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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԲ)Բ)Բ)Բ)    
ՄԵԹՈԴՈՎՄԵԹՈԴՈՎՄԵԹՈԴՈՎՄԵԹՈԴՈՎ    ԿՈՐՈՒՆԴԻԿՈՐՈՒՆԴԻԿՈՐՈՒՆԴԻԿՈՐՈՒՆԴԻ    ((((Å − ÆÇ�ÈÉ) ) ) ) ՄԻԱԲՅՈՒՄԻԱԲՅՈՒՄԻԱԲՅՈՒՄԻԱԲՅՈՒՐՐՐՐԵՂՆԵՐԻԵՂՆԵՐԻԵՂՆԵՐԻԵՂՆԵՐԻ    
ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻ    

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾ    
ՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ    

    
Թովմասյան Մարտուն Թովմասյան Մարտուն Թովմասյան Մարտուն Թովմասյան Մարտուն     

    Խաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան Էդիկ    
Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան ՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկ    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կորունդի միաբյուրեղներ, պաշտպանիչ գազա-

յին միջավայր, ջերմային հանգույց, օպտիկական թափանցելիություն, լու-
սացրող կենտրոններ:  

 
 Կորունդի (¨ − U[�ÊE)    միաբյուրեղներն ունեն մի շարք բացառիկ 

հատկություններ, ինչպիսիք են բարձր օպտիկական թափանցելիությունը 
սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն, տեսանելի և ինֆրակարմիր տիրույթ-
ներում, բարձր կարծրությունը, ջերմակայունությունը, ռադիացիոն և քի-
միական կայունությունը, բարձր ջերմահաղորդականությունը և ուրիշներ 
[1, 292–304]:  

Թվարկած հատկությունների շնորհիվ այս բյուրեղները լայն կիրա-
ռություն ունեն քվանտային էլեկտրոնիկայում, ռադիոէլեկտրոնիկայում, 
բարձր ջերմաստիճանային օպտիկայում, ատոմային էներգետիկայում, 
լուսատեխնիկայում և շատ այլ բնագավառներում: 

Վերջին տարիներին միջազգային շուկայոմ, կապված գերլուսավոր 

լուսադիոդների արտադրության տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, 
դիտվոմ է առավել էժան և մեծ չափսերի կորոնդե դետալների պահան-
ջարկի նշանակալից աճ: Միևնույն ժամանակ պահանջները բյուրեղների 
օպտիկական և այլ բնութագրերի հանդեպ մնում են բարձր:  

Հալույթից կորունդի միաբյուրեղների աճեցման համար արդյունա-

վետ և լայնորեն կիրառվող մեթոդ է Խ.Ս. Բաղդասարովի կողմից մշակ-
ված հորիզոնական ուղղորդված բյուրեղացման (ՀՈՒԲ) մեթոդը [4, 97]:  

Վերջին տարիներին մեծ թափով զարգանում է ՀՈՒԲ մեթոդով կո-
րունդի միաբյուրեղների ստացման, այսպես կոչված «գազային տեխնոլո-
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գիաների» հետ կապված գիտական ուղղությունը, որոնց դեպքում ¨ − U[�ÊE–ի բյուրեղների աճեցման համար վակումի փոխարեն որպես 
պաշտպանիչ միջավայր օգտագործում են տարբեր բաղադրության և 
ճնշման գազեր, ինչը հնարավորություն է տալիս որպես կոնստրուկցիոն 
նյութեր, մոլիբդենի և վոլֆրամի փոխարեն, օգտագերծել գրաֆիտ:  

Հալույթ-բյուրեղ-գազային միջավայր–կոնստրուկցիոն նյութեր հա-
մակարգում փոխանակային պրոցեսների ուսումնասիրությունները [2, 8; 
3, 26] հնարավորություն են տվել մշակելու ցածր ճնշման (� =0,1 – 0,3 
Տորր) գազային միջավայրում ¨ − U[�ÊE-ի միաբյուրեղների աճեցման 
բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիա: 

Տնտեսական նկատառումներով առավել ձեռնտու է բյուրեղների աճն 
իրականացնել համեմատաբար բարձր ճնշմամբ գազային միջավայրում 
(մինչև 750 Տորր), սակայն այդ դեպքերում էլ դժվարանում է համասեռ 
միաբյուրեղների ստացումը պայմանավորված նրանցում լուսացրող 
կենտրոնների և այլ ներառուկների առաջացումով, որոնք վատացնում են 

բյուրեղների օպտիկական բնութագրերը: Այդ իսկ պատճառով անհրա-
ժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրելու դրանց ծագման մեխանիզմ-
ներն ու բնույթը, պարզելու թե՞ այդ թերություններն առաջանում են հա-
լութում և այնուհետև գրավվում են բյուրեղացման ճակատի կողմից, թե՞ 
դրանց ձևավորումը տեղի է ունենում թթվածնային թափուր հանգույցնե-

րով հագեցած բյուրեղում պինդֆազային ռեակցիաների արդյունքում: 
 Մեր կողմից, երկու տարբեր պաշտպանիչ միջավայրերում` վակումում 

և վերականգնիչ գազային միջավայրում (UË + � ∙ ��,	որտեղ � = 0...20 %), 
ՀՈՒԲ մեթոդով աճեցվել են շափյուղայի միաբյուրեղներ և ուսումնասիր-
վել է դրանց օպտիկական թափանցելիությունը 180 – 800 նմ սպեկտրային 

տիրույթում, կախված բյուրեղացման աճի պայմաններից` արագությու-
նից, պաշտպանիչ միջավայրից և լուսացրող կենտրոնների առկայությու-
նից: Վակումի մջավայրում բյուրեղացման դեպքում միջավարի ճնշումը 
պահվել է 10-4 – 10-5 Տորր տիրույթում, իսկ պաշտպանիչ գազային միջա-
վայրի դեպքում այն փոփոխվել է 0,1-ից մինչև 750 Տորր տիրույթում: 

Միաբյուրեղներն աճեցվել են «СГВК-25.100.250» բյուրեղակայանքի 
վրա և որպես հումք օգտագործվել է Վեռնեյլի մեթոդով աճեցված բարձր 
մաքրությամբ ¨ − U[�ÊE-ի բյուրեղական ջարդոն: Բյուրեղների օպտիկա-
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կան թափանցելիության սպեկտրները (��, %) գրանցվել են «SPECORD-
UV-VIS» սպեկտրաֆոտոմետրի վրա: Կլանման սպեկտրները`Y�(սմ-1) կա-
ռուցվել են անդրադարձման սխալը հաշվի առնելուց և նմուշները միավոր 
հաստության բերելուց հետո հետևյալ բանաձևով. 

Y� 	 = 	 −	 1[·	[,	�	��	/	/1	 − 	H�	2� 
որտեղ H�  -ը անդրադարձման գործակիցն է, [-ը նմուշի հաստությունը (սմ): 

Գազային ներառուկները, լուսացրող կենտրոնները, բյուրեղական 
վանդակացանցի այլ թերությունները` դիսլոկացիաները, կետային թե-

րությունները, ինչպիսիք են F- կենտրոնները, որոնց կոնցենտրացիան 
վակումում աճեցված կորունդի միաբյուրեղներում կարող է գերազանցել 
1017 սմ-3-ը, որը կրիտիկական մեծություն է օպտիկական մաքրության 
առումով:  

ՀՈՒԲ մեթոդով բյուրեղների աճեցման ժամանակ այս կամ այն 

պաշտպանիչ միջավարի ընտրությունը նպատակաուղղված է ոչ միայն 
բյուրեղացման խցիկի հանգույցները և հալքանոթը քիմիական փոխազ-
դեցություններից (էրոզիայից) պաշտպանելուն, այլ նաև F-կենտրոնների 
և այլ քանակաչափական թերությունների կոնցենտրացիաները նվազեց-
նելուն և բյուրեղների օպտիկական բնութագրերը լավացնելուն:  

  
ՆկՆկՆկՆկ. 1. . 1. . 1. . 1. αααα    ----AAAAÍ�ՕՕՕՕÉ––––իիիի    բյուրեղներիբյուրեղներիբյուրեղներիբյուրեղների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    թափանցթափանցթափանցթափանցելիելիելիելիությանությանությանության    սպեկսպեկսպեկսպեկտրտրտրտրնենենեներըրըրըրը. . . .     
1111––––    վակումումվակումումվակումումվակումում    աճեցվածաճեցվածաճեցվածաճեցված    նմուշինմուշինմուշինմուշի, 2, 2, 2, 2----    Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Î�    միջավայրումմիջավայրումմիջավայրումմիջավայրում    աճեցվածաճեցվածաճեցվածաճեցված    նմունմունմունմուշիշիշիշի        

(p = 0,1(p = 0,1(p = 0,1(p = 0,1----03 03 03 03 ՏորՏորՏորՏորր), 3ր), 3ր), 3ր), 3----    Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Î�    միջավայրումմիջավայրումմիջավայրումմիջավայրում    աճեցվածաճեցվածաճեցվածաճեցված    նմուշինմուշինմուշինմուշի    (p = 700 (p = 700 (p = 700 (p = 700 ----    750 750 750 750 ՏորՏորՏորՏորր)ր)ր)ր)    
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Նկ. 1.-ում բերված են նմուշների օպտիկական թափանցելիության 
սպեկտրները 180 – 600 նմ սպեկտրային տիրույթում: Սպեկտրներում, 
ուլտրամանուշակագույն տիրույթում առկա է F-կենտրոններով պայմա-
նավորված օպտիկական կլանման շերտ λ ≈ 205 նմ մաքսիմումով: Ինչպես 
երևում է սպեկտրներից պաշտպանիչ գազային միջավայրերում աճեցված 

նմուշների մոտ, միջավայրի բարձր ճնշումների դեպքում, դիտվում է F-
կենտրոններով պայմանավորված օպտիկական կլանման ինտենսիվու-
թյան նշանակալից նվազում, որը խոսում է F-կենտրոնների կոնցենտրա-
ցիայի նվազման մասին: F-կենտրոնների կոնցենտրացիայի նվազումն 
ըստ երևույթին պայմանավորված է, պաշտպանիչ միջավայրի առկայու-

թյան դեպքում, դիսոցման պրոցեսների դժվարեցմամբ, որն էլ ազդում է F-
կենտրոնների ձևավորման վրա:  

Վերականգնող միջավայրում (UË + � ∙ ��) աճեցված նմուշներում 
կլանման ուլտրամանուշակագույն շերտի ինտենսիվության նվազումը 
բարձր ճնշումների (p > 500 Տորր) դեպքում թույլ է արտահայտված, այն 
դեպքում, երբ երկարալիքային տիրույթում նկատվում է թափանցելիու-
թյան զգալի նվազում: Այս հանգամանքը հուշում է այն մասին, որ անհրա-
ժեշտ է գտնել վերականգնող պաշտպանիչ միջավայրի օպտիմալ պայ-
մաններ (ճնշում և բաղադրություն), որոնց դեպքում F-կենտրոնների կոն-
ցենտրացիան չգերազանցի, օպտիկական բնութագրերի առումով, կրիտի-

կական համարվող 1017 սմ-3-ը: 
F-կենտրոնների կոնցենտրացիան կարելի է գնահատել ըստ Սմա-

կուլի բանաձևի [6, 356]. ©Ï 	 ∙ 	� = 0,87 • 1017 �(�	s	�	<)<	 YÐ;� ∙ ∆, (1) 

որտեղից՝  	©Ï 	= 0,87 ∙1017 ��(�	s	�	<)<	 YÐ;� ∙ ∆, (2) 

որտեղ ©Ï-ը F-կենտրոնների կոնցենտրացիան է, YÐ;�-ը կլանման գոր-
ծակցի առավելագույն արժեքն է, ∆ -ն կլանման շերտի լայնությունն է կի-
սաինտենսիվությունում, n -ը բեկման ցուցիչն է [5, 95] YÐ;�-ին համապա-
տասխանող ալիքի երկարության դեպքում, f -ը F-կենտրոնների օսցիլիա-
տորների ուժն է (f ≈ 1,3) [7, 7089-7098]: 

Օպտիկական կլանման սպեկտրներից, F-կենտրոնների կոնցենտ-
րացիայի փորձնական արդյունքները, կախված պաշտպանիչ միջավայրի 
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ճնշումից, ստացված համաձայն (2) բանաձևի, տրված են նկ.2-ում: Պատ-
կերված գրաֆիկից երևում է, որ միջավայրի ճնշման բարձրացման հետ F-
կենտրոնների կոնցենտրացիան՝	©Ï աճում է հասնելով որոշակի առավե-
լագույն արժեքի` ~ 7·1016 սմ-3 p ≈ 30 Տորր ճնշման դեպքում, որից հետո 
ճնշման հետագա բարձրացումը թափուր հանգույցների կոնցենտրացիա-

յի զգալի փոփոխության չի բերում: Պաշտպանիչ գազային միջավայրի 
բարձր ճնշումների դեպքում, սպեկտրի երկարալիքային ողջ տիրույթում, 
դիտվում է օպտիկական թափանցելիության համընդհանուր նվազումը և 
p > 500 Տորր ճնշումների դեպքում այդ նվազումը դառնում է նշանակալի 
(մոտ 15-20 %), այն դեպքում, երբ կարճալիքային տիրույքում փոփոխու-

թյունը գրեթե նկատելի չե: Օպտիկական կլանման աճը սպեկտրի երկա-
րալիքային տիրույթում մեր կարծիքով պայմանավորված է, այդ պայման-
ներում, տարբեր ներառուկների, այդ թվում նաև դիսոցման և վերա-
կանգնման արգասիքների ակտիվ գրավումով աճող բյուրեղի կողմից, որն 
ուղղեկցվում է երկրորդ ֆազի միկրոմասնիկների և այլ լուսացրող կենտ-

րոնների առաջացումով: Այդ մասին է վկայում նաև միջավայրի ճնշման 
աճից կախված լուսացրող միկրոմասնիկների կոնցենտրացիայի՝ ©�	կտրուկ աճը (Նկ.2): 

  
ՆկՆկՆկՆկ.2. .2. .2. .2. αααα    ----AAAAÍ�ՕՕՕՕÉ----իիիի    բյուրեղներումբյուրեղներումբյուրեղներումբյուրեղներում    FFFF----կենտրոններիկենտրոններիկենտրոններիկենտրոնների    ևևևև    միկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկների    կոնկոնկոնկոնցենտցենտցենտցենտրարարարա----

ցիացիացիացիաներիներիներիների    կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    պաշտպանիչպաշտպանիչպաշտպանիչպաշտպանիչ    գազայինգազայինգազայինգազային    միջավայևրիմիջավայևրիմիջավայևրիմիջավայևրի    ճնշումիցճնշումիցճնշումիցճնշումից    Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Î�: : : :     
1111----    FFFF----կենտրոններիկենտրոններիկենտրոններիկենտրոնների    կոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիան`̀̀̀	ÒÓ, 2, 2, 2, 2----    միկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկների    կոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիան`̀̀̀    ÒÔ	 



– 44 – 

 
Այսպիսով՝ օպտիկական սպեկտրնրի և լուսացրող մասնիկների 

բաշխման օրինաչափություննեի ուսումնասիրությունները ցույց են տա-
լիս, որ միաբյուրեղների օպտիկական թափանցելիությունը կախվածու-
թյան մեջ է գտնվում կիրառվող պաշտպանիչ գազային միջավարի բա-

ղադրությանից և ճնշումից:  
Ստացված արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարելու 

պաշտպանիչ գազային միջավարի օպտիմալ պարամետրերի ընտրու-
թյուն, որոնց դեպքում առավելագույնս կպահպանվեն աճեցվող միաբյու-
րեղների օպտիկական բնութագրերը և հնարավորինս կպաշտպանվեն 

բյուրեղակայանքի ջերմային հանգույցի թանկարժեք մոլիբդենից և վոլ-
ֆրամից պատրաստված մասերը, ¨ − U[�ÊE-ի հալմանն ուղղեկցող դի-
սեցման պրոցեսների արգասիքներով, բարձրջերմաստիճանային քայքա-
յումից:  
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: монокристаллы корунда, защитная газовая среда, 
тепловой узел, оптическая прозрачность, светорассеивающие центры. 

В работе исследованы оптическая прозрачность и распределение 
светорассеивающих центров монокристаллов корунда (α− Al�OE) в зависи-
мости от условий синтеза монокристаллов. Показано, что при выращи-
вании монокристаллов методом горизантальной направленной кристалли-
зации, в качестве защитной газовой смеси используя 	UË + � ∙ �� газовую 
смесь, получаются оптически чистые монокристаллы при давлении среды 
до значения 500 Тор. Одновременно показано, что применение такой за-
щитной среды позволяет для теплового узла, в  замен дорогих материалов 
молибдена и вольфрама, в качестве конструкционного материала при-
менять недорогой графит.  
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optical clarity, light-scattering centers. 
We have studied the distribution of optical transparency and light 

scattering centers single crystals of corundum (¨ − U[�ÊE) depending on the 
conditions of synthesis of single crystals.   Shows that the method of growing 
single crystals horizontal directional solidification, as a protective gas mixture 
using  UË	 + 	�	 ∙ 	�� gas mixture obtained optically pure single crystals with 
medium pressure to a value of  500 Torr. Simultaneously, it is shown that the 
use of such a medium allows for protecting the thermal unit, in replacing 
expensive materials of molybdenum and tungsten, as the material of 
construction used inexpensive graphite.        


