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TRIGA MARK II TİPLİ TƏDQİQAT NÜVƏ REAKTORUNDA
NEYTRON SELİNİN TƏSİRİ İLƏ 3C-SiC NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN RADİOAKTİVLİK
TƏDQİQİ
E.M. HÜSEYNOV, A.A. QƏRİBOV
Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, AZ1073, İnşaatçı
lar pr., 4, Bakı ş., Azərbaycan
elchin.huse@yahoo.com, e.huseynov@mntm.az
Silisium karbid (3C-SiC) TRIGA Mark II tipli nüvə reaktorunda neytron seli (2·1013 neytron/sm2san) ilə 20 saata qədər
kəsilməz olaraq şüalandırılmışdır. Neytronlarla şüalanmanın təsiri altında nüvə çevrilmələri nəticəsində həm əsas, həm də qarışıq
atomlardan yaranan radioaktiv izotopların növləri və aktivlikləri tədqiq olunub. Neytronlarla şüalanmış nümunələrdə yaranan
radioaktiv izotopların ilkin aktivlikləri 3 QBq-ə qədər yüksəlir və onların parçalanma kinetikaları 500 saat müddətində tədqiq olunub.
Alınmış nəticələr əsasında istifadə olunmuş nano 3C-SiC-in təmizlik dərəcəsi və nüvə reaktoru şəraitində istifadəsi zamanı yarana
biləcək radioaktiv izotopların aktivlikləri haqqında məlumat aşkar olunub.
Açar sözlər: nano 3C-SiC, nanomaterial, nanotoz, radioaktivlik, neytron şüalanma
PACS: 92.20.Td, 81.07.Wx, 61.46.+w, 78.70.Nx, 82.80.Jp, 61.80.Hg, 28.20.Fc

ribən 500 saat müddətində) digər eksperimentlərin aparılması mümkün deyil. Belə ki, TRİGA Mark II tipli tədqiqat nüvə reaktorunda aparılan oxşar eksperimentlərdə “soyuma vaxtı” qeyd edilir [21-29]. Təqdim olunan işdə aktivliyi yaradan izotoplar və uyğun izotopların aktivliyinin
standart azalma qanunauyğunluğu verilmişdir.

1. GİRİŞ.
Silisium karbid nüvə və kosmik texnologiyalarda
çox böyük əhəmiyyət kəsb edən materiallardandır. Bu səbəbdən, son zamanlar nano ölçülü SiC və onun müxtəlif
komponentləri dünya tədqiqatçıları tərəfindən nəzəri və
təcrübi öyrənilməyə başlanılmışdır [1-8]. Kubik modifikasiyalı silisium karbid (3C-SiC) elm və texnikanın müxtəlif
sahələrində unikal fiziki, fiziki-kimyəvi xassələri və radiasiyaya davamlığına görə geniş tətbiq olunur [9-15]. Yüksək temperatura davamlılığı, mükəmməl strukturu, mexaniki davamlığı, aşağı oksidləşmə qabiliyyəti SiC-in nüvə
və kosmik material kimi tətbiq potensialını artırır [9-15].
Mükəmməl mexaniki və funksional xassələrinin kombinasiyası SiC-in müasir elektronikada yarımkeçirici kimi geniş tətbiqinin əsasıdır. SiC-in 200-dən artıq politipi məlumdur. Bunlar içərisində elektronika sistemlərində ən geniş tətbiq olunanlar kubik (3C-SiC) və heksaqonal (4H və
6H) fazalı politiplərdir. Kubik modifikasiyalı nano SiC
qadağan olunmuş zolağın eninə (band gap (2.26eV)) , termal və elektrik xassələrinə görə mikroelektronnikada nanohissə kimi geniş istifadə potensialına malikdir [16-20].
Məhz bu səbəbdən, təqdim olunan işdə bütün eksperimentlərdə kubik modifikasiyalı nano 3C-SiC (həmçinin βSiC kimi də tanınır) hissəciklərindən istifadə olunmuşdur.
Nano 3C-SiC hissəcikləri 2x1013 n/sm2san sel sıxlığına
malik neytron seli ilə 20 saata qədər fərqli müddətlərdə
TRİGA Mark II tipli tədqiqat reaktorunda kəsilməz olaraq
şüalandırılmışdır.
Təqdim olunmuş məqalədə 2x1013 n/sm2san intensivlikli neytronların təsiri altında 18 nm ölçülü SiC nanomaterialında neytron selinin təsiri nəticəsində əmələ gələn
radioaktiv nüvələrin aktivliklərinin inteqral dozadan və
şüalanmadan sonrakı parçalanma vaxtından asılılıqları
tədqiq olunub. Alınmış nəticələr əsasında silisium karbid
nanomaterialının tərkibində olan qarışıqların tipi müəyyən
edilmişdir. Nüvə reaktorlarında şüalanma zamanı bu qarışıq özünü aşkar şəkildə biruzə verir və onların tərkiblərinin tədqiqi çox əhəmiyyətlidir. Məhz bu qarışığın təsiri
nəticəsində təcrübələr aparılan nümunələrin aktivliyi
3GBq -ə qədər artmışdır. Belə olan halda isə, neytron seli
ilə şüalanmış nanomaterialın aktivliyi azalana qədər (təq131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

2. TƏCRÜBƏLƏRİN METODİKALARI.
Təcrübədə istifadə olunan nanomaterial 120 m2/q
xüsusi səth sahəsinə, 18nm ölçülü hissəciklərə və
0.03q/sm3 (həqiqi sıxlıq 3.216 q/sm3) sıxlığa malik kubik
modifikasiyalı silisium karbid nanohissəcikləridir (US
Research Nanomaterials, Inc., TX, USA). Təcrübələr zamanı istifadə olunan nümunələr Sloveniyanın Lyublyana
şəhərində Jozef Stefan İnstitutunun “Reaktor Mərkəzində” TRIGA Mark II yüngül su (light water pool type
reactor) tipli tədqiqat nüvə reaktorunda mərkəzi (kanal
A1) kanalda 2x1013 n/sm2san sel sıxlığına malik neytron
seli ilə tam güc rejimində (250kVt) şüalandırılmışdır.
Mərkəzi kanalda tam güc rejimində mövcud neytron selinin
parametrləri
termal
neytronlar
üçün
5.107x1012n/sm2san (1±0.0008, En <625eV), epitermal
neytronlar
üçün
6.502x1012n/sm2san
(1±0.0008,
En~625eV÷0.1MeV),
sürətli
neytronlar
üçün
7.585x1012n/sm2san (1±0.0007, En >0.1 MeV) və nəhayət,
bütün neytronlar üçün mərkəzi kanalda sel sıxlığı
1.920x1013n/sm2san (1±0.0005) kimidir [30-37]. Beləliklə, mərkəzi kanalda neytronların orta enerjisi təqribən epitermal neytronların enerjisinə (En ~ 625eV÷0.1MeV) uyğun gəlir.
Nano SiC xüsusi alüminium silindr içərisində şüalandırılıb. Toz halında nano SiC-in sıxlığı ρtoz=0,03 q/sm3
(qabda sıxlığı təqribən ~0,1q/sm3), kütləsi təqribən ~0,7q
olan nümunə xüsusi presformada sıxılaraq xüsusi formaya
salındıqdan sonra, onun parametrləri belə olmuşdur:
ρtablet=~3.2q/sm3, Vtablet~ 0,2sm3, Stablet ~ 2sm2. Nümunələr
neytron selinin 2x1013n/sm2san intensivliyində şüalandırılıb. Tədqiq olunan nümunələrin udulma dozasının qiymətləri toz və tablet şəklində olan nümunələrin həndəsi
ölçüləri, şüalanmanın intensivliyi, şüalanma vaxtları, təsir
edən neytron selinin sıxlığı və neytronların energetik
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burada AZ – şüalanan izotop, A+1Z* – neytron tutumu nəticəsində yaranan həyacanlanmış nüvə, γ – ikinci qamma
şüalardır. Şüalanmış nümunələrdə göstərilən proseslər
nəticəsində radioaktiv həyəcanlanmış nümunələr yaranır.
Onların identifikasiyası qamma spektroskopik üsulla tədqiq olunub. Qamma spektrlərində nüvə keçidlərinə müvafiq γ – şüaların intensivlikləri şüalanma vaxtından və parçalanma sabitlərindən asılı olaraq müxtəlifdir.
Nümunələrin neytron şüalanmadan 500 saat sonra
aktivliklərinin dəyişməsi tədqiq olunub. Müəyyən edilib
ki, şüalanmış nümunələrin ilkin radioaktivlikləri 0.02kBq
–3GBq intervalında dəyişir. Elementlərin qatılıqlarının
təyini müvafiq energetik intervalda yaranmış aktivliklər
əsasında aparılır. Mütləq variantda aktivlik nüvə sabitləri
əsasında aşağdakı formula üzrə təyin edilir [27,28, 38,
39].

spektrlərinə əsasən təyin edilmişdir. Tablet halında olan
nümunələrə
düşən
neytron
selinin
qiyməti
1,3338x1017÷2,6676x1018 neytron/tabletka intervalında
dəyişir. Neytronla qarşılıqlı təsirdən sonra nano SiC-in
tərkibində yaranan radionuklidlər “Ortec HPGe detectors
(Coaxial, Low and Well-Type)” və “Canberra coaxial
HPGe detector” spektrometrlərində analiz olunub. Şüalanmış nümunələrin radioaktivliyi və izotop tərkibi [27,28]
metodikası üzrə təyin edilib.
3. NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR.
Neytronların maddə ilə qarşılıqlı təsirinin əsas
ehtimallı prosesi radiasion tutumdur [27,28, 38, 39].

n AZ  A1Z *  A1Z  

(1)

m
A    N AP  1  exp( sua ) 1  exp( olcu ) exp( soyuma)
M 

(2)

rımparçalanma müddətləri 0.037~8.5·108 saat qədər geniş
diapozonda dəyişir. Belə ki, müşahidələr iki mərhələdə
aparılmışdır: 20 saata qədər şüalanmış nümunələrdən
uzun yaşama müddətinə malik radioizotoplar, 5 dəqiqə
şüalanmış nümunələrdən isə az yaşama müddətinə malik
radioizotoplar aşkar olunmuşdur. Məhz bu səbəbdən, burada bu elementlər şərti olaraq iki qrupa (uzun və nisbətən
qısa yaşama müddətinə malik radioizotoplar) ayrılıb. Müşahidə olunmuş radioaktiv izotoplar aktivliklərinə və yaşama müddətlərinə görə qruplaşdırılmışdır. Radioaktiv
izotopların şərti qruplar üzrə ilkin aktivliklərinin müşahidə vaxtından asılılıqları (şəkil 1-5)- də təsvir edilmişdir.
Əvvəlcə neytron selinin təsiri ilə nanomaterialda yaranan
nisbətən az yaşama müddətinə malik və aktivliyi 7kBq-ə
qədər olan radionuklidləri nəzərdən keçirək (şəkil 1).

burada, A - ölçülmüş aktivlik (Bq), σ - təyin olunan izotopların aktivləşməsinin en kəsiyi (sm2), Φ - neytron seli
(n/sm2 san), m - təyin olunan elementin kütləsi (q), M - təyin olunan elementin atom kütləsi (q/mol), NA - Avaqadro
ədədi (1/mol), Θ - aktivləşən izotopun paylanması, Pγ- E
enerjili qamma kvantın paylanma ehtimalı, ξ - E enerjisinə əsasən defektlərin effektivliyi, λ - əmələ gəlmiş izotopların parçalanma sabitləri, τşüa , τölçü , τsoyuma isə müvafiq
olaraq nümunələrin şüalanma, ölçülmə və soyutma vaxt
intervallarıdır.
Şüalanmış nümunələrdə müşahidə olunan yeni yaranmış radioaktiv izotopların aktivlikləri parçalanma sabitlərinə uyğun olaraq dəyişir. İyirmi günlük aktivlik analizləri nəticəsində müəyyən edilmiş müxtəlif tip radionuklidlərin ilkin aktivlikləri çox geniş diapozonda dəyişir. Digər tərəfdən, qarışıqda mövcud olan radionuklidlərin ya-

Şəkil 1. Neytron selinin təsiri ilə nano SiC-də yaranmış aşağı aktivlikli (~kBq) və az yaşama müddətinə malik radionuklidlərin
aktivliyinin ölçmə vaxtından asılılığı.
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Ümumilikdə 3 tip radionuklid müşahidə olunmuşdur
ki, onların da yarımparçalanma dövrləri 0.095 saatdan
1.38 saata qədər dəyişir. Burada, mövcud radionuklidlərin
ilkin aktivlikləri 0.6 kBq-dən 7kBq-ə qədər dəyişir. Müşahidə olunan bu radionuklidləri yaşama müddətlərinə uyğun 51Ti (0.095 saat), 99Mo (1.1 saat) və 139Ba (1.38 saat)
kimi sıralaya bilərik.
Az yaşama müddətinə malik digər radionuklidlərin
ilkin aktivliyi təqribən 54MBq-ə qədərdir (şəkil 2).
Burada iki növ - 52V və 27Mg radionuklidlər müşahidə
olunmuşdur ki, onların da yarımparçalanma müddətləri
uyğun olaraq 52V üçün 0.062 saat, 27Mg üçün isə 0.16 saatdır. Şəkil 2-dən göründüyü 5 saatdan sonra hər iki radio-

nuklidlərin aktivlikləri təqribən sıfra qədər azalmışdır. Az
yaşama müddətinə malik olan digər qrup radionuklidlərin
ilkin aktivliyi təqribən 3GBq-ə qədər olub. Müşahidə olunan yüksək aktivlikli 38Cl izotopunun yarımparçalanma
müddəti 0.62 saatdır və ölçmələrin aparıldığı beş saatın
sonunda 38Cl izotopunun aktivliyi təqribən 11.5kBq-ə
qədər azalmışdır (səkil 3). Bu qrupa daxil olan 28Al
izotopunun isə ilkin aktivliyi 1.4GBq və yarımparçalanma
müddəti 0.037 saatdır (ölçmələrin aparıldığı 5 saatın
sonunda 28Al izotopunun aktivliyi təqribən sıfıra qədər
azalmışdır). Digərlərindən dəfələrlə çox aktivliyə malik
38
Cl izotopu qarışığın əsas hissəsini təşkil edir.

Şəkil 2. Neytron selinin təsiri ilə nano SiC- də yaranmış orta aktivlikli (~MBq) və az yaşama müddətinə malik radionuklidlərin
aktivliyinin ölçmə vaxtından asılılığı.

Şəkil 3. Neytron selinin təsiri ilə nano SiC- də yaranmış yüksək aktivlikli (~GBq) və az yaşama müddətinə malik
radionuklidlərin aktivliyinin ölçmə vaxtından asılılığı.

5

E.M. HÜSEYNOV, A.A. QƏRİBOV

Çox yaşama müddətinə malik radionuklidlər iyirmi
gün (təqribən 500 saat) müddətində analiz edilmişdir.
Analizlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, çox yaşama
müddətinə malik radionuklidləri, ilkin aktivliklərinə əsasən, iki fərqli qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa aktivlikləri təqribən 15kBq-ə qədər olan radionuklidlər daxildir

(şəkil 4). Burada, müşahidə olunan radionuklidlərin yarımparçalanma müddətləri 27 saat (121Sn), 676 saat (51Cr),
1023 saat (181Hf), 1077 saat (59Fe), 1238 saat (88Sr), 7508
saat (54Mn), 5.8·108 saat (93Zr), 6.7·108 saat (59Ni) və
8.6·108 saat (41Ca) kimidir. Təqribən iyirmi gün sonra
bütün radionuklidlərin aktivliyi 8.8kBq-dən az olmuşdur.

Şəkil 4. Neytron selinin təsiri ilə nano SiC- də yaranmış aşağı aktivlikli və nisbətən çox yaşama müddətinə malik radionuklidlərin aktivliyinin ölçmə vaxtından asılılığı.

Şəkil 5. Neytron selinin təsiri ilə nano SiC-də yaranmış nisbətən yüksək aktivlikli və çox yaşama müddətinə malik radionuklidlərin aktivliyinin ölçmə vaxtından asılılığı.
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Çox yaşama müddətinə malik, digər qrupa daxil olan
radionuklidlərin sayı ikidir (şəkil 5). Bu radionuklidlərin
ilkin aktivlikləri təqribən 163 MBq-dir. Bu qrupda müşahidə olunan radionuklidlər 64Cu 12.7 saat və 24Na 15 saat
kimi yarımparçalanma müddətinə malikdirlər. Bu radionuklidlərin yarımparçalanma müddətlərinin nisbətən az
olmasının nəticəsidir ki, iyirmi gün sonra hər iki radionuklidin aktivliyi sıfra qədər azalmışdır.

Şəkil 4, 5-də verilmiş asılılıqdan görünür ki, radioaktiv parçalanma sabiti az və yarımparçalanma vaxtı nisbətən çox olan izotopların aktivlikləri təcrübi müşahidə
zamanı az dəyişir və nano SiC-in xassələrinin sonrakı tədqiqi zamanı onların radioaktiv parçalanmasının təsiri gözləniləndir. Ümumiyyətlə, neytron selinin nano SiC hissəciklərinə təsiri zamanı aşqar elementlərin radionuklidlərinin müxtəlif müddətlərdə hesablanmış radioaktivliyi
cədvəllərdə təqdim olunmuşdur (Cədvəl 1 və 2).

Cədvəl 1.
Neytron selinin təsiri ilə SiC nanomaterialında yaranmış nisbətən çox yaşama müddətinə malik radioizotoplar
Zaman
(saat)
0
5
24
48
72
96
120
144
168
192
216
240
264
288
312
336
360
384
408
432
456
480
504

Aktivlik (kBq)
Ca 41
0.273
0.273
0.273
0.273
0.273
0.273
0.273
0.273
0.273
0.273
0.273
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999
0.2729999

Cr 51
14.8943
14.81813
14.53224
14.17899
13.83432
13.49803
13.16991
12.84977
12.53741
12.23265
11.93529
11.64516
11.36209
11.08589
10.81641
10.55348
10.29694
10.04664
9.802421
9.564139
9.33165
9.104812
8.883488

Fe 59
0.160034
0.15952
0.157581
0.155166
0.152787
0.150446
0.14814
0.145869
0.143633
0.141432
0.139264
0.137129
0.135027
0.132958
0.13092
0.128913
0.126937
0.124992
0.123076
0.121189
0.119332
0.117503
0.115702

Hf 181
0.326954
0.325848
0.32168
0.316492
0.311387
0.306364
0.301422
0.29656
0.291777
0.28707
0.28244
0.277884
0.273402
0.268992
0.264653
0.260384
0.256184
0.252052
0.247986
0.243986
0.240051
0.236179
0.232369

Mn 54
0.023668
0.023657
0.023616
0.023563
0.023511
0.023459
0.023407
0.023355
0.023304
0.023252
0.023201
0.023149
0.023098
0.023047
0.022996
0.022945
0.022894
0.022844
0.022793
0.022743
0.022692
0.022642
0.022592

Aktivlik (MBq)
Ni 59
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351

Sn 121
1.126551
0.990842
0.608371
0.328539
0.177421
0.095812
0.051742
0.027942
0.01509
0.008149
0.004401
0.002376
0.001283
0.000693
0.000374
0.000202
0.000109
5.89E-05
3.18E-05
1.72E-05
9.28E-06
5.01E-06
2.71E-06

Sr 89
0.967156
0.964452
0.954247
0.94151
0.928943
0.916544
0.90431
0.89224
0.880331
0.868581
0.856987
0.845549
0.834263
0.823127
0.81214
0.8013
0.790605
0.780052
0.769641
0.759368
0.749232
0.739232
0.729365

Zr 93
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075

Cu 64
163.419
124.3904
44.09882
11.90012
3.211262
0.866563
0.233843
0.063103
0.017028
0.004595
0.00124
0.000335
9.03E-05
2.44E-05
6.58E-06
1.77E-06
4.79E-07
1.29E-07
3.49E-08
9.41E-09
2.54E-09
6.85E-10
1.85E-10

Na 24
108.2264
85.89935
35.7014
11.77707
3.884984
1.281567
0.422759
0.139459
0.046004
0.015176
0.005006
0.001651
0.000545
0.00018
5.93E-05
1.96E-05
6.45E-06
2.13E-06
7.02E-07
2.32E-07
7.64E-08
2.52E-08
8.31E-09

Cədvəl 2.
Neytron selinin təsiri ilə SiC nanomaterialında yaranmış nisbətən az yaşama müddətinə malik radioizotoplar
Zaman
(saat)
0
0.1
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2
2.3
2.6
2.9
3.2
3.5
3.8
4.1
4.4
4.7
5

Aktivlik (kBq)
Ba 139
5.79E-01
5.51E-01
4.51E-01
3.88E-01
3.33E-01
2.87E-01
2.47E-01
2.12E-01
1.82E-01
1.57E-01
1.35E-01
1.16E-01
9.98E-02
8.59E-02
7.39E-02
6.35E-02
5.46E-02
4.70E-02

Mo 99
7.71E-01
7.24E-01
5.62E-01
4.65E-01
3.85E-01
3.19E-01
2.64E-01
2.19E-01
1.81E-01
1.50E-01
1.24E-01
1.03E-01
8.49E-02
7.03E-02
5.82E-02
4.82E-02
3.99E-02
3.30E-02

Aktivlik (MBq)
Ti 51
6.98E+00
3.36E+00
1.82E-01
2.04E-02
2.28E-03
2.56E-04
2.86E-05
3.21E-06
3.59E-07
4.03E-08
4.51E-09
5.06E-10
5.66E-11
6.35E-12
7.11E-13
7.97E-14
8.93E-15
1.00E-15

Mg 27
5.36E+01
3.48E+01
6.15E+00
1.68E+00
4.57E-01
1.25E-01
3.40E-02
9.26E-03
2.52E-03
6.88E-04
1.88E-04
5.11E-05
1.39E-05
3.80E-06
1.04E-06
2.83E-07
7.70E-08
2.10E-08

Cədvəl 1-də nisbətən çox yaşama müddətinə malik
radioizotoplar və onların aktivlikləri kBq və MBq ilə verilmişdir. Cədvəl 2-də isə az yaşama müddətinə malik ra-

V 52
1.51E+01
4.95E+00
5.65E-02
1.97E-03
6.90E-05
2.41E-06
8.43E-08
2.94E-09
1.03E-10
3.60E-12
1.26E-13
4.39E-15
1.53E-16
5.36E-18
1.87E-19
6.55E-21
2.29E-22
8.00E-24

Aktivlik (GBq)
Al 28
1.43E+00
2.20E-01
1.23E-04
4.45E-07
1.61E-09
5.84E-12
2.12E-14
7.67E-17
2.78E-19
1.01E-21
3.65E-24
1.32E-26
4.80E-29
1.74E-31
6.30E-34
2.28E-36
8.28E-39
3.00E-41

Cl 38
3.04E+00
2.72E+00
1.74E+00
1.24E+00
8.89E-01
6.36E-01
4.54E-01
3.25E-01
2.32E-01
1.66E-01
1.19E-01
8.50E-02
6.08E-02
4.34E-02
3.11E-02
2.22E-02
1.59E-02
1.14E-02

dioizotoplar və onların aktivlikləri kBq, MBq və GBq ilə
sıralanmışdır.

7

E.M. HÜSEYNOV, A.A. QƏRİBOV

mış nano SiC-də mövcud aşqar izotopların ilkin aktivlikləri 0.02kBq-3GBq intervalında dəyişir. Aşkar olunmuş
Neytron selinin təsiri altında nano SiC-də əmələ gə- izotopların radioaktivliklərinin müşahidə vaxtından asılılən radioaktiv izotopların identifikasiyası aparılıb. Nümu- lıqları və qarışıq elementlərinin tipi təyin edilib. Tədqiq
nələrin aktivliyinin şüalanma vaxtından asılılıqları tədqiq olunmuş nano SiC nümunələrində nisbətən böyük yarımolunub. Müəyyən olunub ki, nümunə daxilində qarışıq parçalanma vaxtına malik izotoplar aşkar olunub ki, onlaelementlərinin ilkin aktivlikləri və yaşama müddətləri bir- rın şüalanmadan sonrakı dövrdə nano SiC-in fiziki xassəbirindən kəskin fərqlənir. Belə ki, neytron seli ilə şüalan- lərinin şərhində nəzərə alınması təklif olunur.
______________________________
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TRIGA MARK II TİPLİ TƏDQİQAT NÜVƏ REAKTORUNDA NEYTRON SELİNİN TƏSİRİ İLƏ 3C-SiC NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN...

E.M.Huseynov, A.A.Garibov
RESERCH OF 3C-SiC NANOPARTICLES RADIOACTIVITY EXPOSED TO INFLUENCE OF NEUTRON
FLUX IN THE TRIGA MARK II TYPE RESEARCH REACTOR
The investigation of neutron irradiation (2x1013 neutron /cm2sec) in nuclear reactor of TRİGA Mark II type on silicon carbide
(3С-SiC) during 20 hours is investigated in continuous operation. It is established that the radioactive isotopes form from the both the
basic and impuritive atoms as a result of the nuclear transformation under influence of neutron flux. The kinetic regularities of the
radioacttive atom decay during 500 hours formed in the result of neutron irradiation the initial activity of which is achieved 3GBq,
are revealed. The degree of purity and radioactivity at neutron irradiation of the initial 3C-SiC nano-sample in the work conditions of
nuclear reactor are obtained.

Э.M. Гусейнов, A.A. Гарибов
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ НАНОЧАСТИЦ 3С-SiС ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕЙТРОННОГО
ПОТОКА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ТИПА TRIGA MARK II
Исследовано влияние нейтронного облучения (2x1013 нейтрон / cм2c) в ядерном реакторе типа TRİGA Mark II на карбид
кремния (3С-SiC) в течение 20 часов в непрерывном режиме. Установлено, что в результате ядерного превращения под
действием нейтронного потока, образуются радиоактивные изотопы как из основных , так и примесных атомов. Выявлены
кинетические закономерности распада радиоактивных изотопов в течение 500 часов, образовавшихся в результате
нейтронного облучения, начальная активность которых достигла 3ГБк. На основе полученных результатов определены
степень чистоты и радиоактивность при нейтронном облучении исходного образца нано 3C-SiC в условиях работы
ядерных реакторов.
Qəbul olunma tarixi: 11.05.2016
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RbNO3 VƏ Rb1-xCsxNO3 (x=0,025; 0,05; 0,1) KRİSTALLARINDA POLİMORF
ÇEVRİLMƏLƏRIN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
A.F. HƏZİYEVA, Y.G. ƏSƏDOV, N.M. NAMAZOVA
Azərbaycan MEA-nın akademik H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, Аz-1143,
Bakı, H.Cavid prospekti, 131
E-mail: sunaygun@rambler.ru
Müəyyən edilmişdir ki, RbNO3–də IV→III çevrilməsi T>427K, III→II çevrilməsi T>498K, II→I çevrilməsi T>564K
temperaturlarda baş verdiyi halda, Rb1-xCsxNO3(x=0,025;0,05;0,1) bərk məhlul monokristallarında uyğun olaraq bu çevrilmələr
393K, 421K və 497K-dən yuxarı temperaturlarda baş verir. Başqa sözlə desək, RbNO3–də Rb+ ionlarının Cs+ ionları ilə qismən əvəz
olunması çevrilmə temperaturunun kiçilməsinə səbəb olur. RbNO3-də IV və III-modifikasiya arasında müşahidə olunan xmodifikasiya isə bərk məhlul monokristalların heç birində müşahidə olunmamışdır.
Açar sözlər: Polimorfizm, tetraqonal, enantiotrop, romboedrik, modifikasiya, polimorf çevrilmə.

PACS 61.50.Ks
polimorf çevrilmələr prosesi nəticələrini tədqiqat üsullarından asılı olaraq təhlil etməyə çalışmışıq. Tədqatat nəticələri təhlilinə həm mikroskopik, həm də rentgenoqrafik
aspektdən yanaşılacaq.
Ədəbiyyat məlumatlarına [1-4] əsasən demək olar
ki, RbNO3 kristallarında müxtəlif temperaturlarda morfoloji və rentgenoqrafik üsullarla tədqiqatlar aparılmış və
maraqlı nəticələr alınmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki,
RbNO3 otaq temperaturundan ərimə temperaturuna kimi
dörd polimorf modifikasiyaya malikdir. RbNO3 birləşməsi üçün alınan kristalloqrafik məlumatları cədvəl 1-də
verilmişdir.

GİRİŞ.
Məlumdur ki, polimorf çevrilmələrin mexanizminin
araşdırılmasında morfologiya və quruluş tədqiqatları nəticələrinin polimorf çevrilmələrin qanunauyğunluqlarının
müəyyənləşdirilməsində böyük elmi və praktik əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan, qələvi metal nitratlarının və onlar əsasında alınan bərk məhlul kristallarının alınması və
müxtəlif üsullarla tədqiqi məqsədəuyğun sayılır. Bu məqsədlə, biz RbNO3 kristallarında Rb+1 ionlarının Cs+1 ionları ilə qismən əvəz etməklə aldığımz Rb1-xCsxNO3
(x=0,025;0,05;0,1) tip bərk məhlul monokristallarında

Cədvəl 1.
RbNO3-də polimorf modifikasiyaların qəfəs parametrləri və onların mövcudolma temperatur intervalı.
Qəfəs parametrləri
Maddə

Modifiya

Simmetriya

Fəza qrupu
а, Å

RbNO3

I
II
III
IV

Kubik
Romboedrik
Kubik
Triqonal

b, Å

7,32
5,48
4,35
10,48

c, Å

10,71
7,45

RbNO3 birləşməsində aparılan maraqlı tədqiqatlardan biri də morfoloji tədqiqatlar nəticəsində RbNO3-də IV
və III modifikasiyalar arasında yeni x-modifikasiyanın
müəyyən edilməsidir [5-6]. Bu modifikasiya IV→III çevrilməsindən sonra alınan kubik III-modifikasiya soyudu-

Fm3m
R3m
Fm3m
P31

Mövcudolma
temperatur
intervalı, К
564-587
492-564
437-492
aşağı 437

Ədəb
.
[1]
[2]
[3]
[4]

laraq triqonal IV-modifikasiyaya çevrilən zaman müşahidə olunur. III→x çevrilmə ani olaraq baş verir, bütün ana
kristal müəyyən istiqamətə yönəlmiş lamellərlə örtülür
(şəkil 1).

Şəkil 1. RbNO3–ün x-modifikasiyasının optik mikrofotoqrafiyası. Böyütmə 90 dəfə.
a. x-modifikasiya III→x polimorf çevrilməsindən sonra; b. x-modifikasiya relaksasiya prosesindən sonra.

131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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temperaturu təyin edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki,
IV↔III çevrilmələri zamanı IV və III modifikasiyalar arasında tarazlıq temperaturu T0=393±0.5K, III↔II çevrilmələri zamanı II və III modifikasiya kristalları arasında
tarazlıq temperaturu T0=421±0.5K, II↔I çevrilmələri zamanı I və II modifikasiya kristalları arasında tarazlıq
temperaturu isə T0=497±0.5K olmuşdur. Rb1-xCsxNO3
(x=0,025; 0,05; 0,1) bərk məhlul kristallarının kristalloqrafik məlumatları cədvəl 2-də verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Rb1-xCsxNO3 (x=0,025;0,05;0,1) bərk məhlul
monokristallarında Tçev>T0 temperaturunda IV→III polimorf çevrilməsi baş verir və çevrilmənin temperatur yubanması ∆T1K-dır. RbNO3-də isə baş verən IV→III
çevrilməsi üçün bu temperatur ∆T5K-dir [5, 6].

Həmin lamellərin sərhəddi intensiv relaksasiya prosesi nəticəsində qısa zaman anında yox olur və yalnız bundan
sonra kristalda x→IV çevrilməsi baş verir. Müəyyən olunmuşdur ki, RbNO3-də IV↔III↔II↔I çevrilmələri monokristal↔monokristal tipli, III→x çevrilməsi isə martensit
xarakterlidir. [7]-nın müəlliflərinə görə, RbNO3-də
IV↔ІІІ↔ІІ↔І polimorf çevrilmələri zamanı qarşılıqlı
çevrilən modifikasiyalar arasında kristalloqrafik oriyentasiya əlaqələri mövcuddur və bu da ana kristalın elastiklik
xassələri ilə izah olunur.
Həmçinin, [8-10]-da RbNO3-də polimorf çevrilmələr kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. Belə ki, mikroskopik üsul ilə IV↔III↔II↔I çevrilmələri zamanı qarşılıqlı çevrilən modifikasiya kristallarının böyümə morfologiyası, rentgenoqrafik üsulla həmin modifikasiya kristalları arasında kristalloqrafik istiqamət əlaqələri, habelə
IV→III və III→II polimorf çevrilmələrinin kinetikası öyrənilmişdir.
TƏCRÜBİ BÖLMƏ
Mikroskopik tədqiqatlar: Mikroskopik üsul ilə optik şəffaf kristal daxilində yeni rüşeym kristalının böyümə
morfologiyanı tədqiq etmək üçün qızdırıcı ilə təmin olunmuş MİN-8 markalı polyarizasiya mikroskopundan istifadə olunmuşdur. Proses okulyardan müşahidə edilərək,
fotoaparat və video kamera ilə çəkilişlər aparılmışdır.
Qeyd edək ki, təcrübələr polyarizələnmiş işıqda aparıldığından, polimorf çevrilmələr zamanı yeni modifikasiya
kristalının optik oxunun istiqaməti dəyişə bildiyindən, ana
və yeni yaranan kristal müxtəlif rənglərə boyanır və bu da
yaranan kristal rüşeymini mikroskop altında ətraflı tədqiq
etməyə imkan yaranır.
Mikroskopik tədqiqatlar kristal nümunənin seçimi
qarşısında xüsusi tələblər qoyur. Hər şeydən əvvəl, kristal
elə bir ölçüdə olmalıdır ki, mikroskopun görüş sahəsindən
kənara çıxmasın və onun habitusu görüş sahəsində aydın
görünsün. Bundan başqa, təcrübə üçün seçilən kristallar
imkan daxilində makrodefektlərsiz olmalıdır. Belə ki, defektlər polimorf çevrilmənin gedişinə güclü təsir göstərə
bilir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, tədqiq olunan
maddələrin kristalları əsasən prizmatik, ya da sütunvari
alındığından, təcrübələr həmin kristalların müşahidə üzünün defektsiz hissəsində aparılmışdır.
Tədqiq olunan kristallar “XЧ” markalı RbNO3 və
CsNO3-ün suda məhlulundan izotermik kristallaşma, yəni
həlledicinin sabit temperaturda buxarlandırılması yolu ilə
alınmışdır. Həmin üsulu tətbiq etməklə müxtəlif ölçülü
lövhəvari və böyüməsi [001] kristalların c oxu istiqamətində olan iynəvari kristallar alınmışdır. Tədqiqat aparmaq
üçün 1×0,5×5mm ölçülü prizmatik kristallardan istifadə
olunmuşdur. Şəkil 2-də tədqiq olunan məhlul kristallarından x=0.05 at.%-ə uyğun olanlar göstərilmişdir.
RbNO3-CsNO3 sistem birləşmələrində polimorf çevrilmələrin mexanizmini araşdırmaq məqsədi ilə, tərəfimizdən tədqiqatlar aparılmış və həmin tədqiqatlarda RbNO3də Rb+1 ionlarının Cs+1 ionları ilə qismən əvəz etməklə
aldığımız Rb1-xCsxNO3(x=0,025;0,05;0,1) bərk məhlul
monokristallarında polimorf çevrilmələrin mexanizminə
təsirini öyrənmişik [11, 12, 13].
Hər şeydən əvvəl, tədqiq olunan nümunələrdə qarşılıqlı çevrilən modifikasiya kristalları arasında tarazlıq

Şəkil 2. Rb0.95Cs0.5NO3 tərkibli bərk məhlul monokristal
Ları.

Rentgenoqrafik tədqiqatlar: Morfoloji tədqiqatların doğruluğunu sübut etmək məqsədilə Rb1-xCsxNO3
(x=0,025; 0,05; 0,1) tip bərk məhlul kristallarında quruluş
faza keçidləri rentgenoqrafik üsulla da tədqiq edilmişdir
[14, 15]. Qeyd etdiyimiz kimi tədqiqat üçün monokristallar alınmış və onların monokristallığı rentgenoqrafik olaraq sübut olunmuşdur. Tədqiqatın bu hissəsi “Bruker” firmasının D8 ADVANCE markalı ovuntu rentgendifraktometrində aparıldığından aldığımız monokristallar ovuntu
şəklinə salınmışdır. Tədqiqatlar difraktometrin 40kV,
40mA,
CuKα(λ=1.54051Å)
şüalanma
rejimində
300K<T<723K temperatur intervalında işləyən TTK450
yüksək temperatur kamerasında aparılmışdır. İlk dəfə olaraq yüksəktemperaturlu rentgenoqrafik tədqiqatlar zamanı
müəyyən olunmuşdur ki, RbNO3-dən fərqli olaraq
Rb1-xCsxNO3 (x=0,025; 0,05; 0,1) kristallarında II-modifikasiyanın parametrləri: a=3.945Å, c=8.744Å, fəza qrupu
I4 olan tetraqonal quruluşdur. Tədqiqatın nəticələri cədvəl
2-də verilmişdir. Rb1-xCsxNO3 (x=0,025; 0,05; 0,1) kristalları üçün alınan nəticələr ana kristal olan RbNO3 birləşməsi üçün alınan kristalloqrafik nəticələrlə müqayisə
edilmişdir (cədvəl 3).
Beləliklə, RbNO3 və Rb1-xCsxNO3(x=0,025;0,05;0,1)
bərk məhlul monokristallarında aparılan morfoloji və
rentgenoqrafik tədqiqatlar göstərdi ki, RbNO3-də Rb+ ionlarının Cs+ ionları ilə qismən əvəz olunması ana kristalla
müqayisədə polimorf çevrilmələrin sayına təsir göstərməsə də, bu çevrilmələrin temperaturuna təsir göstərir. Belə
ki, RbNO3-də IV→III çevrilməsi T>427K, III→II çevrilməsi T>498K, II→I çevrilməsi T>564K temperaturlarda
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nın (histerezis) RbNO3-ə (ΔT~5o) nisbətən kiçilməsi
(ΔT~1o) ana kristalda olan defektlərin çoxalması ilə bağlıdır. Bizcə, ΔT-nin kiçik qiymətlər alması da bununla əlaqəlidir.

baş verdiyi halda, həmin çevrilmələr Rb1-xCsxNO3
(x=0,025;0,05;0,1) bərk məhlul monokristallarında uyğun
olaraq 393K, 421K və 497K-dən yuxarı temperaturlarda
baş verir. Müəyyən edilmişdir ki, bərk məhlul kristallarında polimorf çevrilmələr zamanı temperatur yubanması-

Cədvəl 2.
Rb1-xCsxNO3(x=0,025;0,05;0,1) bərk məhlul monokristallarında
müxtəlif temperatur intervalında quruluş çevrilmələri.

Cədvəl 3.
RbNO3 və Rb1-xCsxNO3(x=0,025; 0,05; 0,1) bərk məhlul kristallarında polimorf modifikasiyaların
mövcüdolma temperatur intervalları.

Tərkib
RbNO3
Rb0.975Cs0.025NO3
Rb0.95Cs0.05NO3
Rb0.90Cs0.10NO3

IVmodifikasiya

IIIModifikasiya

IImodifikasiya

Imodifikasiya

300-437К

437-492К

492-564К

564-587К

300-395К

395-425К

425-500К

RbNO3-də Rb+ ionlarının Cs+ ionları ilə əvəz olunmasında Cs-nin miqdarının artması çevrilmə temperaturuna o
qədər də təsir göstərmir. Bütün nümunələrdə polimorf
çevrilmələr ana kristalın defektli yerində yeni modifikasiya kristalı rüşeyminin yaranması və böyüməsilə baş verir. Həmin defektlər bəzən yeni yaranan rüşeymin böyüməsinə istiqamətləndirici təsir göstərir.

500К-dən
ər.temp.kimi

(x=0,025; 0,05; 0,1) bərk məhlul monokristallarında polimorf çevrilmə kristal daxilində yeni modifikasiya kristalının rüşeyminin yaranması və böyüməsilə baş verir.
1. İlk dəfə olaraq yüksəktemperaturlu rentgenoqrafik
tədqiqatlarla RbNO3-dən fərqli olaraq
Rb1-xCsxNO3
(x =0,025; 0,05; 0,1) kristallarında II-modifikasiyanın parametrləri: a=3.945Å, c=8.744Å, fəza qrupu I4 olan tetraqonal quruluşa malik olduğu təyin olunmuşdur.
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А.Ф.Хазиева., Ю.Г.Асадов, Н.М. Намазова
CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ КРИСТАЛЛОВ
RbNO3 И Rb1-xCsxNO3 (х = 0,025; 0,05; 0,1)
Было установлено, что для RbNO3 структурнофазовый переход IV→III осуществляется при температуре T>427K,
III→II при температуре T>498K, а II→I при температуре T>564K. Однако эти переходы в монокристаллах
Rb1-xCsxNO3(x=0,025;0,05;0,1) в твердом растворе происходит выше температур 393K, 421K и 497K. Иными словами в
RbNO3 замена ионов Rb+ ионами Cs+ приводит к уменьшению температуры превращения. х-модификация твердых
кристаллов, между IV и III модификациями RbNO3 не наблюдалась.

A.F. Hazieva., Yu.G. Asadov, N.M. Namazova
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POLYMORPHIC TRANSFORMATIONS OF CRYSTALS
RbNO3 AND Rb1-xCsxNO3 (x = 0.025, 0.05, 0.1)
It was established that the transition in RbNO3 IV→III is carried out at a temperature T>427K, for III→II at a temperature
T>498K, and the transition for II→I at a temperature T>564K. However, transition in monocrystals Rb1xCsx NO3 (x=0,025; 0,05; 0,1)
in the solid solution occur above the temperatures 393K, 421K and 497K. Thus, the replacement of Rb+ ions in RbNO3 to Cs + ions,
are the causes of decrease the transformation temperature. The x-modification of solid crystals between IV and III modifications
RbNO3 is not observed.
Qəbul olunma tarixi: 28.06.2016
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ASPE+x HƏCM%TlInSe 2 TİP KOMPOZİTLƏRDƏ VƏ ASPE+x HƏCM%
TlInSe 2 +y HƏCM% SƏTHİ Al2O3 İLƏ ÖRTÜLMÜŞ
Al TİP NANOKOMPOZİTLƏRDƏ ELEKTRET EFFEKTİNİN TƏDQİQİ
E.M. QOCAYEV, X.R. ƏHMƏDOVA
Azərbaycan Texniki Universiteti
AZ 1073, Bakı ş., H. Cavid pr.,25.
geldar-04@mail.ru
İşdə ASP E + x həcm % T l I n S e 2 tip kompozitlərdə və ASP E + x həcm % Tl I n S e 2 +y həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al tip
nanokompozitlərdə elektret effektinin yarımkeçirici və nanohissəciyin miqdarından asılılığının tədqiqinin nəticələri verilmişdir.
Açar sözlər: səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al nanohissəciyi, ASPE, yaşama müddəti, yüklərinin effektiv səthi sıxlığı
PACS: 72ş80 Tm, 73ş61ş Ph, 73.63.Fg.

səciklərindən əlavələr etməklə alınan kompozitlərin
elektret xassələrinin tədqiqi barədə məlumatlar verilir.

GİRİŞ.
Еlекtretlərə mаrаq pоlimerlər fizikasının və кimyasının sürətlə inkişaf еtməsi ilə əlaqədardır. Praktikada tətbiq оlunan elektretlərin əksəriyyəti polimer dielektriklərdir. Оnlardan flüor pоlimerləri, pоlitеtrаftоrеtileni
(PТFЕ), sоpоlimer hекsаflüorprоpileni, tеtrаflüorеtileni
göstərmək оlar. Polyarlaşmış halını uzun müddət saxlayan
dielektrik-elektret materiallarının tətbiqolunma sahələri
sürətlə genişləndiyindən, daha stabil və yüksək elektret
xarakteristikalı materialların alınması dövrümüzün aktual
məsələlərindən biri hesab oluna bilər. Tələb оlunan хаssəli еlекtretlərin аlınmasına еhtiyac, оnların dielektrik və
еlекtrik хаssələrinin dаhа dərindən və hərtərəfli öyrənilməsini tələb еdir.
Son illər müxtəlif sıxlıqlı polimerlərə müxtəlif
mənşəli materiallardan nanohissəciklər əlavələr etməklə alınan yeni tip kompozitlərin və nanokompozitlərin
tədqiqi geniş vüsət almışdır [1-5]. O cümlədən, aşağı
sıxlıqlı polietilenə (ASPE) yarımkeçirici maddələrdən
əlavələr etməklə yeni tip kompozitlər alınaraq tədqiq
edilməkdədir [6-7]. Bu işdə ASPE-yə T lI nS e 2 birləşməsindən və səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al nanohis-

EKSPERİMENTİN METODİKASI.
Tac boşalması üsulu ilə dielektrik materialların
polyarlaşdırılması praktikada geniş yayılmışdır. Bu
üsul sadəliyi, asanlığı və müəyyən səth potensialına və
yüklərin səth sıxlıqlarına malik elektretlərin alınmasına
və bunun üçün az vaxt sərf olunmasına imkan verməsi
ilə fərqlənir [8, 9]. Şəkil 1-də kompozitlərdə elektret
yüklərinin səthi sıxlıqlarını ölçmək üçün istifadə olunan
qurğunun sxemi verilmişdir.Qurğu, üzərinə 1 elektromühərriki bərkidilmiş ağır metallik, silindrik gövdəyə malikdir. Elektromühərrikin valına dörd qanadlı 2 pəri bərkidilmişdir. Qanad torpaqlanış elektrodla yuxarı ölçmə elektrodu arasında nümunənin yerləşdiyi hissədə olur. Qanadın fırlanması zamanı elektret tərəfindən yaradılmlş sahədən yuxarı ölçmə elektrodunun ekranlaşması baş verir ki,
bu da elektrodlara ardıcıl qoşulmuş 4 ossilloqrafında dəyişən siqnalın yaranmasını kompensə edən gərginlik nizamlayıcısı ilə tənzimləməklə, 3 sabit gərginlik mənbəyinə
verilir və ossilloqraf vasitəsilə qeyd olunur.

Şəkil 1. Yüklərin səthi sıxlığını ölçmək üçün qurğu.
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
Phyics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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Elektretlərin yüklərinin effektiv səthi sıxlığı kompensasiyalı induksiya üsulu ilə
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olur. Bu, onunla əlaqədar ola bilər ki, ASPE-yə əlavə
edilmiş T lIn Se 2 yarımkeçirici doldurucusunun müəyyən
qiymətlərində yüklərin səthi sıxlıqlarının stabilliyinə nail
olunur və bu da elektret effektinin kifayət qədər uzun
müddət davam etməsinə gətirib çıxarır. Bizim fikrimizcə
elə bu səbəbdən kompozitlərin elektret halının maksimal
saxlanılma müddəti 3-5 həcm% T lI nS e 2 doldurucuları
ilə təmin olunur (şəkil 2). Tələlərin sayının optimal qiymətdən çox olması materialın elektret xassələrini pisləşdirir.
Yüklərin səthi sıxlıqlarının eksperimental tədqiqi
tərkibinə 50nm ölçülü alüminium nanohissəcikləri əlavə
edilmiş və
səthi Al2O3 ilə örtülmüş ASPE,
ASP E+3 həcm%T lI n Se 2 +7həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al(2), ASP E+5 həcm%T lI nS e 2 +5həcm% səthi
Al2O3 ilə örtülmüş Al(3); həcm ASP E+7 h əc m%
T lIn Se 2 +3həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al (4),
ASP E+1 0 həc m%T lI n Se 2 +10həcm% səthi Al2O3 ilə
örtülmüş (5) tərkibli kompozitlərdə də aparılmışdır.
Alınmış nəticələr şəkil 3-də verilmişdir. Tərkibində nanohissəcik olmayan eyni tip kompozitlərdə olduğu kimi bu
materiallarda da kiçik saxlama müddətlərində yüklərin
səthi sıxlıqlarının kəskin azalması müşahidə edilsə də,
saxlama müddətinin sonrakı artması zamanı səthi sıxlığın
tədricən azalması müşahidə edilir. Yəni, materialın
elektret halının pozulması uzun müddət davam edir.
ASP E+3 həc m%T lI n Se 2 +7həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al tərkibli nümunədə yüklərin səthi sıxlıqlarının
571 gün stabil qalması aşkar edilmişdir. Bu isə o deməkdir ki, həmin nümunə əsasında yaradılmış elektretin yaşama müddəti, təmiz ASPE əsaslı elektretlərin yaşama müddətindən 8 dəfə böyük qiymətə malikdir. Yəni müəyyən
miqdarda müəyyən edilmişdir ki, nanohissəciklərin ASPE
matrisalı, TlInSe2 əlavəli kompozitlərə daxil edilməsi,
onların əsasında yaradılmış elektret materiallarının yaşama müddətlərini kifayət qədər uzun müddət sabit saxlamasına
imkan
verir.
Tədqiq
etdiyimiz
ASP E+ x hə c m%T l I nS e 2
və ASP E+ x
həcm%
T lIn Se 2 +y həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al polimer
kompozitlərindən
olan
tacelektretlərin
yaşama
müddətlərinin T lIn Se 2 doldurucusunun və səthi Al2O3
ilə örtülmüş alüminium nanohissəciyinin həcmi miqdarından asılılığı şəkil 4, 5-də və cədvəldə verilmişdir.

(1)

düsturla hesablanır. Qeyd edək ki, təyin olunan σeff,
elektretlə elektrod arasındakı məsafədən asılı olmur. Effektiv yükün işarəsi Uk- nın işarəsinə əsasən təyin edilir.
Təsvir olunan üsul sadədir, dəqiqliyi yüksəkdir. Həmin
düsturda σeff - yüklərin səthi sıxlığı (Kl/m2), d- elektret nümunənin qalınlığı (mkm), - dielektrik nüfuzluğu əmsalı,
0- elektrik sabiti 8.85·10-12 F/m, Uk- gərginlikdir (V).
Yüklərin səthi sıxlıqlarının işarəsi verilən gərginliyin
işarəsinə görə voltmetrlə təyin edilir. Alınmış nəticələrin
ln σeff =f(tsax) şəklində qrafiki qurularaq,



t sax1  t sax2
ln  2  ln  1

(2)

ifadəsinin köməyi ilə yüklərin τ relaksasiya müddətləri
təyin edilir. Burada σ1 və σ2 müvafiq olaraq t1sax və t2sax
müddətlərində yüklərin səthi sıxlıqlarıdır.
EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN
MÜZAKİRƏSİ.
ASP E+x h əc m%T lI nS e 2 kompozitlərinin yüklərinin səthi sıxlıqlarının eksperimental tədqiqinin nəticələri
şəkil 2- də verilmişdir. Tədqiqatlar təmiz ASPE və tərkibində 1, 3, 5, 7 və 10 həcm % T lI n Se 2 olan kompozitlərdə aparılmışdır. Şəkildən göründüyü kimi xarakterik olaraq tədqiq olunan kompozitlərdə saxlama müddətlərinin
əvvəllərində yüklərin səthi sıxlıqları əvvəlcə nisbətən kəskin azalır və daha sonra uzun müddət, praktiki olaraq cüzi
azalmalar müşahidə edilir (şəkil 2). Amma x=3-5 qiymətlərinə müvafiq kompozitlərdə yüklərin səthi sıxlıqlarının
uzun müddət dəyişməz qalması aşkar edilmişdir. Bu nəticələrdən görünür ki, ASP E+ 3həcm% T lI n Se 2 və
ASP E+5 həcm%T lI n Se 2 tərkibli kompozitlər üçün
ln σeff =f(tsax)- dəyişmə xarakteri digər kompozitlərdən
fərqlənir. Belə ki, ASP E+ ( 3 - 5 ) həcm%T lI nS e 2 tərkibli
elektretlərin yaşama müddətləri təmiz ASPE-nin yaşama
müddətindən 4.5-5.5 dəfə (təqribən 335-400gün) böyük

Cədvəl
Elektretlərin yaşama müddətlərinin əlavələrin və nanohissəciklərin midqarından asılılıqları
ASPE+x həcm%TlInSe2
x%

τ,
gün

ASPE+x həcm%TlInSe2+y həcm%
səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al
x%
y%

τ, gün

10

102

10

10

153

7

160

3

7

571

5

400

5

5

307

3

335

7

3

211

1

174

0

0

73

0

73
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Şəkil 2. ASP E + x həcmi % T l I n S e 2 polimer kompozitlərin yüklərinin effektiv səthi sıxlıqlarının saxlanma müddətindən
asılılığı, burada 1- х=0; 2- x=1; 3- x=3; 4- x=5; 5- x=7; 6- x=10.

Şəkil 3. ASP E + x həcm % T l I n S e 2 +y həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al nanokompozitlərinin yüklərinin səthi sıxlıqlarının
saxlanma müddətindən asılılığı, burada 1- х=0; 2- x=3, у=7; 3- x=5, у=5; 4- x=7, у=3; 5- x=10, у=10
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ASP E + x H Ə C M % T l I n S e 2 TİP KOMPOZİTLƏRDƏ VƏ ASP E + x H Ə C M % T l I n S e 2 +y HƏCM% SƏTHİ Al2O3 İLƏ…

Şəkil 4. ASP E + x həcm % T l I n S e 2 tərkibli tacelektriklərin yaşama müddətlərinin TlInSe2 doldurucusunun həcmi miqdarından
asılılığı, burada х=0; 1; 3; 5; 7; 10.

Şəkil 5. ASP E + x h ə c m % T l I n S e 2 +y həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al kompozitlərin əsasında tacelektriklərin yaşama
müddətlərinin TlInSe2 doldurucusunun və səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al nanohissəciyinin həcmi miqdarından asılılığı,
burada х=0; 3; 5; 7; 10 və y=0; 3; 5; 7; 10

qiqi ilə müəyyən edilmişdir ki, yarımkeçirici əlavəsinin və
nanohissəciklərin miqdarının optimal qiymətlərini müəyyən etməklə, kifayət qədər yüksək yaşama müddətinə
malik yeni tip elektret materialları almaq mümkündür.

NƏTİCƏ.

ASP E+x hə c m%T l I nS e 2
kompozitlərinin və
ASP E+ x həcm% T lI nS e 2 +y həcm% səthi Al2O3 ilə örtülmüş Al nanokompozitlərinin elektret xassələrinin təd____________________________
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MODİFİKASİYA OLUNMUŞ PÖŞL-TELLER POTENSİALLI YARIMKEÇİRİCİ KVANT
ÇUXURUNDA ELEKTRONLARIN KİMYƏVİ POTENSİALI VƏ YÜRÜKLÜYÜ
M.M. BABAYEV, X.B. SULTANOVA, N.B. MUSTAFAYEV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu,
AZ 1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 131
e-mail: mirbabababayev@yahoo.com
Pöşl-Teller potensiallı yarımkeçirici kvant çuxurunda elektronların kimyəvi potensialı, dielektrik funksiya və elektronların
yürüklüyü hesablanmışdır. Yürüklüyün ionların səth sıxlığından asılılığı tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, ekranlaşma yürüklüyün
qiymətini xeyli artırır.
Açar sözlər: kvant çuxuru, dielektrik funksiya, yürüklük
PACS: 73.63.-b; 73.63.Hs

kvant çuxurunda elektronların kimyəvi potensialı, dielektrik funksiya və ekranlaşma nəzərə alınmaqla elektronların yürüklüyü hesablanmışdır.
Əgər elektronların hərəkətinin məhdudlaşdığı istiqamət olaraq (kvant təbəqəsinə perpendikulyar istiqamət) z
oxunu götürsək, modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensialını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar [2]:

GİRİŞ.
Kvant çuxurları, kvant məftilləri, kvant nöqtələri və
kvant borularının nanotexnologiyada tətbiq imkanları genişləndikcə, bu obyektlərdə baş verən fiziki proseslərin
daha ətraflı nəzəri tədqiqinə ehtiyac da artır. Yarımkeçirici kvant çuxurları, elektronların hərəkəti bir istiqamətdə
məhdudlaşmış, qalan iki istiqamətdə isə qeyri-məhdud
olan kvant təbəqələridir. Kvant çuxurlarının xassələrinin
formalaşmasında məhdudlayıcı potensialın forması mühüm rol oynayır. Bu potensialın forması dəqiq bilinmədiyi [1] üçün, müxtəlif modellərdən istifadə edilir və ən çox
istifadə olunan modellər düzbucaqlı və parabolik potensiallardır. Məlumdur ki, dar kvant çuxurlarına düzbucaqlı
potensial, nisbətən geniş kvant çuxurlarına isə parabolik
potensial daha çox uyğun gəlir. Bu işdə kvant çuxurunda
məhdudlayıcı potensial olaraq, modifikasiya olunmuş
Pöşl-Teller potensialından [2, 3] istifadə edilmişdir. Bu
potensial şəklinə görə düzbucaqlı potensialla parabolik
potensial arasındadır (bəzən buna deformasiya olunmuş
parabolik potensial deyirlər) və limit halında parabolik
potensial əsasında hesablanmış nəticələri verir. Ona görə
də, Pöşl-Teller potensialının parametrlərini uyğun qaydada seçməklə eksperimentə daha yaxşı uyğunlaşma əldə
oluna bilər. Bu işdə Pöşl-Teller potensiallı yarımkeçirici

𝜀 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 = 𝐸𝜆,𝑁 +

𝑈 𝑧 =−
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(1)

Burada 𝜆′ > 1 və 𝛼 – potensialın parametrləridir.
𝜆′ = 𝜆 + 1 əvəzləməsi aparsaq və enerjinin hesablanma
başlanğıcını ℏ2 𝛼 2 2𝑚 𝜆 𝜆 + 1 qədər aşağı sürüşdürsək, (1) potensialını
𝑈 𝑧 =

ℏ2 𝛼 2
𝜆 𝜆 + 1 tanh2 𝛼𝑧,
2𝑚

𝜆>0

(2)

şəklində yaza bilərik. Qalan iki istiqamətdə (𝑥 və 𝑦) hərəkət məhdudlaşmadığı üçün, (2) potensialına malik kvant
çuxurunda elektronların dispersiya qanunu aşağıdakı şəkildədir:

ℏ2 𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2
ℏ2 𝛼 2
; 𝐸𝜆,𝑁 =
𝜆 𝜆+1 − 𝜆−𝑁
2𝑚
2𝑚

Burada m - keçirici elektronların effektiv kütləsi, 𝑘𝑥
və 𝑘𝑦 – elektronların dalğa vektorunun, uyğun olaraq x və
y istiqamətində proyeksiyaları, 𝑁 = 0,1,2, … isə enerji
səviyyələrinin nömrəsidir (𝑁 ≤ 𝜆). Enerjinin 𝑘𝑥 və 𝑘𝑦 dən asılılığı parabolikdir, lakin (3) ifadəsindən göründüyü
kimi, parabolaların minimumları ekvidistant deyil, 𝜆-nın
verilmiş qiymətində qonşu enerji səviyyələri arasında fərq
∆𝐸𝜆,𝑁 = ℏ2 𝛼 2 2𝑚 2 𝜆 − 𝑁 − 1 .

𝜓𝑁 ,𝜆 , 𝑘 𝑥 , 𝑘 𝑦

ℏ2 𝛼 2 𝜆′ 𝜆′ − 1
.
2𝑚 cosh2 𝛼𝑧

2

(3)

Müqayisə üçün qeyd edək ki, sonsuz düzbucaqlı
kvant çuxurunda da enerji səviyyələri ekvidistant deyil
( ∆𝐸𝑁 = ℏ2 𝜋 2 2𝑚𝐿2 2𝑁 + 1 , burada L – kvant təbəqəsinin enidir), parabolik potensiallı kvant çuxurunda isə
enerji səviyyələri ekvidistantdır (∆𝐸𝑁 = ℏ𝜔0 , burada 𝜔0
– parabolik potensialın parametridir).
Elektronların enerjisinin (3) qiymətlərinə uyğun dalğa funksiyaları [2] :

𝑒 𝑖(𝑘 𝑥 𝑥+𝑘 𝑦 𝑦) 𝛼 𝜆 − 1 Γ 2𝜆 − 𝑁 + 1
𝑟 =
𝑁!
𝐿𝑥 𝐿𝑦 𝐿𝑧
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1
2

𝑃𝜆𝑁−𝜆 tanh αz .

(4)
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Burada
𝑟 𝑥, 𝑦, 𝑧
– elektronun
𝑃𝜆𝑁−𝜆 tanh αz – Lejandr funksiyalarıdır.

lığı enerjinin pilləli funksiyasıdır. Birinci səviyyədə (N=0)
hal sıxlığı sabit olub, düzbucaqlı və parabolik potensiallı
kvant çuxurlarında olduğu kimi 𝑔(𝜀) = 𝐿𝑥 𝐿𝑦 𝑚 𝜋ℏ2 .
Elektron qazının kimyəvi potensialı ( 𝜁 ) onların 2
ölçülü konsentrasiyasının (kvant təbəqəsi üzrə səth
sıxlığının) ifadəsindən tapılır:

koordinatları,

Elektronların hal sıxlığı və kimyəvi potensialı.
Ümumi halda hal sıxlığı
𝑔(𝜀) =

𝛿 𝜀𝜆,𝑁 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 − 𝜀

𝑛=

𝑁,𝑘 𝑥 ,𝑘 𝑦 ,𝜍

𝐿𝑥 𝐿𝑦 𝑚
𝜋ℏ2

𝜆
𝑁=0 𝐻

𝜀 − 𝐸𝜆,𝑁 .

𝑓0 𝜀 = 1 + exp

𝜆

𝑙𝑛 1 + exp

𝜁−

𝑁=0

ℏ2 𝛼 2
𝜆 𝜆+1 − 𝜆−𝑁
2𝑚
𝑘0 𝑇

ℏ2 𝛼 2
𝜋ℏ2 𝑛
𝜆 + 𝑘0 𝑇 ln exp
−1 .
2𝑚
𝑚𝑘0 𝑇

𝑀𝑒𝑒 =

−∞

ˎ∗

ˎ∗

∞
−∞

𝑃𝜆−𝜆 tanh Z1

2

𝜖 𝑞2

2

(8)

∞

𝛱 0,0 =

(10)

𝑔 𝜀

−

𝜀 min

𝜕𝑓0
𝑑𝑓0 ,
𝜕𝜀

2

𝑒
𝜓 𝑟 𝜓 𝑟 𝑑 3 𝑟1 𝑑 3 𝑟2 ,
𝜒 𝑟12 1 1 2 2

(12)

maları aparsaq, Pöşl-Teller potensiallı yarımkeçirici kvant
çuxurunda dielektrik funksiyası üçün alırıq:
𝜖(𝑞2𝐷 ) = 1 +

𝑃𝜆−𝜆 tanh Z2

(14) ifadəsində 𝑍1 = 𝛼𝑧1 və 𝑍2 = 𝛼𝑧2 əvəzləməsi edilib,
𝑞2𝐷 = 𝑘2 − 𝑘1 – qarşılıqlı təsirdə olan elektronların (2ölçülü) dalğa vektorlarının fərqinin moduludur. 𝜆 = 1
2𝑚𝑒 2 1 𝑞
= 1+ 2
ℏ 𝜒𝑞 2 𝛼

.

Burada 𝛱 𝜔, 𝑞 – polyarizasiya operatoru, 𝑀𝑒𝑒 isə elektron-elektron qarşılıqlı təsirin matris elementidir. Limit
halında, q→0 və ω = 0 olduqda:

𝜒 – statik dielektrik nüfuzluğu,
𝑟12 = 𝑥2 − 𝑥1 2 + 𝑦2 − 𝑦1 2 + 𝑧2 − 𝑧1 2 – elektronlar arasında məsafədir. (4) dalğa funksiyasından istifadə
etməklə (12) ifadəsində 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑦1 və 𝑦2 üzrə inteqralla𝐽𝜆 𝑞2𝐷 =

(7)

2

𝜖 𝜔, 𝑞 = 1 + 𝑀𝑒𝑒 𝛱 𝜔, 𝑞 .

(9)

𝜓1 𝑟1 𝜓2 𝑟2

−1

Səpici potensialların ekranlaşması dielektrik funksiya ilə ifadə edilir:

Qeyd edək ki, 𝐸𝜆,0 = ℏ2 𝛼 2 2𝑚 𝜆 - ən aşağı (N = 0)
enerjili parabolanın minimumudur.
∞

𝜀−𝜁
𝑘0 𝑇

Səpici potensialın ekranlaşması

Enerji səviyyələrinin dolma dərəcəsinin istənilən
qiymətində (8) tənliyinin həllindən kimyəvi potensialı
tapmaq olar. Xüsusi halda, elektronlar yalnız ən aşağı
(N = 0) enerjili parabolada yerləşirsə, onda bu tənlikdən
elektronların kimyəvi potensialı üçün alırıq:
𝜁=

(6)

elektronların tarazlıq paylanma funksiyası, k0 – Bolsman
sabiti, 𝑇 – temperaturdur. Əgər 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 üzrə cəmləmədən
inteqrallamaya keçsək və spinə görə cəmləmənin 2 vuruğuna gətirdiyini nəzərə alsaq, (3) spektrinə malik elektron
qazı üçün alırıq:

(5)

Burada 𝐿𝑥 və 𝐿𝑦 – kvant təbəqəsinin 𝑥 və 𝑦 oxu istiqamətində ölçüləri, 𝐻(𝜀 − 𝐸𝜆,𝑁 ) –Hevisayd funksiyası,
𝜆 isə 𝜆 -nın tam hissəsidir. Buradan görünür ki, hal sıx-

𝑚𝑘0 𝑇
𝑛=
𝜋ℏ2

𝑓0 𝜀 .
𝑁,𝑘 𝑥 ,𝑘 𝑦 ,𝜍

Burada

ifadəsi ilə təyin edilir (𝜍 – spin kvant ədədidir). Pöşl-Teller potensialı üçün enerji spektrinin (3) ifadəsindən istifadə etməklə alırıq:
𝑔 𝜀 =

1
𝐿𝑥 𝐿𝑦

2

𝑒𝑥𝑝 −

8𝑚 𝑒 2
ℏ2 𝜒 𝑞 2𝐷

𝑓0

𝑞2𝐷
Z − Z2
𝛼 1

ℏ2 𝛼 2
2𝑚

𝜆 𝐽𝜆 𝑞2𝐷 ,

𝑑𝑍1 𝑑𝑍2

(13)

(14)

parametrli kvant çuxurunda (𝑁 = 0) dielektrik funksiya
sadə şəklə düşür:

𝑞
4+
−1
𝑞
𝛼
𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 1, −1 +
−
𝑞
2𝛼
−1
𝛼
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𝑞
𝛼

2

.

(15)
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Kvant təbəqəsi üzrə spektrin izotrop, səpilmənin isə
kvazielastik olduğunu nəzərə alsaq, ikiölçülü elektron qazının müxtəlif səpilmə mexanizmlərindən relaksasiya
müddətini aşağıdakı ifadə ilə hesablamaq olar [4]:
1
=
𝜏𝑎𝑘

𝑊 𝑘, 𝑘 ′

1−

𝑘 2′ ,𝜍 ′

𝑘 ∙ 𝑘′
.
𝑘2

dır. (4) dalğa funksiyaları ilə hesablanmış relaksasiya
müddətləri çox mürəkkəb şəkildədir. Lakin kvant çuxurlarında aparılan eksperimentlərin əksəriyyətində nəticələrin
analizi göstərir ki, elektronlar yalnız ən aşağı enerjili
(N=0) səviyyədə yerləşir. Pöşl-Teller potensiallı kvant
çuxurunda bu o deməkdir ki, elektronların orta enerjisi
𝜀 < ℏ2 𝛼 2 2𝑚 şərtini ödəyir. Bundan sonrakı hesablamalarda biz 𝜆 = 1 halına baxacağıq. Elektronların akustik
fononların deformasiya potensialından (ak), pyezoakustik
fononlardan (𝜏𝑝𝑧 ) və aşqar ionlarından səpilməsində (𝜏𝑖 )
relaksasiya müddətləri üçün alırıq:

(16)

Burada 𝑊 𝑘 , 𝑘 ′ - vahid zamanda elektronların hər hansı
səpilmə nəticəsində 𝑘 halından 𝑘 ′ halına keçid ehtimalı1
4𝐸12 𝑘0 𝑇𝛼𝑚
=
𝜏𝑎𝑘
3𝜋𝜌ℏ3 𝜐02
1
𝑘0 𝑇𝑚 𝑒 2 𝛽 2
=
𝜏𝑝𝑧
2𝜋𝛼𝜌ℏ3 𝜐02

1

0

1

𝜖2 𝑡

0

∞

𝑡 2 𝑑𝑡
𝜖2

𝑡

1−

𝑡2

1 4𝜋 3 𝑍 2 𝑒 4 𝑚 𝑛𝑖
=
𝜏𝑖
𝜒 2 ℏ3 𝑘 2
𝐽𝑖 𝑡 = 1 +

𝑡 2 𝑑𝑡

0
1

0

1 − 𝑡2

,

(17)

𝑥2
𝜋𝑘𝑡
𝑥2 +
𝛼
𝐽𝑖2 𝑡 𝑑𝑡

𝜖2 𝑡

1 − 𝑡2

2

csch2 𝑥 𝑑𝑥,

(18)

,

(19)

𝑘𝑡
1 𝑘𝑡
𝑘𝑡
𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − +
− 𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟
.
𝛼
2 2𝛼
2𝛼

Burada t=q2/2k işarə edilib, E1 – deformasiya potensialının sabiti, – kristalın sıxlığı, v0- səsin kristalda sürəti, 𝛽 = 0.8 𝑒14 𝜒 (burada e14 – pyezopotensialın parametridir [5]), Ze və 𝑛𝑖 , uyğun olaraq, ionların yükü və
səth sıxlığıdır.

𝑗 = −2𝑒

Burada 2 vuruğu ilə spinə görə cırlaşma nəzərə alınıb,
𝜐 = 1 ℏ 𝜕𝜀(𝑘) 𝜕𝑘 = ℏ 𝑚 𝑘 isə elektronların sürətidir. Relaksasiya müddəti yaxınlaşmasında elektronların
paylanma funksiyasını

Elektrik sahəsinin intensivliyini elektronların hərəkətinin məhdudlaşmadığı istiqamətdə - kvant təbəqəsi boyunca yönəldək. Bu müstəvidə (𝑥𝑦 müstəvisində) kvantlanma olmadığından elektronların paylanma funksiyasını
tapmaq üçün Bolsmanın kinetik tənliyindən istifadə edə
bilərik. Bu təbəqə üzrə elektrik cərəyanı (spinə görə cırlaşma 2 vuruğu ilə nəzərə alınıb):
∞

0

(21)

𝑁,𝑘 𝑥 ,𝑘 𝑦

Elektronların yürüklüyü.

𝑒 2 𝑘0 𝑇
𝜍=
𝜋ℏ2

𝜐 𝑓 𝑁, 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 .

(20)

𝑓 𝑁, 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 = 𝑓0 𝜀 +

ℏ 𝑒 𝜕𝑓0
𝜏 𝜀 (𝑘 𝐸 )
𝑚 𝜕𝜀

(22)

şəklində yaza bilərik [4]. Burada 𝜏 𝜀 = (1 𝜏𝑎𝑘 +
1𝜏𝑝𝑧+1𝜏𝑖𝑜𝑛)−1 – elektronların ümumi relaksasiya müddətidir.
Elektronların yalnız birinci (N = 0) səviyyədə olduğu
halda keçiricilik üçün alırıq:

ⅇ𝑥−𝜂
𝜏 𝑘(𝑥) 𝑥𝑑𝑥,
(1 + ⅇ𝑥−𝜂 )2

Burada
𝑥 = 𝜀 𝑘0 𝑇 − ℏ2 𝛼 2 2𝑚𝑘0 𝑇 , 𝜂 = 𝜁 𝑘0 𝑇 −
2 2
ℏ 𝛼 2𝑚𝑘0 𝑇 işarə edilib.
(23) ifadəsindən cırlaşma dərəcəsinin istənilən
qiymətində elektronların 𝜇 = 𝜍 𝑒𝑛 yürüklüyünü tapmaq
olar. Xüsusi halda, güclü cırlaşmış elektron qazı üçün
𝜇 = 𝑒 ∙ 𝜏(𝑘𝐹 ) 𝑚, burada 𝑘𝐹 = 2𝜋𝑛–elektronların Fermi
səviyyəsinə uyğun dalğa ədədidir.

𝑘 𝑥 =

2 𝑚 𝑘0 𝑇 ℏ 𝑥 1

2

.

(23)

edək: 𝑚 = 0.067𝑚0 (burada 𝑚0 – sərbəst elektronun
kütləsidir), 𝜌 = 5.3 ∙ 103 kq m3 , 𝑣0 = 5.14 ∙ 103 m s ,
𝜒 = 12.9 , 𝐸1 = 7.4 eV , 𝑒14 = 0.16 C m2 [5]. Kvant
çuxurunun enini 𝐿 = 10−8 m [5] götürüb, elektronların
yalnız ən aşağı enerjili səviyyəni tutduğu hala [6, 7] baxaq.
Modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensialı 𝑧 → ∞
şərtində sabit ədədə yaxınlaşır. Bu ədədi kvant çuxurunun
hündürlüyünə () bərabər götürməklə Pöşl-Teller potensialının parametri 𝛼 - nı qiymətləndirmək olar:

Nəticələrin müzakirəsi .
Pöşl-Teller potensialından istifadə etməklə alınmış
nəzəri nəticələri GaAs/AlxGa1-xAs kvant çuxuru üçün
təhlil edək. Ədədi hesablamalarda fiziki parametrlərin
elmi ədəbiyyatda məlum olan bu qiymətlərindən istifadə

ℏ2 𝛼 2
𝜆 𝜆 + 1 tanh2 ∞ = ∆.
2𝑚
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𝜆 = 1 parametrli Pöşl-Teller potensialı ilə ifadə olunan yürüklüyün qiymətinə çox güclü təsir edir. Ekranlaşma
kvant çuxurunun hündürlüyünün ∆= 0.1 eV qiymətində olmayan halda (𝜖 = 1) (17) - (19) və (23) ifadələri ilə
(24) tənliyindən 𝛼 = 3 ∙ 108 m-1 alırıq. Ədədi hesablama- aparılan hesablamalarla müqayisə göstərir ki, ekranlaşmanın təsiri nəticəsində yürüklüyün qiyməti təqribən 4,5 dəlarda biz 𝛼 -nın bu qiymətindən istifadə edəcəyik.
(17), (18) və (19) ifadələrindən alınır ki, aşağı tem- fə artır.
peraturlarda (𝑇 = 1 − 20 K) yürüklükdə əsas rol ionlardan səpilməyə aiddir.
Şəkil 1-də elektronların səth sıxlığının 𝑛 = 1.78 ∙
1015 m-2 [6] qiymətində elektronların yürüklüyünün ionların səth sıxlığından 𝑛𝑖 = 1 − 10 ∙ 1013 m-2 intervalında asılılıq qrafiki verilmişdir (1 əyrisi). Elektronların
səth sıxlığının bu qiymətində elektronlar güclü cırlaşmış
haldadır və yürüklük temperaturdan demək olar ki, asılı
deyil. İonlardan səpilmə həlledici rol oynadığı üçün qrafik
tərs mütənasib asılılığa yaxındır. Yürüklüyün eksperimentdə tapılmış qiymətindən istifadə edərək nümunədə
elektronların səth sıxlığını tapmaq olar. [6] eksperimentində
tədqiq
olunan
nümunənin
yürüklüyünün
22.7 m2 V∙san olduğu göstərilmişdir. Qrafikdən, eləcə də
Şəkil 1. Modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensiallı ya(23) ifadəsindən alınır ki, bu yürüklük ionların səth
rımkeçirici kvant çuxurunda elektonların yürük13 -2
sıxlığının 3.0 ∙ 10 m qiymətinə uyğundur.
lüyünün aşqar ionlarının səth sıxlığından asılılıq
Şəkil 1-də müqayisə üçün səpici potensialların ekqrafiki (1- ekranlaşma nəzərə alınanda, 2-ekranlaşma nəzərə alınmayanda).
ranlaşması nəzərə alınmayanda elektronların yürüklüyünün aşqar ionlarının səth sıxlığından asılılıq qrafiki də
verilmişdir (2 əyrisi). Qrafikdən görünür ki, ekranlaşma
____________________________
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KOHERENT HALLAR BAZİSİNDƏ DİSSİPATİV
QALVANOMAQNİT CƏRƏYAN
R.Q. AĞAYEVA
Azərbaycan MEA-nın akademik H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu,
Аz-1143, Bakı, H.Cavid prospekti, 131
E-mail: a.rana@physics.ab.az
Koherent hallar təsvirində eninə kvantlaycı maqnit sahəsində qalvanomaqnit tenzorun diagonal tərkib hissəsi hesablanmışdır.
Konkret mexanizm kimi cırlaşmamış statistik halda və yüksək temperaturlarda daşıyıcıların akustik fononlardan səpilməsinə baxılmışdır.
Açar sözlər: koherent hallar, dissipativ qalvanomaqnit cərəyan.
PACS: 03.65.-w ,72.15.Gd .

Galvanomaqnit tenzorunun diaqonal komponentinin
hesablanması.

GİRİS.
1 işində koherent hallar (KH) bazisində cərəyan
daşıyıcılarının səpilməsi nəzərə alınmadığı halda da baş
verən bir sıra effektlər hesablanmışdır. Bu işin məqsədi
kvantlayıcı maqnit sahəsində yy qalvanomaqnit tenzorunun diaqonal komponentinin hesablanmasının timsalında
KH metodunun daşıyıcıların səpilməsi nəzərə alındığı
halda necə işləməsini göstərməkdir. Bu işdə bütün işarələr
1 işində istifadə edilən işarələrlə eynidir.

 yy

e
  




2

 1
 t Lim    Z p Sp pe
-1

Fudzita 2 kimi, 3 işindəki Kubo düsturunda
(5.17a) operatorlara görə bir hissəcikli təsvirə keçək.
Səpilməyə görə birinci itməyən yaxınlaşmada Vr və
cırlaşmamış statistik halda yy -i aşağıdakı şəkildə alarıq:



 Hˆ p  Hˆ 0 

e

y

burada e – elektronun yükünün mütləq qiyməti, Lim - termodinamik limit, - sistemin tutduğu həcm, =(KT)-1, T -mütləq temperatur, k- Bolsman sabitidir, p indeksi fononları göstərir, Z - statistik cəm, Ĥ p , Ĥ o - müvafiq olaraq

y



2

cp x
eH

tərkibində



nəzərə alaraq hər şeyi

a q - onun



 yy

məhv etmə operatorudur,

Vr e





i Hˆ 0  Hˆ p t /

normal hasil şəklində təqdim edək, inteqrallamanı isə 1
işindəki (25) düsturu üzrə aparaq. Nəticədə alarıq :

.








A q, q  e

 

N q  exp q  1

a q və aq operatorlarına görə

2


e2
  2  dt Lim -1  d  Vq spN q  1Aq ,q   N q A q ,q 

 0
q
0

burada

 

aq aq və aq aq hasilləri olan hədlər sıfırdan

fərqli olacaq. Bundan başqa, 1 işindəki (30) düsturunu

q

i Hˆ 0  Hˆ p t /

1

(1)

burada  q - fononun tezliyidir. Fonon dəyişənləri üzrə

şpuru çıxaraq: birincisi q -ləri bərabər olan və ikincisi,

- z oxuna paralel H



Vr  t   e

,

1
 
Ĥ p  
 q  aq aq   ;
q
2


maqnit sahəsində orbit mərkəzinin operatoru [3], y- elektronun koordinatı, px isə elektronun impulsunun x komponenti, Vr 
Vq aq exp  iqr   e.q. q , - fononun dalvektoru,

   

a q üçün  q KH daxil edək. Onda,

fononların və elektronun Vr=0 üçün hamiltonianları,  -

ğa

  y0 ,Vr  t  i

0

0

kimyəvi potensial, y0 

0 ,Vr



 Hˆ 0 

eiq t i    y

- Plank funksiyası,
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iqr 

ˆ

eiqr  t   eiH0t / eiqr eiH0t /
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kz üzrə cəmi hesablayaq. kz-dən yalnız Ĥ 0 asılıdır,
çünki

1

işindəki

(17)

düsturuna

üçün istifadə edəcəyik, k z üzrə qalan inteqral isə Puasson
tipli cədvəl inteqralına gətiriləcək. Beləliklə,

əsasən

1   2 k̂ z2 . Burada Â  və B̂  maq
Ĥ 0  c  Â0 Â0   
0
0
2  2m

nit sahəsində bozonun yaranma və məhv etmə operatorlarıdır 1. c 

eH , m – elektronun kütləsi, c – vakuummc

 

2

(4)

1
 t  i   t  i    i  
2m

(5)

Lx, Ly, Lz isə burda və bundan sonra nümunənin xətti ölçüləridir. kz üzrə cəmi çıxardıqdan sonra yy -də qalan

mək olar. k z üzrə cəmi matrisa şəklində yazaq, bu halda
yaranan  - funksiyalarından inteqralların hesablaması
iqx x iq y y

e  qz

Burada

k z müstəvi dalğasına hasili şəklində təsvir et-

e



2

kz

da işığın sürətidir. Aydındır ki, məsələnin həyəcanlanmamış dalğa funksiyasını, maqnit sahəsinə perpendikulyar
müstəvidə hərəkətə uyğun  ,  ,t KH-da dalğa funksiyasının

2 m

L

  2z

bütün operatorları Â0 , B̂0 vasitəsilə ifadə edək. Onda,

   

 D N * D M *

(6)



e ict q , M  i
q* , q  qx  iq y
2mc
2mc

N

Burada D N   , D M   - müvafiq olaraq Â



и B̂





olan hədləri ayırmaq olar və sürüşmə operatorunun xassələrindən (bax: 4 işində s. 194) istifadə edərək, onları
aşağıdakı şəklə salmaq olar:

operatorları ilə bağlı sürüşmə operatorlarıdır. Nəzərə alaq


ki, Ĥ 0 yalnız Â0 -dan, y0  i

2mc

 Bˆ


0

 Bˆ0





yalnız B̂0 -dən asılıdır. Onda asanlıqla B̂0 ilə mütənasib

isə

 y , D M *   y , D M *     qx 
 0 
 0 

 mc 

 





2

(7)

İnteqral altındakı funksiyanın -dan asılı olmamasını və nümunənin ölçülərinin məhdudluğunu 1 nəzərə alaraq 
üzrə inteqralı hesablayaq,

 

Lx Ly mc

(8)

2

Â0 -dan asılı olan hədləri ayıraq:
exp  



c



   



Aˆ0 Aˆ0 D N * exp ic Aˆ0 Aˆ0 t  i 

 

(9)



D  N * exp  ic Aˆ0 Aˆ0 t  i 

Son düsturda operatorları nizamlayaq və 1 işindən (30), (24) düsturlarını tətbiq edərək operatorların məxsusi
qiymətlərinə keçək:

    d 2 exp   N * *ei t T  exp  N ei tQ  exp  K 
1

c

c



burada

T  1  exp ic  t  i    c  ,

K  1  exp  c 
24

Q  1  exp ic  t  i  

2



(10)

(11)
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İnteqralı  üzrə 1 işindən (25) düsuruna görə hesablamaq olar:

   K 1 exp   N

2

K 1TQ



(4), (7), (8), (12) düsturlarını nəzərə alaraq

 yy 



2 m mc   
e
2 2


e2
2

 yy

2



(12)

üçün (2) ifadəsini aşağıdakı şəkildə yenidən yazmaq olar:

c 

2 

 Vq
q






qx  1

 K  dt  d   F t  i 
m

 c
0 0
2

2

 





(13)



F  t  i     e qz  Nq  1 D q, q  Nq D q, q 


2







2
D q, q  exp iq  t  i     exp  N K 1TQ

(13) düsturunda



 dt  d  F t  i  
0

  -ya
və  



(15)

t  t ,        əvəzləmələrini edək. Onda asanlıqla yəqin etmək olar ki,


İnteqralı

(14)

0

t  

olaraq t
üzrə inteqrallamanın sırasını dəyişək, t
üzrə
inteqrallamanın
konturunu
həqiqi
oxdan



funksiya



 F ( t )dt alarıq. Onda
2 

nə

oxuna keçirək və F
analitik

(16)

lim F (t )  0 olmasını nəzərdə tutaraq (16)-nın əvəzi-

görə hesablayaq. Kuboya 3 analoji

   i ,    i 
0  Im t   oblastında





1
dt d F t  i 
2  0

və
2


2  q 
 e2n
x

 yy 
 Vq  m   dtF (t )  F (t )
2  2 q
 c 0

(17) düsturunda kimyəvi potensial cırlaşmamış
statistika halında elektronların n konsentrasiyası vasitəsilə
ifadə edilmişdir. Hesablamaları davam etdirmək üçün
səpilmənin konkret mexanizmini vermək lazımdır.
Yüksək temperaturlarda akustik fononlardan səpilməyə
baxaq.
Bu
halda
məlumdur
ki,

ifadəsini

  1
R 2 q2
ct c  K 1 eict  e ict c
2
2
2



2

N q  N q  1, q  qu0 , N q Vq   1 , burada
u0- səsin sürəti,  - baxılan kristalı xarakterizə edən sabitBaxılan halda elektronlar, əsasən, dalğa vektoru

1
olan fononlarla qarşılıqlı təsirdədir, burada
R



x

  

R  
 mc 

5]. Onda inteqrala

e dx   s ( s) ,

Re s  0 , Re   0

x  q x2 ; s  3 / 2 
R2

cth c / 2 
 
2
x  q y2 ; s  1 / 2 


dqx, dqy üzrə daxil olan



s 1 x

0

1/ 2

maqnit uzunluğu



ifadəsi ilə əvəz etmək olar.
(3.381.4) 6 düsturundan istifadə edərək qx, qy, qz
üzrə cəmləri hesablayaq:

dir.

q ~ q ~

(17)

q2
1  e c  eict  e ict c
2mc K



x  qz2 ;
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(18)

 t 2  i  t  2 m  

1
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Yuxarıda göstərilən düsturları nəzərə alaraq, (17)




 yy  ne2 2  2 2m 1 / 2  ct


2

c 
  (t )   (t ) ,
2 



 (t )   t 2  i  t



1/2

cos

0

Kvant limitinə keçək, yəni

(19)



u0
 1 ict ict 
t  exp 
e e
R
 2K

c

 dt

с  1 götürək.

Daha sonra



i c t

exp e
 yy  ne2  2

ifadəsini yenidən yazaq:





/2  

exp  i c t 
2  !

 0

2  2 m 1/2 1(t )  1(t ) , ayırmasını aparaq.

 üzrə cəmi iki toplanan şəklində yazaq, onlardan birincisi  = 0, ikincisi isə  ≥ 1 olan hədlərə uyğundur.  ≥ 1
olan toplananların qeyri-elastikliyini nəzərə almırıq, çünki bu, dağılmaya gətirmir.
Nəticədə alarıq:

 yy  ne2  2




1(t )   dt t 2  i  t



1/2

cos

0

2  2 m 1/2 1(t )  1(t ) ,



1
u0
t   2  !  dt t 2  i  t
R  1
0









1/2

(20)

 exp  ic t 

(20) inteqrallarını 7 işindəki (1.3(13)) və (2.3(12)) düsturları vasitəsilə hesablamaq olar, yəni


 dt
0



cos  t
t 2  2at

sin  t

 dt

t 2  2at

0






2


2

 J 0 (a )sin a  Y0 (a )cos a 

 J 0 (a )cos a  Y0 (a )sin a 

burada J0 , Y0 - Bessel funksiyalarıdır. Məlumdur ki 8,

J0 ( z) 

(21)

z  1 olduqda,

 
 1
 

cos  z  4   8 z sin  z  4  



 

2
z

(22)

Y0 ( z ) 

2
z

 
 1
 

sin  z  4   8 z cos  z  4  



 

Buna əsaslanaraq asanlıqla göstərmək olar ki, kvant hüdudunda  >1 olan üzvlər sıfıra yaxınlaşır. Onda (20)-nin
əvəzinə alırıq:

 yy   e2n  2 
burada

3 2

 i 
i  
 2 m 1/2 ch  0 / 2  Y0  0   Y0   0  ,
 

0  u0 / R .

İndi

nəzərə

alaq

ki,

0   1 .

 yy 

Onda

сh( 0 / 2 )  1 və bundan başqa z  1 olduqda,

Y0  z   

2



ln

2
, burada ln- Eyler sabitidir.
z

2

2e2n

 2 2

(24) ifadəsi

 yy -in





2



2 m  4 kT 
ln 

kT
  0 

(23)

(24)

enerji təsvirində hesablanması

üzrə ədəbiyyatdan məlum olan nəticə ilə uzlaşır (bax:
məsələn, 5).

Nəticədə (23)-ün əvəzinə alarıq:
26
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fononlardan səpilməyə, həm də
mexanizminə tətbiq oluna bilər.

NƏTİCƏ.
Beləliklə, daşıyıcıların səpilməsini nəzərə alındığı
halda KH metodunun necə işləməsi göstərilib. Burada
işlənmiş üsul nəinki yüksək temperaturlarda akustik

istənilən

səpilmə

______________________________
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R.G. Aghayeva
DISSIPATIVE GALVANOMAGNETIC CURRENT IN THE BASIS OF COHERENT STATES
In the coherent-state representation the diagonal component of the galvanomagnetic tensor in the transverse quantizing
magnetic field has been calculated.
The scattering of carriers on acoustic phonons at high temperatures and in case of nondegenerate statistics is considered as the
concrete mechanism.

Р .Г. Агаева
ДИССИПАТИВНЫЙ ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЙ ТОК В БАЗИСЕ КОГЕРЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ
В представлении когерентных состояний вычислена диагональная компонента гальваномагнитного тензора в
поперечном квантую -щем магнитном поле. В качестве конкретного механизма рассмот- рено рассеяние носителей на
акустических фононах при высоких температурах и в случае невырожденной статистики.
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K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) MONOKRİSTALLARINDA
IIIII POLİMORF ÇEVRİLMƏNİN KİNETİKASI
1

V.İ. NƏSİROV1, R.B. BAYRAMOV1,2, E.V. NƏSİROV3
AMEA, H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutuAz-1143, Bakı, H.Cavid prospekti 131
2
Qafqaz UniversitetiAZ-0101, Bakı, Abşeron, H.Əliyev,120
3
H.Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi məktəbi, AZ-1018, Bakı, A.Naximov, 18
E-mail: rabayramov@qu.edu.az

Təqdim olunan işdə izotermik kristallaşma üsulu ilə K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) monokristalları yetişdirilmiş və optik
2

mikroskop vasitəsilə həmin kristallarda IIIII polimorf çevrilmə sürəti temperaturdan asılı olaraq ölçülmüş,   aT bT  cT

3

empirik asılılığ müəyyən edilmişdir. Burada T=Tçev-T0 olub, Tçev-çevrilmə, T0 - isə tarazlıq temperaturudur. a, b, c əmsalları müxtəlif qiymətlərə malikdir. Sürət ölçmələri əsasında prosesin aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır.
Açar sözlər: modifikasiya, böyümə sürəti, polimorf çevrilmə, kinetika, aktivləşmə enerjisi
UOT: 621.315.592

Böyük elmi-texniki əhəmiyyətinə baxmayaraq, polimorf çevrilmələrin kinetikası kifayət qədər öyrənilməmişdir. Bunun əsas səbəbləri bərk cisimlərdə polimorf çevrilmələrə müxtəlif faktorların, o çümlədən kristalın ölçülərinin, defektlilik dərəcəsinin, böyümə morfologiyasının, aşqarların və s. təsiridir. Bu çevrilmələr bir modifikasiya daxilində digər modifikasiya kristalının rüşeyminin yaranması və böyüməsi ilə baş verdiyindən burada müəyyən
enerji sərf olunur. Başqa sözlə desək, polimorf çevrilmənin baş verməsi üçün müəyyən aktivləşmə enerjisi tələb
olunur ki, bu da quruluş yenidənqurulmasının xarakterindən və nə dərəcədə baş verməsindən asılıdır. Sürət ölçmələri prosesin aktivləşmə enerjisini qiymətləndirməyə və
çevrilmənin mexanizmini aydınlaşdırmağa imkan verir.
Onu da qeyd edək ki, qələvi metalların nitrat birləşmələri və onların bərk məhlullarında polimorf çevrilmələrin mexanizminin tədqiqi həm elmi, həm də böyük prak-

tiki əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, alınan təcrübi nəticələr
polimorf çevrilmələrin quruluş aspektindən bitkin nəzəriyyənin verilməsində faydalı ola bilər. Eyni zamanda,
tədqiq olunan maddələr partladıcı obyektlərdə, pirotexnikada, dərman preparatları sənayesində və b. sahələrdə
geniş tətbiq olunduğundan, alınan nəticələr praktik baxımdan əhəmiyyətlidir.
Otaq temperaturundan ərimə temperaturuna kimi kalium nitrat kristalında bir, rubidium nitratda isə üç polimorf çevrilmə baş verir. Bu çevrilmələr enantiotrop tiplidir. Kalium nitrat soyudulan zaman iki monotrop, IIII
və III çevrilməsi baş verə bilər. Apardığımız təcrübələr
göstərmişdir ki, KNO3-də müşahidə olunan I-modifikasiya tədqiq etdiyimiz K1-xRbxNO3 kristallarında mövcud deyildir [1, 2]. Kalium və rubidium nitrat kristallarının kristalloqrafik məlumatları cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1.

Kristal qəfəsin
parametrləri

Sinqoniya
rombik

KNO3

RbNO3

romboedrik
kubik
romboedrik
kubik
triqonal

Fəza
qrupu

Mövcud olma
temperatur
intervalı Т, К

Ədəbiy
yat

Maddə

Kalium və rubidium nitrat kristallarının kristalloqrafiyası

a, Å

b, Å

c, Å

4.41

9.17

6.42

Pnma

300–400

3

7.41
4.35
7.32
5.48
4.30
10.48

-

10.71
9,11
10.71
7.45

R3 m

400–610
383–397
564–587
492–564
437–492
<437

4
5
6
7
8
9

R3 m
Fm3m
R3m
Pm3m
P31m

Burada T=Tçev-T0 olub, Tçev -çevrilmə, T0 isə II və III modifikasiya kristalları arasında tarazlıq temperaturudur.
Empirik ifadəyə daxil olan a, b, c sabitlərinin qiymətləri cədvəl 2-də verilmişdir...
Cədvəl 2.
Empirik düstura daxil olan a, b, c sabitlərinin qiymətləri
Maddə
K0,985Rb0,015NO3
K0,965Rb0,035NO3
K0,955Rb0,045NO3

131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

Çevrilmə
IIIII
IIIII
IIIII

a, dər-1
-0,1482
-0,40098
0,0319
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b, dər-2
0,5575
0,671
0,5163

c, dər-3
-0,01013
0,001935
0,0102

K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) MONOKRİSTALLARINDA IIIII POLİMORF ÇEVRİLMƏNİN KİNETİKASI

IIIII çevrilmə zamanı =f(T) asılılığı üçün aşağıdakı
empirik münasibət müəyyən edilmişdir:

K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) monokristallarının II-modifikasiyası otaq temperaturunda KNO3 və
RbNO3-ün distillə olunmuş suda həll olunmuş məhlulundan izotermik kristallaşma üsulu ilə alınmışdır. Alınan nümunələr müstəvi lövhə və iynəvari formada olmuşdur.
Təcrübə zamanı 10,510 mm ölçülü iynəvari kristallardan istifadə edilmişdir. İynənin boyu [001] kristalloqrafik
istiqamətdə olmuşdur.
Təcrübələr qızdırıcı ilə təmin olunmuş МИН-8 mikroskopunda [10]-da verilən üsulla aparılmışdır. Həmin
üsul kristalın eyni [hkl] üzündə ölçmələri aparmağa imkan verir. Temperatur ölçmələri ucu kristalın səthinə toxunan termocüt vasitəsi ilə aparılmış və temperatur ölçmələrinin dəqiqliyi 373K-də ±1K olmuşdur.

Шякил 1. K

0,955

Rb

0,045

  aT  bT 2  cT 3
K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) kristallarında
IIIII polimorf çevrilmələri zamanı III-modifikasiya
kristallarının böyümə sürətinin temperatur asılılığı üçün
alınan nəticələr cədvəl 3-də verilmişdir. Cədvəl 3-dən göründüyü kimi hər üç nümunədə temperatur artdıqca,
IIIII çevrilmənin sürəti artır. =f(T) asılılığı hər üç
nümunə üçün eyni xarakterli olduğundan şəkil 1-də yalnız
bir kristal üçün (K0,955Rb0,045NO3) həmin asılılıq qrafik
olaraq verilmişdir. Şəkil 1-dən göründüyü kimi təcrübədən və empirik düsturdan alınan nəticələr bir-birilə yaxşı
uzlaşır. Digər tərəfdən cədvəl 3-dən görünür ki, KNO3-də
K+ ionlarının Rb+ ionları ilə qismən əvəz olunması IIIII
çevrilmə sürətinin artmasına səbəb olur. Doğrudan da,
T=10K temperaturda KNO3-də IIIII çevrilmə sürəti
2 sm
olduğu halda, K0,985Rb0,015NO3-də
4 ,68  10
san
sm
2 sm
63 ,982  10
, K0,965Rb0,035NO3-də 64 ,87  10 2
,
san
san
sm
K0,955Rb0,045NO3-də 64 ,725  10 2
-dir. Başqa sözlə
san
desək, KNO3-də K+ ionlarının Rb+ ionları ilə qismən əvəz
olunması IIIII çevrilmə sürətinin 14 dəfə artmasına
səbəb olur.
Alınan nəticələr maye fazadan kristal böyüməsi
üçün verilən bir sıra tənliklərlə yoxlanılmış və M. Folmerin ikiölçülü kristallaşma üçün verdiyi tənliklə yaxşı
uzlaşmışdır [11]:

NO kristalında =f(T) asılılıq qra3

fiki -təcrübi nəticələr, O-emprik düsturdan hesablanan nəticələr.

Hər tərkibin altı nümunəsində ölçmələr aparılaraq
alınan nəticələr “MATLAB” proqramı ilə işlənilmiş və

   1 exp( 

2
T

)( 

3
)
T0 T
Cədvəl 3.

K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) kristallarında sürət ölçmələrindən alınan nəticələr.

ΔT,K

x=0,015

x=0,035

 təc ּ 10-2

 hes ּ 10-2

1
2

sm/san
0,182
2.840

sm/san
0,419
2,015

3
4
5
6
7
8

4,422
8,282
15,740
21,140
28,146
40,780

4,846
8,976
14,463
21,369
29,755
39,681

51,672
63,982

51,208
64,398

9
10

To,K

455±1

To,K

452±1

 təc ּ 10-2

x=0,045

 hes ּ 10-2

sm/san
0,580
2,180

sm/san
0,263
1,881

4,590
8,780
15,632
21.880
29,720
41,980

4,862
9,221
14,968
22,115
30,674
40,656

51,682
64,870

52,073
64,937
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To,K

450±1

 təc ּ 10-2

 hes ּ 10-2

sm/san
0,230
3,742

sm/san
0,845
2,785

5,850
9,412
16,380
22,842
29,852
41,640

5,879
10,189
15,777
22,703
31,030
40,817

52,418
64,725

52,126
65,019
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kristal səthinə keçən molekulların sayı, k3-iki ölçülü
kristal rüşeyminin yaranmasına sərf olunan enerjidir.

 1
Tədqiq olunan nümunələr üçün ln   f 
 T0 T





asılılığı düz xətt verir. Şəkil 2-də həmin asılılıq yalnız bir
nümunə, K0,985Rb0,015NO3 üçün verilmişdir (şəkil 2).
Düz xəttin meylinə görə k2 və k3 hesablanmış və
K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) kristallarında II→III
çevrilmənin aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır. Alınan
nəticələr cədvəl 4-də verilmişdir.
Cədvəl 4.
K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) bərk məhlul
kristalları üçün II→III çevrilməsində k2, k3 əmsallarının
və aktivləşmə enerjisinin qiymətləri.

Şəkil 2. K0,985Rb0,015NO3 kristalında II→III çevrilməsi üçün ln(υ)~f(1/ T0∆T) asılılığının qrafiki.
Maye fazadan kristal böyüməsi üçün alınan bu
tənliyi bərk fazadan kristal böyüməsinə tətbiq etdikdə k2molekulların ana kristaldan yeni böyüyən kristal səthinə
keçməsi üçün lazım olan enerji həddini nəzərə alan sabit
olub,

E
R

Aktivləşmə
enerjisi
E, k C/mol
103,6

Tərkib

k2,dər

K0,985Rb0,015NO3

12467

4855

K0,965Rb0,035NO3

12130

5320,8

100,8

K0,955Rb0,045NO3

12224

4475,5

101,59

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi KNO3-də K+1 ionlarının
Rb+1 ionları ilə qismən əvəz olunması IIIII polimorf
çevrilmənin aktivləşmə enerjisinin artmasına səbəb olur.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, KNO3 üçün IIIII
kC
çevrilmənin aktivləşmə enerjisi 97 ,8
-dur.
mol

-ə bərabərdir. Burada E, 1mola düşən aktivləşmə

enerjisi, R-universal qaz sabitidir. Tənlikdə T0-qarşılıqlı
çevrilən modifikasiya kristalları arasındakı tarazlıq
temperaturu,
T-temperatur yubanması, d-kristal
qəfəsində atomlararası məsafə, B-ana kristaldan böyüyən
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V.I.Nasirov, R.B.Bairamov, E.V.Nasirov
KINETICS OF THE POLIMORPHIC TRANSITION IIIII IN
K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) SINGLE CRYSTALS
K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045) single crystals are obtained by the method of isothermic crystallization.The polymorphic
transition IIIII velocity is measured by the optical microscopy method. The following empiric dependence between  and T:
2

3

  aT  bT  cT ,where Т=Тпр-Т0, Тпр is thermal critical point, Т0 is temperature of phase balance, a, b, c – crystal lattice
parameters, is established. The process activation energy is calculated on the base of the obtained data.
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В.И.Насиров, Р.Б.Байрамов, Е.В.Насиров
КИНЕТИКА ПОЛИМОРФНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ IIIII В МОНОКРИСТАЛЛАХ
K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045)
Методом изотермической кристаллизации получены монокристаллы K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045). Методом
оптической микроскопии измерена скорость полиморфных превращений IIIII и установлена следующая эмпирическая
2

3

зависимость между  и T:   aT  bT  cT , где Т=Тпр-Т0,; Тпр-температура превращения, Т0-температура равновесия фаз, a, b, c – параметры кристаллической решетки. На основе полученных данных вычислена энергия активации
процесса.
Qəbul olunma tarixi: 12.09.2016
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İ
i0001

ibtidai funksiya

primitive function

первообразная функция

i0002
i0003

ibtidai kök
ibtidai vеktor

primitive root
primitive vector

первообразный корень
первообразный вектор

i0004

icazə vеrilmə vaxtı

permit time

время разрешения

i0005
i0006
i0007

içi boş fəza (vakuum)
içi boş katodlu lampa
içi boş kеçirici

vacuum
hollow-cathode lamp
hollow conductor

пустое пространство (вакуум)
лампа с полым катодом
полый проводник

i0008
i0009
i0010

içi boş prizma
içlik
idarə olunan fırlanma sürətinə
malik mühərrik
idarə olunan obyеkt (hədəf),
tənzim еdilən obyеkt
idarə olunan pеyk

empty prism
core, plunger, slug, triblet
adjustable speed motor

полая призма
сердечник
двигатель с регулируемой
скоростью вращения
управляемый объект,
регулируемый объект
пилотируемый спутник

controlled thermonuclear fusion

i0014

idarə olunan tеrmo-nüvə
sintеzi
idarə olunma funksiyası

control function

управляемый термоядерный
синтез
функция управления

i0015

idarə olunmaq

controllability

управляемость, регулируемость

i0016

idarə еdən blok

control block

управляющий блок

i0017

idarə еdən cərəyan

control current

управляющий ток

i0018

idarə еdən gərginlik

control voltage

управляющее напряжение

i0019

idarə еdən hеsablama maşını

control computer

управляющая вычислительная
машина

i0020

idarə еdən kart

control card

управляющая карта

i0021

idarə еdən klapan

pilot valve

i0022

idarə еdən məlumatlar

control data

контрольный (управляющий)
клапан
управляющие данные

i0023

idarə еdən proqram

control program

управляющая программа

i0024

idarə еdən sahə

control field

управляющее поле

i0025

idarə еdən şəbəkə (tor)

control grid

управляющая сетка

i0026

idarə еdən siqnal

control signal

управляющий сигнал

i0027

idarə еdən söz

control word

управляющее слово

i0028

idarə еdən sеçmə söz

access control word

управляющее слово выборки

i0011
i0012
i0013
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ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
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controlled object
manned satellite
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i0029

idarə еdən yaddaş

control storage

управляющая память

i0030

idarə еdən еlеktrod

control electrode

управляющий электрод

i0031

idarə еdən еlеmеnt

controlling element

управляющий элемент

i0032

idarəеdici pult

пульт управления

i0033

idarə еdilmənin qеyd dəftəri

control board, control panel,
control desk
control register

i0034

idarə еtmə, idarə

control

управление

i0035

idarəetmə əmri

control instruction

команда управления

i0036

idarəеtmə mеxanizmi

control mechanism

механизм управления

i0037

idioxromatik rəng

idiochromatic colouring

идиохроматическая окраска

i0038

idеal transformator

ideal transformer

идеальный трансформатор

i0039

idеal axıcı mühit

perfect fluid

идеальная текучая среда

i0040

idеal cərəyan

ideal current

идеальный ток

i0041

idеal güzgü

ideal mirror

идеальное зеркало

i0042

idеal izotеrm

ideal isotherm

идеальная изотерма

i0043

idеal kristal

ideal crystal

идеальный кристалл

i0044

idеal kеçirici

perfect conductor

идеальный проводник

i0045

idеal mayе

perfect liquid, frictionless liquid

идеальная жидкость

i0046

idеal məhlul

ideal solution

идеальный раствор

i0047

idеal plastik cisim

perfectly plastic body

идеально пластическое тело

i0048

idеal qaz

ideal gas

идеальный газ

i0049

idеal qazlar qanunları

laws of ideal gases

законы идеальных газов

i0050

idеal qəfəs

ideal lattice

идеальная решѐтка

i0051

idеal vakuum

ideal vacuum

идеальный вакуум

i0052

idеal xətt

ideal line

идеальная линия

i0053

idеal еlastik cisim

perfectly elastic body

идеально упругое тело

i0054

idеal еlastiklik

ideal elasticity

идеальная упругость

i0055

idеallaşdırılmış diod

idealized diode

идеализированный диод

i0056

idеallaşdırma

idealization

идеализация

i0057

idеal sistеm

ideal system

идеальная система

i0058

idеmpotеnt matrisa

idempotent matrix

идемпотентная матрица

i0059

idеmpotеntlik qanunu

idempotent law

закон идемпотентности

i0060

idеmpotеnt еlеmеnt

idempotent element

идемпотентный элемент

i0061

idеntifikasiya (еyniləşdirmə)

identification

идентификация

i0062

idеntifikator

identifier

идентификатор

i0063

idiostatik

idiostatic

идиостатический

i0064

ifrat adiabatik qradiyеnt

superadiabatic lapse rate

сверхадиабатический

i0065

ifrat alçaq tеmpеratur

ultralow temperature

сверхнизкая температура

i0066

ifrat axıcı faza

superfluid phase

сверхтекучая фаза

i0067

ifrat axıcı hal

superfluid state

сверхтекучее состояние

i0068

superfluid

i0069

ifrat axıcı mühit, ifrat axıcı
maye
ifrat axıcılıq

superfluidity

сверхтекучая среда,
сверхтекучая жидкость
сверхтекучесть

i0070

ifrat cərəyan

overcurrent

сверхток

i0071

ifrat çökmüş

reprecipitation

i0072

ifrat doydurma

supersaturate

переосаждение, вторичное
осаждение
пересыщать, пересытить
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i0073

ifrat doyma

supersaturation

пересыщение

i0074

ifrat doymuş bərk məhlul

supersaturated solid solution

пересыщенный твѐрдый раствор

i0075

ifrat doymuş buxar

supersaturated steam

пересыщенный пар

i0076

ifrat doymuş hal

oversaturation state

состояние пересыщения

i0077

ifrat doymuş hava

supersaturated air

пересыщенный воздух

i0078

ifrat doymuş məhlul

supersaturated solution

пересыщенный раствор

i0079

ifrat həyəcаnlanma

overexcitation

перевозбуждение

i0080

ifrat incə qarşılıqlı təsir

hyperfine interaction

сверхтонкое взаимодействие

i0081

ifrat incə quruluş

hyperfine structure

сверхтонкая структура

i0082

ifrat incə quruluş dərəcəsi

hyperfine level

уровень сверхтонкой структуры

i0083

ifrat incə quruluşun xətlərə
ayrılması, ifrat incə
parçalanma
ifrat kiçik dənəli aydınlaşdırıcı
prеparat

hyperfine structure splitting

расщепление сверхтонкой
структуры, сверхтонкое
расщепление
сверхмелкозернистый
проявитель

i0085

ifrat kritik

supercritical

i0086

ifrat kritik təzyiq

supercritical pressure

сверхкритический,
надкритический
сверхкритическое давление

i0087

ifrat kеçirici bolomеtr

superconducting bolometer

сверхпроводящий болометр

i0088

ifrat kеçirici hal

superconducting state

сверхпроводящее состояние

i0089

ifrat kеçirici maqnit

superconducting magnet

сверхпроводящий магнит

i0090

ifrat kеçirici mеtal

superconducting metal

сверхпроводящий металл

i0091

ifrat kеçirici naqil

superconductor

сверхпроводник

i0092

ifrat kеçirici еlеmеnt

superconducting element

сверхпроводящий элемент

i0093

ifrat kеçiricilik

superconductivity

сверхпроводимость

i0094

ifrat mümkün kеçid

superallowed transition

сверхразрешѐнный переход

i0095
i0096

ifrat nəhəng ulduz, ifrat nəhəng
ifrat qalaktika

supergiant star
supergalaxy

звезда-сверхгигант, сверхгигант
сверхгалактика

i0097

ifrat qısa impuls

ultrashort pulse

сверхкороткий импульс

i0098

ifrat qızma

superheating

перегрев, перегревание

i0099

ifrat qızmış buxar

перегретый пар

i0100

ifrat qızmış mayе

superheated liquid, superheated
steam (vapor)
superheated liquid

i0101

ifrat qızmış su buxarı

superheated steam

перегретый водяной пар

i0102

ifrat qradiyеntli külək

supergradient wind

сверхградиентный ветер

i0103

ifrat quruluş

superstructure

сверхструктура

i0104

ifrat rеgеnеrasiya,
supеrregеnеrasiya
ifrat rеgеnеrativ qəbulеdici,
supеrregеnеrativ qəbulеdici

superregeneration

сверхрегенерация,
суперрегенерация
сверхрегенеративный приѐмник ,
суперрегенеративный приѐмник

i0106

ifrat sinxron sürət

supersynchronous speed

сверхсинхронная скорость

i0107

ifrat soyudulmuş mayе

supercooled liquid

переохлажденная жидкость

i0108

ifrat soyuma

supercooling

переохлаждение

i0109

ifrat soyumuş buxar

supercooled vapor

переохлаждѐнный пар

i0110

ifrat soyumuş hal

supercooled state

переохлаждѐнное состояние

i0111

ifrat soyumuş mayе

supercooled liquid

переохлаждѐнная жидкость

i0112

ifrat soyuq duman

supercooled fog

переохлаждѐнный туман

i0113

ifrat soyuq yağış

supercooled rain

переохлаждѐнный дождь

i0114

ifrat soyutmaq

supercool

переохлаждать (переохладить)

i0084

i0105

superfine-grain developer

superregenerative receiver
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i0115

ifrat sürətli nеytron

ultrafast neutron

сверхбыстрый нейтрон

i0116

ifrat yığılma

overconvergence

сверхсходимость

i0117

ifrat yüksək gərginlik

extra-high voltage, extra-high
tension

сверхвысокое напряжение

i0118
i0119

ifrat yüksək təzyiq
ifrat yüksək struktur

superhigh pressure
superstructure, superlattice

сверхвысокое давление
сверхструктура

i0120

ifrat yüksək

ultrahigh

сверхвысокий

i0121

ultrahigh pressure mercury lamp

i0122

ifrat yüksək təzyiqli civə
lampası
ifrat yüksək tеmpеratur

ultrahigh temperature

ртутная лампа сверхвысокого
давления
сверхвысокая температура

i0123

ifrat yüksək tеzlik

ultrahigh frequency

сверхвысокая частота

i0124

ultrahigh frequency band

диапазон сверхвысоких частот

i0125

ifrat yüksək tеzliklər
diapazonu
ifrat yüksək vakuum

ultra-high vacuum

сверхвысокий вакуум

i0126

ifrat yüksək vakuum tеxnikası

ultrahigh-vacuum technique

сверхвысоковакуумная техника

i0127

ifrat yüksək еnеrji

ultrahigh energy

сверхвысокая энергия

i0128

ifrat yеni ulduz

supernova

сверхновая звезда

i0129

ifratkеçiricilik cərəyanı

superconduction current

ток сверхпроводимости

i0130

ikiatomlu molеkul

two-atom molecule

двухатомная молекула

i0131

ikiatomlu qaz

diatomic gas

двухатомный гaз

i0132

iki cisim məsələsi

two-beam problem

задача двух тел

i0133

double precision

удвоенная (двойная) точность

i0134

iki dəfə artırılmış (ikiqat)
dəqiqlik
iki dəfə böyümüş amplitud

total amplitude

удвоенная амплитуда

i0135

iki fotonlu udulma spеktri

two-photon absorption spectrum

i0136

iki fazalı sistеm

two-phase system

спектр двухфотонного
поглощения
двухфазная система

i0137

iki fononlu hal

two-photon state

двухфононное состояние

i0138

iki fotonlu fluorеssеnsiya

two-photon fluorescence

двухфотонная флуоресценция

i0139

iki fotonlu həyəcanlanma

two-photon excitation

двухфотонное возбуждение

i0140

iki fotonlu kеçid

two-photon transition

двухфотонный переход

i0141

iki fotonlu lazеr

two-photon laser

двухфотонный лазер

i0142

iki fotonlu prosеs

two-photon process

двухфотонный процесс

i0143

iki fotonlu şüalanma

two-photon emission

i0144

iki fotonlu udulma

two-photon absorption

двухфотонное излучение,
двухфотонное испускание
двухфотонное поглощение

i0145

iki fotonlu udulma prosеsi

two-photon absorption process

i0146

iki gözlə görmə

two-eyed vision

процесс двухфотонного
поглощения
зрение двумя глазами

i0147

iki hədli tənlik

binomial equation

двухчленное уравнение

i0148

iki istiqamətdə işləyən nasos

насос двойного действия

i0149

iki istiqamətli antеnna

double-acting pump, sucking and
forcing pump
bilateral antenna

i0150

iki iştirakçının oyunu

two-person game

игра двух участников

i0151

iki kaskadlı güclənmə

two-stage amplification

двухкаскадное усиление

i0152

iki komponеntli nеytrino

two-component neutrino

двухкомпонентное нейтрино

i0153

iki komponеntli sistеm

two-component system

i0154

iki kontaktlı açar

double-pin key

двухкомпонентная (бинарная)
система
двухконтактный ключ

i0155

iki kristallı spеktromеtr

double-crystal spectrometer

двухкристальный спектрометр
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i0156

iki modlu gеnеrasiya

two-mode oscillation

двухмодовая генерация

i0157

iki ölçülü axın

two-dimensional flow

двухмерное течение

i0158

iki ölçülü fəza

two-dimensional space

двухмерное пространство

i0159

iki ölçülü hərəkət

two-dimensional motion

двухмерное движение

i0160

iki ölçülü kristal

two-dimensional crystal

двухмерный кристалл

i0161

iki ölçülü kristal qəfəs

two-dimensional lattice

двухмерная (кристаллическая)
решѐтка

i0162

iki ölçülü modеl

two-dimensional model

двухмерная модель

i0163

iki ölçülü qəfəs (şəbəkə)

two-dimensional lattice

двухмерная решетка

i0164

iki ölçülü holoqram

two-dimensional hologram

двухмерная голограмма

i0165

iki ölçülü şəkil (xəyal)

two-dimensional image

двухмерное изображение

i0166

iki ölçülü sistеm

two-dimensional system

система двухмерная

i0167

iki oxlu gərilmə (uzadılma)

biaxial tension

двухосное растяжение

i0168

iki pilləli həyəcanlanma

two-steel excitation

двухступенчатое возбуждение

i0169

iki qütblük

two-terminal network

двухполюсник

i0170

iki qütblü fəal еlеmеnt

bipolar active element

биполярный активный элемент

i0171

iki qütblü günəş ləkəsi

bipolar sunspot

биполярное солнечное пятно

i0172

iki qütblü intеqral sxеm

bipolar integrated circuit

биполярная интегральная
(микро-) схема

i0173

iki qütblü koordinatlar

bipolar coordinates

биполярные координаты

i0174

iki qütblü qəfəs

bipolar cell

биполярная клетка

i0175

iki qütblü tranzistor

bipolar transistor

биполярный транзистор

i0176

iki qütblü еlеktrod

bipolar electrode

биполярный электрод

i0177

iki rəngli piromеtr

two-color pyrometer

двухцветовой пирометр

i0178

iki rеzonatorlu klistron

double-resonator klystron

двухрезонаторный клистрон

i0179

iki səviyyəli mazеr

two-level maser

двухуровневый мазер

i0180

iki səviyyəli sistеm

two-level system

двухуровневая система

i0181

iki silindrli nasos

two-cylinder pump

двухцилиндровый насос

i0182

iki şüalı fotomеtr

double-beam photometer

двухлучевой фотометр

i0183

iki şüalı intеrfеromеtr

two-beam interferometer

двухлучевой интерферометр

i0184

iki şüalı intеrfеrеnsiya

two-beam interference

двухлучевая интерференция

i0185

iki şüalı spеktromеtr

double-beam spectrometer

двухлучевой спектрометр

i0186

iki taktlı gücləndirici

push-pull amplifier

i0187

iki taktlı gеnеrator

push-pull oscillator

двухтактный (пушпульный)
усилитель
двухтактный (пушпульный)
генератор

i0188

iki taktlı sxеm

push-pull circuit

двухтактная схема

i0189

iki təbəqəli sarğı

double-layer winding

двухслойная обмотка

i0190

iki tərəfdən (çəbhədən) idarə
еtmə

on-off control

i0191

iki tərəfə istiqamətlənmiş
mikrofon

bidirectional microphone

двухпозиционное управление,
двухпозиционное
регулирование, управление типа
"включено-выключено"
двусторонне направленный
микрофон

i0192

iki tərəfli udulma

two-sided absorption

двустороннее поглощение

i0193
i0194

iki valеntli
iki vattmеtr mеtodu

bivalent
two-wattmeter method

двухвалентный
метод двух ваттметров

i0195

iki yarım pеriodlu düzləndirmə

full-wave rectification

двухполупериодное
выпрямление
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full-wave magnetic amplifier

i0197

iki yarım pеriodlu maqnit
gücləndiricisi
iki yarım qütblü еlеktrik açarı

i0198

iki zərrəcikli hal

two-particle state

двухполупериодный магнитный
усилитель
двухполюсный выключатель,
двухполюсный переключатель
двухчастичное состояние

i0199

iki zərrəcikli qarşılıqlı təsir

two-particle interaction

двухчастичное взаимодействие

i0200

iki zərrəcikli sistеm

two-particle system

двухчастичная система

i0201

iki zolaqlı fırlanma
hipеrboloidi

two-sheeted hyperboloid of
revolution

двуполостный гиперболоид
вращения

i0202

iki zolaqlı hipеrboloid

hyperboloid of two sheets

двуполостный гиперболоид

i0203

iki еlеktrodlu lampa

two-electrode lamp

двухэлектродная лампа

i0204

iki еlеktronlu rabitə

two-electron bond

двухэлектронная связь

i0205

iki еlеktronlu sistеm

two-electron system

двухэлектронная система

i0206

ikiatomlu molеkul

diatomic molecule

двухатомная молекула

i0207

ikiatomlu qaz

diatomic gas

двухатомный газ

i0208

ikidolamlı qoniomеtr

two-circle goniometer

двукружный гониометр

i0209

ikifazalı

two-phase; diphase, biphase

двухфазный

i0210

ikifazalı mühərrik

two-phase motor

двухфазный двигатель

i0211

ikifazalı sistеm

two-phase system

двухфазная система

i0212

ikifazalı sеvromühərrik

two-phase servomotor

духфазный сервомотор,
двухфазный серводвигатель

i0213

ikifazalı transformator

two-phase transformer

двухфазный трансформатор

i0214

ikifazalı cərəyan

biphase current

двухфазный ток

i0215

ikifotonlu spontan şüalanma

spontaneous two-photon emission

i0216

ikili kristal

twin

спонтанное двухфотонное
испускание
двойник, двойниковый кристалл

i0217

ikili quruluş

twin structure

i0218

ikili sındıran kristal

birefringent crystal

двойниковая структура,
двойниковое строение
двоякопреломляющий кристалл

i0219

ikili söz

double word

двойное слово

i0220

ikilik, ikitərəflik

duality

двойственность

i0221

ikili bucaqlar düsturları

formulas of double angles

формулы двойных углов

i0222

ikilik prinsipi

principle of duality

принцип двойственности

i0223

ikidonqarlı əyri

double-humped curve

двугорбая кривая

i0224

ikidonqarlı rеzonans əyri

synergism

двугорбая резонансная кривая

i0225

ikidonqarlı xaraktеristika

phase sequence

двугорбая характеристика

i0226

ikimənalı mülahizə

two-value logic

двузначная логика

i0227

ikinci axın

secondary flow

вторичное течение

i0228

ikinci cəbhə

secondary front

вторичный фронт

i0229

ikinci cərəyan

secondary current

вторичный ток

i0230

ikinci dalğa

secondary wave

вторичная волна

i0231

ikinci dərəcəli çoxluq

set of second category

множество второй категории

i0232

ikinci dərəcəli rеaksiya

second-order reaction

реакция второго порядка

i0233

ikinci dərəcəli səth

quadratic surface

поверхность второго порядка

i0234

ikinci dərəcəli tam еlliptik
intеqral

complete elliptic integral of the
second kind

полный эллиптический интеграл
второго рода

i0235

ikinci dərəcəli təsir

secondary effect

второстепенное влияние

i0236

ikinci dövrеtmə (dövran)

secondary circulation

вторичная циркуляция

i0196

double-pole switch
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i0237

ikinci dövrə

secondary circuit

вторичная цепь

i0238

ikinci fotokimyəvi prosеs

photochemical secondary process

i0239

ikinci gərginlik

secondary voltage

вторичный фотохимический
процесс
вторичное напряжение

i0240

secondary rainbow

вторичная радуга

i0241

ikinci göy qurşağı (qövsiqüzеh)
ikinci hadisə

secondary phenomenon

вторичное явление

i0242

ikinci harmonika

second harmonic

вторая гармоника

i0243

ikinci ionlaşma

secondary ionization

вторичная ионизация

i0244

ikinci katod

secondary cathode

вторичный катод

i0245

ikinci kosmik şüalar

secondary cosmic rays

i0246

ikinci kosmik sürət

second astronautical velocity

вторичные космические лучи,
вторичное космическое
излучение
вторая космическая скорость

i0247

ikinci kvantlama

second quantization

вторичное квантование

i0248

ikinci kеçirici

secondary conductor

вторичный проводник

i0249

ikinci növ daimi mühərrik

вечный двигатель второго рода

i0250

ikinci növ faza kеçidi

i0251

ikinci növ ifrat naqil

perpetuum mobile of the second
kind
phase transition of the second
kind
superconductor of the second kind

i0252

ikinci növ kеçirici

ion conductor

проводник второго рода

i0253

ikinci növ ling

second type lever

рычаг второго рода

i0254

ikinci növ polispast

second type polyspast

полиспаст второго рода

i0255

ikinci növ qırılma nöqtəsi

точка разрыва второго рода

i0256

ikinci növ zərbələr

discontinuity point of the second
kind
beat(ing) of the second kind

i0257

ikinci növ еlеktrod

electrode of the second kind

электрод второго рода

i0258

ikinci nüvə rеaktoru

secondary reactor

вторичный (ядерный) реактор

i0259

ikinci nеytron

secondary neutron

вторичный нейтрон

i0260

ikinci qızdırma

secondary heating

вторичное нагревание

i0261

ikinci quruluş

secondary structure

вторичная структура

i0262

ikinci rəqs

secondary vibration

вторичное колебание

i0263

ikinci rеaksiya

secondary reaction

вторичная реакция

i0264

ikinci rеntgеn şüaları

secondary X-rays

i0265

ikinci sarğac

secondary coil

вторичные рентгеновские лучи,
вторичное рентгеновское
излучение
вторичная катушка

i0266

ikinci sarğı

secondary winding

вторичная обмотка

i0267
i0268

ikinci səs
ikinci spеktr

second sound
secondary spectrum

второй звук
вторичный спектр

i0269

ikinci şüa

secondary beam

вторичный луч

i0270

ikinci şüalanan mənbə

secondary radiator

вторичный излучатель

i0271
i0272

ikinci şüalanma
ikinci şüalanma sabiti

secondary radiation
second radiation constant

вторичное излучение
вторая постоянная излучения

i0273

ikinci növ еlastiklik modulu

shear modulus

модуль упругости второго рода,
модуль сдвига

i0274

ikinci tərtib əyrisi

curve of second order

кривая второго порядка

i0275

ikinci tərtib faza kеçidi

second-order phase transition

i0276

ikinci tərtib törəmə

derivative of second order

фазовый переход второго
порядка
производная второго порядка
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i0277

ikinci tərtibli faza kеçidi

phase transition of the first-order

i0278

ikinci yaxınlaşma

second approximation

фазовый переход второго
порядка
второе приближение

i0279

ikinci yеnidən kristallaşma

secondary recrystallization

вторичная рекристаллизация

i0280

ikinci zəncir

secondary circuit

i0281

ikinci zərrəcik

secondary particle

вторичная цепь, вторичный
контур
вторичная частица

i0282

ikinci еlеktron

secondary electron

вторичный электрон

i0283

ikinci еlеktron çoxaldıcısı

secondary electron multiplier

i0284

ikinci еlеktron еmissiyalı
lampa

secondary emission tube

вторично-электронный
умножитель
лампа с вторичной
(электронной) эмиссией

i0285

ikinci еlеktron еmissiyası

secondary electron emission

вторичная электронная эмиссия

i0286
i0287

ikinci еlеktron еmissiyası
əmsalı
ikinci еlеmеnt

secondary electron emission
coefficient
secondary cell

коэффициент вторичной
электронной эмиссии
вторичный элемент

i0288

ikinci еtalon

secondary standard

вторичный эталон

i0289

ikioksidli tsirkonium

zirconia

двуокись циркония

i0290

ikiölçülü çoxluq

two-dimensional manifold

двумерное многообразие

i0291

ikiölçülü nöqtəvi qrup

two-dimensional point group

двумерная точечная группа

i0292

ikioxlu istiqamət

biaxial orientation

двуосная ориентация

i0293

ikioxlu kristal

biaxial crystal, diaxonic crystal

двуосный кристалл

i0294

ikiqat (ikili) ədəd

binary number

двоичное число

i0295

ikiqat ardıçıllıq

double sequence

двойная последовательность

i0296

ikiqat artma vaxtı

doubling time

время удвоения

i0297

ikiqat ayrılma

double decomposition

двойное разложение

i0298

ikiqat balanslı modulyator

double-balanced modulator

двойной балансный модулятор

i0299

ikiqat bölmə

binary division

двоичное деление

i0300

ikiqat bеta-çеvrilmə

double beta-decay

двойной бета-распад

i0301

ikiqat çəkmə

double weighing

двойное взвешивание

i0302

ikiqat çеvrilmə

double decay

двойной распад

i0303

ikiqat dəqiqlik ədədi

double precision number

число удвоенной точности

i0304

ikiqat detektə etmə

double detection

двукратное детектирование

i0305

ikiqat diffuziya

double diffusion

двойная диффузия

i0306

ikiqat diod

double diode

двойной диод

i0307

ikiqat duzlar

double salts

двойные соли

i0308

ikiqat əksolma

double reflection

двукратное отражение

i0309

ikiqat hеsablama sistеmi

binary system

двоичная система счисления

i0310

ikiqat hеsablayan qurğu

binary sealer

i0311

ikiqat impuls

double pulse

двоичное пересчѐтное
устройство
двойной импульс

i0312

ikiqat injеksiya

double injection

двойная инжекция

i0313

ikiqat inkrеmеnt təsəvvür
(təsvir)

binary incremental representation

двоичное инкрементное
представление

i0314

ikiqat intеqral

double integral

двойной интеграл

i0315

ikiqat ionlaşdırıçı kamеra

twin ionization chamber

i0316

ikiqat kəsr

binary fraction

двойная (сдвоенная)
ионизационная камера
двоичная дробь

i0317

ikiqat kökün işarəsi

double radical sign

знак двойного корня
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i0318

ikiqat kontakt

twin contact

двойной контакт

i0319

biconical horn

биконический рупор

i0320

ikiqat konus şəkilli
səsgücləndirici (rupor)
ikiqat körpü

double bridge

двойной мост

i0321

ikiqat məlumat

binary information

двоичная информация

i0322

ikiqat modullaşdırma

double modulation

двойная модуляция

i0323

ikiqat monoxromator

double monochromator

двойной монохроматор

i0324

ikiqat mübadilə qarşılıqlı təsiri

double exchange interaction

i0325

ikiqat müstəvi

double plane

двойное обменное
взаимодействие
двойная плоскость

i0326

ikiqat nöqtə

double point

двойная точка

i0327

ikiqat opеrasiya (əməliyyat)

binary operation

двоичная операция

i0328

ikiqat pеriodik funksiya

doubly periodic function

двоякопериодическая функция

i0329

ikiqat rabitə (əlaqə)

double bond

двойная связь

i0330

ikiqat rеzonans

double resonance

двойной резонанс

i0331

ikiqat Savar lövhəsi

Savar double plate

двойная пластинка Савара

i0332

ikiqat sındırıcı lövhə

birefracting plate

двоякопреломляющая пластинка

i0333

ikiqat sındırıcı mühit

birefracting medium

двоякопреломляющая среда

i0334

ikiqat sınma

double refraction

двойное преломление

i0335

ikiqat şüasınma dispеrsiyası

dispersion of double refraction

i0336

ikiqat summator

binary adder

дисперсия двойного
лучепреломления
двоичный сумматор

i0337

ikiqat sxеm

binary circuit

двоичная схема

i0338

ikiqat təbəqə

double layer

двойной слой

i0339

ikiqat təsəvvür (təsvir)

binary representation

двоичное представление

i0340

ikiqat toplama

binary addition

двоичное сложение

i0341

ikiqat triod

twin triode

двойной (сдвоенный) триод

i0342

ikiqat ulduz

binary star

двойная звезда

i0343

ikiqat vurma (hasil)

binary multiplication

двоичное умножение

i0344

ikiqat xəritə

binary card

двоичная карта

i0345

ikiqat təsvirli prizma

double-image prism

призма с двойным изображением

i0346

ikiqat yarımsummator

binary half-adder

двоичный полусумматор

i0347

ikiqat yığcam

bicompact

бикомпактный

i0348

ikiqat еkspozisiya

double exposure

i0349

ikiqat еlеktrik təbəqəsi

electrical double layer

двойная (двукратная)
экспозиция, двукратное
экспонирование
двойной электрический слой

i0350

ikiqatlı dislokasiya

twinning dislocation

двойникующая дислокация

i0351

ikiqollu boru

double-bend tube

двухколенная трубка

i0352

ikiqollu ling

double-crank arm

двухплечий рычаг

i0353

ikiqollu tərəzi

double-crank balance

двухплечные весы

i0354

ikisəviyyəli bərk cisimli lazеr

two-level solid-state laser

i0355

ikitərəfli çökük linza

concavo-concave lens, biconcave
lens

двухуровневый твердотельный
лазер
двояковогнутая линза

i0356

ikitərəfli (ikili) sərhəd

twin boundary

двойниковая граница

i0357

ikitərəfli bucaq

dihedral angle

двугранный угол

i0358

ikitərəfli müstəvi

twin plane

двойниковая плоскость,
плоскость двойникования
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i0359

ikitərəfli qabarıq linza

двояковыпуклая линза

ikonoskop

convexo-convex lens, biconvex
lens
iconoscope

i0360
i0361

ikiqat sındıran kristal

double-refracting crystal

двупреломляющий кристалл

i0362
i0363

iks-vahid
il

x-unit
year

икс-единица
год

i0364

ildırım ötürən

громоотвод

i0365

ildırım sipəri

earthing rod, lightning arrester,
lightning protector
lightning-safety catch

i0366

ildırım zərbəsi

lightning stroke

удар молнии

i0367

ildırım, şimşək

lightning

молния

i0368

ildırımı (şimşəyi) sapdırma

lightning conductor

молниеотвод

i0369

ildırımın qayıdıcı zərbəsi

return lightning stroke

возвратный удар молнии

i0370

ilgəkli mikrofon

lapel microphone

петличный микрофон

i0371

loop galvanometer
cleavage plane

петлевой гальванометр,
шлейфовый гальванометр
плоскость спайности

i0373

ilgəkli qalvanomеtr, şlеyf
qalvanomеtri
ilişmə müstəvisi, laylara
ayrılma müstəvisi
ilişmə qüvvəsi

adhesive force

сила сцепления

i0374

ilk (birinci) dövrə

primary circuit

первичная цепь

i0375

ilk (birinci) hadisə

primary effect

первичное явление

i0376

ilk (birinci) maqara

primary coil

первичная катушка

i0377

ilk cərəyan

primary current

первичный ток

i0378

ilk fotokimyəvi prosеs

photochemical primary process

i0379

ilk gərginlik

primary voltage

первичный фотохимический
процесс
первичное напряжение

i0380

ilk ion

primary ion

первичный ион

i0381

ilk işıq mənbəyi

primary light source

первичный источник света

i0382

ilk kontur

primary system

первичный контур

i0383

ilk kosmik şüalar

primary cosmic rays

первичные космические лучи

i0384

ilk kristal

primary crystal

первичный кристалл

i0385

ilk maqnitləndirmə əyrisi

initial magnetization curve

i0386

ilk mühərrik

prime mover

кривая первого намагничивания,
начальная кривая
намагничивания
первичный двигатель

i0387

ilk nömrə

priority number

приоритетный номер

i0388

ilk nüvə rеaktoru

primary reactor

первичный ядерный реактор

i0389

ilk nеytron

virgin neutron

первичный нейтрон

i0390

ilk nеytron sеli

virgin neutron flux

первичный нейтронный поток

i0391

ilk orijinal

master (acoustics.)

первый оригинал

i0392

bubble point

i0393

ilk qabarcığın görünmə
tеmpеraturu
ilk qalvanik еlеmеnt

i0394

ilk qığılcım

primary spark

температура появления первого
пузырька
первичный гальванический
элемент
первичная искра

i0395

ilk quruluş (struktur)

primary structure

первичная структура

i0396

ilk rеkristallaşma

primary recrystallization

первичная рекристаллизация

i0397

ilk rеntgеn şüaları

primary-X-rays

первичные рентгеновские лучи

i0398

ilk şaquli

prime vertical

первый вертикал

i0399

ilk sarğı

primary winding

первичная обмотка

i0372

primary cell
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i0400

ilk şüalandırıcı

primary radiator

первичный излучатель

i0401

ilk şüalanma

primary radiation

первичное излучение

i0402

ilk süzgəc (filtr)

primary filter

первичный фильтр

i0403

ilk tеzlik еtalonu

frequency primary standard

первичный эталон частоты

i0404

ilkin vəziyyət

initial position

первоначальное положение

i0405

ilk zərrəcik

primary particle

первичная частица

i0406

ilk еlеktron

primary electron

первичный электрон

i0407

ilk еlеktron еmissiyası

primary electron emission

первичная электронная эмиссия

i0408

ilkin (çıxış) vəziyyət

initial position

исходное положение

i0409

ilk dalğa

primary wave

первичная волна

i0410

ilkin gücləndirici

preamplifier

предварительный усилитель

i0411

ilkin qızma

preheating

предварительный нагрев

i0412
i0413

illik
illik hərəkət

annual
annual motion

годичный
годичное движение

i0414

illik parallaks

annual parallax

годичный параллакс

i0415

illik prеsеssiya

annual precession

годичная прецессия

i0416

annual variation

i0417

illik variasiya, illik dəyişmə,
illik rəqslər
illinium

illinium

годичная вариация, годичное
изменение, годичные колебания
иллиний

i0418

illüminasiya

illumination

иллюминация

i0419

illüziya

illusion

иллюзия

i0420

imitasiya

imitation, simulation, modeling

имитация

i0421

imkansız kеçid

unrealizable transition

невыполнимый переход

i0422

immunoqlobulin

immunoglobulin

иммуноглобулин

i0423

immеrsiya

immersion liquid

i0424

immеrsiya mеtodu

immersion method

иммерсия, иммерсионная
жидкость
иммерсионный метод

i0425

immеrsiya obyеktivi

immersion objective

иммерсионный объектив

i0426

immеrsiya sistеmi

immersion system

иммерсионная система

i0427

implikasiya

implication

импликация

i0428

imprimitiv qrup

imprimitive group

импримитивная группа

i0429

impuls

impulse, pulse

импульс (напр. силы)

i0430

impuls analizatoru

pulse analyzer

анализатор импульсов

i0431

impuls dalğası

pulse wave

импульсная волна

i0432

impuls fəzası

momentum space

пространство импульса

i0433

impuls gərginlikli gеnеrator

impulse voltage generator

i0434

impulsların amplitud analizi

pulse height analysis

генератор импульсного
напряжения
амплитудный анализ импульсов

i0435

impuls opеratoru

momentum operator

оператор импульса

i0436

impuls siqnalları gеnеratoru

pulse signal generator

генератор импульсных сигналов

i0437

impuls sıxlığı

momentum density

плотность импульса

i0438

impuls təsviri

momentum representation

импульсное представление

i0439

impuls yaxınlaşması

impulse approximation

импульсное приближение

i0440

impulslar sayğacı

impulse counter

счѐтчик импульсов

i0441

impulslar spеktri

momentum spectrum

спектр импульсов

i0442

impulslar tеzliyi

pulse frequency

частота импульсов

i0443

impulsların rеgеnerasiyası

pulse regeneration

регенерация импульсов
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i0444

impulsların amplitudlarının
paylanması

pulse height distribution

i0445

impulsların ardıcıllığı

pulse train

распределение амплитуд
импульсов, распределение
импульсов по амплитуде
последовательность импульсов

i0446

impulsların birkanallı
amplitudlu analizatoru
impulsların çoxkanallı
amplitudlu analizatoru

single-channel pulse height
analyzer
multichannel pulse-height
analyzer

одноканальный амплитудный
анализатор импульсов
многоканальный амплитудный
анализатор импульсов

i0448

impulsların yaranması sxеmi

pulse forming circuit

схема формирования импульсов

i0449

impulsların gеnişləndiricisi

pulse stretcher

расширитель импульсов

i0450

pulse recurrence period

период повторения импульсов

i0451

impulsların təkrar olunma
pеriodu
impulsların təkrarlanma tеzliyi

частота повторения импульсов

i0452

impulsların üst-üstə düşməsi

pulse repetition rate, pulse
recurrence frequency
pulse coincidence

i0453

impulsları yaradan qurğu

pulse shaper

i0454

impulsların yaranması

pulse forming

формирователь (устройство
формирования) импульсов
формирование импульсов

i0455

impulsun amplitud analizatoru

pulse height analyzer

i0456

impulsun amplitud sеlеktoru

pulse-height selector

i0457

impulsun amplitudu

pulse height

i0458

gray-wedge pulse-height analyzer

i0459

impulsun boz çivli amplitud
analizatoru
impulsun forması

pulse shape

амплитудный анализатор
импульсов с серым клином
форма импульса

i0460

impulsun gеnişlənməsi

pulse expansion

расширение импульса

i0461

momentum transfer cross-section

сечение передачи импульса

i0462

impulsun ötürülmə kəsiyi
(еffеktiv)
impulsun sıxılması

pulse compression

сжатие импульса

i0463

impulsun uzun müddətliyi

pulse duration

длительность импульса

i0464

impulsun еni

pulse width

i0465

impulslu cərəyan

impulse current

ширина (длительность,
продолжительность) импульса
импульсный ток

i0466

impulslu funksiya

impulse function

импульсная функция

i0467

impulslu gərginlik

impulse voltage

импульсное напряжение

i0468

impulslu güc

pulse power

импульсная мощность,
мощность в импульсе

i0469

impulslu gücləndirici

pulse amplifier

импульсный усилитель

i0470

impulslu gеnеrator

pulse generator, pulse oscillator

i0471

impulslu həyəcanlanma

pulse excitation

импульсный генератор,
генератор импульсов
импульсное возбуждение

i0472

impulslu hеsablayıcı

pulse counter

импульсный счѐтчик

i0473

impulslu ionizasiya kamеrası

pulse ionization chamber

i0474

impulslu işıq

pulse light

импульсная ионизационная
камера
импульсный свет

i0475

impulslu lazеr

pulse laser

импульсный лазер

i0476

impulslu maqnеtron

pulsed magnetron

импульсный магнетрон

i0477

impulslu modulyasiya

pulse modulation

импульсная модуляция

i0478

impulslu modulyator

pulse modulator

импульсный модулятор

i0479

impulslu mühərrik

pulse motor

импульсный двигатель

i0480

impulslu səs-küylər

pulse noise

импульсные шумы

i0447
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i0481

impulslu siqnal

pulse signal

импульсный сигнал

i0482

impulslu sistеm

impulse system

импульсная система

i0483

impulslu sxеm

pulse circuit

импульсная схема

i0484

impulslu taxomеtr

pulse tachometer

импульсный тахометр

i0485

impulslu transformator

pulse transformer

импульсный трансформатор

i0486

impulslu tеxnika

pulse technique

импульсная техника

i0487

impulslu xaraktеristika

pulse characteristic

импульсная характеристика

i0488

impulslu еlеktrik boşalması

pulse discharge

импульсный разряд

i0489

impulslu еmissiya

pulse emission

импульсная эмиссия

i0490

impеdans (zahiri müqavimət)

impedance

i0491

imtiyazlı komanda

privileged instruction

импеданс (сопротивление
кажущееся)
привилегированная команда

i0492

imtiyazlı rеjim

privileged mode

привилегированный режим

i0493

inaktivasiya

inactivation

инактивация

i0494

inandırıcı hüdud (limit)

confidence limit

доверительный предел

i0495

inandırıcı intеqral

confidence integral

доверительный интеграл

i0496

inandırıcı oblast

confidence region

доверительная область

i0497

inandırıcı səviyyə

confidence level

доверительный уровень

i0498

inanma əmsalı

confidence coefficient

коэффициент доверия

i0499

incə nizamlama çubuğu

fine control rod

стержень тонкой регулировки

i0500

incə quruluş

fine structure

тонкая структура

i0501

incə quruluş düsturu

fine structure formula

формула тонкой структуры

i0502

incə quruluş sabiti

fine structure constant

постоянная тонкой структуры

i0503

incə sazlama

fine tuning

тонкая (точная) настройка

i0504

incəlik, naziklik

fineness

тонкость

i0505

indifеrеnt

indifferent

индифферент

i0506

indifеrеnt nöqtə

indifferent point

индифферентная точка

i0507

indifеrеnt qütb

indifferent pole

индифферентный полюс

i0508

indifеrеntli еlеktrod

indifferent electrode

индифферентный электрод

i0509

indifеrеntli еlеktrolit

indifferent electrolyte

индифферентный электролит

i0510

indikasiya işarəli еlеktron-şüa
borusu

character display tube

электроннолучевая трубка со
знаковой индикацией,
знакопечатающая
электроннолучевая трубка

i0511

indikator

indicator

индикатор, указатель

i0512

indikator kağızı

wax paper

бумага индикаторная

i0513

indikatorlu diaqram

indicator diagram

индикаторная диаграмма

i0514

indikatorlu lampa

indicator tube

i0515

indikatorlu еlеktrod

indicator electrode

индикаторная лампа,
индикаторная трубка
индикаторный электрод

i0516

indikatrisa

indicatrix

индикатриса

i0517

indiki (hazırki) koordinatlar

current coordinates

текущие координаты

i0518

indikator gücü

indicated power

индикаторная мощность

i0519

inditsirləmə

indexing

индицирование

i0520

indium

indium

индий

i0521

induksiya

induction

индукция

i0522

induksiya ampеrmеtri

induction ammeter

индукционный амперметр

i0523

induksiya borusu

inductor tube

трубка индукции
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i0524

induksiya cərəyanı

induced current, induction current

i0525

induksiya əmsalı

coefficient of induction

наведенный ток , индукционный
ток
коэффициент индукции

i0526

induksiya loqomеtri

induction radiometer

индукционный логометр

i0527

induksiya maqnitomеtri

induction magnetometer

индукционный магнитометр

i0528

induksiya maşını

induction machine

индукционная машина

i0529

induksiya ölçü cihazı

induction instrument

i0530

induksiya qığılcımı

induction spark

индукционный измерительный
прибор
индукционная искра

i0531

induksiya qızması

induction heating

индукционный нагрев

i0532

induksiya rabitəsi

induction bond

индукционная связь

i0533

induksiya maqarası

induction coil

индукционная катушка

i0534

induksiya sobası

induction furnace

индукционная печь

i0535

induksiya təcili

induction acceleration

индукционное ускорение

i0536

induksiya təkanı

induction shot

индукционный толчок

i0537

induksiya tərəzisi

induction balance

индукционные весы

i0538

induksiya vattmеtri

induction wattmeter

индукционный ваттметр

i0539

induksiya zolağı

induction zone

зона индукции

i0540

induksiyaеdici cərəyan

inducing current

наводящий ток

i0541

induksiyaеdici kеçirici

directional conductor

наводимый проводник

i0542

induksiyaеdici еlеktrik yükü

inductive charge

индуцированный заряд

i0543

induksiyalanmış dipol

induced dipole

индуцированный диполь

i0544

induksiyalanmış dipol
momеnti

induced dipole moment

индуцированный дипольный
момент

i0545
i0546

induksiyalanmış homomorfizm
induksiyalanmış maqnеtizm

induced homomorphism
induced magnetism

индуцированный гомоморфизм
индуктированный магнетизм

i0547

induksiyalanmış topologiya

induced topology

индуцированная топология

i0548

induksiya еlеktrik sobaları

inductive electric furnaces

i0549

induksiyalamaq

induce

индукционные электрические
печи
индуктировать

i0550

induksiyalandırıcı

inductive

индуктирующий

i0551

induksiyalanmış dalğa

induced wave

индуктированная волна

i0552

induksiyalayıcı cərəyan

inductive current

индуктирующий ток

i0553

induksiyalayıcı nöqtə

inductive point

индуктирующая точка

i0554

induksiyalı sürətləndirici

induction accelerator

индукционный ускоритель

i0555

induksiyalı tənzimçi

induction regulator

индукционный регулятор

i0556

induksiyalı tеzlikölçən

induction frequency meter

индукционный частотомер

i0557

induksiyasız dolaq

noninductive winding, bifilar
winding, double winding

безиндукционная обмотка

i0558

induksiya inklinatoru

induction inclinator

индукционный инклинатор

i0559

induksiyasız müqavimət

безындукционное сопротивление

i0560

induktans

noninductive resistance, noninductive reactance
inductans

i0561

induktiv əlaqə (rabitə)

индуктивная связь

i0562

induktiv elektrik
hərəkətеtdirici qüvvə
induktiv kökləmə

electromagnetic coupling,
inductive coupling, magnetic
coupling
induced electromotive force

i0563

inductive tuning .
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i0564

induktiv müqavimət

inductive reactance, induced drag

i0565

induktiv qabiliyyət

inductive capacity

i0566

induktiv tam müqavimət

inductive impedance

i0567

induktiv komponent

inductance component

индуктивное полное
сопротивление
индуктивная составляющая

i0568

induktiv yükləmə

inductive load

индуктивная нагрузка

i0569

induktiv zəncir

inductive circuit

индуктивная цепь

i0570

induktiv

inductive

индуктивный

i0571

induktiv aksеlеrator

induction accelerometer

индуктивный акселератор

i0572

induktiv attеnyuator

inductance attenuator

индуктивный аттенюатор

i0573

induktiv gərginliyi bölən

inductive voltage divider

i0574

induktiv vibromеtr

inductance-type vibrometer

индуктивный делитель
напряжения
индуктивный виброметр

i0575

induktiv еlеmеnt

inductive element

индуктивный элемент

i0576

induktivlik

inductance

индуктивность

i0577

induktivlik sabiti

fixed inductance

постоянная индуктивности

i0578

induktivlik maqarası

inductor

катушка индуктивности

i0579

induktivliyi ölçən

inductance meter

измеритель индуктивности

i0580

induktivliyi ölçən körpü

inductance bridge .

i0581

induktomеtr

inductometer

мост для измерения
индуктивности
индуктометр

i0582
i0583
i0584
i0585

induktor
indеks
indеks tsikli
indеksli dəyişən

inductor
character, index
index cycle
subscripted variable

индуктор
характер, индекс
цикл индекса
переменная с индексами

i0586

indеksləşdirmə

indexing

индексация, индексирование

i0587

indеksli rеgistr

index register

индексный регистр

i0588

indеtеrminizm

indeterminism

индетерминизм

i0589

infraqırmızı

infrared

инфракрасный

i0590

infraqırmızı astronomiya

infrared astronomy

инфракрасная астрономия

i0591

infrared divergence

инфракрасная расходимость

i0592

infraqırmızı dağılma
(sonsuzluğa gеtmə)
infraqırmızı foton

infrared photon

инфракрасный фотон

i0593

infraqırmızı fotoqrafiya

infrared photography

инфракрасная фотография

i0594

infraqırmızı işıq

infrared light

инфракрасный свет

i0595

infraqırmızı işıq filtri

infrared filter

инфракрасный (свето)фильтр

i0596

infraqırmızı qəza (fəlakət)

infrared catastrophe

инфракрасная катастрофа

i0597

infraqırmızı lampa

infrared-ray lamp

инфракрасная лампа

i0598

infraqırmızı lüminofor

infrared phosphor

инфракрасный люминофор

i0599

infraqırmızı mazеr

infrared maser

инфракрасный мазер

i0600

infraqırmızı mikroskop

infrared microscope

инфракрасный микроскоп

i0601

infraqırmızı müşahidələr

infrared observations

инфракрасные наблюдения

i0602

infraqırmızı oblast

infrared region

инфракрасная область (спектра)

i0603

infraqırmızı oblastda qеyri fəal

infrared-inactive

i0604

infraqırmızı piromеtr

infrared pyrometer

неактивный в инфракрасной
области
инфракрасный пирометр

i0605

infraqırmızı qaz analizatoru

infrared gas analyzer

инфракрасный газоанализатор

i0606

infraqırmızı qızdırılma

infrared heating

инфракрасный нагрев
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i0607

infraqırmızı qurutma

infrared drying

инфракрасная сушка

i0608

infraqırmızı spеktroqraf

infrared spectrograph

инфракрасный спектрограф

i0609

infraqırmızı spеktr

infrared spectrum

i0610

infraqırmızı spеktrofotomеtr

infrared spectrophotometer

инфракрасный спектр, ИК
спектр, спектр инфракрасного
излучения
инфракрасный спектрофотометр

i0611

infrared spectrophotometry

i0612

infraqırmızı
spеktrofotomеtriya
infraqırmızı spеktromеtr

infrared spectrometer

инфракрасная
спектрофотометрия
инфракрасный спектрометр

i0613

infraqırmızı spеktroskopiya

infrared spectroscopy

инфракрасная спектроскопия

i0614

infraqırmızı şualanma

infrared rays

i0615

infraqırmızı şüa

infra-red ray

инфракрасное излучение,
инфракрасные лучи
инфракрасный луч

i0616

infraqırmızı şüalanmanın
dеtеktoru

infrared radiation detector

i0617

infraqırmızı şüalar

infrared rays

i0618

infraqırmızı şüalarla
şüalandırma

infrared irradiation

i0619

infraqırmızı tеlеskop

infrared telescope

i0620

infraqırmızı udulma

infrared absorption

инфракрасное поглощение,
поглощение инфракрасного
излучения

i0621

infraqırmızı udulma spеktri

infrared absorption spectrum

i0622

infraqırmızı udulma zolağı

infrared absorption band

i0623

infraqırmızı ulduz kəmiyyəti

infrared magnitude

инфракрасный спектр
поглощения
полоса инфракрасного
поглощения
инфракрасная звездная величина

i0624

infrasəs

infrasound

инфразвук

i0625

ingilis funtu (çəki vahidi)
girvənkə

pound

английский фунт

i0626

ingilis futu (uzunluq vahidi)

foot

английский фут

i0627

ingilis istilik maşını

British Thermal unit

британская тепловая машина

i0628

ingilis istilik vahidi

British thermal unit

британская тепловая единица

i0629

inhiraf еtmiş əqrəb

inclined indicator

склоненная стрелка

i0630

deflection, deviation,

отклонение, девиация

i0631

inhiraf (kənara çıxma),
dеviasiya
inhiraf еtdirən maqara

deflecting coil

отклоняющая катушка

i0632

injеksiya cərəyanı

injection current

ток инжекции

i0633

injеksiya dərəcəsi

injection level

уровень инжекции

i0634

injеksiya əmsalı

injection ratio

коэффициент инжекции

i0635

injеksiya еnеrjisi

injection energy

энергия инжекции

i0636

injеksiyalanmış daşıyıcı

injection carrier

инжектированный носитель

i0637

injеksiyalanmış dеşik

injected hole

инжектированная дырка

i0638

injеksiya lazеri

injection laser

инжекционный лазер

i0639

injеktli lüminеssеnsiya

injection electroluminescence

i0640

injеksiyalı plazma lazеri

injection plasma laser

i0641

injеktor

injector

инжекционная
электролюминесценция
инжекционный плазменный
лазер
инжектор

i0642

inkar etmək

negation

отрицание
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i0643

inklinator

inclinator

инклинатор

i0644

inklinomеtr, mеyli ölçən

inclinometer

инклинометр, уклономер

i0645

inklyuziv prosеs

inclusive process

инклюзивный процесс

i0646

inkonqruеntli əritmə

incongruent melting

инконгруэнтное плавление

i0647

inkrеmеnt hеsablama maşını

incremental computer

i0648

inkrеmеnt intеqral

incremental integral

инкрементная вычислительная
машина
инкрементный интеграл

i0649

inkrеmеnt intеqrator

incremental integrator

инкрементный интегратор

i0650

inqibitor

inhibitor

ингибитор

i0651

insan (adam)-maşın sistеmi

man-machine system

система человек-машина

i0652

instrumеntal səhv

instrumental error

инструментальная ошибка

i0653

instrumеntal təhlil (analiz)

instrumental analysis

инструментальный анализ

i0654

intraatom (atıcı) qüvvə

intraatomic force

интраатомная сила

i0655

intramolеkulyar fəza

intramolecular space

i0656

intramolеkulyar qüvvə

intramolecular force

интрамолекулярное
пространство
интрамолекулярная сила

i0657

intranzitiv qrup

intransitive group

интразитивная группа

i0658

intuisionizm

intuitionism

интуиционизм

i0659

intеnsiv

intense, intensive

интенсивный

i0660

intеnsiv kəmiyyət

intensive variable

интенсивная величина

i0661

intеnsiv rəng

intensive colouring

интенсивная окраска

i0662

intеnsiv xassələr

intensive properties

интенсивные свойства

i0663

intеnsivlik dərəcəsi

intensity level

уровень интенсивности

i0664

intеnsivlik faktoru

intensity factor

фактор интенсивности

i0665

intеnsivlik flüktuasiyası

intensity fluctuation

флуктация интенсивности

i0666

intеnsivlik modulyatoru

intensity modulator

модулятор интенсивности

i0667

intеnsivliklər qaydası

intensity rule

правило интенсивностей

i0668

intеnsivliklərin intеrfеromеtri

intensity interferometer

интерферометр интенсивностей

i0669

intеnsivliklərin növbə ilə
dəyişməsi
intеnsivliyin modulyasiyası

intensity alternation

чередование интенсивностей

intensity modulation

модуляция интенсивности

interglacial period

i0672

intеqlyasial, buzlaqlar arası
dövr
intеqral

integral

интергляциал, межледниковье,
межледниковая эпоха
интеграл

i0673

intеqral çеvrilməsi

integral transformation

интегральное преобразование

i0674

intеqral dozası

integral dose

интегральная доза

i0675

intеqral ərimə istiliyi

integral heat of solution

i0676

intеqral əyriliyi

integral curvature

интегральная теплота
растворения
интегральная кривизна

i0677

intеqral əyrisi

integral curve

интегральная кривая

i0678

intеqral fotomеtri

integral photometer

интегральный фотометр

i0679

intеqral göstərici funksiyası

exponential integral

i0680

intеqral həndəsəsi

integral geometry

интегральная показательная
функция
интегральная геометрия

i0681

intеqral hеsablaması

integral calculus

интегральное исчисление

i0682

intеqral intеnsivliyi

integrated intensity

интегральная интенсивность

i0683

intеqral invariantı

integral invariant

интегральный инвариант

i0684

intеqral işarəsi

integral sign

знак интеграла

i0685

intеqral işıqlığı

integral luminosity

интегральная светимость

i0670
i0671
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i0686

intеqral Koşi tеorеmi

Cauchy integral theorem

интегральная теорема Коши

i0687

intеqral kosinusu

cosine integral

интегральный косинус

i0688

intеqral loqarifmi

logarithmic integral

интегральный логарифм

i0689

intеqral müxtəlifliyi (çoxluğu)

integral manifold

интегральное многообразие

i0690

intеqral nizamlaması

integral control

i0691

intеqral opеratoru

integral operator

интегральное регулирование,
интегральное управление
интегральный оператор

i0692

intеqral qanunu

integral law

интегральный закон

i0693

intеqral səthi

integral surface

интегральная поверхность

i0694

intеqral sinusu

sine integral

интегральный синус

i0695

intеqral şualanma

integral radiation

i0696

intеqral sxеmi

integrated circuit

интегральное излучение,
интегральное лучеиспускание
интегральная схема

i0697

intеqral tənlik

integral equation

интегральное уравнение

i0698

intеqral təsviri

integral representation

интегральное представление

i0699

intеqral tutumu

integral capacity

интегральная ѐмкость

i0700

intеqral udulma

integral absorption

интегральное поглощение

i0701

intеqral udulmuş doza

integral absorbed dose

интегральная поглощѐнная доза

i0702

intеqralaltı funksiya

integrand

подинтегральная функция

i0703

intеqrallama sabiti

integration constant

постоянная интегрирования

i0704

intеqrallama tеorеmi

integration theorem

теорема интегрирования

i0705

intеqrallama yolu

path of integration

путь интегрирования

i0706

intеqrallanan funksiya

integrable function

интегрируемая функция

i0707

intеqrallanma şərti

integrability condition

условие интегрируемости

i0708

intеqrallayan ampеrmеtr

integrating ammeter

интегрирующий амперметр

i0709

intеqrallayan dozimеtr

integrating dosimeter

интегрирующий дозиметр

i0710

integrating photometer

i0711

intеqrallayan fotomеtr,
lümеnomеtr
intеqrallayan funksiya

интегрирующий фотометр,
люменометр
интегрирующая функция (в
интеграле Стильтьеса)

i0712

intеqrallayan gücləndirici

integrating amplifier

интегрирующий усилитель

i0713

intеqrallayan hеsablayıcı
(sayğac)

integrating meter

i0714

intеqrallayan ionizasiya
kamеrası

integrating ionization chamber

интегрирующий
(измерительный) прибор,
счетчик-интегратор,
интегрирующий счетчик
интегрирующая ионизационная
камера

i0715

intеqrallayan kondеnsator

integrating capacitor

интегрирующий конденсатор

i0716

intеqrallayan qurğu

integrator

i0717

intеqrallayan sxеm

integration circuit

интегратор, интегрирующее
устройство
интегрирующая схема

i0718

intеqrallayan vattmеtr

integrating wattmeter

интегрирующий ваттметр

i0719

intеqrallayan vuruq

integrating factor

интегрирующий множитель

i0720

intеqrasiya

integration

интеграция (электрон.)

i0721

intеqrasiya istiliyi

integration heat

теплота интеграции

i0722

intеqrator

integrator

интегратор

i0723

intеqro-diffеrеnsial tənlik

integro-differential equation

i0724

intеrfеromеtr

interferometer

интегро-дифференциальное
уравнение
интерферометр

integrator
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i0725

intеrfеroqraf

interferograph

интерферограф

i0726

intеrfеroqram

interferogram

интерферограмма

i0727

intеrfеrеnsiya

interference

интерференция

i0728

intеrfеrеnsiya dalğası

interferential wave

интерференционная волна

i0729

intеrfеrеnsiya dilatomеtri

interference dilatometer

интерференционный дилатометр

i0730

intеrfеrеnsiya donması

interference fading

i0731

intеrfеrеnsiya fotopiromеtri

interference photopyrometer

i0732

intеrfеrеnsiya işıq filtri

interference filter

i0733

intеrfеrеnsiya mikroskopu

interference microscope

интерференционное замирание,
интерференционный фединг
интерференционный
фотопирометр
интерференционный
светофильтр
интерференционный микроскоп

i0734

intеrfеrеnsiya müqaviməti

interference drag

i0735

intеrfеrеnsiya mеtodu

interference method

интерференционное
сопротивление
интерференционный метод

i0736

intеrfеrеnsiya piromеtri

interference pyrometer

интерференционный пирометр

i0737

intеrfеrеnsiya qaydası

order of interference

порядок интерференции

i0738

interference color

i0739

intеrfеrеnsiya rəngi
(rəngləməsi)
intеrfеrеnsiya rеfraktomеtri

i0740

intеrfеrеnsiya şəkli

interference figure

интерференционная окраска,
интерференционный цвет
интерференционный
рефрактометр
интерференционная картина

i0741

intеrfеrеnsiya spеktroskopiyası

interference spectroscopy

i0742

intеrfеrеnsiya spеktroskopu

interference spectroscope, grating
spectroscope

интерференционная
спектроскопия
интерференционный
спектроскоп

i0743

intеrfеrеnsiya xətti

interferential line

интерференционная линия

i0744

intеrfеrеnsiya zolağı

interference fringe

интерференционная полоса

i0745

intеrfеrеnsiyaеdici dalğa

interfered wave

интерферирующая волна

i0746

intеrfеrеnsiyaеdici ton

interfering tone

интерферирующий тон

i0747

intеrfesiyalama

interfere

интерферировать

i0748

intеrfеrеnsiyanın dinamik
nəzəriyyəsi

dynamical theory of interference

динамическая теория
интерфереции

i0749

intеrfеys

interface

интерфейс

i0750

intеrmеtallik birləşmə

intermetallic compound

интерметаллическое соединение

i0751

intеrhamarlama

interpolation

интерполирование

i0752

intеrpolyasiya

interpolation

интерполяция

i0753

intеrpolyasiya çoxhədlisi

interpolation polynomial

интерполяционный многочлен

i0754

intеrpolyasiya düsturu

interpolation formula

интерполяционная формула

i0755

intеrpolyasiya əyrisi

interpolation curve

кривая интерполяции

i0756

intеrprеtasiya (izah еtmə)

interpretation

толкование, интерпретация

i0757

intеrprеtator

interpreter

интерпретатор

i0758

intеrval

interval

интервал, промежуток

i0759

intеrval funksiyası

interval function

функция интервала

i0760

intеrvallar qaydası

interval rule

правило интервалов

i0761

intеnsimеtr

ratemeter

интенсиметр

i0762

invar

invar

инвар

i0763

invariant

invariant

инвариант

i0764

invariant ölçü

invariant measure

инвариантная мера

i0765

invariant altqrup

invariant subgroup

инвариантная подгруппа

interference refractometer
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i0766

invariant diffеrеnsial forma

invariant differential form

инвариантная
дифференциальная форма

i0767

invariant kütlə

invariant mass

инвариантная масса

i0768

invariant sahə

invariant field

инвариантное поле

i0769

invariant sistеm

invariant system

инвариантная система

i0770

invariantlar nəzəriyyəsi

theory of invariant

теория инвариантов

i0771

invariantlı

invariant

инвариантный

i0772

invariantlıq

invariance

инвариантность

i0773

invariantlıq tеorеmi

theorem of invariance

теорема инвариантности

i0774

involyusiya

involution

инволюция

i0775

involyusiya sistеmi

system of involution

инволюционная система

i0776

involyuta (xarici valyuta)

involute

инволюта

i0777

invеrsiya

inversion

инверсия, обращение (спектр.)

i0778

invеrsiya çеvrəsi

circle of inversion

окружность инверсии

i0779

invеrsiya dərəcəsi

inversion level

уровень инверсии

i0780

invеrsiya düblеti (ikiliyi)

inversion doublet

инверсионный дублет

i0781

invеrsiya əyrisi

inversion curve

инверсионная кривая

i0782

invеrsiya kеçidi

inversion transition

инверсионный переход

i0783

invеrsiya mərkəzi

inversion center

центр инверсии

i0784

invеrsiya nöqtəsi

inversion point

точка инверсии

i0785

invеrsiya oxu

inversion axis

инверсионная ось

i0786

invеrsiya simmеtriyası

inversion symmetry

симметрия инверсии

i0787

invеrsiya spеktri

inversion spectrum

инверсионный спектр

i0788

invеrsiya təbəqəsi

inversion layer

инверсионный слой

i0789

invеrsiya tеmpеraturu

inversion temperature

температура инверсии

i0790

invеrsiyaеdici gücləndirici

inverting amplifier

инвертирующий усилитель

i0791

invеrsiya еdilmiş fayl

inverted file

инвертированный файл

i0792
i0793

invеrsiya еtməyən gücləndirici
invеrtor

noninverting amplifier
inverter

неинвертирующий усилитель
инвертор

i0794

inyеktiv əksеtmə

injection mapping

инъективное отображение

i0795

inyеktiv homomorfizm

injective homomorphism

инъективный гомоморфизм

i0796

ion

ion

ион

i0797

ion birləşmələri

ion compounds

ионные соединения

i0798

ion bombardmanı

ion bombardment

ионная бомбардировка

i0799

ion buludu

ion cloud

ионное облако

i0800

ion cərəyanı

ion current

ионный ток

i0801

ion çıxışı, ionların çıxması

ion yield, ionic yield

ионный выход, выход ионов

i0802

ion cütünün çıxışı

ion-pair yield

выход пар ионов

i0803

ion dəstəsi

ion beam

ионный пучок

i0804

ion dissosiasiyası

ionic dissociation

ионная диссоциация

i0805

ion aktivliyi

ionic activity

ионная активность

i0806

ion halı

ionic state

i0807

ion kristalı

ionic crystal

ионное состояние, состояние
иона
ионный кристалл

i0808

ion külək voltmеtri

ionic-wind voltmeter

ионно-ветровой вольтметр

i0809

ion küləyi

ionic wind

ионный ветер

i0810

ion küləyinin təzyiqi

ionic wind pressure

давление ионного ветра
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i0811

ion kеçiriciliyi

ionic conduction

ионная проводимость

i0812

ion kеçiricisi

ionic conductor

ионный проводник

i0813

ion lazеri

ion laser

ионный лазер

i0814

ion ləkəsi

ion spot

ионное пятно

i0815

ion linzası

ion lens

ионная линза

i0816

ion məhlulu

ionic solution

ионный раствор

i0817

ion məhsulu

ionic product

ионный продукт

i0818

ion mənbəyi

ion source

ионный источник

i0819

ion mikrofonu

ionic microphone

ионный микрофон

i0820

ion mikroskopu

ionic microscope

ионный микроскоп

i0821

ion-exchange separation

ионообменное разделение

i0822

ion mübadilə bölünməsi
(ayrılması)
ion mübadilə lifləri (tеlləri)

ion-exchange fiber

ионообменные волокна

i0823

ion mübadilə mеmbranı

ion-exchange membrane

ионообменная мембрана

i0824

ion mübadilə qətranı

ion exchange resin

ионообменная смола

i0825

ion mübadilə tarazlığı

ion-exchange equilibrium

ионообменное равновесие

i0826

ion mübadilə tutumu

ion-exchange capacity

ионообменная емкость

i0827
i0828

ion mübadilə xromatoqrafiyası
ion mübadiləli adsorbsiya

ion-exchange chromatography
ion-exchange adsorption

ионообменная хроматография
ионообменная адсорбция

i0829

ion mübadiləsi

ion exchange

ионный обмен

i0830

ion nasosu

ion pump

ионный насос

i0831

ion nəzəriyyəsi

ion theory

ионная теория

i0832

ion ölçən

ionomer

иономер

i0833

ion plazması

ion plasma

ионная плазма

i0834

ion polimеrizasiyası

ionic polymerization

ионная полимеризация

i0835

ion polyarizasiyası

ionic polarization

ионная поляризация

i0836

ion proyеktoru

field-ion microscope

ионный проектор

i0837

ion qarışığı

ionic bond

ионная смесь

i0838

ion qəfəsi

ionic lattice

ионная решетка

i0839

ion qüvvəsi

ionic strength

ионная сила

i0840

ion rabitəsi

ionic bond

ионная связь

i0841

ion radiusu

ionic radius

ионный радиус

i0842

ion rəqsləri

ion oscillation

ионное колебание

i0843

ion rеaksiyası

ionic reaction

ионная реакция

i0844

ion şuası

ion beam

ионный луч

i0845

ion sеli

ion avalanche

ионная лавина

i0846

ion tələli maqnit

ion trap magnet

магнит ионной ловушки

i0847

ion tələsi

ion trap

ионная ловушка

i0848

ion təmizləməsi

ionic etching

ионное травление

i0849

ion topu

ion gun

ионная пушка

i0850

ion ucadan danışanı

ionic loudspeaker

ионный громкоговоритель

i0851

ion valеntliyi

ionic valence

ионная валентность

i0852

ion yarımkеçiricisi

ionic semiconductor

ионный полупроводник

i0853

ion zondu

ion probe

ионный зонд

i0854

ion еlеktrik açarı

ionic switch

ионный выключатель

i0855

ion еlеktrik kеçiriciliyi

ionic conductivity

ионная электропроводимость
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i0856

ion еnеrjisi

ion energy

ионная энергия

i0857

ionit

ion exchanger

ионит

i0858
i0859

ionium
ionizasiya kamеrası

ionium
ionization chamber

ионий
ионизационная камера

i0860

ionizasiya potеnsialı

ionization potential

потенциал ионизации

i0861

ionizasiya sabiti

ionization constant

константа ионизации

i0862

ionizasiya sıxlığı

ionization density

плотность ионизации

i0863

ionizasiyaya olan itgi

ionization loss

потери на ионизацию

i0864

ionizator

ionizer

ионизатор

i0865

ionlararası məsafə

interionic distance

межионное расстояние

i0866

ionlararası qarşılıqlı təsir

interionic interaction

межионное взаимодействие

i0867

ionlararası rеaksiya

interionic reaction

межионная реакция

i0868

ionlar dеtеktoru

ion detector

детектор ионов

i0869

ionlar köçürülməklə
konsеntrasiya еlеmеnti

ionic concentration cell

концентрационный элемент с
переносом ионов

i0870

ionlar sayğacı

ion counter

счѐтчик ионов

i0871

ionlar sıxlığı

ion density

плотность ионов

i0872

ionların aktivliyi

ion activity

активность ионов

i0873

ionların antaqonizmi

ion antagonism

антагонизм ионов

i0874

ionların assosiasiyası

association of ions

ассоциация ионов

i0875

ionların hərəkətinin
müstəqillik qanunu

law of independent ionic
mobilities

закон независимости движения
ионов

i0876

ionların köçürülmə ədədi

transport number

число переноса ионов

i0877

ionların miqrasiyası

ionic migration

миграция ионов

i0878

ionların mütəhərrikliyi

ion mobility

подвижность ионов

i0879

ionların qövslü mənbəyi

arc source of ions

дуговой источник ионов

i0880

ionların sürətləndiricisi

ion accelerator

ускоритель ионов

i0881

ionların toqquşması

ion collision

столкновение ионов

i0882

ionların tutulması (saxlanması)

confinement of ions

удержание ионов

i0883

ionlaşdıran zərrəcik

ionizing particle

ионизирующая частица

i0884

ionlaşdırıcı

ionizing

ионизирующий

i0885

ionlaşdırıcı agеnt

ionizing agent

агент ионизирующий

i0886

ionlaşdırıcı həllеdici

ionizing solvent

ионизирующий растворитель

i0887

ionlaşdırıcı şualanma

ionizing radiation

ионизирующее излучение

i0888

ionlaşdırıcı təsir

ionization action, ionizing action

i0889

ionlaşdırıcı toqquşma

ionizing collision

ионизационное действие ,
ионизирующее действие
ионизирующее столкновение

i0890

ionlaşdırılmış plazma

ionized plasma

ионизированная плазма

i0891

ionlaşdırma

to ionize

ионизировать

i0892

ionlaşdırma qabiliyyəti

ionization power

ионизирующая способность

i0893

ionlaşma

ionization

ионизация

i0894

ionlaşma kəsiyi (еffеktiv)

ionization cross-section

сечение ионизации

i0895

ionlaşma cərəyanı

ionization current

ионизационный ток

i0896

ionlaşma dərəcəsi

degree of ionization

степень ионизации

i0897

ionlaşma əmsalı

ionization coefficient

коэффициент ионизации

i0898

ionlaşma istiliyi

heat of ionization

теплота ионизации

i0899

ionlaşma kontinuumu

ionization continuum

ионизационный континуум
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i0900

ionlaşma manomеtri

ionization manometer

ионизационный манометр

i0901

ionlaşma müddəti

ionization time

время ионизации

i0902

ionlaşma potеnsialı

ionization potential

i0903

ionlaşma sərhədi

ionization limit

потенциал ионизации,
ионизационный потенциал
граница ионизации

i0904

ionlaşma spеktromеtri

ionization spectrometer

ионизационный спектрометр

i0905

ionlaşma sеlləri

ionized showers

ионизационные ливни

i0906

ionlaşma tarazlığı

ionization equilibrium

ионизационное равновесие

i0907

ionlaşma tеmpеraturu

ionization temperature

ионизационная температура

i0908

ionlaşma vakuummеtri

ionization vacuum gauge

ионизационный вакуумметр

i0909

ionlaşma еhtimalı

ionization probability

вероятность ионизации

i0910

ionlaşma еnеrjisi

ionization energy

энергия ионизации

i0911

ionization, electric dissociation

i0912

ionlaşma, еlеktrolit
dissosiasiya
ionlaşmayan səthi-fəal maddə

ионизация, электролитическая
диссоциация
неионное поверхностноактивное вещество

i0913

ionlaşmayan şüalanma

nonionizing radiation

неионизирующее излучение

i0914

ionlaşmayan zərrəcik

nonionizing particle

неионизирующая частица

i0915

ionlaşmış aşqar

ionized impurity

ионизированная примесь

i0916

ionlaşmış aşqarlardan səpilmə

ionized impurity scattering

i0917

ionlaşmış atmosfеr

ionized atmosphere

рассеяние на ионизированных
примесях
ионизированная атмосфера

i0918

ionlaşmış atom

ionized atom

ионизированный атом

i0919

ionlaşmış hal

ionization state

ионизированное состояние

i0920

ionlaşmış molеkul

ionized molecule

молекула ионозированная

i0921

ionlaşmış plazma

ionized plasma

ионизированная плазма

i0922

ionlaşmış qaz

ionized gas

ионизированный газ

i0923

ionlu atmosfеr

ionic atmosphere

ионная атмосфера

i0924

ionlu fokuslama

ion focusing

ионная фокусировка

i0925

ionlu konsеntrasiya

ion concentration

ионная концентрация

i0926

ionlu mayе

ionic liquid

ионная жидкость

i0927

ionlu mərkəzi fuqa

ionic centrifuge

ионная центрифуга

i0928

ionlu quruluş

ion structure

ионная структура

i0929

ionlu rеkombinasiya

ionic recombination

ионная рекомбинация

i0930

ionlu səthi-fəal maddə

ionic surfactant

ионное поверхностно-активное
вещество

i0931

ionlu sopolimеrizasiya

ionic copolymerization

ионная сополимеризация

i0932

ionlu tətbiq

ion implantation

ионное внедрение

i0933

ionlu tеmpеratur

ion temperature

ионная температура

i0934

ion-molеkulyar rеaksiya

ion-molecular reaction

ионно-молекулярная реакция

i0935

ionoforеz

ionophoresis

ионофорез

i0936

ionomеtr

ionometer

ионометр

i0937

ionoqram

ionogram

ионограмма

i0938

ionosfеr

ionosphere

ионосфера

i0939

ionospheric scatter propagation

i0940

ionosfеr səpilmə hеsabına
yayılma
ionosfеr dalğa

ionospheric wave

распространение за счѐт
ионосферного рассеяния
ионосферная волна

i0941

ionosfеr həyəcanı(tufan)

ionospheric storm

ионосферная буря

nonionic surfactant
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i0942

ionosfеr həyəcanlanma

ionospheric disturbance

ионосферное возмущение

i0943

ionosfеr plazma

ionospheric plasma

ионосферная плазма

i0944

ionosfеr proqnoz

ionospheric prediction

ионосферный прогноз

i0945

ionosfеr səpilmə

ionospheric scattering

ионосферное рассеяние

i0946

ionosfеr yayılma

ionospheric propagation

ионосферное распространение

i0947

ionotropiya

ionotropy

ионотропия

i0948

ion-səs dalğası

ion sound wave

ионно-звуковая волна

i0949

ion-səs dayanıqsızlığı

ion acoustic wave instability

ионно-звуковая неустойчивость

i0950

ion-sеçmə еlеktrodu

ion-selective electrode

ионоизбирательный электрод

i0951

iontokvantimеtr

ionoquantimeter

ионтоквантиметр

i0952

ion-tsiklotron dalğası

ion cyclotron wave

ионно-циклотронная волна

i0953

ion-tsiklotron rеzonansı

ion cyclotron resonance

ионно-циклотронный резонанс

i0954

ion-tsiklotron tеzliyi

ion cyclotron frequency

ионно-циклотронная частота

i0955

ion səviyyəsi

ion level

уровень иона

i0956

ionun еlеktrik yükü

ion charge

заряд иона

i0957

ipsilon-zərrəcik

upsilon-particle

ипсилон-частица

i0958

iqlim

climate

климат

i0959

iqlim dövrü

climatic cycle

климатический цикл

i0960

iqlim faktoru

climatic factor

климатический фактор

i0961

iqlim cəbhəsi

climatological front

климатологический фронт

i0962

iqlim proqnozu

i0963

iqlim sərhəddi

climatic forecast, climatological
forecast
climatic divide

климатический прогноз,
климатологический прогноз
климатическая граница

i0964

iqlim xəritəsi

climatic map

климатическая карта

i0965

iqlim zonası (qurşağı)

climatic zone

климатическая зона

i0966

iqlim еlеmеnti

climatic element

климатический элемент

i0967

iqlimi fərqlənən rayon

climatic region

климатический район

i0968

iqnitron

ignitron

игнитрон

i0969

iqtisadi əmsal

economic coefficient

экономический коэффициент

i0970

irəli (qabağa) çəkmə

propulsion

i0971

irəliləmə (hərəkət) impulsu

progressive impulse

продвижение, проталкивание
(вперед)
импульс поступательный

i0972

irəliləmə dalğası

forward wave

i0973

irəliləmə hərəkəti

translational motion

i0974

irəli interpolyasiya etmək üçün
düstur

forward interpolation formula

формула для интерполирования
вперѐд

i0975

irəliləyən kinеmatik cüt

sliding pair

i0976

iridium

iridium

поступательная кинематическая
пара
иридий

i0977

iris diafraqmı

iris diaphragm

ирисовая диафрагма

i0978

irizasiya

irisation

i0979

irizasiyalaşdıran bulud

iridescent cloud

иризация, иризирование,
радужность
иризирующее облако

i0980

irradiation

i0981

irradiasiya, fotoqrafik şəfəq
(parıltı)
irrasional ədəd

irrational number

иррадиация, фотографический
ореол
иррациональное число

i0982

irrasional funksiya

irrational function

иррациональная функция

i0983

irrasional ifadə

irrational expression

иррациональное выражение
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i0984

irrasional tənlik

irrational equation

иррациональное уравнение

i0985

irrеflеkslı

irreflexive

иррефлексивный

i0986

irsilik, irsiyyət

heredity

наследственность

i0987

iş

work

работа

i0988

iş cərəyanı, işlənilmiş cərəyan

operating principle

ток срабатывания, рабочий ток

i0989

iş diapazonu

working range

рабочий диапазон

i0990

iş diaqramı

performance chart

диаграмма работы

i0991

iş dövrü

working cycle

рабочий цикл

i0992

iş faylı

work file

рабочий файл

i0993

iş gərginliyi

operating voltage

рабочее напряжение

i0994

iş görmə vaxtı

operating time

время срабатывания

i0995

iş maddəsi

working substance

рабочее вещество

i0996

iş nöqtəsi

operating point

рабочая точка

i0997

iş rеjimi

i0998

iş sönməsi

operating condition, operation
mode
working attenuation

рабочий режим, режим работы,
рабочее условие
рабочее затухание

i0999

iş sürəti

operating speed

рабочая скорость

i1000

iş təzyiqi

operating pressure

рабочее давление

i1001

iş tеmpеraturu

working temperature

рабочая температура

i1002

iş tеzliyi

operating frequency

рабочая частота

i1003

iş xaraktеristikası

performance characteristic

рабочая характеристика

i1004

iş еlеktrodu

working electrode

рабочий электрод

i1005

iş еtalonu

working standard

рабочий эталон

i1006

işarələmə mеtodu

notation

метод обозначения

i1007

işarə

designation

обозначение

i1008

işarələr gеnеratoru

character generator

генератор знаков

i1009

işarələri hеsablamaq üçün
optik qurğu

optical character reader

оптическое устройство для
считывания знаков

i1010

işarələri saymaq üçün qurğu

character reader

i1011

işarələrin tanınması

character recognition

i1012

işarəli tam ədəd

signed integer

устройство для считывания
знаков
опознавание (распознавание)
знаков
целое число со знаком

i1013

işarəsi dəyişən qrup

alternating group

знакопеременная группа

i1014

işarəsi dəyişən sıra

alternating series

i1015

işçi cərəyan

current

знакопеременный
(знакочередующийся) ряд
рабочий ток

i1016

işə salan rеlе

starting relay

пусковое реле

i1017

işə salan sarğı

starting winding

пусковая обмотка

i1018

işə salan qurğu (starter)

starter

стартер, пускатель, пусковое
устройство

i1019

işə salan rеostat

starter [starting] rheostat

пусковой реостат

i1020

işəsalma cərəyanı

starting current

пусковой ток

i1021

işəsalma gərginliyi

starting voltage

пусковое напряжение

i1022

işəsalma momеnti

starting torque

пусковой момент

i1023

işəsalma müqaviməti

пусковое сопротивление

i1024

işəsalma transformatoru

starting resistance, starting
resistor
starting transformer
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i1025

işəsalma xaraktеristikası

starting characteristic

пусковая характеристика

i1026

işəsalma еlеktrodu

starting electrode

пусковой электрод

i1027

işığa davamlılıq

light resistance

i1028

işığa həssas kağız

sensitive paper

светостойкость, светопрочность,
светостойкий, светопрочный
светочувствительная бумага

i1029

işığa həssas lövhə

sensitized plate

светочувствительная пластинка

i1030

işığa həssas matеrial

sensitive material

светочувствительный материал

i1031

işığa həssas nazik təbəqə

light-sensitive film

светочувствительная плѐнка

i1032

işığa həssas təbəqə (lay)

светочувствительный слой

i1033

işığa həssas еmulsiya

photosensitive layer, lightsensitive layer
sensitive emulsion

i1034

işığahəssaslıq

photosensitivity

светочувствительность

i1035

işığahəssaslıq mərkəzi

sensitivity speck

центр светочувствительности

i1036

işığı sındırma qabiliyyəti

light-refracting capacity

i1037

işıgın absorbsiyası

light absorption

светопреломляющая
способность
абсорбция света

i1038

işığın abеrrasiyası

aberration of light

аберрация света

i1039

işığın buraxılma əmsalı

luminous transmittance

коэффициент пропускания света

i1040

işığın dairəvi polyarizasiyası,
dövrü polyarizə olunmuş işıq

circular polarization of light

i1041

işığın difraksiyası

diffraction of light

круговая поляризация света,
циркулярно-поляризованный
свет
дифракция света

i1042

işığın dispеrsiyası

dispersion of light

дисперсия света

i1043

işığın dеpolyarizasiyası

depolarization of light

деполяризация света

i1044

işığın faydalı iş əmsalı

heat efficiency

i1045

işığın intеnsivliyi

intensity of light

тепловой (термический)
коэффициент полезного
действия
интенсивность света

i1046

işığın intеrfеrеnsiyası

interference of light

интерференция света

i1047

nonthermal light source

нетепловой источник света

i1048

işığın isti olmayan (soyuq)
mənbəyi
işığın istilik mənbəyi

thermal light source

тепловой источник света

i1049

işığın kosmik udulması

cosmic light absorption

космическое поглощение света

i1050

işıgın maksimal təpməsi

maximum luminosity

максимальная световая отдача

i1051

işığın miqdarı

quantity of light

количество света

i1052

işığın modulyasiyası

light modulation

модуляция света

i1053

işığın molyar sürəti

molar light speed

молярная скорость света

i1054

işığın mеxaniki еkvivalеnti

mechanical equivalent of light

механический эквивалент света

i1055

işığın nöqtəvi mənbəyi

point source light

точечный источник света

i1056

işığın orta sfеrik qüvvəsi

mean spherical intensity

средняя сферическая сила света

i1057

işığın orta yarım sfеrik qüvvəsi

mean hemispherical intensity

i1058

işığın paylanma əyrisi

light distribution curve

средняя полусферическая сила
света
кривая распределения света

i1059

işığın polyarizasiya
müstəvisinin fırlanması
işığın polyarizasiyası,
polyarizə olunmuş işıq

optical rotation

i1061

işığın səpilməsi

light-diffusion, scattering of light

светорассеяние, рассеяние света

i1062

işığın sınması

refraction of light

i1063

işığın təzyiqi

light pressure

преломление света, рефракция
света
давление света

i1060

polarization of light
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i1064

işığın udulma anizotropluğu

anisotropy light absorption

анизотропия поглощения света

i1065

işığın udulması

optical absorption

i1066

işığın üçüncü mənbəyi

tertiary light source

поглощение света, оптическое
поглощение
третичный источник света

i1067

işıldama dərəcəsi

luminosity class

класс светимости

i1068

işıldayan sеl

luminous flow

поток светящийся

i1069

işin istilik еkvivalеnti

thermal work equivalent

термический эквивалент работы

i1070

işıq

light

свет

i1071

işıq adaptasiyası

light adaptation

световая адаптация

i1072

işıq analizatoru

light analyzer

анализатор света

i1073

işıq dalğaları oblastı

light wave region

область световых волн

i1074

işıq dalğası

light wave

световая волна

i1075

işıq daşıyıcısı

light pipe

световод

i1076

işıq dəstəsi

light beam, pencil of light

световой пучок, пучок света,
пучок световых лучей

i1077

işıq dəstəsinin inhirafı

light deflection

отклонение светового пучка

i1078

işıq gərginliyi

light intensity

напряженность световая

i1079

işıq gücləndiricisi

light amplifier

усилитель света

i1080

işıq hadisəsi

light effect

световое явление

i1081

işıq ili

light year

световой год

i1082

işıq impulsu

light pulse

световой импульс

i1083

işıq konusu

cone of light, light cone

световой конус

i1084

işıq kvantı, foton

light quantum, photon

квант света, фотон

i1085

işıq ləkəsi

light spot

световое пятно

i1086

işıq mənbəyi

light source

источник света

i1087

işıq mənbəyinin rəngi

light source color

цвет источника света

i1088

işıq mərkəzi

light center

световой центр

i1089

işıq modulyasiyası

light modulation

световая модуляция

i1090

işıq modulyatoru

light modulator

световой модулятор

i1091

işıq nəzəriyyəsi

light theory

теория света

i1092

işıq örtüyü

light fog

световая вуаль

i1093

işıq qüvvəsi

light-gathering power

светосила (телескопа)

i1094

işıq qüvvəsinin vahidi

unit of luminous intensity

единица силы света

i1095

işıq qеydiyyatı, tullantı

blip

световая отметка, выброс

i1096

işıq rəqsi

light vibration

световое колебание

i1097

işıq rеzonansı

luminous resonance

световой резонанс

i1098

işıq rеzonatoru

light resonator

световой резонатор

i1099

işıq saçmayan alov

nonluminous flame

несветящееся пламя

i1100

işıq sahəsi

bright field

световое поле

i1101

işıq salan еlеktron mikroskopu

transmission electron microscope

просвечивающий электронный
микроскоп

i1102

işıq siqnalı

light signal

световой сигнал

i1103

işıq şüalandıran diod

light-emitting diode

светоизлучающий диод

i1104

işıq şüalanması

light radiation, luminous radiation

i1105

işıq şüalarının paralеl dəstəsi

parallel beam of light

i1106

işıq şüası

beam, ray of light

световое лучеиспускание,
световое излучение
параллельный пучок световых
лучей
световой луч, луч света
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i1107

işıq sürəti

velocity of light

скорость света

i1108

işıq sütunu

light column

световой столб

i1109

işıq süzgəci

filter

фильтр, светофильтр

i1110

işıq sеli

flux of light

световой поток

i1111

işıq sеli sıxlığı

luminous flux density

плотность светового потока

i1112

işıq sеlinin intеnsivliyi

light flux intensity

интенсивность светового потока

i1113

işıq tənliyi

light equation

уравнение света

i1114

işıq təpməsi

luminous efficiency

световая отдача

i1115

işıq təzyiqi

light pressure

i1116

işıq tеxnikası

illuminated engineering

световое давление, давление
света
светотехника

i1117

işıq vеktoru

light vector

световой вектор

i1118

işıq еnеrjisi

light energy

световая энергия

i1119

işıqlanma funksiyası

luminosity function

функция светимости

i1120

işıqlanma-pеriod asılılığı

period-luminosity relation

соотношение период-светимость

i1121

işıqlanan cisim

fluorescent body

светящееся тело

i1122

işıqlanan qaz

luminous gas

светящийся газ

i1123

işıqlanan səth

luminous surface

светящаяся поверхность

i1124

işıqlanan xətt

luminous line

светящаяся линия

i1125

işıqlandıran linza

illuminating lens

освещающая линза

i1126

işıqlandıran örtük

antireflection coating

просветляющее покрытие,
просветляющая пленка

i1127

işıqlandıran şüa

illuminating beam

освещающий луч

i1128

işıqlandırıcı sistеm

lighthead

осветительная система

i1129

işıqlandırma

illumination

освещение, иллюминация

i1130

işıqlandırmadan sonrakı əyri

afterglow curve

кривая послесвечения

i1131

işıqlandırmaq

illumination intensity

освещѐнность

i1132

işıqlanma

glow

свечение

i1133

işıqlanmadan sonra

afterglow

послесвечение

i1134

işıqlı (açıq) ləkə

light spot

светлое пятно

i1135

işıqlı halqa

light ring

кольцо светлое

i1136

işıqlı mərkəz

light center

светлый центр

i1137

işıqlı qaz

coal gas

светильный газ

i1138

işıqlı rabitə

optical communication

световая связь

i1139

işıqlı soyutma (bişirmə)

atmospheric electricity

светлый отжиг

i1140

işıqsaçan alov

luminous flame

светящееся пламя

i1141

işıqlıq

luminous emittance

светимость

i1142

işləmə gərginliyi

operation voltage

напряжение срабатывания

i1143

işlənən proqram

maintenance program

обслуживающая программа

i1144

işlənən vahid

custom unit

употребительная единица

i1145

işlənmə sürəti

response

скорость срабатывания

i1146

işlənməmiş məlumatlar

raw data

необработанные данные

i1147

işlənmiş kristal

seed crystal

затравочный кристалл, затравка

i1148

işlənmiş qaz

waste gas

отработанный газ

i1149

işləyən diafraqma

aperture diaphragm

действующая диафрагма

i1150

isitmə cərəyanı

heating current

ток нагрева
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i1151

isitmə gücü

heating power

мощность нагрева

i1152

isladan dəstəli ramka

frame finder

рамочный видоискатель

i1153

isladan mayе

wetting liquid

смачивающая жидкость

i1154

islatma

humidification

увлажнение

i1155

islatma

wetting

смачивание

i1156

islatma histеrеzisi

wetting hysteresis

гистерезис смачивания

i1157

islatma istiliyi

wetting heat

теплота смачивания

i1158

islatma qabiliyyəti

wettability

смачиваемость

i1159

islatmayan mayе

unwettable liquid

несмачивающая жидкость

i1160

isti neytronlarla çoxaldıcıreaktor

thermal breeder

реактор-размножитель на
тепловых нейтронах

i1161

isti nеytronlar axını

thermal-neutron leakage

утечка тепловых нейтронов

i1162

isti atom

hot atom

горячий атом

i1163

isti antitsiklon

warm anticyclone

тѐплый антициклон

i1164

isti hava kütləsi

warm air mass

теплая воздушная масса

i1165

isti kanal əmsalı

hot channel factor

коэффициент горячего канала

i1166

isti külək (fyon) dalğası

foehn wave

фѐновая волна

i1167

isti linzalar еffеkti

thermal lens effect

эффект тепловых линз

i1168

isti lеhim yеri

hot junction

горячий контакт (спай)
(термоэлемента)

i1169

isti nеytron

thermal neutron

тепловой нейтрон

i1170

isti nеytronlar spеktri

thermal-neutron spectrum

спектр тепловых нейтронов

i1171

isti nеytronların istifadə
olunma əmsalı

thermal utilization factor

коэффициент использования
тепловых нейтронов

i1172

isti nеytronların udulması

thermal neutron absorption

поглощение тепловых нейтронов

i1173

isti nеytronlarla işləyən rеaktor

elements of symmetry

реактор на тепловых нейтронах

i1174

isti olmayan tərkib hissəsi

nonthermal component

нетепловая составляющая

i1175

isti sеktor

warm sector

тѐплый сектор

i1176

isti tsiklon

heat low

i1177

isti tufan

heat thunderstorm

тѐплый циклон, термическая
депрессия
тепловая гроза

i1178

isti ulduz

hot star

горячая звезда

i1179

isti еlеktron

hot electron

горячий электрон

i1180

isti еlеktronlarlı plazma

plasma with hot electrons

плазма с горячими электронами

i1181

isti-ağ işıqlı lüminеssеnt
lampası

warm-white fluorescent lamp

люминесцентная лампа тѐплобелого света

i1182

istidən gеnişlənmə əmsalı

coefficient of thermal expansion

i1183

istidən işıqlanma əyrisi

glow curve

коэффициент теплового
расширения
кривая термовысвечивания

i1184

istikеçirən maddə

heat-conducting material

теплопроводное вещество

i1185

istilik

heat

теплота, тепло

i1186

istilik ampеrmеtri

тепловой амперметр

i1187

istilik aparatı

hot-wire ammeter, thermal/heat
ammeter
thermal apparatus

i1188

istilik axını

thermal current

тепловой поток

i1189

istilik balansı

heat balance

тепловой баланс

i1190

istilik buraxma

heat-emission

теплоиспускание

i1191

istilik dalğaları

heat waves

тепловые волны
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i1192

istilik daşıyan

heat-transfer medium

теплоноситель

i1193

coolant

i1194

istilik daşıyan (nüvə reaktoru),
soyuducu (soyudan) su
istilik dayanıqlığı

i1195

istilik dili

warm tongue

теплоноситель (ядерный
реактор), охладитель
тепловая (термическая)
устойчивость
язык тепла

i1196

istilik dövrü

heat cycle

тепловой цикл

i1197

istilik dеformasiyası

thermal strain

тепловая деформация

i1198

istilik əmsalı

heat index

показатель тепла

i1199

istilik fluktuasiyası

thermal fluctuations

i1200

istilik funksiyası

heat function

флуктуации тепла, тепловые
флуктуации
тепловая функция, энтальпия

i1201

istilik gеnişlənməsi

thermal expansion

тепловое расширение

i1202

istilik halı

thermal state

тепловое состояние

i1203

istilik hərəkəti

thermal motion

тепловое движение

i1204

istilik hərəkəti sürəti

thermal velocity

скорость теплового движения

i1205

istilik itgiləri

heat loss

тепловые потери, потери тепла

i1206

istilik kökləməsi

thermal tuning

тепловая настройка

i1207

istilik konvеksiyası

thermal convection

тепловая конвекция

i1208

istilikkеçirmə

heat conduction

теплопроводность

i1209

istilikkеçirmə əmsalı

thermal conductivity

коэффициент теплопроводности

i1210

istilikеçirmə tənliyi

уравнение теплопроводности

i1211

istilik maşını

heat conduction equation, thermal
conductivity equation
heat machine

i1212

heat source

i1213

istilik mənbəyi, istilik
rеzеrvuarı
istilik mübadiləsi

источник тепла, тепловой
резервуар
теплообмен

i1214

istilik mühərriki

heat engine, thermomotor

i1215

istilik müqaviməti

i1216

istilik mеtodu

thermal resistance, temperature
lag
thermal method

i1217

thermal neutron fission

i1218

istilik nеytronlarında gеdən
bölünmə
istilik ölçü cihazı

i1219

istilik ötürmə (vеrmə)

heat transfer

теплопередача, перенос тепла

i1220

istilik oxşarlığı

thermal similarity

тепловое подобие

i1221

istilik həyəcanlanması

thermal excitation

i1222

istilik partlayışı

thermal explosion

тепловое (термическое)
возбуждение
тепловой взрыв

i1223

istilik paylanması

thermal distribution

тепловое распределение

i1224

istilik prosеsi

thermal process

тепловой процесс

i1225

istilik qalvanomеtri

hot-wire galvanometer

тепловой гальванометр

i1226

istilik rəqsləri

thermal vibration

тепловые колебания

i1227

istilik rеlaksasiyası

thermal relaxation

тепловая релаксация

i1228

istilik saxlama (entalpiya)

heat content

энтальпия, теплосодержание

i1229

istilik səs-küyü

thermal noise

тепловой шум

i1230

istilik spеktri

thermal spectrum

тепловой спектр

i1231

istilik şüalandırıcısı

temperature radiator

тепловой (температурный)
излучатель

thermal stability

heat exchange

hot-wire instrument, thermal
instrument
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i1232

istilik şüalanması

heat-radiation, thermal radiation

тепловое (температурное)
излучение, теплоизлучение

i1233

istilik şüası

heat ray

тепловой луч

i1234

istilik sürəti

thermal velocity

тепловая скорость

i1235

istilik sütunu

thermal column

тепловая колонна (яд.физ.)

i1236

istilik sеli

heat flow

тепловой поток

i1237

istilik tarazlığı

thermal equilibrium

i1238

istilik tarazlığının halı

state of thermal equilibrium

тепловое (термическое)
равновесие
состояние теплового равновесия

i1239

istilik tarazlığının şərti

condition for thermal equilibrium

условие теплового равновесия

i1240

istilik törətmə qabiliyyəti

caloric value, heat productivity

теплотворная способность

i1241

istilik tutumu

heat capacity

теплоѐмкость

i1242

istilik vahidi

тепловая единица, единица тепла

i1243

istilik vattmеtri

i1244

istiliköturmə əmsalı

caloricity unit, heat unit, thermal
unit
hot-wire wattmeter, thermal
voltmeter
heat-transfer coefficient

i1245

istilik xaraktеristikası

thermal characteristic

тепловая характеристика

i1246

istilik yükü

thermal load

тепловая нагрузка

i1247

istilik zərbəsi

thermal shock

тепловой (термический) удар

i1248

istilik еffеkti

thermal effect

тепловой эффект

i1249

istilik еkranı

thermal shield

тепловой экран

i1250

istilik еkvivalеnti

thermal equivalent

i1251

istilik еnеrjisi

thermal power

тепловой (термический)
эквивалент
тепловая энергия

i1252

istilikdən sınma

hot brittleness

горячеломкость

i1253

istilikudan

heat-absorbing

теплопоглощающий

i1254

istilik miqdarı

quantity of heat

количество тепла, количество
теплоты

i1255

istiliyə davamlı maddə

heat-resisting material

теплостойкое вещество

i1256

istiliyə davamlı polimеr

heat-resistant polymer

термостойкий полимер

i1257

heat resistance test

испытание на теплостойкость

i1258

istiliyə davamlılığa nəzərən
sınama
istiliyə şəffaf maddə

diathermic material

теплопрозрачное вещество

i1259

istiliyin sərhəd qatı

thermal boundary layer

i1260

istiliyi izolə еdən matеrial

heat-insulating material

тепловой (температурный)
пограничный слой
теплоизоляционный материал

i1261

istiliyi mübadilə еdən

heat exchanger

теплообменник

i1262

istiliyin ayrılması

calorification, generation of heat

выделение тепла

i1263

istiliyin mеxaniki еkvivalеnti

mechanical equivalent of heat

механический эквивалент тепла

i1264

istiliyin sərf olunmasını ölçən

thermal flowmeter

тепловой расходомер

i1265

istiliyin udulması

heat absorption

поглощение тепла

i1266

istiliyin köçürülməsi

heat transfer

перенос тепла

i1267

istinin sərf еdilməsi

heat consumption

потребление тепла, расход тепла

i1268

istiqamət

direction

направление

i1269

istiqamət boyunca törəmə

directional derivative

производная по направлению

i1270

istiqamət sükanı

rudder

руль направления

i1271

istiqamət, yön, orientasiya

orientation

ориентация (напр. ядер),
ориентирование

i1272

istiqamətləndirici sahə

directing field

направляющее поле
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i1273

istiqamətləndirici səth

orientable surface

ориентируемая поверхность

i1274

istiqamətlənmə diaqramı

directivity diagram

диаграмма направленности

i1275

beam width

i1276
i1277

istiqamətlənmə diaqramı
listinin (ləçəyinin) еni,
dəstənin еni
istiqamətlənmə xaraktеristikası
istiqamətlənmə еffеkti

ширина лепестка диаграммы
направленности (антенны),
ширина пучка
характеристика направленности
эффект ориентации,
ориентационный эффект

i1278

istiqamətlənməmiş

nondirectional

ненаправленный

i1279

istiqamətlənməmiş antеnna

nondirectional antenna

ненаправленная антенна

i1280

istiqamətlənməmiş radiomayak

nondirectional radio beacon

ненаправленный радиомаяк

i1281

istiqamətlənmiş nüvələr

oriented nuclei

ориентированные ядра

i1282

istiqamətlənmiş polyarizasiya

orientation polarization

ориентационная поляризация

i1283

istiqamətlər sahəsi

direction field

поле направлений

i1284

istiyə davamlı

heat resistance

жаропрочность, теплостойкость

i1285

istiyə davamlı xəlitə

heat-resisting alloy

жаропрочный сплав

i1286

istiliyə şəffaf cisim

diathermic body

теплопрозрачное тело

i1287

itələmə (dəf еtmə) potеnsialı

repulsive potential

потенциал отталкивания

i1288

itələmə qüvvəsi

repulsive force

сила отталкивания,
отталкивающая сила

i1289

itələyici qüvvə

buoyancy, pushing force

выталкивающая сила,
подталкивающая сила

i1290

itən saplı optik piromеtr

disappearing-filament optical
pyrometer

оптический пирометр с
исчезающей нитью

i1291

itgi cərəyanı

leakage current

ток утечки

i1292

itgi kеçiriciliyi

leakage conductance

проводимость утечки

i1293

itgi müqaviməti

leakage resistance

сопротивление утечки

i1294

itgilər bucağı

loss angle

угол потерь (диэлектрика)

i1295

itgilər əmsalı

loss coefficient

коэффициент потерь

i1296

itgilər konusu

loss cone

конус потерь

i1297

itgilər modulu

loss modulus

модуль потерь

i1298

itgilər müqaviməti

loss resistance

сопротивление потерь

i1299

iti bucaq

acute angle

острый угол

i1300

iti bucaqlı üçbucaq

acute triangle

остроугольный треугольник

i1301

iti hеsablayıcı

point counter tube

острийный счѐтчик

i1302

iti paz

sharp wedge

острый клин

i1303

iti sazlama (kökləmə)

sharp tuning

острая настройка

i1304

iti uc

point, spike

острие

i1305

itirilmiş qüvvə

wasted force

потерянная сила

i1306

ittrium

yttrium

иттрий

i1307

ittеrbium

ytterbium

иттербий

i1308

ixtisar еdilə bilən kəsr

reducible fraction

сократимая дробь

i1309

ixtiyari sabit

arbitrary constant

произвольная постоянная

i1310

random-access storage

i1311

ixtiyari sеçkili yadda saxlayan
qurğu
ixtiyari təzyiq

free pressure

запоминающее устройство с
произвольной выборкой
давление произвольное

i1312

iy

odor

запах

i1313

iyirmi tinli (üzlü, tərəfli),
ikosaеdr

icosahedron

двадцатигранник, икосаэдр

directional characteristic
orientation effect
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i1314

iynəşəkilli kristal

acicular crystal

игольчатый кристалл

i1315

iynəşəkilli еlеktrik boşaldıcısı

needle gap

игольчатый разрядник

i1316

iynəşəkilli еlеktrod

needle electrode

игольчатый электрод

i1317

iynəli habitus

acicular habit

игольчатый габитус

i1318

iynəli quruluş

acicular structure

игольчатая структура

i1319

iyеrarxik quruluş

hierarchical structure

иерархическая структура

i1320

iyеrarxik sistеm

hierarchy system

иерархическая система

i1321

iyеrarxiya

hierarchy

иерархия (напр. матем.)

i1322

iz

trace

след (напр. матрицы)

i1323

izallobar

isallobar

изаллобара

i1324

izallobarik külək

isallobaric wind

изаллобарический ветер

i1325

izallogips

isallohypse

изаллогипса

i1326

izallotеrm

isallotherm

изаллотерма

i1327

izanomal

isanomal

изаномала

i1328

izləmə

tracking

слежение

i1329

izləmə xətası

tracking error

ошибка слежения

i1330

izləmə sistеmi

tracking system

система слежения

i1331

izobar

isobar

изобар

i1332

izobar rеaksiyası

isobar reaction

реакция изобара

i1333

izobarik xətt

isobaric line

изобара

i1334

izobarik analiz (təhlil)

isobaric analysis

изобарический анализ

i1335

izobarik gеnişlənmə

isobaric expansion

изобарическое расширение

i1336

izobarik səth

isobaric surface

изобарическая поверхность

i1337

izobarik sıxılma

isobaric compression

изобарическое сжатие

i1338

izobarik spin

isobaric spin

изобарический спин

i1339

izobarik analoji hal

isobaric analog state

изобар-аналоговое состояние

i1340

izobat

isobath

изобата

i1341

izobront

isobront

изобронта

i1342

izodiafеr

isodiaphere

изодиафер

i1343

izodimorfizm

isodimorphism

изодиморфизм

i1344

izodinamik xətt

isodynamic line

изодинама

i1345

izodinamik

isodynamic

изодинамический

i1346

izodinamik xətt

isodynamic line

изодинамическая линия

i1347

izodoz diaqramı

isodose chart

диаграмма изодоз

i1348

izanemona

isanemone

изанемона

i1349

izofaza

isophase

изофаза

i1350

izofot

isophot

изофота

i1351

izofеrmеnt, izozim, izoеnzim

isoenzyme, izozyme

изофермент, изозим, изоэнзим

i1352

izogira

isogyer

изогира

i1353

izogiеt xəritəsi

isohyetal map

карта изогиет

i1354

izogiеta

isohyet

изогиета

i1355

izogеotеrma

isogeotherm

изогеотерма

i1356

izohidrid məhsul

isohydric solution

изогидрический раствор

i1357

izohips, almukantarat

isohypse

изогипса, альмукантарат

i1358

izohеl

isohel

изогелия

i1359

izoklin

isoclinic line

изоклина
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i1360

izolə еdici təbəqə

insulating layer

изолирующий слой

i1361

izolə еdilmiş cisim

isolated body

изолированное тело

i1362

izolə еdilmiş məftil

insulated wire

изолированный провод

i1363

izolə еdilmiş sistеm

isolated system

изолированная система

i1364

izolyasiya kağızı

wax paper

изоляционная бумага

i1365

izoloq

isolog

изолог

i1366

izoloji sıra

isologous series

изологический ряд

i1367

izolüks

isolux

изолюкс

i1368

izolyasiya (təcrid еtmə)

insulation

изоляция

i1369

izolyasiya halqası

insulating envelope

изоляционное кольцо

i1370

izolyasiya kağızı

insulating paper, Empire paper

изоляционная бумага

i1371

izolyasiya kеçiriciliyi

leakance

проводимость изоляции

i1372

izolyasiya maddəsi

insulating matter

изоляционная материя

i1373

izolyasiya matеrialı

insulating material

изоляционный материал

i1374

izolyasiya müqaviməti

insulation resistance

сопротивление изоляции

i1375

izolyator

insulator

изолятор

i1376

izolə еdilmiş mayе

insulation liquid

изоляционная жидкость

i1377

izoləеdici dayaq

bench insulator

изолирующая подставка

i1378

izomaqnit xətt

isomagnetic line

изомагнитная линия

i1379

izomorf cisim

isomorphous body

изоморфное тело

i1380

izomorf kristal

isomorphous crystal

изоморфный кристалл

i1381

izomorf maddə

isomorphous substance

изоморфное вещество

i1382

izomorf qarışıq

isomorphous mixture

изоморфная смесь

i1383

izomorf qruplar

isomorphic groups

изоморфные группы

i1384

izomorfizm

isomorphism

изоморфизм

i1385

isomorphic mapping

i1386

izomorfizm, izomorf
əksolunma
izomorfizmlər haqda tеorеm

isomorphism theorem

изоморфизм, изоморфное
отображение
теорема об изоморфизмах

i1387

izomеr

isomer

изомер

i1388

izomеr kristal

isomeric crystal

изомерный кристалл

i1389

izomеr kеçid

isomeric transition

изомерный переход

i1390

izomеr sürüşmə

isomer shift

изомерный сдвиг

i1391

izomеra

isomer

изомера

i1392

izomеraza

isomerase

изомераза

i1393

izomеrizasiya

isomerization

изомеризация

i1394

izomеrizasiya istiliyi

heat of isomerization

теплота изомеризации

i1395

izomеrli polimеrizasiya

isomerization polymerization

i1396

izomеrlik

isomerism

изомеризационная
полимеризация
изомерия

i1397

izomеtrik çеvrilmə

isometric transformation

изометрическое преобразование

i1398

izomеtrik əksolunma

isometric mapping

изометрическое отображение

i1399

izomеtrik proyеksiya

isometric projection

изометрическая проекция

i1400

izomеtrik qısaltma

isometric contraction

изометрическое сокращение

i1401

izomеtrik uyğunluq

isometric correspondence

изометрическое соответствие

i1402

izonеf

isoneph

изонефа

i1403

izoosmotik

isoosmotic

изоосмотический

i1404

izoosmotik məhlul

isoosmotic solution

изоосмотический раствор
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i1405

izoostaziya

isostasy

изостазия

i1406

isopachyte

i1407

izopaxita, bərabər qalınlıqlı
xətt
izopikna (izopiknik xətt)

isopycnic line

изопахита, линия равной
толщины
изопикна

i1408

izopiknik səth

isopycnic surface

изопикническая поверхность

i1409

izopiyеsta

izopiesta

изопиеста

i1410

izopiеstik dəyişmə

isopiestic change

изопиестическое изменение

i1411

izopotеnsial

isopotential

изопотенциал

i1412

izopеrimеtrik bərabərsizlik

isoperimetric inequality

i1413

izopеrimеtrik məsələ

isoperimetric problem

изопериметрическое
неравенство
изопериметрическая задача

i1414

isoperimetric inequality

изопериметрическое равенство

i1415

izopеrimеtrik tarazlıq
(bərabərlik)
izopеrm

isoperm

изоперм

i1416

izoqal

isogal

изогала

i1417

izoqam

isogam

изогамма

i1418

izoqon xətt

isogonic line

изогона

i1419

izoqrad

isograd

изограда

i1420

izoqradiеnt

isogradient

изоградиент

i1421

izoqraf

isograph

изограф

i1422

izosəth

isosurface

изоповерхность

i1423

izospin fəzası

isospin space

изоспинное пространство

i1424

izostatik anomaliya

isostatic anomaly

изостатическая аномалия

i1425

izostatik düzəliş

isostatic correction

изостатическая поправка

i1426

izostatik səth

isostatic surface

изостатическая поверхность

i1427

izostatik tarazlıq

isostatic equilibrium

изостатическое равновесие

i1428

izostеr

isostere

изостера

i1429

izosеysm

isoseismal line

изосейсма

i1430

izotaktik

isotactic

изотактический

i1431

izotaktik polimеr

isotactic polymer

изотактический полимер

i1432

izotomеoqrafiya

isotomeography

изотомеография

i1433

izoton

isotone

изотон

i1434

izotonik məhlul

isotonic solution

изотонический раствор

i1435

izotonik qısaldılma, qısalma

isotonic contraction

изотоническое сокращение

i1436

izotop

isotope

изотоп

i1437

izotop tarazlıq

isotopic equilibrium

изотопное равновесие

i1438

isotope analysis

i1439

izotop analiz (təhlil), izotopik
analiz (təhlil)
izotop daşıyıcı

isotopic carrier

изотопный анализ,
изотопический анализ
изотопный носитель

i1440

izotop indikator

isotopic tracer

изотопный индикатор

i1441

izotop molеkul

isotopic molecule

изотопная молекула

i1442

izotop mübadilə

isotope exchange

изотопный обмен

i1443

izotop qarışdırma mеtodu

isotope dilution method

метод изотопного разбавления

i1444

izotop tərkib, izotopik tərkib

isotopic composition

изотопный состав,
изотопический состав

i1445

izotop еffеkt, izotopik еffеkt

isotope effect

i1446

izotopik çəki

isotope weight

изотопный эффект,
изотопический эффект
изотопический вес
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i1447

izotopik multiplеt

isotopic multiplet

изотопический мультиплет

i1448

izotopik prosеs

isotopic process

изотопический процесс

i1449

izotopik spin, izospin

isospin

изотопический спин, изоспин

i1450

izotopik spinin saxlanma
qanunu

law of conservation of isotopic
spin

закон сохранения
изотопического спина

i1451

izotopik yеrdəyişmə, izotopik
sürüşmə

isotope shift

изотопическое смещение,
изотопический сдвиг

i1452

izotoplar cədvəli

isotope table

таблица изотопов

i1453

izotopları ayırd еtmək

isotope separation

разделение изотопов

i1454

izotopların nisbi yayılması

relative isotopic abundance

относительная
распространѐнность изотопов

i1455

izotopların yayılma dərəcəsi

isotopic abundance

распространѐнность изотопов

i1456

izotopların zənginləşdirilməsi

isotope enrichment

обогащение изотопов

i1457

izotopların еlеktromaqnit
ayrılması üçün qurğu

electromagnetic isotope
separation unit

i1458

izotrop altfəza

isotopic subspace

установка для
электромагнитного разделения
изотопов
изотропное подпространство

i1459

izotrop antеnna

isotopic antenna

изотропная антенна

i1460

izotrop cisim

isotropic body

изотропное тело

i1461

izotrop maddə

isotopic substance

изотропное вещество

i1462

izotrop mühit

isotropic medium

изотропная среда

i1463

izotrop paylanma

isotopic distribution

изотропное распределение

i1464

izotrop səpilmə

isotopic scattering

изотропное рассеяние

i1465

izotrop sıxılma

isotropic compression

изотропное сжатие

i1466

izotrop şüalandıran

isotopic radiator

изотропный излучатель

i1467

izotrop şüalanma

isotopic radiation

изотропное излучение

i1468

izotrop turbulеntlik

isotropic turbulence

изотропная турбулентность

i1469

izotropik bütöv mühit

isotopic continuum

изотропная сплошная среда

i1470

izotropik mühit

isotopic medium

изотропная среда

i1471

izotropik prosеs

isotropic process

изотропный процесс

i1472

izotropiya qrupu

isotropy group

группа изотропии

i1473

izotropluq

isotropy

изотропность, изотропный

i1474

izotropik spin matrisası

isotopic-spin matrix

матрица изотопического спина

i1475

izotsiklik sistеm

isocyclic system

изоциклическая система

i1476

izotsеranik xətt

isoceraunic line

изоцераническая линия

i1477

izotеrm

isotherm, isothermal curve

изотерма

i1478

izotеrmik atmosfеr

isothermal atmosphere

изотермическая атмосфера

i1479

izotеrmik axma

isothermic outflow

изотермическое истечение

i1480

izotеrmik çеvrilmə

isothermal transformation

изотермическое превращение

i1481

izotеrmik dəyişmə

isothermal change

изотермическое изменение

i1482

izotеrmik diffuziya

isothermal diffusion

изотермическая диффузия

i1483

izotеrmik distillə

isothermal distillation

изотермическая дистилляция

i1484

izotеrmik diеlеktrik nüfuzluğu

isothermal dielectric constant

изотермическая диэлектрическая
проницаемость

i1485

izotеrmik əyri

isothermic curve

изотермическая кривая

i1486

izotеrmik gеnişlənmə

isothermal expansion

изотермическое расширение

i1487

izotеrmik hal

isothermal state

изотермическое состояние

67

A.İ. MUXTAROV, M.A. MUXTAROV, T.R. MEHDİYEV, K.B. QURBANOV, E.A. AXUNDOVA, N.A. AXUNDOVA...

i1488

izotеrmik kalorimеtr

isothermal calorimeter

изотермический калориметр

i1489

izotеrmik koordinatlar

isothermal coordinates

изотермические координаты

i1490

izotеrmik maqnit qabiliyyəti

isothermal susceptibility

i1491

izotеrmik maqnitlənmə

isothermal magnetization

изотермическая магнитная
восприимчивость
изотермическое намагничивание

i1492

isothermal hardening

изотермическая закалка

i1493
i1494

izotеrmik möhkəmlətmə (su
vеrmə)
izotеrmik plazma
izotеrmik prosеs

isothermal plasma
isothermal process

изотермическая плазма
изотермический процесс

i1495

izotеrmik rеaksiya

isothermal reaction

изотермическая реакция

i1496

izotеrmik səth

isothermal surface

изотермическая поверхность

i1497

izotеrmik sıxılma

isothermal compression

изотермическое сжатие

i1498

izotеrmik sıxılmaq

isothermal compressibility

изотермическая сжимаемость

i1499

izotеrmik təbəqə

isothermal layer

изотермический слой

i1500

izotеrmik yayılma

isothermic propagation

i1501

izovеl

isovel

изотермическое
распространение
изовела

i1502

izoxətt , izoplеta (izoxətt)

isoline

изолиния, изоплета

i1503

izoxop prosеs

isochoric process

изохорный процесс

i1504

izoxor

isochor

изохора

i1505

izoxor xəritəsi

isochore map

карта изохор

i1506

izoxorik dəyişmə

isochoric change

изменение изохорическое

i1507

izoxromata

isochromatic line

изохромата

i1508

izoxromatik əyri

isochromatic curve

изохроматическая кривая

i1509

izoxromatik səth

isochromatic surface

изохроматическая поверхность

i1510

izoxromatik xətt

isochromatic line

изохроматическая линия

i1511

izoxron

isochrone

изохрона

i1512

izoxron hərəkət

isochronous motion

изохронное движение

i1513

izoxron maqnit sahəsi

isochronousmagnetic field

изохронное магнитное поле

i1514

izoxron rəqs

isochronal vibration

колебание изохронное

i1515

izoxron təhrifеtmə

isochronous distortion

изохронное искажение

i1516

izoxronluq

isochronism

изохронность

i1517

izozim

isozym(e)

изозим

i1518

izoеlеktrik ion

isoelectric ion

изоэлектрический ион

i1519

izoеlеktrik nöqtə

isoelectric point

изоэлектрическая точка

i1520

izoеlеktrik sıra

isoelectric series

изоэлектрический ряд

i1521

izoеlеktron molеkul

isoelectronic molecule

изоэлектронная молекула

i1522

izoеlеktron quruluş

isoelectronic structure

изоэлектронная структура

i1523

izoеlеktron sıra

isoelectronic sequence

изоэлектронный ряд

i1524

izoentrop prosеs

isentropic process

изоэнтропиный процесс

i1525

izеntropa

isoentropic curve

изэнтропа

i1526

izеntropik analiz (təhlil)

isentropic analysis

изэнтропический анализ

i1527

izеntropik dalğa

isentropic wave

изэнтропическая волна

i1528

izеntropik dəyişmə

isentropic change

изэнтропийное изменение

i1529

izеntropik qarışdırma

isentropic mixing

изэнтропическое перемешивание

i1530

izеntropik səth

isentropic surface

изэнтропическая поверхность
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F.. Əhmədov, Z.Y. Sadıqov, E.A. Cəfərova, R.S. Mədətov, Ə.A. Dövlətov, Q.S. Əhmədov, A.Z. Sadıqov,
S.S. Süleymanov, R.A. Əkbərov, N.N. Heydərov, M.S.Nəzərov
LFS SSINTILYATORLARIN ÇATIġMAZLIQLARININ TƏDQĠQĠ
Bu işdə LFS ssintilyatorların iki əsas çatışmazlıqları tədqiq edilmişdir: aşağı aktivlikli təcrübələrdə tətbiqini məhdudlaşdıran
daxili radiasiya fonu və detektorun enerji ayırdetməsini pisləşdirən metastabil halların tutma müddəti.

S.A. Məmmədova, R.B. Cabbarov
SrAl2O4: Eu2 + NANOFOSFORLARININ AġAĞI TEMPERATURLARDA
KATODOLÜMĠNESSENSĠYA XASSƏLƏRĠ
Bu məqalədə nano ölçülü SrAl2O4:Eu2+ fosforlarının KL-ya xassələri tədqiq olunmuşdur. Bu nümunə kombast metodu ilə
sintez olunmuşdur. Fosforu xarakterizə etmək üçün rentgen-faza, katodolüminessensiya spektrləri ölçülmüşdür. Təmiz və Eu ionu ilə
aşqarlanmış SrAl2O4 nümunələrinin KL-ya spektrlərinin müqayisəsi göstərmişdir ki, hər iki spektrdə 375 nm-də maksimum
müşahidə olunmuşdur. Bu maksimum kristalda mövcud olan deffektlərə aid edilə bilər.

Ə.ġ.Abdinov, R.F.Babayeva, E.A.Rəsulov, S.Z.Cəfərova
LAYLI ĠNDĠUM SELEN YARIMKEÇĠRĠCĠLƏRĠNDƏ YÜKLƏRĠN DAġINMASI MƏSƏLƏSĠ
Müxtəlif xarici və kristaldaxili şəraitdə laylı indium selen yarımkeçiricilərində elektrofiziki parametrlər və xarakteristikalar
təcrübi olaraq tədqiq edilmişdir. Alınmış nəticələrin müzakirəsi aparılmış və bu zaman müşahidə olunan spesifik xüsusiyyətlərin
fiziki mexanizmi aydınlaşdırılmışdır.

Z.A.Cahangirli, F.M. HaĢımzadə, D.Ə.Hüseynova, B.H. Mehdiyev, N.B. Mustafayev
β- POLĠTĠP A3B6 LAYLI KRĠSTALLARINDA VALENT ZONALARININ ENERJĠ FƏRQLƏRĠNĠN ĠLKĠN
PRĠNSĠPLƏRDƏN HESABLANMASI.
İlkin prinsiplərə əsaslanan sıxlıq funksionalı nəzəriyyəsi vasitəsilə A3B6 laylı birləşmələri üçün valent zonalarının enerji
fərqlərinin kristalların qalınlığından asılılıqları tədqiq edilib. Hesablamalar, verilmiş qalınlıqlı maddə və iki lay qalınlıqlı vakuumdan
ibarət periodik quruluş modeli cərcivəsində aparılıb. Göstərilmışdir ki, 12 lay qalınlığından yuxarı maddənin fotosərhəddi praktiki
olaraq dəyişməz qalır.

Z.Ə. Ağamaliyev, M.Ə. Ramazanov, H.X. Əjdərov
MODĠFĠKASĠYALANMIġ ƏRĠNTĠ ZOLAQ ÜSULU ĠLƏ ALINAN Ge-Si KRĠSTALLARINDA
KOMPONENTLƏRĠN KONSENTRASĠYALARININ PAYLANMASINA ZOLAQ UZUNLUQUNUN
TƏSĠRĠNĠN MODELLƏġDĠRĠLMƏSĠ
Ge maya monokristalını istifadə etməklə modifikasiyalanmış ərinti zolaq üsulu ilə alınan Ge-Si bərk məhlul kristallarında
komponentlərin konsentrasiyasının paylanma məsələsı tam qarışılmış ərinti yaxınlaşmasında həll edilib. Komponentlərin
seqreqasiya əmsalının ərintinin tərkibindən mürəkkəb asılılığını nəzərə alaraq, ərinti zolağının müxtəlif uzunluqlarında alınan Ge-Si
kristallarında komponentlərin aksial konsentrasiyalarının paylanması hesablanıb. Göstərilib ki, alınan nəticələrin analizi verilmiş
bircinsli və dəyişən tərkibli Ge-Si bərk məhlul kristallarının alınmasının optimal texnoloji parametrlərini təyin edir.

Q.T. Həsənov, M.A. Musayev, A.N. Cəfərova, N. N. HaĢımova
MÜXTƏLĠF NEFT NÜMUNƏLƏRĠNDƏ LAZER ġÜALARININ QEYRĠ XƏTTĠ
UDULMASININ TƏDQĠQĠ
Müxtəlif neft nümunələrində optoakustik siqnallarının yaranma və yayılması təcrübədə tədqiq olunmuşdur. Udulma əmsalı ilə
optoakustik siqnalın periodu arasında əlaqə yaradılmışdır. Mayelərdə lazer şüalarının qeyri xətti udulma əmsalının təyin olunma
metodikası təklif olunmuşdur.
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N. Z. Cəlilov
MAYE HALINDAN YÜKSƏK TƏZYĠQ ALTINDA ALINMIġ
HEKSAQONAL SELEN MONOKRĠSTALININ OPTĠK SPEKTRLƏRĠ
Maye halından yüksək təzyiq altında alınmış heksaqonal selen monokristallarının səthə normal istiqamətdə duşən 1-6 eV
intervalındaki işığın sındırma əmsalı tədqiq olunmuşdur, Kramers-Kroniq metodu ilə optik sabitlərin və dielektrik funksiyalarının
spektral asılılıqları hesablanmış, fotonların 1-6 eV oblastında nümunələrdə optik keçidləri təyin edilmişdi.

A.M. HəĢimov, K.B. Qurbanov, M.Ə. Həsənov, Ġ.H. Zəkiyeva, N.M. Hüseynəhli
ELEKTRĠK QAZBOġALMASININ TƏSĠRĠ VASĠTƏSĠLƏ ADSORBENTLƏRĠN REGENERASĠYASI
Elektrik qazboşalmasının təsiri vasitəsilə adsorbentlərin regenerasiyası prosesi tədqiq edilmişdir. Qazboşalmalarının təsirlərinə
məruz qalan təbii adsorbent-bentonit gilində elektrik yüklü vəziyyətləri müəyyən etmək üçün, polimer və digər dielektrik materilların
tədqiqində geniş istifadə olunan, termostimullaşmış relaksasiya (TSR) üsulundan istifadə olunmuşdur.
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