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ETANOL (СН3СН2ОН) MOLEKULUNUN  

AŞAĞIAYIRDEDİMLİ FIRLANMA SPEKTRİ 

 

Ç.O. QACAR, S.B. KAZIMOVA, A.S. HƏSƏNOVA, F.H. MƏMMƏDOV 

AMEA-nın H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu,  

Bakı, Az 1143, H.Cavid 131 
e- mail: kazymova-s@mail.ru  

 
Etanol (СН3СН2ОН) molekulunun aşağıayırdedimli  fırlanma spektrinin additiv modeli  hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, eta-

nol molekulunun qoş-konformerinin  fırlanma spektrində intensivliyin maksimumunun 470-1400  QHs diapazonunda yerləşdiyi hal-
da, onun trans konformerinin fırlanma spektrində intensivliyin maksimumu 450-1700  QHs diapazonunda yerləşir. Bu konformerlə-
rin statistik çəkilərinin nəzərə alınması ilə etanol molekulunun aşağıayırdedimli fırlanma spektrinin yekun əyrisinin  480-1700 QHs 
tezliklər diapazonunda ekstremuma malik olduğu  müəyyən edilmişdir. 

 
Açar sözlər:  mikrodalğa spektri, məsafədən zondlama, yüksəkayırdedimli fırlanma spektri,  aşağıayırdedimli fırlanma spektri. 
PACS:33.20.t;33.20.Vq 
       

GİRİŞ  
 

Qazfazalı molekulların aşağıayırdedimli fırlanma 

spektrlərinin tədqiqi, o cümlədən bu və ya digər molekul-
yar sistemin maksimal udulmasına uyğun tezliyin qiyməti 
haqda məlumatın əldə olunması, həm ətraf mühitin ekolo-
ji problemlərinin həlli nöqteyi-nəzərindən, həm də atmos-
fer fizikasının müxtəlif təcrübi və fundamental məsələləri-
nin həlli  baxımından çox aktual məsələdir.  Bu yolda əsas 
addımlardan biri də uyğun spektrlərin  maksimal dəqiq və 
effektiv riyazi modellərinin işlənib hazırlanmasıdır. Bu, 
qazfazalı  atmosfer əlavələrinin - birləşmələrinin şüalan-
ma spektrlərinin hansı maddəyə aid olmasının müəyyən 
edilməsində çox önəmli rol oynayır.  Digər tərəfdən, bu 
təhlil edilən modelləşdirmə metodikasının, bizim fikri-
mizcə, çox maraqlı və əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri 
də,  mütəxəssisləri maraqlandıran birləşmələrin əksəriy-
yətinin yüksəkayırdedimli fırlanma spektrləri haqda, 
spektral xətlərin uyğun kataloqlarında təqdim edilmiş, 

ətraflı məlumatların mövcudluğu faktıdır ki, bu da öz 

növbəsində sözü gedən istiqamətin inkişafı üçün geniş 

perspektivlər açır. Bundan başqa, eyni maddənin mo-
lekullarının müxtəlif konformasiyaları çox zaman tezlik 

şkalasının əhəmiyyətli  intervalında bir-birinə qarışmış öz 

fərdi yüksəkayırdedimli fırlanma spektrlərinə malik ol-
masını nəzərə alsaq, təklif olunan metodika  nəinki bütöv-
lükdə molekulyar sistemin, həmçinin ona daxil olan kon-
formasiyalaların ayrı-ayrılıqda  aşağıayırdedimli fırlanma 

spektrləri  haqda  fikir yürütməyə və təkliflər verməyə im-
kan verir.    
 
TƏDQİQAT OBYEKTİ VƏ METODU  
 

Məsafədən zondlama metodları tədqiq edilən qazfa-
zalı  qarışıqların geniş intervalda dəyişən təzyiq altında 

şüalandırdığı  fırlanma və rəqsi fırlanma spektrlərinin təd-
qiqatlarının nəticələrinə əsaslanır. Belə ki, açıq kosmosun 

şüalanma verən qazfazalı birləşmələri üçün çox vaxt  müt-
ləq vakuuma yaxın olan çox aşağı təzyiqlər xarakterik-
dirsə, Yer atmosferinin troposfer qatında mövcud olan qa-
rışıqlar üçün atmosfer təzyiqinə  yaxın təzyiqlər daha çox 

xarakterikdir. Başqa sözlə, birinci halda  spektral keçidlər  
heç bir xarici qarşılıqlı təsirə məruz qalmayan təcrid 
olunmuş molekulyar sistemin fırlanma və rəqsi-fırlanma 

enerji səviyyələri arasında baş verir və buna görə də,  
spektral xətlər əslində onun təbii enini təmsil edən  və  
əsasən enerji səviyyələrinin şüalanma müddətləri ilə mü-
əyyən olunan enə malik olurlar. İkinci halda isə  təzyiqin 
artması ilə bir-biri ilə sıx qarşılıqlı təsirdə olan  molekul-
lar dəstəsi yaranır ki, bu halda molekulların toqquşması 

qaçılmaz olur və bu da spektral xətlərin eninin toqquşma  

genişlənməsi adlanan, çox vaxt da  kifayət dərəcədə çox 

olan, genişlənməsi ilə nəticələnir. Beləliklə, kosmik fəza-
nın və Yer atmosferinin araşdırılan oblastlarının məsafə-
dən zondlama əməliyyatları spektroskopiyanın məlum 
yüksək və aşağıayırdedimli metodlarından istifadə olun-
masına gətirir. 
      Hava çirkliliyinin insan sağlamlığına mənfi təsiri  mə-
lumdur [1]. Atmosferin çirklənmə dərəcəsinin ölçülməsi, 
həmçinin müxtəlif  hava çirkləndiricilərinin  fəzada necə 
paylanmasının sxemləşdirilməsi  müasir həyatda mühüm 

rol oynayır. Bir çox ölkələrdə atmosfer çirkləndiricilərinin 
geniş qrupu üçün onların maksimum yol verilən konsen-
trasiyaları müəyyən edilmişdir. Atmosfer çirkləndiriciləri-
nin bu həddi aşması insan orqanizminə və insanların sağ-
lamlığına, ümumiyyətlə bütün canlı təbiətə  mənfi, bəzi 
hallarda hətta məhvedici  təsir göstərə bilər. Odur ki, ətraf 
muhitin ekologiyasına ziyan vuran maddələrin aşkarlan-
ması müasir zamanın mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsə-
lələrindəndir. Bu məqsədlər üçün atmosferin çirklənməsi-
nin monitorinqinin  həyata keçirilməsi  metodlarının  işlə-
nib hazırlanması vacibdir. Atmosferin çirklənməsinin mo-
nitorinqinin bir çox metodları mövcuddur. Bu metodlar 

atmosferin   çirklənməsinin ümumi səviyyəsi haqda infor-
masiya əldə  etməyə imkan verir.  Atmosferin çirklənmə-
sinin aşkar edilərək detektə olunmasını təmin edən texniki 
avadanlıqların işlənib hazırlanması üçün, spektrin elektro-
maqnit şüalanmasının maksimum udulmasının baş verdiyi  

diapazonları müəyyənləşdirmək və bu diapazonlarda 
spektral xətlərin intensivliklərinin təzyiqdən asılılığını  

bilmək zəruridir. Bu,  tədqiq edilən molekulların  fırlanma 

spektrlərinin atmosfer təzyiqində və ona yaxın təzyiqlərdə  
qeydolunma imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün çox 

vacibdir. Çünki  göstərilən problemin optimal həlli tədqiq 
edilən molekulların müxtəlif təzyiqlərdə aşağıayırdedimli  
spektrlərinin çəkilməsi ilə bağlıdır. Bu məqsədlə molekul-
ların yüksəkayırdedimli mikrodalğa spektrləri əsasında 

onların aşağıayırdedimli mikrodalğa spektrlərinin  model-
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ləşdirilməsinin additiv metodikası  işlənib hazırlanmışdır.  

İlk öncə  işlənmiş metodika ilə izopropanol molekulunun 
- (СНЗ)2СНОН  və normal propil  spirti molekulunun  fır-
lanma spektrlərinin spektral xətlərinin yarımeninin 2-
8QHs olduğu təzyiqlərdə inteqral spektral asılılığı hesab-
lanmışdır [2, 3]. Bu metodika fırlanma spektrləri mikro-
dalğa diapazonuna  düşən bütün qohum molekullar üçün 

də tətbiq oluna bilər.       
        Təqdim olunan məqalədə etanol molekulunun aşağı-
ayırdedimli fırlanma spektri hesablanmışdır. Etanol mo-
lekulu ilk dəfə Azərbaycan  MEA-nın Fizika İnstitutunun 

“Molekulyar spektroskopiya” laboratoriyasında tədqiq 
edilmişdir. Molekulların aşağıayırdedimli fırlanma spektr-
lərinin additiv modellərinin effektivliyi üçün mühüm 

amillərdən biri və ən vacibi molekulun ayrı-ayrı konfor-
masiyalarının nisbi stabilliyinin nəzərə alınmasıdır.  Sər-
bəst etanol molekulu iki dayanıqlı qeyri-ekvivalent kon-
formasiyaya malikdir: “OH”  qrupunun C-C rabitəsi ilə 
üst-üstə düşən daxili fırlanma oxu ətrafında uyğun olaraq 

ψ=0° (trans-izomer) və ψ=±120° (qoş-izomer) dönməsinə 
uyğun gələn konformasiyalara. Qoş konformer iki ekviva-
lent formada mövcud olduğuna görə üstünlüyə malikdir 
[4]. Odur ki, aparılan hesablamalarda  bu konformasiyala-
rın statistik çəkilərinin (konformasiya səviyyələrinin dol-
durulması) nəzərə alınması üçün zəruri düzəlişlər apa-
rılmışdır. Bu düzəlişlər onların arasında nisbi enerji fərq-
lərinin  məlum qiymətləri ilə müəyyən olunur. Etanol mo-
lekulunun aşağıayırdedimli fırlanma spektrinin additiv 

modelini hesablamaq üçün onun 0-3000 QHs tezliklər 

diapazonuna daxil olan bütün fırlanma keçidlərinin tezlik-
ləri və onların spektral xətlərinin nisbi intensivlikləri he-
sablanmışdır. Bunun üçün  molekulun məlum fırlanma sa-
bitlərindən və dipol momentlərindən istifadə olunmuşdur.  

Spektral xətlərin informativ kataloquna molekulun fırlan-
ma kvant ədədinin  J=60- a dək  qiymətlərinə uyğun olan  

və  nisbi  intensivlikləri 10
-6 sm-1 -dən az  olmayan bütün  

fırlanma keçidləri daxil edilmişdir. Riyazi hesablamalar 

prosesində spektral xəttin yarımeninin başlanğıc qiyməti  

olaraq Yer səthinin  atmosfer şəraitinə uyğun olan Lorens 

yarımeninin şərti orta qiyməti αL=0.05sm-1 (1.5QHs)  qə-
bul edilmişdir [5]. Bu  qiymətin nəzərə alınması şərtilə in-
teqral  intensivliyin  diskretizasiya addımı - (nümunələrin 
götürülməsi addımı) olaraq spektral xəttin yarımeninin 

qiymətindən ən azı bir tərtib kiçik qiymət -  0.1 QHs götü-
rülmüşdür. Hesablama aparılan diapazonda müşahidə olu-
nan yüksəkayırdedimli spektral xətlərin sayının həddən 
çox olduğunu nəzərə alaraq, diskretizasiya addımının 

qiymətini göstərilmiş 0.1 QHs tezliklər intervalına düşən 
spektral xəttlərin maksimal nisbi intensivliklərinin toplan-
ması ilə alınan  diskret intensivlik əmsallarının hesablan-
ma intervallarının mərkəzi kimi götürmək məqsədə  uy-
ğundur. Bu qayda ilə alınan diskret intensivlik  əmsalları  

Lorens profilinə uyğun olaraq  
 

                𝑓𝐿(𝜈 − 𝜈0) =
1

𝜋
∙

𝛼𝐿

(𝜈−𝜈0)2+𝛼𝐿
2                  (1) 

 
çevrilir, axtarılan əyri isə öz növbəsində hər bir diskreti-
zasiya nöqtəsində alınmış nəticələrin toplanması yolu ilə  
alınır. Ancaq yarımenin şərti olaraq seçilmiş ilkin qiymə-
tində - 1.5 QHs  aşağıayırdedimli  spektri qapayan əyrinin 
forması onun monotonluğunu pozan  bir çox təhriflərlə 
xarakterizə olunur ki, bu da öz növbəsində  spektrin inten-

sivliklərinin ekstremumlarına uyğun diapazonların lokal-
laşdırılmasını çətinləşdirir. Məqbul hesab edilən mono-
tonluğa nail olmaq üçün, spektral xəttin yarımeninin qiy-
mətini 1.5 QHs-dən 30-35 QHs-ə qədər yüksəltmək lazım 

gəldi. 
      Hesablanmış ekstremumun 1 THs-ə, yəni tədqiq edi-
lən diapazonun yuxarı həddinə çox yaxın olması alınmış 

nəticələrin düzgünlüyünə müəyyən şübhə doğurur və bu 
da  hesablamaların qəbul edilməyəcək böyük xətalarınnın 

yaranmasına, deməli hesablamaların nəticələri ilə uyğun 

təcrübi araşdırmaların arasında kifayət dərəcədə korrelya-
siyanın olmamasına səbəb ola  bilər. Odur ki, yuxarıda  

deyilənləri nəzərə alaraq  tezliklərin daha geniş  0-3 THs  
diapazonunda, diskretizasiya addımının 1 QHs- ədək  artı-
rılmış  qiyməti ilə (bu qiymət spektral xəttin yarımeninin 
qəbul edilmiş 30 QHs qiymətinə uyğundur) müvafiq təs-
hihedici hesablamalar aparıldı.  Bu nəticələr tədqiq edilən  
molekulların həm yüksək təzyiq şəraitində bu və ya digər  
molekulyar qaz qarışığında mövcudluğunun aşkar edilmə-
sində, həm  də bu  molekulların spektral xətlərinin mütləq 
vakuuma yaxın təzyiqlərdə (kosmik fəzanın astronomik 
tədqiqatları zamanı) müşahidə edilə bilinmələri üçün 

əlverişli olan tezliklər diapazonlarının  müəyyənləşdiril-
məsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
     İstənilən geteroizomer molekulyar sistem bu sistemdə  
mövcud olan izomer formaların müəyyən additiv komp-
leksi kimi hesab edilə bilər və bu zaman  onlardan hər biri 
həm  öz fərdi spektri ilə, həm də qarışıqda  müvafiq statis-
tik çəkisi ilə xarakterizə olunur. Bu səbəbdən də, aydındır 

ki, tədqiq edilən  etanol molekulunun aşağıayırdedimli fır-
lanma spektrinin modelləşdirilməsi, bu sistemə daxil olan 
ayrı-ayrı konformerlərin aşağıayırdedimli fırlanma spektr-
lərinə uyğun  əyrilərin (uyğun konformerlərin  statistik çə-
kilərinin nəzərə alınması şərtilə)  toplanması yolu  ilə  alı-
nır. Şəkildə etanol molekulunun 0-3000 QHs tezliklər dia-
pazonunda aşağıayırdedimli fırlanma spektrinin nəzəri 
modeli təqdim olunmuşdur. 
 
ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ: 

 

     Etanol molekulunun aşağıayırdedimli fırlanma 

spektrinin hesablanması göstərir ki, onun qoş-
konformerinin  fırlanma spektrinin intensivliyinin 

maksimumu 470-1400  Qhs, trans konformerinin 
intensivliyinin maksimumu isə  450-1700  Qhs 
diapazonuna düşür. Bu konformerlərin statistik çəkilərinin 
nəzərə alınması ilə etanol molekulunun aşağıayırdedimli 
fırlanma spektrinin yekun əyrisinin ekstremumu 480-1700  
QHs tezliklər diapazonuna düşür.  
      Qeyd etmək vacibdir ki, alınmış nəticələr nəinki 
ekoloji monitorinqin və ya istehsal proseslərinə nəzarətin  
həyata keçirilməsiylə bağlı bir sıra məsələlərin həyata 
keçirilməsində, həmçinin  uyğun qaz qarışıqlarının 

çoxkanallı spektroanalizatorlarının  tezliklərinin 
identifikasiya olunmuş etalon tezlikləri ilə 
eyniləşdirilməsi rolunda çıxış edə bilərlər, bundan əlavə   
kosmik fəzanın radio təhlili prosesində etanol 
molekulunun  aşağıayırdedimli    fırlanma spektrindən 
onların yüksəkayırdedimli fırlanma spektrlərinin detektə 
olunması üçün  ehtimal edilən çox dar tezlik 

diapazonlarında müşahidələrin aparılması nöqteyi-
nəzərindən çox əhəmiyyətlidir.  
 



ETANOL (СН3СН2ОН) MOLEKULUNUN AŞAĞIAYIRDEDİMLİ FIRLANMA SPEKTRİ 

5 

 

 
Şəkil. Etanol molekulunun  0-3000 QHs tezliklər diapazonunda aşağıayırdedimli fırlanma spektrinin nəzəri modeli.  

 
_____________________________________ 
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Rotational low resolution spectrum of the  molecule ethyl alcohol -СН3СН2OH 

 
The calculations of low resolution spectra frequencies at the 0-3 THz range for two most stable trans- and gauche- conformers 

of ethyl alcohol (CH3CH2OH) molecule have been provided. The most probable frequency range of both conformers emission 
spectra maximums have been determined for the equilibrium condition accordingly to its statistic weights. The recommendations 
related to perspectives of achieved results practical use are given.  
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Ч.О. Каджар, С.Б. Казымова, А.С. Гасанова, Ф.Г. Мамедов 

 

ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ СПЕКТР НИЗКОГО РАЗРЕШЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ  

ЭТАНОЛА (СН3СН2ОН) 

  
Произведены расчеты  частот спектров низкого разрешения  молекулы этилового спирта (CH3CH2OH) для двух, 

наиболее устойчивых транс- и гош- конформаций в диапазоне 0-3 ТГц. Установлен наиболее вероятный диапазон частот 

максимумов спектров испускания обеих конформаций в равновесном состоянии с учетом их статистических весов. Даны 

рекомендации, касающиеся перспектив практического использования полученных результатов.   
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Bu işdə  TlInSe2-TlYbSe2 sisteminin bərk məhlullarının istilikkeçirmə hadisəsi tədqiq edilmişdir. Onlarda fononların səpilmə 

mexanizmləri müəyyən edilmişdir. Baxılan sistemdə ərimə oblastında “Tərkib- istilik xassələri”nin diaqramı qurulmuşdur.  

Müəyyən edilmişdir ki, TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarında itterbiumun nisbi miqdarının artması ilə tərkibdə qəfəs istilikkeçirmə 

əmsalı və anizotropluq azalır.  

Aşkar edilmişdir ki, bu bərk məhlullarda Debay temperaturundan yüksək temperaturlarda fononların səpilməsində üçfononlu 

proseslərlə yanaşı normal proseslər və nöqtəvi defektlərdən səpilmələr üstün rol oynayır. 

 

Açar sözlər: istilikkeçirmə, bərk məhlul, fonon 

PACS: 72.15.Cz, 64.75.Nx 

 

Son illlər öz maraqlı xüsusiyyətlərinə görə tərkiblə-

rinə nadir torpaq elementləri – lantanoidlər daxil olan mü-

rəkkəb birləşmə və bərk məhlullar tədqiqatçıların diqqəti-

ni çəkməkdədir. Bu materiallar, adətən, yüksək möhkəm-

lik, xarakteristik yarımkeçirici parametrlərinin stabilliyi 

və onların tərkibi dəyişməklə idarə oluna bilməsi və s. ki-

mi xüsusiyyətlərə malik olmaları ilə fərqlənirlər. Belə ob-

yektlərdən biri də TlInSe2-TlYbSe2 sistemində məhdud 

həllolma oblastında mövcud olan TlIn1-xYbxSe2 tərkibli 

bərk məhlullardır. [1-2], [5]-də göstərildiyi kimi TlInSe2 

üçqat birləşməsində tallium atomları +1, indium atomları 

isə +3 valentlilik göstərirlər. Üçvalentli indium atomları-

nın ion radiusları üçvalentli itterbium ionlarının radiusla-

rına yaxındır. Bu baxımdan TlInSe2 birləşməsində 

üçvalentli indium ionlarının tədricən üçvalentli itterbium 

ionları ilə əvəz edilə bilməsi real bir məsələ kimi qarşıya 

çıxır və nəticədə 
2

2

3

x

3

x1

12

2

31 SeYbInTlSeInTl 



   

belə sxem üzrə TlInSe2-TlYbSe2 sistemində TlInSe2 bir-

ləşməsi əsasında bərk məhlullar meydana gəlir. [2] işində 

aparılan tədqiqatlar göstərir ki, baxılan sistemdə həll olma 

oblastı mövcuddur və otaq temperaturunda 0÷12 mol% 

TlYbSe2 intervalını əhatə edir. Bütün TlIn1-xYbxSe2 tər-

kibli bərk məhlullar ilkin TlInSe2 birləşmələri kimi tet-

raqonal sinqoniyada kristallaşır və tərkiblərdə itterbiumun 

nisbi miqdarı artdıqca onların ərimə temperaturu da yük-

səlir. 

“Tərkib-elektrik xassələri”nin tədqiqi göstərir ki, bü-

tün bərk məhlullar p-tip keçiriciliyə malik yarımkeçi-

ricidirlər, onlar yaddaşlı çeviricilik xassəsinə malikdirlər. 

“Tərkib-istilik xassələri” diaqramının tədqiqi bu ma-

teriallarda ilkin komponentlərdə müşahidə oluna bilmə-

yən əlavə istilkkeçirmə və səpilmə mexanizmlərinin və 

digər xüsusiyyətlərin aşkarına imkan verir. Bu baxımdan 

TlInSe2-TlYbSe2 sistemində müşahidə olunan bərk məh-

lullarda istilikkeçirmə hadisələrinin tədqiqi böyük maraq 

kəsb edir. 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 
 

Tədqiqat üçün monokristallik nümunələr Bricmen 

üsulu ilə alınmışdır və onların hamısı p-tip keçiriciliyə 

malikdirlər.  

Nümunələrdə istilikkeçirmə stasionar üsulla [001] və  

[100] oxları istiqamətdə olmaqla laylara perpendikulyar 

və paralel yönəlmiş istilik selləri üçün ölçülmüşdür. Nü-

munələr 4x5x10 mm
2
 ölçülü paralelopiped şəklində hazır-

lanmışdır. Nümunə ilə qızdırıcı və soyuducu arasında isti-

lik kontaktı gümüş pastası ilə həyata keçirilmişdir. Istilik-

keçirmə əmsalının ölçülmə dəqiqliyi +6% olmuşdur. 

 

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 
 

Tədqiq olunan nümunələr üçün ümumi istilkkeçirmə 

əmsalının (χ) temperatur asılılığı şəkil 1-də göstərilmişdir. 

Videman-Frans qanununa əsasən istilikkeçirmənin elek-

tron toplananının qiyməti 10
-2

-10
-3

Vt/(mK) tərtibində 

alınmışdır və bu kəmiyyət ümumi istilikkeçirmə əmsalı-

nın 1%-i tərtibində olduğundan, onu nəzərə almadan is-

tilikdaşınmada əsas rolu qəfəs istilikkeçirməsinin oynadı-

ğını qəbul edirik.  

Qrafiklərdən göründüyü kimi, bütün tərkiblərdə isti-

likkeçirmədə güclü anizotropluq müşahidə olunur.  

Məsələn, ilkin komponent TlInSe2 birləşməsində 

100 K temperaturda laylara paralel istiqamətdə yönəlmiş 

temperatur qradiyenti halında qəfəs istilikkeçirmə əmsalı 

)Km/(Vt8,6
//

K100  , laylara perpendikulyar istiqa-

mətdə isə )Km/(Vt85,3K100 


 olmuşdur. Həmin kə-

miyyətlər 200K və 300K temperaturlarda, uyğun olaraq, 

)Km/(Vt05,3
//

K200  , )Km/(Vt1,2K200 


 , 

)Km/(Vt85,1
//

K300   və )Km/(Vt42,1K300 


  

olmuşdurlar. 

Atomları kristal qəfəsdə nizamlı düzülmüş ilkin 

komponentlərdən onlar əsasında formalaşan bərk məhlul-

lara keçdikcə tərkibin atom çəkisinin artması ilə istilikke-

çirmə dəyişməsində müəyyən kənaraçıxma əmsalı müşa-

hidə olunur (şəkil 1). Bu onunla əlaqədardır ki, TlInSe2 

birləşməsi əsasında üçvalentli indium atomlarını üçvalent-

li itterbium atomları ilə əvəz etdikdə, lokal nöqtəvi de-

fektlərin meydana çıxması defektli sıxlığın və elastiki 

xassələrin lokal dəyişməsinə səbəb olur. Bu isə, öz növ-

bəsində, baxdığımız növ dəyişən tərkibli bərk məhlullarda 

ilkin komponentlərdən fərqli olaraq, əlavə səpilmə mexa-

nizmlərinin meydana çıxmasına gətirir.  
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Şəkil 1. TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarında qəfəs istilikkeçirmə əmsallarının laylara paralel- 
//

   və laylara perpendikulyar 


   

             istiqamətlərdə temperatur asılılıqaları. 

 

TlIn1-xYbxSe2 tərkibli bərk məhlullarda fononların 

əsas səpilmə mexanizmlərini müəyyən etmək məqsədi ilə 

istilikkeçirmə əmsalının təcrübi qiymətləri, otaq tempera-

turunda Klemens [4] tərəfindən üçfononlu keçid pro-

sesləri (U-proseslər) və nöqtəvi defektlərdən səpilmələri 

nəzərə almaqla hesablanmış qiymətlərlə müqayisə olundu. 

[3,4] işlərinə əsasən tam relaksasiya müddəti üçün 

U

111

N


  münasibəti ödənilir. Burada 
4

N

A
1




 və 

4

U

B
1




 olub, τ- defektlərdən səpilməklə τij- isə U- pro-

seslərində relaksasiya müddətləridir. Əgər tam relaksasiya 

müddətlərinin bu ifadəsini fononların istilik daşınma halı 

üçün ümumiləşmiş istilikkeçirmə tənliyində nəzərə alsaq, 

qəfəs istilikkeçirmə əmsalı üçün   

 

 
  qdqv

n
qrq

32
3

cos
2

3 
  

 

alarıq. Burada Cf - fonon istilik tutumu, τ(q)- fononlar 

üçün ümumi relaksasiya müddətidir. (3- faktoru rəqs 

spektrinin üç budağına müvafiq olaraq daxil edilir).  

Inteqrallamadan sonra nöqtəvi defektlər halında 

istilikkeçirmə əmsalı üçün  

 













0

max0

0

2

0
aşş arctg

Bv2

k






  

alırıq. Burada 
A

B2

0   -tezlik ölçü vahidinə malikdir, 

ωmax - Debay modelinə uyğun maksimal tezlik, υ0-orta səs 

sürətidir. Detektor olmayan hal üçün kristalın istilikkeçir-

mə əmsalının ifadəsi A=0 şərtindən  

 













0

max

max0

2

max0
0
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 arctg

B

Bv

k
 

 

alırıq. (4) və (3)-ün kombinasiyasından  

 













0

max

max

0
0








 arctgaşş  

 

alınır. Buradan görünür ki, χaşq-nı hesablamaq üçün 

ω0/ωmax- nisbətini bilmək lazımdır. (4) ifadəsindən istifa-

də edərək, aşağıdakı çevrilmələrdən  

 

A

k

A

B

max00

2

0

2

max

2

max

2

0

2 


  

 

alırıq. Əgər 0  məlum olarsa, 
max

0



  nisbətini A- nı bil-

məklə hesablamaq olar. Eyni zamanda kristalda elastiki 

xassələrin və sıxlığın lokal dəyişmələri baş verərsə,  A kə-

miyyətini hesablamaq mürəkkəbdir. Amma, əgər kristalda 

elastiki xassələrin dəyişməsi(nin) cüzi xarakter daşımasını 

nəzərə almamaq mümkün olursa, onda fononlar əsasən 

sıxlığın lokal dəyişmələri hesabına defektlərdən 
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səpilməyə məruz qalırlar və bu halda A kəmiyyətini 

hesablamaq sadələşir. Bizim tədqiqat obyektlərimiz olan 

TlIn1-xYbxSe2 tərkibli bərk məhlullarda əvəz olunan 

indium və onları əvəz edən itterbium atomları üçvalentli 

olduqlarından, belə əvəzləmədə elastiki xassələrin 

dəyişməsini nəzərə almasaq, baxdığımız bərk məhlullarda 

defektlər üçvalentli indium və itterbiumun ion radiusları 

arasındakı fərq hesabına kristalda sıxlığın lokal 

dəyişmələri nəticəsində yaranır. Belə hal üçün  


 N4

1

MN4

)MM(x

A
3

0

23

0

i

2

ii



 

  kimidir və - ni-

zamsızlıq əmsalıdır. 
2

)M/M(

)x1(x





  kimi sadə düsturla 

hesablanır.  kəmiyyəti qiymətləndirilərkən uyğun tərkib-

də vahid həcmdəki atomlar sayı rentgenoqrafik üsulla 

0

rent aZ

M

d
N


  kimi təyin olunur. Tetraqonal sinqoniya 

üçün Ca
2

0   tədqiq olunan bərk məhlulları    

 

       
xxxxxx TlYbSeTlInSeYbSeInSeTlSeYbTlIn 21221221    

 

 

 kimi də təsvir etmək olar, onda  
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22
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 yaza bilərik. Burada 6,143M
2

TlInSe  və 

16,158M
2

TlYbSe   

Hər bir aralıq tərkib üçün, ilkin komponent TlInSe2-

də olduğu kimi eninə və uzununa ultrasəs dalğalarının 

tetraqonal oxlar boyu yayılma halları üçün orta qiyməti 

müəyyən edilmişdir. Debay temperaturu Lindeman qay-

dası ilə təyin olunur: 3

1

6

5

2

1

erLD ATC    . Burada Tər -

kristalın ərimə temperaturu, ρ- q/sm
3
-larla onun sıxlığı, C  

isə baxılan kristallik quruluş üçün sabitdir.  

Tədqiq olunan TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlulları TlInSe2 

üçqat birləşməsi əsasında alındığından, bu məhlullar üçün 

D


nisbətini hesablayarkən, defektlər olmayan haldakı 

qəfəs istilikkeçirmə əmsalı üçün TlInSe2 birləşməsinin 

uyğun kristalloqrafik oxlar (a və c) istiqamətindəki qəfəs 

istilkkeçirmə əmsallarının qiymətləri götürülür. 

İlkin TlInSe2 birləşməsinə müvafiq x=0 üçün nöq-

təvi defektlərdən əlavə səpilmələr baş vermir. (A=0)  (4) 

və tezliklər nisbəti sonsuzluğa çevrilir. 

D

0




. Tədqiq 

olunan aralıq tərkiblər üçün 1

D





 olduğundan (5) 

tənliyi 

 

 






































0n

1n2

0

D

n

Dq

L

)1n2(
)1(












  

 

kimi də ifadə etmək olar. Bu ifadədən alınan hesablamalar 

təcrübi nəticələrlə yaxşı uyğunluqda olduqlarından, 

   
x2x12 YbSeInSeTl


 radikal əvəzləmə barədə söylənilən 

mülahizələrin reallığı bir daha təsdiq olunur.  

Hesablamalar göstərir ki, baxılan bərk məhlullarda 

kristal qəfəsdə sıxlığın lokal dəyişmələrinin qəfəs istilik-

keçirməsinə təsirinin nəzərə alınması təcrübi nəticələri və 

nəzəri hesablamaları xeyli yaxşılaşdırır. Amma bütün tər-

kiblərdə hələ müəyyən qədər istilik müqaviməti qalmaqda 

davam edir. Buna səbəb istilikkeçirməyə N- proseslərin 

təsiridir. Məlumdur ki, normal proseslər fononların səpil-

məsinə birbaşa təsir etmirlər. Amma normal proseslər nə-

ticəsində fononların dalğa vektorları elə dəyişirlər ki, on-

lar sonralar U- proseslərdə iştirak etmək imkanı qazanırlar 

və bu, dolayı yolla normal proseslərin istilik müqavimə-

tinin artmasına təsiri kimi qiymətləndirilir. Tədqiq etdiyi-

miz TlIn1-xYbxSe2 tərkibli bərk məhlullarda bu halların 

müşahidəsi üçün real imkan yaranır. 

 

 
 
Şəkil 2. TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarında laylara paralel  

             
//

  və perpendikulyar 


 istiqamətlərdə istilik- 

              keçirmə əmsalları nisbətinin 



//

 temperatur  

              asılılığı 
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Şəkil 3. TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarında laylara paralel 
//  və laylara perpendikulyar 

  istiqamətlərdə  

              istilikkeçirmə əmsallarının 100 K, 200K və 300K temperaturlarında tərkibdən asılılıqları. 

 

 

Şəkil 2-də TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarında istilik-

keçirmə əmsallarının a


 və c


 oxları istiqamətindəki qiy-

mətləri nisbətinin temperatur, şəkil 3- də isə bu kəmiyyət-

lərin tərkibdən asılılığı təsvir olunmuşdur. Bu asılılıqdan 

göründüyü kimi, istilikeçirmədə müşahidə olunan anizo-

tropluq aşağı temperaturlarda və ilkin TlInse2 birləşməsin-

də ən böyükdür. Amma həm temperaturun yüksəlməsi, 

həm də tərkiblərdə itterbium atomlarının nisbi miqdarının 

artması ilə anizotropluq azalır. Eyni zamanda tərkiblərin 

atom kütlələrinin artımı ilə anizotropluq azalır və ümumi 

istilikkeçirmə əmsalının qrafiklərində müşahidə olunan bu 

azalma nəzəriyyə ilə yaxşı uyğunluq təşkil edir.   

NƏTİCƏLƏR 

 

Müəyyən olunmuşdur ki, TlIn1-xYbxSe2 tərkibli bərk 

məhlullarda, ilkin TlInSe2 birləşməsində olduğu kimi 

istilik əsasən kristal qəfəsin istilik rəqsləri ilə daşınır, ilkin 

komponentlərdə fononların səpilməsində əsas rolu üçfo-

nonlu keçid prosesləri (U-prosesləri), bərk məhlullarda isə 

Debay temperaturundan yüksək temperaturlarda U- pro-

seslərlə yanaşı normal proseslər və nöqtəvi defektlərdən 

(kristal qəfəsdə indium atomları ilə əvəzlənməsi zamanı 

yaranan sıxlığın lokal dəyişməsindən ) səpilmələr əsas rol 

oynayır. 

__________________________________ 
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A.M. Ahmedova, K.S. Imanova 

 

THE SPECIFICS OF HEAT CONDUCTION IN SOLID SOLUTIONS              

 OF SYSTEM TlInSe2-TlYbSe2 

 

The given paper is devoted to the investigation of heat conduction in solid solutions of TlIn1-xYbxSe2 system. The phonon 

scattering mechanism in them is determined. 

The diagram of “Composition-heat conductions” of the system of TlIn1-xYbxSe2 in the solubility region is constructed. 

It is established that in solid solutions of TlIn1-xYbxSe2 with the increase of ytterbium content in the compositions the lattice 

heat conduction and temperature exponent decrease. 
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А.М. Ахмедова, К.С. Иманова  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СИСТЕМАХ TlInSe2-TlYbSe2 

 
Работа посвящена исследованию теплопроводности твердых растворов системы TlInSe2-TlYbSe2 . Определены 

механизмы рассеяния фононов в них. Построена диаграмма «Состав- тепловые свойства » данной системы в области 

растворимости.  

Установлено, что в твердых растворах TlIn1-xYbxSe2 по мере роста содержания иттербия в составах решеточная 

теплопроводность и показатель степени в ее температурной зависимости значительно уменьшается. 

Обнаружено, что в этих твердых растворах при температурах выше дебаевской в рассеянии фононов, одновременно с 

трехфононными процессами переброса, активную роль играют нормальные процессы и рассеяния на точечных дефектах.  
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Təqdim olunan işdə, polimerlərin müxtəlif  tip mexaniki möhkəmlik xassələrini bir cihazda ölçməyə imkan verən yeni qurğu 

təsvir edilmişdir. Bu qurğunu yaratmaqda məqsəd əvvəlki qurğuda olan nöqsanları aradan qaldırmaq və müxtəlif tip ölçmələri bir 

qurğuda birləşdirməkdir. Nəticələr birbaşa kompyuterdə qeyd edildiyi üçün ölçmələrin dəqiqliyi və həssaslığı artıb. Addımlı 

mühərrikdən istifadə edilməsi deformasiya sürətini geniş diapazonda seçmək imkanını yaradır. Bundan başqa, sabit deformasiyanın 

qiymətini müxtəlif sürətlə kompüter vasitəsi ilə dəqiq vermək mümkündür. Fibroin liflərindən istifadə edərək qurğuda üç tip 

ölçmələr, sabit mexaniki gərginlikdə nümunənin yaşama müddətinin və nisbi uzanmasının təyini, müxtəlif deformasiya sürətlərində 

mexaniki qüvvə - deformasiya aslılığının təyini və deformasiyaların müxtəlif sabit qiymətlərində relaksasiya müddətlərinin ölçülməsi 

təsvir edilmişdir. Bu qurğudan istifadə etməklə müxtəlif tip və formalı (lif və ya təbəqə) polimerlərin mexaniki xassələrini hərtərəfli 

tədqiq etmək mümkündür. 

 
Açar sözlər: fibroin, mexaniki möhkəmlik, yaşama müddəti, Yunq modulu. 

PACS: 87.85.Jf, 87.15.La, 87.80.-y, 81.70.Bt 
 

1. GĠRĠġ
 

Elm inkişaf etdikcə geniş tətbiqlərə malik olan bio-

polimerlərdən biri də ipəkdir. O,  müxtəlif orqanizmlər-

dən əldə edilir. İpəkqurdlarından və hörümçəklərdən alı-

nan ipək daha geniş öyrənilmişdir. Təbiətdə müxtəlif 

ipəkqurdları məlumdur: Bombyx mori , Muqa, Atlas və s. 

[1]. Bunlardan ən yaxşı öyrəniləni Bombyx mori ipək-

qurdlarından alınan ipəkdir. Əvvəllər ipək daha çox tibb 

sahəsində cərrahiyə əməliyyatları zamanı tikiş vasitəsi ki-

mi və toxuculuq sənayesində isə toxuculuq materialı kimi 

istifadə olunurdu. Zaman keçdikcə ipəyin tətbiq sahələri 

daha da genişlənib. Bu gün ipək süni toxuma mühəndis-

liyində, məqsədyönlü dərman daşınmasında, kosmetikada, 

biotexnologiyanın müxtəlif sahələrində geniş istifadə olu-

nur. İpəkdən mühəndislikdə, hətta gülləkeçirməz jiletlərin 

yaradılmasında da istifadə edilir [1-6]. İpək liflər ya tək 

lif, ya da ipliklər formasında olurlar. Bombyx mori bara-

malarından alınan ipəyin mərkəzində əsas zülal olan iki 

fibroin lifi, onun ətrafında isə yapışqanabənzər serisin zü-

lalı yerləşir [7]. 

İpək fibroini fibrilyar zülaldır. O iki fazadan, kristal-

lik və amorf, təşkil olunmuşdur. Kristallik faza ipək fib-

roininin tərkibinin ~60 % - ni təşkil edir, qalan hissəsi isə 

amorf fazanın payına düşür. Kristallik fazanın ~95 %-i 

Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ser  təkrarlanmalarından, amorf fa-

za isə yan zənciri daha iri olan hidrofil qalıqlardan təşkil 

olunub [7]. Fibroinin ikinci quruluşu bir-biri ilə hidrogen 

rabitələri ilə əlaqələnmiş anti-paralel  β- təbəqələrdən iba-

rətdir. Amorf fazanı formalaşdıran amin turşu ardıcıllıq-

ları β- quruluşun yaranmasına imkan vermir. 

İpək fibroini molekulyar kütlələri ~ 350 kDa olan 

ağır zəncirdən ( H – zəncir),  ~26 kDa olan yüngül zəncir-

dən (L – zəncir) və ~ 30 kDa olan P25 qlikoproteinindən 

ibarətdir. H- , L– və P25 zəncirlərinin molyar nisbəti 

6:6:1 kimidir [8]. 

Fibroin zülalının kristal fazasını təşkil edən β – qu-

ruluş zəncirlərarası hidrogen rabitələri və amin turşula-

rının yan zəncirləri arasında baş verən Van der Vaals qar-

şılıqlı təsirləri ilə stabilləşir. Hidrogen rabitələri və Van 

der Valls qarşılıqlı təsiri ipək liflərin stuktur və mexaniki 

xassələrini müəyyən edir [9]. 

Fibroinin tərkibində β – quruluşun üstünlük təşkil et-

məsi, ondan alınan materialların yüksək mexaniki möh-

kəmliyə malik olmasına səbəb olur. Zülalın amorf hissəsi 

isə ona elastiklik xassəsini verir. İpək liflər öz möhkəmli-

yinə görə hətta ən yaxşı sintetik materiallardan olan kev-

lardan da üstündür. B.mori ipək liflərinin gərilmə möh-

kəmliyi 740 Mpa-dır. İpək fibroin hidrogellərin, müxtəlif 

şəffaf təbəqələrin, lifli süngərlərin, boruların, nazik təbə-

qələrin, mikrotəbəqələrin hazırlanmasında istifadə olunur 

[10]. Fibroindən alınan materiallar yaxşı mexaniki xassə-

lərə malikdir və aşağı bioparçalanma sürəti ilə seçilirlər. 

Onlar canlı toxumalara, həmçinin gözün buynuz qişasına 

implant edildikdə çox yaxşı biouyğunluq göstərirlər [11]. 

Bu məqalədə polimerlərin mexaniki möhkəmlik xas-

sələrini ölçmək üçün yaradılan yeni universal qurğunun 

əhatəli təsviri və işləmə qaydası təqdim olunur. Polimer-

lərin mexaniki möhkəmlik xassələrini ölçmək üçün bir 

çox qurğular mövcud olub. Onların bəziləri çox primitiv-

dir, bəziləri isə çox vaxt tələb edir. Bu qurğularda işlərin 

çoxu mexaniki olaraq əllə yerinə yetirildiyi üçün təcrübə-

lərin xətaları da böyük olur. Hazırlanan indiki qurğu əv-

vəlkilərdən bir çox xüsusiyyətlərinə görə üstündür. Bu 

universal qurğu 3 növ ölçmələr aparmağa imkan verir və 

burada bütün kəmiyyətlər birbaşa kompüter vasitəsilə 

proqrama daxil edilir, nəticələr də birbaşa kompüterdə 

qeydə alınır. Qurğuda təcrübələri aparmaq üçün laborato-

riyada “LabView” dilində yazılmış yeni proqram yaradı-

lıb. 
 

1. 2. MATERĠAL VƏ METODLAR 
 

Təcrübələr zamanı ölçmələr diametri 25-70 mkm 

olan ipək və fibroin liflər üzərində aparılmışdır. İpəyi se-

risindən təmizləyib fibroin almaq üçün Bombyx mori ba-

ramalarından alınmış ipək 0.02 M Na2CO3 məhlulunda iki 

dəfə 30 dəq qaynadılır. Daha sonra 40 dəq axar suda yu-

yulduqdan sonra 3 dəfə distillə suyu ilə yaxalanır və otaq 

temperaturunda qurudulur [12]. 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//87.15.la&hash=da9f0a6815aeaf14abeb262da1232071
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//81.70.bt&hash=fccb159c9702c27d00ba1cff681def9a


POLĠMERLƏRĠN MEXANĠKĠ MÖHKƏMLĠK XASSƏLƏRĠNĠ ÖLÇMƏK ÜÇÜN UNĠVERSAL QURĞU 

13 

 
 
Şəkil 1.Polimerlərin mexaniki möhkəmlik xassələrini ölçən universal qurğu: 

1- sabit yük;  2- universal blok; 3- sabit radiuslu ötürücü blok; 4-sıxaclar; 5-lazer; 6-7 - uyğun olaraq dairəvi formada və düz-   

  bucaqlı formasında kəsilmiş müstəvi polyarizatorlar; 8 - fotodiod; 9 - fotodiodun çıxışı üçün gücləndirici; 10 - qüvvə sensoru    

  üçün sabit yük; 11- İEFSR qüvvə sensoru;12- qüvvə sensorunun çıxışı üçün gücləndirici; 13- “NIUSB 6008” markalı    

  kompüterə qoşulma interfeysi; 14- kompüter; 15- mühərriki idarə edən proqram; 16 - “LabView” dilində hazırlanmış yeni   

  proqram; 17 - SMSD – 1.5 mühərrik interfeysi; 18 - H25S24 markalı addımlı mühərrik. 

 

2.1 Qurğunun təsviri: Polimerlərin mexaniki möh-

kəmlik xassələrini ölçmək üçün yaradılan yeni qurğu po-

lad sapla fiqurlu bloka birləşdirilmiş yükdən (1), universal 

blokdan (həm sabit radiuslu, həm də fiqurlu bloku özündə 

birləşdirir) (2), universal blokla eyni ox üzərində bərkidil-

miş sabit radiuslu ötürücü blokdan (3), sabit radiuslu ötü-

rücü bloka polad çubuqla birləşdirilmiş tədqiq olunan nü-

munənin bərkidilməsi üçün sıxaclardan (4), lazerdən (5), 

dairəvi formada və düzbucaqlı formasında kəsilmiş müs-

təvi polyarizatorlardan (6-7), fotodioddan (8), fotodiod 

gücləndiricisindən (9), qüvvə sensoru üçün sabit yükdən 

(10), İEFSR həssas qüvvə sensorundan (11), qüvvə senso-

runun gücləndiricisindən (12), Nİ USB 6008 markalı 

kompüterə qoşulma interfeysindən (13), kompüterdən 

(14), mühərriki idarə edən proqramdan (15), “LabView” 

dilində hazırlanmış yeni proqramdan (16), SMSD-1.5 mü-

hərrik interfeysindən (17) və H25S24 markalı addımlı 

mühərrikdən (18) ibarətdir. Qurğunun  sxemi şəkil 1-də 

göstərilmişdir. 
2.2 Qurğunun iĢ prisipi: Əvvəlcə uzunluğu 15mm  

olan nümunə (fibroin və ya ipək) qurğudakı sıxaclar (4) 

arasına yerləşdirilir. Daha sonra lazer işə salınır. Kompü-

terdə (14) “LabVieW” proqramı (16) açıldıqdan sonra, 

orada açılmış pəncərədə tədqiq edilən nümunənin tipi 

seçilir və sabit yükün (1) çəkisi, nümunənin qalınlığı, dia-

metri və uzunluğu daxil edilir. 

Ölçmələrdən əvvəl qüvvə sensorunun (11) çıxış gər-

ginliyi dərəcələnib və buna uyğun ifadəni proqrama qoy-

maqla birbaşa mexaniki gərginlik MPa ilə, mexaniki qüv-

və isə N ilə qeyd edilir. Bütün nəticələrin uyğunluğu üçün 

ölçmələrə başlamazdan əvvəl həmişə qüvvə sensorunun 

sabit yükü (10) 250q olduqda, sensorun göstəricisi 4.6 V 

gərginliyə gətirilir, başqa sözlə, 250 q yük üçün kalibrə 

etmə əyrisinə görə elektrik gərginliyi  - ya çevrilir. Foto-

diodun (8) deformasiya sıfır olan halda göstəricisi voltla 

1.85 V olur. Bu zaman düzbucaqlı (6) və dairəvi polyari-

zatorun (7) polyarizasiya oxları paralel və buna görə də 

fotodioda düşən lazer işığının intensivliyi maksimum 

olur. Daha sonra addımlı mühərrik (18) vasitəsi ilə defor-

masiyanı artırdıqca dairəvi polyarizator saat əqrəbinin ək-

si istiqamətində fırlanır və uyğun olaraq onun polyari-

zasiya oxu da fırlandığına görə düşən lazer işığının 

intensivliyi azalır. Bu azalmaya uyğun olaraq fotodiodun 

çıxış gərginiyi dərəcələnib və 𝑦 =  −𝑡 ∗ 𝑙𝑛
𝑥0−𝑥

𝐴
 düsturun-

dan istifadə edilərək deformasiya birbaşa millimetrlə qeyd 

edilir. Buradakı parametrlər y0= -0.49, A=4.12- dir. Şəkil 

2-də “LabVieW” proqramının sxemi verilmişdir. 
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Şəkil 2. “LabVieW” proramının sxemi. 

 

 

Yuxarıda göstərilmiş düsturlar birbaşa “LabVieW” 

proqramına daxil edilib və bunlardan istifadə edilərək me-

xaniki gərginlik və mexaniki deformasiya ölçülür. 

    

3. NƏTĠCƏ VƏ MÜZAKĠRƏLƏR 

 

Təqdim olunan işdə müxtəlif deformasiya sürətlərin-

də mexaniki qüvvə - deformasiya asılılığını təyin etmək, 

müxtəlif sürətlə verilmiş sabit deformasiyalarda mexaniki 

relaksasiyaları ölçmək və nümunənin sabit mexaniki gər-

ginlikdə yaşama müddətini təyin etmək kimi üç tip ölçmə-

lər aparılıb. 

1-ci tip ölçmə: “Müxtəlif deformasiya sürətlərin-

də mexaniki qüvvə - deformasiya asılılığını təyin et-

mək”. 

Bu zaman uzunluğu 15 mm olan nümunə qurğunun 

sıxacları arasına bərkidilir. Daha sonra lazer, kompüterə 

qoşulma interfeysi, fotodiod, qüvvə sensoru işə salınır. 

Addımlı mühərrik vasitəsilə nümunəyə, hər hansı sürətlə 

qırılana qədər deformasiya verilir. Bu vaxt mexaniki qüv-

və artdığı üçün deformasiya da buna uyğun olaraq artır. 

Ölçmə zamanı həm deformasiya, həm də mexaniki qüvvə 

eyni anda “LabVieW” proqramında qeyd olunur. Nəticə-

lər real zamanda qrafik olaraq “LabVieW”- da göstərilir. 

Eksperiment nümunə qırılana qədər davam edir və nümu-

nə qırılan anda sona çatır. Şəkil 3-də deformasiya sürəti-

nin 1.91mm/san qiymətində fibroin sapında Yunq modu-

lunun tapılması qrafiki verilmişdir. Yunq modulu        

 𝐸 =  
𝐹∗𝑙0

𝑆∗∆𝑙  
 düsturu əsasında qrafikin başlanğıc xətti hissə-

sindən hesablanmışdır. Burada F nümunəyə təsir edən 

qüvvə, S,  l0 və ∆l isə, uyğun olaraq, nümunənin en kəsi-

yinin sahəsi, ilkin uzunluğu və mütləq uzanmasıdır. He-

sablamalardan  𝐸 =11.5GPa tapılmışdır. 

 
 

Şəkil 3. Fibroin sapında, deformasiyanı 1.91mm/san sürə- 

            tilə verməklə Yunq modulunun tapılması. Oxla  

            göstərilən nöqtədə nümunə qırılır. 

 

2-ci tip ölçmə: “Müxtəlif sürətlə verilmiĢ sabit 

deformasiyalarda mexaniki relaksasiyaları ölçmək”. 
Bu halda da nümunə yerləşdirildikdən və qurğunun 

hissələri işə salındıqdan sonra nümunəyə müəyyən sürətlə 

sabit deformasiya (1.5mm) verilir və zaman keçdikcə me-

xaniki gərginliyin (mexaniki qüvvənin) qiymətinin azal-

ması (relaksasiya ) qeyd edilir. Mexaniki gərginliyin qiy-

məti stabilləşdikdə, eksperiment başa çatdırılır və relaksa-
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siya müddəti təyin edilir. Şəkil 4-də relaksasiya müddəti-

nin təyini üçün qrafik verilmişdir. Verilənlər 

 

𝑦 = 𝐴1 ∗ 𝑒
(−

𝑥

𝑡1
)

+  𝐴2 ∗ 𝑒
(

𝑥

𝑡2
)

+  𝑦0  
 

 düsturu əsasında uzlaşdırılmışdır. Bu düsturda A1 və A2 

eksponensialın əmsalları, t1 və t2 relaksasiya müddətləri, 

y0 isə sabit kəmiyyətdir. Ən yaxşı uzlaşdırılmış modeldə 

t1 =270±2 san
-1

, t2=12.4±0.4 san
-1

 tapılmışdır. Bu relaksa-

siya müddətlərini uyğun olaraq fibroinin amorf və kristal-

lik fazasına aid etmək olar. 

 

 
 

Şəkil 4.Relaksasiya müddətinin təyini qrafiki. 

 

3-cü tip ölçmə:“Nümunənin sabit mexaniki gər-

ginlikdə yaĢama müddətini təyin etmək”. 
Bu tip ölçmədə sabit yük universal blokun fiqurlu 

blok olan hissəsindən asılır və (1) sabit yükündən istifadə 

etməklə nümunəyə sabit mexaniki gərginlik verilir. Bu sa-

bit mexaniki gərginliyin təsiri altında nümunə deformasi-

yaya uğrayır və nəticədə dairəvi polyarizator saat əqrəbi-

nin əksi istiqamətində fırlanır. Bu vaxt dairəvi polyariza-

torun polyarizasiya oxu fırlanır və buna görə də fotodioda 

düşən işığın intensivliyi azalır. Bu eksperimentdən 

istifadə etməklə nümunənin nə qədər vaxta qırıldığını, uy-

ğun olaraq, yaşama müddətini və deformasiyanın zaman-

dan asılılığını böyük dəqiqliklə təyin etmək olur. Şəkil 5-

də müxtəlif sabit mexaniki gərginliklərdə yaşama müddə-

tini ölçmək üçün olan təcrübələr göstərilmişdir. Yaxşı 

ayırd edilməsi üçün hər bir qrafik bir-birinə nəzərən Y 

oxu boyunca 0.5 vahid sürüşdürülmüşdür. Qrafikdən gö-

ründüyü kimi σ1=628 MPa, σ2=545 MPa və σ3=457 MPa 

olduqda, nümunənin qırılması, uyğun olaraq t1=81 san, 

t2=311 san və t3=1100 san vaxtı baş verir.  

 

 
 

Şəkil 5. Müxtəlif sabit mexaniki gərginliklərdə yaşama     

            müddətinin ölçülməsi 

 

Hər 3 növ eksperimentdə bütün asılılıqlar kompü-

terdə qeyd olunur, alınmış nəticələr “Excel”  proqram for-

matında yaddaşa ötürülür, “Origin 8” proqramı ilə analiz 

edilir. 

 

2. 4. YEKUN 

 

Yaradılan qurğunun köməyi ilə müxtəlif növ poli-

merlərin zamandan asılı mexaniki möhkəmlik xassələrini 

birbaşa kompüter vasitəsilə ölçmək olur. Bu zaman həm 

ölçülərin dəqiqliyi artır, həm də texniki işlərə sərf olunan 

vaxta xeyli qənaət edilir. 

 

______________________________ 
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E.A. Huseynova, N.S. Hatamzade, R.B. Aslanov, O.K. Gasymov 

 

UNIVERSAL DEVICE TO MEASURE THE MECHANICAL  

STRENGTH PROPERTIES OF POLYMERS 

 
The study describes a device that permits to measure various types of mechanical strength properties of polymers. The purpose 

of constructing  this instrument is to combine different types of measurements in one device that eliminates the shortcomings of the 

previously used systems. Detection of the results directly in the computer  increased  the accuracy and precision of the measurements. 

Use of stepper motor permits to select the deformation rate in a wide range. Moreover, the constant deformation values with various 

speed can be directly selected from the computer. Fibroin fibers used to perform following three types of measurements: 

determination of the life time and relative deformation of the fiber at fixed mechanical tension; determination of relationship between 

mechanical force and deformation at various speed of deformation; determination of the relaxation rates at various constant 

deformation values. The device can be applied to various types of polymers (fiber or film) for the comprehensive study of the 

mechanical properties of polymers. 

 

 

А.А. Гусейнова, Н.С. Хатамзаде, Р.Б. Асланов, О.К. Гасымов 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ  

ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ 

 
В представленной работе описано новое устройство, которое дает возможность измерить разные типы механически 

прочностных свойств полимеров в одном аппарате. Целью создания данного устройства было объединение разных типов 

измерения в одном аппарате и устранение недостатков в ранее используемых системах. Благодаря тому, что данные 

измерялись компьютером, увеличились чувствительность и точность измерений. Использование шагового двигателя дает 

возможность выбрать скорость деформации в широком диапазоне. Кроме того, можно точно задать значение постоянной 

деформации с разными скоростями с помощью компьютера. Используя фиброиновые волокна в этом устройстве, 

проводились три вида измерения: определение долговечности и относительное удлинение образца в постоянном 

механическом напряжении, определение зависимости механической силы от деформации в разных скоростях деформации, 

измерение времени релаксации в разных постоянных деформационных значениях. Используя это устройство, можно 

широко исследовать механические свойства разных типов и форм (волокна и пленок) полимеров. 

 
Qəbul olunma tarixi: 27.05.2016 
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Bu məqalədə MOVPE üsulu ilə sapfir altlıq üzərində yarımpolyar (11-22) istiqamətində yetişdirilən InxGa1-xN/InyGa1-yN 
(x=0.15, 0.2; y=0, 0.01) çoxqat kvant çuxurlu heterokeçidlərin katodolüminessensiya xassələri tədqiq edilmişdir. Strukturların SEM, 
AQM və TEM mikroskopları vasitəsi ilə səth morfologiyası analiz edilmiş və eyni zamanda kvant çuxurları ilə baryer laylar 
arasındakı qəfəs uyğunsuzluğunun səbəb olduğu defektlər öyrənilmişdir.  

 
Açar sözlər: InGaN/GaN, LED, MOVPE, SEM, TEM, AQM 
UOT: 78.20.±e, 81.05.Ea, 81.10.±h    

 
GİRİŞ 

 
 Optoelektronikanın getdikcə inkişafı və enerji ef-

fektivli, optik cihazlara tələbatın artması yeni tip yarımke-
çirici birləşmələrin tədqiqini stimullaşdırır. III-N yarımke-
çirici materiallar son 20-30 ildə tədqiqat institutlarının 

diqqətini ən çox cəlb etmiş mürəkkəb yarımkeçirici mate-
riallardır. III-N yarımkeçirici birləşmələr (InN, GaN, 
InGaN və s.) müasir dövrdə  ən çox bərk cisim işıqlanma-
sında, enerji effektivli işıq diodlarında (LED) geniş istifa-
də olunur. Birinci səbəb bu birləşmələrin qadağan olun-
muş zonasının eninin (Eg ) AlN, GaN və InN üçün, uyğun 

olaraq, 6.2eV, 3.4eV və 0.7eV olmasıdır [3,7]. Lakin, 
yüksək effektivli InxGa1-xN KÇ alınmasında bəzi məh-
dudiyyətlər mövcuddur. Belə ki, mavi oblasta işıq şüalan-
dıran InxGa1-xN kvant çuxurlarının (KÇ) effektivliyi nis-
bətən gözlənilən olsa da, yaşıl şüalanma oblastında 

(500nm-dən yuxarı şüalanma oblastında) bu heterokeçid-
lərin effektivliyi kəskin aşağı düşür və bu problem “yaşıl 

oblast” və “effektivliyin düşməsi” kimi tanınır. Kvant ef-
fektivliyinin aşağı düşməsinə səbəb GaN ilə InN birləş-
mələri arasındakı qəfəs sabitlərinin və istidən genişlənmə 
əmsallarının uyğunsuzluğudur [4]. Bu uyğunsuzluqlar III-
N birləşməsində piezoelektrik  və spontan polyarizasiya 
sahələrinin yaranmasına səbəb olur. InGaN/GaN hetero-
keçidlərdə InGaN ilə GaN arasındakı spontan və piezo-
elektrik polyarizasiya da öz növbəsində daxili elektrik sa-
həsinin yaranmasına səbəb olur. Nəticədə, keçirici zona-
dakı elektronların və valent zonasındakı deşiklərin dalğa 

funksiyasının bir-birini örtməsi azalır və  KÇ-nun aşağı 

effektivliyinə səbəb olur. Daxili elektrik sahəsi  KÇ-ları-
nın qadağan olunmuş zonasının eninin kiçilməsinə və dal-
ğa uzunluğunun qırmızı oblasta doğru dəyişməsinə gətirib 
çıxarır. Bu fenomen Kvant Məhdudlaşdırıcı Stark Effekti 

(KMSE) adlanır [6]. Bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq 

üçün, heterokeçidlərin yetişmə istiqamətini və eyni za-
manda aktiv oblastda  In atomlarının faizini (x) dəyişmək-
lə  InxGa1-xN KÇ-larının alınması aktual tədqiqat istiqa-
mətlərindəndir. InxGa1-xN/GaN heterokeçidləri yarımpol-
yar istiqamətlərdə yetişdirilərək şüalanmanın yaşıl oblas-

tında effektivliyin artırılması istiqamətində tədqiqatlar 
aparılır. 

 
EKSPERİMENTLƏR 

 
InxGa1-xN KÇ-ları yarımpolyar (11-22) istiqamətində 

sapfir altlıq üzərində yetişdirilmək üçün r-müstəvi sapfir 
altlıq xüsusi fotolitoqrafiya prosesi ilə hazırlanmışdır 

[1,5]. Yarımpolyar (11-22) və r-müstəvi (10-12) sapfir 
altlıq c-müstəvi (0001) sapfir altlıq ilə, uyğun olaraq, 

58,4 və 57,6 
dönmə bucağı təşkil edir [5]. Bunu nəzərə 

alaraq, r-müstəvi (10-12) sapfir götürülərək üzərinə foto-
litoqrafiya prosesi tətbiq edilmişdir və nəticədə, yetişmə 
istiqamətində təxminən 1 dəyişiklik aparmaqla (11-22) 
yarımpolyar istiqamətdə yetişdirilmə prosesi üçün altlıq 

hazırlanmışdır [1,5] (şəkil 1a). c-istiqamətində yetişməni 
aradan qaldırmaq üçün sapfirin səthinə SiO2 layı çökdü-
rülmüşdür. 

Yetişdirilmə Metal-Orqanik Buxar Faza Epitaksiya 
(MOVPE) üsulu ilə Aixtron-200/4 RF-S reaktorda stan-
dart mənbə trimetilqallium (TMGa və ya Ga(CH3)3), tri-
etilqallium (TEGa), trimetilalüminium (TMAl), trimeti-
lindium (TMIn) və ammonyak (NH3) istifadə edilməklə 
yetişdirilmişdir. Reaktorda sapfir altlıq üzərinə 2 mkm və 
1.5 mkm qalınlıqlı GaN layları yetişdirilmişdir. GaN lay-
ları yetişdirildikdən sonra KÇ və baryer lay yetişdirilməyə 
başlamışdır. Optimal yetişmə rejimi olaraq KÇ-ları ilə 
baryer lay arasında yetişmə temperaturu fərqi 35K olmaq-
la, sabit saxlanılmış və KÇ-ları 720C, baryer laylar isə 
755C temperaturda yetişdirilmişdir. Beləliklə, baryer layı 

GaN-dən ibarət In0.2Ga0.8N/GaN  və InGaN dən ibarət 
In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N KÇ-lu heterostrukturlar yetişdi-
rilmişdir. Strukturlar baryer laylarının qalınlığı 8 nm, 

kvant çuxurlarının qalınlığı 2.5 nm olmaqla beş cüt KÇ-
dan ibatərdir (şəkil 1 b). Alınan nümunələrin fotolümines-
sensiya (FL) və rentgen analizləri müqayisə edilmişdir. 
Müşahidə edilmişdir ki, baryer laylara In atomları daxil 

olan nümunədə FL intensivliyi GaN baryer laylı nümunə-
yə nisbətən 17 K temperaturda 10-12 dəfə, otaq tempera-
turunda isə 2-3 dəfə yüksəkdir [2].  
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Şəkil 1. r-müstəvi sapfir altlığın və sapfir altlıq üzərində yarımpolyar (11-22) müstəvidə yetişdirilən InxGa1-xN/GaN kvant  
             çuxurunun eninə kəsik oblastından SEM analizləri.                                                   
 

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏLƏRİ 
 
 In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N kvant çuxurlu nümunələr-

də katodolüminessensiya (KL) ölçmələrindən alınan nəti-
cələr FL ölçmələrindən alınan nəticələrə uyğun olaraq 

In0.2Ga0.8N/GaN KÇ-na nisbətən yüksək şüalanma inten-
sivliyi nümayiş etdirmişdir (şəkil 2). Belə ki, 10 K tempe-
raturda aparılan KL ölçmələrindən 
In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N KÇ-lu nümunənin 
In0.2Ga0.8N/GaN KÇ-lu nümunəyə nəzərən KL intensivliyi 
3 dəfə yüksək olmuşdur. Hər iki nümunənin səth morfolo-
giyası 10 K temperaturda KL-SEM ilə tədqiq edilmişdir. 

 

 
Şəkil 2. In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N və In0.2Ga0.8N/GaN 5  
            period KÇ-larının 10 K temperaturda KL-SEM  
            xarakteristikaları. 
 
10K temperaturda nümunələrin səthində aparılan 

KL-SEM tədqiqatları hər iki nümunə üçün dominant dal-
ğa uzunluğunun 500 nm olduğunu gostərir (şəkil 3 a, b).  
Hər iki nümunənin səth morfologiyası homogendir. Sadə-
cə In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N nümunəsinin səthi dah çox 

homogenlik nümayiş etdirir, bəzi ərazilərdə 510 nm-dən 
uzun dalğa uzunluğuna uyğun zolaqların olması müşahidə 

edilir (şəkil 3. b). Nümunələrin səthində defektlərin olma-
sını göstərən 6 mkm period ilə təkrarlanan qara zolaqlar 
müşahidə olunur. Bu zolaqlar yetişmənin istiqamətindən 
asılı olaraq yarımpolyar (11-22) istiqamətə nəzərən 
təxminən 35° təşkil edən istiqamətdində yönəlir. 
In0.2Ga0.8N/GaN KÇ-lu strukturun səthində bu zolaqlar 
In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N KÇ-na nisbətən daha çoxdur. 

Atom Qüvvə Mikroskopu (AQM) vasitəsi ilə 2D və 
3D ölçüsündə aparılan tədqiqatlarda müşahidə olunmuş-
dur ki, 7070mkm2

 
səthdə səth ölçülərindən GaN baryer 

laylı strukturlar üçün nahamarlıq 20 nm, In0.01Ga0.99N  
baryer laylardan ibarət strukturlar üçün isə nahamarlıq 

22nm-dır (şəkil 4). Səth ölçüləri hər iki tip nümunənin 
eyni bircinsliyə malik olduğunu göstərir. 

Nümunələrin Transmissiya Elektron Mikroskop 
(TEM) analizləri 20, 10 və 5 nm miqyaslarda aparılmış-
dır. Şəkil 5-dən görünür ki, 5 qat In0.2Ga0.8 N/GaN struk-
turunun aktiv oblastında KÇ-ları ilə baryer laylar arasında 

keçid oblastı aydın görünmür və xətti defektlərin olması 

müşahidə edilir (göy oxlar), In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N  
KÇ heterokeçidlərin TEM ölçülərində isə belə defektlər 
müşahidə edilməmişdir. In0.2Ga0.8N/GaN nümunəsində 
beş KÇ-larının sayı aydın görünür (qırmızı oxlar). 

In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N strukturlarının aktiv oblastında 

5 qat KÇ ilə baryer laylar arasındakı keçidlər aydın fərq-
lənir (qara işarələr). Bundan əlavə 
In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N KÇ-lu heterokeçidlərin 5 nm 
masştabda aparılan TEM analizləri göstərir ki, bu nümu-
nədə In0.01Ga0.99N baryer layından In0.15Ga0.85N kvant 
çuxuruna keçiddə bu laylar arasındakı interfeys aydın 

seçilir (şəkil 5, alt-sağ-qırmızı oxlar), lakin In0.15Ga0.85N 
kvant çuxurundan In0.01Ga0.99N baryer laya keçən 
interfeys isə aydın seçilmir (şəkil 5, alt-sağ-göy oxlar) və 
xətti defektlərin olması aydın görünür (şəkil 5, alt-sol). 
Eyni zamanda, nümunələrin daxilindən transmissiya 
olunan elektronların  qeydə alınması ilə müşahidə 
olunmuşdur ki, tədqiq etdiyimiz hər iki nümunədə KÇ-
larının hər birinin qalınlığı 2.5-2.8 nm, baryer layların 

qalınlığı isə 8 nm-dir (şəkil 6). 
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Şəkil 3. In0.2Ga0.8N/GaN (sol) və In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N (sağ) 5 period KÇ-larının 10K temperaturda KL-SEM analizləri. 
 

 

 
Şəkil 4.  AQM vasitəsi ilə 5 qat KÇ-larının 7070mkm2 səthində aparılan səth morfologiyaları və nahamarlığı;  
              a) In0.2Ga0.8N/GaN 2D ölçüdə və b) In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N 2D ölçüdə, c) In0.2Ga0.8N/GaN 3D ölçüdə  və  
              d) In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N 3D ölçüdə 
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Şəkil 5. Yarımpolyar (11-22) In0.2Ga0.8N/GaN (sol) və In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N (sağ) çoxqat kvant çuxurlarının TEM  
             analizləri. 
 

 
Şəkil 6. Yarımpolyar (11-22) In0.2Ga0.8N/GaN (sol) və In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N (sağ) çoxqat kvant çuxurlu strukturların TEM  
            analizləri vasitəsi ilə KÇ və baryer layların qalınlıqlarının təyini 
 
NƏTİCƏLƏR 
 
Yarımolyar (11-22) istiqamətində                     

InxGa1-xN/InyGa1-yN (x=0.15, 0.2; y=0, 0.01) beş cüt KÇ-
lu heterokeçidlər MOVPE üsulu ilə sapfir altlıq üzərində 
yetişdirilmişdir. Nümunələrin SEM və AFM analizləri 
vasitəsilə eninə kəsik oblastı və səth morfologiyası tədqiq 

edilmişdir. TEM analizlərindən müəyyən edilmişdir ki, 

In0.15Ga0.85N/In0.01Ga0.99N KÇ-lü nümunədə KÇ ilə baryer 
laylar arasındakı keçid interfeysi aydın seçilir. Müşahidə 
edilmişdir ki, KÇ-lu strukturlarda baryer laya az miqdarda 
(1%) indium əlavə edilmiş nümunədə intensivlik GaN 
baryer laylı nümunəyə nisbətən 2- dəfə yükskdir və bu 
nümunədə defektlər müşahidə edilməmişdir.  

__________________________________ 
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INVESTIGATION OF SEMIPOLAR (11-22) InxGa1-xN/InyGa1-yN MULTIPLE QUANTUM WELL 

HETEROJUNCTIONS 
 

In this paper, the cathodoluminescence properties of InxGa1-xN/InyGa1-yN (x=0.15, 0.2; y=0, 0.01)  multiple quantum well 
heterojunctions were investigated, which have been grown on sapphire in the semipolar (11-22) direction by MOVPE. The surface 
morphology and crystallic quality were analyzed by SEM, AFM and TEM . It was revealed that the samples, with the barrier layers 
of 1% In show higher luminescence properties. 

 
 

Г.K. Гахраманова, T. Меиш, Р. Джаббаров 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПОЛЯРНОЙ (11-22) InxGa1-xN/InyGa1-yN НЕСКОЛЬКИХ КВАНТОВЫМИ 

ЯМАМИ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ 
 

В данной работе были исследованы катодолюминесцентные свойства InxGa1-xN/InyGa1-yN (x=0.15, 0.2; y=0, 0.01) много-
квантовых гетероструктур, выращенных на сапфире в полуполярном (11-22) направлении с помощью MOVPE. Морфология 

поверхности и кристаллическое качество  были проанализированы с помощью SEM, AFM и ТЕМ. Было обнаружено, что 

образцы, у которых барьерные слои имеют 1%  In, показывают более высокие свойства люминесценции. 
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Bu işdə (GaSb)1-x-(MnSb)x sistemində x≤0.25 qiymətlərində mövcud olan bərk məhlul nümunələrinin bəzi elektrofiziki 

xassələrinin tədqiqindən bəhs olunur. 

 
Açar sözlər: yarımkeçirici, aşqar, kinetik xassələr, bərk məhlul 

UOT: 553.337 

  
GaSb geniş tətbiq sahəsi olan A

3
B

5 
yarımkeçiricilər-

dən biridir. Onun əsasında alınan aşqarlanmış nümunələr 

və bərk məhlullar da geniş tətbiq olunurlar. Son zamanlar 

3d və 4f keçid elementlərinin təsirilə alınan A
3
B

5 
birləş-

mələrinə də maraq gündən-günə artır. Buna səbəb bu ele-

mentlərdə tam dolmayan d və f səviyyələrinin varlığıdır. 

Bu sistemdən alınmış bərk məhlul nümunələrində 

gətirilmiş Holl e.h.q  𝐵    maqnit sahəsindən asılılıq qrafi-

kində əyri bucaq əmsalları bir-birindən fərqlənən iki düz 

xətli hissələrindən ibarətdir ki, bu da nümunələrin maqnit 

sahəsinə malik olmaları ilə əlaqədardır.  

Elm və texnikanın yeni yarımkeçirici materiallara, o 

cümlədən, maqnit xassəyə malik olan yarımkeçirici mate-

riallara olan tələbatı gündən-günə artır. Belə materialların 

öyrənilməsi həm praktik tətbiqlər üçün, həm də maqnit 

xassəli yarımkeçirici materialların nəzəriyyəsinin daha da 

inkişaf etdirilməsi üçün çox vacibdir. Aydındır ki, A
3
B

5 

yarımkeçirici materiallar və onların adi elementlərlə aş-

qarlanmasından alınmış ərintilər geniş tətbiq sahəsinə ma-

likdir. 

Son zamanlar həm bizdə, həm də xarici ölkələrdə 

A
3
B

5
 yarımkeçirici birləşmələrə 3d və 4f keçid element-

ləri ilə təsir etməklə bir sıra maddələr alınıb tədqiq olunur. 

Buna səbəb, keçid elementlərinin ana matrisanın fiziki 

xassələrində müxtəlif anomaliyaların yaranmasına mey-

dan açmasıdır[1,2] 

Ədəbiyyatdan [3,4] məlum olduğu kimi 3d keçid 

metalı və V-qrup elementlərinin sintezi nəticəsində alınan 

MnAs,MnSb,FeSb,CrSb intermetallik birləşmələri metal-

lik keçiriciliyə malik olmaqla ferromaqnit material kimi 

tətbiq olunur. Beləcə də III və V-qrup elementlərindən ya-

ranmış GaAs,GaSb,İnSb kimi, əsasən, yarımkeçirici xassə 

göstərən intermetallik birləşmələr mövcuddur. 

Məlumdur ki, (GaSb)1-x-(MnSb)x sistemində GaSb 

əsasında (x≤0.25) bərk məhlul alınır [5, 6, 7] və bütün 

nümunələr maqnit xassəsi göstərir. Bu sistemdə bəzi kine-

tik xassələr tədqiq olunsa da, maqnit xassəsinin kinetik 

xassələrə necə təsir göstərməsinə və buna analoji olan mə-

sələlərin ətraflı nəzərdən keçirilməsinə ehtiyyac var. 

Həmin işdə məqsəd Ga1-xMnx Sb (x≤0,25) sisteminin 

bərk məhlul oblastından bəzi nümunələr alıb, onlarda otaq 

temperaturunda və daha yüksək temperatur oblastlarında 

(100÷600)K gətirilmiş Holl düşgüsünün xarici maqnit sa-

həsindən asılılığını, xüsusi elektrik keçiriciliyinin və ter-

mo e.h.q. temperaturundan asılılığını tədqiq etmək və alı-

nan nəticələrin təhlilini verməkdir. Beləcə də hansı kine-

tik xassədə materialın maqnit xassəyə malik olmasının 

özünü qabarıq şəkildə göstərməsini aşkar etməkdir.İşdə 

qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün bizim tərəfimizdən 

stekloqrafit  kvarstiqllərdə daha da təkminləşdirilmiş me-

todla bir sıra aşağıdakı  Ga1-xMnxSb (x≤0.25) nümunələri 

alınmışdır: 

1-GaSb; 2-Ga0.85Mn0.15Sb; 3-Ga0.8Mn0.2Sb; 

 4-Ga0.75Mn0.25Sb; 5-MnSb 

Otaq temperaturunda alınan bütün nümunələr maqnit 

xassəsi göstərməklə p-tip keçiriciliyə malik olmuşdur. Ki-

netik xassələrin tədqiqindən alınan nəticələri aşağıdakı 

qrafikdə verilmişdir. 

 

 
Şəkil 1. Gətirilmiş Holl e.h.q. –nin maqnit sahəsinin induk 

             siyadan  asılılığı. 

 

Şəkil 1-də gətirilmiş Holl potensialının 
𝐸𝑥𝑑

İ
 maqnit 

sahəsinin induksiyasından  B     asılılığı təsvir olunmuşdur. 

Göründüyü kimi, GaSb (№1) müstəsna olmaqla, bütün 

bərk məhlul nümunələrində, (№ 2,3 və 4) və MnSb (№5), 
Ex d

İ
 B     asılılığı iki hissədən ibarətdir. Əyrinin hər iki his-

səsi düz xətt olub müxtəlif bucaq əmsalları ilə bir-birin-

dən fərqlənirlər. Əyrinin birinci hissəsində  B    -nin 

qiymətlərindən asılı olaraq 
Ex d

İ
 nisbətən ciddi, ikinci 

hissədə isə yavaş artır. Birinci hissədə   B    -nin kiçik 

qiymətlərində 
Ex d

İ
-ın ciddi artması yükdaşıyıcılara xarici 

maqnit sahəsi ilə yanaşı, daxildə spontan maqnitlənmə 

sahəsinin də təsir etməsidir. Sonradan doyma yarandığı 

mailto:aydin60@inbox.ru
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üçün, spontan maqnitlənmənin təsiri tədricən azalıb yox 

olur. Artma ancaq xarici maqnit sahəsi hesabına yaranır. 

Holl effektinə əsasən yükdaşıyıcıların konsertrasiya-

sı əyrinin ikinci hissəsini absis oxunu kəsənə qədər uzat-

maqla bucaq əmsalına əsaslanaraq tapılmışdır. Həqiqətən 

də, ədəbiyyatdan məlum olduğu kimi, ferromaqnit materi-

allarda Küri temperaturundan kifayət qədər uzaqlarda, 

müəyyən qədər təqribiliklə, yükdaşıyıcıların konsentrasi-

yası Holl sabitinin normal  𝑅𝑏  komponentinə əsasən ta-

pılır. Həmçinin nəzəriyyə göstərir ki, adətən Holl sabiti-

nin spontan toplananı  𝑅𝑠  onun normal toplananından 
 𝑅0  bir və ya bir-iki tərtib böyük olur. 

 

 
Şəkil 2. Xüsusi elektrik keçiriciliyinin temperaturdan    

            asılılığı. 

 

Şəkil 2-də (100÷600)K temperatur oblastında ölçül-

müş xüsusi elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılıq 

qrafiki verilmişdir. Göründüyü kimi, 𝜎(1/𝑇) asılılığının 

qrafiki bir-birindən fərqlənən üç hissədən ibarətdir. Yəni, 

tədqiqat apardığımız temperatur oblastı həm aşqar, həm 

qarışıq, həm də məxsusi keçiricilik oblastlarını əhatə edir. 

Aşqar keçiricilik oblastında nümunələr p-tip keçiriciliyi 

göstərir. Məxsusi keçiricilik oblastında isə keçiricilik tipi 

p-dən n-ə keçir. 
 

 
 

Şəkil 3.Termo e.h.q.-nin əmsalının temperaturdan asılılığı. 

 

Şəkil 3-də nümunələrin termo e.h.q. əmsalının tem-

peraturdan asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikdən göründü-

yü kimi, GaSb (№1)-də α(T) asılılığı əvvəlcə artır, müəy-

yən temperaturdan sonra nümunənin termo e.h.q. azalır və 

nəhayət keçiricilik tipi dəyişir. Bu tendensiya № 2 və № 4 

nümunələrində də müşahidə olunur. Həm də 𝜎 𝑇  və 

𝛼 𝑇  asılılqlarında müşahidə olunan mənzərələr bir-birini 

sanki təsdiq edir. Belə ki, ölçü aparılan temperatur oblastı 

müəyyən xəta ilə həm aşqar, həm qarışıq, həm də məxsusi 

keçiricilik oblastlarını əhatə edir. 

______________________________ 
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I.Sh. Dadashov, A.N. Kuliev, I.M. Mamedov 

 

SOME ELECTRICAL PROPERTIES OF ALLOYS Ga1-xMnxSb (x≤0.25) 
 

In this work we are talking about some of the studies the electrical properties of the samples of solid solutions of the system 

(GaSb)1-x-(MnSb)x   (x≤0.25). 

 

И.Ш. Дадашов, А.Н. Кулиев, И.М. Мамедов 
 

Некоторые электрофизические свойства сплавов Ga1-xMnxSb (x≤0.25) 
 

В этой работе излагаются исследования  некоторых электрофизических свойств в образцах твердых растворов 

системы (GaSb)1-x-(MnSb)x   (x≤0.25). 
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X 
 

  x0001 xaç şəkilli sakitləşdirici cross damper крестообразный успокоитель 

x0002 xalkofil elementi chalcophile element  халькофильный элемент  

x0003 xaos chaos хаос  

x0004 xaotik hərəkət chaotic motion  хаотическое (беспорядочное) 

движение  

x0005 xarakteristik  özlülük  intrinsic viscosity  характеристическая вязкость  

x0006 xarakteristik altqrup characteristic subgroup  характеристическая подгруппа  

x0007 xarakteristik çoxhədli characteristic polynomial  характеристический многочлен  

x0008 xarakteristik ədəd eigenvalue, characteristic number характеристическое число  

x0009 xarakteristik əks olunma characteristic mapping  характеристическое 

отображение  

x0010 xarakteristik əyri characteristic curve  характеристическая кривая  

x0011 xarakteristik funksional characteristic functional  характеристический 

функционал  

x0012 xarakteristik funksiya characteristic function  характеристическая функция  

x0013 xarakteristik kök characteristic root  характеристический корень  

x0014 xarakteristik müqavimət characteristic impedance  характеристическое 

сопротивление  

x0015 xarakteristik müxtəliflik characteristic manifold  характеристическое 

многообразие  

x0016 xarakteristik rentgen spektri characteristic X-rays spectrum  характеристический 

рентгеновский спектр   

x0017 xarakteristik rentgen şüalanması characteristic X-rays  характеристическое 

рентгеновское излучение  

x0018 xarakteristik spektr characteristic spectrum  характеристический спектр  

x0019 xarakteristik şüa characteristic ray характеристический луч  

x0020 xarakteristik şüalanma characteristic radiation  характеристическое излучение  

x0021 xarakteristik sürət characteristic velocity  характеристическая скорость  

x0022 xarakteristik təhrif characteristic distortion  характеристическое искажение  

x0023 xarakteristik temperatur characteristic temperature  характеристическая 

температура  

x0024 xarakteristik tənlik characteristic equation  характеристическое уравнение  

x0025 xarakteristik tezlik characteristic frequency  характеристическая частота  
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x0026 xarakteristik xətti element characteristic element  характеристический линейный 

элемент   

x0027 xarakteristik zolaq characteristic strip  характеристическая полоса  

x0028 xarakteristika characteristic  характеристика  

x0029 xarakteristikanın kəskinliyi mutual conductance  крутизна характеристики 

(электронной лампы)  

x0030 xarakterlər qrupu character group  группа характеров  

x0031 xarakterli şüa characteristic ray характерный луч  

x0032 xarakteroqraf characterograph характерограф  

x0033 xaricə çəkilmiş dairənin mərkəzi excenter  центр вневписанной 

окружности  

x0034 xarici aləm outside/outer world внешний мир  

x0035 xarici ballistika external ballistics  внешняя баллистика  

x0036 xarici bölgü exterior division  внешнее деление  

x0037 xarici bucaq exterior angle  внешний угол  

x0038 xarici cəbr exterior algebra  внешняя алгебра  

x0039 xarici diametr outer diameter  наружный диаметр  

x0040 xarici diferensial exterior differential  внешний дифференциал  

x0041 xarici diferensial forma exterior differential form  внешняя дифференциальная 

форма  

x0042 xarici döşəmə outer lining внешняя обкладка  

x0043 xarici əks etdirici güzgü external reflecting mirror  внешнее отражающее зеркало  

x0044 xarici elektrik sahəsi external electric field  внешнее электрическое поле  

x0045 xarici fotoeffekt external photoelectric effect  внешний фотоэффект  

x0046 xarici fotoeffektin hüdudu 

(həddi) 

photoelectric threshold  порог внешнего фотоэффекта  

x0047 xarici fotoeffektli fotoelement photoelectric tube  фотоэлемент с внешним 

фотоэффектом  

x0048 xarici funksiya external function внешняя функция  

x0049 xarici güzgü external mirror  внешнее зеркало  

x0050 xarici güzgülü rezonator external mirror resonator  резонатор  с  внешним  

зеркалом  

x0051 xarici hava outer air  наружный воздух  

x0052 xarici iş external work  внешняя работа  

x0053 xarici işıqlandırma external irradiation  внешнее облучение  

x0054 xarici istilikkeçirmə external conductivity внешняя теплопроводность 

x0055 xarici keçirici external conductor  наружный проводник  

x0056 xarici keçiricilik exterior conductivity внешняя проводимость  

x0057 xarici kəsmə (dayandırma, 

qırma) 

external interruption  внешнее прерывание  

x0058 xarici kompensasiya external compensation  внешняя компенсация  

x0059 xarici konuslu refraksiya external conical refraction  внешняя коническая 

рефракция  

x0060 xarici kvant çıxışı external quantum efficiency  внешний квантовый выход  

x0061 xarici maqnit sahəsi external magnetic field  внешнее магнитное поле  

x0062 xarici modulyasiya external modulation  внешняя модуляция  

x0063 xarici modulyator external modulator  внешний модулятор  

x0064 xarici mühit environment внешняя среда  
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x0065 xarici müqavimət external impedance, external 

resistance 

внешнее сопротивление  

x0066 xarici nöqtə outer point  внешняя точка  

x0067 xarici normal outer normal  внешняя нормаль  

x0068 xarici nüvə outer core  внешнее ядро  

x0069 xarici ölçü outer measure  внешняя мера  

x0070 xarici örtük bandage, oversheath наружная оболочка  

x0071 xarici örtük outer shell  внешняя оболочка 

(электронная)  

x0072 xarici örtük elektronu, xarici 

elektron 

outer-shell electron  электрон внешней оболочки, 

внешний электрон  

x0073 xarici planet outer planet  внешняя планета  

x0074 xarici potensial outer potential внешний потенциал  

x0075 xarici qüvvə external force, outside force внешняя сила  

x0076 xarici reper outer reference внешний репер  

x0077 xarici rezonatorlu klistron external-cavity klystron  клистрон с внешним 

резонатором  

x0078 xarici səbəb external cause внешняя причина 

x0079 xarici səs-küy, xarici maneələr external noise  внешний шум, внешние 

помехи  

x0080 xarici səth exterior surface,  outer area, 

outer surface 

внешняя поверхность,  

наружная поверхность, 

внешняя площадь 

x0081 xarici simvol (əlamət) external symbol  внешний символ  

x0082 xarici sinxronlaşma external synchronization  внешняя синхронизация  

x0083 xarici soyuma external cooling  наружное охлаждение  

x0084 xarici şüalandırma dozası external dose  доза внешнего облучения  

x0085 xarici sürtünmə  external friction  внешнее трение  

x0086 xarici sürtünmə əmsalı external friction coefficient коэффициент внешнего трения   

x0087 xarici tac outer corona  внешняя корона  

x0088 xarici tam müqavimət external impedance  внешнее полное 

сопротивление  

x0089 xarici təsir external action, external 

influence 

внешнее действие, внешнее 

воздействие  

x0090 xarici təzyiq external pressure  внешнее давление  

x0091 xarici vurma exterior product  внешнее произведение  

x0092 xarici xəbərdarlıq (siqnal) external signal  внешний сигнал  

x0093 xarici yadda saxlayan qurğu external storage  внешнее запоминающее 

устройство  

x0094 xarici yaddaş external memory  внешняя память   

x0095 xarici zəncir external circuit  внешняя цепь  

x0096 xəbər mənbəyi information source  источник информации  

x0097 xəlitə alloy  сплав  

x0098 xəlitəli axın (sel) tranzistoru alloyed-junction avalanche 

transistor 

сплавной лавинный транзистор  

x0099 xəlitəli diffuziya tranzistoru alloy-diffused transition  сплавной диффузионный 

транзистор  

x0100 xəlitəli diod alloy diode  сплавной диод  

x0101 xəlitəli keçid alloyed junction сплавной переход  
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x0102 xemilüminessensiya chemiluminescence  хемилюминесценция  

x0103 xemilüminessent indikator chemiluminescent indicator  хемилюминесцентный 

индикатор  

x0104 xemiosmotik fərziyyə chemiosmotic hypothesis  хемиосмотическая гипотеза  

x0105 xemoreseptor chemoreceptor  хеморецептор  

x0106 xemosfera chemosphere хемосфера  

x0107 xemosorbsiya chemical adsorption  хемосорбция  

x0108 xemotaksis chemotaxis  хемотаксис  

x0109 Xərçəngşəkilli dimanlıq Crab Nebula  Крабовидная туманность  

x0110 xəritələrin sıfırıncı səthi map's null surface нулевая поверхность карт  

x0111 xəta error  ошибка,  погрешность 

x0112 xətalanma potensialı injury potential  потенциал повреждения  

x0113 xəta siqnalı error signal  сигнал ошибки  

x0114 xətalar  nəzəriyyəsi theory of errors теория ошибок  

x0115 xətalar əyrisi error curve  кривая погрешностей  

x0116 xətaların müşahidəsi errors observation наблюдение ошибок  

x0117 xətanın gərginliyi error voltage  напряжение погрешности  

x0118 xətkeş ruler  линейка  

x0119 xətlər sızması (axını) line leakage утечка линии  

x0120 xətlərin Lorens konturu Lorentz line shape  лоренцовский контур линии  

x0121 xətti alt (hissə) fəza linear subspace  линейное подпространство  

x0122 xətti asılılıq linear dependence, linear relation линейная зависимость, 

линейно-зависимый  

x0123 xətti bərabərsizlik linear inequality  линейное неравенство  

x0124 xətti bircins tənlik linear homogeneous equation  линейное однородное 

уравнение  

x0125 xətti böyük molekul linear macromolecule  линейная макромолекула  

x0126 xətti böyümə linear magnification линейное увеличение  

x0127 xətti cəbr linear algebra  линейная алгебра  

x0128 xətti cəbri qrup linear algebra group  линейная алгебраическая 

группа  

x0129 xətti cərəyan   line current линейный ток  

x0130 xətti cərəyan sıxlığı linear current density  линейная плотность тока  

x0131 xətti çevrilmə linear transformation  линейное преобразование  

x0132 xətti çoxşəkillilik linear manifold  линейное многообразие  

x0133 xətti defekt (nöqsan) linear defect  линейный дефект  

x0134 xətti deformasiya linear strain  линейная деформация  

x0135 xətti dielektrik nüfuzluğu linear dielectric constant  линейная диэлектрическая 

проницаемость  

x0136 xətti diferensial tənlik linear differential equation  линейное дифференциальное 

уравнение  

x0137 xətti dispersiya linear dispersion  линейная дисперсия  

x0138 xətti ekvivalent linearly equivalent  линейно эквивалентный  

x0139 xətti element linear element  линейный элемент  

x0140 xətti əmsal linear coefficient коэффициент линейный  

x0141 xətti evolyuta (açılma) linear scanning, linear sweep линейная развѐртка  

x0142 xətti fərq tənliyi linear difference equation  линейное разностное 

уравнение  

x0143 xətti fəza linear space  линейное пространство  

x0144 xətti fokus line focus  линейный фокус  
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x0145 xətti forma linear form  линейная форма  

x0146 xətti funksional linear functional линейный функционал  

x0147 xətti funksiya linear function  линейная функция  

x0148 xətti genişlənmə linear expansion  линейное расширение  

x0149 xətti genişlənmə modulu linear expansion modulus модуль линейного расширения  

x0150 xətti gərginlik line voltage  линейное напряжение  

x0151 xətti geriləmək linear regression  линейная регрессия  

x0152 xətti gərilmə linear expansion (dilatation) линейное растяжение  

x0153 xətti gücləndirici linear amplifier  линейный усилитель  

x0154 xətti güclənmə linear amplification  линейное усиление  

x0155 xətti hal linear phenomenon  линейное явление  

x0156 xətti həndəsə line geometry  линейная геометрия  

x0157 xətti hissə linear part  линейная часть  

x0158 xətti ildırım streak lightning  линейная молния  

x0159 xətti inikas linear mapping  линейное отображение  

x0160 xətti inteqral sxem linear integrated circuit  линейная интегральная схема  

x0161 xətti inteqral tənlik linear integral equation  линейное интегральное 

уравнение  

x0162 xətti interpolyasiya linear interpolation  линейная интерполяция  

x0163 xətti keçirici line conductor линейный проводник  

x0164 xəttin keçiriciliyi transmission-line проводимость линии  

x0165 xətti kompakt (sıx,yığcam) linearly compact  линейно компактный  

x0166 xətti kod linear code  линейный код  

x0167 xətti kombinasiya (quraşdırma) linear combination  линейная комбинация  

x0168 xətti koordinatlar line coordinates  линейные координаты  

x0169 xətti körpü slide-wire bridge линейный мост  

x0170 xətti korrelyasiya linear correlation  линейная корреляция  

x0171 xətti kvantlama linear quantization  линейное квантование  

x0172 xətti modulyasiya linear modulation  линейная модуляция  

x0173 xətti modulyator linear modulator  линейный модулятор  

x0174 xətti molekul linear molecule  линейная молекула  

x0175 xətti moment linear moment момент линейный  

x0176 xətti mühərrik linear motor  линейный двигатель  

x0177 xətti mühit linear medium  линейная среда  

x0178 xətti ölçü linear measure  линейная мера, мера длины, 

масштаб, критерий, мерило  

x0179 xətti operator linear operator линейный оператор  

x0180 xətti özlü elastiklik linear viscoelasticity  линейная вязкоупругость  

x0181 xətti potensiometr linear potentiometer  линейный потенциометр  

x0182 xətti polimer linear polymer  линейный полимер  

x0183 xətti polyarizasiya linear polarization  линейная поляризация  

x0184 xətti polyarizə olunmuş dalğa linear polarisation (wave), 

linearly polarized wave, linear-

polarized wave 

линейно-поляризованная волна  

x0185 xətti polyarizə olunmuş işıq linear polarisation, linearly 

polarized light  

линейно-поляризованный свет  

x0186 xətti polyarizə olunmuş şüa rectilinear-polarized ray луч прямолинейно-

поляризованный  

x0187 xətti proqramlama linear programming  линейное программирование  
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x0188 xətti qaçış linear range  линейный пробег  

x0189 xətti qəbul etmə qabiliyyəti linear susceptibility  линейная восприимчивость  

x0190 xətti sərbəstlik (qeyriasılılıq) linear independence, linearly 

independence  

линейная независимость, 

линейно независимый  

x0191 xətti rəqs linear oscillation  линейное колебание  

x0192 xətti stabillik linear stabilization  линейная стабилизация  

x0193 xətti səpilmə linear scattering  линейное рассеяние  

x0194 xətti sıxılma linear contraction линейное сжатие  

x0195 xətti sıxılma əmsalı coefficient of linear contraction  коэффициент линейного 

сжатия  

x0196 xətti sıxlıq linear density линейная плотность  

x0197 xətti spektr linear spectrum линейный спектр  

x0198 xətti sürət linear speed, linear velocity линейная скорость 

x0199 xətti sürətləndirici linear accelerator линейный ускоритель 

(электронов)  

x0200 xətti təbəqə linear layer линейный слой 

x0201 xətti təcil linear acceleration линейное ускорение  

x0202 xətti təhrifetmə linear distortion  линейное искажение  

x0203 xətti tənlik linear equation линейное уравнение  

x0204 xətti tənzimlənmiş çoxluq linearly ordered set  линейно упорядоченное 

множество  

x0205 xətti təsvir linear representation  линейное представление  

x0206 xətti topologiya linear topology  линейная топология  

x0207 xətti topoloji fəza linear topological space  линейное топологическое 

пространство  

x0208 xətti udulma linear absorption  линейное поглощение  

x0209 xətti udulma əmsalı linear absorption coefficient линейный коэффициент 

поглощения  

x0210 xətti uzunluq linear length длина линейная  

x0211 xətti vibrator linear dipole вибратор линейный  

x0212 xətti xarakteristika linear characteristic  линейная характеристика  

x0213 xətti yaxınlaşma linear approximation  линейное приближение  

x0214 xətti yerdəyişmə linear translation линейное смещение  

x0215 xətti zəncir linear circuit  линейная цепь  

x0216 xəttli səth  ruled surface  линейчатая поверхность  

x0217 xəttili spektr  bright-line spectrum  линейчатый спектр, спектр 

испускания, эмиссионный 

спектр  

x0218 xəttilik linearity  линейность  

x0219 xəttiliyi tənzimləmə linearity control  регулирование линейности  

x0220 xəttin genişlənməsi line broadening  уширение линии  

x0221 xəttin kəsilməsi, kəsilmə, 

qırılma, partlama 

breaking of wire  обрыв линии, разрыв  

x0222 xəttin konturu line contour  контур линии  

x0223 xətti-zolaqlı spektr ruled-band spectrum линейчато-полосатый спектр  

x0224 xəyal müstəvisi image plane  плоскость изображения  

x0225 xəyala qədər məsafə image distance  расстояние до изображения  

x0226 xəyaladalma greisenization  грейзенизация  

x0227 xəyali cəbhə pseudofront  мнимый фронт  

x0228 xəyali dairə imaginary circle  мнимая окружность  
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x0229 xəyali ədəd imaginary number  мнимое число  

x0230 xəyali ellips imaginary ellipse  мнимый эллипс  

x0231 xəyali elliptik silindr imaginary elliptic cylinder  мнимый эллиптический 

цилиндр  

x0232 xəyali hissə imaginary part  мнимая часть  

x0233 xəyali köçürməklə ortikon image orthicon  ортикон с переносом 

изображения  

x0234 xəyali köçürməklə ikonoskop  image iconoscope  иконоскоп с переносом 

изображения  

x0235 xəyali kök imaginary root мнимый корень  

x0236 xəyali nöqtə imaginary point  мнимая точка  

x0237 xəyali ox imaginary axis мнимая ось  

x0238 xəyali şəkil virtual image  мнимое изображение  

x0239 xəyali vahid imaginary unit  мнимая единица  

x0240 xəyalın gücləndiricisi image intensifier  усилитель изображения  

x0241 xəyalın kiçilməsi image reduction  уменьшение изображения  

x0242 xinhidronlu elektrod quinhydrone electrode  хингидронный электрод  

x0243 xırda-xırda (hissə-hissə, yavaş-

yavaş) (fraksiyalanmış) 

kondensasiya 

fractional condensation  дробная (фракционированная) 

конденсация  

x0244 Xladni fiqurları Chladni figures  фигуры Хладни  

x0245 xlor chlorine  хлор  

x0246 xlor təbəqə chloroplast  хлоропласт  

x0247 xlor-gümüşlü elektrod silver-chloride electrode  хлоросеребряный электрод  

x0248 xlorlu elektrod chlorine electrode  хлорный электрод  

x0249 xlorofil chlorophyll  хлорофилл  

x0250 xolesterik faza cholesteric phase  холестерическая фаза  

x0251 xolesterik hal cholesteric state  холестерическое состояние  

x0252 xolesterik maye kristal cholesteric liquid crystal  холестерический жидкий 

кристалл  

x0253 Xristofel simvolları Christoffel symbols  Христофеля символы  

x0254 xrom chromium  хром  

x0255 xromölçən chromomere  хромомер  

x0256 xromatik aberasiya chromatic aberration  хроматическая аберрация  

x0257 xromatik polyarizasiya chromatic polarization хроматическая поляризация 

x0258 xromatik qamma chromatic scale хроматическая гамма  

x0259 xromatik rəng chromatic color  хроматический цвет  

x0260 xromatin chromatin  хроматин  

x0261 xromatoqraf chromatograph  хроматограф  

x0262 xromatoqrafik adsorbsiya analizi chromatographic adsorption 

analysis  

хроматографический 

адсорбционный анализ  

x0263 xromatoqrafik analiz chromatographic analysis  хроматографический анализ  

x0264 xromatoqrafik sütun column  хроматографическая колонна  

x0265 xromatoqrafiya chromatography  хроматография  

x0266 xromatoqram chromatogram  хроматограмма  

x0267 xromlama chrome plating  хромирование  

x0268 xromofor chromophore хромофор  

x0269 xromofor qrupu chromophic group хромофорная группа  

x0270 xromoizomeriya chromoisomerism  хромоизомерия  
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x0271 xromoradiometr chromoradiometer хроморадиометр  

x0272 xromosfer hal chromospheric phenomenon  хромосферное явление  

x0273 xromosfer chromosphere  хромосфера  

x0274 xromosom chromosome  хромосома  

x0275 xromosom aberasiyası chromosome aberration  хромосомная аберрация  

x0276 xronologiya chronology  хронология  

x0277 xronometr chronometer  хронометр  

x0278 xronometrik taxometr chronometric tachometer  хронометрический тахометр  

x0279 xronoqraf chronograph  хронограф  

x0280 xronoskop chronoscope хроноскоп  

x0281 xronotron chronotron  хронотрон  

x0282 xüsusi quotient, singular частное,  особый, особенный, 

сингулярный 

x0283 xüsusi maqnitlənmə qabiliyyəti specific susceptibility удельная магнитная 

восприимчивость  

x0284 xüsusi (məxsusi) nöqtə singular point  особая точка  

x0285 xüsusi akustik impedans specific acoustic impedance, 

unit-area acoustic impedance, 

specific acoustic impedance 

удельный акустический 

импеданс, удельное 

акустическое сопротивление, 

удельный акустический 

импеданс 

x0286 xüsusi aşağı düşmə specific reduction удельное понижение 

x0287 xüsusi çəki specific gravity  удельный вес  

x0288 xüsusi diferensiallama partial differential частный дифференциал, 

частное дифференцирование, 

отыскание частной 

производной  

x0289 xüsusi elektrik keçiriciliyi electric conductivity, specific 

conductance  

удельная электропроводность, 

удельная электрическая 

проводимость  

x0290 xüsusi elektrik müqaviməti specific electric resistance  удельное электрическое 

сопротивление  

x0291 xüsusi elektrik yükü specific charge удельный заряд  

x0292 xüsusi entalpiya specific enthalpy  удельная энтальпия  

x0293 xüsusi entropiya specific entropy  удельная энтропия  

x0294 xüsusi fəallıq  specific activity  удельная активность  

x0295 xüsusi fırlanma specific rotary power, specific 

rotation 

удельное вращение (плоскости 

поляризации)  

x0296 xüsusi həcm specific volume удельный объѐм  

x0297 xüsusi həll particular solution, singular 

solution 

частное решение, особое 

решение 

x0298 xüsusi ilişmə specific adhesion удельное сцепление  

x0299 xüsusi intensivlik specific intensity  удельная интенсивность  

x0300 xüsusi ionlaşma specific ionization  удельная ионизация  

x0301 xüsusi istilik keçirmə specific heat/thermal 

conductivity 

теплопроводность удельная  

x0302 xüsusi istilik tutumu specific heat удельная теплоѐмкость  

x0303 xüsusi keçiricilik specific conductivity удельная проводимость  

x0304 xüsusi keçiricilik oblastı intrinsic range  область собственной 

проводимости  

x0305 xüsusi korrelyasiya partial correlation  частная корреляция  
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x0306 xüsusi maqnit müqaviməti reluctivity  удельное магнитное 

сопротивление  

x0307 xüsusi maqnitlənmə qabiliyyəti specific susceptibility  удельная магнитная 

восприимчивость  

x0308 xüsusi matrisa singular matrix  особенная матрица  

x0309 xüsusi muqavimət specific resistance  удельное сопротивление  

x0310 xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi special relativity theory  специальная теория 

относительности  

x0311 xüsusi nisbilik prinsipi principle of special relativity  специальный принцип 

относительности  

x0312 xüsusi özlülük specific viscosity удельная вязкость  

x0313 xüsusi refraksiya specific refraction удельная рефракция  

x0314 xüsusi rütubət specific humidity  удельная влажность  

x0315 xüsusi səth specific surface удельная поверхность  

x0316 xüsusi səthi müqavimət surface resistivity  удельное поверхностное 

сопротивление  

x0317 xüsusi sınma specific refraction удельное преломление  

x0318 xüsusi sıxlıq specific density удельная плотность  

x0319 xüsusi törəmə partial derivative частная производная  

x0320 xüsusi törəməli qoşma diferensial 

tənliklər 

adjoint partial differential 

equations  

сопряженные 

дифференциальные уравнения 

с частными производными  

x0321 xüsusi tutulmuş həcm specific retention volume  удельный удерживаемый 

объѐм  

x0322 xüsusu ionlaşma əmsalı specific ionization coefficient  коэффициент удельной 

ионизации  
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ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 
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                                                                  A.Ç. Ġzmaylov 
 

LƏNG ZƏRRƏCĠKLƏRĠN QAZ YUVACIĞINDA ZAMANA GÖRƏ GÜCLƏNƏN  
ELEKTROMAQNĠT SAHƏSĠ ĠLƏ TUTULMASI 

 
Biz zamana görə güclənən (müəyyən həddə qədər) elektromaqnit sahəsi ilə potensial çuxura induksiya olunan nisbətən ləng 

klassik zərrəciklərin tutulmasının yeni mümkün üsulunu təhlil edirik. Güman edilir ki, bu zərrəciklər yüksək vakuum şəraitindəki 

yuvacıqda yerləşirlər və onlara təsir edən qüvvələr qeyri-dissipativdir. Belə tutma üsulu zərrəciklərin yuvacığın divarları ilə qeyri-

elastik toqquşması zamanı xüsusilə effektlidir, çünki zərrəciklərin hətta daha kiçik potensial çuxuru tutması üçün əvvəlcədən 

ləngiməsi mümkün olur. Belə kifayət qədər yığcam və sadə elektromaqnit tutucular yüksək vakuum şəraitində təkcə ləng mikro- və 

nanohissəcikləri deyil, eyni zamanda, əsasən kvant halındakı atom və molekulların tutulması və toplanması üçün istifadə oluna bilər. 

 
 

A. Asimov,  A.  Kirsoy 
 

Au/n-Si və Au/P3HT/n-Si ġOTKĠ KONTAKTLARIN ELEKTRĠK XARAKTERĠSTĠKALARININ 

MÜQAYĠSƏLĠ ÇALIġMASI 
 

Bu işdə, biz polimer aratəbəqənin, elektronik parametrlərinə  təsirlərini araşdırmaq üçün Au/P3HT/n-Si ve Au/n-Si Şottki əngəl 

diodlarını əldə etdik. Bu iki diodun elektronik parametrləri volt-amper xarakteristikasından hesablandı. İdeallıq əmsalının yüksək 

dəyəri, ardıcıl müqavimət, polimer təbəqənin qalınlığının qeyri homogen olması kimi müxtəlif təsirlərdən ola bilər. Çeng 

funksiyalarının köməyi ilə ardıcıl müqavimətin dəyəri Au/n-Si üçün 18,6 ve  Au/P3HT/n-Si üçün 495 olaraq tapıldı. Bizim nəticələr 

göstərdi ki, P3HT keçirici polimeri Şottki əngəl diodlar ve fotodiodlar üçün istifadə edilə bilər. 

 

 

T.K. Nurubəyli  
 

«AGILENT-TECHNOLOGIES 7700 ĠCP-MS» ĠNDUKTĠV ƏLAQƏLĠ PLAZMALI KÜTLƏ 

SPEKTROMETRĠNĠN ANALĠTĠK XARAKTERĠSTĠKALARININ TƏDQĠQĠ 
 
Məqalədə «Agilent-Technologies 7700 ICP-MS» induktiv əlaqəli plazmali kütlə spektrometrinin əsas xarakteristikaları 

tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, cihaz kifayət qədər geniş xətti kalibrovka diapazonuna (konsentrasiyanı 105 tərtib dəyişmə 

oblastına) malikdir. Lazer və qığılcımlı boşalma əsaslı kütlə spektrometrlərindən fərqli olaraq induktiv əlaqəli plazmanın ion tərkibi 

əsasən birqat ionlardan ibarətdir ki, bu da bu cihazın köməyi ilə bərk maddələrin tərkibinin etalonsuz analizinin mümkünlüyünə ümid 

yaradır. Kütlə analizatorunun həssaslığı 100 ppb-dən aşağı deyil. Cihazın iş rejimini düzgün seçməklə nəticələrin xətasını S=0,003 

endirmək olar. 

 

 
Ġ.K. Əliyeva, P.B. Əsilbəyli, M.C. Tağıyeva 

 
ORTA VƏ AġAĞI TEMPERATURLARDA POLĠMER KOMPOZĠTLƏRĠN  

MEXANĠKĠ DAĞILMASININ KĠNETĠKASI 
 

Polipropilen-aşağı sıxlıqlı polietilen kompozitlərin 90-250K temperatur aralığında müxtəlif mexaniki gərginliyin (80-110MPa) 

təsiri altında mexaniki yaşama müddəti τ ölçülmüşdür. Mexaniki gərginliyin (σ) hər bir sabit qiymətində τ(T) asılılığında iki bölgə 

müşahidə edilmişdir: temperaturun orta aralığında (~170÷250K) bizə məlum olan τ(1/T) ekponensial bölgə; aşağı temperatur 

aralığında (~90÷170K) τ-nun T-dən asılı olmayan bölgəsi. Belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki, aşağı temperaturlarda polimer 

kompozitlərin mexaniki dağılma kinetikası tunel mexanizmi ilə izah edilir.  

 

 

L.Ġ. Vəliyeva, E.Z. Əliyev  
 

LEU-QALLATOSTATĠN 1 VƏ 2 MOLEKULLARININ ĠLKĠN QURULUġLARININ ONLARIN FƏZA 

TƏġKĠLĠNĠN FORMALAġMASINA VƏ KONFORMASĠYA MÜTƏHƏRRĠKLĠYĠNƏ TƏSĠRĠ 
 

Allatostatinlər ailəsinə mənsub olan Leu-qallatostatin 1 və 2  molekulunun nəzəri konformasiya analizi üsulu ilə fəza quruluşu 

tədqiq edilmişdir. Molekuldaxili konformasiya enerjisinin ölçülməsi nəticəsində polyar mühitdə molekulun bütün mümkün stabil 

konformasiya halları kəmiyyətcə qiymətləndirilmişdir. 
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