
ISSN  1028-8546

w
w
w
.p
hy
si
cs
.g
ov
.a
z

w
w
w
.p
hy
si
cs
.g
ov
.a
z

G.M. Abdullayev  Institute of Physics
Azerbaijan National  Academy of Sciences
Department of Physical, Mathematical and Technical Sciences

Fizika
Azerbaijan Journal of Physics

Volume XXIII, Number 2
Section:  Az
July, 2017



Published from 1995 

Ministry of Press and Information 

of Azerbaijan Republic, 

Registration number 402, 16.04.1997 

ISSN 1028-8546 
vol. XXIII, Number 02, 2017 

Series: Az 

  

Azerbaijan Journal of Physics 

Fizika 
G.M.Abdullayev Institute of Physics 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

Department of Physical, Mathematical and Technical Sciences 

 

HONORARY EDITORS 

 

Arif PASHAYEV 

 

EDITORS-IN-CHIEF 

 

Nazim MAMEDOV Chingiz QAJAR 

 

SENIOR EDITOR 
 

Talat MEHDIYEV 

 

INTERNATIONAL REVIEW BOARD 

 
Ivan Scherbakov, Russia Majid Ebrahim-Zadeh, Spain Talat Mehdiyev, Azerbaijan 

Kerim Allahverdiyev, Azerbaijan Firudin Hashimzadeh, Azerbaijan Vali Huseynov, Azerbaijan  

Mehmet Öndr Yetiş, Turkey Anatoly Boreysho, Russia Ayaz Baramov, Azerbaijan 

Gennadii Jablonskii, Buelorussia Mikhail Khalin, Russia Tofiq Mammadov, Azerbaijan 

Rafael Imamov, Russia Hasan Bidadi, Tebriz, Iran Salima Mehdiyeva, Azerbaijan 

Vladimir Man’ko, Russia Natiq Atakishiyev, Mexico Shakir Nagiyev, Azerbaijan 

Eldar Salayev,  Azerbaijan Tayar Djafarov, Azerbaijan Rauf Guseynov, Azerbaijan 

Dieter Hochheimer, USA Arif Hashimov, Azerbaijan Almuk Abbasov, Azerbaijan 

Victor  L’vov, Israel Javad Abdinov, Azerbaijan Yusif Asadov, Azerbaijan 

Vyacheslav Tuzlukov, South Korea Bagadur Tagiyev, Azerbaijan  

   

 

TECHNICAL EDITORIAL BOARD 
 

Senior secretary Elmira Akhundоva, Nazli Guseynova, Sakina Aliyeva,  

Nigar Akhundova, Elshana Aleskerova, Rena Nayimbayeva 

  

PUBLISHING OFFICE 

 

131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 

 

Tel.:        (99412) 539-51-63, 539-32-23  

Fax:        (99412) 537-22-92 

E-mail:   jophphysics@gmail.com 

Internet: www.physics.gov.az 

 

It is authorized for printing:  

 

 

Published at SƏRQ-QƏRB  

17 Ashug Alessger str., Baku 

Typographer  Aziz Gulaliyev 

 

Sent for printing on: __.__. 201_ 

Printing approved on: __.__. 201_ 

Physical binding:_________  

Number of copies:______200 

Order:_________ 

 

mailto:jophphysics@gmail.com
http://www.physics.gov.az/


AJP FİZİKA                                               2017                               volume XXIII №2, section: Az 

3 131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku 
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

 

GÜMÜŞ SULFİD NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN RİYAZİ 

 MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ TƏDQİQİ 

 

MƏHƏMMƏDƏLİ Ə. RAMAZANOV, ARZUMAN Q. HƏSƏNOV, FAİQ H. PAŞAYEV  

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan, Z.Xəlilov küç., 23,  

E-mail: hasanovarzuman@hotmail.com, 
 

(Ag2S)n nanohissəciklərinin elektron quruluşu molekulyar orbitallar metodunun variantlarından biri olan Genişlənmiş Hükkel  

metodu ilə tədqiq olunmuşdur. Molekulyar orbitallar nanohissəciyin atomlarınıın valent atom orbitallarının xətti kombinasiyaları şək-

lində axtarılmışdır. Xətti kombinasiyanın naməlum əmsalları molekulyar orbitallar metodunun tənlikləri həll olunaraq tapılmışdır. 

Hesablamalar nəticəsində (Ag2S)n nanohissəciklərinin orbital enerjiləri, ionlaşma potensialı, tam elektorn enerjisinin qiymətləri he-

sablanmışdır.  n = 2, 3, 4, 5, 6 olan hallar üçün nəzəri tədqiqatlar aparılmışdır. Hesablamaların nəticələri göstərir ki, n = 2, 3  oldqda 

(Ag2S)n nanohissəciyi möhkəm, n = 4, 5, 6 olduqda isə yumşaq elektrofil və stabil yarımkeçirici materiallardır.  

 

Açar sözlər: nanotexnologiya, kompüter modelləşdirmə, kvantmexaniki hesablama.  

PACS: 81.07.-b, 07.05.Tp, 03.67.Lx.  

UOT: 539.19.01 

 
NƏZƏRİ  METODOLOGİYA 

 

 Gümüş sulfid (Ag2S)n nanohissəcikləri öz xassələrinə 

görə geniş tətbiq sahələrinə malikdir [1]. Bu nanohissə-

ciklər rəngləyici maddələrin, elektron sxemlərin və s. ha-

zırlanmasında geniş istifadə oluna bilər. Nanohissəcik-

lərin elektron quruluşunun kvantmexaniki öyrənilməsinin 

böyük əhəmiyyəti vardır [2, 3]. Bu işdə  (Ag2S)n  nanohis-

səciklərinin elektron quruluşu kvantmexaniki tədqiq olun-

muşdur. Məlumdur ki, nanohissəciklərin quruluşu və xas-

sələri nanohissəcikdəki atomların sayı və ölçüsü ilə müəy-

yən olunur. Atomların sayını müəyyən etmək üçün isə 

müxtəlif üsullar mövcuddur. Ag və S atomlarının kova-

lent radiuslarının qiymətlərini bilərək (rAg=0,134nm, 

rS=0,102nm) iki Ag və bir S atomlarınının təqribi olaraq 

yerləşdiyi kürənin radiusunu şəkil 1-dən istifadə edərək 

təyin etmək olar. ACD-də r=AC/2. Bu düzbucaqlı üçbu-

caqda 22 CDADAC  ; AD=4rAg və CD2(rAg+rS) 

götürmək olar. Beləliklə, r=0,357 nm alarıq. Nanohissə-

cikdəki atomların sayı təqribi olaraq 

3

r

R
n 








  düsturu 

ilə hesablana bilər. Burada R kürə formalı (Ag2S)n  nano-

hissəciyinin radiusu, r  isə kürə formalı hesab olunan 

Ag2S-nin radiusudur. R=0,649 nm olduqda, n=6 alınır və 

bütün gümüş və kükürd atomlarının sayı isə N=18 olar. n-

dən asılı olaraq (Ag2S)n nanohissəciklərinin nəzəri mode-

lini qurmaq olar. Şəkil 2-də n=6 olan hal üçün (Ag2S)6 na-

nohissəciyinin modeli verilmişdir. Təqdim olunan işdə 

gümüş sulfid (Ag2S)n nanohissəciyinin elektron quruluşu 

və xassələri Genişlənmiş Hükkel metodu ilə öyrənilmişdir 

[4, 5]. Genişlənmiş Hükkel metodu molekulyar orbitallar 

(MO) metodunun sadə yarımempirik variantıdır. MO me-

todunda hesab olunur ki, molekulda hər bir elektron mole-

kuldakı nüvələrin və digər elektronların yaratdığı müəy-

yən effektiv sahədə başqa elektronlardan asılı olmadan 

hərəkət edir. Molekulda elektronun halı molekulyar orbi-

tal adlanan birelektronlu dalğa funksiyası ilə təsvir olunur. 

Onlar çoxmərkəzli funksiyalardır. Belə ki, molekulyar or-

bitalların ifadəsinə elektronun müxtəlif atom nüvələrindən 

olan məsafələri daxil olur. Molekulyar orbitalların axta-

rılmasının müxtəlif variantları mövcuddur. Onlardan biri 

də Ui molekulyar orbitallarını molekula daxil olan atomla-

rın atom orbitallarının xətti kombinasiyası şəklində axta-

rılması metodudur (MO LCAO yaxınlaşması) [7, 8]: 
 

                 



m

1q

qqii cU               (1) 

 

burada Cqi - naməlum əmsallar, q - isə bazis funksiyaları 

kimi seçilən atom orbitallarıdır. Molekulların elektron 

quruluşunun kvantmexaniki hesablamalarında adətən va-

lent elektronların atom orbitallarını nəzərə almaqla ki-

fayətlənirlər. Atom orbitalları olaraq Gauss funksiyaların-

dan istifadə olunmuşdur [5]. n-in hər bir qiyməti üçün 

MO metodunun tənlikləri həll olunaraq Cqi əmsaları və i 

enerjiləri tapılmışdır. n=6 olan hal üçün orbital enerjilərin 

qiymətləri cədvəl 1-də verilmişdir. i -lərin qiymətlərin-

dən istifadə edərək (Ag2S)n nanohissəciklərinin tam 

elektron enerjisini, ionlaşma potensialının qiymətlərini 

hesablamaq, mexaniki, elektrik, maqnit  xassələrini və s. 

tədqiq etmək olar.  

 
Şəkil 1. Ag2S hissəciyi  və sulfid (Ag2S)n  nəzəri modelləri. 
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Şəkil 2. (Ag2S)n nanohissəciyinin modelləri(n=6, N=18. 

 

 

                                                                                                                                                           Cədvəl 1. 
 

 (Ag2S)6 nanohissəciyi üçün orbital enerjilərin I qiymətləri (a.v.) 

40...,,2,1i

 

80,...,42,41i  120,...,82,81i  162,...,122,121i

 

-20.750460 

-20.750320 

-20.646199 

-20.564838 

-20.564613 

-20.477746    

-14.802776    

-14.655415    

-14.589451    

-14.589266 

-14.559562    

-14.559357    

-14.483707    

-14.448351    

-14.448153 

-14.423784    

-14.423631    

-14.408189    

-14.265589    

-14.265419 

-14.221874    

-14.046000    

-14.045602    

-13.758052    

-13.733302 

-13.630178    

-13.547870    

-13.449192    

-13.349201    

-13.349171 

-13.329997    

-13.273384    

-13.250565    

-13.250489    

-13.236800 

-13.236776    

-13.140884    

-13.093611    

-13.093563    

-13.022821 

-13.022777 

-13.005531 

-13.005449 

-12.944622 

-12.944580 

-12.671110 

-12.670842 

-12.563656 

-12.563542 

-12.440763 

-12.440446 

-12.412270 

-12.367412 

-12.229629 

-12.229507 

-12.182045 

-12.182024 

-12.135542 

-12.135491 

-12.133106 

-12.066507 

-12.044165 

-12.044102 

-11.889147 

-11.888754 

-11.878882 

-11.855129 

-11.854934 

-11.850003 

-11.692513 

-11.624917 

-11.569060 

-11.568923 

-11.553907 

-11.553715 

-11.362231 

-11.362191 

-10.970448 

-10.928203 

-10.927960 

-10.778826 

-10.778650 

-10.405552 

-10.199027 

-9.055158 

-8.878267 

-8.517015 

-8.516745 

-8.282917 

-8.282577 

-8.060901 

-8.060765 

-7.871468 

-7.827384 

-7.751411 

-7.751356 

-7.731060 

-7.625200 

-7.624994 

-7.511059 

-7.511038 

-7.360955 

-7.340623 

-7.323359 

-7.323210 

-7.315710 

-7.273874 

-7.273634 

-7.254545 

-7.254394 

-7.091135 

-7.051483 

-7.051219 

-7.050118 

-7.000584 

-6.966450 

-6.082653 

-6.082408 

-5.653584 

-5.653470 

-3.568621 

-3.568071 

-3.475206 

-3.474933 

-3.169182 

-3.074863 

-2.168614 

-2.167796 

-1.988418 

-1.406549 

0.080675 

0.081157 

1.520197 

3.226012 

3.226506 

3.302645 

7.148456 

7.584502 

7.584693 

9.122599 

9.123298   

  13.054543    

16.768745    

16.771139    

26.375535 

26.377178    

33.392652    

33.394564    

45.168993    

45.175979 

56.737670    

56.740160    

65.468229    

65.473695    

65.583026 

66.913026    

71.725167    

71.726495    

72.824883   

109.847994 

147.321184   

177.710651 

 

 

 

 



GÜMÜŞ SULFİD NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ TƏDQİQİ 

5 

(Ag2S)n NANOHISSƏCİYİ ÜÇÜN  

HESABLAMALAR VƏ NƏTİICƏLƏRIN ANALİZİ 

 

Hesablamalar nəticəsində (Ag2S)n nanohissəciyin or-

bital enerjiləri, ionlaşma potensialı, tam elektron enerjisi-

nin qiymətləri hesablanmışdır. (Ag2S)n  nanohissəciyinin 

elektronları ən aşağı enerji səviyyəsindən başlayaraq iki-

iki səviyyələrdə yerləşdirilir. Elektronlar tərəfindən tutul-

muş ən yuxarı molekulyar orbitalın enerjisi: HOMO və ən 

aşağı boş molekulyar orbitalın enerjisi: LUMO müəyyən 

edilmişdir. Nanohissəciyin ionlaşma potensialı:  

Ip=-HOMO, qadağan olunmuş zonanın qiyməti  

Eg=LUMO-HOMO  hesablanmışdır. (Ag2S)6   üçün qadağan 

olunmuş zonanın qiyməti Eg=1,143869eV alınmışdır. Bu 

da  elmi ədəbiyyatdan məlum Eg=0,88-1,21eV  [1] qiymə-

ti ilə yaxşı uyğun gəlir. Bu isə (Ag2S)n  nanohissəciyinin 

yarımkeçirici material olduğunu göstərir. Möhkəmlik 

gE
2

1
  və nanohissəciyinin şüalandıra biləcəyi foto-

nun dalğa uzunluğu nm10
E6,1

hc 28

g

 





 

düsturu ilə 

hesablana bilər. Burada h - Plank sabiti,  c - işığın vaku-

umda sürətidir. -nı hesablayarkən, Eg-nın eV ilə qiymət-

lərindən istifadə olunur.  <1eV olduqa yumşaq,  >1eV 

olduqda isə mökəm material hesab olunur. Hesablamalar 

nəticəsində (Ag2S)2 və (Ag2S)3 möhkəm, (Ag2S)4 , (Ag2S)5 

və (Ag2S)6  yumşaq materiallar olduğu müəyyən olun-

muşdur. n = 2, 3, 4, 5, 6 hər bir qiyməti üçün LUMO<0 

olduğuna görə, (Ag2S)n  nanohissəcikləri elektrofildir. 

(Ag2S)n  nanohissəciyinin stabilliyi  

 

   SAg
n

S)
2

(Agn2 EE2nES)(AgE 
 

 

düsturu ilə hesablanır. E((Ag2S)n) > 0 olduqda material 

qeyri stabil, E((Ag2S)n) < 0 olduqda material stabil he-

sab olunur. Tədqiq olunan nanohissəciklər stabil alınmış-

dır. (Ag2S)6 nanohissəciyinin orbital enerjisinin qiymətləri 

cədvəl 1-də verilmişdir. (Ag2S)n nanohissəcikləri üçün he-

sablamaların nəticələri cədvəl 2-də verilmişdir. Stabilləş-

mə parametrinin, qadağan olunmuş zonanın və şüalanan 

fotonun dalğa  uzunluğunun qiymətinin nanohissəcikdəki 

atomların sayından (N) asılılıq qrafiklərini qura bilərik 

(şəkil 3). 

 

                                                                                                                                                                           Cədvəl 2.   

 (Ag2S)n nanohissəcikləri üçün alınmış nəticələr 

 
 

 

 

 

 
Şəkil 3. Stabilləşmə parametrinin, qadağan olunmuş zonanın və şüalanan fotonunun dalğa  uzunluğunun qiymətinin  

           nanohissəcikdəki atomların N sayından asılılığı 
 

 

          

NƏTİCƏ 

 

 (Ag2S)n nanohissəciyinin elektron quruluşu Genişlən-

miş Hükkel metodu ilə öyrənilmişdir. Nanohissəciklərin 

orbital enerjiləri, ionlaşma potensialı, tam elektorn enerji-

sinin qiymətləri  hesablanmışdır. Hesablamaların nəticələ-

ri göstərir ki, n = 2, 3  olduqda (Ag2S)n nanohissəcikləri 

möhkəm, n = 4, 5, 6 olduqda isə yumşaq elektrofil və sta-

bil yarımkeçirici materiallardır. Bu materiallar müxtəlif 

elektron sxemlərin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.  

 Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, (Ag2S)n arasında ən 

stabili olan n=6 olduqda alınır. Nanohissəciklərin ölçüləri 

və kütlələri artdıqca, enerji səviyyələri arasında fərq azalır 

və qadağan olunmuş zonanın qiyməti də azalır Bu da 

kvantmexaniki təsəvvürlərə uyğun gəlir. 

        

_____________________________
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Mahammadali A. Ramazanov, Arzuman G. Gasanov, Faig G. Pashayev 

 

THE MATHEMATICAL MODELLING AND INVESTIGATION  

OF SULFIDE SILVER NANOPARTICLES 

 
The electronic structure of the (Ag2S)n nanoparticles were investigated by semi-empirical Generalized Hukkel method. This 

method is a variant of the molecular orbitals method. Molecular orbitals are represented as a linear combination of valence atomic 

orbitals of the atoms of the nanoparticle. The numerical values of the unknown coefficients of the linear combination are found by 

solution of equations of molecular orbitals method. The orbital energies, potential ionization, the total electronic energy of (Ag2S)n 

nanoparticles  were calculated. The results show that  at n=2 and n=3 the (Ag2S)n nanoparticles are hard and  that  at n=4, 5 and 6 are  

soft, electrophile and stable semiconducting materials. 

 

 

Махаммадали А. Рамазанов, Арзуман Г. Гасанов, Фаиг Г. Пашаев 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИСЛЕДОВАНИЕ 

НАНОЧАСТИЦ СУЛЬФИДА СЕРЕБРА 

 
Исследовано электронное строение наночастицы (Ag2S)n расширенным полуэмпирическим методом Хюккеля, являю-

щимся одним из вариантов метода молекулярных орбиталей. Молекулярные орбитали представлены в виде линейной ком-

бинации валентных атомных орбиталей атомов наночастицы. Численные значения  неизвестных коэффициентов линейной 

комбинации найдены решением уравнений метода молекулярных орбиталей. В результате расчетов вычислены орбиталь-

ные энергии, потенциал ионизации, полная электронная энергия наночастицы (Ag2S)n. Результаты расчетов показывают, что 

при n=2 и n=3 наночастицы (Ag2S)n являются жесткими и при n=4, 5 и 6 мягкими, электрофильными и устойчивыми полу-

проводящими материалами.  

 
Qəbul olunma tarixi: 27.03.2017 
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BaTiO3 VƏ BaMnO3 POLİKRİSTALLARININ  

NEYTRON DİFRAKSİYASI İLƏ TƏDQİQİ  
 

S.H. CABAROV  

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

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

BaTiO3 və BaMnO3 birləşmələrinin kristal quruluşları otaq temperaturunda neytron difraksiyası metodu ilə tədqiq edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, BaTiO3 normal şəraitdə, P4mm fəza qəfəsli tetraqonal simmetriyaya malikdir. Qəfəs parametrləri: 

a=3.9872(4) Å, c = 4.0314(5) Å qiymətlərinə uyğundur. BaMnO3 birləşməsi isə normal şəraitdə, R-3m fəza qəfəsli romboedrik sim-

metriyaya malikdir. Qəfəs parametrləri: a = 5.6786(3) Å, c = 35.3076(5) Å qiymətlərinə uyğundur. Hər bir birləşmə üçün atom koor-

dinatları və atomlararası məsafələr təyin edilmişdir.   

 

Açar sözləri: BaTiO3, BaMnO3, kristal quruluş, atom koordinatları, neytron difraksiyası. 

PACS: 81.40.Vw, 61.05.С-, 77.80.B- 

 

1. GİRİŞ 

 

BaTiO3 məlum seqnetoelektrik materiallar arasında 

ən çox öyrənilən, dielektrik və seqnetoelektrik xassələrinə 

görə keramika texnologiyaları sənayesində geniş tətbiq 

edilən seqnetoelektrik materialdır. Barium titanat mürək-

kəb faza çevrilmələri nümayiş etdirən, çoxfunksiyalı ma-

raqlı oksiddir [1]. BaMnO3 birləşməsi də aşağı tempera-

turlar oblastında (TN < 230 K) antiferromaqnit xassələri 

göstərən materialdır [2]. BaTiO3 və BaMnO3 birləşmələri-

nin hər ikisi ABO3 ümumi formulu olan perovskit kristal 

quruluşa malikdirlər. Perovskit quruluşun əsasını BO6 ok-

taedrləri təşkil edirlər ki, bu quruluşlu maddələrin fiziki 

xassələri əsasən BO6 oktaedrlərinin müəyyən bucaq qədər 

çevrilmələrindən və atomların ideal mövqelərindən müəy-

yən qədər sürüşmələrindən asılıdırlar [3]. Perovskitlərdə 

B atomlarının BO6 oktaedrlərinin mərkəzindən müəyyən 

qədər sürüşməsi nəticəsində spontan polyarlaşma əmələ 

gəlir ki, bu cür maddələrdə seqnetoelektriklik (və ya anti-

seqnetoelektriklik) müşahidə edilir (PbTiO3 , NaNbO3 və 

s.) [4, 5]. BO6 oktaedrlərinin mərkəzindən duran B atom-

ları maqnit xassələrinə malik atomlar (Mn, Fe və s.) oldu-

ğu zaman perovskitlərdə uzaq maqnit nizamlılığı yaranır 

ki, bu cür maddələrdə ferromaqnetizm (və ya antiferro-

maqnetizm) müşahidə edilir (BiMnO3, YMnO3 və s.) [6, 

7]. 

Perovskit quruluş nə qədər sadə görünsə də, bu bir-

ləşmələrdə baş verən müxtəlif fiziki hadisələri atom 

səviyyələrində öyrənmək üçün, bu birləşmələrin kristal 

quruluşlarının, atomlararası məsafələrinin və bucaqlarının 

dəqiq öyrənilməsi vacibdir. Təqdim edilən işdə, BaTiO3 

və BaMnO3 birləşmələrinin kristal quruluşları neytron dif-

raksiyası ilə tədqiq edilmişdir. Maqnit xassələrinə malik 

Mn
4+

 ionları ilə diamaqnit Ti
4+

 ionlarının kristal quruluş-

larına və atomlararası məsafələrə təsirləri öyrənilmişdir.      

 

2.TƏCRÜBƏ 

 

Polikristal BaTiO3 və BaMnO3 nümunələri standart 

üsullarla bərkfazalı reaksiya şəklində sintez edilmişdir. 

Yüksək təmiz ВаСО3, TiO2 və MnO tozları stexiometrik 

miqdarda götürülmüş və həvəngdəstədə qarışdırılmışdır. 

Bu qarışıq, 1320 K-də 24 saat ərzində qızdırılmışdır. Son-

ra alınmış birləşmə bərk halda sıxılmış və 5 saat açıq ha-

vada 1570 K-də tablanılmışdır.  

Sintez edilmiş BaTiO3 və BaMnO3 birləşmələrinin 

toz nümunələri otaq temperaturunda neytron difraksiyası 

metodu ilə tədqiq edilmişdir. Neytron difraksiyası meto-

du, ənənəvi rentgen və elektron difraksiyasından bir sıra 

üstünlüklərə malikdir:  

 neytronların nüvələrdən səpilməsi hesabına, hətta 

yüngül element atomlarını (H, Li və s.) belə görmək 

imkanı,  

 elementlərin dövri cədvəlində qonşu sıra nömrəsi 

olan atomların biri-birindən seçilməsi və s. 

Neytron tədqiqatları İBR-2 impuls reaktorunun 

(Neytron Fizikası Laboratoriyası, Birləşmiş Nüvə Tədqi-

qatları İnstitutu, Dubna, Rusiya) DN-12 difraktometrində 

aparılmışdır. Neytron dəstəsi, xüsusi güzgülərdən hazır-

lanmış neytron kanalı vasitəsilə nümunənin üzərinə salı-

nır. Quruluş məlumatları, alınmış difraksiya xəttlərinin 

dəyişikliyi ilə təyin olunur. Nümunə neytron dəstəsi vasi-

təsilə şüalandırılır. Nümunədən səpilən şüa He-dan hazır-

lanmış qaz detektoru vasitəsilə qeyd edilir. Qeydedici de-

tektorun Breq bucağı α = 90
o
, Δd/d = 0.015-dir. Spektrlər, 

2 saat ərzində qeydə alınmışdır. Alınmış spektrlər çoxka-

nallı analizatorda saxlanılmışdır və sonradan FullProf 

proqramı vasitəsilə Ritveld metodu ilə analiz olunmuşdur 

[8]. 

 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 

BaTiO3 və BaMnO3 birləşmələrinin otaq temperatu-

runda, normal şəraitdə neytron difraksiyası metodu ilə 

alınmış spektrləri şəkil 1-də göstərilmişdir. Alınmış 

spektrlərə əsasən birləşmələrin kristal quruluşları Ritveld 

metodu ilə təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bari-

um titanat otaq temperaturunda P4mm fəza qruplu tetra-

qonal kristal quruluşa malikdir. Barium manqanat isə otaq 

temperaturunda R-3m fəza qruplu romboedrik kristal qu-

ruluşa malikdir. Qəfəs parametrləri BaTiO3 üçün: 

a=3.9872(4)Å, c=4.0314(5) Å qiymətlərinə, BaMnO3 üçün: 

a=5.6786(3) Å, c = 35.3076(5) Å qiymətlərinə uyğundur ki, 

bu da əvvəlki nəticələrə uyğun gəlir [1, 9]. Hər iki bir-

ləşmə üçün atom koordinatları cədvəl 1-də verilmişdir.  

BaTiO3 birləşməsinin kristal quruluşu, PbTiO3 klas-

sik seqnetoelektrikinin kristal quruluşuna çox uyğun gəlir 

[10] və perovskit seqnetoelektriklərin tipik quruluşunu 

əmələ gətirirlər. Bu birləşmələrin kristal quruluşlarında 

TiO6 oktaedrləri əsas rol oynayırlar (şəkil 2). Ti atomları-
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nın oktaedrin mərkəzindən sürüşməsi nəticəsində spontan 

polyarlaşma əmələ gəlir ki, onun nəticəsində də seqneto-

elektrik xassələr yaranır.     

 

 
 

Şəkil 1. BaTiO3 və BaMnO3 toz nümunələrinin otaq tem- 

             peraturunda neytron difraksiyası spektrləri. 

 

                                                    Cədvəl 1.  

BaTiO3 və BaMnO3 birləşmələrinin otaq 

 temperaturunda atom koordinatları. 
 

Atom x y Z 

BaTiO3 

Ba 0 0 1 

Ti 0.5 0.5 0.5274(4) 

O1 0.5 0.5 0.9993(6) 

O2 0.5 0 0.5125(2) 

 BaMnO3 

Ba1 0 0 0 

Ba2 0 0 0.1337(1) 

Ba3 0 0 0.2653(1) 

Mn1 0 0 0.3618(1) 

Mn2 0 0 0.4316(2) 

Mn3 0 0 0.5 

O1 0.5 0 0 

O2 0.1860(2) -0.1860(2) 0.0642(2) 

O3 0.4833(3) -0.4833(3) 0.1328(2) 

 

 

 
 

Şəkil 2. BaTiO3 birləşməsiinin otaq temperaturunda kristal  

             quruluşu. Ba atomları göy rənglə, O atomları qır- 

             mızı rənglə göstərilmişdir. Ti atomları oktaedrin  

             daxilində yerləşirlər.  

                                                            Cədvəl 2.  

BaTiO3 və BaMnO3 birləşmələrinin atomlarının 

arasındakı məsafələr. 
 

BaTiO3 birləşməsində atomlararası məsafələr, Å 

Ba – O1 2.819(4) × 4 

Ba – O2 2.799(4) × 4 

Ba – O2  2.871(2) × 4 

Ba – Ti 3.402(7) × 4 

Ba – Ti 3.531(3) × 4 

Ti – O1 1.902(5) × 1 

Ti – O1 2.128(9) × 1 

Ti – O2 1.994(5) × 4 

BaMnO3 birləşməsində atomlararası məsafələr, Å 

Mn1 – O1 1.923(2) × 3 

Mn1 – O2 1.921(3) × 3 

Mn2 – O2 1.883(4) × 3 

Mn2 – O3 1.914(5) × 3 

Mn3 – O3 1.899(5) × 6 

Ba1 – O1 2.839(3) × 6 

Ba1 – O2 2.913(5) × 6 

Ba2 – O2 3.061(6) × 3 

Ba2 – O3 2.844(2) × 6 

Ba2 – O3 2.970(5) × 3 

Ba3 – O1 2.908(3) × 3 

Ba3 – O2 2.849(3) × 6 

Ba3 – O3 2.912(5) × 3 

 

 
 

Şəkil 3. BaMnO3 birləşməsinin otaq temperaturunda kris- 

              tal quruluşu. Ba atomları göy rənglə, O atomları  

              qırmızı rənglə, pentamerlərin daxilində yerləşən               

             Ti atomları isə boz rənglə göstərilmişdir.  
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Cədvəl 2-də BaTiO3 birləşməsində atomlararası mə-

safələrin qiymətləri verilmişdir. Ti və O1 atomlarının ara-

sındakı məsafəyə nəzər salsaq görərik ki, müxtəlif O1 

atomları Ti atomundan fərqli məsafələrdə yerləşmişdirlər. 

Bu, onu göstərir ki, Ti atomları oktaedrin mərkəsində ide-

al formada yerləşməmişdir və O1 atomlarından birinə tə-

rəf sürüşmüş formadadır. BaMnO3 kristallarında isə bu 

mənzərə daha mürəkkəb xarakter alır (şəkil 3). Oktaedrlər 

birləşərək petraedrlər əmələ gətirdiyinə görə, onların mər-

kəzlərində duran Mn atomları maqnit nizamlılıqları əmələ 

gətirirlər. Ona görə də, BaMnO3 birləşməsi otaq tempera-

turundan bir qədər aşağı temperaturlarda (~230 K) maqnit 

xassələrinə malik olurlar [2].     

Neytron tədqiqatları göstərdi ki, BaTiO3 və BaMnO3 

birləşmələri ümumi forma (ABO3) cəhətdən oxşar olsalar 

da, kristal quruluşlarında çox fərqlənirlər. Onların fiziki 

xassələrindəki fərqlər də, atom səviyyələrindəki fərqlə 

bağlı olur.  Mn
4+

 ionlarının ion radiusu RMn=0.54 Å və 

Ti
4+

 ionlarının ion radiusu RTi=0.65 Å biri-birindən kifa-

yət qədər fərqlənirlər [11]. Bildiyimiz kimi, ion radius-

larının fərqlənməsi, kristal quruluşa birbaşa təsir göstərir.  

 

4. NƏTİCƏ 

 

Beləliklə, toz halında olan BaTiO3 və BaMnO3 bir-

ləşmələrinin kristal quruluşları otaq temperaturunda neyt-

ronoqrafiya ilə öyrənilmişdir. Hər bir nümunənin simmet-

riyası, qəfəs parametrləri və atom koordinatları müəyyən 

edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Ti
4+

 və M
4+

 ionlarının 

ion radiuslarının fərqinə görə, bu birləşmələrin kristal qu-

ruluşlarında böyük fərqlər meydana çıxır. BaMnO3 kris-

talları BaTiO3 kristallarından fərqli simmetriya və qəfəs 

parametrlərinə malik olmaqla yanaşı, həm də uzaq maqnit 

nizamlılığının əmələ gəlməsi üçün mühüm hesab olunan 

petramerlərə malik olurlar.  

____________________________ 
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POLYCRYSTALLINE BaTiO3 AND BaMnO3 STUDY BY NEUTRON DIFFRACTION 

 
The crystal structures of BaTiO3 and BaMnO3 compounds were studied by neutron diffraction. It is established that BaTiO3 at 

normal conditions has tetragonal symmetry with the spatial group P4mm. The value of the lattice parameters: a=39872(4) Å, 

c=40314(5) Å are corresponding. The BaMnO3 compound at normal conditions has a rhombohedral symmetry with the space group 

R-3m. The value of the lattice parameters: a=56786 (3) Å, c=353076(5) Å are corresponding. The coordinate atoms and the 

interatomic distances for each compound are determined. 

 

С.Г. Джабаров 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВаTiO3 И BaMnO3  

МЕТОДОМ НЕЙТРОННОЙ ДИФРАКЦИИ 

 
Методом нейтронной дифракции исследованы кристаллические структуры соединениях BaTiO3 и BaMnO3. Установле-

но, что BaTiO3 при нормальных условиях обладает тетрагональной симметрией с пространственной группой P4mm. Значе-

ние параметры решеки: а = 39872(4) Å, с = 40314(5) Å соответственны. Соединение BaMnO3 при нормальных условиях, об-

ладает ромбоэдрической симметрией с пространственной группой R-3m. Значение параметры решеки: а=56786(3) Å, 

c=353076(5) Å соответственны. Определены координаты атомов и межатомные расстояния для каждых соединений.  
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CuAlS2 monkristalının Volt-Amper xarakteristikasına  -radiasiyanın təsirindən sonra, yönəldici sahədən asılı olmayan doyma 

cərəyanı müşahidə olunmuşdur. Təmiz nümunəni ifadə edən volt-amper xarakteristikanın rezonans tipli omik  asılılığı, şüalanmadan 

sonra xətti olmayan asılılıqla əvəz olunmuşdur. Aparılmış coxillik təcrübələrə istinadən deyə bilərik ki, dəyişmə şüalanmadan sonra 

nümunənin polyarizasiyası hesabına yaranır. Bu isə  -aşqarlanmadan sonra boş zonaya yaxın olan donor, dolu zonaya yaxın olan 

akseptor tipli defektlərin konsentrasiyasının artması hesabına olur.       

              

Açar sözlər: Volt-Amper xarakteristikası, donor, akseptor, elektirik sahəsi, defekt. 

PACS:  61.80.Ed 

 

Son illər almazabənzər quruluşlu yarımkeçiricilər 

tədqiqatçıların diqqətini cəlb etməyə başlamışdır [1]. Hə-

min qrupa daxil olan birləşmələrin bir qismi, A
I 
B

III 
C

VI
2 

ümumi fofmulu ilə ifadə olunur. Onlardan biri də CuAlS2 

–dir. O, Mg0,5ZnO,5S-in analoqudur [2]. Birləşmələr ilk 

dəfə T. Xan və əməkdaşları  tərəfindən alınmışdır, əksə-

riyyəti, o cümlədən CuAlS2 p-tip keçiriciliyə malikdir, 

xalkoprit strukturunda kristallaşır [3]. İstisna olaraq bir-

ləşmələrin bəziləri həm p-tip, həm də n-tip ola bilər [4]. 

Kristallarda güclü ikiqat sınma müşahidə olunmuşdur, bu 

xassə qeyri  xətti optika  üçün, xüsusi əhəmiyyətə malik-

dir [5]. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, ob-

yektlərdə atomlar arasındakı qarşılıqlı təsir zamanı kova-

lent qüvvələr üstünlük təşkil edir [6]. Bu maddələrin üs-

tün cəhətlərindən biri  də ondan ibarətdir ki, bağlı zonanın 

daxilində çoxlu sayda  energetik səviyyələr mövcuddur. 

Bunlar passiv və aktiv rekombinasiya mərkəzləri, bir də 

yapışma səviyyələridir [7]. Birləşmələr düzgün zona qu-

ruluşuna malikdir və mütləq ekstremumları, Brillüen zo-

nasının  Г nöqtəsində yerləşir. A
I
B

III
C2

VI
 birləşmələrində, 

birinci və üçüncü qrupa daxil olan metal atomları tetraedr 

əmələ gətirir, mərkəzdə isə kükürd atomu yerləşir. Zona 

quruluşunun ümumi mənzərəsi hörmətli alimimiz  

F.Həşimzadə tərəfindən tədqiq olunmuşdur [8]. CuAlS2 

birləşməsi  Bricmen-Stokbarqer üsulu ilə yetişdirilmişdir. 

Maddələrin təmizlik faizi aşağıdakı kimidir: Cu-99,999%,  

Al-99,9999, S-99,9999%. Ərimə temperaturu 1373K  

aşağı temperatur isə 973K olmuşdur. Ampula qızdırıcı 

sistemin daxilində 4mm/saat sürətlə hərəkət edir. Reaksi-

ya 42 saat davam etmişdir. Ampula sistem söndürüldük-

dən 8 saat sonra çıxarılmışdır. Yeni alınmış maddə ölçmə-

lər üçün hazır vəziyyətə gətirilmiş, səthi (M14) karbid bor 

tozu ilə hamarlanmışdır. Tərkibi HCl+HNO3 (1:1) nisbə-

tində olan məhlulda 40 saniyə saxlanılmış, distillə edilmiş 

suda yuyulmuş, sonra isə xüsusi peçdə qurudulmuşdur. 

Nümunənin otaq temperaturunda müqaviməti R=20 Om-

dur, ölçüləri isə 1x0,5x2mm
3
 tərtibindədir. Rentgen anali-

zinin nəticəsi göstərdi ki, aldığımız nümunə kristaldır, 

parametirləri ədəbiyyatda olanlarla uyğunluq təşkil edir 

(şəkil 1). Yeni alınan kristalın parametrləri aşağıdakı ki-

midir: a=b=5,32Å, c=10,39Å. Fəza simmetrya qrupu 

(42m)-dir. Obyektin kristal olması, işığın Raman səpilmə-

si üsulu ilə alınmış spektri ilə də təsdiq olunur (şəkil 2). 

MÖVZUNUN AKTUALLIĞI 
 

Alınma texnologiyası çətin olan bu tip birləşmələrin 

tətbiq üçün imkanları böyükdür. Klassik yarımkeçiricilər-

dən fərqli olaraq, ikiqat sınma kimi üstün xassəyə malik-

dirlər. Bu xassə qeyri-xətti fizika üçün böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Tədqiq olunan obyekt simmetriya mərkəzi ol-

mayan kristallar qrupuna daxil olduğundan, xarici təsir 

hesabına elektrik, fotoelektrik və optik xassələrdə yaranan 

kəskin dəyişmələr, son zamanlar tədqiqatçıların diqqətini 

cəlb etməyə başlamışdır. 

 

MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU 
 

CuAlS2 monokristalında yönəldici sahənin təsirindən 

sonra yaranan simmetrik rezonans paketinin əmələ gəlmə 

səbəbini araşdırmaq; sonra isə bu xassələrin xarici elek-

tromaqnit sahəsinin, kənardan təsiri ilə idarə olunmasına 

əsaslanan detektorların iş prinsipinin işlənib hazırlanması-

nı təmin etmək. 

 

TƏCRÜBƏNİN APARILMASI 
 

Volt-Amper xarakteristikasını ölçmək üçün, nümu-

nələrə gümüş pasta ilə qoyulan kontakt, ölçülən tempe-

ratur intervalında omikdir. Yönəldici sahə sabit cərəyan 

mənbəyindən verilir. Həmin sahə geniş intervalı əhatə 

edir (1-300V/sm). Hər 10V-dan bir cərəyanın qiyməti 

mikrovoltnanoampermetrlə qeyd olunur, sonra isə, hər bir 

fotonun enerjisi 1,25 MeV olan  -şüaları ilə şüalandırılır. 

Təcrübələr yenidən təkrar olunur. Verilən izahatın meto-

dikası şüalanmış və şüalanmamış nümunələrin ölçülərinin 

müqayisəsinə əsaslanır.  

 

ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 
 

 İlkin nümunədə V/A-xarakteristikanı ölçərkən hər 

10V-dan bir yönəldici sahənin qiymətini və hər yeni ölçü-

dən sonra nümunənin müqavimətini artırırıq. Bu zaman 

cərəyanın qiyməti pilləli olaraq artır (şəkil 3) və bu döyü-

nən cərəyan paketləri formasında olur. Sahənin qiyməti-

nin artmasına uyğun, cərəyanın qiymətinin eksponensial 

artması yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının artdığını gös-

tərir.

mailto:gasımoglu@yahoo.com


 -RADİASİYANIN CuAlS2 MONOKRİSTALININ VOLT-AMPER XARAKTERİSTİKASINA TƏSİRİ 

11 

 

 
   

Şəkil 1.    

 

 
 

Şəkil 2. CuAlS2 monokristalında işığın Raman səpilməsi spektri T=300K. 

 

 -radiasiyanın təsirindən sonra isə sərbəst yükdaşı-

yıcıların konsentrasiyası azalır, sürətlənmiş elektirik yük-

ləri bir elektroddan digərinə maneəsiz çatır və doyma baş 

verir (şəkil 4). Elektirik sahəsi elektrona təsir edir, onun 

atomdakı energetik halını dəyişdirir. Elektronun hərəkəti-

nin trayektoriyası, onun, maddənin atomlarının  istilik 

hərəkəti və qəfəsin defektləri ilə qarşılıqlı təsirinin hesabı-

na yaranır. Bu isə, öz növbəsində, istilik həyəcanlanması-

nın ehtimalını artırır, elektronun boş zonaya və ya deşiyin 

valent zonadan akseptor səviyyəsinə keçidi üçün lazım 

olan enerjinin qiymətini  azaldır. Buna ədəbiyyatda Fren-

kel termoelektron ionlaşması deyilir (11). Bu ionlaşma 

elektronun atomdan qopmasını asanlaşdırır, bu isə, öz 

növbəsində, istilik həyəcanlaşması hesabına olur. Elek-

trostatik ionlaşma zamanı keçidlər, aşqar səviyyələrdən 

yükdaşıyıcıların  dolu və boş zonalara keçidi hesabına ola 

bilər. CuAlS2 p-tip yarımkeçirici olduğundan, keçidlər 

valent zonanın yuxarısı ilə, ona yaxın məsafədə yerləşən 

akseptor səviyyələri arasında baş verir. Bu ionlaşma hesa-

bına hər bir atomun potensial çəpərinin hündürlüyü azalır 
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və bu effekt zonanın əyilməsinə səbəb olur. Yaranan sər-

bəst deşiklər katoda doğru hərəkət edərkən. energetik pil-

lələr vasitəsi ilə, enerjinin ən az olduğu nöqtəyə doğru yö-

nəlir. Bu hərəkət yönəldici sahənin əksinə olur. Biz, bu 

zaman (şəkil 5) pilləli artımı müşahidə etmiş oluruq. 

Elektrostatik ionlaşma o vaxt baş verir ki, yüksək enerjiyə 

malik elektronun dalğa funksiyası bağlı zonada sürətlə sö-

nərkən, uzantısı digər bir nöqtədə üzə çıxa bilər.  

Rezonans tunelı hesabına elektron bağlı zonanı keçmiş 

olur. Elektrostatik ionlaşma ona görə silsiləyə bənzər hal 

alır ki, sahənin hər artımında rezonans paketinə bir elek-

tron orbiti əlavə olunur. Volt-Amper xarakteristikasının 

simmetrik həndəsi rezonans şəklində olması, rekombina-

siya hesabına olur. Sahənin təsiri hesabına ionlaşmadan 

yaranan elektronlar keçirici zonada sürətlə çoxalır, həmin 

sayda deşik valent zonada yaranır. Bu zaman çox sürətli 

və intensiv rekombinasiya baş verir, iki bir-birinin əksi 

olan proses hesabına gördüyümüz stasionar artan cərəya-

nın şahidi oluruq.  

 

 

 
 

Şəkil 3. Monokristal CuAlS2 ,  T=300K., R =20 Om V/A xarakteristikası 

 

 

 
Şəkil 4. Monokristal CuAlS2 ,  T=300K, R =200Om V/A xarakteristikası 
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Şəkil 5. Monokristal CuAlS2 ,  T=300K., R =2000Om V/A xarakteristikası. Radiasiyadan sonra E=6104 Qrey 

 

 
Şəkil 6. Monokristal CuAlS2 ,  T=300K., R =2Om V/A xarakteristikası. Radiasiyadan 24 saat sonra E=6104 Qrey 

 

YEKUN NƏTİCƏ 

 

Təcrübə nəticəsində şüalanmadan sonra absis oxuna 

paralel keçən düz xətti (şəkil-6) müşahidə etmiş oluruq. 

Bu sahədən asılı olmayan anomal keçiriciliyi ifadə edən 

düz xətt, tətbiq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Elektron 

cihazqayırmada mühüm parametrlərdən biri sayılır “işçi 

interval” (plata) adlanır. Parametrdən istifadə edərək güc-

lü  enerjiyə malik zərrəciklərin qeyd olumasını təmin edən 

detektorların hazırlanmasının mümkün olduğunu hesab 

edirik və bunu həyata keçirməyə çalışırıq.  

_________________________ 
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ACTION OF - RADIATIONS OF CuAlS2   SINGLE CRYSTALS 

ON THE VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS  
 

It has been experimentally proved that, after increasing the concentration of impurity atoms, the ohmic dependence of the 

spectrums is transformed into a straight line parallel to the abscissa axis. This anomalous conductivity was obtained after the 

polarization of semicondructors by - radiations.  

 

 

И. Гасымоглу, Г.С. Мехтиев, , З. Гадироглу, А.М. Алескеров, И.А. Мамедова Н.В. Махмудова 

 

ДЕЙСТВИЕ -ОБЛУЧЕНИЯ  МОНОКРИСТАЛЛОВ СuAlS2 НА ВОЛЬТ-АМПЕРНУЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКУ 

    
Экспериментально доказано, что после увеличения концентраций примесных  атомов, омическая зависимость, спектра 

превращается в прямую линию паралельной оси абсцисса. Эта аномальная проводимость получена после поляризации полу-

проводников  - облучением. 

 
Qəbul olunma tarixi: 18.04.2017 
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İşdə DSC metodunun köməyi ilə müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərinin smektik A maye kristalının faza keçidlərinə təsiri öyrə-

nilmişdir. Göstərilmişdir ki, BaTiO3 hissəcikləri smektik A – izotrop faza keçidi temperaturunu artırır. Hissəciklərin ölçüsü böyüdük-

cə, bu artım daha da böyük olur. 500 nm BaTiO3 hissəcikləri halında bu artım 5.5C
 
təşkil edir. BaTiO3 hissəcikləri smektik A – izo-

trop faza keçidi entalpiyasını artırır. Orta ölçülərdə (200-400 nm) bu artım daha böyük olur. Kristal – smektik A faza keçidi tempera-

turu BaTiO3 hissəciklərinin kiçik ölçülərində (200 nm, 400 nm) yuxarı qalxır, böyük ölçülərində (300-500 nm) isə aşağı sürüşür. Ox-

şar sözləri keçidinin entalpiyası haqqında da demək olar.  

 

Bu iş Bakı Dövlət Universitetinin təchiz etdiyi  Universitetdaxili  “50+50” Qrant proqramı hesabına yerinə yetirilmişdir 

(№2/501, 18.10.2016). 

 
Açar sözlər: smektik  maye kristal, seqnetoelektrik, faza keçidləri, diferensial skanedici kalorimetriya. 

PACS:  42.70.Df,   64.70.mj,  77.84.Nh,  65.90.+i 

 

GİRİŞ 

  

Maddənin unikal halı olan maye kristal halı təkcə el-

mi cəhətdən deyil, praktiki tətbiq baxımından da diqqəti 

cəlb edir [1]. Məsələn, maye kristallar əsasında düzəldilən 

displeylər istehsal texnologiyasının sadəliyi, maya dəyəri-

nin və enerji sərfinin aşağı olması kimi üstünlüklərə ma-

likdir [2, 3]. Displey texnikasının durmadan yüksələn tə-

ləbləri (xəyalın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, ölçülərin 

və idarəedici gərginliyin azaldılması və s.) displeydə isti-

fadə olunan maye kristalın istismar xarakteristikalarının 

yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Bu məsələnin həllinin birin-

ci yolu, daha yaxşı maddi parametrlərə malik maye kris-

talların məqsədyönlü sintezidir ki, bu da müəyyən sərhəd-

lə məhdudlaşır. İkinci alternativ yol isə maye kristallarla 

başqa funksional materialların xassələrinin konstruktiv 

uzlaşdırılmasıdır. 

Kolloid maye kristal kompozitlərdə müxtəlif təbiətli 

(ferromaqnit, seqnetoelektrik və s.) mikron və submikron 

ölçülü hissəciklər maye kristal mühitdə dispersiya olunur 

[4-6]. Bu zaman hissəciklərin hətta kiçik miqdarda (1% 

və daha az) əlavə olunması maye kristalın xassələrində 

əhəmiyyətli dəyişikliklər yaradır və keyfiyyətcə yeni ef-

fektlərin yaranmasına səbəb olur. 

Bu istiqamətdə görülən işlərin əksəriyyətində maye 

kristal olaraq nematiklərdən istifadə olunur, smektik maye 

kristallarla bağlı işlər isə olduqca azdır. Halbuki, smektik 

maye kristalların da bəzi üstünlükləri var və bundan 

istifadə etmək olar. Əvvəla, laylı quruluşla bağlı olaraq 

smektik maye kristalların böyük özlülüyə malik olması, 

bu fazada həyata keçirilən elektro-optik effektlərin yaddaş 

kimi qeyd edilməsinə imkan verir. Bu da xəyalın yazıl-

ması və yadda saxlanılması baxımından çox əhəmiyyət-

lidir. İkincisi, smektik maye kristallar əsasında hazırlanan 

kolloidlər daha stabil olur, çünki özlülüyün böyük qiymə-

tə malik olması həm də hissəciklərin aqreqasiyasının qar-

şısını alır.  

Maye kristalın tətbiqi zamanı onun temperatur inter-

valı da müəyyən tələbləri ödəməlidir. Bu baxımdan, müx-

təlif təbiətli əlavələrin maye kristalın faza keçidlərinə təsi-

rini öyrənmək istiqamətində də işlər aparılır. Raşna [7] və 

başqalarının işində diferensial skanedici kalorimetriya 

(DSK) ölçmələri ilə BaTiO3 nanohissəciklərinin 4,4’-ok-

tilsianobifenilin (8CB) faza keçidlərinə təsirinə baxılmış-

dır. Göstərilmişdir ki, BaTiO3 nanohissəciklərinin konsen-

trasiyasının artması ilə nematik - izotrop keçidi tempera-

turu azalır (0,4% BaTiO3 halında bu azalma 2,5C təşkil 

edir), lakin keçid entalpiyası, demək olar ki, dəyişməz 

qalır (çox zəif azalır). BaTiO3 nanohissəciklərinin əlavə 

olunması smektik A - nematik keçidinə əks təsir göstərir: 

0,4% BaTiO3 nanohissəcikləri faza keçidi temperaturunu 

2C-dən də çox qaldırır. Bu zaman, smektik A - nematik 

faza keçidinin entalpiyası da əhəmiyyətli dərəcədə (0,4%-

li kolloid üçün 1,6 dəfə) artır. Mertelj [8] və başqalarının 

işində işığın dinamik səpilməsi metodu ilə 8CB+BaTiO3 

kolloidal sistemində nematik - smektik A faza keçidi nöq-

təsi ətrafında səpilmənin intensivliyinin, tvist (burulma) 

və bend (uzununa əyilmə) deformasiyalarına uyğun elas-

tik sabitlərinin relaksasiya sürəti öyrənilmişdir. Göstəril-

mişdir ki, smektik korrelyasiya uzunluğuna uyğun kritik 

eksponentlər kolloidal sistemdə və təmiz 8CB də bir-bi-

rindən fərqlənir. Seqnetoelektrik nanohissəciklər izotrop-

nematik və nematik - smektik A faza keçidi temperaturla-

rına (TİN və TNA) da təsir göstərir: seqnetoelektrik nanohis-

səciklər ətrafında mövcud olan elektrik sahəsi keçid tem-

peraturunu artırır, lakin səthi aktiv maddələrin miqdarının 

çox olması ilə bağlı yaranan nizamsızlıq keçid temperatu-

runu aşağı salır. Son nəticədə daha kiçik TİN və daha bö-

yük TNA alınır. Uzun müddət işıqlandırma seqnetoelektrik 

nanohisəciklərin dönməyən aqreqasiyasına, daxili elektrik 

sahəsinin azalmasına və keçid temperaturlarının azalması-

na səbəb olur.  

Rzoska [9] və s. işində 50 nm ölçülü BaTiO3 his-

səciklərinin 4,4’-dodesilsianobifenilin (12CB) dielektrik 

xassələrinə təsirini öyrənmək əsasında keçidöncəsi xassə-
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lərə təsiri öyrənilmişdir. Digər homoloqlardan (5CB və 

8CB) fərqli olaraq, 12CB nematik fazaya malik deyil və 

burada izotrop – smektik A faza keçidi baş verir. Dielek-

trik nüfuzluğunun temperatur asılılığından görünür ki,  

BaTiO3 hisəcikləri izotrop – smektik A keçidinə əhəmiy-

yətli dərəcədə təsir etmir, smektik A – kristal keçidini isə 

yuxarı qaldırır. Denolf [10,11] adiabatik skanedici kalori-

metriya əsasında qeyri-mezogen əlavələrin – tsikloheksa-

nın (C6H6), bifenilin (C6H4-C6H4) və suyun (H2O) 8CB 

maye kristalının izotrop-nematik və nematik-SmA faza 

keçidlərinə təsiri öyrənilmişdir. Tsikloheksan və bifenil 

halında hər iki faza keçidi temperaturunun (TNİ və TAN) 

əlavənin mol payından asılı olaraq xətti qanunla arması 

müşahidə olunur. Faza keçidi temperaturları suyun 0,1 

həcm payına qədər dəyişmir, konsentrasiyanın sonrakı 

artımına uyğun olaraq isə kiçik temperatur yüksəlişi 

müşahidə olunur. Bifenil və suyun bütün konsen-

trasiyalarında smektik A - nematik faza keçidi ikinci növ 

olaraq qalır. Lakin tsikloheksan halında 0,046 mol 

payından başlayaraq faza keçidi I növ olur. 8CB+su 

sistemində suyun 0,1 mol payından başlayaraq sistem iki 

fazaya ayrılır: 8CB-nın çox olduğu və suyun çox olduğu 

fazalar. İşdə alınan bütün eksperimental nəticələrin  

termodinamik izahı verilmişdir. 

Bizim tədqiq etdiyimiz işdə DSC metodunun kömə-

yi ilə müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəciklərinin smektik A 

maye kristalının faza keçidlərinə təsiri öyrənilmişdir. 

 

EKSPERİMENT 
 

Təqdim olunan işdə matris olaraq, geniş temperatur 

intervalında (31C-71C) smektik A maye kristal fazasına 

malik 4-heksiloksi-3-nitrobenzoy turşusunun 4′-heksilok-

sifenil efirindən istifadə olunmuşdur. 

Beş müxtəlif ölçüdə (100, 200, 300, 400 və 500nm)  

BaTiO3seqnetoelektrik nanohissəciklərin (US-Nano, ABŞ 

firması) hər biri ayrıliqda maye kristalda dispersiya olu-

nur. BaTiO3 nanohossəcikləri və C-2 maye kristalı anali-

tik tərəzidə (model PW, Adam Equipment, Böyük 

Britaniya firması) 10
-4 

q dəqiqliklə  çəkilir və sonra C-2 

maye kristalı ilə izotrop faza halında qarışdırılır. Bu za-

man, BaTiO3 hissəciklərinin ümumi kütləsi elə hesablanır 

ki, hər bir ölçü üçün bu hissəciklərin say konsentrasiyası 

eyni (310
9
sm

-3
) olsun. Alınan qarışıq izotrop fazada ul-

trasəs disperqatorunda (NATO CD-4800, Çin firması) 1 

saat ərzində qarışdılır və otaq temperaturuna qədər soyu-

dulur. Nəticədə, BaTiO3 nanohissəciklərinin C-2 maye 

kristalında bircins paylandığı stabil kolloid alınır. C-2 

maye kristalının smektik A fazasının yüksək özlülüyə 

malik olması BaTiO3 nanohossəciklərinin aqreqasiyasına 

imkan vermir.  

İstifadə edilmiş maddələrin nanohissəciklərin ölçü-

lərinə və alınmış kompozitlərin bircinsliyinə əmin olmaq 

məqsədi ilə ayrı-ayrı nanohissəciklərin və kompozitlərin 

SEM (scanning ellectron microscopy) analizi aparılmış-

dır. Şəkildən də göründüyü kimi kompozitlər tələb olunan 

səviyyədə alınmışdır. 

Nümunələrin termik analizi STA 6000 (PERKİN 

ELMER, ABŞ)  diferensial skanedici kalorimetrində qız-

dırılma rejimində (qızdırılma sürəti 5C/dəq) inert mühit-

də yerinə yetirilmişdir.seçilmişdir. Nümunələr 0,2 ml  öl-

çüyə malik alüminium–oksid əsaslı tigelə yerləşdirilir. 

Şəkil 2-də nümunə olaraq C-2 + BaTiO3 (300 nm) kolloi-

di üçün termoqram göstərilmişdir. 

 

a) b) 

 

Şəkil 1. BaTiO3 nanohissəciklərinin (500 nm) a) və b) kolloidin SEM analizi. 
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Şəkil 2.  C-2 + BaTiO3 (300 nm)  kolloidi üçün qızdırılma rejimində çəkilmiş termoqram. 

 

EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN  

MÜZAKİRƏSİ 

 

Ölçmələrin nəticələri cədvəl 1-də və 3, 4-cü şəkillər-

də göstərilmişdir. Alınan qanunauyğunluqları aşağıdakı 

kimi təqdim etmək olar:  

BaTiO3 hissəcikləri TAl smektik A – izotrop faza ke-

çidi temperaturunu (smektik A fazanın termik stabilliyini) 

artırır və hissəciklərin ölçüsü böyüdükcə, bu artım daha 

da böyük olur. 500 nm ölçülü BaTiO3 hissəcikləri halında 

bu artım TAI =+5.5C təşkil edir.  

BaTiO3 hissəcikləri zəif I növ faza keçidi olan smek-

tik A – izotrop faza keçidini bir qədər gücləndirir, yəni  

HAI  
faza keçidi entalpiyasını) bir qədər artırır. Orta 

ölçülərdə (200-400 nm) bu artım daha böyük (1.2 dəfə) 

olur. 
                                                                           Cədvəl 1. 

Təmiz C-2 maye kristalının və müxtəlif ölçülü BaTiO3 

hissəcikləri əlavə olunmuş maye ktistalların faza keçidi 

temperaturlarının və entalpiyalarının qiymətləri 
 

 
 

Kristal – smektik A faza keçidi temperaturu (TCA) 

BaTiO3 hissəciklərinin kiçik ölçülərində (200nm, 400nm) 

yuxarı qalxır (TCA =+1.3C), böyük ölçülərində  (300 – 

500 nm) isə aşağı sürüşür (TCA =-2.5C).  

Eyni sözləri kristal – smektik A faza keçidinin ental-

piyası (HAI ) haqqında da demək olar. 100 nm və 200 nm 

ölçülü hissəciklər faza keçidini gücləndirir (faza keçidi 

entalpiyası 1.27 dəfə artır), 500 nm  ölçülü hissəciklər isə 

faza keçidini zəiflədir (HAI  
1.34 dəfə azalır). 

 

 
Şəkil 3. Smektik A maye kristalın faza keçidi temperatur- 

            Larının əlavə olunmuş BaTiO3 hissəciklərinin öl- 

             çüsündən asılılıq qrafiki: dairələr - TAI  smektik A–   

            izotrop faza keçidi temperaturu, romblar - TCA   

            kristal – smektik A faza keçidi temperaturu.  

 

Müxtəlif təbiətli nanohissəciklərin nematik-izotrop 

və smektik A – nematik faza keçidlərinə təsirinə çoxlu iş-

lər həsr olunmuşdur [7-12].  Bu işləri aşağıdakı kimi ümu-

miləşdirmək  olar. Adi hissəciklər, bir qayda olaraq, ne-

matik-zotrop və smektik A – nematik faza keçidlərini aşa-

ğı sürüşdürür. Seqnetoelektrik hissəciklər halında isə bir-

qiymətli nəticələr alınmır. Məsələn, [11] işində göstərilir 

ki, Sn2P2S6 hissəcikləri 4,4’-pentilsianobifenilin (5CB)  

nematik-izotrop faza keçidini aşağı sürüşdürür. BaTiO3 

seqnetoelektrik hissəciklərini dielektrik nüfuzluğunun 

anizotropiyası mənfi olan maye kristala əlavə edildikdə 

isə nematik-izotrop keçidi yuxarıya doğru sürüşür [12]. 

Mertelj və başqaları [8] göstərirlər ki, 8CB+BaTiO3 kol-
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loidal sistemində BaTiO3 hissəciklərinin konsentrasiyasını 

artırdıqda TNI aşağıya, TAN  isə yuxarıya doğru sürüşür.. 

Müəlliflər nematik – izotrop keçidi temperaturunun azal-

masını kolloidin alınmasında istifadə olunan olein turşusu 

ilə əlaqələndirirlər. Smektik A - nematik faza keçidinin 

yuxarı qalxması isə sərbəst enerjinin ifadəsindəki oriyen-

tasiya və translyasiya nizam parametrlərinin qarşılıqlı tə-

sirini ifadə edən həddin rolunun artması ilə izah olunur 

[14].   

 
 

Şəkil 4. Smektik A maye kristalın faza keçidi entalpiyala- 

            rının əlavə olunmuş BaTiO3 hissəciklərinin ölçü- 

             sündən asılılıq qrafiki: dairələr - HAI smektik A –  

            izotrop faza keçidi temperaturu, romblar - HCA   
            kristal – smektik A faza keçidi temperaturu. 

          
Bizim baxdığımız maye kristalda nematik faza yox-

dur, smektik A faza birbaşa izotrop fazaya keçir və buna 

görə, keçid kifayət qədər güclü I növ faza keçidi şəklində 

olur
q

C
H AI 7.8  . BaTiO3 hissəciklərinin smektik A – 

izotrop faza keçidini daha da gücləndirməsi (keçid ental-

piyasını artırması) və smektik  A fazanın termik stabilliyi-

ni (TAI) artırması, yuxarıda deyildiyi kimi, oriyentasiya 

nizam parametrinin artması ilə izah olunur. BaTiO3 seq-

netoelektrik hissəcikləri maye kristalda elə paylanırlar ki, 

onların optik oxları (spontan polyarizasiyanın yarandığı 

üstün istiqamət) ilə maye kristalın optik oxu (direktor) pa-

ralel olsun. Bunun nəticəsində BaTiO3 hissəcikləri müəy-

yən dipol momenti əldə edirlər ki, bu dipolların da yarat-

dığı lokal elektrik sahəsi maye kristalın nizam parametrini 

artırır. Bu isə son nəticədə smektik A – izotrop faza keçi-

dinin həm temperaturunun, həm də də entalpiyasının art-

masına səbəb olur. Hissəciklərin ölçüsü artdıqca, onların 

dipol momenti də artdığından, [15] adı çəkilən kəmiyyət-

lərin qiyməti daha çox artır.  

BaTiO3 hissəciklərinin kristal - smektik A faza keçi-

dini aşağı sürüşdürməsi başqa işlərlə ziddiyyət təşkil edir. 

Yuxarıda qeyd olundu ki, 50 nm ölçülü BaTiO3 hissəcik-

ləri 12CB maye kristalında kristal – smektik A faza keçi-

dini yuxarı qaldırır [9]. Bu ziddiyyət iki səbəblə bağlı ola 

bilər. Birincisi, BaTiO3 hissəciklərinin kristal qəfəslərinin 

fərqli olması ilə: 50 nm ölçülü hissəciyin kristal qəfəsi ku-

bik, 500 nm ölçülü hissəciyinki tetraqonal tipə malik olur. 

İkincisi, maye kristalların dielektrik nüfuzluqlarının ani-

zotropiyasının fərqli işarələrə malik olması ilə: 12CB ma-

ye kristalı üçün 15419||   , C-2 maye 

kristalı üçün isə 4,86,122,4||   . Bu fərq 

öz növbəsində dipol qruplarının molekulun uzun oxuna 

nəzərən fərqli yönəlməsi ilə izah olunur. 12CB maye kris-

talında sian dipol qrupu ( NC  ) molekulun uzun oxu 

boyunca, C-2 maye kristalında 2NO nitro qrupu isə mo-

lekulun uzun oxuna təxminən perpendikulyar yönəlir. 

Seqnetoelektrik hissəciklərin bu dipol momentləri ilə 

fərqli qarşılıqlı təsiri kristal - smektik A keçidini əks 

tərəflərə sürüşdürə bilər. 
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Sh.A. Humbatov,  M.A. Ramazanov, A.R. Imamaliev, Z.A. Aghamaliyev,  M.N. Mirzayev 

 

INFLUENCE of BaTiO3 PARTICLES ON THE PHASE TRANSITIONS 

 OF SMECTIC A LIQUID CYRSTAL 
 

In the work, the influence of BaTiO3  particles on the phase transitions of smectic A liquid cyrstal was studied. It was shown 

that, BaTiO3  particles increases the temperature of smectic A to izotrop phase transitions. This increase becomes larger with the  

growing of the size of  particles. This increase is about 5.5C in case of 500 nm size BaTiO3 particles. BaTiO3 particles increases the 

entalpy of  smectic A - izotrop phase transition. In average sizes (200 – 400 nm), this increase becomes even larger . The temperature 

of crystal to smectic A phase transition rises for small sizes of BaTiO3 particles (200 nm, 400 nm), but it drops for large sizes (300–

500 nm). The same is valid for the enthalpy of the crystal to smectic A phase transition. 

 

 

Ш.А. Гумбатов,  М.А. Рамазанов, А.Р. Имамалиев, З.А. Агамалиев,  М.Н. Мирзаев 

 

ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЦ BaTiO3 НА ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ СМЕКТИЧЕСКОГО  

A ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА 
 

В работе с помощью метода ДСК, изучено влияние частиц BaTiO3 различного размера на фазовые переходы смекти-

ческого A жидкого кристалла. Показано, что частицы BaTiO3 увеличивают температуру фазового перехода А смектик А – 

изотропная жидкость. С увеличением размеров частиц это повышение становится еще больше. При размерах частиц 500 нм 

это увеличение составляет5,5С. Частицы BaTiO3 также увеличивают и энтальпию фазового перехода 
 
А смектик А – изо-

тропная жидкость. При средних размерах частиц (200-400 нм) наблюдается большее увеличение. Температура фазового 

перехода кристалл - А смектик при малых размерах частиц BaTiO3 поднимается вверх, а при больших размерах (300 – 

500нм) падает вниз. То же самое можно сказать и для энтальпии этого перехода. 

 
Qəbul olunma tarixi: 20.04.2017 
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TlGaS2-TlInSe2 SİSTEMİNİN T-X FAZA DİAQRAMI VƏ BƏRK MƏHLULLARININ 

TƏRKİB-KRİSTALLOQRAFİK PARAMETRLƏR ASILILIQLARI 
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TlGaS2-TlInSe2 sistemin T-X faza diagramı differensial termiki analiz (DTA) və rentgen faza analizi (RFA) metodlarının 

nəticələrinə əsasən dəqiqləşdirilmişdir. Sistemdə əmələ gələn (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlulların sərhəd qatılığı (x0.8) müəyyən 

edilmişdir. (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x monokristalları Bricmen-Stokbarger üsulu ilə yetişdirilmişdir. Hazırlanan nümunələrdə kristal qəfə-

sin parametrlərinin qatılıq asılılıqları müəyyən olunmuşdur. Kristalloqrafik parametrlərin bərk məhlullar olan sahələrdə tərkibdən (x) 

asılı olaraq qanunauyğun dəyişməsi müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, x-in artması ilə elementar qəfəsin parametrləri a, b və c 

artır, β bucağı isə azalır. Müəyyən edilmişdir ki, TlGaS2-TlInSe2 sistemində iki növ quruluşlu bərk məhlullar sahəsi yaranır. TlGaS2 

birləşməsi əsasında monoklin, TlInSe2 əsasında isə tetraqonal sinqoniyalı quruluşlar kristallaşırlar. 

 

Açar sözlər: TlGaS2-TlInSe2 sistemi, T-X faza diagramı, bərk məhlullar, kristal qəfəsin parametrləri. 

PACS: 71.20 Nr 

 

GİRİŞ 

   

TlGaS2 və TlInSe2 birləşmələri TlA
III

B2
VI

 (A=In, Ga; 

B=S, Se, Te) tipinə malik olan kristallar ailəsinə mənsub-

durlar və iki ölçülü təbəqəli quruluşa malikdirlər. Təbəqə-

li quruluş bu kristalların bəzi fiziki xassələrini güclü ani-

zotropiyaya uğradır. Belə ki, təbəqələrarası qarşılıqlı təsir 

qüvvəsi Van-der-Vaals qüvvəsi hesabına baş verdiyindən, 

bu təbəqələr yüngülcə olaraq biri-birinə nisbətən sürüşür-

lər. Buna görə də, bu kristallar politip xassəsinə malikdir-

lər ki, bu da ktistalların fiziki xassələrinə təsir edir [1-3]. 

Bu birləşmələrdə faza keçidlərinin əmələ gəlməsi 

müəyyən edilmişdir. Məsələn, məlumdur ki, TlGaS2 və 

TlInSe2 kristallarının istilik tutumunun temperaturdan ası-

lılığının (Cp(T)) tədqiqində anomaliya müşahidə edilmə-

mişdir. TlGaS2-də faza keçidinin olması optik və dielek-

trik xassələrinin temperaturdan asılılığından da aşkar 

edilmişdir. Belə fərqlənmələr, ola bilsin ki, nümunənin 

hazırlanması halından asılıdır (quruluş defektlərinin olma-

sı, müxtəlif aşqarlar və s.). Bundan başqa, kristalda poli-

tiplərin olması  mümkündür ki, bu da fiziki xarakteristika-

ların dəyişməsinə, faza keçidlərinin temperatur asılılıqla-

rına və ya faza keçidlərinin itməsinə səbəb olur. TlGaS2 

və TlInSe2 kristalları praktiki nöqteyi nəzərdən maraqlı-

dırlar, bundan başqa, onların əsasında  bərk məhlullar ya-

ranır. Bu zaman, tərkibi dəyişməklə kəsilməz fiziki xassə-

lərə malik materiallar almaq olar.  

Bu kristallarda faza keçidləri böyük periodlu olmaq-

la yanaşı, temperaturdan asılı olaraq dəyişirlər  [4]. 

TlGaS2 və TlInSe2 birləşmələri əsasında olan nümunələrin 

monokristalları optiki olaraq aktivdirlər, yüksək fotohəs-

sasdırlar və optoelektronika üçün perspektivli material 

olaraq qalırlar.  

TlGaS2 birləşməsi monoklin singoniyada kristalla-

şırlar, fəza qrupu 𝐶2ℎ
6  (C2/c) və elementar qəfəsin para-

metrləri a=10.299, b=10.284, c=15.175Å, β=99.603° [5, 

6], TlInSe2 birləşməsi isə tetraqonal singoniyada kristalla-

şır, fəza qrupu 𝐷4ℎ
18  (I4/mcm), elementar qəfəsin parametr-

ləri isə a=b=8.075, c=6.847 Å [7]. Bu kristalların müxtəlif 

fiziki xassələrin temperaturdan asılılığı göstərir ki, 

bunlarda faza keçidlərinin olması mümkündür.  

Bu işin məqsədi TlGaS2-TlInSe2 sisteminin T-X faza 

diaqramının dəqiqləşdirilməsi və o nəzərə alınmaqla 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının sintezi, həmçinin 

alınan nümunələrin tərkibdən asılı olaraq kristalloqrafik 

xarakteristikalarının təyini olmuşdur. 

 

TƏCRÜBƏLƏRİN  METODİKASI VƏ  

KRİSTALLARIN YETİŞDİRİLMƏSİ 

 

TlGaS2 və TlInSe2 birləşməsinin sintezini etmək 

üçün Tl-00, In-000, Ga-5N, kükürd  B-5 və selen OCЧ-

16-14 elementlərindən  istifadə edilmişdir. Bu ilkin ele-

mentlərin stexiometrik nisbətləri tərəzidə çəkilmiş və  üç-

lü birləşmələrin sintezi 10
-3

 Pa vakuum yaradılmış kvars 

ampulada aparılmışdır.  

 

 
 
Şəkil 1.  TlGaS2-TlInSe2 sisteminin dəqiqləşdirilmiş T-X  

              faza diaqramı. 

 

TlGaS2-TlInSe2 sistemin T-X faza diaqramı hazırlan-

mış nümunələrin DTA və RFA tədqiqi əsasında dəqiqləş-

dirilmişdir (şəkil 1). Nümunələrin sintezini aparmaq üçün 

komponentlər olan ampulalar 6-7 saat müddətində likvi-
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dus temperaturundan 10 K artıq olan temperaturlarda sax-

lanılmışdır. Maye halda komponentlər arasında kimyəvi 

qarşılıqlı təsir nəticəsində TlGaS2 və TlInSe2 birləşmələri 

yaranır. 2-3 saat müddətində ampulaları maye faza tempe-

raturunda saxlayırlar. Sonra bu temperaturu otaq tempera-

turuna qədər azaldır və uyğun birləşmələri kristallaşdırır-

lar.  

Sintez edilmiş  TlGaS2 və TlInSe2 birləşmələrinin in-

dividuallıqları DTA və RFA metodları ilə təsdiqlənmişdir. 

Maddələrin ərimə temperaturları və kristallik parametrləri 

ədəbiyyatda olan məlumatlarla uyğunluq təşkil edirlər. 

Şəkil 1-də ilkin komponentlərin ərimə temperaturları ve-

rilmişdir. Tədqiqat zamanı nümunələrin ərimə və bərkimə 

temperaturları T-X diaqramından götürülmüşdür.  

Daha dəqiq desək, sintez edilmiş TlGaS2 və TlInSe2 

birləşmələrindən tərkibləri T-X faza diaqramından seçil-

miş (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullar sintez edilmişdir. 

Sintez yuxarıdakı üsul ilə kvars ampulalarda ilkin kompo-

nentlərin (TlGaS2 və TlInSe2 birləşmələrin) əridilməsi ilə 

həyata keçirilmişdir. 

Sintez edilmiş (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlulların 

polikristallarından onların monokristalları Bricmen-Stok-

barger metodu ilə yetişdirilmişdir.  

Sintez edilmiş (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x tərkibli polikris-

tal nümunələri xırdalayaraq toz şəklində 8-10 sm uzun-

luqlu kvars ampulaya doldururlar. Ampulanın aşağı ucu 

iti şəkildədir, diametri isə 1 sm-dir. Nümunə olan kvars 

ampula monokristal alınan iki temperaturlu sintez soba-

sının içinə qoyulur. Yuxarı sobanın temperaturu 1173K 

olub (TlGaS2-yə uyğun ərimə temperturundan 10K yuxarı 

olur), aşağı zonada isə temperatur 1030K təşkil edirdi.  

Sobanın içindəki nümunə olan ampulanın hərəkət 

sürəti  0.3-0.5 sm/saat müəyyən edilmişdir. Maye-kristal 

sərhəddində temperatur qradiyenti 25±5 K götürülmüşdür. 

Göstərilən şəraitdə yetişdirilən (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x mo-

nokristalların DTA və RFA-ləri aparılmış, nümunələr 

fiziki xassələrin tədqiqi üçün hazırlanmışdır. Aşağıda nü-

munələrin RFA-nin nəticələri verilib. 

 

 
Şəkil 2. Müxtəlif tərkibli (TlGaS2)1-x(TlInSe2) bərk məhlulların monokristallarının difraktoqramları. 

 

 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının poli- və 

monokristallik nümunələrinin rentgenoqrafik analizi rent-

gen difraktometri olan DRON-3-də monoxromatik CuKα 

şüalanması ilə aparılmışdır. Monoxromator olaraq mono-

kristal qrafit lövhədən istifadə edilmişdirki, bu lövhə də 

əks olunan rentgen şüasının qarşısına qoyulmuşdur. 

Difraksiya olan spektrlər avtomatik olaraq 0.03°-dən 2θ-

ya qədər qeyd edilirdi. Nümunələr 2×2×0.5 mm ölçüdə 

götürülmüş, həvəngdəstədə əzilmiş və toz şəkilində 

plastmas küvetlərdə təzyiq altında sıxılmışdır. Nümunənin 

elementar qəfəsinin parametrləri difraktroqramdan 

götürülmüş tampofilli analiz metodundan istifadə edilərək 

hesablanmışdır. Bu təhlildə Fullprof [4] hesablama 

paketindən istifadə edilmişdir. 

 

TƏDQİQATIN NƏTİCƏSİ VƏ TƏHLİLİ 

 

Şəkil 2-də (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlulların 

monokristallarının müxtəlif tərkibli hissəsinin otaq tempe-

raturundakı difraktoqramı verilmişdir. Şəkildən görünür 

ki, (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x sistemində 2 sinqoniyada kristal-

laşan bərk məhlullar alınır: TlInSe2 əsasındakı kristallar 

tetraqonal singoniyada kristallaşır (fəza qrupu 𝐷4ℎ
18  

I4/mcm)). TlGaS2 əsasında olan kristallar ilkin kompo-
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nentin quruluşunu təkrar edirlər və monoklin singoniyada 

kristallaşırlar (fəza qrupu 𝐶2ℎ
6  (C2/c)). Polikristal və mo-

nokristal nümunələrin rentgenoqrafik parametrləri arasın-

da fərq müəyyən edilməmişdir. Difraktoqramlardan görü-

nür ki, tərkibin dəyişməsi ilə (x-in artması) monoklin və 

tetraqonal sinqoniyalı nümunələrin difraksiya refleksləri 

kiçik bucaqlar sahəsinə doğru yerini dəyişirlər. Başqa söz-

lə, quruluşda müstəviarası məsafələr artır.  

Şəkil 3-də müxtəlif tərkibli toz şəkilli nümunələrin 

rentgenoqramları verilmişdir. Şəkildən görünür ki, mono-

kristalda olduğu kimi x-in qiymətinin artması ilə difraksi-

ya refleksləri kiçik bucaq sahəsinə döğru yerini dəyişir. 

Alınan rentgenoqramlardan müxtəlif tərkibli polikristallik 

nümunələr üçün Fullprof proqramm paketinin köməyi ilə 

(TlGaS2)1-x(TlInSe2)x sistemin kristalları üçün elementar 

qəfəsinin parametrləri hesablanmışdır. Təyin edilən ele-

mentar qəfəsin parametrlərinin qiyməti şəkillərdə verilir. 

Şəkil 4-də (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x kristallarının ele-

mentar qəfəslərinin a, b, c, əmsallarının qatılıqdan asılı-

lıqları verilmişdir. Şəkildən görünür ki, sistemdə ilikin 

komponentlər əsasında 2 cərgə bərk məhlullar mövcud-

dur. Göründüyü kimi x ≥ 0.9 sahədə tetraqonal elementar 

qəfəsin a və c parametrləri x-in artması ilə artır. 

 

 
 

Şəkil 3. Sistemin müxtəlif tərkibli toz halına salınmış (TlGaS2)1-x(TlInSe2) nümunələrinin difraktoqramları. 

 

 

 
Şəkil 4. (TlGaS2)1-x(TlInSe2) nümunələrin elementar qəfəs  

             parametrlərinin a, b (а) və c (b) qatılıqdan asılılığı.   

             Qatılığın x=0.8 qiyməti monoklin və tetragonal  

             sinqoniyalı fazaların keçidinə uyğun gəlir.  

 
 

Şəkil 5. (TlGaS2)1-x(TlInSe2) nümunələrdə  monoklin faza- 

             nın  β bucağının və  elementar qəfəsin həcmının  

             (V) qatılıqdan asılılıqları.   

  



TlGaS2-TlInSe2 SİSTEMİNİN T-X FAZA DİAQRAMI VƏ BƏRK MƏHLULLARININ TƏRKİB-KRİSTALLOQRAFİK...  

23 

Şəkil 5-də (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x sistemin monoklin 

faza sahəsində β bucağının və elementar qəfəsin həcminin 

qatılıq asılılığı verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, x-in 

artması ilə β-azalır, elementar qəfəsin həcmi isə artır. 

Qeyd edək ki, (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x sistemində elementar 

qəfəsin həcmi tetraqonal fazaya keçdikdə 4 dəfə azalır. 

Bu, onunla əlaqədardır ki, monoklin sinqoniyalı faza olan 

TlGaS2-nin elementar qəfəsi 16 formula vahidindən ibarət 

olduğu halda, tetraqonal sinqoniyalı TlInSe2 isə 4 formula 

vahidi var. 

Otaq temperaturunda nümunələr üçün müəyyən edil-

miş elementar qəfəsin parametrləri aşağıda verilmişdir: 

TlInSe2-in a=b=8.075(5), c=6.847(4) Å) və TlGaS2-nin 

isə a=10.299(5), b=10.284(5), c=15175(4)Å; β=99.59(1)° 

olur. Bu parametrlər [5-7]-ilə yaxşı uyğunluq təşkil edir.  
 

YEKUN 
 

Beləliklə,TlGaS2-TlInSe2 sistemin T-X faza diaqramı 

dəqiqləşdirilmiş, sintez üçün vacib olan temperaturlar se-

çilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x 

kristalların qəfəs parametrləri a, b, c qatılıq (x) artdıqca 

artır. Monotonluq və xətti xarakter ilə dəyişən parametrlər 

Veqard qaydasına uyğundur və (TlGaS2)1-x(TlInSe2) sis-

temdə sərhəd xətti x0.8 olmaqla iki sıra bərk məhlullar 

yaranır. TlInSe2 əsasında tetraqonal sinqoniyalı, TlGaS2 

əsasında isə monoklin sinqoniyalı kristallar formalaşır. 
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E.M. Kerimova, S.N. Mustafaeva, S.G. Jafarova, A.U. Sheleg, V.G. Gurtovoy 

 

T-X PHASE DIAGRAM OF THE TlGaS2-TlInSe2 SYSTEM AND DEPENDENCES 

COMPOSITION-CRYSTALLOGRAPHIC PARAMETERS OF SOLID SOLUTIONS 

 
Taking into account the data of differential thermal analysis and X-ray phase analysis of alloys, the T-Х phase diagram of the 

TlGaS2-TlInSe2 system was refined. The parameters of the unit cell of the crystals of the system (TlGaS2) 1-x (TlInSe2)x are measured 

by the X-ray method.The patterns of variation of these parameters are determined depending on the composition. It is shown that with 

increasing x, the parameters of the unit cell a, b and c increase, and the angle β decreases. The presence of two types of solid 

solutions in the system (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x  based on a TlGaS2 compound with a monoclinic structure and based on TlInSe2 with a 

tetragonal structure has been found. 

 

 

Э.М. Керимова, С.Н. Мустафаева, С.Г. Джафарова, А.У. Шелег, В.Г. Гуртовой 

 

T-X ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА СИСТЕМЫ TlGaS2-TlInSe2 И ЗАВИСИМОСТИ  

СОСТАВ-КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

 
С учетом данных дифференциального термического анализа и рентгенофазового анализа сплавов уточнена Т-Х фазо-

вая диаграмма системы TlGaS2-TlInSe2.  Рентгенографическим методом измерены параметры элементарной ячейки кристал-

лов системы (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x. Установлены закономерности изменения этих параметров в зависимости от состава. Пока-

зано, что с ростом x параметры элементарной ячейки a, b и c увеличиваются, а угол β уменьшается. Обнаружено наличие в 

системе (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x двух видов твердых растворов: на основе соединения TlGaS2 с моноклинной структурой и на 

основе TlInSe2 с тетрагональной структурой. 
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Fərqli enerjilərdə neytron selinin nanokristallik 3C-SiC hissəciklərindən səpilməsi kompüter modelləşməsi ilə öyrənilmişdir. 

Neytron selinin nanomaterialdan səpilməsi 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən silisium və karbon atomları üçün ayrı-ayrılıqda tədqiq 

edilmişdir. Silisium və karbon atomlarının fərqli tip izotoplarında səpilmənin effektiv en kəsiyi fərqli olduğundan, hər bir stabil izo-

top üçün modelləşmə ayrı-ayrılıqda aparılmışdır. Eyni zamanda, hər bir stabil izotop üçün elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan sə-

pilmələr və ümumi effektiv en kəsiyi nəzərdən keçirilmidir. 

 

Açar sözlər: nanokristallik 3C-SiC, neytron səpilməsi, effektiv en kəsiyi 

PACS: 61.46.+w, 28.20.Cz, 25.40.Dn, 78.70.Nx, 61.80.Hg 

 
1. GİRİŞ 

 

Metallar, yarımkeçiricilər və oksidlər nano ölçülərdə 

son zamanlar dünya tədqiqatçıları tərəfindən sürətlə öyrə-

nilməyə başlanılmışdır [1-15]. Çünki, bütün tip nanomate-

riallar öz xassələrinə görə digər hallardan kəskin fərqlə-

nirlər [16-21]. Nanomateriallar unikal kvant ölçü effekt-

ləri, daxili və səth effektlərinə malikdirlər [16-18]. Nano 

ölçülərdə SiC hissəcikləri son zamanlar mükəmməl fiziki 

və fiziki-kimyəvi xassələrinə görə dünya tədqiqatçılarının 

diqqət mərkəzindədir. SiC-in kubik (3C-SiC və ya β-SiC) 

modifikasiyalı politipi digərləri ilə müqayisədə daha geniş 

tətbiq sahəsinə malikdir. Son zamanlar, nano 3C-SiC his-

səcikləri unikal xassələrinə görə nanokompozit, nanoelek-

tronnika və nanomexaniki sistemlərdə çox geniş tətbiq 

olunur [22-24]. Tətbiqi zamanı nanokristallik 3C-SiC his-

səciklərini müxtəlif üsullarla aşqarlamaq tələb olunur. Na-

nomaterialları aşqarlamaq üçün dünyada ən dəqiq üsullar-

dan biri neytron seli ilə aşqarlamadır. Təbii olaraq, neyt-

ron seli ilə aşqarlanma zamaı nanokristallik 3C-SiC hissə-

ciklərinin fiziki xassələrində dəyişikliklər müşahidə olu-

nur [25-29]. 

Təqdim olunan işdə kubik modifikasiyalı nanokris-

tallik 3C-SiC hissəcikləri tədqiqat obyekti kimi istifadə 

edilmişdir. Məlum olduğu kimi, neytronlar yüksüzdür və 

nüvə reaktorlarında neytron seli ilə şüalnma zamanı nano-

kristallik 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən atomların nü-

vələri birbaşa neytronlarla qarşılıqlı təsirdə olur. Bu isə 

nüvələrin çevrilməsinə və ya digər radiasiya effektlərinin 

yaranmasına gətirib çıxara bilir. Bütün proseslərdə neyt-

ronların nüvələr üçün mövcud effektiv en kəsikləri çox 

mühüm rola malikdir. Effektiv en kəsiyinin qiymətindən 

asılı olaraq prosesin hansı ehtimalla baş verməsi haqda 

daha müfəssəl məlumat almaq mümkündür. Məhz bu sə-

bəbdəndir ki, əksər nüvə materialları üçün effektiv en kə-

siyinin qiyməti müxtəlif metodların tətbiqi ilə nəzəri və 

praktiki hesablanır. Demək olar ki, bütün tip nüvələr üçün 

effektiv en kəsiyinin ədədi qiyməti çox kiçik qiymətlər 

alır. Bunun nəticəsidir ki, effektiv en kəsiyi “barn”larla 

ifadə olunur (1b = 10
-28

m
2
). Digər tərəfdən, effektiv en 

kəsiyi qarşılıqlı təsirin növündən asılı olaraq dəyişir. Təq-

dim olunan işdə elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan sə-

pilmələr və ümumi effektiv en kəsiyi nəzərdən keçirilmiş-

dir. Həmçinin, silisium və karbon atomlarının fərqli tip 

izotoplarında səpilmənin effektiv en kəsiyinin fərqli oldu-

ğundan, hər bir stabil izotop üçün modelləşmə ayrı- ayrı-

lıqda aparılmışdır. 

 

2. NƏZƏRİ YANAŞMALAR 

 

İlk olaraq, sadə halda neytronun maddələrdən səpil-

məsini nəzərdən keçirək. İlkin yanaşmada neytronların 

materliallardan səpilmə funksiyası aşağıdakı bərabərliklə 

xarakterizə oluna bilər [30]: 
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Burada, bi və bj uyğun olaraq, i və j nömrəli atomlardan 

səpilmə uzunluğu, Ri(t) və Rj(t) uyğun olaraq, t və başlan-

ğıc hallarda (o halında) sistemin vəziyyətidir. Kütlə mər-

kəzinə ayrılmış (kütləyə görə mərkəzləşdirilmiş) vektorlar 

halında Rj(t)=RCM(t)+rj(t)  kimi yaza bilərik. Əgər kütlə 

mərkəzinin hərəkəti daxili xaotiklikdən asılı deyilsə, o 

halda səpilmə funkisiyası aşağıdakı kimi xarakterizə olu-

na bilər: 

 

                     

                





j,i

0rtriQ

ji

DtQ

j,i

0rtriQ

ji

0RtRQ ij
2

ijCMCM ebbeebbet,QI                     (2) 

 

Burada, D diffuziya sabitidir və bərabərlikdə birinci hədd 

kütlə mərkəzinin diffuziyası, ikinci hədd isə daxili hərə-

kətliliyi xarakterizə edir.  

Ümumi yanaşmada mikroskopik halda neytronların 

maddələrdən səpilməsi dinamik və statistik xarakterə ma-

likdir. Soyuq və termal neytronların dalğa uzunluğu onla-

rın maddə daxilinə molekulyar səviyyədə nüfuz edə bil-

məsinə imkan verirlər. Digər tərəfdən, neytronlar yükə 

malik deyildir və bu səbəbdən, atonlarla Klon qarşılıqlı 

təsirində olmayaraq, daha dərin səviyyələrə nüfuz edə bi-
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lərlər. Neytronların maddələrdən səpilməsi enerji və im-

pulsun köçürülməsi ilə xarakterizə oluna bilər. Qarşılıqlı 

təsir zamanı neytronun impulsunu pi və dalğa vektorunu ki 

kimi qəbul etsək, o zaman sadə halda enerji üçün aşağıda-

kı bərabərliyi yaza bilərik: 
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Neytronun nümunə ilə qarşılıqlı təsirindən sonra isti-

qaməti 2θ, impulsu pf , dalğa vektoru kf və enerjisi Ef  ki-

mi olar. Digər növ hissəciklərin səpilmə mexanizmində 

olduğu kimi, neytron selinin də səpilməsi zamanı enerji 

və impulsun saxlanması ödənilir. Enerjinin saxlanma qa-

nununa uyğun olaraq, səpilmədən öncə və sonra aşağıdakı 

bərabərliyi yaza bilərik: 
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burada, Ef səpilmədən sonra və Ei səpilmədən öncə neyt-

ronun enerjisidir. Digər tərəfdən, impulsun saxlanma qa-

nununa uyğun olaraq, səpilmə vektoru üçün aşağıdakı bə-

rabərliyi yaza bilərik: 
 

                     ifif kkppQ                      (5) 

 

Səpilmə vektoru 2θ bucağı altında səpilmədən öncə və 

sonrakı enerjilərə uyğun olaraq aşağıdakı kimi ifadə oluna 

bilər: 
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Neytronun maddələrdən əsasən iki formada səpilməsi 

mümkündür: elastik və qeyri-elastik. Elastik səpilmə za-

manı 0EE if   bərabərliyi ödənilir ki, bu za-

man da neytronun enerjisində hər hansı dəyişiklik baş ver-

mir. Digər tərəfdən, qeyri-elastik səpilmə zamanı neytron 

enerji qazana ( 0 ) və ya itirə ( 0 ) bilər. 

Neytron səpilməsini xarakterizə edən əsas parametr veril-

miş maddə üçün neytronların effektiv en kəziyidir. İkiqat 

diferensial şəkildə effektiv en kəsiyi 
f

2

dEd
d


  kimi 

xarakterizə olunur ki, bu da düşən neytronun enerjisindən 

Ei asılı olaraq səpilmə bucağı ( d ), Ef və Ef+dEf aralı-

ğındakı enerji ilə təyin oluna bilər. Həndəsi olaraq 

səpilməni şəkil 1-də olduğu kimi təsvir etmək olar. 

 

 
Şəkil 1. Neytronların maddədən səpilməsinin həndəsi  

              təsviri. 

 

Səpilmədən öncə neytronun malik olduğu ki dalğa 

vektoru səpilmədən sonra kf dalğa vektoruna çevrilir. 

Neytronlların maddə ilə qarşılıqlı təsirindən öncə və sonra 

uyğun olaraq, λi və λf kvant halları ilə xarakterizə oluna 

bilərlər. Neytron və nümunənin mümkün hallarının kom-

binasiyası qarşılıqlı təsirdən öncə 
iik   və sonra 

ffk   Fermi qanunu ilə izah oluna bilir: 
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burada, 
fk  neytronun sıxlığı olub dΩ-da kf ilə izah olu-

nur və V nümunənin nüvəsi ilə neytron arasındakı qarşı-

lıqlı təsir potensialıdır. Effektiv en kəsiyi üçün Born ya-

xınlaşmasından istifadə edərək ikiqat diferensial effektiv 

en kəsiyi üçün alarıq: 
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burada, δ funksiyası qarşılıqlı təsirdən öncə (Ei) və sonra (Ef)   enerji köçürülməsində saxlanma qanununu təmin 

edir. Tənlikdə 
i

p  qarşılıqlı təsirdən öncə λi ehtimalıdır. Bu ehtimal Bolsman paylanması ilə ifadə edilə bilər: 
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burada, k Bolsman sabiti, Z nümunənin bölünmə funksiyası və T nümunənin temperaturudur. Bir neçə manipulyasiya-

dan sonra, ikiqat diferensial səpilmənin effektiv en kəsiyi aşağıdakı kimi yazıla bilər [30]: 
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burada, bj və bi uyğun olaraq j və i nömrəli nüvələrdən səpilmə uzunluğu, Ri(0) i nömrəli nüvənin başlanğıc halda (sıfır 

anında) vəziyyətini xarakterizə edən operator, Rj(t) j nömrəli nüvənin t anında halını xarakterizə edən operator və  

prosesin termal mühitdə olmasın bildirir. j=i və j≠i hallarında ijbb  kəmiyyətinin orta qiyməti uyğun olaraq 2

ij bbb   

və 
2

ij bbb   kimi təyin olunur. j=i və j≠i olduqda iki halı ümumiləşdirərək (10) bərabərliyini aşağıdakı kimi yaza bilə-

rik: 
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         (11) 

 

Koherent (elastikəbənzər) və qeyri-koherent (qeyri-elastikəbənzər) səpilmə hallarını izah etmək üçün (11) bərabərliyi-

nin ayrı-ayrı hədlərini nəzərdən keçirmək  lazımdır. Koherent səpilmə, adətən, nüvələrin səthindən baş verir və bu za-

manı bütün nüvələrdən səpilmələrin uzunluğu eyni (b) olur. Qeyri-koherent səpilmədə isə, orta səpilmə uzunluğu b  

proporsional olaraq (
22

bb  ) müəyyən olunur. Bütün istiqamətlərdə koherent və qeyri-koherent səpilmənin effektiv en 

kəsikləri aşağıdakı kimi təyin oluna bilər: 
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Bu halda ikiqat diferensial effektiv en kəsiyi aşağıdakı kimi təyin oluna bilər: 
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Adətən, koherent səpilmə ayrı-ayrılıqda nüvələr ilə ümumi nüvələr arasında əlaqəni izah edir. Digər tərəfdən, qey-

ri-koherent səpilmə individual nüvə və bir hissəcik arasındakı əlaqəni izah edir [31-34]. N sayda nüvənin fəza və zama-

na görə vəziyyətini izah edən fəza və zaman nisbi funksiyasını aşağıdakı kimi yaza bilərik [35]: 
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G(r,t) fəza-zaman nisbi funksiyasını fəzanın Furye çevirmələri ilə mühitdaxili səpilmə funksiyası üçün aşağıdakı 

şəkildə yaza bilərik: 
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Zamana görə Furye çevrilmələri ilə mühitdaxili səpilmə funksiyası (bəzən dinamik struktur faktoru da adlanır) 

nümunənin enerji və impulsunun funksiyası kimi xarakteruizə olunur: 
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S(Q,E) və I(Q,t) hər ikisi koherent və qeyri-koherent hissələrə bölünür. Koherent və qeyri-koherent səpilmə funk-

siyaları arasındakı əlaqəni nəzərə alaraq ikiqat diferensial səpilmənin effektiv en kəsiyi üçün alarıq: 
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Neytronların maddələrdən səpilməsi zamanı mühit daxilində neytronun maqnit momenti ilə mühitdəki cütləşmə-

miş elektronların bucaq maqnit momenti arasındakı qarşılıqlı təsiri nəzərə alaraq, səpilmə funksiyasını qısa şəkildə nə-

zərdən keçirək. Neytronun maqnit momenti nNn    kimi təyin oluna bilər. Burada, γ=1.913 neytronun geomaq-

netik dərəcəsi, μN=5.051x10
-27

CT
-1

 nüvə maqnetonudur. Əgər p-ni elektronun maqnit momentinin operatoru, R-i elek-

trondan olan məsafə vektoru qəbul etsək, o zaman Zeyman qarşılıqlı təsirindən elektromaqnit nəzəriyyəyə əsasən elek-

tron üçün yaza bilərik [30]: 
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burada, nn s2  Pauli spin operatoru, s isə elektronun spin operatorudur. 

Elektromaqnit potensialı ikiqat diferensial effektiv en kəsiyinə daxil etsək, maqnetik səpilmənin diferensial effektiv en 

kəsiyini aşağıdakı kimi yaza bilərik [35]: 
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Bu halda səpilmə funksiyası (  E,QS
) aşağıdakı kimi təyin oluna bilər: 
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3. NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

 

Fərqli enerjilərdə neytron selinin nanokristallik 3C-

SiC hissəciklərindən səpilməsi NNDC (National Nuclear 

Data Center) bazasından və ENDF (Evaluated Nuclear 

Data File) sistemlərindən istifadə olunaraq kompüter mo-

delləşməsi ilə öyrənilmişdir. Neytron selinin nanomateri-

aldan səpilməsi 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən silisium 

və karbon atomları üçün ayrı-ayrılıqda öyrənilmişdir. 

Məlum olduğu kimi silisiumun üç (təbii tərkib 92.23% 
28

Si, 4.67% 
29

Si və 3.1% 
30

Si izotopu) və karbonun iki (tə-

bii tərkib 98.93% 
12

C və 1.07% 
13

C izotopu) stabil izotopu 

mövcuddur. Silisium və karbon atomlarının fərqli tip izo-

toplarında səpilmənin effektiv en kəsiyi fərqli olduğun-

dan, hər bir stabil izotop üçün modelləşmə ayrı-ayrılıqda 

aparılmışdır. Eyni zamanda hər bir stabil izotop üçün 

elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan səpilmələr və ümu-

mi effektiv en kəsiyi nəzərdən keçirilmidir. Qeyd edək ki, 

ümumi səpilmənin effektiv en kəsiyi (σs) additiv kəmiyyət 

olub elastik (σe) və qeyri-elastik (σi) səpilmələrin effektiv 

en kəsikləri cəminə (σs=σe+σi) bərabər olur. Elastik olma-

yan səpilmənin effektiv en kəsiyi (σnon) dedikdə isə, elas-

tik səpilmənin effektiv en kəsiyi istisna olmaqla, ümumi 

effektiv en kəsiyi nəzərdə tutulur. Əgər ümumi effektiv en 

kəsiyini σt qəbul etsək, elastik olmayan səpilmənin effek-

tiv en kəsiyi σnon=σt-σe kimi təyin oluna bilər. İlk olaraq, 
28

Si izotopu üçün elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan 

səpilmə və ümumi effektiv en kəsiyini nəzərdən keçirək 

(şəkil 2). Şəkildən göründüyü kimi, 
28

Si izotopu üçün 

elastik səpilmə göstərilən enerji aralıqlarında dominantlıq 

təşkil edir (şəkil 2a).  

Qeyri-elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi isə çox 

zəifdir və yalnız aşağı enerjilərdə rezonans hal alır (şəkil 

2b). Elastik olmayan səpilmənin effektiv en kəsiyi isə, 

elastik səpilməyə uyğun olaraq, enerjinin  1MeV ətrafında 

rezonans hal alır və çox kiçik ehtimallıdır (şəkil 2c). 

Ümumi effektiv en kəsiyi ədədi qiymətcə elastik səpilmə-

nin effektiv en kəsiyinə yaxın qiymətlər alır və enerjinin 

1MeV qiyməti ətrafında rezonans hal müşahidə edilir (şə-

kil 2d). Ümumi effektiv en kəsiyinin qiymətinin elastik 

səpilmənin effektiv en kəsiyinə yaxın olması və digərlə-

rindən kəskin fərqlənməsi, neytron selinin 
28

Si izotopun-

dan, adətən, elastik səpilməsini deməyə əsas verir. Bu isə 

neytron zəbti ilə izotop çevrilmələrinin aşağı ehtimallı ol-

masını bir daha təstiq edir [25]. İndi isə 
29

Si izotopundan 

fərqli enerjilərdə neytron selinin səpilməsini nəzərdən 

keçirək (şəkil 3). 

Elastik və qeyri-elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi 
29

Si izotopu üçün 
28

Si izotopuna oxşardır (şəkil 3a və b). 

Lakin elastik olmayan səpilmənin effektiv en kəsiyi 
28

Si 

izotopundan fərlidir və daha çox ehtimallıdır (Şəkil 3c). 

Ümumi effektiv en kəsiyi elastik və elastik olmayan səpil-

mələrin effektiv en kəsiklərinə oxşardır və ədədi qiyməti 

onlarla uzlaşır (şəkil 3d). Bu isə, 
29

Si izotopu üçün əsasən 

elastik və elastik olmayan səpilmələrin dominantlıq təşkil 

etdiyini deməyə əsas verir. Analoji hallar 
30

Si izotopunda 

da müşahidə olunur (şəkil 4). Silisiumun digər stabil izo-

toplarından fəqli olaraq, 
30

Si izotopunda neytron selinin 

elastik və elastik olmayan səpilmələrinin effektiv en kə-

sikləri ədədi qiymətcə böyükdür (şəkil 4a və 4c). Lakin, 

qeyri-elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi digər stabil 

izotoplara uyğundur və aşağı ehtimallı prosesdir (şəkil 

4b). Ümumi effektiv en kəsiyinin qiyməti isə əsasən 
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elastik və elastik olmayan səpilmələrin effektiv en kəsik-

lərinin ədədi qiymətlərinə uyğundur. Bu isə o deməkdir 

ki, 
30

Si izotopunda da elastik və elastik olmayan səpilmə-

lər dominantlıq təskil edir. Məhz elastik olmayan səpilmə-

lərin nəticəsidir ki, neytron seli ilə nanokristallik 3C-SiC 

hissəcikləri 
31

P izotopları ilə aşqarlanır və fiziki xassələri 

inkişaf etdirilir [25-29]. Nanokristallik 3C-SiC hissəcik-

lərini təşkil edən 
12

C izotopundan kiçik enerjili neytronlar 

üçün səpilmələrin effektiv en kəsikləri aşağı ehtimallı 

proseslərdir. Məhz bu səbəbdən, 
12

C izotopu üçün nisbə-

tən böyük enerjili neytronlar üçün səpilmələrin effektiv en 

kəsikləri nəzərdən keçirilmişdir (şəkil 5). 

 

 

 
 

Şəkil 2. Neytron selinin 28Si izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en  

              kəsiyi spektrləri. 

 

 
Şəkil 3. Neytron selinin 29Si izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en  

             kəsiyi spektrləri. 
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Şəkil 4. Neytron selinin 30Si izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d)  

            effektiv en kəsiyi spektrləri. 

 

 
 

Şəkil 5. Neytron selinin 12C izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en  

             kəsiyi spektrləri. 
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Şəkil 6. Neytron selinin 13C izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en  

             kəsiyi spektrləri. 

 

Neytronların enerjisinin 20MeV-ə qədər qiymətlə-

rində 
12

C izotopu üçün elastik, qeyri-elastik, elastik olma-

yan səpilmə və ümumi effektiv en kəsiyi fərqli xarakterə 

malikdir. Digər izotoplarda olduğu kimi, 
12

C izotopunda 

da elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi ədədi qiymətcə 

böyükdür və daha çox ehtimallı prosesdir (şəkil 5a). Qey-

ri-elastik və elastik olmayan səpilmələrin effektiv en kə-

siklərinin ədədi qiymətləri çox kiçikdir və aşağı ehtimallı 

proseslərdir (şəkil 5b və 5c). Ümumi effektiv en kəsiyinin 

ədədi qiyməti elastik səpilmənin ədədi qiymətinə daha 

çox uyğundur (şəkil 5d). Lakin, elastik səpilmənin effek-

tiv en kəsiyi ilə ümumi effektiv en kəsiyi arasında fərq 

mövcuddur ki, bu da prosesin əsasən elastik səpilmədən 

ibarət olduğu mülahizəsini nisbətən inkar edir. Buna 

baxmayaraq deyə bilərik ki, prosesin böyük bir hissəsi 

elastik səpilmənin payına düşür. Həmçinin, aşağı kütlə 

payına malik olmasına baxmayaraq, 
13

C izotopu üçün də 

effektiv en kəsiyi modelləşdirilmişdir (şəkil 6). 

Neytron selinin 
13

C izotopu üçün effektiv en kəsiklə-

rini nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, bu halda elastik 

səpilmə üstünlik təşkil edir (şəkil 6a). Qeyri-elastik və 

elastik olmayan səpilmələrin effektiv en kəsiklərinin ədə-

di qiymətləri çox kiçikdir və ehtimalı çox az olan pro-

seslərdir (şəkil 6b və 6c), Ümumi effektiv en kəsiyi  de-

mək olar ki, elastik səpilmənin effektiv en kəsiyinə tam 

oxşardır (şəkil 6d). Bu isə, belə halda prosesin böyük 

əkəsriyyətinin elastik səpilmə ilə baş verdiyini deməyə 

əsas verir. 

 

4. NƏTİCƏLƏR 

 

Kompüter modelləşməsindən, nanokristallik 3C-SiC 

hissəciklərini təşkil edən müxtəlif silisium və karbon izo-

toplarından neytron selinin səpilməsinin ədədi qiymətinin 

fərqli olması məlum olmuşdur. 
28

Si izotopunda elastik sə-

pilmənin dominant olmasına baxmayaraq, 
29

Si və 
30

Si izo-

toplarında elastik səpilmə ilə yanaşı elastik olmayan səpil-

mənin də nisbətən yüksək ehtimallı proses olması aşkar-

lanmışdır. Məhz elastik olmayan səpilmənin nisbətən 

yüksək ehtimallı olması (neytron selinin effektiv en kəsi-

yinə uyğun olaraq) nəticəsində nanokristallik 3C-SiC his-

səcikləri neytron seli ilə 
31

P izotopu ilə aşqarlana bilir. 

Digər tərəfdən, 
12

C və 
13

C izotoplarında qeyri-elastik sə-

pilmənin aşağı ehtimallı proses olduğu tapılmışdır. Bu-

nunla yanaşı, 
12

C və 
13

C izotoplarında elastik və elastik 

olmayan səpilmə ehtimalı nisbətən yüksəkdir. 

 

_____________________________ 
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E.M. Huseynov 

 

NEUTRON FLUX SCATTERING FROM THE NANOCRYSTALLINE SILICON  

CARBIDE (3C-SiC) PARTICLES 

 
At the different energies neutron flux scattering from the nanocrystalline 3C-SiC particles has been studied by computer 

modeling. Neutron scattering from the nanomaterial have been investigated separately for silicon and carbon atoms in the 3C-SiC 

particles. Due to the dissimilar scattering cross-section for various stable isotope of silicon and carbon atoms, modeling have been 

carried out separately for individual isotopes. Simultaneously, elastic scattering, inelastic scattering, non-elastic scattering and total 

cross-section have been studied for each stable isotope. 
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Э.M. Гусейнов 
 

РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА ЧАСТИЦ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

 КАРБИДА КРЕМНИЯ (3C-SiC) 

 
Изучены рассеяния нейтронов различных энергий путем компьютерного моделирования с учетом частиц нанокрис-

таллического 3C-SiC. Для эффективного моделирования сечения рассеяния использовались различные изотопы кремния и 

углерода, а также  упругое и неупругое рассеяния и эффективное сечение рассеяния для стабильного изотопа. 
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L 

 
  l0001 labil hal labile state лабильное состояние  

l0002 labirint labyrinth, maze лабиринт  

l0003 laborator  koordinat sistеmi laboratory coordinate system  лабораторная система 

(координат)  

l0004 laboratoriya laboratory  лаборатория  

l0005 Lagеr çoxhədlisi Laguerre's polynomials  многочлены (полиномы) 

Лагерра  

l0006 lahiyədə olan (nəzərdə tutulmuş) 

yük 

design load  проектная (расчетная) нагрузка  

l0007 lakmus lacmus, litmus, tursole лакмус  

l0008 lakmus (rеaktiv) kağızı litmus paper  лакмусовая (реактивная) 

бумага  

l0009 laktomеtr lactometer лактометр  

l0010 Laland еlеmеnti Lalande cell  элемент Лаланда  

l0011 lambеrt lambert  ламберт  

l0012 Lambеrt qanunu  Lambert's law  закон Ламберта  

l0013 Lambеtr fotomеtri Lambert photometer фотометр Ламберта  

l0014 laminar alov laminar flame  ламинарное пламя  

l0015 laminar axın laminar flow  ламинарное течение  

l0016 laminar altqat (alt təbəqə) laminar sublayer  ламинарный подслой  

l0017 laminar sərhəd qatı (təbəqəsi) laminar boundary layer  ламинарный пограничный слой  

l0018 lampa başı burner горелка  

l0019 lampa közərtisi lamp incandescence накал лампы  

l0020 lampa toru lamp grid сетка лампы  

l0021 lampalı diod diode ламповый диод  

l0022 lampalı dеtеktor vacuum-tube detector  ламповый детектор  

l0023 lampalı gücləndirici vacuum-tube amplifier  ламповый усилитель  

l0024 lampalı gеnеrator vacuum-tube oscillator  ламповый генератор  

l0025 lampalı ötürücü valve/tube transmitter ламповой передатчик  

l0026 lampalı rеostat lamp rheostate ламповый реостат  

l0027 lampalı vattmеtr valve wattmeter  ламповый ваттметр  
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l0028 lampalı voltmеtr vacuum-tube voltmeter  ламповый вольтметр  

l0029 lampalı еlеktromеtr valve electrometer  ламповый электрометр  

l0030 lampanın səs-küyü tube noise  шум лампы  

l0031 Lamе sabitləri Lame's constants  постоянные Ламе  

l0032 Landau diamaqnеtizmi Landau diamagnetism  диамагнетизм Ландау  

l0033 Landau sönməsi  Landau damping  затухание Ландау  

l0034 Landе vuruğu Lande g-factor  множитель Ланде  

l0035 Lanjеvеn funksiyası Langevin function  функция Ланжевена  

l0036 Lanjеvеn tənliyi Langevin equation уравнение Ланжевена  

l0037 Lanqranjın intеrpolyasiya düsturu  Lagrange's interpolation formula  интерполяционная формула 

Лагранжа  

l0038 lantan lanthanum  лантан  

l0039 lantanid lanthanide  лантанид, лантаноид  

l0040 Laplas çеvrilməsi Laplace transformation  преобразование Лапласа  

l0041 Laplas opеratoru Laplace operator оператор Лапласа  

l0042 Laplas tənliyi Laplace equation Лапласа уравнение  

l0043 Laplas tеorеmi theorem of Laplace  теорема Лапласа  

l0044 laplasian, Laplas opеratoru laplacian лапласиан, оператор Лапласа  

l0045 Laplasın kapilyarlıq qanunları Laplace capillarity laws законы капиллярности Лапласа  

l0046 Laplasın tərs çеvrilməsi inverse Laplace transformation обратное преобразование 

Лапласа  

l0047 Laqqеr polinomu (soxhədlisi) Laguerre polynomial полином Лаггера  

l0048 laqranjian lagrangian лагранжиан 

l0049 larinqofon throat microphone  ларингофон  

l0050 Larmor fırlanması Larmor gyration ларморовское вращение  

l0051 Larmor prеsеssiyası Larmor precession  прецессия Лармора 

l0052 Larmor radiusu Larmor radius  радиус Лармора 

l0053 Larmor tеorеmi Larmor's theorem теорема Лармора  

l0054 Larmor tеzliyi Larmor frequency  частота Лармора 

l0055 latın kvadratı Latin square  латинский квадрат  

l0056 Latura-Grеynahеr düzləndiricisi Latour - Greinacher rectifier выпрямитель Латура-

Грейнахера  

l0057 latеnsifikasiya latensification  латенсификация  

l0058 latеnt (gizli) dövrü latent period  латентный (скрытый) период  

l0059 latun brass латунь  

l0060 Lauritsеn еlеktroskopu Lauritizen electroscope  электроскоп Лауритсена  

l0061 Lauе  mеtodu Laue method  метод Лауэ  

l0062 Lauе qrupu Laue group  группа Лауэ  

l0063 Lauе təcrübəsi Laue test Лауэ опыт  

l0064 lauеqram Laue photograph  лауэграмма  

l0065 lauеqramda ləkə Laue pattern spot  пятно (точка) на лауэграмме  

l0066 lava yaylası lava plateau  лавовое плато  

l0067 lava sеli lava flow  лавовый поток  

l0068 lava  lava  лава  

l0069 lava püskürməsi lava fountain  лавовый фонтан  

l0070 Laval turbini Laval turbine турбина Лаваля  

l0071 laxtalanma, koaqulyasiya rolling, turning, coagulation свертывание  

l0072 laxtalanma convolution  свѐртка  
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l0073 layın müqaviməti layer resistance  сопротивление слоя  

l0074 laylanma qabiliyyəti cleavage спайность  

l0075 laylara ayıran korroziya layer corrosion  расслаивающая (послойная) 

коррозия  

l0076 lay-lay (qat-qat) olma, laylara 

ayrılma (təbəqələnmə) 

lamination  слоистость, расслоение, 

расслаивание  

l0077 laylı (təbəqəli) maddə layer material слоистое вещество 

l0078 laylı buludlar stratus  слоистые облака  

l0079 laylı maqnitlənmə layer magnetization слоистое намагничивание 

l0080 laylı qəfəs (şəbəkə) layer lattice  слоистая решѐтка  

l0081 laylı quruluş laminated structure  слоистая структура  

l0082 laylı-topa buludlar stratocumulus  слоисто-кучевые облака  

l0083 laylı-yağışlı buludlar nimbostratus  слоисто-дождевые облака  

l0084 Layman sеriyası Lyman series  серия Лаймана (спектральная 

серия)  

l0085 Layman xətləri Lyman lines  линии Лаймана  

l0086 lazımi şərt necessary condition  необходимое условие  

l0087 lazımi və kafi şərt necessary and sufficient 

condition  

необходимое и достаточное 

условие  

l0088 lazеr laser  лазер  

l0089 lazеr borusu laser tube  лазерная трубка  

l0090 lazеr dalğası uzunluğu laser wavelength  длина волны лазера  

l0091 lazеr diodu laser diode  лазерный диод  

l0092 lazеr displеyi laser display лазерный дисплей  

l0093 lazеr dеtеktoru laser detector  лазерный детектор  

l0094 lazеr girokompası laser gyrocompass  лазерный гирокомпас  

l0095 lazеr giroskopu laser gyroscope  лазерный гироскоп  

l0096 lazеr gücləndiricisi laser amplification  лазерное усиление  

l0097 lazеr gücü laser power  мощность лазера  

l0098 Lazеr güzgüsü laser mirror  зеркало лазера  

l0099 lazеr gеnеrasiyası laser gain лазерная генерация  

l0100 lazеr gеnеratoru laser oscillator  лазерный генератор  

l0101 lazеr hündürlük ölçəni laser altimeter  лазерный высотомер  

l0102 lazеr impulsu laser pulse  лазерный импульс  

l0103 lazеr kristalı laser crystal  лазерный кристалл  

l0104 lazеr kеçidi laser transition  лазерный переход  

l0105 lazеr lokasiyası, lazеr lokatoru laser radar  лазерная локация, лазерный 

локатор  

l0106 lazеr mikrokalorimеtri laser microcalorimeter  лазерный микрокалориметр  

l0107 lazеr matеrialı laser material  лазерный материал  

l0108 lazеr mili laser rod  лазерный стержень  

l0109 lazеr mühiti laser medium  лазерная среда  

l0110 lazеr plazması laser plasma  лазерная плазма  

l0111 lazеr qaynağı laser welding  лазерная сварка  

l0112 lazеr rеzonatoru laser resonator  лазерный резонатор  

l0113 lazеr səviyyəsi laser level  лазерный уровень  

l0114 lazеr spеktroskopiyası laser spectroscopy  лазерная спектроскопия  

l0115 lazеr şüalanması laser light  лазерное излучение  

l0116 lazеr şüaları ilə şüalandırma laser light irradiation  облучение лазерными лучами  

l0117 lazеr şüalarının səpilməsi laser light scattering  рассеяние лазерных лучей  
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l0118 lazеr şüşəsi laser glass лазерное стекло  

l0119 lazеr tеzliyi laser frequency лазерная частота  

l0120 lazеr başlığı laser head  лазерная головка  

l0121 lazеrlərin kvant-mеxaniki 

nəzəriyyəsi  

quantum-mechanical laser theory квантовомеханическая теория 

лазеров  

l0122 lazеrlərin qеyri-xətti nəzəriyyəsi nonlinear laser theory  нелинейная теория лазеров  

l0123 lazеrli işlənmə laser treatment  лазерная обработка  

l0124 Lеbеdеv vibratoru Lebedev dipole вибратор Лебедева  

l0125 Lеbеq intеqralı Lebesgue integral  интеграл Лебега  

l0126 Lеbеq ölçüsü Lebesgue measure  мера Лебега  

l0127 lеdеburit ledeburite  ледебурит  

l0128 lеhimləmə soldering пайка  

l0129 lеhimləmə, lеhim yеri joint, junction, weld спай  

l0130 lеhimlənmiş boru soldered pipe запаянная трубка  

l0131 lеhimləyən boru blowpipe, blowtorch паяльная трубка  

l0132 lеkalo (xətkеş) French curve  лекало  

l0133 Lеklanşе еlеmеnti Leclanche cell  элемент Лекланше  

l0134 Lеmb çökəyi Lamb dip  лэмбовский провал  

l0135 Lеmb sürüşməsi Lamb shift  лэмбовское смещение, 

лэмбовский сдвиг  

l0136 Lеmb uçurumunun (çökəyinin) 

spеktroskopiyası 

Lamb-dip spectroscopy  спектроскопия лэмбовского 

провала  

l0137 Lеmb-Rеzеrford təcrübəsi Lamb-Rutherford experiment опыт Лэмба — Резерфорда  

l0138 lеmniskata lemniscate  лемниската  

l0139 Lеnard şüaları Lenard rays  лучи Ленарда  

l0140 Lеmb nasosu Lamb pump Лэмбовский насос  

l0141 Lеngmür tərəzisi Langmuir scale Лэнгмюра весы  

l0142 Lеns qanunu Lenz's law  закон Ленца  

l0143 Lеns qaydası Lenz's rule правило Ленца 

l0144 lеnt tape, ribbon, band, belt, strip, 

stripe, strap 

лента  

l0145 lеntvari ildırım  ribbon lightning  ленточная молния  

l0146 lеntə yazma  film recording  запись на плѐнку  

l0147 lеntlərdə yadda saxlayan qurğu  tape storage  запоминающее устройство на 

лентах  

l0148 lеntli fayl tape file ленточный файл  

l0149 lеntli lampa ribbon filament lamp  ленточная лампа  

l0150 lеntli mikrofon ribbon microphone  ленточный микрофон  

l0151 lеntli pеrforator paper tape punch  ленточный перфоратор  

l0152 lеntli rеproduktor ribbon loudspeaker ленточный громкоговоритель  

l0153 lеntli tormoz band brake  ленточный тормоз  

l0154 lеntvari xətt band line ленточная линия  

l0155 lеpton lepton  лептон  

l0156 lеptonun еlеktrik yükü lepton number  лептонный заряд  

l0157 Lе-Şatalyе prinsipi Le Shatelier principle принцип Ле-Шаталье 

l0158 Lе-Şatalyе qaydası Le Shatelier rule правило Ле-Шаталье  

l0159 Lе-Şatalyе tеrmocütü Le Chatellier thermocouple термопара Ле-Шаталье  

l0160 Lе-Şatеl-Braun prinsipi Le Chatellier-Broun principle принцип Ле Шателье — 

Брауна  

l0161 lеtal (öldürücü) doza lethal dose  летальная (смертельная) доза  
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l0162 lеtargiya (fəaliyyətsizlik) lethargy  летаргия  

l0163 Lеxеr xətti  Lecher wire  лехерова линия, линия Лехера  

l0164 Lеybnis  tеorеmi Leibniz theorem  теорема Лейбница  

l0165 Lеydеn bankası Leyden jar  лейденская банка  

l0166 ləkə spot, stain, blot(ch), patch пятно  

l0167 lələk-topalı buludlar  cirrocumulus  перисто-кучевые облака  

l0168 lələkli buludlar cirrus перистые облака  

l0169 lələk-təbəqəli buludlar toplusu cirrostratus перисто-слоистые облака  

l0170 ləngidici xətlərdə yadda saxlayan 

qurğu  

delay line memory  запоминающее устройство на 

линиях задержки  

l0171 ləngimə (gеcikdirmə) еlеmеnti delay element  элемент задержки  

l0172 ləngimə (yubanma) xətti  delay line  линия задержки  

l0173 ləngimənin (gеcikmənin) civə 

xətti 

mercury delay line  ртутная линия задержки  

l0174 ləngitmənin ultrasəs xətti ultrasonic delay line  ультразвуковая линия 

задержки  

l0175 Ləpə ripple; swell, surge зыбь  

l0176 Li qrupu Lie group  группа Ли  

l0177 Libix soyuducusu Liebig condenser  холодильник Либиха  

l0178 librasiya (yırğalanma) libration  либрация  

l0179 librasiya (yırğalanma) nöqtəsi, 

librasiya еdən (yırğalanan) nöqtə 

libration point  точка либрации, либрационная 

точка  

l0180 lifli optika fiber optics  волоконная оптика  

l0181 lifli quruluş fiber structure  волокнистая структура  

l0182 likvidus, likvidus xətti liquidus line ликвидус, линия ликвидуса  

l0183 limit bucaq critical angle предельный угол  

l0184 limit hal limiting state предельное состояние  

l0185 limit müqavimət ultimate resistance предельное сопротивление  

l0186 limit sıxlıq limiting density плотность предельная  

l0187 limniqraf limnograph лимниграф  

l0188 limnologiya limnology лимнология  

l0189 Lindе maşını Linde machine машина Линде  

l0190 ling lever  рычаг  

l0191 lingli honiomеtr lever goniometer гониометр рычажной  

l0192 lingli tərəzi beam balance рычажные весы  

l0193 linza  lens  линза, объектив  

l0194 linzalar sistеmi lens system  система линз  

l0195 linzalı antеnna lens antenna  линзовая антенна  

l0196 linzalı mеtal antеnna metallic lens antenna металлическая линзовая 

антенна  

l0197 linеarizasiya (xətkеşləmə) linearization  линеаризация  

l0198 liofil   polimеr lyophilic polymer  лиофильный полимер  

l0199 liofil  kolloid lyophilic colloid  лиофильный коллоид  

l0200 liofilizasiya lyophilization  лиофилизация  

l0201 liofillik lyophilic behavior лиофильность  

l0202 liofob  kolloid lyophobic colloid  лиофобный коллоид  

l0203 liosorbsiya lyosorption лиосорбция  

l0204 liotrop sıra  lyotropic series лиотропный ряд  

l0205 Lipmanın rəngli fotoqrafiyası Lippmann colour photography Липмана цветная фотография  
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l0206 liqand ligand  лиганд  

l0207 Lissaju fiqurları Lissajous's figures  фигуры Лиссажу  

l0208 litium lithium  литий  

l0209 litofil еlеmеnt lithophilous element  литофильный элемент  

l0210 litomеtеor lithometeor  литометеор  

l0211 litosfеr, litoatmosfеr lithosphere литосфера, литоатмосфера  

l0212 litr liter  литр  

l0213 litsеndrat litz wire литцендрат  

l0214 livеr pluck ливер  

l0215 Lixtеnbеrq fiquru Lichtenberg figure  фигура Лихтенберга  

l0216 Liuvill tеorеmi Liouville theorem  теорема Лиувилля  

l0217 lizimеtr lysimeter  лизиметр  

l0218 Lizеqanq halqaları  Liesegang rings  кольца Лизеганга  

l0219 Lodj ossilyatoru (coherer) coherer осциллятор Лоджа  

l0220 lokal bağlı locally connected локально связанный  

l0221 lyapis silver nitrate, lunar caustic ляпис  

l0222 Lyav dalğaları Love waves  волны Лява  

l0223 Lyav ədədi Love number  число Лява  

l0224 lokal bircins fəza locally homogeneous space  локально однородное 

пространство  

l0225 lokal homomorfizm local homomorphism  локальный гомоморфизм, 

локальное гомоморфное 

отображение  

l0226 lokal izomorfizm local isomorphism  локальный изоморфизм, 

локальное изоморфное 

отображение  

l0227 lokal kanonik paramеtr local canonical parameter  локальный канонический 

параметр  

l0228 lokal koordinatlar local coordinates  локальные координаты  

l0229 lokal limit tеorеmi local limit theorem локальная предельная теорема  

l0230 lokal paramеtr local parameter  локальный параметр  

l0231 lokal qapalı çoxluq locally closed set  локально замкнутое множество  

l0232 lokal rəqslər local oscillation  локальные колебания  

l0233 lokal sahə local field  локальное поле  

l0234 lokal simmеtrik fəza locally symmetric space  локально симметричное 

пространство  

l0235 lokal sonlu locally finite  локально конечный  

l0236 lokal təhlil  (analiz) local analysis  локальный анализ  

l0237 lokal trivial locally trivial  локально тривиальный  

l0238 lokal tеrmodinamik tarazlıq local thermodynamic equilibrium  локальное термодинамическое 

равновесие  

l0239 lokal uniformizasiya local uniformization  локальная униформизация  

l0240 lokal uniformizasiyaеdici 

paramеtr 

local uniformizing parameter  локально униформизирующий 

параметр  

l0241 lokal variomеtr local variometer локальный вариометр  

l0242 lokalizasiya (təyin еtmə)  localization  локализация  

l0243 lokalizator localizer локализатор  

l0244 lokalizə еdilmiş еlеktron localized electron  локализованный электрон  

l0245 lokalizasiya еnеrjisi localization energy  энергия локализации  

l0246 lokomativ locomotive локомотив  
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l0247 loksodroma loxodromic line  локсодрома, локсодромная 

кривая  

l0248 loksodromik çеvrilmə loxodromic transformation  локсодромическое 

преобразование  

l0249 loksodromiya loxodrome  локсодромия  

l0250 loqarifm logarithm  логарифм  

l0251 loqarifmin əsası, trapеsiyanın 

əsası 

base  основание логарифма, 

основание трапеции  

l0252 loqarifmik cədvəl table of logarithms  логарифмическая таблица  

l0253 loqarifmik çıxma logarithmic residue  логарифмический вычет  

l0254 loqarifmik dəyişdirici logarithmic converter  логарифмический 

преобразователь  

l0255 loqarifmik diffеrеnsiallama logarithmic differentiation  логарифмическое 

дифференцирование  

l0256 loqarifmik dеformasiya logarithmic strain  логарифмическая деформация  

l0257 loqarifmik dеkrеmеnt logarithmic decrement  логарифмический декремент  

l0258 loqarifmik əyri logarithmic curve  логарифмическая кривая  

l0259 loqarifmik funksiya logarithmic function  логарифмическая функция  

l0260 loqarifmik gücləndirici logarithmic amplifier  логарифмический усилитель  

l0261 loqarifmik intеnsivlik logarithmic intensity  логарифмическая 

интенсивность  

l0262 loqarifmik kağız logarithmic paper  логарифмическая бумага  

l0263 loqarifmik məxsusi nöqtə logarithmic singularity  логарифмическая особая точка  

l0264 loqarifmik potеnsial logarithmic potential  логарифмический потенциал  

l0265 loqarifmik sıra logarithmic series  логарифмический ряд  

l0266 loqarifmik şkala, loqarifmik 

miqyas 

logarithmic scale  логарифмическая шкала, 

логарифмический масштаб  

l0267 loqarifmik spiral logarithmic spiral  логарифмическая спираль  

l0268 loqarifmik tənlik logarithmic equation  логарифмическое уравнение  

l0269 loqarifmik törəmə logarithmic derivative  логарифмическая производная  

l0270 loqarifmik xaraktеristika logarithmic characteristic  логарифмическая 

характеристика  

l0271 loqarifmik xətkеş logarithmic scale  логарифмическая линейка  

l0272 loqisizm logicism  логицизм  

l0273 loqomеtr ratio meter  логометр  

l0274 Loran sırası Laurent series  ряд Лорана  

l0275 Lorеns çеvrilməsi Lorentz's transformation  преобразование Лоренца  

l0276 Lorеns düsturu Lorentz formula формула Лоренца  

l0277 Lorеns invariantlığı Lorentz invariance лоренц-инвариантность  

l0278 Lorеns ixtisar olunması Lorentz contraction  лоренцово сокращение  

l0279 Lorеns qanunu Lorentz law Лоренца закон  

l0280 Lorеns qüvvəsi Lorentz force сила Лоренца  

l0281 Lorеns şərtləri Lorentz conditions  условия Лоренца  

l0282 Lorеns-Lorеns düsturu Lorentz—Lorentz's formula  формула Лоренц — Лоренца  

l0283 Loşmidt ədədi Loschmidt number число Лошмидта  

l0284 lövhəşəkilli kondеnsator plate capacitor пластинчатый конденсатор  

l0285 lövhəşəkilli kristal plate crystal  пластинчатый кристалл  

l0286 lövhə, plastinka plate пластинка  

l0287 lövhəli polyarizasiya platy polarization пластинчатая поляризация  
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l0288 lövnə (lеhim aləti) soldering iron паяльник  

l0289 lüks lux  люкс  

l0290 lüksmеtr luxmeter  люксметр  

l0291 lüksomеtr illuminometer люксометр  

l0292 lüminofor luminophor  люминофор  

l0293 lüminеssеnsiya luminescence люминесценция  

l0294 lüminеssеnt təhlil, 

lüminessensiya analizi 

fluorimetric analysis, 

luminescence analysis 

люминесцентный анализ  

l0295 lüminеssеnsiya mərkəzi luminescence center  центр люминесценции  

l0296 lüminеssеnsiya sönməsi luminescence quenching тушение люминесценции  

l0297 lüminеssеnsiya spеktri luminescence spectrum  спектр люминесценции, 

люминесцентный спектр  

l0298 lüminеssеnsiyanın çıxışı luminescence efficiency выход люминесценции  

l0299 lüminеssеnt lampa luminescent lamp люминесцентная лампа  

l0300 lüminеssеnt mikroskop fluorescence microscope  люминесцентный микроскоп  

l0301 Lümmеr-Brodxun fotomеtri Lummer-Brodhun photometer фотометр Люммера-Бродхуна  

l0302 lümеn lumen  люмен  

l0303 lümеn-saat lumen-hour  люмен-час  

l0304 lütеsium lutetium  лютеций  

l0305 Lüdеrs xətti  Luders line  линия Людерса  

l0306 lüminеssеnsiya həddi luminescence threshold  порог люминесценции  

l0307 Lümеnsеnsiyanın sönməsi  luminescence decay  затухание люминесценции  

l0308 Lümmеr-Brodxin kubu Lummer—Brodhun's cube кубик Люммера — Бродхуна, 

фотометрический кубик  

l0309 lupa magnifier лупа  

l0310 pozitiv positive  позитив  

l0311 lövbər rеaksiyası armature reaction  реакция якоря  

l0312 lövbər, ləngər armature  якорь (реле)  

l0313 lövbərin (ləngərin) dolağı armature winding  обмотка якоря  

l0314 lövbərin (ləngərin) dolağı armature winding  обмотка якоря  
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B.H.Tağıyev, N.A.Süleymanova ,G.S. Hacıyeva
 

 

CaGa2S4: Nd
3 +

 BİRLƏŞMƏSİNİN FOTOLÜMİNESSENSİYASI 
 

Neodimlə (Nd) aktivləşdirilmiş CaGa2S4 birləşməsinin otaq temperaturunda həyəcanlanma və fotolüminessensiya (FL) 

spektrləri tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, nümunəni dalğa uzunluğu həy= 325nm şüa ilə həyəcanlandırdıqda neodim ionlarının 
2G7/2→

4I9/2 ,
2G5/2→

4I9/2, 
2H11/2→

4I9/2, 
4F19/2→

4I9/2 və  2H9/2→
4I9/2 elektron keçidləri ilə bağlı olan stoks lüminessensiyası müşahidə 

olunur. Müəyyən edilmişdir ki, neodimin konsentrasiyası ardıqca, FL-nin intensivliyi də artır. 
 

 

R.M. Sərdarlı, A.P. Abdullayev, F.T. Salmanov, N.Ə. Əliyeva, S.M. Qəhrəmanova 
 

-KVANTLARLA ŞÜALANDIRILMIŞ TlS KRİSTALINDA DİELEKTRİK RELAKSASİYA 
 

25 Mrad -şüalara məruz qalmış TlS kristalının keçiriciliyinin və dielektrik xassələrinin temperatur asılılığı öyrənilmışdir. 

Elektrik sahəsi altında kristalda S-şəkilli Volt-Amper xarakteristikası müşahidə olunur. TlS kristalında aşırma effektinin, ion 

keçiriciliyinin, nizamsızlıq və elektrik dayanıqsızlığının mümkün mexanizmləri müzakirə edilmişdir.  
 

 

H.S. Orucov, V.N. Cəfərova, S.S. Hüseynova 
 

ZnO:Cr VƏ ZnSnAs2:(V,Mn) - NİN MAQNİT XASSƏLƏRİNİN TƏMƏL PRİNSİPLƏRDƏN TƏDQİQİ 
 

İşdə, uyğun olaraq, Cr- və V, Mn atomları ilə aşqarlanmış heksaqonal ZnO və xalkopirit ZnSnAs2 yarımkeçiricilərinin quruluş, 

elektron və maqnit xassələri nəzəri tədqiq edilmişdir. Təməl prinsiplərdən hesablamalar ATK proqramlar paketi istifadə olunmaqla 

Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsinin Lokal Sıxlıq və Ümumiləşdirilmiş Spin Gradient Yaxınlaşmaları ilə yerinə yetirilmişdir.  
 

 

N.Z.Cəlilov 
 

Bi2Te3 MONOKRİSTALLARININ OPTİK PARAMETRLƏRİNİN SPEKTRİ 
 

İşdə C oxuna paralel və perpendikulyar olaraq n və p tipli Bi2Te3 monokristallarının əksolunma R(E) spektrləri və onun nazik 

təbəqələrinin 1÷6 eV enerji intervalında  səthə normal düşən şüaları ölçülmüşdür. 
 

 

E.Ə. Məsimov, H.Ş. Həsənov, B.G. Paşayev, S.İ. Musayeva 
 

POLİETİLENQLİKOLUN SULU MƏHLULUNDA 

MAKROMOLEKULUN KONFORMASİYASININ TƏYİNİ 
 

293.15-323.15 K temperatur və 1-5% konsentrasiya intervalında müxtəlif molekulyar kütləli polietilenqlikolun kinematik 

özlülüyü ölçülmüşdür. Təcrübi qiymətlər əsasında məhlulun xarakteristik özlülüyü, Haggins və Mark-Kun-Xauvinq sabitləri hesab-

lanmışdır və bu parametrlərin temperaturdan asılılıqları təyin edilmişdir. Məhlulda polietilenqlikol makromolekulunun konformasi-

yası müəyyən edilmişdir. 
 

 

M.M. Qurbanov, M.M. Qocayev, A.M. Əhmədova 
 

 (TlGaSe2)1-x (TlİnS2)x (x= 0,1; 0,2) BƏRK MƏHLULUNUN DEBAY TEMPERATURU  

VƏ BƏZİ ELASTİKLİK XASSƏLƏRİ 
 

(TlGaSe2)0,9 (TlİnS2)0,1 və (TlGaSe2)0,8 (TlİnS2)0,2 bərk məhlullarınmın istidən genişlənmə əmsalının () və izotrmik sıxılma 

əmsalının T  eksperimental qiymətləri əsasında adiabatik sıxılma əmsalı S , Yunq modulu (E) və səsin yayılma sürəti hesablanmış-

dır. Müəyyən edilmişdir ki, temperaturun artması ilə adiabatik sıxılma əmsalı artır, yunq modulu və səsin yayılma sürəti isə azalır. 
 

 

 

S.N.Qəribova, S.İ. Mehdiyeva, M.Ə. Ramazanov 

 

EuF3 AŞQARLI Se-As HALKOGENİD ŞÜŞƏVARİ YARIMKEÇİRİCİ SİSTEMDƏ  

LÜMİNESSENSİYA VƏ FOTOKEÇİRİCİLİYİN TƏDQİQİ 

 
Nazik təbəqəli Se95As5 və Se95As5(EuF3)x (x=0.01-1 at.%) nümunələrinin  lüminessensiya və fotokeçiriciliyinin tədqiqi 

göstərdi ki,  EuF3 aşqarları yüklü zərrəciklərin konsentrasiyasını qeyri-monoton dəyişir. EuF3 aşqarlarının Se-As halkogenid şüşəvari 

yarımkeçirici sisteminin lüminessensiya və fotokeçiricilik spektrlərinə təsiri  (D-) və (D+) yüklü defektlər modeli çərçivəsində izah 

olunur. Müəyyən olunmuşdur ki, EuF3 aşqarının Se95As5 -də iştirakı udulma kənarının kiçik dalğa istiqamətinə sürüşməsi nəticəsində 

materialın şəffaflığının artmasına səbəb olur.    
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