göstərilmişdir. 

GaAs və InAs çökdürülməsini təkrar etməklə GaAs üzə-
rində InAs kvant nöqtələrindən ibarət çoxlaylı quruluş yarat-
maq olar. Belə quruluşlarda kvant nöqtələri bir–birinin üstün-
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də, zond vasitəsilə maskalayıcı materialın çəkildiyi nöqtələrdə 
yerləşir.  

Stranski–Krastanov rejimində materialların epitaksial 
çökdürülməsi üsulu tərkibində kvant nöqtələri olan quruluşların 
yaradılması, eləcə də onların əsasında nano– və optik elektron 
cihazların kütləvi istehsalında geniş istifadə edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. Lengmuir–Blodgett təbəqələri 
 

Lengmuir-Blodgett(LB) təbəqələri üzvi maddələrin bir və 
ya bir neçə monotəbəqələrindən ibarətdir. Lengmuir–
Blodgettüsulunun əsas mahiyyəti təbəqələrin su–hava 
sərhədindən bərk altlıq üzərinə köçürülməsindən ibarətdir. 
Təbəqələrin formalaşması prosesi öz–özünü yığmanın 
qanunauyğunluqlarına tabe olur. İlk dəfə, 1917–ci ildə 

45 

15 

Şəkil 5.7. GaAs üzərində özünü 
təşkil etməklə alınmış InAs kvant 

nöqtələri. Hər bir nöqtənin 
hündürlüyü 6 nm, oturacağının 

diametri 30 nm–dir 
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I.Lengmuirsu–hava sərhədində amfifil molekullardan ibarət 
monomolekulyar təbəqələri tədqiq etmişdi. Buna görə belə 
təbəqələr Lengmuir təbəqəsi adlanır. Karbon turşusu molekul-
larından ibarət uzun zəncirin bərk altlıq üzərinə köçürülməsi 
sahəsində ilk təcrübələri isə 1935–ci ildəC.B.Blodgett apar-
mışdır. Odur ki, bərk altlıq üzərində göstərilən üsulla alınan 
təbəqələr Lengmuir-Blodgett təbəqələri adlanır. Altlığı sət-
hində üzvi təbəqə olan mayeyə batırıb–çıxarmaqla Lengmuir–
Blodgett təbəqələrin bərk altlıq üzərinə köçürülməsi Lengmuir–
Blodgettçökdürülməsi adlanır. Maye olaraq əsasən təmiz su 
istifadə edilir. Bu zaman süzgəcdən və aktivləşdirilmiş kömür-
dən keçirməklə suyun səthindən bütün üzvi qarışıqlar təmiz-
lənir. Bundan başqa bəzi digəq mayelər, məsələn qliserin, civə 
də istifadə edilə bilər. 

Bu üsul iqtisadi cəhətdən əlverişlidir, çünki, böyük ma-
liyyə vəsaiti tələb etmir. Burada vakuumlaşdırma və yüksək 
temperaturlara qədər qızdırılma tələb olunmur. Bu üsulla üzvi 
maddələrin, o cümlədən yüksək molekullu birləşmələrin–poli-
merlərin, bioloji aktiv maddələrin molekulyar mono– və multi-
təbəqələrini almaq mümkündür. Üsul bərk altlıq üzərində for-
malaşan təbəqənin qalınlığını laybalay artırmağa imkan verir; 
hər bir layın qalınlığı istifadə edilən üzvi maddənin molekul-
larının ölçüsü ilə təyin olunur və alınan təbəqənin quruluşuna 
dəqiq nəzarət etmək mümkündür. Bu baxımdan bu unikal üsul 
hesab edilir.   

Lengmuir–Blodget üsulunun başqa bir unikallığı ondan 
ibarətdir ki, bu üsulla bərk altlıq üzərində kristallik olmayan 
materialdan nizamlı quruluş almaq mümkündür. Lengmuir–
Blodgettüsulunu bir sıra maddələrin kristallaşması üçün tətbiq 
etmək olar. Məsələn, mis stearitini iri ölçülü kristal kimi almaq 
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çox çətindir. Lakin, Lengmuir–Blodgettüsulu ilə çox asanlıqla 
kristallaşır. Həqiqətən də, rentgen difraksiyası üsulu ilə Leng-
muir–Blodgetttəbəqələrinin tədqiqi zamanı difraksiya hadisəsi 
müşahidə olunmuşdur ki, bu da təbəqələrin kristal quruluşuna 
malik olduğunu göstərir. Bu isə monotəbəqələri müxtəlif altlıq-
lar üzərinə köçürməyə imkan verir. Altlıq olaraq şüşə, kvars, 
alüminium, xrom, qalay, qızıl, gümüş, yarımkeçiricilər (Si, 
GaAs və s.) istifadə edilə bilər. Çox maraqlı altlıqlardan biri 
slyudadan yenicə ayrılmış laydır. Belə lay atom səviyyəsində 
hamar səthə malikdir və Lengmuir–Blodgetttexnologiyalarda 
geniş tətbiq edilir. Misal olaraq atom səviyyəsində hamar olan 
qızıl təbəqələrin yaradılmasını göstərmək olar. 

Yüksək səthi aktivliyə malik olan, fazalararası sərhəd-
lərdə adsorbsiya edə bilən və səthi gərginliyi azalda bilən üzvi 
maddələr səthi–aktiv maddələr adlanır. Bunlara amfifil mad-
dələr də deyilir. Səthi aktivlik molekulların defil quruluşu ilə 
bağlıdır. Bu o deməkdir ki, hər bir molekul həm hidrofil, həm 
də hidrofob atom qruplarından ibarətdir. Monotəbəqələri suda 
həll olunan, islanan və ya suda şişən maddələr hidrofil, su ilə 
qarşılıqlı təsirdə olmayan, islanmayan və ya suda şişməyən 
maddələr isə hidrofob maddələr adlanır. Hidrofil qədim yunan 
dilində suyu sevən, hidrofob isə sudan qorxan mənasını verir.  

Deməli, səthi aktiv, yəni amfifil  maddələrin molekulla-
rının bir hissəsi su molekulları tərəfindən cəlb olunur, bir his-
səsi isə suya batmır.bir ucu hidrofil, digər ucu isə hidrofob 
olduğu üçün onlar su–hava, yağ–hava kimi ayrılma sərhəd-
lərində yerləşə bilirlər. Bu səbəbdən də, belə maddələri səthi–
aktiv maddələr adlandırırlar.  

Səthi aktiv maddələr suyun səthi boyunca yayılaraq 
monotəbəqə yarada bilir və bununla da səthi gərilməni zəif-
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lədir. Suyun səthi boyunca axıcılıq o zaman yaranır ki, mad-
dənin və suyun molekulları arasında adgeziya maddənin mole-
kullarının öz aralarındakı ilişmə qüvvələrindən böyük olsun. 

Bir mayenin (B) digər maddənin (A) səthində yayılması 
şərti aşağıdakı ifadə ilə təyin edilə bilər:  

SB/A=σA–(σB+σAB) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burada SB/A – Bmayesinin A mayesinin səthində axıcılıq 

əmsalı, σA və σB– mayelərin səthi gərilmə əmsalları, σAB – iki 
mayenin sərhədində səthi gərilmə əmsalıdır.SB/A˃0 olduqda 
mayenin öz–özünə axması müşahidə olunur, SB/A<0 olduqda 
isə B mayesi A mayesinin səthində linza şəklində qalır. 

Şəkil 5.8. Stearin turşusu 
molekulunun quruluşu 

hidrofob quyruq

Hidrofil başlıq 

2,5 nm

oksigen

2,5 nm

hidrogen 

karbon

su
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Amfifil maddələrin bir ucu hidrofildir və suya batmış 
olur, digər ucu isə hidrofobdur və buna görə də havada qalır. 
Amfifil maddələrə klassik nümunə stearin turşusudur:  
C18H36O2. Bu maddənin karbohidrogen “quyruğu” (C17H35) 
hidrofobdur, əsas (baş) karboksil qrup (CO2H) isə hidrofildir. 
Odur ki, molekullar suyun səthində demək olar ki, şaquli 
istiqamətdə yerləşirlər (şəkil 5.8). Bu monolaylı Lengmuir 
təbəqəsidir. 
 

5.8. Avtomatlaşdırılmış Lengmuir–Blodgett qurğusu  
 

Amfifil molekulların monotəbəqəsini suyun səthindən 
bərk altlıq üzərinə köçürmək mümkündür. Monotəbəqəni su–
hava sərhəddindən bərk altlıq üzərinə köçürmək üçün iki üsul 
var. Birinci, Lengmuir–Blodgett üsulu daha geniş yayılmışdır. 
Bu üsulda monotəbəqə çəpərlərin köməyilə iki ölçülü mayeyə 
çevrilir, sonra isə altlıq şaquli istiqamətdə həmin mayeyə 
batırılır. Bu zaman altlıq üzərində monotəbəqə formalaşır. 

Şəkil 5.9–da Lengmuir–Blodgett üsulu ilə üzvi mad-
dələrin mono– və multi– təbəqələrini almaq üçün qurğu təsvir 
edilmişdir. 

Burada 1–qoruyucu qapaq, 2–iki bölməli vanna, 3–altlıq, 
4–subfaza, 5–ftoroplast çəpərlər, 6–səth təzyiqinin elektron 
sensoru, 7–idarəedici blok, 8–çəpərləri hərəkət etdirən mühər-
rik, 9–elektrik intiqalı, 10–hidravlik qurğu, 11–antivibrasiya 
stolu, 12–subfazanın səthini təmizləmək üçün qurğu, 13–nasos, 
14– kompüterdir.  
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Subfaza dedikdə tərkibində monotəbəqənin də olduğu 

məhlul nəzərdə tutulur.  
İkibölməli simmetrik vanna 1 qoruyucu qapağın altında, 

11 antivibrasiya stolunun üzərində yerləşdirilir. Vannanın 
kənarları boyunca 5–ftoroplast çəpərlər 8 mühərrik vasitəsilə 
qarşı–qarşıya hərəkət etdirilir. 4 subfaza ilə qaz sərhədində 
səthi təzyiq 6 elektron sensorla ölçülür. 7 idarə bloku 8 mühər-
riki ilə bağlıdır və monotəbəqəni altlıq üzərinə köçürən zaman 
səth təzyiqinin qiymətinin sabit saxlanmasını təmin edir. Qeyd 
edək ki, səth təzyiqinin qiyməti monotəbəqənin nizamlı halına 
uyğun olmalıdır. 3 altlıq subfaza ilə müəyyən bucaq altında 
bərkidilir və 9 intiqalının köməyilə 10 hidravlik qurğusu ilə 
hərəkət etdirilir. Texnoloji proses başlamamışdan əvvəl subfa-
zanın səthi 13 nasosu vasitəsilə 12 qurğusu ilə təmizlənir. Gö-

Şəkil 5.9. Avtomatlaşdırılmış Lenqmür–Blodgett qurğusu 

2

4

13

1

3

1

  9

7      14 

  8

   6  

5



182 
 

ründüyü kimi qurğu tam avtomatlaşdırılmışdır və 14kompüter 
ilə təchiz edilmişdir.  

Təzyiq sensorunun ölçü diapazonu (0÷100) mN/m, dəqiq-
liyi isə 0,01 mN/m–dir.   

Çəpərlərin və altlığın yerdəyişmə sürətləri uyğun olaraq 
Vç=(0,8÷8,0) cm/dəq. və Valt=(0,006÷2,0)cm/dəq–dir.Kompü-
terin uyğunlaşdırma sxemində cəldliyi 50 ms olan 16 mərtəbəli 
ARÇ (analoq–rəqəm çeviricisi) istifadə edilmişdir.   

İdarə bloku əl ilə, avtomatik və kompüterin köməyilə ida-
rəetmə və qeydetmə iş rejimlərini təmin edir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
İki bölməli vannanın olması, altlığı bölmələr arasında hə-

rəkət etdirmək imkanı və bir–birindən asılı olmayan iki idarə-
etmə kanalının olması müxtəlif maddələrin monotəbəqələrin-
dən ibarət olan Lengmuir–Blodgett təbəqələri almağa imkan 
verir (şəkil 5.10).  

Monotəbəqə altlığı suya batırarkən və ya sudan çıxarar-
kən altlıq üzərinə köçürülə bilər. Əgər altlıq hidrofildirsə altlıq 

ba c d 

Şəkil 5.10. Lengmuir-Blodgett üsulu ilə çoxlaylı 
təbəqələrin formalaşması. 

a–birinci batırılma, b–birinci çıxarılma,c–ikinci batırılma, 
d–ikinci çıxarılma 
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sudan çıxarıldıqda onun üzərinə monotəbəqə çökür. əgər altlıq 
hidrofobdursa altlıq suya batırıldıqda onun üzərinə monotəbəqə 
çökür. Belə çökdürülmə üsulu Y–növ çökdürülmə, alınan təbə-
qələr isə Y–təbəqələr adlanır (şəkil 5.11, a). Altlığın sonuncu 
dəfə monotəbəqədən hansı istiqamətdə keçməsindən asılı ola-
raq Y–təbəqələr ya hidrofil, ya da hidrofob ola bilər.  

Qurğunun konstruksiyasını elə qurmaq olar ki, altlıq su-
yun üzərində monotəbəqə olmayan hissəsindən çıxarılıb mono-
təbəqə ilə örtülmüş hissəsinə batırılsın. Bu halda suya batırılıb–
çıxarılmanı dəfələrlə təkrar etməklə altlıq üzərində eyni istiqa-
mətdə yönəlmiş monotəbəqələrdən ibarət olan multitəbəqə al-
maq olar (şəkil 5.11, b). Belə təbəqələr X–təbəqə adlanır. Əgər 
monotəbəqələr ancaq altlıq sudan çıxarılarkən formalaşırsa Z–
təbəqələr formalaşır (şəkil 5.11, c). Təbəqələrin alınması prose-
sinə dəqiq nəzarət etmək mümkündür, təbəqənin qalınlığı isə 
molekulun uzunluğu ilə təyin edilir.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ÇoxlaylıLengmuir–Blodgettquruluşların yaradılmasının 

başqabirüsuluüfqiqaldırılma üsuludur.Bu Langmuir–
Schaeferüsulu adlanır. Bu üsul çox bərk təbəqələri çökdürmək 
üçün əlverişlidir. Burada əvvəlcə su–hava sərhədində sıxılmış 

Şəkil 5.11. Şəkil 5.11. Y, X və Z növ 
monomolekulyar təbəqələrinin sxematik 

X– Z–Y–



184 
 

monotəbəqə formalaşdırılır (şəkil 5.12, 1); sonra müstəvi səthə 
malik altlıq üfqi vəziyyətdə monotəbəqənin üzərində 
yerləşdirilir (şəkil 5.12, 2; 3). Altlıq yuxarı qaldırıldıqda 
monotəbəqə sudan ayrılbaltlıq üzərinə köçürülmüş olur (şəkil 
5.12, 4). Bu zaman monotəbəqədə molekulların istiqaməti 
olduğu kimi saxlanılır. 

Bu üsulun əsas üstünlüklərindən biri üzvi ifrat qəfəslər 
yaratmaq imkanının olmasıdır. Üzvi ifratqəfəslər dedikdə kip, 
üçölçülü nizamlı quruluşlar başa düşülür ki, belə quruluşlarda 
yeni fiziki xassələr müşahidə olunur. İfratqəfəslər müxtəlif növ 
üzvi molekulların monotəbə-
qələrinin ardıcıl olaraq çökdü-
rülməsi ilə yaradılır. 

Molekulyar səviyyədə 
materiallarin yaradılması mole-
kulyar mühəndislik adlandırılan 
istiqamətin yaranmasına və in-
kişafına təkan vermişdir. Təsvir 
olunan üsul müxtəlif funksional 
imkanlara malik ifratqəfəslər 
yaratmağa imkan verir və bu 
baxımdan böyük praktiki əhə-
miyyətə malikdir. Belə qurulu-
şlar molekulyar inteqral cihazlar 
konstruksiya etmək üçün istifa-
də edilə bilər. Burada müxtəlif 
molekulyar təbəqələr müxtəlif 
funksiyaları yerinə yetirə bilər, 
məsələn, gücləndirmə, optik 
emal, ötürmə və s. 

Şəkil 5.12. Langmuir–
Schaefer üsulu 

iləmonotəbəqənin altlıq

3 

4

2

1 
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Artıq Langmuir–Blodgett təbəqələri elm və texnikanın 
müxtəlif sahələrində geniş tətbiq sahələri tapmışdır. Məsələn, 
nanoelektronikada: izoləedici və keçirici ultranazik təbəqələr, 
passivləşdirici və qoruyucu örtüklər, molekulyar elektronikanın 
element bazası, yarımkeçirici nanohissəciklərlə doldurulmuş 
matris, metal oksidlərinin ultranazik təbəqələri yaratmaq üçün 
matrislərin hazırlanması və s; optikada: məlumatı optik və zond 
üsulları ilə yazmaq üçün aktiv təbəqələrin, fotoxrom təbəqə-
lərin, difraksiya qəfəslərinin, işıq süzgəclərinin və s. yaradıl-
ması üçün; biologiyada: nizamlı molekulyar quruluşlar əsasın-
da elektron və elektrokimyəvi sensorların hazırlanmasında; 
tətbiqi kimyada, mikromexanikada və s. 
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