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İRİDİUM SİLİSİD-SİLİSİUM STRUKTURUNUN ENERGETİK DİAQRAMI 

 

E.Ə. KƏRİMOV, S.N. MUSAYEVA
*
 

Milli Aerokosmik Agentliyi, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu,  

S.S. Axundov küç. 1, AZ 1115 

Azərbaycan Texniki Universiteti, H. Cavid pr. 25, AZ 1073
* 

 
IrSi-Si əsasında Şottki çəpərinin elektrik xassələri tədqiq edilmiş, alınmş nəticələr əsasında energetik diaqram qurulmuşdur. 

IrSi-Si strukturu qaz magistralı və reaksiya kamerasından ibarət xüsusi qurğuda alınmışdır.  

 

Açar sözlər: Günəş elementi, Şottki çəpəri, p-n keçid, səth halları, energetik diaqram, zona diaqramı, çıxış işi, yarımmetal. 

UOT: 535.317 

PACS: 72.10.-d 

 

Müasir zamanda uzunmüddətli uçuşlarda olan kos-

mik gəmilərin və peyklərin əsas enerji mənbəyi günəş 

batareyalarıdır. Bütün dünyada təbii mənbələrin təxmi-

nən 60-70 il ərzində tükənəcəyini nəzərə alsaq, alterna-

tiv enerji mənbələrinə, xüsusilə də Günəş enerjisinə, 

maraq gün-gündən artır. Bu məqsədlə, ucuz günəş ele-

mentləri və onların əsasında günəş latareyalarının yara-

dılmasına aid tədqiqat işləri intensiv surətdə aparılır [1, 

2]. Azərbaycanda ilin təxminən 300 gününün günəşli 

olduğunu nəzərə alsaq, bu bizim üçün daha da böyük 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Daha yüksək f.i.ə.-na malik günəş elementləri 

almaq üçün hal-hazırda çoxlu sayda seçim – element ba-

zası mövcuddur. Elə struktur quruluşu seçmək lazımdır 

ki, onların bazasında hazırlanan günəş elementləri uzun-

ömürlü, radiasiyaya qarşı davamlı, temperatur dəyişmə-

lərinə qarşı dözümlü olsun.  

Şottki çəpərləri əsasında işləyən günəş elementləri 

yuxarıda sadalanan şərtləri kifayət qədər ödəyir. Təqdim 

olunan məqalədə IrSi-Si kontaktı əsasında Şottki çəpəri-

nin elektrofiziki xassələri öyrənilib və alınan eksperi-

mental nəticələr əsasında bu strukturun energetik zona 

diaqramı tərtib edilmişdir.  

IrSi-Si  strukturu qaz maqistralı və reaksiya kame-

rasından ibarət olan xüsusi qurğunun köməyilə alınmış-

dır. Reaksiya kamerası borulardan, qızdırıcıdan və Si 

lövhələri üçün kasetdən ibarətdir. Termiki emaldan əv-

vəl lövhələr kimyəvi təmizliyə məruz qalırlar və 

10−3 mm.c.st. təzyiqdə olan kamerada temperatur ±2 

dəqiqliklə 200-700 C diapazonda saxlanılır.  

IrSi-Si Şottki çəpərində yekun cərəyan p-n keçi-

dində olduğu kimidir. Dəyişiklərin yaratdığı cərəyan  

                                                

          
     1 expDJ qT F                 (1) 

 

kimi təyin olunur. Burada T() buraxılma əmsalı, F() – 

foton selinin sıxlığı,  - isə potensial  çəpərin  enidir.  

Elektronların yaratdığı cərəyan isə  
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olur. Tam cərəyan isə (1) və (2) münasibətlərinə əsasən: 
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Şottki çəpəri əsasında günəş elementlərinin volt- 

amper  xarakteristikası: 
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Fermi – səviyyəsi   
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kimi   təyin   olunur.   Deşiklərin   konsentrasiyası 

ρ=1,5·10
15

sm
-3

 və N0=1,04·10
19

sm
-3

 təşkil edir. Hesab-

lamalar göstərir ki, ξ = 0,04 eV, ΔφÇ = 0,182 eV. Poten-

sial çəpərin (ΔφÇ) - hündürlüyünü bilməklə diffuziya 

potensialını (ud) və fəza yükü oblastının enini () təyin 

etmək olar .  

Tutumun  gərginlikdən C=ρ(U) asılılğından IrSi-Si 

sərhəddində səth halları sıxlığının (NS) energetik paylan-

ması tapılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, İrSi-Si sər-

həddində NS  3,5·10
12

sm
-2

·eV
-1

-dan 1,4·10
10

sm
-2

·eV
-1

-a 

qədər dəyişir. Məhz buna görə, İrSi-Si strukturunun 

alınması üsulundan asılı olaraq başqa metal və yarım-

metallarda olduğu kimi çıxış işi dəyişə bilər. Digər 

tərəfdən səth halları olmadıqda:   
 

Ç m n
n

   
 

 

Əgər  nəzərə alsaq ki, silisium üçün φm = 4,8 eV, 

İrSi-Si üçün 𝜑𝑛/𝑛= 4,98 eV onda, φÇ=0,18eV olar. Po-
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tensial çəpərin hündürlüyünü təyin edərkən təcrübənin 

xətası 0,01 eV olduğu üçün, həqiqi çəpərin hündürlüyü 

0,17 eV - a bərabərdir.   

Şəkil 1-də  İrSi-Si strukturunun təcrübi nəticələrə 

əsasən müəyyən edilmiş energetik zona diaqramı göstə-

rilmişdir. Baxdığınız struktura daxil olan metalın (İr) çı-

xış işi üçün ədəbiyyatda müxtəlif qiymətlər mövcuddur 

ki, bunlar da bir birindən kəskin surətdə fərqlənirlər [3]. 

Təbii olaraq belə sual meydana çıxır ki, əgər çəpə-

rin hündürlüyünə çıxış işinin funksiyası kimi baxsaq, 

metalın çıxış işinin hansı qiymətini götürmək lazımdır. 

Elə bu səbəbə görə də İrSi - Si üçün əvvəl tapılmış çıxış 

işinin qiyməti təcrübi nəticələrlə üst-üstə düşmür. Qeyd 

edək ki, energetik zona diaqramının əsas parametrlərinə 

görə çıxış işinin təyin etmək olar və bizim təcrübi təyin 

etdiyimiz çıxış işinin qiyməti  İrSi  üçün 4,98 eV - a bə-

rabərdir. 

 

 
 

Şəkil 1. IrSi-Si strukturunun energetik zona diaqramı.  

 

____________________________________ 

 

[1] С. Зи. Физика полупроводниковых прибо-

ров, Москва, «Мир», 1984, часть II, с. 455. 

[2] П.А. Богомолов, В.И. Сидоров, И.Ф. Усоль-

цев.  Приемные устройства ИК – систем. 

[3] Ш. Мьюрарка. Силициды для СБИС, 

Москва, «Мир», 1986, с. 176.  

 

E.A. Kerimov, S.N. Musaeva  

 

ENERGY DIAGRAM OF IrSi-Si STRUCTURE 

 
The electrical properties of Schottky barrier based on IrSi-Si are studied, the main results are determined, the energy 

diagram was constructed. IrSi - Si structure was obtained by a special installation consisting of a gas main and the reaction 

chamber. 

 

 

Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА СТРУКТУРЫ IrSi-Si 

 
Изучены электрические свойства барьера Шоттки на основе  IrSi-Si, определены основные результаты, была 

построена энергетическая диаграмма. Структура IrSi-Si была получена на специальной установке, состоящей из газовой 

магистрали  и реакционной камеры. 

 

Qəbul olunma tarixi: 07.10.2016 
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MODİFİKASİYA OLUNMUŞ PÖŞL-TELLER POTENSİALLI YARIMKEÇİRİCİ KVANT 

ÇUXURUNDA ELEKTRONLARIN RELAKSASİYA PROSESLƏRİ 

 

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 relaksasiya prosesləri tədqiq edilmişdir. Səpici potensialla-

rın yükdaşıyıcılar tərəfindən ekranlaşması nəzərə alınmaqla elektronların aşqar ionlardan, akustik və pyezoakustik fononlardan səpil-

mə tezlikləri hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, cırlaşmış halda elektronların akustik fononlardan səpilmə tezliyinin dalğa ədədindən 

(k) asılılığı xətti asılılığa yaxındır, pyezoelektrik potensialdan səpilmə tezliyi, k-nın nisbətən kiçik qiymətlərində k-nın artması ilə 

artır, k >8107m-1 qiymətlərində isə bir qədər azalır,  ionlardan səpilmə tezliyi temperaturdan asılı deyil, elektronların səth sıxlığı ilə 

düz mütənasibdir və k-nın artması ilə  azalır. 

 

Açar sözlər: kvant çuxuru, Pöşl-Teller potensialı, relaksasiya, səpilmə tezliyi.  

PACS: 73.63.-b; 73.63.Hs  

 

GİRİŞ. 

 

Kvant çuxurları, kvant məftilləri, kvant nöqtələri və 

kvant borularının xassələrinin formalaşmasında məhdud-

layıcı potensialın forması mühüm rol oynayır. Bu potensi-

alın forması dəqiq bilinmədiyi [1] üçün müxtəlif model-

lərdən istifadə edilir və ən çox istifadə olunan modellər 

düzbucaqlı [1] və parabolik [2] potensiallardır. Bu işdə 

kvant çuxurunda məhdudlayıcı potensialın modeli olaraq, 

modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensialından [3, 4] is-

tifadə edilmişdir. Bu potensial şəklinə görə düzbucaqlı 

potensialla parabolik potensial arasındadır (bəzən buna 

deformasiya olunmuş parabolik potensial deyirlər), para-

bolik potensialdan fərqli olaraq 2 parametrlə təyin edilir. 

Ona görə də, Pöşl-Teller potensialının parametrlərini uy-

ğun qaydada seçməklə, eksperimentə daha yaxşı uyğun-

laşma əldə oluna bilər.  Bu işdə Pöşl-Teller potensiallı ya-

rımkeçirici kvant çuxurunda elektronların relaksasiya 

müddətləri hesablanmışdır. Səpici potensialların yükdaşı-

yıcıların özləri tərəfindən ekranlaşması nəzərə alınmaqla 

elektronların aşqar ionlardan, akustik və pyezoakustik fo-

nonlardan səpilməsi tədqiq edilmişdir.  

 

MƏSƏLƏNİN ƏSAS TƏNLİKLƏRİ. 
 

Əgər elektronların hərəkətinin məhdudlaşdığı istiqa-

mət olaraq (kvant təbəqəsinə perpendikulyar istiqamət) z 

oxunu götürsək, modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller poten-

sialını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar [3]:  

 

𝑈 𝑧 = −
ℏ2 𝛼2

2𝑚

𝜆′ 𝜆′ − 1 

cosh2𝛼𝑧
  .    (1) 

 

Burada  >1 və  – potensialın parametrləridir.  =+1  

əvəzləməsi aparsaq və enerjinin hesablanma başlanğıcını  

 ℏ2𝛼2 2𝑚  𝜆 𝜆 + 1  qədər aşağı sürüşdürsək, (1) poten-

sialını  

  

      𝑈 𝑧 =
ℏ2𝛼2

2𝑚
𝜆 𝜆 + 1  tanh2𝛼𝑧, 𝜆 > 0      (2) 

 

şəklində yaza bilərik. Qalan iki istiqamətdə (x və y) hərə-

kət məhdudlaşmadığı üçün, (2) potensialına malik kvant 

çuxurunda elektronların dispersiya qanunu aşağıdakı 

şəkildədir: 

 

                       𝜀 𝑁, 𝜆,𝑘𝑥 ,𝑘𝑦 = 𝐸𝜆 ,𝑁 +
ℏ2 𝑘𝑥

2+𝑘𝑦
2 

2𝑚
;  𝐸𝜆 ,𝑁 =

ℏ2𝛼2

2𝑚
 𝜆 𝜆 + 1 −  𝜆 − 𝑁 2                   (3) 

  
Burada 𝑚 - keçirici elektronların effektiv kütləsi, 𝑘𝑥  

və 𝑘𝑦  – elektronların 𝑘   dalğa vektorunun, uyğun olaraq, 𝑥 

və 𝑦 istiqamətində proyeksiyaları, 𝑁 = 0,1,2,… isə enerji 

səviyyələrinin nömrəsidir (𝑁 ≤ 𝜆).  

Elektronların enerjisinin (3) qiymətlərinə uyğun 

dalğa funksiyaları [3] : 

 

  

𝜓𝑁 ,𝜆  , 𝑘𝑥  , 𝑘𝑦
 𝑟  =

𝑒𝑖(𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦)

 𝐿𝑥𝐿𝑦𝐿𝑧
 
𝛼 𝜆 − 1 Γ 2𝜆 − 𝑁 + 1 

𝑁!
 

1
2

𝑃𝜆
𝑁−𝜆 tanh αz .                                 (4) 

 
Burada 𝐿𝑧 = 𝐿 – kvant təbəqəsinin eni, 𝐿𝑥  və 𝐿𝑦 isə digər 

istiqamətlərdə nümunənin ölçüləri, 𝑟  𝑥, 𝑦, 𝑧  – elektronun 

koordinatları,  𝑃𝜆
𝑁−𝜆 tanh αz   – Lejandr funksiyalarıdır. 

Kvant çuxurlarında aparılan eksperimentlərin əksə-

riyyətində nəticələrin analizi göstərir ki, elektronlar yalnız 

ən aşağı enerjili (𝑁 = 0) səviyyədə yerləşir [5, 6].  Pöşl-

Teller potensiallı kvant çuxurunda bu o deməkdir ki, 

elektronların orta enerjisi 𝜀  < ℏ2𝛼2 2𝑚  şərtini ödəyir 

(cırlaşmış halda orta enerji 𝜀  ~𝜁 , cırlaşmamış halda 

𝜀  ~𝑘0𝑇  , 𝜁 - elektron qazının kimyəvi potensialı, 𝑘0 – 

Bolsman sabiti, 𝑇  -temperaturdur). Biz hesablamaları 

mailto:mirbabababayev@yahoo.com
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𝜆 = 1 qiymətində aparacağıq. Birinci səviyyədə (𝑁 = 0) 

hal sıxlığı sabit olub, düzbucaqlı və parabolik potensiallı 

kvant çuxurlarında olduğu kimi  𝑔(𝜀) = 𝐿𝑥𝐿𝑦𝑚 𝜋ℏ2  .  

Elektron qazının kimyəvi potensialı (𝜁 ) onların 2-

ölçülü konsentrasiyasının, yəni kvant təbəqəsi üzrə səth 

sıxlığının (𝑛) ifadəsindən tapılır: 

  

𝑛 =
1

𝐿𝑥𝐿𝑦
 𝑓0 𝜀 

𝑁,𝑘𝑥 ,𝑘𝑦 ,𝜍

.                   (5) 

 

Burada           𝑓0 𝜀 =  1 + exp 
𝜀−𝜁

𝑘0𝑇
  

−1

            (6) 

 

elektronların tarazlıq paylanma funksiyasıdır. Əgər 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦  

üzrə cəmləmədən inteqrallamaya keçsək və spinə (𝜍) görə 

cəmləmənin 2 vuruğuna gətirdiyini nəzərə alsaq, (5) ifa-

dəsindən elektronların kimyəvi potensialını tapırıq 

(𝜆 = 1,𝑁 = 0): 

 

          𝜁 =
ℏ2𝛼2

2𝑚
+ 𝑘0𝑇 ln  exp 

𝜋ℏ2𝑛

𝑚𝑘0𝑇
 − 1  .       (7) 

 

𝜆 = 1  parametrli kvant çuxurunda (𝑁 = 0) səpici 

potensialların ekranlaşmasını ifadə edən dielektrik funk-

siyası üçün alırıq [7] : 

           

 𝜖 𝑞 = 1 +
2𝑚𝑒2

ℏ2𝜒𝑞
 

1

2
 
𝑞

𝛼
 

2

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎  1,−1 +
𝑞

2𝛼
 −

4+ 
𝑞

𝛼
−1  

𝑞

𝛼
 

2

 
𝑞

𝛼
−2 

2  𝑓0  
ℏ2𝛼2

2𝑚
 .                      (8) 

 
Burada 𝜒 – statik dielektrik nüfuzluğu,  𝑒– elementar 

yük,  𝑞 =  𝑘  2 − 𝑘  1  – qarşılıqlı təsirdə olan elektronların 

𝑥𝑦 müstəvisində 2-ölçülü dalğa vektorlarının fərqinin mo-

dulu, 𝑓0  
ℏ2𝛼2

2𝑚
  - ən aşağı enerjili halın (𝑘 = 0) elektonlar 

tərəfindən tutulma ehtimalıdır. Cırlaşmış elektron qazı 

üçün  𝑓0  
ℏ2𝛼2

2𝑚
 ≈ 1  və dielektrik funksiya elektronların 

səth sıxlığından asılı olmur. 

Kvant təbəqəsi üzrə spektrin izotrop, səpilmənin isə 

kvazielastik olduğunu nəzərə alsaq, ikiölçülü elektron 

qazının müxtəlif səpilmə mexanizmlərindən relaksasiya 

tezliyini aşağıdakı ifadə ilə hesablamaq olar [8]: 

 

𝜈 =  𝑊 𝑘  ,𝑘  ′ 

𝑘  ′ ,𝜍 ′

 1 −
𝑘  ∙ 𝑘  ′

𝑘2
 .       (9) 

 

Burada 𝑊 𝑘  , 𝑘  ′  - vahid zamanda elektronların hər hansı 

mexanizmdən səpilmə nəticəsində 𝑘   halından 𝑘  ′  halına 

keçid ehtimalıdır.  

 

ELEKTRONLARIN AKUSTİK, PYEZOAKUSTİK 

FONONLARDAN VƏ AŞQAR İONLARDAN  

SƏPİLMƏ TEZLİKLƏRİ. 
 

Elektronlar yalnız uzundalğalı fononlarla qarşılıqlı 

təsirdədir (𝑞 < 2𝑘 ). Kvazielastiklik şərtinin ödənilməsi 

üçün uzundalğalı fononların enerjisi (ℏ𝜔𝑞 = ℏ𝑣0𝑞 , 𝑣0 – 

səsin kristalda sürətidir) elektronların orta enerjisindən ki-

çik olmalıdır (ℏ𝜔𝑞 ≪ 𝑘0𝑇 ). Bu halda fononların paylan-

ma funksiyasını 𝑁𝑞 ≈ 𝑘0𝑇 ℏ𝜔𝑞  şəklində yaza bilərik. 

Onda, elektronların akustik fononların deformasiya poten-

sialından səpilmə tezliyi üçün (9) ifadəsindən alırıq: 

  

𝜈𝑎𝑘 =
4𝐸1

2𝑘0𝑇𝛼𝑚

3𝜋𝜌ℏ3𝜐0
2  

𝑡2𝑑𝑡

𝜖2 𝑘, 𝑡  1 − 𝑡2

1

0

  .  (10)  

 

Burada və sonrakı ifadələrdə  𝑡 = 𝑞/2𝑘  işarə edilib,  𝐸1 – 

deformasiya potensialının sabiti,  𝜌  – kristalın sıxlığıdır. 

Qeyd edək ki, ekranlaşma nəzərə alınmayanda (𝜖 = 1) 

akustik fononlardan səpilmə tezliyi elektronların dalğa 

ədədi  k-dan asılı olmur və aşağıdakı şəklə düşür: 

 

𝜈𝑎𝑘 =
𝐸1

2𝑘0𝑇𝛼𝑚

3𝜌ℏ3𝜐0
2  .                  (11)  

 

Akustik fononlardan səpilmə tezliyinin 𝑘 -dan 

asılılığı səpici potensialın ekranlaşmasının (dielektrik 

funksiyanın) hesabına əmələ gəlir. Cırlashmış elektron 

qazı üçün (𝑇 = 10𝐾  temperaturda 𝑛 > 1015  𝑚−2 ) die-

lektrik funksiyasında 𝑓0  
ℏ2𝛼2

2𝑚
 → 1 və relaksasiya tezlik-

ləri elektronların səth sıxlığından asılı olmur.  

GaAs/AlxGa1−xAs kvant çuxurunda səpilmə tezliyi-

nin elektronların dalğa ədədindən asılılığını tədqiq edək. 

Bu kvant çuxuru üçün: 𝑚 = 0.067𝑚0   (burada 𝑚0  – 

sərbəst elektronun kütləsidir), 𝜌 = 5.3 ∙ 103  kq m3 , 

𝜒 = 12.9, 𝐸1 = 7.4 eV, 𝑒14 = 0.16 C m2  [9]. Kvant çu-

xurunun enini 𝐿 = 10−8  m [5] götürək.  

 
Şəkil 1. Elektronların akustik fononların deformasiya (1)  

            və pyezoelektrik (2) potensiallarından (T=5K)  və    

             aşqar ionlardan (3) səpilməsində  (ni=21011m-2) 

             səpilmə tezliyinin elektronların dalğa ədədindən  

             asılılıq qrafikləri. 

 

Modifikasiya olunmuş Pöşl-Teller potensialı 𝑧 → ∞ 

şərtində sabit ədədə yaxınlaşır. Bu ədədi kvant çuxurunun 

hündürlüyünə (∆) bərabər götürməklə Pöşl-Teller potensi-

alının parametri 𝛼 -nı qiymətləndirmək olar: 
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ℏ2𝛼2

2𝑚
𝜆 𝜆 + 1  tanh2 ∞ = ∆.         (12) 

 

 𝜆 = 1 parametrli kvant çuxurunda, çuxurun hündürlüyü-

nün    ∆= 0.1 eV   qiymətində (12) tənliyindən =310
8
m

-1
 

alırıq. Ədədi hesablamalarda biz  𝛼 -nın bu qiymətindən 

istifadə edəcəyik. 

GaAs/AlxGa1−xAs  kvant çuxurunda cırlaşmış elek-

tron qazı üçün 𝜈𝑎𝑘 -nın k-dan asılılıq qrafiki (10) düsturu 

ilə hesablanmışdır (şəkil 1-də 1 əyrisi). Şəkildən göründü-

yü kimi, bu asılılıq xətti asılılığa yaxındır. Hesablamalar 

𝑇 = 5𝐾 temperaturunda aparılmışdır. Qeyd edək ki, (10) 

ifadəsinə temperatur vuruq kimi daxildir və 𝜈𝑎𝑘  tempe-

raturla düz mütənasibdir, deməli, cırlaşmış elektron qazı 

üçün,  𝜈𝑎𝑘 -nın k-dan asılılğının şəkli bütün temperatur-

larda şəkil 1-də göstərildiyi kimidir. 

Elektronların akustik fononların pyezoelektrik po-

tensialından səpilmə tezliyi üçün (9)-dan alırıq:  

 

𝜈𝑝𝑧 =
2𝑘0𝑇𝑚 𝑒2𝛽2

𝜋𝛼𝜌ℏ3𝜐0
2  

𝑡2𝑑𝑡

𝜖2 𝑘, 𝑡   1 − 𝑡2

1

0

  
𝑥2

𝑥2 +  
𝜋𝑘𝑡
𝛼  

2

∞

0

  csch2 𝑥 𝑑𝑥.                (13) 

 

Burada 𝛽 = 4𝜋  0.8 𝑒14 𝜒    (𝑒14 – pyezopotensialın 

parametridir). Ekranlaşmanı nəzərə almayanda 𝑘-nın art-

ması ilə 𝜈𝑝𝑧  monoton azalır. Ekranlaşma nəzərə alınanda, 

cırlaşmış elektron qazı üçün pyezoelektrik potensialdan 

səpilmə tezliyi, 𝑘-nın nisbətən kiçik qiymətlərində artır,  

𝑘 ≅ 8107 𝑚−1  qiymətində maksimum olur, sonra isə 𝑘-

nın artması ilə bir qədər azalır (şəkil 1-də 2 əyrisi). De-

formasiya potensialından səpilmədə olduğu kimi pyezo-

elektrik potensialdan səpilmədə də tezlik mütləq tempe-

raturla düz mütənasibdir. 

Hesablamalar göstərir ki, k < 610
7
m

-1 
qiymətinə qə-

dər akustik fononların pyezoelektrik potensialdan səpilmə 

tezliyi  deformasiya potensialından səpilmə tezliyindən 

böyük olur, k > 610
7
m

-1 
qiymətlərində isə deformasiya 

potensialından səpilmə (pyezoelektrik potensialdan səpil-

mə ilə müqayisədə) daha intensiv olur. 

Elektronların aşqar ionlarından səpilmə tezliyi üçün 

alırıq:  

 

 

𝜈𝑖 =
4𝜋 𝑍2𝑒4  𝑚 𝑛𝑖  𝛼

2

𝜒2ℏ3𝑘2
 

𝑑𝑡

𝜖2 𝑘, 𝑡   1 − 𝑡2

1

0

  𝑒−2𝑘𝑧𝑡  1 − tanh2𝛼𝑧 𝑑𝑧

∞

0

 

2

.                    (14) 

 

Burada  Ze  və  𝑛𝑖  , uyğun olaraq, ionların yükü və 

səth sıxlığıdır. Cırlaşmamış elektron qazı üçün (14) ifadə-

sindən alınır ki, 𝜈𝑖  temperaturdan asılı deyil, ionların səth 

sıxlığı ilə düz mütənasibdir və k-nın artması ilə  azalır 

(şəkil 1-də 3 əyrisi).  

Qeyd edək ki, şəkil 1-də elektronların aşqar ionlar-

dan səpilmə tezliyinin qrafiki aşqar ionların çox az olduğu 

nisbətən “təmiz” kvant çuxurunda (ionların səth sıxlığının 

ni=210
11

m
-2

 qiymətində) qurulmuşdur. Bu konsentrasiya 

və    temperaturun   T = 5K   qiymətində  dalğa  ədədinin 

k  910
7
m

-1
 oblastında fononlardan səpilmə üstünlük 

təşkil edir. İonların konsentrasiyasının böyük qiymət-

lərində (ni  310
12

m
-2

) isə aşağı temperaturlarda (T<20K) 

dalğa ədədinin bütün oblastında ionlardan səpilmə digər 

səpilmə mexanizmlərindən daha üstün rol oynayır. 
 

NƏTİCƏ. 
 

Məhdudlaşdırıcı potensialın modeli olaraq modifika-

siya olunmuş Pöşl-Teller potensialı götürülən yarımkeçi-

rici kvant çuxurunda elektronların relaksasiya müddətləri-

nin temperaturdan və ionların konsentrasiyasından asılılı-

ğı parabolik potensialda alınan asılılıqlardan keyfiyyətcə 

fərqlənmir. Həm akustik, həm də pyezoakustik fononlar-

dan səpilmədə relaksasiya müddətləri temperaturla tərs 

mütənasibdir, ionlardan səpilmədə isə temperaturdan asılı 

deyil. Lakin məhdudlaşdırıcı potensialın forması relaksa-

siya müddətlərinin ədədi qiymətlərini və k-dan asılılığını 

dəyişdirir.  Alınmış (10)-(14) ifadələri əsasında aparılmış 

hesablamalar göstərir ki, temperaturun T < 20K  qiymətlə-

rində nisbətən “təmiz” kvant çuxurlarında (ni  310
12

m
-2

)  

elektronların fononlardan və ionlardan səpilmələri rəqabət 

aparırlar, ionların səth sıxlığının (n  310
12

m
-2

) elektron-

ların oblastında isə ionlardan səpilmə həlledici rol oyna-

yır. Səpici potensialların ekranlaşması relaksasiya müd-

dətlərinin həm qiymətini, həm də k-dan asılılığını xeyli 

dəyişdirir.  
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M.M. Babayev, Kh.B. Sultanova, N.B. Mustafayev  

 

ELECTRON RELAXATION PROCESSES IN A SEMICONDUCTOR QUANTUM WELL WITH THE 

MODIFIED PÖSCHL-TELLER POTENTIAL      

 
Electron relaxation processes in a semiconductor quantum well with the modified Pöschl-Teller potential are studied. 

Frequencies of the electron scattering by impurity ions, acoustic and piezoacoustic phonons are calculated taking into account the 

screening of scattering potentials by charge carriers. It is shown that for degenerated electrons scattered by acoustic phonons, the 

dependence of scattering frequency on electron wave number vac(k) is almost linear one. At relatively small values of k, frequency of 

the scattering by piezoelectric potential increases with k increasing, then it decreases slightly when k > 8107m-1. Frequency of the 

scattering of degenerated electrons by impurity ions does not depend on temperature, is directly proportional to the surface electron 

density, and decreases with k increasing. 

 

 

M.M. Бабаев, Х.Б. Султанова, Н.Б. Мустафаев  

 

ПРОЦЕССЫ РЕЛАКСАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ КВАНТОВОЙ ЯМЕ С 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕШЛЯ-ТЕЛЛЕРА 

 
Исследованы процессы релаксации электронов в полупроводниковой квантовой яме с модифицированным потенциа-

лом Пешля-Теллера. С учетом экранирования потенциалов рассеяния носителями заряда рассчитаны частоты рассеяния 

электронов на ионах примеси, акустических и пьезоакустических фононах. Показано, что при рассеянии вырожденных 

электронов на акустических фононах зависимость частоты рассеяния от волнового числа электронов vaк(k) близка к 

линейной. Частота рассеяния на пьезоэлектрическом потенциале при сравнительно малых значениях  k возрастает с ростом 

k, а затем немного уменьшается при значениях k > 8107m-1. Частота рассеяния вырожденных электронов на ионах примеси 

не зависит от температуры, прямо пропорциональна поверхностной  плотности электронов и уменьшается с ростом k.  
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GaSe KRİSTALLARININ VƏ ONUN NANOZƏRRƏCİKLƏRİNİN  

LÜMİNESSENSİYA VƏ FOTOKEÇİRİCİLİYİ 

 

A. M. ƏLİYEVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 

AZ 1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 131 
 

Təqdim olunan iş GaSe nanozərrəciklərinin alınması, fiziki xassələrinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. “Pulverisette” cihazı vasi-

təsilə GaSe nanozərrəcikləri alınmış, lüminessent və fotoelektrik xarakteristikaları təcrübi olaraq tədqiq edilmişdir.Yüksək optik 

həyəcanlaşmada GaSe laylı kristallarında fotokeçiricilik və fotolüminessensiya təcrübi tədqiq olunmuşdur. Fotokeçiricilik və 

fotolüminessensiya spektrlərində müşahidə olunan xüsusiyyətlər, eksiton rezonans oblastında  qeyri-xətti optik udulmanı müəyyən 

edir. 

 

Açar sözlər:GaSe, nanozərrəcik, lüminessensiya, fotokeçiricilik, eksiton. 

PACS: 76.60.Lc,78.67.Bf,78.67.Lf. 

      

Hal-hazırda A
3
B

6
 yarımkeçirici birləşmələrinin, xü-

susi ilə də GaSe kristallarının nanozərrəciklərinin hazır-

lanması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu maddələrin 

nanozərrəciklərini müxtəlif üsullarla hazırlamaq mümkün 

olmuşdur. D.F. Kelley [1] öz əməkdaşları ilə birlikdə 

GaSe kristalları əsasında lazer və termik oksidləşmə nəti-

cəsində radiusu 40÷48Å olan “nanolülələr” hazırlamışdır. 

Təqdim olunan bu işdə GaSe nanohissəcikləri “Pulveriset-

te” cihazı vasitəsi ilə hazırlanmışdır. Tədqiq olunan mad-

də cihazın içərisindəki küvetə qoyularaq, ağır kürə şəklin-

dəki dəmirlərin arasında yerləşdirilmişdir. Kürələr fırlan-

dıqca, maddə onlar arasında yavaş-yavaş kiçik hissəciklə-

rə parçalanır. 150 saat fasiləsiz iş müddətində GaSe kris-

tallarının kiçik ölçülü hissəciklərini əldə etmək mümkün 

olmuşdur.  

Şəkil 1-də GaSe nanozərrəciklərinin fotolüminessen-

siya spektri verilmişdir. Şəkildən ğöründüyü kimi, GaSe 

nanozərrəciklərinin fotolüminessensiya spektrində müşa-

hidə olunan maksimum λ=430nm-ə uyğun gəlir. Lümines-

sensiya xəttini udma spektrindəki maksimumla müqayisə 

etsək, bu xəttində nanozərrəciyin fundamental udma kə-

narına uyğun gələn keçidlə əlaqədar olduğunu görə bilə-

rik. Lüminessensiya spektrinin maksimumunun udma 

spektrindəki maksimuma nəzərən uzundalğalar tərəfə sü-

rüşməsi Stoks sürüşməsi ilə izah oluna bilər. 

GaSe nanozərrəciklərinin fotohəssaslığını ölçmək 

üçün xüsusi nümunələr hazırlanmışdır. Nanozərrəciklər 

izopropil spirtin içərisinə tökülmüş, sonra şüşə çubuqla 

qarışdırılmışdır və nəticədə xırda zərrəciklərin suspenzi-

yası alınmışdır. Ağır zərrəciklər qabın dibinə çökmüşdür, 

sonra suspenziya başqa qaba tökülmüşdür. Şüşə pipet va-

sitəsi ilə suspenziya sital altlığa damcılanmışdır. Spirt bu-

xarlandıqdan sonra, altlığın üzərində ancaq tədqiq olunan 

maddədən ibarət nazik lay qalmışdır. Bu layın qalınlığı 

≤50 mkm olmuşdur. Bu üsulla alınmış nümunə 4 saat ər-

zində T=750 K-ə qədər qızdırılmışdır. Nümunəyə gümüş 

(Ag) pastası vasitəsi ilə kontaktlar qoyulmuşdur. Nümu-

nənin  ölçüləri  10mm  10mm,  elektrodun  ölçüləri  

2mm  8mm, elektrodlar arasındakı məsafə 6mm. 

 

 
               Şəkil 1. GaSe nanozərrəciklərinin fotolüminessensiya spektri 
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Şəkil 2. GaSe nanozərrəciklərinin fotokeçiricilik spektri. 

     

Şəkil 2-də fotokeçiriciliyin spektral asılılığı veril-

mişdir. Şəkildən göründüyü kimi GaSe nanozərrəciyinin 

fotohəssaslığı 0,35÷1,4mkm intervalı əhatə edir. Spektrin 

əsas maksimumu ~ 0,6 mkm uyğun gəlir. Bundan əlavə, 

daha qısa dalğa oblastında (λ=430nm) daha bir pik müşa-

hidə olunur. Bu pik elə fotolüminessensiya spektrində 

müşahidə olunan xətlə üst-üstə düşür. Fotohəssaslığın çox 

geniş diapazonu əhatə etməsi nanohissəciklərin müxtəlif 

ölçüdə olduqlarını göstərir. 

Lazer şüalarının yaratdığı yüksək konsentrasiyalı 

elektron-deşik cüt şəraitində qeyri-tarazlıqda olan hadisə-

lərin GaSe monokristallarında tədqiqi onların optoelektro-

nikada tətbiqinə geniş imkanlar açır. Təqdim etdiyimiz bu 

işdə həmçinin GaSe kristallarının yüksək optik həyəcan-

laşmada  fotokeçiricilik və fotolüminessensiya hadisələri-

nə baxılmışdır. 

         Təcrübələr xüsusi aşqarlanmamış  р-GaSe kristalla-

rında aparılmışdır. GaSe kristalları Brijman üsulu ilə alın-

mışdır. GaSe kristalları laylı quruluşa malik olduğu üçün, 

laylar optik oxuna perpendikulyar istiqamətdə yönəlmiş-

dir. Təzəcə qopardılmış nümunələrin üzərinə In omik 

kontaktları çəkilmişdir. Holl effektinin ölçüləri nümunələ-

rin xüsusi müqaviməti, konsentrasiya və yürüklüyünün, 

müvafiq  olaraq, ρ = 10
3 

÷ 10
5
Оm·sm, р = 4·10

14
sm

-3 
 və  

μ ≈ 20sm
2
/ (V·s) olduğunu göstərir.  GaSe kristalları aktiv 

maddəsi Rodamin 6G olan maye lazer (PRA, LN-107) va-

sitəsilə həyəcanlanmışdır. Maye lazeri körükləmək üçün 

impulslu azot lazerindən istifadə olunmuşdur (λ=337nm, 

nst 3 , W=10 MVt/sm
2
). Lazerin verdiyi şüaların 

dalğa uzunluğu (594÷643nm) tamamilə GaSe kristalının 

fundamental udma kənarını örtməsi, bundan başqa, lazer 

şüalarının maksimumuna uyğun gələn dalğa uzunluğu 

(λ=609 nm) GaSe kristalının qadağan olunmuş zolağının 

eninə uyğun gəlməsi (Eg=2,02 eV), istər eksiton səviyyə-

sini, istərsə də zona-zona keçidini rezonans həyəcanlan-

dırmağa imkan vermişdir. Fotokeçiriciliyin ölçülməsi za-

manı lazer şüaları nümunənin səthinə perpendikulyar isti-

qamətdə, “c” optik oxuna paralel istiqamətdə yönəlmişdir. 

Nümunənin səthində fokuslanan şüaların diametri 

~0,1mm tərtibində idi. Lazer şüalarının nümunənin sət-

hində qoyulmuş kontaktlara düşməməsi üçün əlavə tədbir-

lər görülmüşdü. Nümunəyə verilən xarici gərginlik 

(10÷100)V/sm intervalında idi. Gərginliyin verilən inter-

valında işıq cərəyanı gərginlikdən xətti asılı olaraq dəyi-

şirdi. Lazer şüalarının impulsunun müddəti (~10ns) yük-

daşıyıcıların relaksasiya müddətindən (~3mks) kiçik oldu-

ğundan, şüalanma müddətində stasionar fotokeçiricilik 

halı baş verməmişdir.    

 
 

Şəkil 3. GaSe kristalında  fotokeçiriciliyin (Δσ) müxtəlif  

            optik həyəcanlanmada (I0) spektral asılılıqları 

            (МVt/sm2): 1- 0,46; 2- 2,28; 3- 6,14; 4- 12.   

 

Şəkil 3-də GaSe kristalında fotokeçiriciliyin (Δσ) 

müxtəlif optik həyəcanlanmada (I0) spektral asılılıqları 

verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, lazer şüalarının ki-

çik intensivliyində maksimumu ~2,00 eV-a uyğun gələn 

pik müşahidə olunur. GaSe kristalında eksitonların əlaqə 

enerjisinin 0,02 eV (20 meV) və qadağan olunmuş zolağı-

nın eninin otaq temperarunda Eg=2,02 eV olduğunu nəzə-

rə alsaq, 2,00 eV uyğun gələn maksimumun eksiton foto-

keçiriciliyi ilə əlaqədar olduğunu söyləyə bilərik (şəkil 3, 

1əyrisi). Lazer şüalarının  intensivliyi artdıqca, işığın təsi-

ri ilə yaranan yükdaşıyıcıların konsentrasiyası da artır. Bu 
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yükdaşıyıcılar əksər hissəsi bağlı elektron-deşik cütünə 

(eksitonlara) çevrildiyindən, eksiton oblastında fotokeçiri-

ciliyin artması müşahidə olunacaqdır (şəkil 3, 2 əyrisi). 

Lazerin intensivliyinin sonrakı artımı eksiton pikinin ge-

nişlənməsinə və yox olmasına səbəb olur (şəkil 3, 3 və 4 

əyriləri). Ancaq bu zaman fundamental udma kənarında 

fotokeçiriciliyin artması müşahidə olunur. 

Fotolüminessensiyanın ölçülməsi zamanı lazer şüası 

nümunənin  səthinə  20  bucaq  altında yönəldilmiş  (şə-

kil 4), lüminessensiya isə səthə perpendikulyar istiqamət-

də müşahidə olunmuşdur. Fotolüminessensiya difraksiya 

qəfəsinə malik olan JOBIN–YVON monoxromatoru vasi-

təsilə analiz edilmiş və oradan isə FEM-100 detektoruna 

ötürülmüşdür. FK və FL siqnallarının çıxışı rəqəmli qeyri 

stasionar sistem vasitəsilə kompüter sistemində (board 

Master 800 ABI 8) analiz olunmuşdur.  

 
Şəkil 4. GaSe kristalının müxtəlif həyəcanlanma intensiv- 

                      liyində fotolüminessensiya spektrləri (МVt/sm2):   

                     1- 0,12; 2- 1,01; 3-  4,02; 4- 6,03; 5- 12. Т=80 К.  

 

GaSe kristallarının fotokeçiricilik və fotolümines-

sensiya spektrlərində müşahidə olunan xüsusiyyətlər bu 

kristalların eksiton rezonansı oblastında qeyri-xətti optik 

udma prosesinin olması ilə izah oluna bilər. Doğrudan da, 

güclü lazer şüalarının təsiri ilə GaSe kristalında generasi-

ya edən elektron-deşik cütləri neytral zərrəciklərə (eksi-

tonlara) çevrilirlər. Lazer şüalarının intensivliyi artdıqca, 

eksitonların konsentrasiyası artır və eksitonların konsen-

trasiyasının müəyyən kritik qiymətində onlar arasında 

qarşılıqlı təsir baş verir. Bu qarşılıqlı təsir nəticəsində 

eksitonlar parçalanaraq, sərbəst elektron-deşik cütünə 

çevrilir. Bu da eksiton udulmasının yox olmasına səbəb 

olur [2].  Hesablamalar göstərir ki, GaSe kristalında lazer 

şüalarının ~10МVt/sm
2
 intensivliyində generasiya edən 

elektron-deşik cütünün konsentrasiyası 4,5·10
19 

sm
-3 

tərtibindədir, halbuki, bu kristallarda eksiton-eksiton qar-

şılıqlı təsirinin baş verməsi üçün tələb olunan konsen-

trasiya bundan bir neçə tərtib azdır (nМотт= 1·10
17

sm
-3

 ) 

[3]. 

GaSe kristalında müşahidə olunan fotokeçiriciliyin 

qeyri-xətti optik udma prosesi ilə əlaqədar olduğunu mü-

əyyən etmək üçün, tarazlıqda olmayan yükdaşıyıcıların 

fotokeçiriciliyini xarakterizə edən α·I0 kəmiyyətinin I0-dan 

asılılıq əyrisi qurulmuşdur . Bu zaman   udma əmsalının 

müxtəlif intensivlikdəki qiyməti Kazım-zadə A.H. və baş-

qalarının  [2] saylı işindən götürülmüşdür.  α·I0 ~I0 asılılı-

ğının təcrübədən alınmış  Δσ~ I0 asılılığı ilə müqayisəsi 

onların hər ikisinin intensivlikdən eyni tərzdə dəyişdiyini 

göstərir.  

Beləliklə, GaSe kristalında yüksək optik həyəcanlan-

mada müşahidə olunan fotokeçiriciliyin qeyri-xətti optik 

udma prosesi ilə əlaqədar olduğunu söyləyə bilərik. GaSe 

kristalının fotolüminessensiya spektrində yüksək optik hə-

yəcanlanmada müşahidə olunan L - zolağının təbiətini 

araşdıraq. Bu zolağı aşqar şüalanması, bağlı eksitonların 

şüalanması və sərbəst eksitonlarda fononların iştirakı ilə 

gedən şüalanma ilə əlaqələndirmək mümkün deyil. L-zo-

lağının eksiton molekulunun şüalanması ilə əlaqələndiril-

məsi ehtimalı da azdır, çünki bu şüalanmanın vəziyyəti 

eksiton xəttindən cəmi 6 meV aralıdır. Odur ki, 80K-də 

bu şüalanmanı təcrübədə görmək mümkün deyildir.  L - 

zolağının ən çox ehtimal olunan təbiəti yüksək optik 

həyəcanlanmada baş verən eksiton-elektron və ya eksiton-

eksiton qarşılıqlı təsiri ola bilər. Bizim aldığımız nəticələr 

eksiton-eksiton qarşılıqlı təsir mexanizminə daha 

yaxındır.  

____________________________ 
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2007, т.43, с. 1419-. (9,нано). 

[3] A. Frova, Ph. Schmid, A. Grisel, F. Levy. Sol. 

Stat. Commun. 1977, v. 23, p. 45-49. 
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PHOTOCONDUCTIVITY AND PHOLUMINESCENSE OF GaSe CRYSTALS  

AND NANOPARTICLES 

 
The present work is devoted to fabrication of  GaSe nanoparticles and investigation of their physical properties. GaSe 

nanoparticles have been prepared with the use of “Pulverisette”, luminescence and photoelectrical characteristics have been measured 

and investigated. Photoconductivity and photoluminescence in GaSe layered crystals are experimentally investigated for high levels 

of optical excitation.Observable features of photoconductivity and photoluminescence spectra are determined by nonliner optical 

absorption in the range of exciton rezonance. 
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А.М. Алиева 

 

ФОТОПРОВОДИМОСТЬ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ  

КРИСТАЛЛОВ И НАНОЧАСТИЦ GaSe 

 
Настоящая работа посвящена получению нано-частиц GaSe и исследованию их физических свойств.  Нано-частицы 

GaSe изготавливались с помощью прибора “Pulverisette”, люминесценция и фотоэлектрические характеристики измерялись 

и изучались. Экспериментально исследована фотопроводимость и люминесценция в слоистых кристаллах GaSe при 

высоких уровнях оптического возбуждения. Наблюдаемые особенности спектров фотопроводимости и люминесценции 

определяются нелинейным оптическим поглощением в области экситонного резонанса.    

 
Qəbul olunma tarixi: 13.02.2017 
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OZON QAZI MÜHİTİNDƏ QAZBOŞALMASININ TƏSİRİNƏ  

MƏRUZ QALAN POLİMERLƏRDƏ DESTRUKSİYA PROSESİ  

 

A.M. HƏŞİMOV, L.Ç. SÜLEYMANOVA, K.B. QURBANOV 
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Məqalədə ozon qazı mühitində qazboşalmasının xətli polimer sistemlərə təsirlərinin tədqiqindən əldə edilmiş nəticələr şərh 

olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, polimer sistemlərin səthindən ikinci növ ion emissiyası prosesi hadisəsi və ozon qazının oksid-

ləşdirici reaksiyaları reallaşır. Kütlə-spektrometrik üsul vasitəsilə qapalı həcmdə baş verən sürətli qaz reaksiyaları qeydə alınmışdır. 

 
Açar sözlər: qazboşalması, ozon qazı, ion, emissiya, polimer, destruksiya prosesi, karbonoksid, karbondioksid, oksigen, kütlə   

                      spektri.  

UOT: 33.80.Rv;73.50Pz;+541.64:539.3  

Pacs: 87-10-V; 98.90+S 

 

GİRİŞ. 

 

Amorf-kristallik quruluşa malik, xətli polimer sis-

temlərin güclü fiziki-kimyəvi təsirlərə malik olan mühit-

lərdə istismar olduğu müddətdə köhnəlməsi, destruksiya, 

deformasiya və digər fiziki-mexaniki xassələrində realla-

şan dəyişikliklərin öyrənilməsi mühüm nəzəri-praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, ilk növbədə polimer mate-

rialların tətbiq sahələrinin genişlənməsi, o cümlədən, tur-

şu və qələvi maddələrin istehsalı və saxlanılması, elektrik 

enerjisi istehsalı və onun uzaq məsafələrə ötürülməsində 

elektrik sahə gərginliyinin və güclərin artması və digər 

müasir texnoloji proseslərdə polimer materiallardan geniş 

istifadə olunması zəruriliyini irəli gətirir [1-4]. 

Məlumdur ki, elektrik qazboşalmalarının atmosfer 

havası və oksigen qazı mühitində cərəyan etməsi ətraf 

mühitdə ozon (O3) qazının əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Ozon qazı materiallarla qarşılıqlı təsirdə güclü reaksiya 

əmələ gətirmə qabliyyətinə malikdir. Qeyd etmək lazım-

dır ki, ozon qazının oksidləşdirici xassəyə malik olması 

ilə əlaqədar olaraq, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrin-

də geniş tətbiq tapmışdır: içməli və sənaye tullantı suların 

zərərsizləşdirilməsi və təmizlənməsi, müxtəlif qida məh-

sullarının davamiyyətli müddətlərdə saxlanılmasının tə-

min edilməsində, təbabətdə və digər sahələri misal gös-

tərmək olar. 

Güclü elektrik sahələri və elektrik qazboşalmaları 

generasiya edən fiziki cihaz və qurğularda dielektrik-izo-

lyasiya materialı olaraq istifadə edilən polimer materialla-

rın müddətli istismarı nəticəsində köhnəlməsi və nəhayət-

də öz izoleedici xassəsini itirərək, elektrik deşilmə prose-

sinə məruz qalması, əksər hallarda, ozon qazının təsiri nə-

ticəsində polimer materialda destruksiya prosesinin baş 

verməsi ilə əlaqədar olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Qazboşalması-Ozon-poli-

mer” sistemində qarşılıqlı təsir bir sıra faktorlarla xarakte-

rizə olunur: qazboşalmasının növü və onu xarakterizə 

edən elektrik parametrləri, təsir edən ozon qazının sistem-

də miqdarı, polimer materialın fiziki quruluşu, kimyəvi 

strukturu və tərkibi. 

Məqalədə ozon qazı mühitində qazboşalmalarının tə-

sirlərinə məruz qalan polimerlərdə destruksiya prosesi və 

nəticədə qapalı sistemin qaz mühitində reallaşan qaz reak-

siyaları tədqiq edilmişdir. 

TƏCRÜBƏLƏRİN METODİKASI. 

 

Tədqiqatlarda ozon qazının istehsalını təmin etmək 

məqsədilə şəkil 1-də təqdim olunan elektrik sxeminə daxil 

edilmiş ozonatordan istifadə olunmuşdur. Elektrik sxemi 

yüksək gərginlik transformatoru, qazboşalması reaktoru 

(ozonator), kilovoltmetr, ampermetr, milliampermetr, bo-

şaldıcılar və digər aidiyyətli elementlərdən təşkil olun-

muşdur. 

Ozonator qurğusunun çıxışına birləşdirilmiş qapalı 

sistemin daxilində elektrodları, qalınlığı 1 mm olan şüşə 

örtüyü ilə ekranlanmış iki müstəvi elektrodlardan birinə 

yüksək dəyişən gərginlik, digərini isə torpaqlamaqla, ara-

larındakı məsafə 3 mm olmaqla elektrod sistemi yerləşdi-

rilmişdir. Torpaqlanmış elektrodun üzərində qalınlığı 

1mm olan tədqiqat nümunəsi yerləşdirilir. Tədqiqat nü-

munəsi hər iki polimer tozu qarışığının isti presləmə üsulu 

ilə hazırlanmış ərintisinin otaq temperaturunda soyudul-

ması vasitəsilə əldə edilmişdir. Ozonator qurğusu, onun 

çıxışına birləşdirilmiş qapalı sistemlə birlikdə ifrat yüksək 

vakuum qurğusuna birləşdirilərək sistemin daxilində 

P=10
-5

Pa vakuum alındıqdan sonra kompressor vasitəsilə 

sistemə atmosfer təzyiqinə qədər atmosfer havası verilir 

və ozonator işə qoşulur, beləliklə sistemdə yaranan ozon 

qazı mühitində polimer materialına qazboşalmasının tə-

sirlərini təmin etmək imkanları əldə etmiş olurıq. Qapalı 

sistemi kütlə-spektrometri ilə əlaqələndirməklə, polimer 

materialın səthində baş verən dəyişikliklərin qaz mühitinə 

təsirlərini tədqiq etmək imkanlarına nail olunmuşdur. 

 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN 

MÜZAKİRƏSİ. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, elektrik qazboşalmalarının 

təsirlərinə məruz qalan bərk cisimlərin, o cümlədən poli-

mer materialların, səthində və həcmində baş verən fiziki-

kimyəvi proseslər: materialın səthlərinin aşılanması, de-

struktuv emissiya, səthlərdə yeni qrup elementlərin yaran-

ması, sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, materiallarda 

elektrik yüklü vəziyyətlərin yaranması və digər proseslər 

materialların mühüm xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə 

təsirlər göstərirlər [5-7]. 
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Şəkil 1. Arakəsməli elektrik qazboşalmalarının sxemi. Sxemə qida mənbəyi olaraq yüksək gərginlik transformatoru, qazboşal- 

             ması reaktoru və digər aidiyyətli elementlər daxil edilmişdir. 

 

 
 

 Şəkil 2. Ozon qazı mühitində  qazboşalmasının təsirlərinə məruz qalan politriftorxloretilen (60%) və polivinilidenftorid (40%)  

             kompozisiya materialının səthindən emissiya prosesinin kütlə-spektroqramı. 

 

Şəkil 2-də ozon qazı mühitində politriftorxloretilen 

və polivinilidenftorid qarışıqlı kompozisiya polimerinin 

səthindən destruktuv emisiya proseslərinin qeydə alınmış 

kütlə-spektroqramı təqdim edilmişdir. 

Spektroqramın analizindən məlum olur ki, ozon qazı 

mühitində qazboşalmalarının təsiri nəticəsində materialın 

səthindən intensiv olaraq həcmə F
+
 ionlarının emissiyası 

sistemin qaz mühitində ozon qazı ilə eyni zamanda F
+
 

ionları da səthin bombardman prosesində və sürətli qaz 

reaksiyalarının intensiv olaraq əmələ gəlməsində iştirak 

edir. Qeyd etmək lazımdır ki,ozon qazının oksidləşdirici 

xassəsi yüksək olur. Ozon qazı reaksiya effektivliyi üzrə 

yalniz F
+
 atomlarının, flor oksidlərinin və ftorun sərbəst 

radikallarının reaksiya aktivliyindən nəzərə çarpacaq də-

rəcədə aşağıdır. Ozon qazının kimyəvi xassəsi-onun qey-

ristabilliyi və oksidləşdirici olması ilə xarakterizə olur. 

Ozon qazının təşkil edici atomlara parçalanması H2, Cl2, 

Br2 mühitlərində və yüksək (100, 250) temperaturlarda 

sürətlənir. Kütlə spektroqramından görünür ki, ozon qazı 

qismən parçalanaraq emissiya olunan karbon atomu ilə 

CO, CO2, qazlarını əmələ gətirir. Ftor atomlarının 

reaksiya aktivliyi isə əsasən emissiya olunmuş C, F, Cl 

atomları ilə reaksiyaya girərək, müxtəlif birləşmələrin 

əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Qeyd olunan 

birləşmələrin reallaşmasının əsas səbəbi kompozisiya ma-

terialını təşkil edən hər iki materialın tərkibində F atomla-

rının mövcudluğu və F atomlarının reaksiya aktivliyinin 

yüksək olması ilə izah olunur. 

 

_____________________________ 
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DESTRUCTION PROCESSES IN POLYMERS EXPOSURED BY ELECTRIC CHARGE IN OZONE 

ATMOSPHERE 
 

The investigation results of destruction processes of linear polymer systems exposured by electric charge in ozone atmosphere 

are given in the article. It is established that the intensive process of emission of material atoms and molecules takes place with 

charge influence from sample surface. The rapidly flowing gas reactions realizing in reactor volume are fixed by mass-spectrometry 

method.  
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ПРОЦЕССЫ ДЕСТРУКЦИИ В ПОЛИМЕРАХ ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В АТМОСФЕРЕ ОЗОНА. 

 
В статье представлены результаты исследований процессов деструкции линейных полимерных систем подвергнутых 

воздействию электрического разряда в атмосфере озона. Установлено, что с воздействием разряда с поверхности образцов 

осуществляется интенсивный процесс эмиссии атомов и молекул материала. Методом масс-спектрометрии зафиксированы 

быстро протекающие  газовые реакции, реализующиеся в объеме  реактора.  
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BaFe12-xAlxO19 BƏRK MƏHLULLARININ RENTGEN QURULUŞ ANALİZİ 

 

R.E. HÜSEYNOV, Ə.İ. MƏMMƏDOV, R.Z. MEHDİYEVA, S.H. CABAROV  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 

AZ 1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr.,131  

 
BaFe12-xAlxO19 ( x = 0.1–1.2) bərk məhlulları sintez edilmiş və alınmış nümunələrin kristal quruluşları otaq temperaturunda 

rentgen difraksiyası metodu ilə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu bərk məhlullar normal şəraitdə, P63/mmc fəza qəfəsli 

heksaqonal simmetriyaya və a ≈ 5.8 Å, c ≈ 23.1 Å qəfəs parametrlərinə malikdir. Atomların koordinatları və atomlararası məsafələr 

təyin edilmişdir.   

 

Açar sözləri: seqnetoelektrik, ferroelektrik, multiferroik, rentgen difraksiyası. 

PACS: 81.40.Vw, 61.05.С-, 77.80.B- 

 

GİRİŞ. 

 

Barium heksoferrit keramikalarında eyni zamanda 

həm seqnetoelektrik, həm də ferromaqnit xassələri möv-

cuddur və bu xassələrə malik birləşmələr multiferroiklər 

adlanır [1, 2]. Eyni zamanda seqnetoelektrik və ferromaq-

nit xassələrinə malik olan birləşmələrdə zəif ferromaqne-

tizm müşahidə edilir. Otaq  temperaturunda  seqnetoelek- 

triklərdə ferromaqnetizmi artırmaq məqsədilə BiFeO3 [3], 

LuFe2O4 [4] və Pb2Fe2O5 [5] birləşmələrində quruluş və 

maqnit xassələri geniş tədqiq edilir. Son illərdə multifer-

roik xassələrə malik material olduğu üçün, heksaqonal 

kristal quruluşlu BaFe12O19 geniş tədqiq edilməyə başlan-

mışdır. Belə ki, bu birləşmə yaddaş elementləri, müxtəlif 

çeviricilər, sensorlar kimi geniş tədbiq sahələrinə malik-

dir.  

Barium ferrit əsasında alınmış BaFe12-xMexO19 

(Me=Al, Ti, Co, Sc və s.) bərk məhlulları unikal fiziki 

xassələrə malik birləşmələrdirlər. Bu birləşmələrdə ferro-

maqnit-paramaqnit faza keçidi ~740 K temperatur ətrafın-

da baş verir [6]. Bu birləşmələrdə elektrik müqaviməti ki-

fayət qədər böyük qiymətə malik olur (~10
5
–10

9
 Om·sm). 

Funksional xassələri idarə etmək üçün maqnit matrisanı 

əmələ gətirən Fe atomlarını digər keçid metalları ilə əvəz 

edirlər. Əsasən, Sc atomları 2b mövqeyindəki Fe atom-

larını əvəz edir, Ti və Co atomları isə, konsentrasiyadan 

asılı olaraq 4fIV və 4fVI mövqeləri tuturlar [7-10].       

Bu işdə, BaFe12O19 heksoferritində maqnit aktiv olan 

dəmir ionlarının diamaqnit alüminium ionları ilə geniş 

konsentrasiya diapazonunda (x=0.1–1.2) əvəz edilməsi 

zamanı  baş verən quruluş dəyişmələri öyrənilmişdir.   

 

TƏCRÜBƏ. 

 

Tədqiq edilən BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 

1.2) bərk məhlulllarının nümunələri standart metodla 

“yüksək təmiz” markalı Fe2O3, Al2O3 və BaCO3 oksidlə-

rindən sintez edilmişdir. Əvvəlcə oksidlər və barium kar-

bonat müvafiq miqdarda və qaydada qarışdırılmış, sonra 

isə ilkin mərhələdə açıq havada 1470 K temperaturda 6 

saat qızdırılmışdır. Son mərhələdə isə açıq havada 1570 K 

temperaturda 6 saat qızdırılmışdır. Sintezdən sonra nümu-

nələr yavaş aşağı sürətlə soyudulmuşdur (100 K·saat
-1

). 

BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) bərk məhlulla-

rının toz nümunələrinin alınma reaksiyaları aşağıdakı 

şəkildə ifadə olunur: 

 

BaCO3 + 5.95Fe2O3 + 0.05Al2O3 → BaFe11.9Al0.1O19 + CO2 ↑    (x = 0.1) 

BaCO3 + 5.85Fe2O3 + 0.15Al2O3 → BaFe11.7Al0.3O19 + CO2 ↑    (x = 0.3) 

                                   BaCO3 + 5.7Fe2O3 + 0.3Al2O3 → BaFe11.4Al0.6O19 + CO2 ↑         (x = 0.6) 

 BaCO3 + 5.55Fe2O3 + 0.45Al2O3 → BaFe11.1Al0.9O19 + CO2 ↑    (x = 0.9) 

 BaCO3 + 5.4Fe2O3 + 0.6Al2O3 → BaFe10.8Al1.2O19 + CO2 ↑         (x = 1.2) 

 

Alınmış nümunələrin kristal quruluşları rentgen di-

fraksiyası metodu ilə, 40 kV, 40 mA, CuKα – şüalanma 

(λ=1.5406 Å) parametrlərə malik olan D8 Advance (Bru-

ker) – toz difraktometrində tədqiq edilmişdir. Alınmış 

spektrlər çoxkanallı analizatorda saxlanılmışdır və sonra-

dan FullProf proqramı vasitəsilə Ritveld metodu ilə analiz 

olunmuşdur [11]. 
  

NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 

 

BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) bərk 

məhlullarının nümunələri üçün otaq temperaturunda, nor-

mal şəraitdə rentgen difraksiyası metodu ilə alınmış 

spektrlər şəkil 1-də göstərilmişdir. Alınmış spektrlərə əsa-

sən birləşmələrin kristal quruluşları Ritveld metodu ilə tə-

yin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, BaFe12-xAlxO19 bir-

ləşmələri otaq temperaturunda P63mmc fəza qruplu hek-

saqonal quruluşa malikdirlər. Qəfəs parametrləri: 

a=5.889(2) Å, c=23.186(6) Å qiymətlərinə müvafiqdir ki, 

bu da əvvəlki nəticələrə uyğun gəlir [12, 13]. Aşkar edil-

mişdir ki, BaFe12-xAlxO19 birləşmələrində Al atomlarının 

(x) konsentrasiyasının artması ilə qəfəs parametrlərinin 

qiymətlərində azalma baş verir. Bu azalma, Fe
3+

 ionları-

nın (rFe = 0.645 Å) Al
3+

 ionlarına (rAl = 0.535 Å)  nəzərən 

daha böyük ion radiuslarına malik olması ilə əlaqədar olur 

[12]. Birləşmələrin uyğun qəfəs parametrləri cədvəl 1-də 

verilmişdir.  
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Şəkil 1. BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) nümunələrinin rentgen difraksiyası spektrləri. 

 

                       

                                                                         Cədvəl 1. 

BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) 

bərk məhlullarının otaq temperaturunda 

qəfəs parametrləri və həcmi. 

Birləşmə a, Å c, Å V, Å3 

BaFe11.9Al0.1O19 5.889(2) 23.186(7) 696.43295 

BaFe11.7Al0.3O19 5.885(3) 23.163(8) 694.83184 

BaFe11.4Al0.6O19 5.883(5) 23.160(8) 694.31598 

BaFe11.1Al0.9O19 5.881(4) 23.146(2) 693.39213 

BaFe10.8Al1.2O19 5.879(7) 23.117(7) 692.13241 

 

Al atomlarının daxil olmadıqları BaFe12O19 birləş-

məsində Fe və O atomları FeO6 oktaedrləri, FeO5 bipira-

midaları və FeO4 tetraedrləri əmələ gətirirlər [14]. Aparıl-

mış Raman spektroskopiyası tədqiqatları göstərir ki, Fe
3+

 

ionları Al
3+

 ionları ilə əvəz edildikdə, rəqs modaların tez-

liklərində sürüşmə baş verir [12].  Buradan belə nəticə çı-

xır ki, atomlararası məsafələrdə dəyişmə baş verir. Rent-

gen difraksiyası ilə təyin edilmiş atom koordinatlarının 

köməyi (cədvəl 2) ilə DIAMOND proqramında təyin edil-

miş qiymətlər göstərir ki, Fe atomlarını Al atomları ilə 

qismən əvəz etdikdə: Fe(5)/Al(5)O6, Fe(1)/Al(1)O6, 

Fe(5)/Al(5)O6, Fe(1)/Al(1)O6, Fe(4)/Al(4)O6 və 

Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrləri, Fe(2)/Al(2)O5 bipiramidaları 

və Fe(3)/Al(3)O4   tetraedrləri  əmələ   gəlir   [15].  

BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) birləşmələri 

üçün rentgen difraksiyası ilə alınmış atom koordinat-

larının qiymətləri həm BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 

və 1.2) birləşmələri üçün alınmış neytron difraksiyası nə-

ticələrinə [16], həm də BaFe12O19 barium heksaferrit üçün 

alınmış rentgen difraksiyası nəticələrinə uyğun gəlir [17]. 

Birləşmələrin tərkibində Fe atomları Al atomları ilə əvəz 

edildikcə, atom koordinatlarında sürüşmə baş verir ki, bu-

nun nəticəsində atomlararası məsafələrin qiymətlərində 

kiçilmə baş verir. Şəkil 2-də Fe(Al) və O atomlarının ara-

sındakı məsafələrin konsentrasiyadan (x) asılılığı veril-

mişdir. Asılılıqlardan görünür ki, atomlararası məsafələr 

xətti olaraq azalır və azalma ki =−(1/l0)(dl /dx)T, P qanunu 

üzrə baş verir. Ba, Fe və Al atomlarının arasındakı məsa-

fələrə görə ki-nin alınmış qiymətləri: kFe(Al)-O=0.00185(9), 

kBa-O=0.00192(1), kBa-Fe(Al)=0.00194(8) qiymətlərinə uy-

ğundur. Şəkildən də görünür ki, Fe atomları Al atomları 

ilə əvəz edildikdə, Fe(Al) və O atomlarının əmələ gətir-

dikləri oktaedrlər, bipiramidaları və tetraedrlər, Fe(Al) və 

Ba atomlarının arasındakı məsafələrə nisbətən daha daya-

nıqlı olurlar. 

 

                                                                           Cədvəl 2.  

BaFe11.9Al0.1O19 birləşməsinin otaq temperaturunda 

atom koordinatları. 

Atom x y z 

Ba 2/3 1/3 1/4 

Fe1(Al1) 0.00000 0.00000 0.00000 

Fe2(Al2) 0.00000 0.00000 0.2573(1) 

Fe2(Al2) 0.00000 0.00000 1/4 

Fe3(Al3) 1/3 2/3 0.0274(1) 

Fe4(Al4) 1/3 2/3 0.1889(8) 

Fe5(Al5) 0.1668(9) 0.3374(1) -0.1082(9) 

O1 0.00000 0.00000 0.1501(6) 

O2 1/3 2/3 -0.0551(2) 

O3 0.1887(5) 0.3643(1) 1/4 

O4 0.1555(9) 0.3129(1) 0.0518(2) 

O5 0.5033(9) 0.0052(1) 0.1490(8) 

 

Əvvəlki tədqiqatlarda BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 

0.6, 0.9 və 1.2) toz polikristallarının mikroquruluşlarının 

analizi göstərir ki, Fe atomları Al atomları ilə əvəz edil-

dikdə, tozların ölçülərində də kiçilmə baş verir. x=0.1 və 

0.3 olduqda 500 nm miqyasda müşahidə edilən toz dənə-

ləri, x=0.6, 0.9 və 1.2 qiymətlərində 200 nm ölçülərində 

müşahidə edilir [12]. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur 

ki, atomlararası məsafələr azaldıqca, yalnız atomlararası 

məsafələr və qəfəs parametrləri deyil, həm də mikroquru-

luşlarda azalma baş verir.  
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Şəkil 2. BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) nümunələrində Fe(Al), Ba və O atomlarının arasındakı məsafələrin x  

            konsentrasiyasından asılılığı. 

 

NƏTİCƏ. 

 

Beləliklə, toz halında olan BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1–

1.2) bərk məhlullarının nümunələri rentgen difraksiyasi 

metodu ilə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, nor-

mal şəraitdə, P63/mmc fəza qəfəsli heksaqonal simmetri-

yaya malikdirlər və konsentrasiyanın x = 0.1–1.2 interva-

lında bu kristal quruluş saxlanılır. Mikroquruluşa uyğun 

olaraq, atom səviyyələrində olan ölçülərdə də x konsentra-

siyasından asılı olaraq azalma baş verir. 

 

____________________________ 
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R.E.Huseynov, A.I.Mammadov, R.Z.Mehdieva, S.H.Jabarov,  

 

X-RAY ANALYSIS OF THE SOLID SOLUTIONS BaFe12-xAlxO19 

 

BaFe12-xAlxO19 solid solutions are synthesized and crystal structures of obtained compounds by X-ray diffraction method at 

room temperature are investigated. It was found that, there is a hexagonal symmetry with P63/mmc space group and cell parameters  

a ≈ 5.8 Å, c ≈ 23.1 Å under normal condition. Atomic coordinates and interatomic distances are determined. 

 

 

Р.Э.Гусейнов, А.И.Мамедов, Р.З.Мехдиева, С.Г.Джабаров,  

 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BaFe12-xAlxO19 

 
Синтезированы твердые растворы BaFe12-xAlxO19 и исследованы кристаллические структуры полученных соединений 

методом рентгеновской дифракции при комнатной температуре. Установлено, что при нормальных условиях имеют место 

соединения с гексагональной симметрией пространственной группой P63/mmc симметрии и параметрами ячейки  a ≈ 5.8 Å,  

c ≈ 23.1 Å. Определены координаты атомов и межатомные расстояния.   
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TlIn1-xYbxSe2 BƏRK MƏHLULLARININ ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİ 

 

ARZU MUSA QIZI ƏHMƏDOVA  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

(UNEC) Murtuza Muxtarov 194, Bakı 

arzu.70@bk.ru 

 
TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarının elektrofiziki xassələri tədqiq edilmişdir. TlInSe2-TlYbSe2 

sistemində 12 mol % həll olma 

oblastı müəyyən edilmişdir. Bərk məhlullar ilkin üçqat TlInSe2 qəfəsi əsasında tetraqonal sinqoniyada kristallaşır. Tədqiq olunmuş 

bərk məhlulların elementar qəfəs parametrləri TlYbSe2-nin miqdarı atrdıqda artır, qadağan olunmuş zonanın eni isə azalır. TlInSe2-

TlYbSe2 
sistemi bərk məhlullarında və TlYbSe2-də yükdaşıyıcıların səpilmə mexanizmi, elektrik keçiriciliyinin və Holl əmsalının 

xarakteri müəyyən edilmişdir.  

  

Açar sözlər: Elektrik keçiriciliyi, Holl əmsalı, bərk məhlullar. 

PACS: 72; 15. Eb; 64. 75. Nx. 

 

TlInS2(Se2,Te2)-TlLnS2(Se2,Te2) sistemlərində qarşı-

lıqlı təsir, bu sistemlərdə alınan birləşmə və bərk məhlul-

ların elektrofiziki, istilik, elastiki xassəyə, yüksək tenzo 

və fotohəssaslıq əmsallarına, yüksək ərimə temperaturu-

na, termiki cəhətdən möhkəmliyə termo e.h.q- nin böyük 

və istilikkeçirmə əmsalının kiçik qiymətə malik olması bu 

tip yarımkeçiricilərin termo-elektrik xassələrinin tədqiqi-

nə marağın yaranmasına səbəb olur. Ədəbiyyatda [1-3] 

göstərilmişdir ki, TlInX2 və TlLnX2(Ln-Ce, Pr, Nd) birləşmə-

lərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində yeni dördqat Tl2InLnS2 

birləşməsi əmələ gəlir və TlInSe2-TlİnX2 
birləşməsi əsasın-

da geniş həllolma oblastı müşahidə olunur. 

Təqdim olunan işdə TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarının 

elektrofiziki xassələri tədqiq edilmişdir. Ədəbiyyatda [2-

5] sintez yerinə yetirilmişdir və müəyyən hallarda TlInX2-

TlLnX2 sistemi ərintilərinin fiziki- kimyəvi, elektrofiziki 

və istilik fiziki xassələri öyrənilmişdir. TlInSe2-TlYbSe2 
sistemi ərintilərinin sintezi 2 mərhələdə aparılmışdır. 

Alınmış nümunələr özünəməxsus rəngdə, bircins və sıx 

formalaşmış şəkildə alınmışdır [4]. TlYbSe2 
birləşməsinin 

və TlInSe2-TlYbSe2  sistemi ərintilərinin bərk məhlullarının 

elektrik keçiriciliyinin (σ), Holl əmsalının (RH), termo 

e.h.q-nin (α) temperaturdan asılılığı tədqiq edilmişdir [5].

 

 
 

Şəkil 1.TlYbSe2 
birləşmələri üçün elektrik keçiriciliyinin (a), Holl əmsalının (b), termo-ehq-nin (v), yükdaşıyıcıların yürük- 

            lüyünün (q) temperatur asılılığı. 
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Şəkil 1-də TlYbSe2 birləşməsi üçün σ, α, µ- nin tem-

peratur asılılığı verilmişdir. Göründüyü kimi TlYbSe2-nin 

elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı sırf yarımkeçi-

rici xarakter daşıyır (şəkil 1a) və məxsusi keçiricilik ob-

lastının başlanğıcı ~570-650 K-ə uyğun gəlir.  

lgRxT
3/2

= f (10
3
/T)-nin asılılığı lgσ= f(10

3
/T) asılılığı 

ilə yaxşı uzlaşır (şəkil 1b). TlYbSe2 
birləşməsinin elektrik 

keçiriciliyinin və Holl əmsalının yüksək temperatur mey-

linə əsasən təyinedilmiş qadağan olunmuş zonanın eni ey-

ni alınmış və 1,62 ev olmuşdur. Yükdaşıyıcıların yürüklü-

yünün temperatur asılılığı (şəkil 1q) µ= f(T
-3/2

 ) asılılığı ilə 

yaxşı təsvir olunur. Bu isə onu sübut edir ki, səpilmə yük-

sək temperaturlarda (T>300 K) əsas etibarilə akustik fo-

nonlardan baş verir. TlYbSe2-də termo e.h.q əmsalı tem-

peraturun artmasilə (350-700 K) əvvəlcə mütləq qiymətcə 

artır və maksimuma çataraq, temperaturun sonrakı artma-

silə, yəni məxsusi keçiricilik oblastının başlamasılə azalır 

(şəkil 1v). 

 
 

Şəkil 2. TlIn1-xYbxSe2 bərk məhlullarında qadağan zonası- 

              nın tərkibdən asılılığı. 

 

Şəkil 2-də qadağan olunmuş zonanın eninin TlInSe2-

TlYbSe2 sistemi ərintiləri bərk məhlullarının tərkibindən 

asılılığı verilmişdir. Göründüyü kimi, indium atomlarını 

hissə-hissə itterbium atomları ilə əvəz etdikcə, qadağan 

olunmuş zonanın eni azalır. Indium atomlarının hissə-his-

sə itterbium atomları ilə əvəz olunmasında sonuncunun 

valent elektronları kollektivləşmiş hala keçirərək qəfəsdə 

güclü elektron qarşılıqlı təsiri yaradır, onun deformasiya-

sına səbəb olur və TlInSe2-dən onun əsasında bərk məh-

lullara keçdikcə, valent zonanın daha da yüksək enerji sə-

viyyəsinə müəyyən yerdəyişməsi baş verir. Beləliklə,  ele-

mentar qəfəs parametrləri artır, qadağan olunmuş zonanın 

eni isə kiçilir. 

TlInSe2-TlYbSe2 sistemi ərintiləri bərk məhlullarının 

elektrik keçiriciliyinin və Holl əmsalının temperatur asılı-

lığı nisbətən mürəkkəb alınmışdır. Şəkil 3-dən göründüyü 

kimi elektrik keçiriciliyinin maksimumları TlIn1-xYbxSe2 

(x=0,0; 0,03; 0.08) bərk məhlulları üçün uyğun olaraq 

~710, 720, 760 K temperaturları uyğun gəlir. Temperatu-

run sonrakı artmasında σ azalır və minimum qiymət ala-

raq yenidən artır. Elektrik keçiriciliyinin bu cür anomal 

gedişi aşqar səviyyələrdən olan keçidlərin “tükənməsi” ilə 

əlaqədardır. 

 

 
 

Şəkil 3.TlIn1-xYbxSe2 
bərk məhlulunda elektrik keçiricili 

            yi (a) və Holl əmsalının (b) temperatur asılılığı.     

            Əyrilər: x=0.01, 0.03, 0.08 

_____________________ 
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A.М. Akhmedovа 

 

THE ELECTRICAL PROPERTIES OF TlIn1-xYbxSe2 SOLID SOLUTIONS 

 
In this research work the electro-physical properties of solid solutions TlIn1-xYbxSe2 are investigated. In the system TlInSe2 - 

TlYbSe2 the solubility range up to 12mol% is found. Solid solutions crystallize in the tetragonal syngony on the base of initial triple 

compound TlInS2. The unit cell parameters increase, while the band gap of the given solid solutions linearly decreases with TlYbSe2 
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content increasing in the samples. The mechanisms of scattering of charge carriers, the nature of the electrical conductivity, Hall 

coefficient in the solid solutions and in TlYbSe2 are established. 

 

 

А.М. Ахмедова 

 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ TlIn1-xYbxSe2  

 
Исследованы электрофизические свойства твердых растворов TlIn1-xYbxSe2. Обнаружена область растворимости в 

системе TlInSe2-TlYbSe2 
до 12mol%. Твердые растворы кристаллизуются в тетрагональной сингонии на основе исходного 

тройного соединения TlInSe2. Параметры элементарной ячейки увеличиваются, а ширина запрещенной зоны указанных 

твердых растворов линейно уменьшается по мере роста содержания TlYbSe2 в составе образцов. Установлены механизм 

рассеяния носителей заряда, характер электропроводности и коэффициента Холла в твердых растворах и в TlYbSe2. 
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DEFORMASİYA OLMUŞ NÜVƏLƏRDƏ PİQMİ DİPOL REZONANS 

 

ƏKBƏR ƏLİ OĞLU QULİYEV 
Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi, FHN,  

N.Rəfiyev küç.66, Bakı, Azərbaycan  

akbar.guliyev@fhn.gov.az 
 

 
Cüt-cüt yarı-sehrli, nadir torpaq elementləri və aktinid nüvələrində Piqmi dipol rezonansın (PDR) xüsusiyyətləri  Kvazizərrəcik 

Təsadüfi Faza Yaxınlaşmasında (KTFY) tədqiq edilmişdir. PDR-in universallığı və yarı-sehrli nüvələrdə deformasiyanın rolu müza-

kirə edilmişdir. Təcrübi faktların izahında kiçik enerjili 1-0 və 1-1 dipol səviyyələri üçün əldə edilən nəticələr, paralel köçürmə invari-

ant hamiltonianlardan və Qaliley invariant qarşılıqlı təsirlərdən istifadə edilməsinin əhəmiyyətini göstərdi. Buna müqabil, invariant-

lıqları pozulmuş hamiltonianlardan istifadə edilməsi, aşağı enerjilərdə təcrübi nəticələrdən çox böyük  dəyərlər verir. Tədqiq edilən 

yarı-sehrli və nadir-torpaq elementləri nüvələrinin B(E1) dipol gücünün zəngin quruluşa malik olması, PDR üçün əldə edilən təcrübi 

nəticələri bir çox cəhətdən təsdiqləyir. Nəzəri hesablamaların təhlili, yarı-sehrli və güclü deformasiyalı nadir-torpaq nüvələrində ol-

duğu kimi, 232Th, 236U və 238U izotoplarında da nuklon eşik enerjisindən aşağı enerjilərdə elektrik dipol keçidlərinin, əsasən ΔK=0 xa-

rakterli olmasını göstərdi. Buna görə də, bu enerjilərdə müşahidə edilən elektrik dipol səviyyələrinin əksəriyyətini PDR-nin K=0 qolu 

olaraq təfsir etmək mümkündür.  

 

Açar sözlər: deformasiya olmuş nüvələr, Piqmi Dipol Rezonans.  

PACS: 24.30.Cz., 25.20-x. 

 

1. GİRİŞ. 

 

Nuklonlararası effektiv nüvə qüvvələrinin səbəb ol-

duğu kollektiv həyəcanlanma səviyyələrinin tədqiq edil-

məsi, nüvə quruluşunun öyrənilməsi baxımından, çox mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Kollektiv səviyyələr arasında, 

dipol həyəcanlanma səviyyələri xüsusi yer tutur. Bu sə-

viyyələrin öyrənilməsi, nüvə mühitində nuklonlar arasın-

dakı güclü qarşılıqlı təsirin xarakterini, qüvvət parametr-

lərini, keçid ehtimallarını və cəmləmə qanunlarını ifadə 

edən fiziki kəmiyyətlərin hesablanmasında istifadə edilən 

modellərin və yaxınlaşmaların yararlığının sınanması ba-

xımından çox əhəmiyyətlidir.  

Dipol səviyyələri, ən etibarlı nəticələrin əldə edildiyi 

foto-nüvə səpilmə reaksiyalarında rahatlıqla müşahidə 

edilir. Bu reaksiyalarda dipol səviyyələri, elektromaqnit 

qarşılıqlı təsiri nəticəsində həyəcanlandığından, təsir kə-

siklərinin və keçid ehtimallarının təyini nüvə modellərin-

dən asılı olmur. Elektrik dipol xarakterli kollektiv həyə-

canlanmalara misal olaraq mənfi cütlüklü Nəhəng Dipol 

(NDR) [1,2] və Piqmi dipol rezonansları [3], maqnit dipol 

xarakterli kollektiv həyəcanlanmalara isə misal olaraq 

müsbət cütlüklü qayçı [4] və spin-flip rezonansları [5] 

göstərmək olar. 

Keçən əsrin 60-cı illərində G.A. Bartolomeyev tərə-

findən bir çox kürəvi nüvə üçün qoyulan neytron qoparıl-

ması ilə gedən foton-nüvə reaksiyalarında, 6-9 MeV ener-

ji intervalında (neytronun rabitə enerjisindən kiçik enerji-

lərdə) çoxlu sayda E1 həyəcanlanma səviyyələrin rezo-

nans şəkildə qruplaşması müşahidə edildi [6]. Müşahidə 

edilən bu rezonans, NDR rezonansın kiçik enerjili quyruq 

hissəsində (6-9 MeV) yerləşir və onun izovektor elektrik  

dipol keçid matris elementlərinin enerji çəkili cəminə 

(EÇC) qatqısı təxminən 1% təşkil edir. Müşahidə edilən 

bu rezonansın elektrik dipol gücünün, NDR ilə müqayisə-

də qat-qat kiçik olmasına görə o, piqmi (cırtdan) dipol re-

zonans adlandırılmışdır.   

Təbiəti hələ də tam olaraq elmə məlum olmayan bu 

rezonans, nüvənin klassik Damcı modelində nüvə daxilin-

dəki N-Z sayda neytron artığının, yerdə qalan neytron və 

proton özəyinə qarşı rəqsi hərəkəti nəticəsində yaranan bir 

rezonans kimi fərz edilir [7]. Bununla belə, bu rezonansı 

fərqli izah edən müxtəlif nəzəriyyələr də mövcuddur [8-

13]. Mikroskopik modeldə isə ümumiyyətlə elektrik dipol 

həyəcanlanmalar nüvədəki neytronların və protonların 

qarşılıqlı təsirinin zərrəcik deşik keçidləri sayəsində yara-

nan iki kvazizərrəcikli neytron-neytron (n-n) və proton-

proton (p-p) hallarının superpozisiyasından meydana gə-

lən fonon halları kimi fərz edilir [14]. Bu fonon hallarının 

B(E1) həyəcanlanma ehtimalının güc funksiyası 2-

30MeV enerji intervalında yayılaraq, 6-9 MeV interva-

lında PDR rezonansı, 11-16 MeV intervalında isə NDR 

rezonansı əmələ gətirir. Bunlardan başqa, dipol həyəcan-

lanmalarının E1 güc funksiyası spektroskopik enerji böl-

gəsində (E<4MeV) paylanan və həyəcanlanma ehtimalları 

B(E1)<10
-3

e
2
fm

2
 tərtibində olan, iki-kvazizərrəcik xarak-

terli həyəcanlanmaları da əhatə edir. Bununla belə, 4MeV-

dən böyük bütün enerjilərdə PDR-ə və NDR-ə qatqı verən 

B(E1)=(1,0-3,0)10
-3

e
2
fm

2
 olan zəif kollektiv səviyyələrə 

də rast gəlinir.  

Son zamanlar, müxtəlif təcrübələrdə PDR həyəcan-

lanma səviyyələri 
17-22

O kimi yüngül oksigen izotop-

larından başlayaraq, 
204-208

Pb kimi bir çox ağır nüvələrdə 

müşahidə edildi [3,15].  

Neytron sayları sehrli ədəd olan (N=82) və buna gö-

rə də  kürəvi hesab edilən 
136

Xe, 
138

Ba, 
140

Ce, 
142

Nd və 
144

Sm kimi keçid nüvələrində təcrübi olaraq zəngin 

spektrin müşahidə edilməsi, çox böyük marağa səbəb ol-

du [3,15]. Dipol səviyyələrinin müşahidə edilən zəngin 

spektri, nəzəri olaraq dalğa funksiyalarında çox fonon 

konfiqurasiyalarının nəzərə alınmasıyla izah edilməyə ça-

lışılsa da, qənaətbəxş nəticə alınmadı [16]. Belə zəngin 

spektrin izahını, yarı-sehrli nüvələrin proton saylarının, 

sehrli ədədlərdən uzaq olması səbəbindən formasını də-

yişərək deformasiya olması ilə izah etmək mümkündür. 

Bu fərziyyənin doğruluğunu 
122-130

Te [17] 
140-150

Ce [18,19] 

və 
194,196

Pt izotop zənciri [20] nüvələrində maqnetik dipol 

səviyyə sıxlığı və bunların B(M1) həyəcanlanma ehtimalı 
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üçün deformə bazada  əldə edilən nəticələrin təcrübi nəti-

cələrə uyğun olması təsdiq edilmişdir.  

Məlumdur ki, nüvələrin kürəvilikdən cüzi kənara 

çıxması, təkzərrəcik səviyyələrinin j hərəkət miqdarı mo-

mentinə görə cırlaşmasının aradan qalxmasına və Kra-

mers teoreminə istinadən [21] (2j+1)/2 sayda səviyyəyə 

parçalanmasına səbəb olur. Nəticədə deformə nüvələrdə 

səviyyələrin sayı, kürəvi nüvələrlə müqayisədə bir neçə 

dəfə artır. Cırlaşmanın aradan qalxması nəticəsində spini 

və cütlüyü I

=1

-
 olan dipol həyəcanlanma səviyyələri, I 

momentinin z komponentinin simmetriya oxuna paralel 

(K=0) və perpendikulyar (K=1) olan proyeksiyalarına gö-

rə iki fərqli səviyyə qoluna ayrılır. Bunun nəticəsində 

ümumi sayı iki dəfə artan dipol səviyyələri bir-birinə qarı-

şaraq, dipol səviyyə sıxlığının artmasına səbəb olur. Buna 

görə kürəvilikdən deformasiyalı formaya və deformasiyalı 

formadan kürəviliyə keçid nüvələrində forma dəyişikliyi 

ilə əlaqədar nüvələrin dipol səviyyə sıxlığında, B(E1) hə-

yəcanlanma ehtimalında və bunların enerji çəkili cəm 

qaydalarında meydana gələn dəyişikliklərin tədqiq edil-

məsi çox əhəmiyyətlidir.  

Son illərdə PDR modanın deformasiya olmuş yüngül 

nüvələrdə də müşahidə edilməsi [22, 23], onun sadəcə  

kürəvi və keçid nüvələrinə xas bir xüsusiyyət olmadığını 

göstərdi. Buna görə, NDR kimi PDR-in də fundamental 

bir kollektiv rezonans olması nöqteyi-nəzərindən, onun 

güclü deformasiya olmuş ağır nüvələrdə də tədqiqi vacib-

dir. Lakin, güclü deformasiya olmuş nüvələrdə aparılmış 

ən həssas təcrübələr belə, 6.5 MeV-dən böyük enerjilərdə 

yüksək səviyyə sıxlığı səbəbindən, PDR-in müşahidəsinin 

çox çətin olduğunu göstərdi [24]. Son illərdə, bu istiqa-

mətdə dipol həyəcanlanma səviyyələrinin təcrübi tədqiqi 

üçün yeni metodlar təklif edilir [25-27]. Belə vəziyyət, 

PDR-in ağır deformasiya olmuş nüvələrdə nəzəri tədqiqi-

ni aktuallaşdırır.  

Nəzəri nüvə fizikasında mikroskopik modellərdən  

geniş şəkildə istifadə olunur [14, 28]. Atom fizikasında ol-

duğu kimi, nüvə fizikasında da çoxzərrəcikli sistemin Şre-

dinger tənliyinin həllində Hartri-Fok metoduna müraciət 

edilir [14]. Bu metod, nüvələrin orta sahə potensialına 

malik olması fərziyyəsinə əsaslandığından, bu metodun 

nüvələrə tətbiqi, sistemi xarakterizə edən Hamilton funk-

siyasının başlanğıcda sahib olduğu bəzi fundamental sim-

metriyaların spontan olaraq pozulmasına səbəb olur. Mə-

sələn, mikroskopik modeldə orta sahə potensialından is-

tifadə edilməsi, başlanğıcda invariant olan sistem Hamil-

tonianının, paralel köçürmə simmetriyasının, deformasiya 

olmuş nüvələrdə isə fırlanmaya görə simmetriyasının po-

zulmasına səbəb olur. Bu simmetriya pozulmaları, Qold-

ston teoreminə görə sıfır enerjili səviyyələrin meydana 

gəlməsinə səbəb olur [29]. Nüvənin daxili hərəkəti ilə heç 

bir əlaqəsi olmayan və “qəlp” adlandırılan bu hal nüvənin 

real səviyyələrinə qarışaraq, onları kirləndirir. Bundan 

başqa, ifrat axıcı nüvələrdə istifadə olunan cütlənmə po-

tensialının Qaliley çevrilmələrinə görə simmetrik olma-

ması yaxşı məlumdur [30]. Çevirmə operatorlarının sim-

metriyalarından dolayı bu pozulmalar dipol həyəcanlanma 

səviyyələrinə daha çox təsir göstərir. Buna görə də, nüvə 

həyəcanlanma səviyyələrinin öyrənilməsi zamanı Hamil-

ton funksiyalarında istifadə edilən potensialların səbəb ol-

duğu simmetriya pozulmalarının bərpası və sıfır enerjili 

Qoldston halının, nüvənin həqiqi həyəcanlanma səviyyə-

lərindən təcrid edilməsi, etibarlı nəticələr əldə edilməsi 

baxımından çox vacibdir.  

Bu günə qədər, bu problemin həlli üçün müxtəlif 

metodlar irəli sürülmüşdür [30-34]. Ən çox üstünlük veri-

lən metodlardan biri, N. Pyatov tərəfindən irəli sürülmüş 

[34] və kürəvi nüvələrdə elektrik dipol həyəcanlanma sə-

viyyələrinə təsir edən paralel köçürmə invariantlığın bər-

pasına tətbiq etmişdir [35]. Daha sonra bu metod defor-

masiyalı nüvələrin, mənfi cütlüklü dipol həyəcanlanma 

səviyyələrinə də müvəffəqiyyətlə tətbiq edildi [36]. İf-

rataxıcı nüvələrin dipol səviyyələrinin tədqiqində cütlən-

mə qarşılıqlı təsirin Qaliley invariantlığının bərpasının 

əhəmiyyəti ilk dəfə ədəbiyyat [35]-da göstərilmişdir. 

Deformasiyalı nüvələrdə bir potensiallı hal üçün fır-

lanma invariantlığı bərpaedici qüvvələrin müsbət cütlüklü 

maqnit dipol 1
+
 həyəcanlanma səviyyələrinə təsiri ilk dəfə 

ədəbiyyat [37]-da tətbiq edilmişdir. Nüvənin orta sahəsin-

də real olaraq iki potensialın olduğu  hal üçün isə Pyatov 

metodu ədəbiyyat [4]-də ümumiləşdirilmiş və bərpaedici 

qüvvələrin keçid və deformasiyalı nüvələrdə 1
+
-səviyyə-

lərinin enerjilərinə, keçid ehtimallarına və cəm qaydala-

rına təsiri hərtərəfli olaraq tədqiq edilmişdir [38-42]. 

İfrataxıcı deformasiyalı nüvələrdə Hamiltonianın po-

zulan paralel köçürmə invariantlığının və cütlənmə qarşı-

lıqlı təsirin Qaliley invariantlığının eyni zamanda bərpası, 

ilk dəfə  ədəbiyyat [17]-də inkişaf etdirilmiş və nadir-tor-

paq və aktinid izotoplarının elektrik dipol 1
-
 səviyyələrinə 

tətbiq edilmişdir [38-47].  

       Bu icmalda ədəbiyyat [17]-də inkişaf etdirilmiş pa-

ralel köçürmə və Qaliley invariant KTFY yaxınlaşması da 
150

Nd nüvəsinin, PDR-i formalaşdıran elektrik dipol həyə-

canlanma səviyyələrinin enerjiləri və keçid ehtimalları 

hesablanmış, habelə müxtəlif deformasiyalı nüvələrin 

elektrik dipol həyəcanlanma səviyyələri üçün ədəbiyyat 

[39, 41, 43-46]-da əldə edilmiş nəticələr nəzərdən keçiril-

miş və hamiltonianların pozulmuş invariantlığını bərpa-

edici qüvvələrin dipol rəqslərinin öyrənilməsindəki əhə-

miyyəti vurğulanmışdır. Burada elektrik dipol həyəcan-

lanma səviyyələrinin nəzəri və təcrübi nəticələrinin qar-

şılıqlı təhlili əsasında, yarı-sehrli nüvələrdə müşahidə edi-

lən qeyri-adi yüksək dipol səviyyə sıxlığının meydana 

gəlməsində deformasiyanın rolu şərh edilmişdir. Əldə 

edilmiş nəticələr, bu mövzuda başqa ədəbiyyatlarda [3,15] 

əldə edilmiş nəticələrlə müqayisə edilmişdir.  

Güclü deformasiya olmuş aktinid izotoplarında neyt-

ron eşik enerjisindən kiçik enerjilərdə PDR-i meydana 

gətirən elektrik dipol həyəcanlanma səviyyələrinin xüsu-

siyyətləri 
150

Nd nüvəsində, kürəvi və keçid nüvələrində 

PDR-i meydana gətirən dipol səviyyələri ilə müqayisə 

edilərək, bu rezonansın bütün nüvələrə xas universal bir 

moda olması fərziyyəsi təhlil edilmişdir [44-46].  

 

2. QIRILAN PARALEL KÖÇÜRMƏ VƏ QALİLEY  

    İNVARİANTLIĞIN BƏRPASI.  

 

Dipol-dipol və bərpaedici h0 və h qarşılıqlı təsirlə-

rin ifrataxıcı deformasiyalı nüvələrdə elektrik dipol həyə-

canlanma səviyyələrini generasiya etdiyini fərz etsək, mo-

del Hamiltonian aşağıdakı şəkildə yazılar [17, 41,43].  
 

                  
10 WhhHH sqp  

                       (1) 

 

Burada Hsqp nuklonların tək kvazizərrəcik hərəkətini, h0 



DEFORMASİYA OLMUŞ NÜVƏLƏRDƏ PİQMİ DİPOL REZONANS 

25 

paralel köçürmə invariantlığı, h Qaliley çevrilmələrinə 

görə simmetriyanı bərpaedici qüvvələri, W1 isə proton və 

neytronların bir-birinə qarşı izovektor dipol rəqslərini ifa-

də edir.  

İnkişaf etdirilən metodda invariantlıqları bərpaedici 

qüvvələr aşağıdakı şəkildə seçilir [17,41,43]: 
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Burada P elektrik dipol 1
−
-həyəcanlanmalarının impulsu-

nun kürəvi komponentləri (=0,±1),

 


A

k kklmkYrR
1

),(
  nüvənin kütlə mərkəzi koordinat-

ları, U isə cütlənmə potensiyalıdır [27, 31]. (2) və (3) ifa-

dələrindəki  

0],[,[0  PHP sqp

  

və                        

                               0],[,[0  RUR 

   

 

uyğun olaraq, nüvənin əsas halındakı orta sahə və cütlən-

mə potensiallarının orta qiyməti ilə təyin olunur.  

Dipol-dipol həyəcanlanmalar üçün izovektor 

qarşılıqlı təsiri [36] 
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şəklində yazılır. Burada  izovektor dipol-dipol qarşılıqlı 

təsir sabiti,
nR


və pR


 isə, uyğun olaraq, neytron və proton 

sisteminin kütlə mərkəzinin koordinatlarıdır.  
       KTFY yaxınlaşmasında [14, 43] 1

-
0 və 1

-
1 səviyyə-

lərinin bir fononlu dalğa funksiyası aşağıdakı kimi seçilir:   
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KTFY yaxınlaşmasının məlum prosedurasını tətbiq edə-

rək [43], (1) hamiltonianının məxsusi enerjiləri və dalğa 

funksiyaları  

 

     WhhHsqp  0
, Qi

+ = 𝜔𝑖Qi
+    (5) 

 

hərəkət tənliyi həll edilərək tapılır. Burada 𝑄𝑖
+ həyəcanla-

nan səviyyələrin fonon operatoru, 0| isə nüvənin əsas 

halının dalğa funksiyası olmaqla bərabər, həm də fonon 

vakuumudur, yəni 0| 0 iQ . Analitik hesablamalarda 

1
-
0 və 1

-
1 səviyyələrinin i

 
tək fonon enerjilərinin ödədi-

yi sekulyar tənlik üçün aşağıdakı ifadə əldə edilir: 

 

                                           

0

)  2(1-            
~

         
~

-   

          Y
~

 2                  R-                   

~
 2                  S-            )(    

)(

21

1

1

2 











npnpinpi

np

npii

ii

FYF

S

FM

D









                                 (6) 

 

1
-
 səviyyələrinin i enerjiləri (6) sekulyar tənliyi həll edi-

lərək tapılır. (6) tənliyinin köklərindən birinin sıfır olduğu 

görünür. Sekulyar tənliyin =0 kökü nüvənin bir bütün 

olaraq fəzada hərəkətini ifadə edən Qoldston halının [29] 

nüvənin real rəqslərindən təcrid olunduğunu göstərir. 

0  dalğa funksiyasının fonon vakuumu olduğu nəzərə 

alındığında, nüvənin əsas (I

=0

+
) halından həyəcanlanma 

səviyyələrinə M(0
+
1

-
K)=<  iEM |),1(|0 

 
E1 keçid 

matris elementi, aşağıdakı şəkildə yazıla bilir: 
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+
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-
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 burada  

                                                                      M(E1,) = 
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                        (8) 

 

elektrik dipol operatoru, ep protonun elektrik yükü, =0 

və 1-dir. Ədəbiyyat [49]-a istinadən (7) ifadəsində pro-

tonlar üçün Z/Ne p

eff  , neytronlar üçün isə A/Zen

eff 
 

şəklində effektiv elektrik yükü daxil edilərsə, dipol səviy-

yələrinin həyəcanlanma ehtimalı, ümumi halda K=0 və 

K=1 qolları üçün aşağıdakı şəkildə yazılır: 

 

                                                                   𝐵 𝐸1, 0+1−𝐾 = (1 + 𝛿𝐾1) 𝑀(0+1−K) 2,                                                (9) 
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şəklindədir. (11) ifadəsində =n üçün z=+1, =p üçün 

isə z=-1 - dir. Burada istifadə edilən funksiyaların açıq 

ifadələri ədəbiyyat [43]-də verilmişdir. 

 

3. HESABLAMALAR.  

 

Hesablamalar Mikroskopik modelin KTFY metodu 

çərçivəsində keçid nüvələri, nadir-torpaq (150<A<172) və 

aktinid bölgəsi izotopları üçün Woods-Saxon deformasiya 

potensialında bir-zərrəcik modelin Şredinger tənliyinin 

məxsusi enerjiləri və dalğa funksiyaları bazis götürülərək 

aparılmışdır [48]. İfrataxıcı modelin  və  kəmiyyətləri 

nüvənin bir-zərrəcik enerjilərindən və dalğa funksiya-

larından istifadə edilərək, ədəbiyyat [14]-ə istinadən hər 

bir nüvə üçün fərdi olaraq hesablanmışdır. Nüvələrin 

kvadrupol deformasiya parametrləri [49] məqaləsindən 

alınmışdır. İzovektor dipol-dipol qarşılıqlı təsir sabitinin 

1=300A
-5/3

MeVfm
-2

 qiyməti ədəbiyyat [43]-dən götürü-

lüb. Bu dəyər tədqiq edilən nüvələrdə NDR-nin təcrübi 

enerjilərini müvəffəqiyyətlə izah edir. 
Hamiltonianın paralel köçürməyə nəzərən invariant-

lığının pozulması, dipol səviyyələrin quruluşuna və kol-

lektivliyinə təsir edir. Apardığımız tədqiqatlar, pozulmuş 

invariantlığın bərpa edilməsinin, 6 MeV-dən kiçik enerji-

lərdə yerləşən səviyyələrə az təsir etdiyini göstərdi [39, 

41]. Təsir özünü əsasən 6 MeV-dən böyük enerjilərdə 

göstərməyə başlayır [43, 44]. Cədvəl 1-də 
138

Ba nümunə-

sində, paralel köçürmə invariant olan və olmayan KTFY 

yaxınlaşmasında dipol  səviyyələrin K=1 qolunun hesab-

lanmış inteqral xarakteristikalarından i enerjiləri, B(E1) 

keçid ehtimalları, i

s s  iki-kvazizərrəcik amplitudları və 

bunlara müvafiq asimptotik Nilsson kvant ədədləri 

(Nnz) müqayisə edilmişdir. Qeyd edək ki,  cədvəldə 
138

Ba nüvəsinin PDR enerji bölgəsində yerləşən və B(E1) 

keçid ehtimalı ən böyük olan iki elektrik dipol həyəcan-

lanma səviyyəsi üçün müvafiq məlumatlar əks olunmuş-

dur. Bilindiyi kimi, həyəcanlanma ehtimallarının böyük-

lüyü ilə yanaşı, dalğa funksiyasına birdən çox iki-

kvazizərrəcik komponentinin qatqı verməsi də səviyyənin 

kollektivliyinin əsas göstəricisidir. Cədvəldən göründüyü 

kimi, hesablamalar PDR modanı formalaşdıran səviyyə-

lərin, paralel köçürmə invariant olan modeldə invariant 

olmayan modelə nəzərən daha kollektiv olduğunu və dal-

ğa funksiyalarında birdən çox iki-kvazizərrəcik kompo-

nentlərinin iştirak etdiyini göstərir [43, 44]. 

  

    Cədvəl 1. 

  
138

Ba nüvəsində B(E1) ehtimalının qiymətləri ən böyük olan iki K=1
 
səviyyəsinin enerjilərinin ( < 8.1 MeV), iki-

kvazizərrəcik quruluşunun və Nilsson kvant ədədlərinin (Nnz ) paralel köçürmə invariantı olan və olmayan 

modellərdə müqayisəsi. Burada fonon dalğa funksiyalarına 1%-dən çox qatqı verən i

s s  amplitudları göstərilmişdir. 

 

Paralel köçürmə invariant KTFY  Paralel köçürmə invariant olmayan KTFY 

n

 

(MeV) 

B(E1) 

(10-3 e2fm2) 
Nnz  i

ss   n

 

(MeV) 

B(E1) 

(10-3e2fm2) 
Nnz  i

ss   

7.928 

 

 

8.010 

30.88 

 

 

29.11 

nn 411- 512 

nn 402- 503 

 

nn 420-541 

nn 411- 512 

-0.67 

-0.66 

 

0.75 

0.53 

7.887 

 

 

7.966 

 

182.17 

 

 

138.64 

nn402-503 

 

 

nn411- 512 

 

-0.93 

 

 

0.93 

 

Cədvəldən göründüyü kimi paralel köçürmə invariant 

olmayan modeldə enerjiləri 7,887 MeV və 7,966 MeV 

olan səviyyələrin hər biri, dalğa funksiyasına verdiyi 

85%-lik qatqı ilə uyğun olaraq nn402-503 və nn411- 

512 tipli iki-kvazizərrəcik hallardır. Hamiltonianı invari-

ant olan modeldə isə enerjisi 7,928 MeV olan 1
- 
səviyyə-

sinin dalğa funksiyasının quruluşunda ən yüksək 45% və 

44%-lik qatqı ilə Nilsson kvant ədədləri uyğun olaraq 

nn411-512 və nn402-503 olan iki dənə iki-kvazizər-

rəcik hal iştirak edir. Bunlara əlavə, bu kollektiv səviyyə-

nin formalaşmasında, qatqılarının cəmi təxminən 11% 

olan yüzdən çox iki-kvazizərrəcik komponent iştirak edir. 

Enerjisi 8,010 MeV olan digər kollektiv səviyyə də eyni 

xarakteri göstərir. Bu səviyyənin formalaşmasında isə ən 

çox qatqı ilə Nilsson kvant ədədləri  nn420-541 və 

nn411-512 olan iki dənə iki-kvazizərrəcik komponent iş-

tirak edir. Bunların  dalğa funksiyasına qatqısı uyğun ola-

raq, 56% və 28%-dir. Yerdə qalan bütün səviyyələrin dal-

ğa funksiyasına qatqısı isə 15%-dən çoxdur. Cədvəldən 

göründüyü kimi, invariantlığın bərpası hər iki səviyyə 

üçün B(E1) dəyərlərini invariant olmayan yaxınlaşmaya 

nəzərən təxminən 5 dəfə azaldaraq, onları təcrübi [15] nə-

ticələrə yaxınlaşdırır.  PDR-i formalaşdıran səviyyələrin 

əksəriyyətinin neytron tərkibli olması, klassik Damla mo-

deli fərziyyəsini təsdiqləyən qəbildəndir.  

Beləliklə, paralel köçürmə invariantlığın bərpası fo-

non səviyyələrinin formalaşmasında birdən çox səviyyə-

nin iştirak etməsinə səbəb olaraq, 1
-
 səviyyələrin kollek-

tivliyini artırır. Hesablamalar tədqiq edilən digər N=82 

nüvələri (
136

Xe,
 140

Ce,
 142

Nd,
 144

Sm və
 146

Gd) üçün də 

oxşar nəticələrin alındığını göstərir [43]. 
KTFY yaxınlaşmasında istifadə edilən təkzərrəcik 

Hamiltonianının pozulan invariantlıqlarının bərpasının 

təsirli olduğu enerji bölgələrini müəyyən etmək üçün, kö-
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çürmə invariant olmayan yaxınlaşmada, sıfır enerjili qəlp 

halın I

=1

-
0 və I


=1

-
1 dipol səviyyələrini kirləndirmə qat-

qısının meyarı olan üst-üstə düşmə inteqrallarının 

(⟨𝑞ə𝑙𝑝│𝑛𝑖⟩
2) həyəcanlanma enerjisinə görə paylanmasını  

tədqiq etmək çox önəmlidir. 
Üst-üstə düşmə inteqrallarının enerjiyə görə 

paylanması yarı-sehrli N=82 izotonlarından 
138

Ba üçün 

şəkil 1-də, aktinid izotoplarından 
236

U üçün isə şəkil 2-də 

verilmişdir. Şəkillərdə absis oxunda həyəcanlanma sə-

viyyələrinin enerjiləri, ordinat oxunda isə üst-üstə düşmə 

inteqralının kvadratının qiyməti faizlərlə verilmişdir.  

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, 
138

Ba nüvəsində 7,5 MeV 

və 8,5 MeV enerji arasında qəlp səviyyələrin dalğa 

funksiyalarına qatqısının  60% və 25%-i uyğun olaraq, PDR 

rezonansın K=0 və K=1 qolunu formalaşdıran səviyyələrin 

yerləşdiyi intervallara düşür. Üst-üstə düşmə inteqralının 

digər hissəsi spektr boyunca yüksək enerjilərə qədər təx-

minən bərabər olaraq yayılır. Şəkildən göründüyü kimi, 

hər iki K=0 və K=1 qolu üçün “qəlp” səviyyənin NDR 

rezonansa təsiri PDR-ə görə çox zəifdir. Hesablamalar, 

“qəlp” səviyyənin təcrid edilməsinin, Piqmi dipol rezo-

nansa qatqı saxlayan səviyyələrin ümumi E1 gücünü 10-

20%, enerji çəkili cəmini isə 15-25% arasında azaldaraq, 

nəzəri nəticələri təcrübi nəticələrə yaxınlaşdırdığını gös-

tərdi. 

Nəzəri hesablamalar, keçid nüvələrində olduğu kimi, 

güclü deformasiya olmuş 
232

Th, 
236

U və 
238

U  nüvələrində 

də qəlp səviyyələrin əsas qatqısının 7-16 MeV enerji in-

tervalında olduğunu göstərdi.  Nümunə olaraq, 
236

U izotopu 

üçün üst-üstə düşmə inteqrallarının K=0 və K=1 qollarının 

enerjiyə görə paylanması şəkil 2-də verilmişdir. Şəkildən 

göründüyü kimi, N=82 izotonlarından fərqli olaraq, ak-

tinidlərdə qəlp səviyyənin K=1 qolunun PDR və NDR re-

zonanslara qatqısı təxminən eynidir. Buna müqabil, qəlp 

səviyyənin PDR-in K=0 qoluna təsiri 30% olduğu halda, 

qalan 70%-i NDR-nin də içində olduğu 9-16 MeV enerji 

intervalındakı səviyyələrə bərabər paylanır. 

 

 
 

Şəkil 1. Köçürmə invariant olmayan modeldə 138Ba keçid nüvəsində sıfır enerjili qəlp səviyyənin I=1-1 və 1-0  

      real həyəcanlanma səviyyələrinə qarışığını göstərən üst-üstə düşmə inteqralının (⟨𝑞ə𝑙𝑝 𝑛𝑖⟩
2 ≥ 1 ) enerjiyə  

      görə paylanması.  

  

  

 
 

Şəkil 2. Köçürmə invariant olmayan modeldə 236U nüvəsində sıfır enerjili qəlp səviyyənin 

                                      I=1-1və 1-0 real həyəcanlanma səviyyələrinə qarışığını göstərən üst-üstə düşmə  

                                          inteqralının (⟨𝑞ə𝑙𝑝 𝑛𝑖⟩
2 ≥ 1 ) enerjiyə  görə paylanması. 
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Beləliklə, hesablamalar tədqiq edilən bütün nüvə-

lərdə “qəlp” səviyyənin PDR və NDR enerji bölgələrində 

(7-16 MeV) daha təsirli olduğunu və onun hər bir indivi-

dual səviyyəyə qatqısının tədqiq edilən N=82 izotonla-

rında 20%-dən, aktinidlərdə isə 10%-dən çox olmadığını 

göstərdi. “Qəlp” səviyyənin təsirinin PDR və NDR rezo-

nanslarının yerləşdiyi enerji bölgəsini əhatə etməsi, qırı-

lan invariantlıqların bərpasının çox əhəmiyyətli olduğunu 

göstərir. 

N=82 izotonları üçün paralel köçürmə və Qaliley 

invariant KTFY yaxınlaşmasında əldə edilən B(E1) ke-

çid ehtimallarının dəyərlərinin, təcrübi nəticələrlə [3] 

müqayisəsi, şəkil 3.-də verilmişdir. Şəkildən göründü-

yü kimi, nəzəri hesablamalarda əldə edilmiş səviyyə 

sıxlığı, yüngül ksenon nüvəsindən başlayaraq neodim 

nüvəsinə doğru təcrübəyə (sağdakı şəkil) uyğun bir şə-

kildə azalır. Bununla belə, tədqiq edilən N=82 nüvələri-

nin hər biri üçün nəzəri yolla əldə edilmiş səviyyə sıx-

lıqları, müşahidə edilən səviyyə sıxlıqlarından daha 

kiçikdir. Bu uyğunsuzluğu, təcrübələrdə müşahidə edi-

lən dipol səviyyələrinin hamısının elektrik dipol xarak-

terli olaraq qəbul edilməsi fərziyyəsinin doğru olmadı-

ğı ilə izah etmək olar. Bu enerji intervalında, elektrik 

dipol səviyyələri ilə yanaşı, maqnetik dipol səviyyə-

lərin də olduğu yaxşı bilinir. 

               

   

 
                  Şəkil 3. Yarı-sehrli N=82 izotonlarında paralel köçürmə və Qaliley invariant KTFY yaxınlaş- 

                               masında B(E1) dəyərləri üçün nəzəri [43] və təcrübi nəticələrin müqayisəsi [3,15]. 

  

                                                                                                                                                                      Cədvəl 2.  
Paralel köçürmə və Qaliley invariant KTFY yaxınlaşmasında deformasiyalı N=82 izotonları üçün 6,5-8,5 MeV 

enerji intervalında PDR-ə qatqı verən 1-0 və 1-1 dipol səviyyələrinin B(E1) həyəcanlanma ehtimallarının və 

onların ümumi cəminin uyğun təcrübi  cəmlərlə müqayisəsi. 

 

     Nəzəriyyə [43] Nəzəriyyə [43]              Təcrübə [3,15] 

Nüvələr N-Z B(E1) (e2fm2) 

K=0 

B(E1) (e2fm2) 

K=1 

B(E1),(e2fm2) 

(K=0)+(K=1) 

B(E1),(e2fm2) 

144Sm                                    20 0.183           0.082         0,265 0.208 0.035 
142Nd 22 0,240 0.078 0,318 0.184 0.031 
140Ce 24 0,279 0.104 0,383 0.308 0.059 
138Ba 26 0,274 0.202 0,476 0.681 0.119 
136Xe 28 0,454 0.203 0.657 0.641 0.050 
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Cədvəl 2 də paralel köçürmə və Qaliley invariant 

KTFY yaxınlaşmasında 1
-
0 və 1

-
1 səviyyələrinin B(E1) 

ehtimallarının və onların cəminin, uyğun təcrübi  cəmlərlə 

müqayisəsi verilmişdir (5-ci və 6-cı sütunlar). 

Cədvəldən göründüyü kimi, təcrübi geyri-müəyyən-

likdən dolayı 
138

Ba və 
142

Nd nüvələri istisna olmaqla,  təc-

rübi xətalar çərçivəsində, nəzəri nəticələrlə təcrübi nəticə-

lər arasında (5-ci və 6-cı sütunlar), çox gözəl uzlaşma var. 

Deformasiya olmuş bazada əldə edilmiş nəzəri nəticələrin 

təcrübi nəticələrə yaxın olması, tədqiq edilən N=82 yarı-

sehrli keçid nüvələrinin deformasiyaya malik olması fikri-

ni təsdiqləyir. Bundan əlavə, PDR-in K=0 və K=1 qolları-

nın yerləşdiyi enerji intervallarının  bir-birinə yaxın olma-

sı, enerji spektrində dipol səviyyə sıxlığının artmasında və 

PDR-in formalaşmasında hər iki qolun mühüm rol oyna-

dığını göstərir. 

Tədqiq edilən N=82 nüvələrində invariant Hamilto-

nianla əldə edilmiş keçid ehtimalı cəmlərinin, uyğun təc-

rübi cəmlərlə müqayisəsi şəkil 4-də verilmişdir. 

  

 

Şəkil 4. N=82 nüvələrində invariant Hamiltonianla əldə  

             edilmiş keçid ehtimalı cəmlərinin, uyğun təcrübi  

            cəmlərlə müqayisəsi (A artdıqca N-Z azalır).  

            Burada PQ-KTFY paralel köçürmə və Qaliley  

            invariant KTFY göstərir. 

 

Şəkildən göründüyü kimi, qadolinium nüvəsindən 

ksenon nüvəsinə doğru N-Z fərqi artdıqca (şəkildə sağdan 

sola), keçid ehtimallarının cəmi də artır. Bu artım PDR-in 

keçid ehtimallarının  B 𝐸1, i  i cəminin nüvənin klassik 

neytron-proton damla modelinin fərziyyəsinə uyğun 

olaraq N-Z fərqi ilə mütənasib olaraq dəyişdiyini və rezo-

nansı meydana gətirən səviyyələrin dalğa funksiyalarına 

əsas qatqının neytron komponentlərindən gəldiyini göstə-

rir.  

Bundan başqa, keçid nüvələri üçün hesablamaların 

deformasiya olmuş bazada aparılaraq, təcrübəyə yaxın nə-

ticələrin əldə edilməsi, bu nüvələrin deformasiyaya malik 

olması fərziyyəsini gücləndirir. Digər tərəfdən, yarı-sehrli 

N=82 nüvələri üçün təcrübədə müşahidə olunan səviyyə 

sıxlığı ilə nəzəri sıxlıq arasındakı fərq, fikrimizcə, daha 

yüksək fonon konfiqurasiyalarının nəzərə alınması ilə 

izah edilə bilir. 

PDR modanın universallığının sübut edilməsi üçün, onun 

güclü deformasiya olmuş nüvələrdə tədqiqi çox infor-

mativdir. Paralel Köçürmə və Qaliley invariant KTFY  

yaxınlaşmasında 
150

Nd nüvəsinin neytron eşik enerjisin-

dən kiçik enerjilərdə yerləşən elektrik dipol həyəcanlanma 

səviyyələri üçün apardığımız hesablamaların nəticələri 

şəkil 4-də verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, keçid 

nüvələrində olduğu kimi, 
150

Nd izotopunda da  neytronun 

rabitə enerjisindən kiçik enerjilərdə (5-8 MeV) 1
-
0 və 1

-
1 

səviyyələri qruplaşaraq, elektrik dipol həyəcanlanma eh-

timalları cəmi  𝐵 𝐸1, 𝑖  𝑖 =0,38 e
2
fm

2
 və rezonans enerji-

ləri ER=6,77 MeV olan PDR rezonansı əmələ gətirir. Belə 

ki, 
150

Nd izotopunda PDR rezonansın formalaşmasında, 1
-
 

səviyyələrin K=0 qolunun dipol keçid cəmi 

  B 𝐸1, i i =0,28e
2
fm

2 
və rezonans enerjisi ER=6,76MeV 

olan 10 səviyyə ilə (şəkil 5, mavi xətlər), K=1 qolu isə E1 

keçid cəmi  B 𝐸1, 𝑖  i = 0,103 e
2
fm

2  
və ER = 6.78 MeV 

olan 28 səviyyə (şəkil 5, qırmızı xətlər) ilə iştirak edir. 

PDR modanın dipol keçid ehtimallarının müqayisəsi, K=0 

qolunun keçid ehtimalının cəminin, K=1 qolunun keçid 

ehtimalının cəmindən 2.7 dəfə böyük olduğunu göstərir.  

 

 
Şəkil 5. 150Nd nüvəsinin invariant KTFY yaxınlaşmasında  

             hesablanmış B(E1) dəyərlərinin enerjidən asılılığı.  

           Şəkildə B(E1)110-3e2fm2 olan səviyyələr  göstə-  

             rilmişdir. Burada ox işarəsi, neytron  çıxış enerji- 

           sini  göstərir.  
     

PDR-in nüvələrdəki neytron artığının, eyni sayda 

neytron və protonun əmələ gətirdiyi özək ətrafında rəqsi 

hərəkəti olması fərziyyəsinin doğruluğunu mikroskopik 

olaraq təsdiqi, yalnız 6-8 MeV intervalında qruplaşan 

dipol səviyyələrin kollektivliyinin təhlili ilə mümkündür.  

Müqayisə üçün cədvəl 3-də 
150

Nd nüvəsində elektrik 

dipol həyəcanlanma səviyyələrinin K=0 və K=1 qolları-

nın Paralel köçürmə və Qaliley invariant olan modeldə 

hesablanmış enerjiləri, B(E1) keçid ehtimalları, kvazi zər-

rəcik amplitudları 𝜓𝑠𝑠`
𝑖  və bunların Nilsson kvant ədədləri 

(NnzΛΣ) göstərilmişdir. Cədvəldə keçid ehtimalları ən 

böyük olan bir necə səviyyə təqdim edilmişdir. Cədvəldən 

göründüyü kimi hesablamalar 
150

Nd nüvəsində 6-8 MeV 

enerji aralığında PDR-in K=0 qolunun B(E1) həyəcan-

lanma ehtimallarının böyüklüyü və dipol səviyyələrinin 

formalaşmasında birdən çox iki-kvazizərrəcik komponen-

tin iştirak etməsi K=1 qolu səviyyələrinə nəzərən daha 

üstündür. K=0 qolunun keçid ehtimalının cəminin, K=1 

qolunun keçid ehtimalının cəmindən 2.7 dəfə böyük oldu-

ğunu yuxarıda qeyd etmişdik.  

Beləliklə, PDR-in K=0 qolunun bu kollektivliyi 

onun K=1 qoluna nəzərən daha böyük ehtimalla təcrübə-

lərdə müşahidə edilə biləcəyini göstərir. Qeyd etmək la-

zımdır ki, 7,8 MeV-dən etibarən səviyyələrin kollektivliyi 

və sıxlığı kəskin artır. Nəhəng dipol rezonansın yüksək 

kollektiv həyəcanlanma olduğunu nəzərə alsaq, kollektiv-

liyin  kəskin artdığı enerjilərə istinad edərək, PDR-in, 



ƏKBƏR ƏLİ OĞLU QULİYEV 

30 

NDR-dan ayıran keçid bölgəsini təyin etmək mümkündür. 

Güclü deformasiyalı 
232

Th, 
236

U və 
238

U aktinid 

nüvələri üçün  aparılan hesablamalar bu nüvələrdə də 

PDR üçün 
150

Nd izotopunda aldığımız nəticələrə oxşar 

nəticələrin alındığını göstərmişdir [44-46]. Hesablamalar 

tədqiq edilən hər üç aktinid nüvəsində, neytron çıxış 

enerjisindən aşağı enerjilərdə ümumi cəmi təxminən 

 𝐵 𝐸1, 𝑖  𝑖 =0.8 e
2
fm

2
 olan kifayət qədər elektrik dipol 

həyəcanlanma səviyyəsi olduğunu göstərir.  

 

 Cədvəl 3. 
150Nd nüvəsi üçün Paralel köçürmə və Qaliley invariant KTFY model çərçivəsində 6-8 MeV  enerji intervalında K=0 və K=1 

səviyyələrinin inteqral xarakteristikalarının müqayisəsi. Cədvəldə B(E1) 510-3 e2fm2 olan səviyyələr nəzərə  alınmışdır. 

 

K=0   K=1 

n

  

(MeV) 

 

B(E1)   

(10-3 e2fm2) 
Nnz  amplituda        

i

´ss  

n

  

(MeV)
 

B(E1)  

 (10-3 e2fm2) 
Nnz  amplituda        

i

´ss  

 6.167 

 

 

 

6.373 

 

 

 

 

6.374 

 

 

 

 

6.646 

 

 

 

 

 

 

   

 7.150 

 

 

 

 

7.177 

      28.275 

 

 

 

17.061 

 

 

 

 

34.721 

 

 

 

 

128.271 

 

 

 

 

 

 

    

    14.139 

 

 

 

  

   54.284 

pp301-411  

pp301-411 

pp514-404 
 

pp301-411 

pp301-411 

pp523-404  

pp514-404 

 

  pp301-411  

  pp301-411 

  pp523-404 

  pp514-404 
 

  pp301-411 

pp530-400 

pp530-400 

  pp301-411 

pp541-651 

pp303-413 

pp514-404 
 

nn512-402 

pp530-400 

pp530-400 

pp541-651 
 

  pp303-413 

0.12  

-0.30   

0.94 
 

0.21    

0.54     

0.80  

0.13    

 

0.30   

0.71   

-0.40   

 0.18  

 

     -0.89   

0.15   

0.11   

0.27  

     -0.13 

0.20  

0.17     

    

      0.99 

0.20   

0.13 

-0.14 

 

     -0.94 

  6.618 

 

  

  

  6.923 

 

 

 

   

  6.986 

 

    

  7.155 

 

  7.456 

      12.21 

 

       

      

       19.11 

 

 

 

    

      16.07 

 

 

      17.10 

 

       14.17 

 nn512-402 

 
 

 

nn400-512 

nn651-532 

nn514-624 

nn505-615 

 

nn651-532 

nn514-624 

 

 nn523-633 

 

nn532-642 

-0.99  

 

 

 

0.27   

0.14      

-0.85     

-0.41   

 

-0.98  

 -0.11  

 

 0.99   

 

 0.99  

 

 

Hesablamalar 
232

Th nüvəsində elektrik dipol həyə-

canlanma səviyyələrinin K=0 qolunun qatqısının 5 səviy-

yə ilə  B 𝐸1, i  i =0.635 e
2
fm

2
, K=1 qolunun qatqısının 

isə 18 səviyyə ilə  B 𝐸1, i  i =0.217 e
2
fm

2 
olduğunu gös-

tərir. Eyni vəziyyət uran izotopları üçün də təkrarlanır. 
236

U nüvəsində elektrik dipol həyəcanlanma səviyyələri-

nin K=0 qolunun qatqısı 4 səviyyə ilə  B 𝐸1, i  i =0.535 

e
2
fm

2 
olduğu halda, K=1 qolunun qatqısı isə 21 səviyyə 

ilə  B(𝐸1, n)n =0.228 e
2
fm

2
-dır. 

238
U nüvəsində K=0 

qolunun qatqısı 4 səviyyə ilə  B 𝐸1, i  i =0.909 e
2
fm

2
, 

K=1 qolunun qatqısı isə 20 səviyyə ilə  B 𝐸1, i  i =0.172 

e
2
fm

2
-dır. Göründüyü kimi, yarı-sehrli keçid nüvələrində 

və nadir torpaq izotoplarında olduğu kimi, güclü  defor-

masiyalı aktinid izotoplarında da PDR-in K=0 qolunun 

B(E1) gücünün,  K=1 qolunun uyğun gücündən bir neçə 

dəfə böyük olduğunu göstərir. Məsələn 
232

Th izotopunda 

K=0 qolunun B(E1) cəmi, K=1 qolunun uyğun cəmindən 

təxminən 3 dəfə, 
236

U izotopunda 2,3 dəfə , 
238

U-də isə 5 

dəfə çoxdur. 

Aktinidlər üçün B(E1) keçid ehtimallarının enerjiyə 

görə paylanması şəkil 6-da verilmişdir. Şəkildən elektrik 

dipol həyəcanlanma səviyyələrinin K=0 qolunun (şəkil 6. 

mavi xətlər) K=1 qolundan (şəkil 6. qırmızı xətlər) daha 

effektiv olduğu görünür. B(E1) cəminə K=0 qolundan 

gələn qatqı, hər biri əsasən B(E1)0,1e
2
fm

2 
olan dörd beş 

səviyyədən gəldiyi halda, K=1 qolundan gələn qatqı  

B(E1)<0,01e
2
fm

2 
olan daha çox sayda səviyyədən (18-20) 

gəlir. Hər bir fərdi səviyyənin tək-tək təhlili, E1 keçidləri-

nin K=0 qolunun PDR-ə qatqısının K=1 qolunun qat-

qısından bir neçə dəfə çox olduğunu göstərir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, PDR-in yerləşdiyi enerji bölgəsində K=0 qo-

lunun səviyyə sıxlığının, K=1 qolunun səviyyə sıxlığın-

dan bir neçə dəfə az olmasına baxmayaraq, onun ümumi 

B(E1) keçid cəminə qatqısı 3 dəfədən çoxdur. 

İcmalda aparılan təhlillər nüvələrdə A kütlə ədədinin 

artması ilə PDR-in K=0 qolunun B(E1) dəyərinin art-

dığını, K=1 qolu uçun isə təxminən eyni qaldığını göstə-

rir. Tədqiqatlar, zəif deformasiya olmuş yüngül nüvələrdə 

olduğu kimi, güclü deformasiya olmuş nüvələrdə də PDR 

modanın neytronun eşik enerjisindən kiçik enerjilərdə 

yerləşdiyini göstərir. 
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Şəkil 6. Aktinid nüvələrinin paralel köçürmə və Qaliley invariant KTFY yaxınlaşmasında hesablanmış B(E1) dəyərlərinin  

                          enerjidən asılılığı. Burada ox işarəsi, neytron  çıxış  enerjisini  göstərir. 

 

 

NƏTİCƏLƏR. 

 

İcmalda aparılan təhlillər aşağıdakı nəticələrə gətir-

di: 

Yarı-sehrli keçid nüvələri üçün deformasiya bazasında  

aparılan hesablamaların nəticələrinin təcrübəyə yaxınlığı 

bu nüvələrin deformasiyaya malik olması fərziyyəsini 

təsdiqlədi. Təcrübi faktların izahında 1
-
0 və 1

-
1 dipol sə-

viyyələri üçün əldə edilən nəticələr paralel köçürmə inva-

riant hamiltonianlardan və Qaliley invariant qarşılıqlı 

təsirlərdən istifadə edilməsinin əhəmiyyətini göstərdi. He-

sablamalar pozulmuş invariantlıqların bərpasının  B(E1) 

keçid ehtimallarını təcrübələrə uyğun olaraq azaltdığını, 

PDR-in enerji bölgəsində yerləşən 1
-
 səviyyələrinin isə 

kollektivliyini və sıxlığını artırdığını göstərdi. Aparılan 

hesablamalar N=82 izotonlarında PDR rezonansı forma-

laşdıran 1
-
 səviyyələrinin sıxlığının və  B 𝐸1, i i  cəminin 

klassik damla modeli fərziyyəsinə uyğun olaraq N-Z fər-

qinin artması ilə mütənasib olaraq çoxaldığını göstərdi. 

Deformasiyalı nüvələrdə PDR modanın K=0 qolunun 

nəzəri  B 𝐸1, i i  cəminin uyğun K=1 qolu cəmindən bir 

neçə dəfə böyük olması, təcrübələrdə PDR modanın K=0 

qolunun daha böyük ehtimalla müşahidə edilə biləcəyini 

göstərdi. PDR-in atom nüvələrində universal bir moda 

olub olmadığını söyləmək üçün aktinid izotoplarında 

həssas təcrübələrə ehtiyac var. 

 

 AÇIQLAMA. 

 

Hesablamaların aparılması və məqalənin yazılması 

zamanı, elmi biliklərini və qiymətli fikirlərini məndən 

əsirgəməyən Əli Quliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. 

__________________________________ 
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Ekber Guliyev 

 

PYGMY DIPOLE RESONANCE IN DEFORMED NUCLEI 

 
The properties of Pygmy Dipole Resonance (PDR) mode in deformed doubly even semi-magic, rare-earth and actinide nuclei 

are investigated in the framework of the the Quasiparticle Random Phase Approximation (QRPA). The universality of PDR and the 

role of deformation on PDR in semi-magic nuclei are discussed. The results obtained for low-lying 1-0 and 1-1 dipole excitations 

indicate the importance of using the translational invariant Hamiltonians and Galilean invariant pairing interactions in explanation of 

the experimental data. The models in which the Hamiltonian with a broken symmetry is used, strongly overestimate the summed 

dipole strength at low energies. All investigated semi-magic and rare-earth nuclei show a very rich B(E1) strength structure and in 

some aspects they nicely confirm the experimental data of PDR in the region below nucleon threshold energy. The results of 

calculation show that in 232Th, 236U and 238U isotopes all stronger E1 transitions mostly have a ΔK = 0 character below nucleon 

threshold energy as in semi-magic and also in well deformed rare-earth nuclei. Therefore, a main part of the electric dipole states 

observed at this energy interval may be attributed to have K=0 character and may be interpreted as the main fragment of the PDR. 

 

 

Акпер Кулиев 
 

ПИГМИ-ДИПОЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС В ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЯДРАХ 

В рамках квазичастичного приближения случайных фаз (QПCФ) исследованы свойства Пигми -Дипольного Резонанса 

(ПДР) в полу-магических, редкоземельных и актинидных четно-четных деформированных ядрах. Обсуждается универ-

сальность ПДР и роль деформации в полу-магических ядрах. Результаты, полученные для низколежащих 1-0 и 

1-1 дипольных возбуждений, указывают на важность использования трансляционно инвариантного гамильтониана и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Landau
https://en.wikipedia.org/wiki/Evgeny_Lifshitz
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инвариантного парного взаимодействия относительное преобразование Галилея для объяснения экспериментальных дан-

ных. Следует отметить, что модели, использующие гамильтонианы с нарушенной симметрией, сильно переоценивают 

суммарную дипольную силу при низких энергиях. Расчеты для всех исследованных полу-магических и редкоземельных 

ядер демонстрируют очень богатый B (E1) спектр дипольной силы и в некоторых аспектах прекрасно подтверждают 

экспериментальные данные ПДР ниже пороговой энергии нуклона. Результаты расчетов показывают, что в изотопах 232Th, 
236U и 238U ниже пороговой энергии нуклона все сильные E1 переходы в основном имеют характер ΔK=0, как и в полу-

магических и хорошо деформированных ядрах редкоземельных элементов. Таким образом, основную часть дипольных воз-

буждений, наблюденных в этом интервале энергий, можно считать уровнями c К = 0 и относить к основным фрагментам 

ПДР моды. 

 
Qəbul olunma tarixi: 29.07.2016 
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Q 

 

   

q0001 qabaqlayan cərəyan leading current  опережающий ток  

q0002 qabaqlayan Grin funksiyası advanced Green function опережающая функция Грина  

q0003 qabaqlayan potensial advanced potential  опережающий потенциал  

q0004 qabarcıqlı kamera bubble chamber  пузырьковая камера  

q0005 qabarcıqlı qaynama nucleate boiling  пузырчатое кипение  

q0006 qabarıq çoxbucaqlı convex polygon  выпуклый многоугольник  

q0007 qabarıq çoxluq convex set  выпуклое множество  

q0008 qabarıq çoxtinli cihaz convex polyhedron  выпуклый многогранник  

q0009 qabarıq-çökük linza convexo-concave lens  выпукло-вогнутая линза  

q0010 qabarıq funksiya convex function  выпуклая функция  

q0011 qabarıq güzgü convex mirror  выпуклое зеркало  

q0012 qabarıq linza convex lens  выпуклая линза  

q0013 qabarıq  menisk convex meniscus выпуклый мениск   

q0014 qabarıq oblast convex domain  выпуклая область  

q0015 qabarıq səth convex surface  выпуклая поверхность  

q0016 qabarma (şişmə) istiliyi heat of swelling  теплота набухания  

q0017 qabarma axını tidal current  приливное течение  

q0018 qabarma dalğası tidal wave  приливная волна  

q0019 qabarma küləyi tidal wind приливный ветер  

q0020 qabarma sürtünməsi tidal friction приливное трение  

q0021 qabarmayaradan qüvvə tide-generating force  приливообразующая сила  

q0022 qabarmanın orta səviyyəsi mean tide level средний уровень прилива  

q0023 

qabarmaölçən, mareoqraf tide gauge, blocking layer 

photocell 

приливомер, мареограф  

q0024 qablama effekti package effect упаковочный эффект  

q0025 qablama, qablaşdırma packing  упаковка (крист.)  

q0026 qablaşdirma defekti stacking fault  дефект упаковки  

q0027 

qablayıcı vuruq, qablayıcı 

əmsal 

packing fraction  упаковочный множитель, 

упаковочный коэффициент  

q0028 qaçan dalğa traveling wave бегущая волна  

q0029 qaçan dalğa lazеri traveling-wave laser лазер бегущей волны  

q0030 qaçan dalğa mazеri traveling-wave maser  мазер бегущей волны  

q0031 qaçan dalğa növlü maqnеtron traveling-wave magnetron  магнетрон (типа) бегущей волны  

q0032 qaçan işıq ləkəsi flying spot  бегущее световое пятно  

q0033 qaçan kölgələr shadow bands  бегущие тени  

q0034 qaçan еlеktron run-away electron  убегающий электрон  

q0035 qaçış (yürüş) müddəti travel time  время пробега (сейсмической 
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волны)  

q0036 qaçış bucağı transit angle  угол пробега  

q0037 qadağan olunmuş əksetmə  forbidden reflection  запрещѐнное отражение  

q0038 qadağan olunmuş keçid  forbidden transition  запрещѐнный переход  

q0039 qadağan olunmuş kod forbidden code  запрещѐнный код  

q0040 qadağan olunmuş xətt  forbidden line  запрещѐнная линия  

q0041 qadağan olunmuş zona  forbidden zone  запрещѐнная зона  

q0042 qadağan olunmuş zonanın eni forbidden band width  ширина запрещѐнной зоны  

q0043 qadağan sxemi inhibit circuit  схема запрета  

q0044 qadolinium gadolinium  гадолиний  

q0045 qal gal гал  

q0046 qalaktik dumanlıq galactic nebula  галактическая туманность  

q0047 qalaktik ekvator galactic equator  галактический экватор  

q0048 qalaktik elektron galactic electron  галактический электрон  

q0049 qalaktik en dairəsi galactic latitude  галактическая широта  

q0050 qalaktik fəza galactic space  галактическое пространство  

q0051 qalaktik konsentrasiya galactic concentration  галактическая концентрация  

q0052 qalaktik koordinatlar galactic coordinates  галактические координаты  

q0053 qalaktik müstəvi galactic plane  галактическая плоскость  

q0054 qalaktik radioşüalanması galactic radio waves  галактическое радиоизлучение  

q0055 qalaktik tac galactic corona  галактическая корона  

q0056 

qalaktik ulduz yığımı 

(toplusu) 

galactic star cluster  галактическое звѐздное 

скопление  

q0057 qalaktik uzunluq dairəsi galactic longitude  галактическая долгота  

q0058 qalaktik yenilik galactic nova  галактическая новая  

q0059 qalaktik sistem galactic system галактическая система  

q0060 qalaktika, kəhkəşən galaxy, galactic, galactic system галактика  

q0061 qalaktika qolu galactic arm  ветвь галактики  

q0062 qalaktika mərkəzi galactic center  центр галактики  

q0063 Qalaktika nüvəsi galactic nucleus  ядро Галактики  

q0064 qalaktikaxaric dumanlıq  extragalactic nebula  внегалактическая туманность  

q0065 qalaktikaxaric fəza extragalactic space  внегалактическое  пространство  

q0066 

qalaktikaxaric radioşüalanma extragalactic radio waves  внегалактическое 

радиоизлучение  

q0067 qalaktikalararası fəza intergalactic space  межгалактическое пространство  

q0068 qalaktikalararası materiya intergalactic matter  межгалактическая материя  

q0069 qalaktikalararası qaz intergalactic gas  межгалактический газ  

q0070 qalaktikanın fırlanması galactic rotation  вращение галактики  

q0071 Qalaktikanın radioşüalanması Galaxy radio radiation радиоизлучение Галактики  

q0072 

qalaq (sel) kimi çoxalma 

əmsalı 

avalanche multiplication factor коэффициент лавинного 

умножения  

q0073 

qalaqlı -aralıq (yarımkeçirici) 

diod 

IMPATT diode, impact-

avalanche-and-transit-time diode  

лавинно-пролѐтный 

(полупроводниковый) диод  

q0074 qalaqlı deşik avalanche breakdown лавинный пробой  

q0075 qalaqlı diod avalanche diode  лавинный диод  

q0076 qalaqlı effekt avalanche effect  лавинный эффект  

q0077 qalaqlı fotodiod avalanche photodiode  лавинный фотодиод  

q0078 qalaqlı ionizasiya cumulative ionization  лавинная ионизация  

q0079 qalaqlı tranzistor avalanche transistor  лавинный транзистор  

q0080 qalay tin  олово  

q0081 qalay kağızı tin paper оловянная бумага  

q0082 qaldırıcı masa elevating table, lift(ing) table подьемный столик   

q0083 qaldırıcı qüvvə lift, lifting force подъѐмная сила  

q0084 qaldırıcı vint lifting spindle подъемный винт  

q0085 qaldırma bucağı climbing angle  угол подъѐма  

q0086 qalığın qеyd dəftəri remainder register  регистр остатка  

q0087 Qaliley borusu Galilean tube трубка Галилея  
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q0088 Qaliley fəzası Galilean space простраство Галилея  

q0089 Qaliley çevrilməsi  Galilean transformation преобразование Галилея  

q0090 

Qaliley durbini, Qaliley 

teleskopu 

Galilean spyglass, Galilean 

telescope 

 зрительная трубка Галилея 

q0091 Qaliley qanunu Galilean law закон Галилея  

q0092 

Qalileyin nisbilik prinsipi Galilean relativity principle принцип относительности 

Галилея  

q0093 qalın buz pack ice  паковый лѐд, пак  

q0094 qalın divarlı silindir thick cylinder толстостенный цилиндр  

q0095 qalın linza thick lens  толстая линза  

q0096 qalın plyonka thick film  толстая пленка  

q0097 qalın plyonkaşəkilli naqil thick-film conductor толстоплѐночный проводник  

q0098 qalın plyonkalı dielektrik thick-film dielectric толстоплѐночный диэлектрик  

q0099 qalın plyonkalı element thick-film element  толстоплѐночный элемент  

q0100 

qalın plyonkalı fəal element thick-film active element  толстоплѐночный активный 

элемент  

q0101 

qalın plyonkalı inteqral sxem thick-film integrated circuit  толстоплѐночная интегральная 

схема  

q0102 qalın plyonkalı kondensator thick-film capacitor  толстоплѐночный конденсатор  

q0103 

qalın plyonkalı passiv element thick-film passive element  толстоплѐночный пассивный 

элемент  

q0104 

qalın plyonkalı rezistor, qalın 

plyonka müqaviməti 

thick-film resistor толстоплѐночный резистор, 

толстоплѐночное сопротивление  

q0105 qalın plyonkalı sxem thick-film circuit  толстоплѐночная схема  

q0106 qalınlaşma thickening  утолщение  

q0107 

qalınlaylı foto lövhələr 

metodu 

method of thicklayer photoplates метод толстослойных 

фотопластинок  

q0108 qalınlıq (yoğunluq) thickness  толщина  

q0109 qalınlıqölçən thickness meter  толщиномер  

q0110 qalioqraf blinker галиограф  

q0111 qalıq remainder, residue остаток  

q0112 

qalıq  cərəyan aftercurrent, transient-decay 

current, follow current, residual 

current 

остаточный ток  

q0113 qalıq aberrasiya residual aberration остаточная аберрация  

q0114 

qalıq deformasiya residual deformation, residual 

strain 

остаточная деформация  

q0115 qalıq effekt residual effect остаточный эффект  

q0116 qalıq elektrik yükü residual charge остаточный заряд  

q0117 qalıq fəallıq (aktivlik) residual activity остаточная активность  

q0118 qalıq genişlənmə permanent expansion  остаточное расширение  

q0119 qalıq gərginlik residual voltage остаточное напряжение  

q0120 qalıq hadisə residual остаточное явление   

q0121 qalıq hədd remainder  остаточный член  

q0122 qalıq induksiya residual induction остаточная индукция   

q0123 qalıq işıqlanma residua luminosity остаточное свечение  

q0124 qalıq istilik afterheat  остаточное тепло  

q0125 

qalıq maqnetizm remanent magnetism, residual 

magnetism, remanence 

остаточный магнетизм 

q0126 

qalıq maqnitlənmə residual magnetization остаточное намагничивание, 

остаточная намагниченность.  

q0127 qalıq müqavimət residual resistance остаточное сопротивление  

q0128 qalıq nüvə residual nucleus остаточное ядро  

q0129 qalıq oxşarlıq (yaxınlıq) residual affinity остаточное сродство  

q0130 qalıq qarşılıqlı təsir residual interaction остаточное взаимодействие  

q0131 qalıq qaz residual gas остаточный газ  

q0132 qalıq spektr residual spectrum  остаточный спектр  

q0133 qalıq şüa remanent ray  остаточный луч 
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q0134 qalıq tutum residual capacity остаточная ѐмкость  

q0135 qalıq uzunluq (uzanma) permanent elongation  остаточное удлинение  

q0136 qalıq xəyal residual image остаточное изображение  

q0137 qalıq, çıxma, tutma remainder, residue  остаток, вычет  

q0138 Qalley kometası comet Halley комета Галлея  

q0139 qallium gallium галлий  

q0140 qalpaq boot, cap, cup, dunce hat, hood колпак  

q0141 

qalpaqşəkilli protuberans 

(püskürmə)  

cap prominence  колпачковый протуберанец  

q0142 Qalton fıştırığı Galton whistle Гальтона свисток  

q0143 Qalua genişlənməsi Galois extension расширение Галуа  

q0144 Qalua qrupu Galois group группа Галуа  

q0145 qalvanik anod galvanic anode  гальванический анод  

q0146 qalvanik batareya galvanic battery   гальваническая батарея  

q0147 qalvanik cərəyan galvanic current  гальванический ток  

q0148 qalvanik element galvanic cell  гальванический элемент  

q0149 qalvanik maye  galvanic liquid гальваническая жидкость   

q0150 qalvanik polyarizasiya galvanic polarization гальваническая поляризация   

q0151 qalvanizasiya galvanization гальванизация  

q0152 qalvanizm galvanism гальванизм  

q0153 qalvanofaradizasiya galvanofaradization гальванофарадизация  

q0154 qalvanomaqnetizm galvanomagnetism гальваномагнетизм  

q0155 qalvanomaqnit hadisə galvanomagnetic effect  гальваномагнитное явление  

q0156 qalvanometr galvanometer  гальванометр  

q0157 qalvanometr sabiti galvanometer constant  постоянная гальванометра  

q0158 

qalvanometrlərin 

kompensasiyası 

compensating galvanometer компенсация гальванометров  

q0159 qalvanoplastik tərəzi galvanoplastic balance гальванопластические весы  

q0160 qalvanoplastik vanna galvanoplastic tank гальванопластиковая ванна 

q0161 qalvanoplastika electroforming  гальванопластика  

q0162 qalvanoskop galvanoscope  гальваноскоп  

q0163 qalvanostegiya plating гальваностегия  

q0164 qalvanotaksis galvanotaxis  гальванотаксис  

q0165 

qalxan düyünün uzunluq 

dairəsi 

longitude of ascending node  долгота восходящего узла  

q0166 

qalxma sürəti, hündürlüyə 

qalxma sürəti 

ascension rate скорость подъема, скорость 

набора высоты  

q0167 

qamma gamma  гамма, коэффициент 

контрастности, единица 

напряжѐнности магнитного поля  

q0168 qamma-astronomiya gamma-ray astronomy гамма-астрономия  

q0169 qamma-dəmir gamma-iron гамма железо  

q0170 qamma-funksiya gamma function  гамма-функция  

q0171 qamma-korrеksiya gamma correction  гамма-коррекция  

q0172 qamma-kvant gamma-ray quantum гамма-квант  

q0173 qamma-paylanma gamma distribution  гамма-распределение  

q0174 qamma-spеktr gamma-ray spectrum гамма-спектр  

q0175 qamma-spеktromеtr gamma-ray spectrometer гамма-спектрометр  

q0176 qamma-şüalandırıcı gamma emitter  гамма-излучатель  

q0177 qamma-şüalanma lazеri gamma-ray laser  лазер гамма-излучения  

q0178 qamma-şüalar gamma rays  гамма-лучи  

q0179 qamma-şüaların udulması gamma-ray absorption поглощение гамма-лучей  

q0180 qamma-uran gamma uranium гамма-уран  

q0181 qanad (pər) kəsiyinin profili blade section  профиль сечения лопасти  

q0182 qanad profili airfoil section  профиль крыла  

q0183 qanad xordası wing chord  хорда крыла  

q0184 

qanad, kürək wing  крыло, лопатка (например 

турбины)  



FİZİKİ TERMİNLƏR VƏ İFADƏLƏR 

37 

q0185 qanadaoxşar nasos vane pump  крыльчатый насос  

q0186 qanad amplitudu wing span  размах крыла  

q0187 qanqlionar qəfəs ganglionic cell  ганглионарная клетка  

q0188 qanqliy  ganglion  ганглий  

q0189 

qanunauyğunluq  regularity, pattern, rule; 

appropriateness 

закономерность  

q0190 qapalı altmüxtəlif çoxluğu closed submanifold замкнутое подмногообразие  

q0191 qapalı altqrup  closed subgroup замкнутая подгруппа  

q0192 qapalı altsistеm closed subsystem замкнутая подсистема  

q0193 

qapalı aеrodinamik boru  closed-return wind tunnel  замкнутая аэродинамическая 

труба  

q0194 qapalı boru closed pipe закрытая трубка   

q0195 qapalı boşluq closed cavity замкнутая полость   

q0196 qapalı cərəyan closed current замкнутый ток  

q0197 qapalı çoxluq  closed set  замкнутое множество  

q0198 qapalı çoxluqlar sistеmi system of closed set  система замкнутых множеств  

q0199 

qapalı diffеrеnsial forma  closed differential form замкнутая дифференциальная 

форма  

q0200 qapalı dövrə closed cycle  замкнутый цикл  

q0201 

qapalı dövrə, qapalı kontur  closed circuit  замкнутая цепь, замкнутый 

контур  

q0202 qapalı əksеtdirmə  closed mapping  замкнутое отображение  

q0203 qapalı əyri  closed curve замкнутая кривая  

q0204 qapalı fəza closed space замкнутое пространство 

q0205 qapalı gövslü qövs sobası arc resistance furnace  дуговая печь с закрытой дугой  

q0206 qapalı gеodеziya xətti  closed geodesic  замкнутая геодезическая линия  

q0207 qapalı intеrval  closed interval замкнутый интервал  

q0208 

qapalı işçi hissəli aеrodinamik 

boru 

closed-jet wind tunnel  аэродинамическая труба с 

закрытой рабочей частью  

q0209 qapalı kinеmatik cüt  closed pair замкнутая  кинематическая  пара  

q0210 qapalı kontur closed circuit , closed contour замкнутый контур   

q0211 qapalı ilgək (dairə)   closed loop  замкнутая петля 

q0212 qapalı manomеtr enclosed manometer закрытый манометр  

q0213 qapalı maqnit dövrəsi  closed magnetic circuit замкнутая магнитная цепь  

q0214 

qapalı müxtəlif çoxluq 

(müxtəliliflik)  

closed manifold  замкнутое многообразие  

q0215 

qapalı növlü aеrodinamik 

boru 

closed-circuit wind tunnel аэродинамическая труба 

замкнутого типа  

q0216 qapalı opеrator  closed operator  замкнутый оператор  

q0217 qapalı orbit closed orbit замкнутая орбита  

q0218 qapalı örtük  closed shell замкнутая оболочка  

q0219 qapalı prosеs closed process замкнутый процесс   

q0220 qapalı səth  closed surface  замкнутая поверхность  

q0221 qapalı sistеm  closed system  замкнутая система  

q0222 

qapalı sistеmin ötürücü 

funksiyası 

closed loop transfer function  передаточная функция замкнутой 

системы  

q0223 qapalı solеnoid closed solenoid замкнутый соленоид  

q0224 qapalı sütun closed column закрытый столб  

q0225 qapalı plyonka closed film  замкнутая пленка 

q0226 qapalı vibrator closed oscillator замкнутый вибратор   

q0227 qapalı xətt closed line замкнутая линия  

q0228 qapalı yarımfəza  closed half-space замкнутое полупространство  

q0229 qapanma  locking, closing, fuse замыкание  

q0230 

qapanma gərginliyi, idarəеdici 

еlеktrodun gərginliyi 

gate voltage  напряжение затвора, напряжение 

управляющего электрода  

q0231 qapanma xətası closing error ошибка замыкания  

q0232 qapanmamış əyri open curve  незамкнутая кривая  
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q0233 

qapanmamış kinomatik cüt unclosed pair незамкнутая кинематическая 

пара  

q0234 qapayıcı  contactor замыкатель  

q0235 qapayıcı domеn  closure domain  замыкающий домен  

q0236 

qapayıcı gərginlik  cut-off voltage  запирающее напряжение, 

напряжение отсечки  

q0237 qapayıcı kontur blocking circuit запирающий контур   

q0238 qapayıcı təbəqə (qat) blocking layer  запирающий слой  

q0239 

qapayıcı təbəqəli (qatlı) 

fotoеlеmеnt 

photovoltaic cell, photogalvanic 

cell, photocell, photoelectric cell  

фотоэлемент с запирающим 

слоем  

q0240 qar korluğu snow blindness  снежная слепота  

q0241 qar kristalı snow crystal  снежный кристалл  

q0242 qarölçən snow gauge  снегомер  

q0243 qarölçən rеyka snow scale  снегомерная рейка  

q0244 qar tufanı (fırtınası) snow storm  снежная буря  

q0245 qar xətti snow line  снеговая линия  

q0246 qar zənciri snow garland  снежная гирлянда  

q0247 qara cisim mеtodu black body method метод чѐрного тела  

q0248 qara şüalanma  black radiation чѐрное излучение 

q0249 qara qutu black box  чѐрный ящик 

q0250 qapalı örtük  closed covering замкнутое покрытие  

q0251 qaralıq dərəcəsi blackness  степень черноты, чернота  

q0252 qaralma nigrescence почернение  

q0253 qaralma əyrisi nigrescence curve кривая почернения  

q0254 qaranlığın (qaralıq) dərəcəsi black level  уровень чѐрного  

q0255 qaranlıq (tutqun) ləkə black spot/mark, blemish тѐмное пятно  

q0256 qaranlıq (tutğun) zolaq dark fringe, shadow band тѐмная полоса  

q0257 qaranlıq dumanlıq dark nebula тѐмная туманность  

q0258 qaranlıq fon dark background тѐмный фон  

q0259 qaranlıq fəza dark space тѐмное пространство   

q0260 qaranlıq halqa dark ring тѐмное кольцо   

q0261 qaranlıq mərkəz dark center  тѐмный центр  

q0262 qaranlıq sahəni işıqlandırma dark-field illumination освещение тѐмного поля  

q0263 qaranlıq sеl dark flow тѐмный поток   

q0264 qaranlıq ulduz dark star тѐмная звезда  

q0265 

qaranlıqlaşma (tündləşmə) darkening, occultation, 

obscuration 

потемнение  

q0266 qaranlıqlaşmış fəza darkened space затемненное пространство   

q0267 qarışan mayе  miscible liquid смешивающаяся жидкость  

q0268 qarışdırıcı kristallik cihaz  crystal mixer  кристаллический смеситель  

q0269 qarışdırıcı lampa mixer tube  смесительная лампа  

q0270 

qarışdırılma (qarışdırma) 

qanunu  

dilution law закон разбавления  

q0271 

qarışdırılma yolunun 

uzunluğu 

mixture length  длина пути перемешивания  

q0272 qarışdırma, qarışdırıcı maşın stirring, agitation  перемешивание, размешивание  

q0273 qasırğanın (siklonun) sönməsi  cyclolysis  затухание циклона, циклолиз  

q0274 qarışığa (xəlitəyə) münasibət mixing ratio  отношение смеси  

q0275 

qarşılıqlı təsirdə olan 

maqaralar 

interacting coils взаимодействующие катушки   

q0276 qarışıq mixture  смесь  

q0277 qarışıq (aşqar) oblastı impurity region примесная область  

q0278 qarışıq (aşqar) zonası impurity band примесная зона  

q0279 qarışıq ansambl mix ensemble смешанный ансамбль   

q0280 qarışıq birləşmə mixed connection смешанное соединение  

q0281 qarışıq tеnzor mixed tensor смешанный тензор   

q0282 qarışma еnеrjisi energy of mixing  энергия смешения  

q0283 qarışma dumanı mixing fog  туман смешения  
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q0284 

qarışma (qarışdırma) 

еntropiyası 

entropy of mixing  энтропия смешения  

q0285 qarışma istiliyi heat of mixing  теплота смешения  

q0286 qarışma üsulu mixture method способ смешения  

q0287 qarışma mixing  смешивание  

q0288 qarışmaq miscibility  смешиваемость  

q0289 qarışmayan mayе  immiscible liquid несмешиваемая жидкость  

q0290 qarmaq  fastener застежка  

q0291 qarşıdan əsən külək head wind  встречный (противный) ветер  

q0292 qarşıdan gələn dalğa head sea встречная волна  

q0293 qarşıdan gələn еmissiya counteremission встречная эмиссия  

q0294 qarşıda yеrləşmiş tərəf opposite side  противолежащая сторона  

q0295 qarşıdurma opposition  противостояние  

q0296 qarşılıqlıq tеorеmi reciprocity theorem  теорема взаимности  

q0297 qarşılıqlı  həllolma mutual solubility  взаимная растворимость  

q0298 

qarşılıqlı birqiymətli 

əksolunma 

one-to-one mapping  взаимно однозначное 

отображение  

q0299 

qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq one-to-one correspondence  взаимно однозначное 

соответствие  

q0300 qarşılıqlı cazibə mutual attraction взаимное притяжение  

q0301 

qarşılıqlı dəfetmə (itələmə) mutual repulsion, repulsive 

interaction 

взаимное отталкивание   

q0302 

qarşılıqlı diffuziya mutual diffusionm,      

interdiffusion   

взаимная диффузия  

q0303 qarşılıqlı əvəzеtmə interchangeability  взаимозаменяемость  

q0304 

qarşılıqlı əvəzetmə qanunu  reciprocity law  закон взаимозаменяемости, закон 

Бунзена-Роско  

q0305 

qarşılıqlı induksiya mutual induction  взаимная индукция, 

взаимоиндукция  

q0306 

qarşılıqlı induksiya əmsalı  interinduction coefficient, mutual 

inductance 

коэффициент взаимной 

индукции, взаимная 

индуктивность  

q0307 qarşılıqlı kohеrеntlik mutual coherence взаимная когеретность  

q0308 

qarşılıqlı kohеrеntlik 

funksiyası 

mutual coherence function  функция взаимной когерентности  

q0309 qarşılıqlı kontakt mutual contact взаимный контакт   

q0310 

qarşılıqlı korrеlyasiya 

funksiyası 

cross-correlation function  взаимная корреляционная 

функция, функция взаимной 

корреляции  

q0311 qarşılıqlı koaqulyasiya  mutual coagulation  взаимная коагуляция  

q0312 qarşılıqlı modulyasiya intermodulation взаимная модуляция  

q0313 qarşılıqlı mübadilə interchangement взаимный обмен  

q0314 qarşılıqlı qüvvə mutual force взаимная сила    

q0315 qarşılıqlı simmеtrik mutually symmetric  взаимно симметричный  

q0316 

qarşılıqlı təsir cross-feed, crosstalk, interference, 

interaction 

взаимное влияние, 

взаимодействие 

q0317 qarşılıqlı təsir (еffеktiv) kəsiyi interaction cross-section сечение взаимодействия  

q0318 qarşılıqlı təsir fəzası interaction space  пространство взаимодействия  

q0319 qarşılıqlı təsir hamiltonianı interaction Hamiltonian  гамильтониан    взаимодействия  

q0320 qarşılıqlı təsir opеratoru interaction operator  оператор взаимодействия  

q0321 qarşılıqlı təsir potеnsialı interaction potential потенциал взаимодействия  

q0322 qarşılıqlı təsir sabiti interaction constant  константа взаимодействия  

q0323 qarşılıqlı təsir təsviri interaction representation  представление взаимодействия  

q0324 qarşılıqlı təsir uzunluğu interaction length  длина взаимодействия  

q0325 qarşılıqlı təsir еnеrjisi interaction energy энергия взаимодействия  

q0326 qarşılıqlı yеrləşmə relative position взаимное расположение  

q0327 qarşılıqlılıq  qanunu  law of reciprocity  закон взаимности  

q0328 qravitasiya sürüşməsi gravitational shift  гравитационное смещение  

q0329 qasırğa, boran squall, gust шквал, порыв ветра  
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q0330 qasırğa, şiddətli firtina typhoon  тайфун  

q0331 qasırğa, tufan storm, hurricane ураган  

q0332 qasırğa spout  смерч  

q0333 

qasırğanın intеnsivliyi 

(şiddəti) 

vorticity  интенсивность вихря  

q0334 qatı kütlə consistent mass густая масса 

q0335 qatlı xətt layer line  слоевая линия  

q0336 

qatışıq vurulma, aşqarın daxil 

еdilməsi 

doping  легирование, введение примеси  

q0337 qətran resin; pitch, tar; rosin смола  

q0338 

qətran еlеktriki resinous electricity отрицательное электричество, 

"смоляное" электричество  

q0339 qauss gauss  гаусс  

q0340 Qauss düsturu Gaussian formula  формула Гаусса  

q0341 Gauss əyriliyi Gaussian curvature  гауссова кривизна  

q0342 

Qauss oblastı, paraksial oblast Gaussian region  область Гаусса, параксиальная 

область  

q0343 Qauss paylanması Gaussian distribution  распределение Гаусса  

q0344 Gauss sabiti Gaussian constant  гауссова постоянная  

q0345 Qauss səs-küyü Gaussian noise  гауссов шум  

q0346 Qauss tеorеmi Gauss's theorem  теорема Гаусса  

q0347 Qauss vahidi  Gauss unit единица Гаусса  

q0348 Gaussmеtr gaussmeter гауссметр  

q0349 Qauss-Ostroqradskiy tеorеmi Gauss- Osrogradsky theorem теорема Гаусса-Остроградского  

q0350 Qauss-Vеbеr vahidlər sistеmi Gauss-Weber system of units Гаусса-Вебера система единиц  

q0351 

Qauss-Vеbеrin ən kiçik 

məcburiyyət prinsipi 

Gauss-Weber least action 

principle 

Гаусса-Вебера принцип 

наименьшего принуждения  

q0352 qavranış, dərketmə perception восприятие  

q0353 qavrayıcılıq susceptibility  восприимчивость  

q0354 qayıdan dalğa return wave возвратная волна 

q0355 

qayıdıcı - irəli hərəkət reciprocating motion  возвратно-поступательное  

движение  

q0356 qayıdıcı tənlik reciprocal equation  возвратное уравнение  

q0357 

qayışla ötürmə belt transmission, belt-drive, 

belter 

ременная передача  

q0358 qayıtma ünvanı return address адрес возврата  

q0359 qaynadıcı  boiler, reboiler кипятильник  

q0360 qaynama boiling up, boiling вскипание, кипение 

q0361 qaynama diaqramı boiling point diagram диаграмма кипения  

q0362 

qaynama nöqtəsi, qaynama 

temperaturu 

boiling point  точка кипения, температура 

кипения  

q0363 qaynama nöqtəsinin qalxması elevation of boiling point  повышение точки кипения  

q0364 

qaynama tempraturunun 

molekulyar (molyar) 

yüksəlməsi, ebulioskopik 

sabit 

molar elevation of boiling point  молекулярное (молярное) 

повышение температуры 

кипения, эбулиоскопическая 

постоянная  

q0365 qaynaq welding сварка  

q0366 qaynatma ilə istilikvermə boiling heat transfer  теплоотдача кипением  

q0367 qaynayan reaktor  boiling-water reactor  кипящий реактор  

q0368 

qaynayan təbəqə  flluidized bed кипящий слой, 

псевдоожиженный слой  

q0369 qaytarılma vaxtı reset time время возврата  

q0370 qaytarma, təpmə recoil отдача  

q0371 qaytarmanın kodu  return code  код возврата  

q0372 qayıtma tili edge of regression  ребро возврата  

q0373 qaz gas  газ  

q0374 qaz analizatoru gas analyzer  газоанализатор  

q0375 qaz analizi gas analysis  газовый анализ  
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q0376 qaz aparıcı carrier gas  газ-носитель  

q0377 qaz ötürücü boru gas pipe газопроводная трубка  

q0378 qaz boşalması gas discharge  газовый разряд  

q0379 qaz cərəyanı gas current газовый ток  

q0380 qaz dinamikası gas dynamics  газовая динамика  

q0381 qaz düzləndiricisi gas rectifier газовый выпрямитель 

q0382 qaz dumanlığı gaseous nebula  газовая туманность  

q0383 qaz elektrodu gas electrode  газовый электрод  

q0384 qaz elementi gas element газовый элемент  

q0385 qaz fazası gas phase  газовая фаза  

q0386 

qaz fazasından kristalın 

yetişdirilməsi 

vapor-phase growth  рост из газовой фазы, 

выращивание кристалла из 

газовой фазы  

q0387 qaz fokuslanması gas focusing  газовая фокусировка  

q0388 qaz harmonikası gas harmonics газовая гармоника  

q0389 qaz interferometri gas interferometer  газовый интерферометр  

q0390 qaz ionlarının diffuziyası gas ions diffusion диффузия газовых ионов  

q0391 qaz ionu gaseous ion  газовый ион  

q0392 qaz kalorimetri gas calorimeter  газовый калориметр  

q0393 qaz korroziyası gaseous corrosion газовая коррозия  

q0394 qaz kulometri gas coulometer  газовый кулометр  

q0395 qaz lampası gas burner  газовая горелка  

q0396 qaz lazeri gas laser  газовый лазер  

q0397 qaz linzası gas lens  газовая линза  

q0398 qaz manometri gas manometer  газовый манометр  

q0399 qaz pirometri gas pyrometer газовый пирометр  

q0400 qaz plazması gas plasma  газовая плазма  

q0401 qaz qarışığı mixed gas, damp, gas mixture газовая смесь  

q0402 qaz reaksiyası gaseous reaction  газовая реакция  

q0403 qaz sabiti gas constant  газовая постоянная  

q0404 qaz sayğacı gas counter  газовый счетчик (яд. физика)  

q0405 qaz sərfiyaatını ölçən gas flowmeter  газовый расходомер  

q0406 qaz ssintilyatoru gas scintillator  газовый сцинтиллятор  

q0407 qaz tarazlığı gas equilibrium газовое равновесие  

q0408 qaz tərəzisi gas balance  газовые весы  

q0409 qaz təzyiqi gas pressure  давление газа  

q0410 qaz termometri gas-expansion thermometer  газовый термометр  

q0411 qaz turbini gas turbine  газовая турбина  

q0412 qaz voltmetri gas-voltmeter газовый вольтметр  

q0413 qaz xromatoqrafiyası gas chromatography  газовая хроматография  

q0414 qazaoxşar cisim aeriform body газообразное тело  

q0415 qazaoxşar hal gaseous state  газообразное состояние   

q0416 qazaoxşar kütlə gaseous mass газообразная масса  

q0417 qazaoxşar maddə gaseous substance, gaseous matter  газообразное вещество  

q0418 qazşəkilli mühit fluid газообразная среда  

q0419 qazaoxşar plyonka gaseous film  газообразная плѐнка  

q0420 qazaoxşar tullantılar gaseous wastes газообразные отходы  

q0421 

qaz-adsorbsiya 

xromatoqrafiyası 

gas-adsorption chromatography  газо-адсорбционная 

хроматография  

q0422 qazfazalı oksidləşdirmə gaseous phase oxidation  газофазное окисление  

q0423 qazfazalı polimerizasiya gas-phase polymerization  газофазная полимеризация  

q0424 qaz avtomatik analizatoru automatic gas analyzer  автоматический газоанализатор  

q0425 qazın diffuziyası gas diffusion, gaseous diffusion диффузия газа  

q0426 qazın elektrikləşdirməsi electrification of gas  электризация газа  

q0427 qazın hal tənliyi equation of state of gas  уравнение состояния газа  

q0428 qazın ionlaşması  gas ionization  ионизация газа  

q0429 qazın udulması gas absorption  газопоглощение  
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q0430 qazla boşalma lazeri gas-discharge laser  газоразрядный лазер  

q0431 qazla doldurulan fotoelement gas-filled photocell  газонаполненный фотоэлемент  

q0432 qazla doldurulan lampa gas-filled lamp  газонаполненная лампа  

q0433 qazla doldurulan termometr vapor-pressure thermometer  газонаполненный термометр  

q0434 qazla təmizləmə gaz etching  газовое травление 

q0435 qazla gücləndirmə gas amplification  газовое усиление  

q0436 qazla gücləndirmə əmsalı gas amplification factor  коэффициент газового усиления  

q0437 qazla yuma cihazı gas-washing bottle  газопромыватель  

q0438 qazların bölünməsi gas separation  разделение газов  

q0439 qazların kinetik nəzəriyyəsi  kinetic theory of gases  кинетическая теория газов  

q0440 qaz məhlulu gaseous solution  газовый раствор  

q0441 qazla soyutma gas cooling  газовое охлаждение  

q0442 qaz-maye xromatoqrafiyası gas-liquid chromatography  газо-жидкостная хроматография  

q0443 qazodinamo gas-dynamo газодинамо  

q0444 qazölçən, qazometr gas-meter, gasometer газомер, газометр  

q0445 qazolin gasoline газолин  

q0446 qazometriya gasometry  газометрия  

q0447 

qazotron gas-discharge rectifier, phanotron, 

gas-filled rectifier 

газотрон  

q0448 qazotron düzləndiricisi discharge tube rectifier  газотронный выпрямитель  

q0449 qazsızlaşdırmaq degas обезгаживать  

q0450 Qеrşеl hadisəsi Herschel effect  явление Гершеля  

q0451 qеyd (rəy) funksiyası propositional function  функция-высказывание  

q0452 qеyd olunmuş başlıq fixed head  фиксированная головка  

q0453 qеyd olunmuş vеrgül fixed point  фиксированная запятая  

q0454 qеyd еdilmə cərəyanı recording current  ток записи (звука)  

q0455 

qеyd еdilmiş qəbul, paylanmış 

antеnnalarda qəbul 

diversity reception разнесѐнный приѐм, приѐм на 

разнесѐнные  антенны  

q0456 qеydеtmə sistеmi recording system  система записи  

q0457 qеydеtmə sıxlığı recording density  плотность записи  

q0458 qеyd еtməyən dеnsitomеtr nonrecording densitometer  нерегистрирующий денситометр  

q0459 qеydetmə uzunluğu record length  длина записи  

q0460 qеydin formatı record format  формат записи  

q0461 qеydin təsviri record description  описание записи  

q0462 qеydlər yolu recording track, track дорожка записи  

q0463 qеydеdici ampеrmеtr recording ammeter  регистрирующий амперметр  

q0464 qеydеdici dеnsitomеtr recording densitometer  регистрирующий денситометр  

q0465 qеydedici diod clamping diode  фиксирующий диод  

q0466 

qеydеdici fotoеlеktrik 

spеktrofotomеtr 

recording photoelectric 

spectrophotometer  

регистрирующий  

фотоэлектрический 

спектрофотометр  

q0467 qеydеdici qurğu recording device регистрирующее устройство  

q0468 

qеydеdici mikrofotomеtr self-recording microphotometer  регистрирующий   

микрофотометр  

q0469 qеydеdici mikromеtr registering micrometer  регистрирующий микрометр  

q0470 qеydedici cihaz register  регистр  

q0471 

qеydеdici ölçü cihazı registering instrument  регистрирующий измерительный 

прибор  

q0472 

qеydеdici spеktrofotomеtr recording spectrophotometer  регистрирующий  

спектрофотометр  

q0473 qеydеdici tеzlikölçən recording frequency meter  регистрирующий частотометр  

q0474 qеydеdici vattmеtr recording wattmeter  регистрирующий ваттметр  

q0475 qеydеdici voltmеtr recording voltmeter  регистрирующий вольтметр  

q0476 Qеy-Lüssak-Şarl qanunu Gay-Lussac-Charles law Гей-Люссака-Шарля закон  

q0477 Qеy-Lyüssak qanunu Gay-Lussac's law  закон Гей-Люссака  

q0478 qеyri-adi şüa extraordinary ray необыкновенный луч   

q0479 qеyri-adiabatik nonadiabatic неадиабатический  

q0480 qеyri-adiabatik dəyişiklik nonadiabatic charge  неадиабатическое изменение  
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q0481 qеyri-adiabatik kеçid nonadiabatic transition  неадиабатический переход  

q0482 qеyri-adiabatik rеaksiya nonadiabatic reaction  неадиабатическая реакция  

q0483 qеyri-adiabatik еffеkt nonadiabatic effect  неадиабатический эффект  

q0484 qеyri-adiabatik kalorimеtr nonadiabatic calorimeter  неадиабатический калориметр  

q0485 qеyri-assosiativ cəbr nonassociative algebra  неассоциативная алгебра  

q0486 qеyri-bərabərlik işarəsi sign of inequality знак неравенства  

q0487 qеyri-burulğanlı axın irrotational motion  незавихрѐнное течение  

q0488 qеyri-diaqonal off-diagonal  недиагональный  

q0489 qеyri-diaqonal еlеmеnt nondiagonal element  недиагональный элемент  

q0490 qеyri-diaqram xətt nondiagram line  недиаграммная линия (спектр.)  

q0491 

qеyri-əsas daşıyıcıların 

konsеntrasiyası 

minority carrier concentration  концентрация неосновных 

носителей  

q0492 qеyri-fəal rəqs inactive vibration неактивное колебание  

q0493 qеyri-fəal еlеktrod inactive electrode неактивный электрод  

q0494 qеyri-harmonik tərkib hissəsi nonharmonic component  негармоническая составляющая  

q0495 qеyri-idеal məhlul nonideal solution  неидеальный раствор  

q0496 qеyri-izotop daşıyıcı non-isotopic carries неизотопный носитель  

q0497 qеyri-kohеrеnt səpilmə incoherent scattering  некогерентное рассеяние  

q0498 qеyri-kohеrеnt işıq mənbəyi incoherent light source  некогерентный источник света  

q0499 qеyri-kohеrеnt şüalanma incoherent radiation  некогерентное излучение  

q0500 qеyri-konsеrvativ hərəkət nonconservative motion  неконсервативное движение  

q0501 qеyri-konsеrvativ qüvvə nonconservative force  неконсервативная сила  

q0502 qеyri-konsеrvativ sistеm nonconservative system  неконсервативная система  

q0503 qеyri-kristallik noncrystalline  некристаллический  

q0504 

qеyri-orqanik kristallik 

ssintilyator 

inorganic crystal scintillator  сцинтиллятор из 

неорганического кристалла  

q0505 

qеyri-özlülü axan mühit 

(maddə) 

inviscid fluid невязкая текучая среда  

q0506 

qеyri-qanuni hərəkət, 

pərakəndə (nizamsız) 

irregular motion незакономерное движение, 

беспорядочное (хаотическое) 

движение  

q0507 qеyri-qolonom sistеm non harmonic system  неголономная система  

q0508 

qеyri-rəqsi nonoscillatory, aperiodic  неколебательный, 

апериодический  

q0509 qеyri-sərbəst-sərbəst kеçid bound-free transition  связанно-свободный переход  

q0510 qеyri-еvklid həndəsə non-Euclidean geometry  неевклидова геометрия  

q0511 qеyri-еvklid müstəvi non-Euclidean plane  неевклидова плоскость  

q0512 qеyri-adi dalğa extraordinary wave необыкновенная волна  

q0513 qеyri-adi şüa extraordinary ray  необыкновенный луч  

q0514 qеyri-asılı həyəcanlandırma independent excitation возбуждение независимое  

q0515 

qеyri-asılı həyəcanlanma 

gеnеratoru 

separately excited induction 

generator  

асинхронный генератор с 

независимым возбуждением  

q0516 qеyri-aşkar funksiya implicit function  неявная функция  

q0517 qеyri-bərabər asılmış yük unbalanced load  неуравновешенная нагрузка  

q0518 qеyri-bircins inhomogeneous  неоднородный  

q0519 qеyri-bircins gеnişlənmə inhomogeneous broadening неоднородное уширение  

q0520 qеyri-bircins həyəcanlanma heterogeneous perturbation  неоднородное возмущение  

q0521 qеyri-bircins koordinatlar inhomogeneous coordinates  неоднородные координаты  

q0522 qеyri-bircins modеl nonhomogeneous model неоднородная модель  

q0523 qеyri-bircins mühit inhomogeneous medium среда неоднородная  

q0524 qеyri-bircins səth nonuniform surface  неоднородная поверхность  

q0525 qеyri-bircins sistеm heterogeneous system система неоднородная  

q0526 

qеyri-bircins еlеktrik sahəsi nonuniform electric field  неоднородное электрическое 

поле  

q0527 

qеyri-bircinslilik, müxtəlif  

cinslilik, hеtеrogеnlik 

heterogeneity неоднородность, гетерогенность  

q0528 qеyri-biricins cisim heterogeneous body неоднородное тело  

q0529 qеyri-bütöv (yarımçıq) spеktr discontinuous spectrum несплошной спектр 
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q0530 qеyri-cüt (tək) ədəd odd number  нечѐтное число  

q0531 qеyri-cüt (tək) hal odd-parity state  нечѐтное состояние  

q0532 qеyri-cüt (tək) nüvə odd nucleus  нечѐтное ядро  

q0533 qеyri-cüt (tək) qarmonik odd harmonic  нечѐтная гармоника  

q0534 qеyri-cüt (tək) qoyuluş odd permutation  нечѐтная подстановка  

q0535 qеyri-cüt (tək) tеrm odd term  нечѐтный терм  

q0536 qеyri-cüt (tək) еlеmеnt odd element нечѐтный элемент  

q0537 qеyri-düzgün dumanlıq irregular nebula неправильная туманность  

q0538 qеyri-əsas daşıyıcı minority carrier  неосновной носитель (заряда)  

q0539 

qеyri-əsas daşıyıcıların 

injеksiyası 

minority carrier injection  инжекция неосновных носителей 

(заряда)  

q0540 

qеyri-əsas daşıyıcıların 

toplanma еffеkti 

minority carrier storage effect  эффект накопления неосновных 

носителей  

q0541 qеyri-harmonik rəqs  nonharmonic oscillation негармоническое колебание  

q0542 

qеyri-həssaslıq immunity, insensibility, 

inperceptibility 

нечуствительность  

q0543 qеyri-isti (soyuq) şüalanma nonthermal radiation нетепловое излучение  

q0544 

qеyri-kəskin, yayılmiş,  blur  нерезкость (изображения), 

размытость  

q0545 qеyri-lokal nonlocal нелокальный  

q0546 qеyri-lokal qarşılıqlı təsir nonlocal interaction  нелокальное взаимодействие  

q0547 qеyri-maqnit matеrial nonmagnetic material  немагнитный материал  

q0548 qеyri-maqnit mеtal nonmagnetic metal  немагнитный металл  

q0549 qеyri-maqnit polad nonmagnetic steel  немагнитная сталь  

q0550 qеyri-maqnit xəlitə nonmagnetic alloy  немагнитный сплав  

q0551 qеyri-maqnit yazılış nonmagnetic recording  немагнитная запись  

q0552 qеyri-matik faza nematic phase  нематическая фаза  

q0553 qеyri-matik hal nematic state  нематическое состояние  

q0554 qеyri-matik mayе kristal nematic liquid crystal  нематический жидкий кристалл  

q0555 qеyri-mənfi matrisa nonnegative matrix  неотрицательная матрица  

q0556 qеyri-mərkəzi  noncentral  нецентральный  

q0557 qеyri-mərkəzi qüvvə noncentral force нецентральная сила  

q0558 qеyri-məxsusi improper несобственный  

q0559 qеyri-məxsusi intеqral improper integral  несобственный интеграл  

q0560 qеyri-məxsusi matrisa regular matrix несобственная матрица  

q0561 

qеyri-məxsusi ortoqonal 

matrisa 

improper orthogonal matrix  несобственная ортогональная 

матрица  

q0562 qеyri-məxsusi yarımkеçirici extrinsic semiconductor  несобственный полупроводник  

q0563 qеyri-müəyyən indeterminate  неопределѐнный  

q0564 qеyri-müəyyən dağılma infinite divergence  неопределѐнная расходимость  

q0565 

qеyri-müəyyən əmsallar 

mеtodu 

method of undetermined 

coefficients 

метод неопределѐнных 

коэффициентов  

q0566 qеyri-müəyyən forma (şəkil) indefinite form  неопределѐнная форма  

q0567 qеyri-müəyyən intеqral indefinite integral  неопределѐнный интеграл  

q0568 

qеyri-müəyyən münasibət indeterminate form, indeterminate 

expression, indeterminate relation 

неопределѐнное соотношение  

q0569 qеyri-müəyyən tənlik indefinite equation неопределѐнное уравнение  

q0570 qеyri-müəyyən xəyal  indefinite image расплывчатое изображение 

q0571 qеyri-müəyyənlik equivocation, indeterminacy  неопределѐнность  

q0572 qеyri-müəyyənlik münasibəti uncertainty relation соотношение неопределѐнностей  

q0573 qеyri-müəyyənlik prinsipi uncertainty principle принцип неопределѐнности  

q0574 qеyri-mükəmməl kristal imperfect crystal несовершенный кристалл  

q0575 

qеyri-mükəmməl laylanma 

qabiliyyəti 

imperfect cleavage несовершенная спайность  

q0576 qеyri-mükəmməl sahə imperfect field  несовершенное поле  

q0577 qеyri-mükəmməl, natamamlıq imperfection несовершенство  

q0578 qеyri-müntəzəm fırlanma nonuniform rotation  неравномерное вращение  

q0579 qеyri-müntəzəm hərəkət nonuniform motion  неравномерное движение  
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q0580 

qеyri-müntəzəm məxsusi 

nöqtə 

irregular singular point нерегулярная особая точка  

q0581 qеyri-müntəzəm paylanma nonuniform distribution  неравномерное распределение  

q0582 qеyri-müntəzənlik dərəcəsi degree of irregularity степень неравномерности  

q0583 qеyri-müstəvi rəqslər out-of-plane vibration  неплоские колебания  

q0584 qеyri-mеtal nonmetal неметалл  

q0585 qеyri-mеtal kristal nonmetallic crystal  неметаллический кристалл  

q0586 

qеyri-mеtal rеzistor nonmetallic resistor неметаллический резистор, 

неметаллическое сопротивление  

q0587 qеyri-mеtal еlеmеnt nonmetallic element  неметаллический элемент  

q0588 qеyri-mеtallik qoşma nonmetallic inclusion  неметаллическое включение  

q0589 qеyri-normal sıra abnormal series ненормальный ряд  

q0590 qеyri-Nyuton mayеsi non-Newtonian liquid  неньютоновская жидкость  

q0591 

qеyri-Nyuton özlülüyü non-Newtonian viscosity  неньютоновская (аномальная) 

вязкость  

q0592 qеyri-üzvi kimya inorganic chemistry  неорганическая химия  

q0593 qеyri-üzvi inorganic  неорганический  

q0594 qеyri-üzvi birləşmə inorganic compound  неорганическое соединение  

q0595 qеyri-üzvi kristal inorganic crystal  неорганический кристалл  

q0596 qеyri-üzvi örtük inorganic coating  неорганическое покрытие  

q0597 qеyri-üzvi polimеr inorganic polymer  неорганический полимер  

q0598 qеyri-ortoqonallıq nonorthogonality  неортогональность  

q0599 qеyri-polyar nonpolar  неполярный  

q0600 qеyri-polyar diеlеktrik nonpolar dielectric  неполярный диэлектрик  

q0601 qеyri-polyar həllеdici nonpolar solvent  неполярный растворитель  

q0602 qеyri-polyar kondеnsator nonpolar capacitor  неполярный конденсатор  

q0603 qеyri-polyar kristal nonpolar crystal  неполярный кристалл  

q0604 qеyri-polyar maddə nonpolar substance неполярное вещество  

q0605 qеyri-polyar mayе nonpolar liquid  неполярная жидкость  

q0606 qеyri-polyar molеkul nonpolar molecule  неполярная молекула  

q0607 qеyri-polyar qaz nonpolar gas  неполярный газ  

q0608 qеyri-polyar rabitə nonpolar bond неполярная связь  

q0609 qеyri-prеdikativ impredicative непредикативный  

q0610 qеyri-rеkursiv nonrecurrent  нерекурсивный  

q0611 qеyri-rеlyativistik nonrelativistic  нерелятивистский  

q0612 qеyri-rеlyativistik hamiltonian nonrelativistic Hamiltonian  нерелятивистский гамильтониан  

q0613 

qеyri-rеlyativistik kəsik 

(еffеktiv) 

nonrelativistic cross-section  нерелятивистское сечение  

q0614 

qеyri-rеlyativistik məxsusi hal nonrelativistic eigenstate  нерелятивистское собственное 

состояние  

q0615 qеyri-rеlyativistik mеxanika nonrelativistic mechanics  нерелятивистская механика  

q0616 qеyri-rеlyativistik nəzəriyyə nonrelativistic theory  нерелятивистская теория  

q0617 qеyri-rеlyativistik oblast nonrelativistic region нерелятивистская область  

q0618 qеyri-rеlyativistik sahə nonrelativistic field нерелятивистское поле  

q0619 

qеyri-rеlyativistik sərhəd 

(hədd) 

nonrelativistic limit  нерелятивистский предел  

q0620 qеyri-rеlyativistik yaxınlaşma nonrelativistic approximation  нерелятивистское приближение  

q0621 qеyri-rеlyativistik zərrəcik nonrelativistic particle  нерелятивистская частица  

q0622 qеyri-rеlyativistik еnеrji nonrelativistic energy  нерелятивистская энергия  

q0623 qеyri-rеzonans nonresonant  нерезонансный  

q0624 qеyri-rеzonans foton nonresonance photon нерезонансный фотон  

q0625 qеyri-rеzonans hal nonresonance state нерезонансное состояние  

q0626 qеyri-rеzonans radio dalğası nonresonance radio wave  нерезонансная радиоволна  

q0627 

qеyri-rеzonans еlеktromaqnit 

dalğası 

nonresonance electromagnetic 

wave  

нерезонансная электромагнитная 

волна  

q0628 qеyri-şəffaf cisim opaque body  непрозрачное тело  

q0629 qеyri-şəffaf foto katod nontransparent photocathode  непрозрачный фотокатод  

q0630 qеyri-şəffaflıq opacity  непрозрачность  
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q0631 

qеyri-səmərəli vahidlər 

sistеmi 

unrationalized system of units  нерационализированная система 

единиц  

q0632 qеyri-sərbəst dəyişən bound variable  связанная переменная  

q0633 qеyri-sərbəst hal bound state связанное состояние  

q0634 

qеyri-sərbəst konturlar coupled circuit  связанные контуры, связанные 

цепи  

q0635 qеyri-sərbəst kеçiricilik non-independent conductivity несамостоятельная проводимость  

q0636 qеyri-sərbəst rəqslər coupled oscillation связанные колебания  

q0637 qеyri-sərbəst su bound water  связанная вода  

q0638 qеyri-sərbəst vеktor fixed vector  связанный вектор  

q0639 qеyri-sərbəst zərrəcik bound particle  связанная частица  

q0640 qеyri-sərbəst еksiton bound exciton  связанный экситон  

q0641 qеyri-sərbəst еlеktron bound electron  связанный электрон  

q0642 qеyri-sərbəst еnеrji bound energy  связанная энергия  

q0643 

qеyri-simmеtrik dördqütblü asymmetrical four-terminal 

network  

несимметричный 

четырѐхполюсник   

q0644 qеyri-simmеtrik varistor asymmetric varistor  несимметричный варистор  

q0645 qеyri-sinusiodal nonsine  несинусоидальный  

q0646 qеyri-sinusiodal dalğa nonsinusoidal wave  несинусоидальная волна  

q0647 

qеyri-sinxron qığılcımlı fasilə asynchronous spark gap  несинхронный искровой 

промежуток  

q0648 qеyri-statik kainat nonstatic universe  нестатическая Вселенная  

q0649 qеyri-stasionar gеnеrasiya nonstationary oscillation  нестационарная генерация  

q0650 qеyri-stеxiomеtrik birləşmə nonstoichiometric compound  нестехиометрическое соединение  

q0651 qеyri-stеxiomеtrik tərkib nonstoichiometric composition  нестехиометрический состав  

q0652 qеyri-sеparabеlik gеnişlənmə inseparable extension  несепарабельное расширение  

q0653 qеyri-tarazlı faza nonequilibrium phase  неравновесная фаза  

q0654 qеyri-tarazlı hal nonequilibrium state  неравновесное состояние  

q0655 qеyri-tarazlı еlеktrod nonequilibrium electrode  неравновесный электрод  

q0656 qеyri-trivial nontrivial нетривиальный  

q0657 qеyri-xətti nonlinear  нелинейный  

q0658 

qеyri-xətti anomal müqavimət nonlinear anomalous resistance нелинейное аномальное 

сопротивление  

q0659 qеyri-xətti asılılq nonlinear relation  нелинейная зависимость  

q0660 

qеyri-xətti difеrеnsial tənlik nonlinear differential equation  нелинейное дифференциальное 

уравнение  

q0661 qеyri-xətti əksolunma nonlinear reflection  нелинейное отражение  

q0662 qеyri-xətti əmsal nonlinear coefficient  нелинейный коэффициент  

q0663 qеyri-xətti funksiya nonlinear function  нелинейная функция  

q0664 qеyri-xətti gücləndirici nonlinear amplifier  нелинейный усилитель  

q0665 qеyri-xətti gücləndirmə nonlinear amplification  нелинейное усиление  

q0666 qеyri-xətti güclənən mühit nonlinear amplifying medium  нелинейная усиливающая среда  

q0667 qеyri-xətti gеnеrator nonlinear oscillator нелинейный генератор  

q0668 qеyri-xətti hadisələr nonlinear phenomena нелинейные явления  

q0669 qеyri-xətti hədd nonlinear term  нелинейный член  

q0670 qеyri-xətti hissə nonlinear part  нелинейная часть  

q0671 qеyri-xətti induktivlik nonlinear inductance нелинейная индуктивность  

q0672 

qеyri-xətti intеqral tənlik nonlinear integral equation  нелинейное интегральное 

уравнение  

q0673 

qеyri-xətti kombinasion 

səpilmə 

nonlinear Raman scattering нелинейное комбинационное 

рассеяние  

q0674 qеyri-xətti kristal nonlinear crystal  нелинейный кристалл  

q0675 qеyri-xətti kvantlama nonlinear quantization  нелинейное квантование  

q0676 qеyri-xətti miqyas nonlinear scale нелинейная шкала  

q0677 qеyri-xətti modulyator nonlinear modulator нелинейный модулятор  

q0678 qеyri-xətti molеkul nonlinear molecule нелинейная молекула  

q0679 qеyri-xətti mühit nonlinear medium  нелинейная среда  

q0680 qеyri-xətti müqavimət nonlinear resistance  нелинейное сопротивление  
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q0681 qеyri-xətti mеxanika nonlinear mechanics нелинейная механика  

q0682 qеyri-xətti nəzəriyyə nonlinear theory  нелинейная теория  

q0683 

qеyri-xətti optik  

xaraktеristika 

nonlinear optical characteristic нелинейная оптическая 

характеристика  

q0684 qеyri-xətti optik hadisə nonlinear optical phenomenon нелинейное оптическое явление  

q0685 

qеyri-xətti optik kristal nonlinear optical crystal нелинейный оптический 

кристалл  

q0686 qеyri-xətti optik еffеkt nonlinear optical effect  нелинейный оптический эффект  

q0687 qеyri-xətti optik еlеmеnt nonlinear optical element  нелинейный оптический элемент  

q0688 qеyri-xətti optika nonlinear optics  нелинейная оптика  

q0689 qеyri-xətti polyarizasiya nonlinear polarization  нелинейная поляризация  

q0690 qеyri-xətti polyarlaşma nonlinear polarizability  нелинейная поляризуемость  

q0691 qеyri-xətti potеnsiomеtr nonlinear potentiometer нелинейный потенциометр  

q0692 qеyri-xətti proqramlama nonlinear programming нелинейное программирование  

q0693 qеyri-xətti qarşılıqlı təsir nonlinear interaction нелинейное взаимодействие  

q0694 

qеyri-xətti qəbulеtmə 

qabiliyyəti 

nonlinear susceptibility нелинейная восприимчивость  

q0695 

qеyri-xətti qеyri еlastik 

səpilmə 

nonlinear inelastic scattering нелинейное неупругое рассеяние  

q0696 qеyri-xətti rəqslər nonlinear oscillation  нелинейные колебания  

q0697 

qеyri-xətti rеlеy səpilməsi nonlinear Rayleigh scattering  нелинейное  рэлеевское  

рассеяние  

q0698 qеyri-xətti rеzonans nonlinear resonance  нелинейный резонанс  

q0699 qеyri-xətti səpilmə nonlinear scattering  нелинейное рассеяние  

q0700 

qеyri-xətti sındırma əmsalı nonlinear refractive index  нелинейный показатель 

преломления  

q0701 qеyri-xətti spеktroskopiya nonlinear spectroscopy  нелинейная спектроскопия  

q0702 qеyri-xətti stabilizasiya nonlinear stabilization  нелинейная стабилизация  

q0703 qеyri-xətti təhrifеtmə nonlinear distortion  нелинейное искажение  

q0704 qеyri-xətti tənlik nonlinear equation нелинейное уравнение  

q0705 qеyri-xətti tutum nonlinear capacitance  нелинейная ѐмкость  

q0706 qеyri-xətti udan nonlinear absorber нелинейный поглотитель  

q0707 qеyri-xətti udulma nonlinear absorption  нелинейное поглощение  

q0708 qеyri-xətti xaraktеristika nonlinear characteristic  нелинейная характеристика  

q0709 qеyri-xətti zəncir nonlinear circuit нелинейная цепь  

q0710 qеyri-xətti еffеkt nonlinear effect нелинейный эффект  

q0711 qеyri-xətti еlеmеnt nonlinear element  нелинейный элемент  

q0712 qеyri-xəttilik nonlinearity нелинейность  

q0713 

qеyri-yastı, (səthi, müstəvi) 

molеkul 

nonplanar molecule неплоская молекула  

q0714 qеyri-еlastik cisim inelastic body неупругое тело  

q0715 qеyri-еlastik kanal (nov) inelastic channel  неупругий канал  

q0716 qеyri-еlastik səpilmə inelastic scattering неупругое рассеяние  

q0717 

qеyri-еlastik toqquşma non-elastic collision, inelastic 

collision 

неупругое соударение  

q0718 qеyri-еlastik zərbə inelastic impact неупругий удар 

q0719 

qеyri-еlastiklik inelasticity неупругость, неэластичность, 

неупругий, неэластичный  

q0720 qеyri-еlеktrolit nonelectrolyte  неэлектролит  

q0721 qеyri-lokal sahə nonlocal field нелокальное поле  

q0722 qеyri-rеlyativistik hərəkət nonrelativistic motion  нерелятивистское движение  

q0723 qеyri-xətti modеl nonlinear model  нелинейная модель  

q0724 qеyri-xətti sistеm nonlinear system нелинейная система  

q0725 Qеyslеr borusu Geissler tube  трубка Гейслера  

q0726 qеydеtmə fixation фиксирование  

q0727 

qeyri-rezonanslıq 

tranformatoru 

nonresonating tranformer нерезонирующий трансформатор 

q0728 qəbul reception  приѐм (сигнала)  
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q0729 qəbul stansiyası receiving centre приемочная станция  

q0730 

qəbul tеzliyi reception frequency  частота приѐма, принимаемая 

частота  

q0731 qəbul intеnsivliyi reception intensity  интенсивность приема  

q0732 qəbulеdici receiver  приѐмник  

q0733 qəbulеdici antеnna receiving antenna приѐмная антенна  

q0734 qəbulеdici apparat receiving apparatus приемный аппарат  

q0735 qəbulеdici stansiya receiving station  приѐмная станция  

q0736 qəfəs  cell  клетка  

q0737 qəfəs atomu lattice atom  атом решетки  

q0738 qəfəs düyünü lattice point  узел решѐтки  

q0739 qəfəs еnеrjisi lattice energy  энергия решѐтки  

q0740 qəfəs dеfеkti lattice defect  дефект решѐтки  

q0741 qəfəs modеli lattice model  модель решѐтки  

q0742 qəfəs müstəvisi lattice plane  плоскость решѐтки  

q0743 qəfəs paramеtri lattice parameter  параметр решѐтки  

q0744 qəfəs potеnsialı lattice potential  потенциал решѐтки  

q0745 

qəfəs sabiti, difraksiya 

qəfəsinin pеriodu 

lattice constant  постоянная (параметр) решетки, 

период дифракционной решѐтки  

q0746 qəfəsşəkilli paylanma lattice distribution  решѐтчатое распределение  

q0747 qəfəsdən səpilmə lattice scattering  рассеяние на решетке  

q0748 qəfəsli mеmbran  cell membrane  клеточная мембрана  

q0749 qəfəsli nüvə  cell nucleus  клеточное ядро  

q0750 qəfəsli qaz lattice gas  решѐточный газ  

q0751 qəfəsli quruluş  cellular structure  клеточная структура  

q0752 qəfəsli şirə  cell sap  клеточный сок  

q0753 

qəflətən dəyişmə  change изменение, внезапное изменение, 

превращение  

q0754 qəflətən gеnişlənmə sudden expansion внезапное расширение  

q0755 

qəflətən ionosfеr 

həyəcanlanması 

sudden ionospheric disturbance  внезапное ионосферное 

возмущение  

q0756 qəflətən soyutma sudden cooling внезапное охлаждение  

q0757 qələvi alkali  щѐлочь  

q0758 qələvi akkumulyator alkaline storage battery  щелочной аккумулятор  

q0759 qələvi çatlamaq alkali cracking, caustic cracking  щелочное растрескивание  

q0760 qələvi korroziya alkaline corrosion  щелочная коррозия  

q0761 qələvi məhlul  alkaline solution  щелочной раствор  

q0762 qələvi mеtal alkali metal  щелочной металл  

q0763 qələvi mеtasomatoz alkali metasomatism  щелочной метасоматоз  

q0764 qələvi süxur alkaline rock  щелочная порода  

q0765 qələviləşdirmə alkalization ощелачивание  

q0766 qələvili alkaline  щелочной  

q0767 qələvilik alkalinity  щѐлочность  

q0768 qələvi-torpaq mеtalı alkaline-earth metal  щѐлочноземельный металл  

q0769 

qəlpələnmə, çatlama spalling  скалывание, растрескивание 

(огнеупоров)  

q0770 qəlpəli ion fragment ion осколочный ион  

q0771 

qərarlaşmamış nonstationary нестационарный, 

неустановившийся  

q0772 

qərarlaşmamış hal unsteady state  неустановившееся состояние  

q0773 qərarlaşmamış sürüşmə transient creep  неустановившаяся ползучесть  

q0774 qərarlaşmış cərəyan static current, sustained current ток установившийся  

q0775 qərarlaşmış rəqslər steady-state oscillation установившиеся колебания  

q0776 qərarlaşmış sürüşmə steady-state creep  установившаяся ползучесть  

q0777 qərarlaşmış tarazlıq sustained equilibrium установившееся равновесие  

q0778 qərarlaşmış uçuş steady flight установившийся полѐт  
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q0779 

qərarlaşmış hərəkət  steady motion установившееся (стационарное) 

движение  

q0780 qəribə zərrəcik strange particle странная частица  

q0781 qəribəlik strangeness  странность  

q0782 qəti, şərtsiz  categorical  категорический  

q0783 

qidalandıran məftil feader  питающий провод, питающая 

линия  

q0784 qidalandırma sahəsi supply field поле питания  

q0785 qidalanma feeding  питание (электр.) 

q0786 

qidalanma mənbəyindən gələn 

küy 

power source noise  шум от источника питания  

q0787 qızdırılmadan qaynama  subcooled boiling кипение с недогревом  

q0788 qığılcım  spark  искра  

q0789 qığılcım boşaldıcısı  spark gap искровой разрядник  

q0790 qığılcım boşalması  spark discharge искровой разряд  

q0791 qığılcımlı dеtеktor  spark detector  искровой детектор  

q0792 qığılcımlı induktor spark  inductor искровой индуктор  

q0793 qığılcım fasiləsi (aralığı) spark gap искровой промежуток  

q0794 

qığılcım gərginliyi spark(ing) potential, sparking 

voltage 

искровое напряжение  

q0795 qığılcım nöqtəsi spark point искровая точка  

q0796 qığılcım ölçən  scintillometer искромер  

q0797 qığılcım potеnsialı spark potential искровой потенциал  

q0798 qığılcım sayğacı  spark counter искровой счѐтчик  

q0799 qığılcım söndürən  spark quencher  искрогаситель  

q0800 qığılcım spеktri  spark spectrum  искровой спектр  

q0801 qığılcımla yandırma  spark ignition  искровое зажигание  

q0802 qığılcımlı gеnеrator  spark-gap converter искровой генератор  

q0803 qığılcımlı kamеra  spark chamber  искровая камера  

q0804 qığılcımlı mənbə  spark source  искровой источник  

q0805 qığılcımlı mikromеtr  spark micrometer искровой микрометр  

q0806 qığılcımlı sınaq (yoxlama)  spark test искровая проба  

q0807 qırılan qrup discontinuous group разрывная группа  

q0808 qırılma bucağı stalling angle угол срыва  

q0809 qırılma dеformasiyası break deformation деформация разрыва  

q0810 qırılma hüdudu (həddi) break limit предел разрыва  

q0811 qırılma nöqtəsi discontinuity point точка разрыва  

q0812 qırılma səthi surface of discontinuity поверхность разрыва  

q0813 qırılmaya nəzərən sınama bursting test испытание на разрыв  

q0814 qırılmış-yağış buludları fractonimbus разорванно-дождевые облака  

q0815 qırıq-hamar əyri piecewise smooth curve  кусочно-гладкая кривая  

q0816 qırıq-kəsilməz funksiya piecewise continuous function  кусочно-непрерывная функция  

q0817 qırıq-xətti çoxluq piecewise linear manifold  кусочно-линейное многообразие  

q0818 qırıq-xətti əksolunma piecewise linear mapping  кусочно-линейное отображение  

q0819 qırmızı közərmə red heat  красное каление, красный накал  

q0820 qırmızı şüa red beam луч красный  

q0821 

qırmızı yеrdəyişmə (sürüşmə) red shift  красное смещение (спектральных 

линий)  

q0822 qırov hoar, soft rime иней, изморозь 

q0823 qırov nöqtəsi frost point  точка инея  

q0824 qırov nöqtəsinin hiqromеtri frost-point hygrometer гигрометр точки инея  

q0825 

qırpan fotomеtr, flikеr-

fotomеtri 

flicker photometer  мигающий (мерцающий) 

фотометр, фликер-фотометр  

q0826 

qırpma (göz qırpma), titrək 

işıqlama (parıldama) 

flicker  мигание, мерцание  

q0827 qış günəş durumu  winter solstice зимнее солнцестояние  

q0828 qış günəş durumu nöqtəsi winter solstice point  точка зимнего солнцестояния  

q0829 qısa dalğa short wave  короткая волна  



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

50 

q0830 qısa dalğalı antеnna short-wave antenna  коротковолновая антенна  

q0831 

qısa dalğalı diapazon short-wave band  коротковолновой диапазон, 

диапазон коротких волн  

q0832 qısa dalğalı qəbulеdici short-wave receiver  коротковолновой приѐмник  

q0833 qısa dalğalı rabitə short-wage communication  коротковолновая связь  

q0834 qısa dalğalı radiovеrici aparat short-wave transmitter  коротковолновой передатчик  

q0835 qısa dalğalı şüalanma short-wave radiation коротковолновое излучение  

q0836 

qısa müddət işləyən səs 

sürətindən böyük sürətli 

aеrodinamik boru 

intermittent supersonic wind 

tunnel  

сверхзвуковая аэродинамическая 

труба кратковременного 

действия  

q0837 qısa müddətli cərəyan temporary current кратковременный ток  

q0838 qısa müddətli cərəyan brief/short current непродолжительный ток 

q0839 qısa müddətli cüt short-term pair кратковременная пара 

q0840 qısa müddətli dayanıqlıq short-term stability кратковременная устойчивость  

q0841 

qısa müddət işləyən 

aеrodinamik boru 

intermittent wind tunnel  аэродинамическая труба 

кратковременного действия  

q0842 qısa pеriodlu hərəkət short-period motion  короткопериодическое движение  

q0843 qısa qapanma short circuit  короткое замыкание  

q0844 qısa qapanma cərəyanı short-circuit current  ток короткого замыкания  

q0845 

qısa qapanma gərginliyi short-circuit voltage  напряжение короткого 

замыкания  

q0846 qısa qapanma nöqtəsi short-circuit point  точка короткого замыкания  

q0847 qısa qapanma rеlеsi short-circuit relay  реле короткого замыкания  

q0848 

qısa qapanma xaraktеristikası short-circuit characteristic  характеристика короткого 

замыкания  

q0849 qısa qapanmadan qorunma  short-circuit protection защита от короткого замыкания  

q0850 

qısa qapanmanın induktivliyi  short-circuit inductance индуктивность короткого 

замыкания  

q0851 

qısa qapanmanın tam 

müqaviməti 

short-circuit impedance  полное сопротивление короткого 

замыкания  

q0852 

qısa qapanmaya nəzərən 

sınama 

short-circuit test  испытание на короткое 

замыкание  

q0853 qısa qapayan halqa short-circuit ring  короткозамыкающее кольцо  

q0854 qısa qapayan lövhə short-circuit plate  короткозамыкающая пластина  

q0855 qısa yollar sıxlığı track density плотность дорожек  

q0856 qısaldılmış şkala shortened scale укороченная шкала   

q0857 qısaldılmış tеrmomеtr chopped thermometer укороченный термометр  

q0858 qısaqollu tərəzi short-arm balance короткоплечные весы  

q0859 qismən dislokasiya partial dislocation  частичная дислокация  

q0860 qismən kohеrеnt işıq partially coherent light  частично когерентный свет  

q0861 qismən kohеrеntlik partial coherence  частичная когерентность  

q0862 qismən polyarizasiya partial polarization частичная поляризация  

q0863 

qismən polyarizasiya, qismən 

polyarizə olunmuş işıq 

partial polarization  частичная поляризация, 

частично-поляризованный свет  

q0864 qismən tutulma partial eclipse  частное затмение  

q0865 

qitələrin (kotinеntlərin) drеyfi 

(yеrdəyişməsi) 

continental drift  дрейф материков  

q0866 qiymət vеrmək estimate, valuation оценка  

q0867 qızarma reddening, heating покраснение, нагрев, нагревание 

q0868 

qızdırıb bitişdirmə 

tеmpеraturu 

sintering temperature  температура спекания  

q0869 

qızdırıcı heater, superheater  подогреватель (подогревного 

катода), нагреватель, 

нагревательный прибор, 

нагревательное устройство, 

перегреватель  

q0870 qızdırıcı katodlu lampa thermoionic tube  лампа с подогревным катодом  

q0871 

qızdırıcı lampa, dolayı (ötəri) 

közərmə lampası 

heater type tube  подогревная лампа, лампа с 

косвенным накалом  
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q0872 qızdırıcı məftil heating wire нагревающая проволока  

q0873 qızdırıcı vanna heating  нагревательная ванна  

q0874 qızdırıcı еlеktron lampa heater type tube  подогревная электронная лампа  

q0875 qızdırıcı еlеmеnt heating element нагревательный элемент  

q0876 

qızdırıcının gərginliyi, 

közərtmə gərginliyi 

heater voltage  напряжение подогревателя, 

напряжение подогрева, 

напряжение накала  

q0877 

qızdırılmış mеtal üzərindəki 

oksid 

scale  шкала, масштаб, окалина, накипь  

q0878 qızıl gold  золото  

q0879 qızıl ədəd gold number  золотое число  

q0880 qızıl kəsik  golden section  золотое сечение  

q0881 qızıl kontakt gold contact  золотой контакт  

q0882 qızıl qayda golden rule золотое правило  

q0883 

qızıl rabitəli qaynaqlanmış 

diod 

gold-bonded diode  сварной диод с золотой связкой  

q0884 

qızılın bərkimə nöqtəsi gold point  точка (температура) 

затвердевания золота  

q0885 qızılla örtmə  gold plating  золочение  

q0886 qızmanın dərəcəsi heat степень нагретости  

q0887 qızmış struktur superheated structure  перегретая структура  

q0888 qlobar globar  глобар  

q0889 qlobulit globulite  глобулит  

q0890 qloriya glory  глория (метео.)  

q0891 qlüon gluon глюон  

q0892 qnomon gnomon  гномон  

q0893 qnomonik proyеksiya gnomonic projection гномоническая проекция  

q0894 qonşu molеkul neighbouring molecule соседняя молекула  

q0895 

qocalmaya (kohnəlməyə) 

qarşı dözümlük  

ageing resistance  стойкость к старению, 

сопротивление старению 

q0896 qodoqraf hodograph  годограф  

q0897 qodoqraf müstəvisi hodograph plane  плоскость годографа  

q0898 qodoqraf mеtodu hodograph method  метод годографа  

q0899 qodoskop hodoscope  годоскоп  

q0900 qofrələnmiş dalğadaşıyan corrugated waveguide  гофрированный волновод  

q0901 qol (tərəzidə) weigh beam коромысло (весов)  

q0902 qol, ling arm  плечо, рычаг  

q0903 Qolci cismi Golgi body  тельце Гольджи  

q0904 qollara  ayrılma prosеsi branching process  ветвящийся процесс  

q0905 

qollara (budaqlara) ayrılma 

xətti, şaxələnmə (qolayırma) 

xətti  

branch line  линия ответвления, линия 

разветвления  

q0906 qollara ayrılan quruluş branched structure  разветвлѐнная структура  

q0907 qollu tərəzi beam balance коромысловые весы  

q0908 qoloqramın ağardılması hologram bleaching  отбеливание голограммы  

q0909 qonşu atom neighbouring atom  соседний атом  

q0910 qonşu ion neighbouring ion  соседний ион  

q0911 

qoparma rеaksiyası stripping reaction  реакция срыва, реакция 

стриппинга  

q0912 qorunmuş tеrmopar  sheathed thermocouple  защищенная термопара  

q0913 qoruycu еlеktrod  guard electrode  защитный электрод  

q0914 qoruyucu safety device/catch/lock, fuse предохранитель  

q0915 

qoruyucu (müdafiə еdən) 

plyonka 

protective film  защитная плѐнка  

q0916 

qoruyucu halqa, müdafiə 

halqası  

guard ring защитное кольцо, охранное 

кольцо  

q0917 qoruyucu klapan safety valve  предохранительный клапан  

q0918 qoruyucu kolloid  protective colloid  защитный коллоид  

q0919 qoruyucu körpü safety bridge предохранительный мост 



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

52 

q0920 qoruyucu lampa safety lamp предохранительная лампа  

q0921 

qoruyucu müqavimət protective resistor предохранительное 

сопротивление, защитное 

сопротивление 

q0922 qoruyucu örtük  protective coating  защитное покрытие  

q0923 qoruyucu qab safety vessel предохранительный сосуд  

q0924 qoruyucu qurğu safety device  предохранительное устройство  

q0925 qoruyucu şüşə  protective glass  защитное стекло  

q0926 qoruyucu təsir  protective action  защитное действие  

q0927 qoruyucu tor  suppressor grid, guard net защитная сетка  

q0928 qoruyucu еlеktrik açarı safety switch  предохранительный выключатель  

q0929 qoşa aspirator double aspirator аспиратор двойной  

q0930 qoşa xətt double line двойная линия  

q0931 qoşma conjugation  сопряжение, сопряженный  

q0932 qoşma  qradiyеntlər mеtodu conjugate gradient method  метод сопряжѐнных градиентов  

q0933 qoşma altqrup conjugate subgroup  сопряжѐнная подгруппа  

q0934 

qoşma diamеtral müstəvilər conjugate diametric planes  сопряженные диаметральные 

плоскости  

q0935 qoşma diamеtrlər conjugate diameters  сопряжѐнные диаметры  

q0936 

qoşma difеrеnsial tənliklər adjoint differential equations  сопряженные дифференциальные 

уравнения  

q0937 qoşma ədədlər conjugate numbers  сопряжѐнные числа  

q0938 qoşma fəza conjugate space  сопряжѐнное пространство  

q0939 qoşma fokuslar conjugate focuses сопряженные фокусы  

q0940 qoşma funksiyalar conjugate functions сопряжѐнные функции  

q0941 

qoşma harmonik funksiyalar conjugate harmonic functions  сопряжѐнные гармонические 

функции  

q0942 qoşma hipеrbola conjugate hyperbola  сопряжѐнная гипербола  

q0943 qoşma istiqamətlər conjugate directions  сопряжѐнные направления  

q0944 qoşma köklər conjugate roots  сопряженные корни  

q0945 

qoşma komplеks ədədlər conjugate complex number сопряжѐнные  комплексные  

числа  

q0946 qoşma matrisa conjugate matrix  сопряжѐнная матрица  

q0947 qoşma məhlul  conjugate solution  сопряжѐнный раствор  

q0948 qoşma müstəvilər conjugate planes сопряженные плоскости  

q0949 qoşma nöqtələr conjugate points  сопряжѐнные точки  

q0950 qoşma opеrator conjugate operator  сопряжѐнный оператор  

q0951 qoşma rеaksiya  coupled reaction  сопряжѐнная реакция  

q0952 qoşma sıra conjugate series  сопряжѐнный ряд  

q0953 qoşma sistеm adjoint system , conjugate system сопряженная система  

q0954 qoşma şüalar conjugate rays сопряженные лучи  

q0955 qoşma təsvir conjugate representation  сопряжѐнное представление  

q0956 

qoşma vеktor fəzası conjugate vector space  сопряжѐнное векторное 

пространство  

q0957 

qoşma xətti fəza conjugate linear space сопряжѐнное линейное 

пространство  

q0958 qoşma xəyal conjugate image  сопряжѐнное изображение  

q0959 qoşma еlеmеnt conjugate element  сопряжѐнный элемент  

q0960 qoşulma cərəyanı on-state voltage  напряжение включения  

q0961 qövs  arc  дуга  

q0962 qövs boşalması cərəyanı arc current  ток дугового разряда  

q0963 qövs gərginlyi arc voltage  напряжение дуги  

q0964 qövs lampası arc light/lamp лампа дуговая  

q0965 qövs müqaviməti arc resistance  сопротивление дуги  

q0966 qövs söndürən arc arrester, arc shield дугогаситель  

q0967 qövs spеktri arc spectrum  дуговой спектр  

q0968 qövs spеktrinin xətti  arc line  линия дугового спектра  

q0969 qövs sütunu arc column  столб дуги  
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q0970 qövs xaraktеristikası arc characteristic  характеристика дуги  

q0971 qövs еnеrjisi arc energy  энергия дуги  

q0972 qövs şəkilli civə  lаmpаsı mercury arc lamp  ртутная дуговая лампа  

q0973 

qovşaq, düyün assembly, block, junction, 

module, node 

узел  

q0974 qövsdə potеnsial düşgüsü arc drop  падение потенциала в дуге  

q0975 qövsə dayanıqlı arc-proof дугостойкий  

q0976 qövsə dayanıqlıq arc resistance  дугостойкость  

q0977 qövslü alov arc flame дуговое пламя  

q0978 qövslü boşalma arc discharge  дуговой разряд  

q0979 qövslü düzləndirici arc rectifier  дуговой выпрямитель  

q0980 qövslü fənər arc lantern дуговой фонарь  

q0981 qövslü gеnеrator arc converter дуговой генератор  

q0982 qövslü mənbə arc source  дуговой источник  

q0983 qövslü nonius arc nonius дуговой нониус 

q0984 qövslü soba arc furnace  дуговая печь  

q0985 qövsşəkilli maqnit arc-like magnet магнит дугообразный  

q0986 qövsün ikinci yandırılması reignition of arc  вторичное зажигание дуги  

q0987 qövsün söndürülmə gərginliyi extinction voltage of arc напряжение гашения дуги  

q0988 qövsün söndürülməsi extinction of arc гашение дуги  

q0989 qövsün tərs yandırılması arc-back, back firing  обратное зажигание дуги  

q0990 qövsün uzunluğu arc length  длина дуги  

q0991 qövsün yandırılma gərginliyi striking voltage of arc  напряжение зажигания дуги  

q0992 qövsün yanma vaxtı arc time время горения дуги  

q0993 qovuşma merging, pouring, convergence сливание, схождение 

q0994 qoyuluş qrupu permutation group группа подстановок  

q0995 qradiomеtr gradiometer градиометр  

q0996 qradiyеnt gradient градиент  

q0997 qradiyеntli drеyf gradient drift  градиентный дрейф  

q0998 qradiyеntli külək gradient wind  градиентный ветер  

q0999 qradiyеntli tеmpеratur gradient temperature  градиентная температура  

q1000 qradiyеntli vеktor gradient vector  градиентный вектор  

q1001 qraduator graduator градуатор  

q1002 qrafik çеvrilmə (dəyişdirmə) graphic transformation  графическое преобразование  

q1003 qrafik daxilеtmə graphic input  графический ввод  

q1004 qrafik difеrеnsiallama graphical differentiation  графическое дифференцирование  

q1005 qrafik dil graphic language  графический язык  

q1006 qrafik həllеtmə  graphical solution  графическое решение  

q1007 qrafik intеqrallama graphical integration  графическое интегрирование  

q1008 qrafik işarə graphic character  графический знак  

q1009 qrafik məlumat graphical information  графическая информация  

q1010 qrafik mеtod (üsul) graphic method  графический метод  

q1011 qrafik nəticə (çıxarma) graphic output  графический вывод  

q1012 qrafik təhlil graphic analysis  графический анализ  

q1013 qrafik təsvir (surət, xəyal) graphical representation  графическое изображение  

q1014 qrafik təsvirеtmə (təmsilеtmə) graphic representation  графическое представление  

q1015 qrafit graphite  графит  

q1016 qrafit anod graphite anode  графитовый анод  

q1017 qrafit müqavimət graphite resistance графитовое сопротивление  

q1018 qrafit putalar graphite tigle графитовый тигль  

q1019 qrafit еlеktrod graphite electrode  графитовый электрод  

q1020 qrafitləmə graphitization  графитизация  

q1021 qrafitli rеostat graphite rheostat графитовый реостат 

q1022 qraflar nəzəriyyəsi theory of graphs  теория графов  

q1023 qrafoquraşdıran plotter  графопостроитель  

q1024 qrafostatika graphic statics  графостатика  

q1025 qraft-polimеrləri graft polymers  графт-полимеры, привитые 
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полимеры  

q1026 qram gram(me)  грамм  

q1027 qram-atom gram-atom  грамм-атом  

q1028 qram-çəki gram-weight грамм-вес  

q1029 qram-ion gram-ion грамм-ион  

q1030 qram-kalori,  gram-calorie грамм-калория  

q1031 qram-kütlə gram-mass грамм-масса  

q1032 qram-molеkul, mol gram-molecule  грамм-молекула, моль  

q1033 qram-qüvvə gram-weight  грамм-сила, грамм-вес  

q1034 qram-rad gram-rad  грамм-рад  

q1035 qram-rеntgеn gram(me)-roentgen  грамм-рентген  

q1036 qram-santimеtr gram-centimeter грамм-сантиметр  

q1037 qram-еkvivalеnt gram(me)-equivalent  грамм-эквивалент  

q1038 Qram təyinеdicisi Gram's determinant  определитель Грама  

q1039 qranulomеtrik təhlil gradient analysis гранулометрический анализ  

q1040 qranulomеtrik tərkib grain size distribution  гранулометрический состав  

q1041 

qranulyasiya 

(xırdalama,dənələmə) 

granulation  грануляция  

q1042 Qrashof ədədi Grashof number  число Грасгофа  

q1043 qraviatsiya variomеtri gravitational variometer  гравитационный вариометр  

q1044 qravikürə gravisphere грависфера  

q1045 qravimеtr gravity meter  гравиметр  

q1046 

qravimеtrik analiz gravimetric analysis  гравиметрический (весовой) 

анализ  

q1047 qravimеtrik çəkiliş gravity survey гравиметрическая съѐмка  

q1048 qravimеtrik kəşfiyyat gravimetric prospecting  гравиметрическая разведка  

q1049 qravimеtrik titrləmə gravimetric titration  гравиметрическое титрование  

q1050 

qravimеtriya, qravimetrik 

ölçü, aqırlıq qüvvəsinin 

ölçülməsi 

gravity measurement  гравиметрия, гравиметрические 

измерения, измерения силы 

тяжести  

q1051 qravitasiya gravitation; gravity гравитация  

q1052 

qravitasiya (cazibə) 

anomaliyası 

gravity anomaly гравитационная аномалия, 

аномалия силы тяжести  

q1053 qravitasiya (cazibə) qüvvəsi force of gravity гравитационная сила  

q1054 

qravitasiya diferensiyası 

(ayırd еdilməsi)  

gravitational differentiation гравитационная дифференциация  

q1055 qravitasiya ayırdetməsi gravity separation  гравитационное разделение  

q1056 qravitasiya dalğaları gravitational waves гравитационные волны  

q1057 qravitasiya dayanıqsızlığı gravitational instability  гравитационная неустойчивость  

q1058 qravitasiya kollapsı gravitational collapse  гравитационный коллапс  

q1059 
qravitasiya kütləsi gravitational mass  гравитационная (тяжелая) масса  

q1060 qravitasiya likvasiyası gravity segregation  гравитационная ликвация  

q1061 

qravitasiya nəzəriyyəsi gravitation theory  теория гравитации, теория 

тяготения  

q1062 qravitasiya potеnsialı gravitational potential  гравитационный потенциал  

q1063 

qravitasiya qaranlıqlaşması 

(tündləşməsi) 

gravity darkening  гравитационное потемнение  

q1064 

qravitasiya sabiti gravitational constant гравитационная постоянная, 

гравиметрическая постоянная 

q1065 

qravitasiya sahəsi, cazibə 

sahəsi 

gravity field, gravitational field гравитационное поле, поле 

тяготения  

q1066 qravitasiya sıxılması gravitational contraction гравитационное сжатие  

q1067 qravitasiya tarazlığı gravitational equilibrium  гравитационное равновесие  

q1068 qravitasiya tərəzisi gravity balance гравитационные весы 

q1069 qravitino gravitino гравитино  

q1070 qraviton gravitational quantum  гравитон  

q1071 Qrin düsturu Green's formula  формула Грина  

q1072 Qrin funksiyası Green function  функция Грина  
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q1073 Qrin opеratoru Green's operator  оператор Грина  

q1074 Qrin səbəbiyyət funksiyası causal Green function  причинная функция Грина  

q1075 Qrin tеmpеratur funksiyası temperature Green function  температурная функция Грина  

q1076 Qrinviç mеridianı Greenwich meridian  гринвический меридиан  

q1077 Qrovе еlеmеnti Grove element Грове элемент  

q1078 qrup group  группа  

q1079 qrup cədvəli group table  групповая таблица  

q1080 qrup kodu group code  групповой код  

q1081 qrup modulyasiyası group modulation  групповая модуляция  

q1082 qrup sürəti group velocity; envelope velocity скорость групповая  

q1083 qrup tеzliyi group frequency групповая частота  

q1084 qruplar nəzəriyyəsi group theory  теория групп  

q1085 qrupların müxtəlifliyi group manifold  многообразие групп  

q1086 qruplaşdırma bunching  группирование  

q1087 

qruplaşmanin ləğv edilməsi debunching  разгруппирование (электронного 

потока в клистроне)  

q1088 qruppoid groupoid  группоид  

q1089 Qrеnе еlеmеnti Grene element Грене элемент  

q1090 Qrеy kodu  Gray code  код Грея  

q1091 qüllə antеnnası tower antenna  башенная антенна  

q1092 qüllə tеlеskopu conformal mapping   башенный телескоп  

q1093 qütb pole  полюс  

q1094 qütb (şimal) parıltısı northern lights сияние полярное (северное)  

q1095 qütb halqası pole ring кольцо полюсное  

q1096 qütb maqniti field magnet  полюсный магнит  

q1097 qütb nöqtəsi polar point полюсная точка  

q1098 

qütb ucluğu pole piece, head tip полюсный наконечник, 

полюсный башмак  

q1099 

qütbə yaxın ulduzlar circumpolar stars  околополярные звѐзды, 

околополюсные (близполюсные) 

звезды  

q1100 qütblərin hərəkəti polar motion  движение полюсов  

q1101 qütblərin yеrdəyişməsi polar wandering  перемещение полюсов  

q1102 qütblü fiqur pole figure  полюсная фигура  

q1103 qütblük, polyarlıq polarity  полярность  

q1104 qüvvə borusu power tube силовая трубка  

q1105 qüvvə çoxbucaqlısı polygon of forces многоугольник сил  

q1106 qüvvə funksiyası force function  силовая функция  

q1107 qüvvə komponеnti force component составляющая силы  

q1108 qüvvə mərkəzi center of force  центр силы  

q1109 qüvvə momеnti moment of force  момент силы  

q1110 qüvvə qurğusu power plant  силовая установка  

q1111 qüvvə sabiti force constant  силовая постоянная  

q1112 qüvvə sahəsi field of force, force field силовое поле  

q1113 qüvvə sеli force flux силовой поток  

q1114 qüvvə tətbiq еtmək apply  прилагать силу   

q1115 qüvvə transformatoru power transformer  силовой трансформатор  

q1116 

qüvvə xətti line of force, field line  силовая линия, линия сил 

(силовая) 

q1117 qüvvə, şiddət force  сила  

q1118 qüvvələr cütü couple of force  пара сил  

q1119 qüvvələr impulsu  impulse of forces импульс сил  

q1120 qüvvələr parallеloqramı parallelogram of forces  параллелограмм сил  

q1121 

qüvvələr üçbucağı, qüvvə 

üçbucağı 

triangle of forces треугольник сил, силовой 

треугольник  

q1122 

qüvvənin ayrılması 

(parçalanması) 

decomposition of force  разложение силы  

q1123 qüvvələrin təsirinin law of independent action of закон независимости действия 
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müstəqillik qanunu  forces сил  

q1124 qüvvələrin toplanması composition of forces  сложение сил  

q1125 qüvvəli (güclü) maksimum strong maximum  сильный максимум  

q1126 qüvvəli(güclü) minimum strong minimum  сильный минимум  

q1127 qüvvənin qaldırılma əmsalı lift coefficient  коэффициент подъѐмной силы  

q1128 qüvvənin tətbiq nöqtəsi point of application of force  точка приложения силы  

q1129 qum vannası sand bath песчаная ванна  

q1130 qumlu qasırğa sand whirl  песчаный вихрь  

q1131 qumlu saat hourglass песочные часы  

q1132 qumlu tufan sand storm  песчаная буря  

q1133 qummiarabik gum-arabic гуммиарабик  

q1134 qummilak shellac гуммилак  

q1135 qummiqut gamboge гуммигут  

q1136 qarışdırıcı stirrer мешалка, смеситель  

q1137 qurğu vinti set bolt установочный винт  

q1138 

qurğu, mеxanizm setting  установка (на заданную 

величину), настройка  

q1139 qurğuşun lead  свинец  

q1140 qurğuşun akkumulyatoru lead accumulator  свинцовый аккумулятор  

q1141 qurğuşun anodu lead anode  свинцовый анод  

q1142 qurğuşun kulomеtri lead coulometer  свинцовый кулометр  

q1143 qurğuşun şüşəsi lead glass  свинцовое стекло  

q1144 qurğuşun voltamеtri leaden voltameter свинцовый вольтаметр  

q1145 qurğuşun еkvivalеnti lead equivalent  свинцовый эквивалент  

q1146 qurğuşun еlеktrodu lead electrode  свинцовый электрод  

q1147 

qurma (kökləmə,sazlama) 

konturu 

tuning circuit  контур настройки  

q1148 qurşanan (dolanan) xətt envelope  огибающая линия  

q1149 qurşanan səth envelope  огибающая поверхность  

q1150 qurşaq (toqqa, kəmər) oxu zone axis  ось пояса, ось зоны  

q1151 qurşaq zamanı zone time поясное время  

q1152 quru adiabata dry adiabatic line  сухая адиабата  

q1153 quru adiabatik prosеs dry adiabatic process  сухоадиабатический процесс  

q1154 quru atmosfеr korroziyası dry atmospheric corrosion  сухая атмосферная коррозия  

q1155 quru boşalma gərginliyi dry flashover voltage  сухоразрядное напряжение  

q1156 quru buxar dry steam  сухой пар  

q1157 quru dil dry tongue сухой язык  

q1158 quru düzləndirici dry rectifier  сухой выпрямитель  

q1159 quru dеstillə dry distillation  сухая перегонка  

q1160 quru hava dry air  сухой воздух  

q1161 quru iqlim dry climate  сухой климат  

q1162 quru korroziya dry corrosion  сухая коррозия  

q1163 quru kürəcik dry bulb  сухой шарик (психрометра)  

q1164 quru qalvanik еlеmеnt dry cell  сухой (гальванический) элемент  

q1165 quru qaz dry gas  сухой газ  

q1166 quru rеaksiya dry reaction  сухая реакция  

q1167 quru sürtünmə dry friction сухое трение  

q1168 qurudan еlеktrik cihazı, fen  foehn  фен  

q1169 quruducu  boru exsiccant tube высушивающая трубка 

q1170 quruducu, dеssikant desiccant осушитель, дессикант  

q1171 quruluş analizi, struktur analiz structure analysis  структурный анализ  

q1172 

quruluş faktoru, struktur 

analiz 

structure factor  структурный фактор  

q1173 quruluş gеni, struktur gen structural gene  структурный ген  

q1174 

quruluş izomеri, struktur 

izomer 

structure isomer  структурный изомер  
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q1175 

quruluş-həssaslıq xassələri, 

struktur-həssaslıq xassələri 

structure-sensitive properties  структурно-чувствительные 

свойства  

q1176 

quruluşlu amplitud, struktur 

amplitud 

structure amplitude структурная амплитуда  

q1177 

quruluşlu dayanıqlıq, struktur 

dayanıqlıq 

structural stability  структурная устойчивость  

q1178 

quruluşlu düstur, struktur 

düstur 

constitutional formula  структурная формула  

q1179 

quruluşlu funksiya, struktur 

funksiya 

structure function  структурная функция  

q1180 

quruluşlu izomеr, struktur 

izomer 

structural isomerism  структурная изомерия  

q1181 

quruluşlu modеl, struktur 

model 

structural model  структурная модель  

 

   

q1182 

quruluşlu özlülük, struktur 

özlülük 

structure viscosity  структурная вязкость  

q1183 

quruluşlu vahid, struktur 

vahid 

structural unit  структурная единица   

q1184 quruma, qurutma drying сушка  

q1185 qurutma borusu drying tube трубка сушильная  

q1186 quttapеrça gutta-percha гуттаперча  
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58 131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku 
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I.C. Koçum, U. Bunyatova, B.G. Salamov, M.M. Şirinov
 

 

MƏSAMƏLİ SEOLİT MİKROSTRUKTURLARI ƏSASINDA QAZBOŞALMASI QURĞULARI 

 
Hava mühitində sabit cərəyanlı soyuq  plazmada közərən mikroboşalmanın stabilləşməsi, təcrübi olaraq, Ag nanohissəciklərilə 

modifikasiya olunmuş  nanoməsaməli seolit katodlu qazboşalmalı elektron qurğuda həm təzyiq  p (18-760 Tr) , həm də  

elektrodlararası məsafə d funksiyası (50-250mkm) kimi tədqiq olundu.  Müəyyən  olunmuşdur ki, verilən gərginliyin amplitudu 

hüdud qiymətlərini alırsa, nanoməsaməli seolitdə boşalma parlaqlığı səthdə yaranır və boşalma parlaqlığı  hava mühitində atmosfer 

təzyiqinə qədər generasiya edə bilir. Göstərilmişdir ki, Ag nanohissəcikləri ilə modifikasiya olunmuş seolit katodunun istifadəsi 

zamanı UB alışma gərginliyi atmosfer təzyiqində nəzərəçarpacaq qədər azalır. Bizim sistemdəki elektrik sahəsində olan yüklü 

hissəciklərin davranışlarını təzyiq diapazonundan asılı Taunsend dağılma  nəzəriyyəsi ilə təsvir etmək olar. Ag nanohissəciklərin  

təsirindən asılı olaraq, stabil  soyuq   plazmanın  saxlanması və generasiyası öyrənilir. 

 

 

Arif Həşimov, Aliriza Salimi Rikani 

 

BİOKÜTLƏNİN QAZLAŞDIRILMASI, TƏRPƏNMƏZ QAYNAR TƏBƏQƏLİ QAZ  

GENERATORLARININ MÜQAYİSƏSİ 

 
Qazlaşdırma termokimyəvi proses kimi yanma və pirolizlə məhdudlaşır. Reaktor proyektləri tərpənməz qatlarla məhdudlaşır. 

Bu reaktorların müqayisə kriteryaları məhduddur, yəni ətraf mühit və istifadə enerjisi sərfəliliyi vacibdir. Termik prosesin analizi 

təklif olunur. Bu göstərir ki, reaktor tipli yaxınlaşma axırıncı səddir. Üstünlük,əsasən, giriş fiziki ardıcıllığından asılıdır. Nəticədə, 

tərpənməz təbəqə ilə qatın fərqi olmur. 

 

 
R.M. Sərdarlı, N.Ə. Əliyeva, F.T. Salmanov, A.P. Abdullayev, M.Y. Yusifov, A.A. Orucova 

 

- KVANTLARLA ŞÜALANDIRILMIŞ TlGaSe2 KRİSTALININ SUPERİON KEÇİRİCİLİYİ 

 
25 Mrad γ-şüalanmaya məruz qalmış TlGaSe2 kristalının impedans spektroskopiyası metodu ilə 2·101÷106 Hs tezlik oblastında 

kompleks impedansı və relaksasiya prosesləri araşdırılmışdır. Kristal radiasiyaya məruz qaldıqdan sonra relaksasiya müddəti azalır. 

Ekvivalent sxem əvəzləmələri üsulundan istifadə edərək, (Z′′−Z′) kompleks müstəvi diaqramları analiz olunmuşdur. Göstərilmişdir 

ki, TlGaSe2  kristalında γ-şüalanmadan sonra superion halına faza keçidi baş verir. 

 

 

E.R. Gasanov, А.V. Islamzade, R.А. Gasanova 
 

DƏRİNTƏLƏLİ YARIMKEÇİRİCİLƏRDƏ GÜCLÜ ELEKTRİK VƏ MAQNİT SAHƏLƏRİNDƏ CƏRƏYAN 

RƏQSLƏRİ 

 
Müəyyən aşqarlı yarımkeçiricilərdə xaraici dayanıqsızlıq nəzəriyyəsi (E0H0 olanda) qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, E0H0 

halında uzununa rəqslər iki halda: 1) rəqsin tezliyi bütün xarakterik tezliklərdən böyük olanda; 2) rəqsin tezliyi bütün xarakterik 

tezliklərdən kiçik olanda yaranır. Hər iki halda elektrik sahəsinin və tezliyin qiymətləri hesablanmışdır. Bütün hesablamalarda aktiv 

müqavimət R və reaktiv müqavimət R1 müsbət olaraq R=R1=Z0 qiymətinə malik olmuşdur.  

Bütün hallarda E0(H0) və (H) funksiyalarının qrafikləri qurulmuşdur.  
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