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ԲԻՍՄՈՒՏԻԲԻՍՄՈՒՏԻԲԻՍՄՈՒՏԻԲԻՍՄՈՒՏԻ    ԳԵՐՆԱՆԱՏԻԳԵՐՆԱՆԱՏԻԳԵՐՆԱՆԱՏԻԳԵՐՆԱՆԱՏԻ    ((((\]^_`abcd) ) ) ) ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ    
    ՍԻՆԹԵԶԸՍԻՆԹԵԶԸՍԻՆԹԵԶԸՍԻՆԹԵԶԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՌԱԴԻԱՑԻՈՆՌԱԴԻԱՑԻՈՆՌԱԴԻԱՑԻՈՆՌԱԴԻԱՑԻՈՆ    ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝՝՝՝    ԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾ        
ՍԻՆԹԵԶՍԻՆԹԵԶՍԻՆԹԵԶՍԻՆԹԵԶԻԻԻԻ    ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ    

Թովմասյան ՄԹովմասյան ՄԹովմասյան ՄԹովմասյան Մարտունարտունարտունարտուն    
Խաչատրյան ԷԽաչատրյան ԷԽաչատրյան ԷԽաչատրյան Էդիկդիկդիկդիկ    
Ղազարյան ՀՂազարյան ՀՂազարյան ՀՂազարյան Հրաչիկրաչիկրաչիկրաչիկ    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր.... միաբյուրեղ, բիսմւտի գեռմանատ, սինթեզ, օպտիկա-

կան թափանցիկություն, ռադիացիոն կայունոթյուն: 
 

Բիսմուտի օրթոգերմանատի (Bi8Ge#O� ) միաբյուրեղները՝ որպես սցինտի-
լյացիոն նյութ, լայնորեն օգտագործվում են միջուկային ֆիզիկայում, պոզիտրոն-
էմիսիոն տոմոգրաֆիայում և այլուր: Այս միաբյուրեղները առավել կիրառելի 
ծանր սցինտիլյացիոն նյութերից են, որոնք ունեն առավելություններ այլ սցինտի-
լյացիոն նյութերի համեմատ, այն է՝ հիգրոսկոպիկ չեն, քիմիապես բավականին 
կայուն են, ունեն համեմատաբար ցածր ինքնարժեք: Բացի դրանից՝ բիսմուտի 
գերմանատի միաբյուրեղների հիմնական առավելությունը γ-քվանտների ֆոտո-
կլանման մեծ կտրվածքն է՝ պայմանավորված ծանր բաղադրիչի՝ Bi-ի մեծ ատո-
մական համարով (83) և միաբյուրեղների բարձր խտությամբ: Բիսմուտի օրթոգեր-
մանատի միաբյուրեղների այս և մի շարք այլ առավելություններն էլ օգտագործ-
վում են բարձր էներգիաների ֆիզիկայում ամփոփ տոմոգրաֆիական սարքերի 
ստեղծման և դրանց ակտիվ ֆոնային պաշտպանության համար [1, 133; 2, 281]:  

Բիսմուտի օրթոգերմանատի միաբյուրեղների հիմքի վրա աշխատող բարձր 
էներգիաների տոմոգրաֆիական սարքերի աշխատանքի կարևոր բնութագիր է 
օգտագործվող բյուրեղների ռադիացիոն կայունությունը: Միաբյուրեղների ռա-
դիացիոն կայունության ուսումնասիրությունները [3, 1895-1898; 4, 89-97] ցույց են 
տալիս, որ այն խիստ կախված է ինչպես կողմնակի նյութերի ներառուկների առ-
կայությունից, այնպես էլ բյուրեղների քանակաչափական բաղադրությունից, 
որոնք, բացի ռադիացիոն կայունության վրա ազդելուց, ազդում են նաև մի շարք 
ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների՝ առաջին հերթին բյուրեղների օպտիկա-
կան հատկությունների վրա [4, 89-97]:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվել են բիսմուտի գերմանատի (Bi8Ge#O� )    միա-
բյուրեղների    օպտիկական թափանցիկությունը (Tλ)՝ կախված քանակաչափական 
բաղադրությունից: Հետազոտման համար բյուրեղները «001» բյուրեղագրական 
ուղղությամբ աճեցվել են հալույթից Չոխրալսկու մեթոդով «Кристалл – 603» բյու-
րեղակայանքի վրա: Բովախառնուրդը ստացել ենք պինդֆազային սինթեզի միջո-
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ցով [5, 341]՝ ըստ հետևյալ ռեակցիայի.  
 

2Bi O# �  3GeO  850 jklm Bi8Ge#O�  
Հումքի սինթեզման համար որպես ելանյութեր օգտագործվել են ДГ-1    դասի 

գերմանիումի օքսիդ (GeO2) և ОСЧ 13-3    «միաբյուրեղների համար»՝ բիսմուտի 
օքսիդ (Bi O#): Պինդֆազային սիթեզի օպտիմալ ջերմաստիճանն ընտրել ենք Q-
1500D    դերիվատոգրաֆով քիմիական ռեակցիայի ուսումնասիրության միջոցով և 
այն իրականացրել ենք օքսիդների համասեռ խառնուրդը՝ թրծատուփային 
վառարանում չորս ժամ պահելով 850 °C ջերմաստիճանի պայմաններում:  

Հալույթից բարդ օքսիդային նյութերի միաբյուրեղների աճեցման ժամանակ, 
կախված բաղադրիչների գոլորշացման աստիճանի տարբերությունից, կարող են 
առաջանալ տարատեսակ քանակաչափական խախտումներ: Ուսումնասիրվող 
համակարգում առավել հեշտ գոլորշացող բաղադրիչը բիսմուտն է, հետևաբար, 
պետք է ենթադրել, որ միաբյուրեղների աճի ընթացքում կարող է առաջանալ 
բիսմուտի պակաս: 

Քանակաչափական ճշտումները կատարել ենք, միաբյուրեղների աճեցման 
ժամանակ, հալույթի (0,05-0.50)% Bi O#-ի ավելացումով: Սինթեզված միաբյուրեղ-
ների օպտիկական թափանցիկության (Tλ, %) սպեկտրի 200–800 նմ սպեկտրային 
տիրույթում գրանցել ենք «SPECORD-UV-VIZ» սպեկտրաֆոտոմետրի վրա: 

Միաբյուրեղները սինթեզվել են աճի մի քանի արագությունների դեպքում 
արագությունների 2,5 – 7 մմ/ժամ տիրույթում:  

Կախված բյուրեղացման պայմաններից և աճի արագությունից՝ ստացված 
միաբյուրեղների օպտիկական թափանցիկության արժեքները սպեկտրի տեսանե-
լի տիրույթում տատանվում են բավականին լայն սահմաններում՝ 60 – 90 %: 

Տարբեր արագություններով աճեցված միաբյուրեղների նմուշների օպտիկա-
կան կլանման սպեկտրների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առավել թափան-
ցիկ (օպտիկապես մաքուր) միաբյուրեղներ ստացվում են 3 – 4 մմ/ժամ արագու-
թյունների դեպքում: Աճի արագությունից կախված՝ սպեկտրի կորի ընթացքը 
առանձնակի փոփոխություն չի կրում, միայն աճի արագության մեծացման հետ 
դիտվում է թափանցիկության ընդհանուր նվազում, որն ըստ երևույթին պայմա-
նավորված է բյուրեղի թափանցիկության վրա ազդող թերությունների ընդհանուր 
աճով: 

Քանակաչափական ուսումնասիրությունների համար միաբյուրեղների աճի 
օպտիմալ արագություն ընտրվել է 3,5 մմ/ժ: 

Միաբյուրեղների օպտիկական թափանցիկության սպեկտրների երկարալի-
քային տիրույթում (λmax ≈ 450 նմ) առկա է կլանման թույլ շերտ, որն ըստ երևույթին 
պայմանավորված է քանակաչափական խախտումների հետևանքով առաջացած 
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կետային թերություններով: Սպեկտրների համադրումը ցույց է տալիս, որ օպտի-
կական կլանման այդ թույլ շերտի ինտենսիվությունը Bi O#-ի քանակի ավելաց-
ման հետ (0,05-0.50)% նվազում է՝ 0,30% հավելուկի դեպքում հասնելով նվազա-
գույն արժեքին, որից հետո տեղի է ունենում բյուրեղական նմուշի թափանցիկու-
թյան ընդհանուր նվազում (նկ.1):  

 
ՆկՆկՆկՆկ....    1. 1. 1. 1. \]^_`abcd----իիիի    միաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    թափանցիկությանթափանցիկությանթափանցիկությանթափանցիկության    

կախկախկախկախվածությունըվածությունըվածությունըվածությունը    \]dba----ի ի ի ի ավելցուկայինավելցուկայինավելցուկայինավելցուկային    պարունակությունիցպարունակությունիցպարունակությունիցպարունակությունից, , , , λλλλmaxmaxmaxmax    = 450 = 450 = 450 = 450 նմնմնմնմ    
 
 Bi O#-ի հետագա ավելացումը, որը բերում է միաբյուրեղների օպտիկական 

թափանցիկության ընդհանուր նվազմանը, մեր կարծիքով հետևանք է երկրորդ 
ֆազի միկրոմասնիկների և այլ լուսացրող կենտրոնների առաջացման, որոնք էլ 
բերում են լրացուցիչ կառուցվածքային թերությունների և իրենց ներդրումն են 
տալիս օպտիկական կլանման մեջ: 

Սինթեզված միաբյուրեղները ենթարկել ենք ռադիացիոն կայունության փոր-
ձարկումների: Փորձարկման արդյունքները ցույց են տալիս, որ քանակաչափորեն 
մաքուր միաբյուրեղները առանց թափանցիկության նկատելի նվազման դիմա-
նում են մինչև 100 Մռադ դոզաների: Բացի դրանից՝ մաքուր միաբյուրեղների օպ-
տիկական թափանցիկությունը ճառագայթահարումից 100 ժ հետո ամբողջովին 
վերականգնվում է, իսկ բիսմուտի պակասով պայմանավորված քանակաչափո-
րեն ոչ մաքուր միաբյուրեղների սկզբնական թափանցիկությունը այդ ժամանա-
կահատվածում վերականգնվում է մոտավորապես 50%-ով (նկ.2): 
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ՆկՆկՆկՆկ. 2. . 2. . 2. . 2. \]dba----ի ի ի ի ((((ըստ զանգվածիըստ զանգվածիըստ զանգվածիըստ զանգվածի) ) ) ) ավելցուկովավելցուկովավելցուկովավելցուկով    աճեցվածաճեցվածաճեցվածաճեցված    \]^_`abcd----իիիի    

միաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    կլանմանկլանմանկլանմանկլանման    սպեկտրներըսպեկտրներըսպեկտրներըսպեկտրները. . . .     
1111----    0,00% , 20,00% , 20,00% , 20,00% , 2----    0,15%, 30,15%, 30,15%, 30,15%, 3----    0,30%0,30%0,30%0,30%    

 
Այսպիսով՝ կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հաշվի 

առնելով Չոխրալսկու մեթոդով աճեցված բիսմուտի օրթոգերմանատի միաբյու-
րեղների աճի ընթացքում բաղադրիչներից մեկի, տվյալ դեպքում՝ բիսմուտի, հնա-
րավոր պակասի հավանականությունը, որը բերում է բյուրեղի կառուցվածքային 
խախտումների և օպտիկական բնութագրերի վատացմանը, կարելի է կատարել 
բյուրեղացման արագության, հավելուկի կոնցե 

նտրացիայի և միջավայրի օպտիմալ պարամետրերի ընտրություն, որը թույլ 
կտա ստանալու հնարավորինս օպտիկապես անթերի և ռադիացիոն կայունու-
թյամբ օժտված միաբյուրեղներ:  
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прозрачность, радиационная стойкость.  

В работа исследованы оптическую прозрачность и радиационную стойкость 
монокристаллов ортогерманата висмута (Bi8Ge#O� ) в зависимости от условий син-
теза монокристаллов и стехиометрических нарушений кристаллической структу-
ры. Показано, что при выращивания монокристаллов методом Чохральского, опти-
чески наиболее чистые и радиационно-стойкие монокристаллы получаются при 
скорости роста 3-4мм/ч и 0,30% (по массе) излишки Bi O# в расплаве для устране-
ния стехиометрических нарушений кристаллической структуры. 
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At the work studied the optical clarity and radiation resistance of bismuth 
germinate (Bi8Ge#O� ) single crystals depending on the synthesis conditions and 
disorders stoichiometric crystal structure. Shows that for growing single crystals by the 
Czochralski method of optically pure and most radiation resistant single crystals 
obtained by the growth rate of 3-4mm per hour, and 0. 30% (by weight) of the melt in 
excess Bi O# to eliminate disturbances stoichiometric crystal structure. 

 
  


