
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 4
Section:  Az

December, 2017



Published from 1995 
Ministry of Press and Information 
of Azerbaijan Republic, 
Registration number 402, 16.04.1997 

ISSN 1028-8546 
vol. XXIII, Number 04, 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) 538-76-46, 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 №4, section: Az 

3 131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

  

İFRAT NAZİK IrSi və PtSi TƏBƏQƏLƏRİNİN OPTİK XASSƏLƏRİ 

 

E.Ə. KƏRİMOV, S.N. MUSAYEVA
*
 

Milli Aerokosmik Agentliyi, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu,  

S.S. Axundov küç. 1, AZ 1115 

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

E-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru  

 

Tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, maksimum udulma PtSi-nin 100Å qalınlığında müşahidə olunub 0,34 qiymətini alır. 

Qeyd etməliyik ki, İQ şüalanmanın udulması SiOx və SiO2 -nin qalınlığından da asılı olub, uyğun olaraq, 0,56 və 0,75 mkm 

qiymətlərini alır. Alınan nəticələr əsasında IrSi və PtSi təbəqələrinin optik xassələri öyrənilmişdir. 

 

Açar sözlər: ifrat nazik təbəqə, monoxromatik, interforometriya, rezonans-tezlik metodu, interferensiya zolaqları.  

UOT: 535.317 

PACS: 72.10.-d 

 

Nazik təbəqələrin optik xassələrini tədqiq edərkən onların 

optik sabitlərininin qiymətləri haqqında ətraflı və düzgün 

məlumat almaq üçün metalın qalınlığını dəqiq ölçmək la-

zımdır. 600<d<1500Å qalınlığın ölçülməsi çoxşüalı inter-

forometriya və rezonans–tezlik metodları ilə aparılmışdır. 

Ölçmədən əvvəl fotolitoqrafiya metodu ilə altlıqda təbə-

qənin kəskin yan sərhəddini alırlar. Mİİ – 4 mikrointerfe-

rometri vasitəsi ilə hər-hansı müəyyən zolağın sürüşməsi-

ni ölçərkən, təbəqənin qalınlığını aşağıdakı formul üzrə 

təyin edirlər: 

 

2

l
d

L


  

 
burada, λ – monoxromatik işığın dalğa uzunluğu, L= λ/2 – 

qonşu interferensiya zolaqları arasındakı addım, l – inter-

ferensiya zolağının sürüşməsidir. Bu metodla təbəqənin 

qalınlığının ölçülməsinin dəqiqliyi 15-30 nm təşkil edir. 

Metal təbəqəsinin qalınlığının rezonans–tezlik metodu ilə 

ölçülməsi zamanı verici qismində tezlik generatoru kontu-

runa qoşulmuş kvars element istifadə edilmişdir. Kvars 

vericinin işləmə prinsipi generasiya olunan siqnalların 

tezliyinin kvars elementin səthinə təbəqənin çəkilməsi za-

manı kütləsinin dəyişməsindən asılılığına əsaslanır 1-3. 

Kvars elementin kütləsinin artması ilə onun rezonans tez-

liyi azalır. Tezliyin çəkilən təbəqənin kütləsindən asılılığı-

nın xətti hissəsi üçün aşağıdakı nisbət doğrudur: 

 

0 0
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burada, m0 və f0 – kvars elementin kütlə və rezonans tezli-

yidir. Δm və Δf – isə təbəqə çəkildikdən sonra kütlə və 

rezonans teliyin dəyişməsidir. Kvars elementin həndəsi 

ölçülərini və çəkilən təbəqənin kütləsini nəzərə alsaq aşa-

ğıdakı formulu istifadə edərək qalınlığı ölçmək mümkün-

dür: 
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burada, S – çəkilən maddə ilə örtülmüş kvars kristalın sa-

həsi, ρ – çəkilən təbəqənin sıxlığıdır. 100Å-dən 5mkm-ə 

kimi intervalda nazik metal təbəqələrin qalınlığının ölçül-

məsinin dəqiqliyi ±10% təşkil edir. <500Å oblastında me-

tal təbəqəsinin qalınlığını təyin etmək üçün işığın udulma-

sının metal təbəqənin qalınlığından hesablanmış asılılıq 

əyrisindən istifadə edilir. 1 – cədvəlində müxtəlif dalğa 

uzunluqlarında udulmanın PtSi-nin qalınlığından asılılı-

ğının ədədi qiymətləri verilmişdir.  

PtSi  nümunələrinin   buraxma  spektri  (şəkil 1)     

1–5mkm dalğa uzunluqlu diapazonda İKS–14A spektro-

fotometri vasitəsi ilə çəkilmişdir.  

Altlığın təsiri onun udmasının ikişüalı sxem (birinci 

kanalda - təbəqə altlığın üzərində və ikinci kanalda isə - 

yalnız altlıq) üzrə kompensasiyası ilə istisna edilir. Spek-

trin bu oblastında əksolunma əmsalının dalğa uzunlu-

ğundan asılılığı verilmiş tip spektrofotometrlər üçün ha-

zırlanmış əksetmə qurğusu ilə ölçülmüşdür (şəkil 2).  

 

                                                                           Cədvəl 1. 

Udulmanın PtSi-nin qalınlığından asılılığının ədədi 

qiymətləri. 

 
Qalınlıq, 

Å
 

Udulma 

λ=3mkm λ=3,5mkm λ=4mkm λ=5mkm 

80 37,5 38,4 39,04 39,72 

120 34,52 35,94 36,96 38,26 

160 31,01 33,04 34,52 36,49 

200 27,45 29,99 31,90 34,52 

240 24,04 26,96 29,22 32,43 

280 20,85 24,04 26,58 30,29 

300 19,37 22,64 25,29 29,22 

320 17,97 21,29 24,04 28,16 

360 16,64 20,00 22,81 27,10 

380 15,39 18,76 21,62 26,04 

400 14,22 17,58 20,48 25,04 

420 13,12 16,46 19,37 24,04 

440 12,10 15,39 18,31 23,05 

460 11,15 14,38 17,29 22,09 

480 10,27 13,43 16,32 21,16 

500 9,46 12,53 15,39 20,25 
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Şəkil 1. Müxtəlif qalınlıqlı PtSi təbəqələrinin buraxma spektri: 1– 160Å, 2– 210Å, 3– 620Å, 4– 1000Å. T =300K.  

 

 
 

Şəkil 2. Müxtəlif qalınlıqlı PtSi təbəqələrinin əksetmə spektri: 1– 160Å, 2– 210Å, 3–  620Å, 4– 1000Å. T = 300 K.  
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Düşən işıq üçün əksolunma əmsalı: 
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n1 və nm – uyğun olaraq Si və Pt üçün sınma əmsalıdır. 

Nazik təbəqələr üçün buraxma 
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Qalın təbəqələr üçün udulma aşağıdakı ifadə ilə tə-

yin olunur: 
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Nazik təbəqələrin udmasını t
2
 üzrə üstlü sıra şəklin-

də vermək olar [106]: 
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PtSi təbəqəsində İQ – udulma təbəqənin qalınlığı 

azaldıqca artır ki, bu da klassik optikanın mülahizələri 

(Drude modeli) ilə uzlaşır. Drude modelində (n/k)
2
 və 

(kω/c) vuruqları tezlikdən asılı deyil, ona görə də (5) – də 

ikinci hədd İQ – oblastda tezlikdən asılı deyil. (5) formu-

lundan görünür ki, d-nin kiçilməsi ilə udulma artacaq. Fo-

tohəssas PtSi–Si strukturunda şüalanmanın udulma dərə-

cəsi həm PtSi-nin və həm də dielektrikin qalınlığından 

asılıdır. Frenel formullarına görə buraxma əmsalı sınma 

əmsalları ilə aşağıdakı münasibətlə bağlıdır:  

                                              

   
2

2 2 2

0

4

1 1 1 sin

s

s
s

n
T

n
n n k nd

n


  

     
   

  (7) 

 

1<n<ns olduğundan məxrəcdəki ikinci hədd həmişə mən-

fidir. T -nin maksimal olması üçün ikinci hədd minimal 

olmalıdır yəni, sink0nd maksimal olmalıdır.  

Şəkil 3-də PtSi-nin qalınlığından asılı olaraq udul-

manın nəzəri və eksperimental əyriləri göstərilmişdir. 

 

 
Şəkil 3. PtSi təbəqəsinin udma əyriləri: 1- nəzəri, 2- ekperimental. 
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Maksimum udulma PtSi-nin 100Å qalınlığında mü-

şahidə olunub 0,34 qiymətini alır. Qeyd etməliyik ki, İQ – 

şüalanmanın udulması həm də SiOx və SiO2 -nin qalınlı-

ğından da asılı olub, uyğun olaraq, 0,56 və 0,75 mkm qiy-

mətlərini alır. Təkcə bir təbəqənin çəkilməsi ilə ideal ay-

dınlaşdırıcı örtük almaq olmaz, lakin ona yaxşı yaxınlaş-

ma mümkündür [4,5]. Əgər qalınlıq və sınma əmsalı aşa-

ğıdakı tələblərə cavab verirsə, örtüklü PtSi təbəqələri ide-

al əksolunmazdır:  

,    
4

snd n n


    

 

Cədvəl 2-də udulmanın müxtəlif dalğa uzunluqla-

rında IrSi-nin qalınlığından asılılığının ədədi qiymətləri 

verilmişdir. 

 

 

                                                                                                                                       Cədvəl 2.  

Udulmanın müxtəlif dalğa uzunluqlarında IrSi-nin qalınlığından asılılığının ədədi qiymətləri. 

 
Qalınlı, 

Å 
 

Udulma 

λ=3mkm λ=3,5mkm λ=4mkm λ=5 mkm 

80 35.73 36,31 37,15 37,84 

100 35,14 35,84 36,91 36,98 

120 34,84 35,62 36,48 36,51 

140 33,71 34,55 35,34 36,47 

160 32,24 34,50 34,33 35,61 

180 31,58 34,43 33,73 35,04 

200 29,83 33,77 32,98 35,23 

220 28,35 32,85 32,85 34,66 

240 27,21 31,94 31,97 33,76 

260 2658 31,87 30,99 33,67 

280 25,46 30,10 30,43 32,41 

300 24,93 29,31 29,87 31,44 

320 23,23 28,45 28,67 31,55 

360 22,64 27,63 27,94 30,50 

380 21,57 26,79 26,90 29,28 

400 20,51 25,89 25,91 28,36 

420 19,47 24,99 24,88 27,75 

440 18,43 23,87 23,91 26,83 

460 16,56 20,76 21,86 25,39 

480 15,66 19,49 20,78 24,49 

500 15,79 18,38 19,67 23,21 

_________________________________ 
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E.A. Kerimov, S.N. Musaeva 

 

OPTICAL PROPERTIES OF ULTRA THIN FILMS IrSi and PtSi 

 
During the research, it was found that the maximal absorption is observed at PtSi thickness of 100Å. It should be noted that the 

absorption of IR radiation also depends on the thickness of SiOx and SiO2 which are equal to 0.56 and 0.75 m correspondingly. 

Optical properties of films IrSi and PtSi are interpritationed on the base of obtained results. 

 

Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева 

 

 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЕРХТОНКИХ ПЛЕНОК IrSi и PtSi  
 

В ходе исследований выяснилось, что максимальное  поглощение  наблюдается при  толщине  PtSi в  100Å.  Надо  

заметить, что поглощение  ИК  излучения зависит также от толщины SiOx и SiO2, которые, соответственно, равны 0,56 и 

0,75 мкм. На основе полученных результатов интерпретированы оптические свойства пленок IrSi и PtSi. 

 

 Qəbul olunma tarixi: 18.07.2017 
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QADOLİNİUMLA AŞQARLANMIŞ İNDİUM  MONOSELENİDİ  

KRİSTALLARINDA  İNJEKSİYA  CƏRƏYANLARI 

  

Ə.Ş. ABDİNOV 
 

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası, АZ 1145, Bakı ş.,Z. Xəlilov k.,23 

 

R.F. BABAYEVA 
Аzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Аzərbaycan Respublikası, АZ 1001,Bakı ş.,İstiqlaliyyət k., 6

 

Теl: +00 994 12 5397373,  

abdinov-axmed@yandex.ru, babaeva-rena@yandex.ru 

 
Təmiz və 10-5-10-1at.% miqdarında qadoliniumla aşqarlanmış n-InSe monokristallarında müxtəlif temperaturlarda statik volt-

amper xarakteristika və müxtəlif elektrik sahələrində cərəyan sıxlığının temperaturdan asılılığı tədqiq edilmişdir. Aşkar olunmuşdur 

ki, temperaturun və xarici gərginliyin geniş diapazonda dəyişdiyi şəraitdə hər iki qrup kristallarda cərəyanın axması həcmi yüklə 

məhdudlaşmış cərəyanlar rejimində baş verir. Bununla belə, böyük temperatur və çox zəif (N≤10-3at.%) aşqarlanmalarda alınmış 

təcrübi nəticələr heç də həmin cərəyanlar üçün Lampert nəzəriyyəsi əsasında izah oluna bilmir. Göstərilmişdir ki, bu uyğunsuzluğun 

başlıca səbəbi həmin kristalların qismən nizamsız olması ilə bağlıdır. 

 
Açar sözlər: monokristal, aşqar, injeksiya cərəyanı, qismən nizamsızlıq .  

PACS: 72.40+W. 

 

1. GİRİŞ. 

 

İndium monoselenidi (InSe) kristallarının laylı quru-

luşa malik olması, onun külçələrinin asanlıqla bir neçə na-

nometrdən bir neçə millimetrə qədər qalınlıqlı laylara ay-

rıla bilməsi, qoparılmış layların atomar səviyyədə hamar 

və yüksək kimyəvi davamlı səthə malik olması 1-3 bu 

kristalların ultranazik təbəqəli elektronika üçün perspek-

tivli material olmasına dəlalət edir 4-7. Sözsüz ki, InSe-

nin bu keyfiyyəti həmin yarımkeçiricidə digər fiziki hadi-

sələrlə yanaşı, inyeksiya cərəyanlarının da ətraflı tədqiq 

olunması zərurətini yaradır. 

Həm bu səbəbdən, həm də qismən nizamsız kristal 

yarımkeçiricilərin maraqlı və yararlı bir timsalı kimi hə-

min tip yarımkeçiricilərdə də injeksiya cərəyanlarının spe-

sifik xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi, mexanizminin ay-

dınlaşdırılması barədə əlavə məlumatlar əldə etmək məq-

sədi ilə biz qadoliniumla (Gd) aşqarlanmış n-InSe kristal-

larında monopolyar injeksiya rejimində həcmi yüklərlə 

məhdudlaşmış cərəyanları (HYMC) 8 tədqiq etmişik. 

                         

2. NÜMUNƏLƏR VƏ EKSPERİMENTİN ŞƏRAİTİ 
          

Ölçmələrdə istifadə etdiyimiz nümunələr, şəkli də-

yişdirilmiş Bricmen üsulu 9 ilə alınmış 10-da təsvir 

olunan texnologiya əsasında alınmış N=0; 10
-5

; 10
-4

; 10
-3

; 

510
-3

; 10
-2

; 10
-1 

at.% miqdarında Gd-la aşqarlanmış n-

InSe kristallarından (n-InSe<Gd>) kəsilmişdir. Düzbucaq-

lı lövhə şəklində olan sendviç quruluşlu həmin nümu-

nələrin «C» oxu (laylara perpendikulyar) istiqamətində 

qalınlığı d0.200.30mm, «C» müstəvisi üzrə eninə ölçü-

ləri isə 5.0x5.0mm
2 

aralığında dəyişən bu nümunələrin 

77K-də Gd aşqarlarının miqdarından asılı olaraq qaranlıq 

xüsusi müqavimətləri N-dən qeyri-monoton asılı olmaqla 

010
3
10

6
Omsm aralığında qiymətlər alır. Cərəyan kon-

taktları materialı olaraq metal indium (In), qalay (Sn), gü-

müş pastası və akvadaqdan istifadə edilmişdir. Ölçmələr 

temperaturun 77350K intervalında, elektrik sahəsinin 

E≤210
3
Vsm-ə qədər olan qiymətlərində aparılmışdır. 

Təcrübi olaraq, müxtəlif xarici şəraitlərdə statik volt-

amper xarakteristikalar (VAX) (şəkil 1), cərəyanın sıxlığı-

nın temperaturdan (şəkil 2) və nümunənin qalınlığından 

(şəkil 3) asılılığı  ölçülmüşdür. 

 

3. TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN 

    MÜZAKİRƏSİ 

         

Həyata keçirilən ölçmələr zamanı aşkar edilmişdir 

ki, temperaturun T120 K qiymətlərində təmiz (xüsusi 

olaraq aşqarlanmamış) n-InSe kristallarından hazırlanmış 

nümunələrdə qaranlıqda statik VAX kiçik gərginliklərdə 

eksponensial qanuna tabe olur. Sonra isə nümunəyə tətbiq 

olunan gərginliyin artırılması ilə VAX-da bir-birini ardıcıl 

əvəz edən r=1, r=2, r>2 və yenidən r=2 üst göstəricisinə 

malik üstlü (i~U
r
) qanunla dəyişən hissələr müşahidə 

edilir (şəkil 1).   

Hər iki qrup kristalların tədqiq olunan nümunələrin-

də qaranlıqdakı cərəyanın sıxlığının temperaturdan asılılı-

ğı da maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir şəkil 2. Belə ki, 

gərginliyin çox kiçik qaranlıqdakı VAX-ın eksponensial 

hissəsinə uyğun olan qiymətlərində j=f(10
3
/T, K) qrafik-

ləri müxtəlif meylli ardıcıl iki düz xəttdən ibarətdir, yəni 

cərəyanın sıxlığı aktivləşmə xarakterlidir və bu hissələrə 

uyğun aktivləşmə enerjisi 0.07eV; 20.250.30eV 

tərtibindədir. Nümunəyə tətbiq olunmuş xarici gərginliyin 

qiyməti artırıldıqca j10
3
T,K asılılığının qrafiki öz şəkli-

ni tədricən dəyişərək, nəhayət, müxtəlif gərginliklərdə ey-

ni 0.200.25eV aktivləşmə enerjisinə malik, yəni ey-

ni bir meylli, təqribən paralel xətlərdən ibarət olur. Xarici 

gərginliyin sonrakı artırılmasında isə  -nın qiyməti yal-

nız müxtəlif nümunələr üçün çox cüzi fərqlənir, tətbiq 

edilən xarici gərginlikdən isə asılı olmur. 

Aşkar olunmuşdur ki, tədqiq etdiyimiz nümunələri 

məxsusi udma oblastından olan işıqla işıqlandırdıqda aşa-

ğı temperaturlarda VAX-ın başlanğıc hissəsində qaranlıq-

da müşahidə olunan eksponensial hissə aradan qalxır, 

VAX-ın xətti qanuna tabe olduğu gərginlik diapazonu da-

ha böyük gərginliklərə tərəf genişlənir, sərt qalxan hissəsi 

isə işığın intensivliyi artırıldıqca tədricən yox olur. Son 

nəticədə, tədqiq edilən nümunələrin məxsusi udma oblas-

mailto:abdinov-axmed@yandex.ru
mailto:babaeva-rena@yandex.ru
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tından olan işığın təsiri altındakı VAX-ı yalnız başlanğıc 

xətti və onun ardınca gələn və çeviricilik effektinin 11 

baş verdiyi xarici gərginliyə qədər davam edən kvadratik 

hissədən ibarət olur. Tədqiq olunan nümunələrə məxsusi 

udma oblastından olan işıqla təsir etdikdə, hətta kiçik, 

daha doğrusu VAX-ın başlanğıcındakı eksponensial his-

səyə uyğun xarici gərginliklərdə də j(10
3
/T, K) asılılığın-

dakı kiçik aktivləşmə enerjisi ilə xarakterizə olunan birin-

ci hissə aradan qalxır və j(10
3
/T, K) asılılığı yalnız meyli 

2-yə uyğun gələn bir düz xəttdən ibarət olur. 

Gd-la aşqarlanmış n-InSe kristallarından hazırlanmış 

bərabər qalınlıqlı nümunələrdə eyni temperaturda statik 

VAX-ın forması, onun bir üstlü hissədən digərinə keçid 

nöqtələrinə uyğun gərginliyin qiyməti (şəkil 1, b), kiçik 

aktivləşmə enerjisinə malik hissədən ( böyük aktivləş-

mə enerjisinə (2 malik hissəyə keçid nöqtəsinə uyğun 

gələn cərəyan sıxlığının qiyməti və temperatur (şəkil 2) 

Gd aşqarının miqdarından asılı olaraq fərqlənir. Gd aşqa-

rının miqdarı artdıqda, əvvəlcə (10
-3 

at.%-ə qədər) aşağı 

temperaturlarda statik VAX-ın başlanğıc hissəsindəki eks-

ponensial hissə daha da kəskinləşir və onun davam etdiyi 

xarici gərginlik diapazonunun yuxarı sərhədi gərginliyin 

daha böyük qiymətlərinə doğru sürüşür. Bundan başqa, 

Gd aşqarının belə kiçik miqdarlarında N artdıqca, statik 

VAX-ın xətti hissədən birinci kvadratik hissəyə U1-2 və 

sərt yüksələn hissədən ikinci kvadratik hissəyə Ur-2 

keçid nöqtələrinə uyğun gərginliklərin qiyməti böyüyür 

şəkil 1, b. Bu zaman ikinci kvadratik hissədə gərginliyin 

hətta çox kiçik böyüməsi də nümunədən axan cərəyanın 

qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artımını yaradır. Gd aş-

qarının kiçik miqdarlarında N-nin qiyməti böyüdükcə təd-

qiq olunan nümunələrdə cərəyanın sıxlığının temperatur-

dan asılılığı qrafikləri də dəyişikliyə uğrayır şəkil 2. 

Belə ki, həmin qrafiklər yenə də müxtəlif aktivləşmə 

enerjisinə malik iki düz xəttli hissədən ibarət olsalar da, 

N=10
-5 

at.% qiymətində aşağı temperaturlu hissənin meyli 

və müşahidə olunduğu temperatur intervalı təmiz 

kristallardakı ilə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə 

genişlənir – onun yuxarı sərhədi S daha yüksək tempe-

raturlara tərəf sürüşür. Gd aşqarının kiçik miqdarlarında 

N-nin artırılması -in və TS-in daha da böyümələrinə sə-

bəb olur. N10
-3 

at.% qiymətlərində isə j(10
3
/T, K) asılılı-

ğının yüksək temperaturlara uyğun ikinci hissəsinin meyli 

dəyişmir, aşağı temperaturlara uyğun birinci hissəsi isə 

tədricən aradan qalxır. N-in 10
-1

at.% qiymətində 

j(10
3
/T,K) asılılığı təmiz n-InSe kristallarındakı çox bö-

yük gərginliklər və ya məxsusi udma oblastından olan 

işıqla işıqlandırılma hallarına uyğun gəlir. 

Təcrübi ölçmələrdə aldığımız nəticələrə əsasən qur-

duğumuz qrafiklərin mövcud nəzəriyyələr 8, 12 əsasın-

da təhlili imkan verir deyək ki, ölçmələr apardığımız şə-

raitdə tədqiq etdiyimiz nümunələrdən yükdaşınma prosesi 

monopolyar injeksiya rejimində HYMC-la təyin olunur. 

Bu fikrin doğruluğunu yəqinləşdirmək üçün VAX-ın i~U
2
 

hissələrində tədqiq etdiyimiz nümunələrdə qaranlıq cərə-

yanın sıxlığının (j) həmin nümunələrin qalınlığından (d) 

asılılığının qrafiklərini qurmuşuq və bu asılılığın kifayət 

qədər dəqiqliklə j~d
-3

 qanununa tabe olduğu aşkar edilib 

(şəkil 3). 

 
(a) 

 

 
(b) 

Şəkil 1.Təmiz (a) və Gd-la müxtəlif miqdarda aşqarlanmış  

             (b) n-InSe kristallarının müxtəlif temperaturlarda  

             statik volt-amper xarakteristikaları. 

              (a) T, K: 1- 77; 2- 130; 3- 180; 4- 230; 5- 300; 6- 350. 

       (b) N, at.%: 1, 6- 0; 2- 10-5; 3- 10-4; 4- 10-3; 5- 10-1-;    

       T=77 К. 
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Şəkil 2. Təmiz (1, 2) və Gd-la aşqarlanmış (3-10) n-InSe  

              kristallarında qaranlıqdakı cərəyanın sıxlığının  

              müxtəlif gərginliklərdə temperaturdan asılılığı. 

              U, V:  1, 3, 5, 7– 1,5; 2, 4, 6, 8 – 20 

              N, at.%: 1, 2– 0; 3, 4– 10-5; 5, 6– 10-3; 7, 8– 10-1. 

 

Mövcud nəzəri müddəalara əsasən 8, 12 deyirik ki, 

bu nəticə tədqiq etdiyimiz nümunələrdə ölçmələrin aparıl-

dığı şəraitdə cərəyanaxma mexanizmi haqqında irəli sür-

düyümüz fikrin doğruluğuna dəlalət edir. Digər tərəfdən, 

θ
`
=r-1 kəmiyyətinin temperaturdan  

                   

                      
T

Т t'                                         (1)  

 

şəklində asılı olması da, eyni qərara gəlməyə imkan verir 

8. Burada Tt - tədqiq edilən yarımkeçirici material üçün 

xarakterik temperatur adlanan sabit kəmiyyətdir və n-InSe 

kristalları üçün onun qiyməti 800 K-dir 13. Bu yanaş-

malar həm də imkan verir deyək ki, tədqiq etdiyimiz Gd-

la aşqarlanmış n-InSe kristallarında HYMC həmin kristal-

ların qadağan olunmuş zonasında eksponensial qanunla 

paylanmış tutma mərkəzlərinin mövcudluğu şəraitində 

baş verir. Bundan əlavə, tədqiq edilən nümunələrin VAX-

ında sərt yüksələn (i~U
r
, r >2) hissədən əvvəl «tələli» 

kvadratik oblastın 8 müşahidə olunması isə həmin tutma 

mərkəzlərinin, Fermi səviyyəsinin (F0) tarazlıq vəziyyə-

tindən     əhəmiyyətli    dərəcədə   yuxarıda   yerləşdiyini  

(
kT

F0t 
»1), daha doğrusu, onların hamısının boş oldu-

ğunu göstərir. 

Bu deyilənlərə istinad edərək, alınmış təcrübi nəticə-

lərə əsasən 

                   
2

21
0

ed

U
n 


                                   2 

 

və VAX-ın ikinci kvadratik oblastında  

                       

                              
2

3

U

jd
n


                                       3 

 

ifadələrindən 8 tədqiq olunan nümunələrdə müxtəlif şə-

raitlərdə sərbəst yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının (n0) 

və yürüklüyünün (n) qiymətlərini hesablamışıq. Bu ifa-

dələrdəki  - baxılan yarımkeçiricinin dielektrik nüfuzlu-

ğudur və indium monoselenidi kristalları üçün onun qiy-

məti ~10-dur 14. 

 

 
 
 

Şəkil 3. Təmiz (1) və müxtəlif miqdarda Gd-la aşqarlanmış  

            n-InSe (2, 3) kristallarında qaranlıq statik VAX-ın  

             birinci kvadratik (j~U2) hissəsində cərəyanın sıxlığı- 

             nın (j) nümunənin qalınlığından (d) asılılığı. 

         T=77 K; N, at.%: 1- 0; 2- 10-1; 3- 10-3. 

 

Alınmış qiymətlər göstərir ki, təmiz kristallarda ol-

duğu kimi, az miqdarda Gd-la aşqarlanmış n-InSe kristal-

larında da 77 K-də n0 və n çox kiçik qiymətlərə uyğun 

olaraq 10
6
10

7 
sm

-3
 və 0.110 sm

2
/Vs malikdir. Lakin 

temperaturun (T) və nümunəyə tətbiq olunan xarici elek-

trik sahəsinin (E) yüksəlməsi ilə bu kəmiyyətlərin qiymət-

ləri sürətlə artır. Təmiz kristallarda olduğu kimi, Gd-la aş-

qarlanmış n-InSe kristallarında da, n0,  və n,  
asılılıqlarının dikliyi çox böyükdür. Belə ki, E-nin sabit 

qiymətində temperaturun 77K-dən 200 K-nə qədər yük-

səlməsi ilə n010
10
10

11
 sm

-3
-ə, n isə 100150 sm

2
/Vs-

ə qədər, eləcə də T=77K-də ,U≥U2-r olduqda E-nin 2-3 də-

fə böyüməsi ilə n təqribən 5-10 dəfə yüksəlir. Eyni za-

manda bu hesablamalar, Gd aşqarının  kiçik miqdarların-

da N-in böyüməsi ilə n0 və  n-nin daha da kiçildiyini 

göstərir. Bu nəticə kvazinizamlı kristal yarımkeçiricilərdə 
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HYMC üçün Lampert nəzəriyyəsinin 11 müddəalarına 

uyğun gəlmir. N-in böyük qiymətlərinə uyğun təcrübi 

nəticələrə əsasən aparılmış hesablamalar isə Gd-un miq-

darının artması ilə n0 və n-in qiymətlərinin böyüdüyünü, 

həmin kəmiyyətlərin temperaturdan və elektrik sahəsin-

dən asılılıqlarının isə   zəiflədiyini  göstərir. Belə ki, 

N10
-1

at.% olduqda, 77100 K-də Gd-la aşqarlanmış n-

InSe kristallarında, uyğun olaraq, n010
9
10

10
sm

-3
; 

n600650sm
2
/Vs qiymətlərinə çatır. Temperatur 

300K-nə qədər yüksəldikdə isə bu kristallarda sərbəst 

yükdaşıyıcıların konsentrasiyası n010
12
10

13
sm

-3
, yürük-

lüyü isə n9001200sm
2
/Vs olur. 

Ölçmələrdə aldığımız təcrübi nəticələrə əsasən n0 və 

n-dən əlavə, HYMC üçün Lampert nəzəriyyəsinin 8 

uyğun 
 

                    
2

2

ed

U
N r

t



                                4 

 

ifadəsindən istifadə etməklə həm müxtəlif temperaturlar-

da, həm də Gd aşqarının müxtəlif miqdarlarında tədqiq et-

diyimiz nümunələrin qadağan olunmuş zonasındakı tutma 

mərkəzlərinin sıxlığını hesablamışıq. Bundan əlavə, yenə 

də həmin nəzəriyyənin 

 

                            
U

jd




3
1310                                 5 

 

ifadəsinə əsasən zəif elektrik sahəsində VAX-ın 

«tələli» kvadratik hissəsində müxtəlif temperaturlarda -

nün qiymətini nəzərə almaqla, onların tarazlıq halındakı 

n0 konsentrasiyasının, «tələ»lərdə tutulmuş yükdaşıyıcı-

ların n konsentrasiyasına olan nisbətini göstərən 
n

n0  

kəmiyyətini qiymətləndirmişik. Monopolyar injeksiya 

rejimində HYMC üçün Lampert nəzəriyyəsinin müddə-

alarına görə, bu kəmiyyətin temperaturdan asılılığına əsa-

sən, daha doğrusu, 









К,Т
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  asılılığını təsvir edən qrafik-

lərin meylindən, tədqiq etdiyimiz nümunələrin qadağan 

olunmuş zonasındakı tutma mərkəzlərinin enerji dərin-

liyini də təyin etmişik. 4 və 5 ifadələri əsasında apar-

dığımız hesablamalarla müəyyənləşdirilmişdir ki, tədqiq 

etdiyimiz yarımkeçiricinin qadağan olunmuş zonasında 

iki qrup tutma mərkəzləri var. Bu səviyyələrin Gd-la 

aşqarlanmış n-InSe kristallarında     enerji     dərinlikləri      

t1  c-0.20 eV; t2c-0.45eV-dur və N-in kiçik qiymətlə-

rində aşqarın miqdarından asılı deyil.  N-nin böyük 

(N10
-2
10

-1
at.%) qiymətlərində isə t1-in təmiz kristal-

lardakına nəzərən cüzi dəyişməsi əksər hallarda kiçil-

məsi) hiss olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, t1 və t2 üçün 

təyin etdiyimiz qiymətlər həmin nümunələrdə asılı 

olmayan digər ölçmələrdən temperaturla stimullaşdırıl-

mış cərəyan, induksiyalanmış aşqar fotokeçiricilik, foto-

elektrik yorulma) tapılmış dayaz - və dərin - tutma 

mərkəzlərinin enerji dərinliyinin qiymətləri ilə yaxşı uz-

laşır. Bu tutma mərkəzlərinin sıxlığının (Nt1 və Nt2) qiy-

mətləri isə Gd aşqarının miqdarından əhəmiyyətli dərəcə-

də asılıdır. Belə ki, N-in kiçik qiymətlərində hər iki səviy-

yənin sıxlığı (Nt1 və Nt2) təmiz kristallardakı ilə müqayisə-

də artır. Bununla belə, Nt1-in artması kəskin xarakter daşı-

yır və N10
-5
10

-4
at.% qiymətlərində Nt110

23
sm

-3
-ə ça-

tır. Bizim fikrimizcə, Nt1 üçün belə, yəni həddən artıq bö-

yük qiymət, heç də çox kiçik miqdarda (10
-4

at.%-dən az) 

Gd-la aşqarlama nəticəsində dayaz -tutma mərkəzlərinin 

sıxlığının böyüməsinə deyil, başlıca olaraq, kristaldaxili 

vəziyyətin Lampert nəzəriyyəsinə tabe ola biləcək halda-

kından daha çox yayındığına dəlalət edir. Gd-un miqdarı-

nın   sonrakı    artmasında  Nt1-in  qiyməti  əvvəlcə  

N≤10
-3

at.% olduqda) kəskin kiçilir 10
18
10

19
sm

-3
 tərti-

bində olur,  sonra  isə  N-nin qiyməti  10
-3 

at. %-dən    

10
-1

at.%-ə qədər artdıqda yenidən 12 tərtib böyüyür 

10
19
10

20
sm

-3
 olur). Məsələ burasındadır ki, Gd aşqarı-

nın miqdarı 10
-5 

at. %-dən 10
-1 

at. %-ə qədər artdıqda 

Nt1-in qiymətinin kəskin kiçilməsi, adətən aşağı VAX-ın 

başlanğıc hissəsindəki eksponensial hissənin, eləcə də 

sərbəst yükdaşıyıcıların yürüklüyünün tempera-turdan 

eksponensial asılılığının müşahidə olunduğu) temperatur-

larda baş verir. Daha yüksək temperaturlarda isə təmiz 

kristallarda da Nt1-in Lampert nəzəriyyəsi əsasında ta-

pılmış qiymətləri çox da böyük olmur 10
17
10

18
sm

-3
 

təşkil edir) və N-nin qiyməti 10
-5

at.%-dən 10
-1

at.%-ə qə-

dər artdıqda 10
19
10

20
sm

-3
-ə qədər yüksəlir. 

Gd aşqarlarının miqdarı 10
-3 

at.%-ə qədər art-

dıqca sərbəst yükdaşıyıcıların yürüklüyünün və konsen-

trasiyasının nümunəyə tətbiq olunan xarici elektrik sahə-

sindən asılılığı güclənir. Sonra isə (N>10
-3

at.% qiymət-

lərində) N artdıqca bu asılılıq zəifləyir və nəhayət, aşqarın 

miqdarı ~10
-1

at.%-ə çatdıqda tamamilə yox olur. Statik 

VAX-a, eləcə də monopolyar injeksiya rejimində HYMC 

nəzəriyyəsindən yayınma dərəcəsinə, bu nəzəriyyənin 

yaxşı ödənildiyi şəraitdə ayrı-ayrı fiziki parametrlərin n0; 

 n; Nt1 və Nt2; t1 və t2) qiymətlərinə müxtəlif texnoloji 

amillərin və tədqiq etdiyimiz yarımkeçiricinin laylı qu-

ruluşunun təsiri də araşdırılmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir 

ki 14, bəzi yarımkeçiricilərdə baş verə bilən və cərəyan 

kontaktlarının yaradılması zamanı kontakt materialının 

nümunə daxilinə müəyyən dərinliyə qədər diffuziyası 

nəticəsində kontaktlararası real məsafəni d' nümunənin 

həndəsi qalınlığına (d) nəzərən kiçildən hadisə, «real 

kontakt» problemi, kristalın laylı quruluşlu olması hesa-

bına HYMC nəzəriyyəsinin onlar üçün monolit nümunə-

lərdəkindən fərqli xarakterə malik ola bilməsi ehtimalları 

baxılan  şəraitdə  özünü  doğrultmur.  Az miqdarda    

(10
-5

-10
-1 

at.%) Gd-la aşqarlanmış n-InSe kristallarında 

ölçmələr apardığımız xarici şəraitlərdə cərəyan kontaktla-

rından injeksiya olunmuş yükdaşıyıcıların tutma mərkəz-

lərində lokallaşması hesabına kvazi Fermi səviyyəsinin 

F sürüşməsi də qiymətləndirmişdir. Məlum 11  
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ifadəsi (burada UM - ölçmələr zamanı nümunəyə tətbiq 

olunan xarici gərginliyin maksimal qiyməti, k - Bolsman 

sabiti, T - mütləq temperaturdur) əsasında aparılan hesab-

lamalar Gd aşqarlarının 10
-2
10

-1
at.% miqdarında 

77350K diapazonunda F-in qiymətinin 0.17 eV təşkil 

etdiyini göstərir. Bu isə o deməkdir ki, tədqiq etdiyimiz 

kristallarda monopolyar injeksiya şəraitində Lampertin 
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HYMC üçün nəzəriyyəsinin tətbiqi çərçivəsində alınmış 

nəticələri izah etmək üçün Fermi səviyyəsinin yalnız 

0.17 eV ətrafındakı hissədə, tutma mərkəzlərinin ekspo-

nensial paylanmasını qəbul etmək düzgündür. 

      Alınmış təcrübi nəticələrin müqayisəli təhlili imkan 

verir deyək ki, müxtəlif şəraitlərdə n-InSe<Gd> mono-

kristallarında Lampert nəzəriyyəsinin statik VAX-a tətbi-

qi ilə alınmış nəticələrin aşqarın miqdarından asılılığının 

bəzi hallarda reallığa daha çox uyğun gəlməsi, bəzən isə 

ondan ciddi şəkildə yayınması da məhz N-dən asılı olaraq 

nümunələrin nizamsızlıq dərəcəsinin dəyişməsi ilə bağlı-

dır. Fərz etmək olar ki, Gd atomları kristalın laylarında 

həll olunaraq, əvvəla, qonşu laylar arasındakı əlaqəni güc-

ləndirir və dielektrik nüfuzluğunun «C» oxuna nəzərən 

anizotropiyasını kiçildir. Digər tərəfdən, aşqarın böyük 

miqdarlarında kristalın qonşu layları arasında rabitənin 

güclənməsi onun nizamsızlıq dərəcəsini azaldır və onu 

kvazinizamlı    hala   yaxınlaşdırır.   Aşqarın     miqdarı 

10
-2
10

-1
at.% olduqda, Lampertin HYMC nəzəriyyəsi 

əsasında tutma mərkəzlərinin sıxlığı və enerji dərinliyi, 

eləcə də sərbəst yükdaşıyıcıların konsentrasiyası və yü-

rüklüyü üçün tapılmış qiymətlər reallığa daha çox uyğun 

gəlir. .  

 

YEKUN 

 

n-InSe monokristallarında   (100120)K tempera-

tur və kiçik gərginliklər oblastında cərəyanın axmasında 

monopolyar injeksiya mühüm rol oynasa da, həmin cərə-

yanın xüsusiyyətlərinə həcmi yüklə yanaşı, bu kristalların 

qismən nizamsızlığı hesabına sərbəst enerji zonalarında 

yaranan dreyf çəpərlərinin də təsirini nəzərə almaq lazım-

dır. Bu amil, ilk növbədə müəyyən şəraitdə VAX-ın 

tədqiqindən alınmış nəticələrin kvazinizamlı kristal ya-

rımkeçiricilərdə həcmi yüklə məhdudlanmış cərəyanlar 

üçün olan Lampert nəzəriyyəsi əsasında alınan nəticələr-

dən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb olur. Qa-

doliniumla aşqarlanmış n-InSe monokristallarında aşqar-

lanma səviyyəsinin, daha doğrusu, kristala daxil edilən aş-

qarın miqdarının 010
-1

at.% intervalında dəyişməsinin in-

jeksiya cərəyanlarına təsiri isə həmin kristalların qismən 

nizamsızlıq dərəcəsinin aşqarlama səviyyəsindən müvafiq 

şəkildəki asılılığından irəli gəlir. Qadoliniumla təqribən 

10
-1

at.% miqdarında aşqarlanmış n-InSe monokristalların-

da temperaturun geniş diapozonunda digər elektron hadi-

sələri kimi, injeksiya cərəyanları üçün də qadağan olun-

muş zonasında iki qrup tutma səviyyələri olan kvazini-

zamlı kristal yarımkeçirici modeli təmin olunur. 

 

______________________________ 
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A.Sh. Abdinov, R.F. Babayeva 

 

INJECTION CURRENTS IN INDIUM MONOSELENIDE CRYSTALS  

DOPED WITH GADOLINIUM 

 
In pure and doped with 10-5-10-1 at.%  gadolinium n-InSe single crystals static current-voltage characteristics at various 

temperatures and the current density dependence at various electric fields have been investigated. It was found, that in a wide range 

of temperature and external voltage variations in both types of crystals a current flow takes place in a regime of space charge limited 

currents. At the same time, the experimental results obtained for high temperatures and weak doping (N≤10-3 at.%) not at all can be 

explained on the basis of the Lampert theory for these currents. It is shown, that the main reason for this discrepancy is due to the 

fact, that these crystals are partially disordered. 
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А.Ш. Абдинов, Р.Ф. Бабаева 

 

ИНЖЕКЦИОННЫЕ ТОКИ В КРИСТАЛЛАХ МОНОСЕЛЕНИДА ИНДИЯ, ЛЕГИРОВАННЫХ 

ГАДОЛИНИЕМ 
 

Исследованы статические вольт-амперные характеристики при различных температурах и зависимости плотности тока 

от температуры в различных электрических полях в чистых и легированных (10-5-10-1ат.%) гадолинием монокристаллах n-

InSe. Установлено, что при широком диапазоне изменения температуры и внешнего напряжения токопрохождение в обеих 

группах кристаллов происходит в режиме токов, ограниченных объемным зарядом (ТООЗ). При высоких температурах и 

малых содержаниях введенной примеси (N≤10-3 ат.%) полученные результаты не объясняются на основе лишь теории 

Ламперта для ТООЗ и необходимо учесть также роль частичной неупорядоченности рассмотренных кристаллов.  

 
Qəbul olunma tarixi: 14.09.2017 

 



AJP FİZİKA                                               2017                               volume XXIII №4, section: Az 

13 131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

 

KVANT  TƏBƏQƏSİNİN KOHERENT HALLAR TƏSVİRİNDƏ KEÇİRİCİLİYİ 

 

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

Bakı, Az 1143, H.Cavid, 131  
   

Sabit elektrik və kvantlayıcı maqnit sahələrində yerləşdirilən parabolik kvant təbəqəsi üçün koherent hallar təsvirində 

qalvanomaqnit tenzorunun qeyri-diaqonal komponenti hesablanmışdır.  

 

Açar sözlər: koherent hallar, kvant təbəqəsi, qalvanomaqnit tenzoru. 

PACS: 03.65.-w, 73.63. Hs 

 

Koherent hallar metodu fizikanın ən müxtəlif sahələ-

rində geniş tətbiq tapmışdır. Malkin və Manko tərəfindən 

təklif edilən kvant sisteminin hərəkət inteqralları olan bo-

zon udulma operatorlarının müəyyən tam dəstinin kohe-

rent hallarının qurulması üsulu, prinsip etibarilə, istənilən 

dinamik sistem üçün koherent halları qurmağa imkan 

verdi və kvant sistemlərinin təkamülünün tədqiqatı üçün 

koherent hallar metodunun imkanını əhəmiyyətli dərəcədə 

genişləndirdi [1]. 

Nəzəri fizikada koherent hallar metodunun uğurla 

tətbiqi əyani klassik dildən istifadə edərək kvant hadisələ-

rinin aydın mənzərəsini vermək imkanı ilə bağlıdır. 

Koherent hallar metodunun köməyi ilə yalnız ve-

rilmiş sistemlər üçün koherent hallar qurulmur, həm də 

müxtəlif effektlərin bilavasitə hesablanması aparılır. 

Məlumdur ki, koherent hallar metodu ilə aparılan 

hesablamalar klassikaya maksimal yaxınlığı və sadəliyi 

ilə fərqlənir. O cümlədən, adətən enerji təsvirində hesab-

lamalar zamanı meydana çıxan kvant ədədləri üzrə çox 

böyük  sonsuz cəmlərin əvəzinə inteqrallar alınır ki, bu da 

məsələnin həllini əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirir. 

Bu məqalədə koherent hallar metodu ilə sabit elek-

trik və kvantlayıcı maqnit sahələrində kvant təbəqəsi üçün 

qalvanomaqnit tenzorunun qeyri-diaqonal komponenti yx 

hesablanmışdır. 

Hesablamalar göstərir ki, koherent hallar metodu in-

diki halda da məsələnin həllinin ən sadə və rahat üsulu-

dur.  

Sabit elektrik və kvantlayıcı maqnit sahələrində 

kvant təbəqəsinə baxaq. Vektor-potensialı 𝐴 =  0,𝐻𝑥, 0   
şəklində seçirik. Maqnit sahəsi z oxu boyunca,  elektrik 

sahəsi E isə x oxu boyunca  yönəlmişdir. Kvant təbəqəsi 

məhdudlaşdıran  U potensialı ilə səciyyələnir. 

Bu məsələyə uyğun olan hamiltonian aşağıdakı 

şəkildədir (məsələn,  [2]   d.(111,3)  bax) 

 

                                H = H 0 − e𝐸x,                                (1) 
 

       H 0 =
1

2𝑚
 𝑝 𝑥

2 + (𝑝 𝑦 + 𝑚𝜔𝑐𝑥)2 + 𝑝 𝑧
2 + 𝑈              (2) 

 

burada – x adi kanonik koordinat, 𝑝 𝑥 , 𝑝 𝑦 , 𝑝 𝑧  - impuls ope-

ratorunun komponentləri, 𝜔𝑐 = 𝑒𝐻/𝑚𝑐 - tsiklotron tezli-

yi, c - işığın vakuumda sürəti, m – elektronun effektiv küt-

ləsi, e - onun yükünün mütləq qiymətidir, 𝜔0 - elektron 

üçün keçiricilik zonasında Kvant təbəqəsinın parabolik 

potensialını xarakterizə edir, 

 

                                  𝑈 = 𝑚𝜔0
2𝑥2/2                              (3) 

Qalvanomaqnit tenzorunun qeyri-diaqonal kompo-

nentinin hesablamasını  H 0 tarazlıq hamiltonianı ilə təsvir 

edilən kvant sisteminin qeyri-ermit Boze operatorlarının 

bütöv dəstinin məxsusi funksiyaları olan koherent hallar 

təsvirində aparacağıq.  

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, H 0 hamiltonianını aşağı-

dakı şəkildə təqdim etmək olar 

 

                                  H 0 = H 1 + H 2 + H 3,                      (4) 

burada 

 

   H 1 =
1

2m
 𝑝 𝑥

2 + 𝑚2𝜔2 𝑥 − 𝑥 0 
2 = ℏω  A +A − +

1

2
 ,  (5) 

 

                          H 2 =  
ω0

ω
 

2 p 𝑦
2

2𝑚
 ,    H 3 =

p z
2

2𝑚
 ,                (6)  

 

                    𝑥 0 = − 
ωc

ω
 

2 p y

𝑚ωc
 ,      𝜔2 = 𝜔𝑐

2 + 𝜔0
2         (7) 

 

                  𝐴 ± = 𝑒∓𝑖𝜔𝑡 
𝑚𝜔

2ℏ
 𝑥 − 𝑥 0 ∓

𝑖𝑝 𝑥

𝑚𝜔
                   (8) 

 

𝛼, 𝑘𝑦 , 𝑘𝑧  –  kvant ədədləridir. H 0 üçün dalğa tənliyi  

 

                                𝑖ℏ
∂

∂t
− H 0 𝜓 = 0                          (9) 

 

şəklindədir, onun həlli isə aşağıdakı kimidir:      

 

                                𝜓 =   𝛼   𝑘𝑦      𝑘𝑧  ,                           (10) 

 

çünki 𝐻 1,𝐻 2,𝐻 3operatorları bir-biri ilə kommutasiya edir-

lər. (10)-da 

 

     𝑘𝑦   = exp 𝑖𝑘𝑦𝑦 ,   𝑘𝑧  = exp 𝑖𝑘𝑧𝑧 , 𝑝𝑦 = ℏky ,    (11) 

 

  𝛼   isə koherent hallara qoyulan bütün tələblərə cavab 

verməlidir [1]: 

 1)   𝛼   bozon udulma operatorunun və hərəkət inteqra-

lının yəni 𝐴 −məxsusi funksiyasıdır: 

 

                     𝐴 −  𝛼  = 𝛼  𝛼  ,       𝛼 𝐴 + = 𝛼∗ 𝛼              (12) 

            

burada 𝛼- ixtiyari kompleks ədəddir, 

 

                      𝑖ℏ
∂

∂t
− H 0, A ±    𝛼  = 0 ,                        (13) 
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                      𝐴 −,𝐴 + = 1                                            (14) 

 

2)   𝛼    normalaşdırma şərtini təmin edir          

 

                                   𝛼   𝛼  = 1                                    (15) 

 

  𝛼  -nın dalğa funksiyaları tam sistem təşkil edir, amma 

onlar ortoqonal deyil. 

3)   𝛼  -ları əsas haldan   0    almaq olar, onun üçün 

 

                    𝐴 −  0  = 0                                   (16) 

 

Məlumdur ki, (bax: d.(8.1) [3]), sistemin tarazlıqdan 

kiçik kənara çıxmaları zamanı yaranan cərəyanlar qüvvə-

lərdən xətti asılıdır və  

 

𝑗𝑖 =   𝜍𝑖𝑙 𝐻 𝐸𝑙 − 𝛽𝑖𝑙 (𝐻)
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑙
 3

𝑙=1                   (17)       

 

tipli fenomenoloji tənliklərlə təsvir edilir. Burada 𝑗𝑖 −
 elektron keçiricilikli izotrop mühitdə cərəyan sıxlığının 

komponentləri, 𝜍𝑖𝑙  və  𝛽𝑖𝑙 − qalvano- və termomaqnit ten-

zorlarının komponentləridir. Temperatur 𝑇  və kimyəvi 

potensial  sabit olduqda, və  𝐸 = 𝐸𝑥    qeyri-dissipativ cə-

rəyan 𝑦 oxu istiqamətində yaranır, yəni 

                              

                                   𝑗𝑦 = 𝜍𝑦𝑥𝐸𝑥                                  (18) 

   

Bu cərəyanı,  yaxşı məlum olan ifadəyə, məsələn [3] 

  

                   𝑗𝑦 = −𝑒𝑛𝑆𝑝𝜌 𝑣 𝑦  ,                         (19) 

                   

ifadəsinə əsaslanaraq hesablayaq, burada 𝑛- elektronların 

sıxlığı,  𝜌 −sıxlıq matrisi, 𝑣 𝑦 −sürət operatorunun uyğun 

komponentidir.   

Sürətin operatoru üçün məlum kvant-mexaniki 

ifadədən (s. 77 [2]) istifadə edərək (1), (4), (6) düsturlarını 

oraya qoyaq. H 1 , H 3 -in 𝑘 𝑦 -dan asılı olmamasını və 

(d.(16.5) [2]) düsturunu nəzərdə tutaraq sürət operatoru 

üçün aşağıdakı ifadəni alırıq: 

 

                   𝑣 𝑦 =
𝑖

ℏ
 𝐻 , 𝑦 =

𝑖

ℏ
 𝐻 2, 𝑦 = (

𝜔0

𝜔
)2 𝑝 𝑦

𝑚
         (20) 

  

Baxılan məsələnin sıxlıq matrisini aşağıdakı şəkildə 

təqdim edək: 

𝜌 = 𝜌 0 + 𝜌 1                           (21) 

  

Burada 

 

         𝜌 0 = 𝑍0
−1 exp −𝐻 0𝛾 , 𝑍0 = 𝑆𝑝𝑒𝑥𝑝 −𝐻 0𝛾        (22) 

 

𝜌 0-  taraz  sıxlıq  matrisi, Z0 −  uyğun  statistik cəmdir,   

  = 𝑘𝑇, 𝑘 − Bolsman sabiti, 

                                                                                                                                     

                 𝜌 1 = 𝜌 0  𝑑𝛾 ,𝑒𝐻 0𝛾
,
𝑒𝐸𝑥𝑒−𝐻 0𝛾

,𝛾

0
                    (23) 

 

(d. (2.172) [4]) sıxlıq matrisinə qeyri-taraz əlavədir.  

(20)-dən 𝑆𝑝𝜌 0𝑣 𝑦 =
𝑖

ℏ
𝑆𝑝𝜌 0 𝐻 𝑦 − 𝑦𝐻   ifadəsi şpur 

işarəsi altında dövri yerdəyişdirmə zamanı sıfra bərabər 

olur. Onda (19), (20), (11), (23)- ə əsasən alırıq: 

   

                                                         𝑗𝑦 = −𝑒𝑛𝑆𝑝𝜌 1𝑣 𝑦 = −𝑒𝑛𝑆𝑝𝜌 0  𝑑𝛾 ,𝑒𝐻 0𝛾
,
𝑒𝐸𝑥𝑒−𝐻 0𝛾

,
(
𝜔0

𝜔
)2 ℏ𝑘 𝑦

𝑚

𝛾

0
                                     (24)                                   

 

x-i (8)-in köməyi ilə  A ±  ilə ifadə edək: 

 

               𝑥 = 𝑥 0 +  
ℏ

2𝑚𝜔
(𝑒−𝑖𝜔𝑡 𝐴 − + 𝑒𝑖𝜔𝑡𝐴 +)            (25) 

 

(24)-ü (25)-də yerinə qoyaq, d.(3.46) -dan [5] istifadə 

edək 

                         𝑒𝛾
,𝐴 +𝐴 −𝐴 ±𝑒−𝛾

,𝐴 +𝐴 − = 𝐴 ±𝑒±𝛾
,
             (26) 

 

və   𝛾 , üzrə inteqral götürək. Nəticədə alarıq: 

 

                                  𝑗𝑦 = −
ℏ𝑒2E𝑛

𝑚
(
𝜔0

𝜔
)2𝑆𝑝𝜌 0  𝑥 0𝛾 +

𝐶

ℏω
 

ℏ

2𝑚𝜔
(𝑒−𝑖𝜔𝑡𝐴 − + 𝑒𝑖𝜔𝑡 𝑒ℏ𝜔𝛾 𝐴 +) 𝑘 𝑦 ,                                    (27) 

 

Burada  𝐶 = 1 − 𝑒−ℏ𝜔𝛾                                                                                               

Baxılan halda kvant ədədlərinin dəsti (𝛼, 𝑘𝑦 , 𝑘𝑦 )-dir. Onda d.(9.4.4) [6] əsasən ixtiyari  𝑀  operatorun şpuru 

 

                                   𝑆𝑝𝑀 =
𝐿𝑧

2𝜋
 𝑑𝑘𝑧

𝐿𝑦

2𝜋
 𝑑𝑘𝑦

1

𝜋
 𝑑2𝛼 𝛼, 𝑘𝑦 , 𝑘𝑧 𝑀  𝛼, 𝑘𝑦 , 𝑘𝑧                                                (28) 

olacaq.                     

(28)-i (27)-də yerinə qoyaq, operatorlardan onların məxsusi qiymətlərinə keçək, (11), (12)-ni, bozon operatorları 

üçün eyniyyəti d.(3.83) [5]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                         𝛼 𝑒𝜒𝐴 
+𝐴 − 𝛼 = 𝑒−(1−𝑒𝑥 ) 𝛼 2 ,                                                                    (29) 

 [7]-dən d.(13.17)-ni: 

                                                         𝑑2𝛼  𝑒−𝐶 𝛼 
2
𝛼∗𝑚𝛼𝑛 =

𝜋𝑛 !

𝐶𝑛+1 𝛿𝑚𝑛  ,  (ReC >0)                                           (30) 

həmçinin  s.344  d.(12) [8] 

                                                                       𝑥𝑛𝑒−𝑝𝑥
2
𝑑𝑥 =    

 𝜋 𝑝−
1

2       𝑛 = 0
    0                 𝑛 = 1

 𝜋 𝑝−
3

2       𝑛 = 2

 +∞

−∞
                                                      (31) 
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nəzərə alaraq operatorlardan onların məxsusi qiymətlərinə keçək. 

 (27)-də ikinci və üçüncü toplananlar sıfıra bərabər olur, ya (30)-a əsasən  𝛼 üzrə inteqralladıqda, ya  da  (31)-ə (n=1) 

əsasən ky  üzrə inteqralladıqda. 

Nəticədə (27) aşağıdakı ifadəyə çevrilir:   

  

                                                        𝑗𝑦 = −
ℏ𝑒2𝐸𝛾𝑛

𝑚
(
𝜔0

𝜔
)2𝑆𝑝𝜌 0𝑥 0𝑘 𝑦                                                               (32) 

 

(32)-də 𝑥 0   𝑘 𝑦  vasitəsilə ifadə edək (bax. (7), 𝜌 0-ın əvəzinə (22)-ni qoyaq və sürətdə və məxrəcdə eyni ifadələri 

ixtisar edək. (32)-nin yerinə alarıq: 

                               𝑗𝑦 =
ℏ2𝑒2𝐸𝛾𝑛

𝑚2𝜔𝑐
(
𝜔0

𝜔
)2(

𝜔𝑐

𝜔
)2

 𝑑𝑘𝑦  𝑘𝑦  𝑘 𝑦
2𝑒𝑥𝑝  −

ℏ2

2𝑚
(
𝜔0
𝜔

)2𝑘 𝑦
2𝛾  𝑘𝑦  

+∞

−∞

 𝑑𝑘𝑦  𝑘𝑦  𝑒𝑥𝑝  −
ℏ2

2𝑚
(
𝜔0
𝜔

)2𝑘 𝑦
2𝛾  𝑘𝑦  

+∞

−∞

                                       (33) 

 

(33)-də 𝑘 𝑦  operatorundan onun məxsusi qiymətinə keçək, daha sonra (31)-in köməyi ilə (sürətdə n=3, məxrəcdə 

n=1 olduqda) ky üzrə inteqral götürək.  

  (18)-i nəzərə almaqla, nəticədə aşağıdakı ifadəni alarıq: 

                                                                                            𝜍𝑦𝑥 =
𝑛𝑒2𝜔𝑐

𝑚𝜔2                                                                         (34) 

  

Gözlənildiyi kimi, (34) tamamilə [9]  işinin nəticəsi ilə üst-üstə düşür, orada  analoji məsələ texniki olaraq daha mürək-

kəb enerji təsvirində həll edilmişdir. 

________________________________ 
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TlInSe2 ÜÇÜN FAZA KEÇİDİ, ELASTİKİ SABİTLƏR VƏ AKUSTİK DALĞALARIN 

SÜRƏTLƏRİNİN TƏZYİQ ALTINDA TƏMƏL PRİNSİPLƏRDƏN HESABLANMASI 
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1
, H.S. ORUCOV

1,2
, V.N. CƏFƏROVA

1
 

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

Bakı, Az 1143, H.Cavid, 131  
2
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Sıxlıq Funksionalı Nəzəriyyəsinin Lokal Sıxlıq yaxınlaşması istifadə olunmaqla 0÷50 GPa hidrostatik təzyiq intervalında 

TlInSe2 zəncirvari birləşməsində struktur faza keçidinin mövcudluğu aşkar olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 0÷38 GPa təzyiq in-

tervalında kristal həcməmərkəzləşmiş tetraqonal fazada, 38 GPa-dan yuxarı təzyiqlərdə isə üzəmərkəzləşmiş kubik fazada dayanıqlı-

dır. Hər iki faza üçün təzyiqdən asılı olaraq elastiki sabitlər və mühüm kristalloqrafik istiqamətlərdə yayılan eninə və uzununa akus-

tik dalğaların sürətləri hesablanmışdır. 

 

Açar sözlər: TlInSe2, zəncirvari kristal, təməl prinsiplər, Sıxlıq funksionalı nəzəriyyəsi, lokal sıxlıq yaxınlaşması, elastiki sabitlər, 

eninə və uzununa akustik dalğaların yayılma sürətləri, faza keçidi 

UOT: 53.092; 534.22; 539.32 

  
TlInSe2 kvazi-birölçülü birləşməsi həcməmərkəzləş-

miş qəfəsə və zəncirvari quruluşa [1] malik olub adi şəra-

itdə tetraqonal sinqoniyada kristallaşır. Birləşmədə Tl 

atomları təpələrində səkkiz ədəd Se atomu olan bir qədər 

deformasiya olunmuş və azacıq burulmuş kubların mərkə-

zində yerləşir. In atomları təpələrində dörd ədəd Se atom-

larından ibarət tetraedrlərin mərkəzində durur və bu tetra-

edrlər tetraqonal ox boyunca düzülərək zəncirlər əmələ 

gətirir (şəkil 1). 

[2]-də ilk dəfə olaraq TlInSe2 birləşməsinin zona qu-

ruluşu empirik psevdopotensial üsulu ilə hesablanmışdır. 

Valent və keçiricilik zonalarının quruluşunda daha dəqiq 

nəticələr əldə etmək üçün sonralar psevdopotensialın qey-

ri-lokallığı nəzərə alınmaqla yeni hesablamalar aparılmış 

və müəyyən olunmuşdur ki, kristalda fundamental udma 

kənarı düz keçidlərlə formalaşır [3, 4].  

 

 

Şəkil1. Həcməmərkəzləşmiş tetraqonal TlInSe2 birləşməsinin kristal quruluşu. 



TlInSe2 ÜÇÜN FAZA KEÇİDİ, ELASTİKİ SABİTLƏR VƏ AKUSTİK DALĞALARIN SÜRƏTLƏRİNİN TƏZYİQ ALTINDA TƏMƏL... 

17 

 [5]-də TlSe və onun üçqat analoqu TlInSe2 tetraqo-

nal birləşmələri üçün Brillüen zonasının A simmetrik xətti 

üzrə zəncirlərə paralel [001] və ∆ simmetrik xətti üzrə 

zəncirlərə perpendikulyar [010] istiqamətlərdə fonon sim-

metriyaları və aşağı tezlikli fononlara uyğun atom rəqsləri 

təyin edilmişdir.  
Təqdim edilən işə qədər TlInSe2 zəncirvari birləşmə-

si üçün struktur faza keçidi, elastiki sabitlər və bu kristal-

da yayılan akustik dalğaların sürətlərinin təyininə dair nə-

zəri və eksperimental tədqiqatlar aparılmamışdır. Bu ba-

xımdan birləşmədə təzyiq altında faza keçidinin öyrənil-

məsinə, elastiki sabitlərin və akustik dalğaların təzyiqdən 

asılı olaraq dəyişmə mexanizminə baxmağa ehtiyac duyu-

lur. 

İşdə hesablamalar 0÷50 GPa təzyiq intervalında Sıx-

lıq Funksionalı Nəzəriyyəsi (DFT-Density Functional 

Theory) [6] çərçivəsində Lokal Sıxlıq Yaxınlaşmasında 

(LDA-Local Density Approximation) [7], Quantum Wise-

Atomistix Tool Kit (ATK) proqram təminatı istifadə olun-

maqla həyata keçirilmişdir. Elektron-ion qarşılıqlı təsi-

rinin nəzərə alınması normanı qoruyan FHI (Fritz-

Hubber-Institute) [8] psevdopotensialları ilə yerinə yetiril-

mişdir. Strukturun optimallaşdırılması zamanı atomlarara-

sı qarşılıqlı təsir qüvvəsinin və mexaniki gərginlik tenzo-

runun maksimal qiyməti uyğun olaraq 0.0001eV/Å və 

0.0001eV/Ǻ
3 

olmuş, dalğa funksiyalarının atom orbitalları 

üzrə ayrılışında kinetik enerjinin maksimal qiyməti 

150Ha-ni aşmamışdır. Brillüen zonası üzrə inteqrallama 

Monkhorst-Pack sxemi üzrə [9], 777 gridləri istifadə 

olunmaqla xüsusi nöqtələr üzrə cəmləmə ilə əvəz olun-

muşdur. Korrelyasiya effektləri Ceperley-Alder-Perdew-

Zunger [10] sxemi üzrə nəzərə alınmışdır. 

Faza keçidinin mövcudluğunun araşdırılması məqsə-

di ilə 0÷50 GPa hidrostatik təzyiq intervalında TlInSe2 

birləşməsinin üç sistemi tədqiqat obyekti kimi seçilmiş-

dir: tetraqonal, kubik və rombohedral. Entalpiyanın təz-

yiqdən asılılıqları hesablamalarından müsbət təzyiqlərdə 

həcmə mərkəzləşmiş tetraqonal (fəza simmetriya qrupu 

I4/mcm) və üzə mərkəzləşmiş kubik (Fm-3m) modifikasi-

yalarının dayanıqlı olduqları müəyyən edilmişdir. Həcmə 

mərkəzləşmiş tetraqonal p1 və üzə mərkəzləşmiş kubik p2 

modifikasiyaları üçün kristalloqrafik elementar özəkdə 

atomların mövqeləri aşağıdakı kimidir: p1 modifikasiya-

sında Tl atomları 4a (0, 0, ¼), In atomları 4b (0, ½, ¼), Se 

atomları 8f (x, 0.5+x, 0) və p2 modifikasıyasında Tl atom-

ları 4a (0,0,0), In atomları 4b (½, ½, ½), Se atomları 8c 

(¼, ¼, ¼) kristalloqrafik mövqelərdə yerləşir. Yerinə yeti-

rilmiş hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 0 

GPa təzyiqdən 38 GPa təzyiqə kimi dayanıqlı olan həcmə 

məzkəzləşmiş tetraqonal faza 38 GPa-dan başlayaraq üzə- 

mərkəzləşmiş kubik faza ilə əvəz olunur.  

İşdə elastiki sabitlərin təzyiqdən asılılıqları ümumi-

ləşmiş Hooke qanunundan istifadə olunmaqla hesablan-

mışdır. Həcməmərkəzləşmiş tetraqonal kristal üçün 6 ası-

lıolmayan elastiki sabit - c11, c12, c13, c33, c44 və c66, kubik 

faza üçün isə 3 elastiki sabit  - c11, c12, c44 mövcuddur.  

Hesablanmış elastiki sabitlərin qiymətləri (GPa-lar-

la) aşağıdakı kimidir: 

 

tetraqonal fazada ((0÷30) GPa) 

 

                            c11=59.82, c12= 22.07, c13=30.03, c33=84.56, c44=15.92, c66=13.87 (0 GPa); 

                           c11=130.11, c12= 42.64, c13=56.44, c33=164.72, c44=31.18, c66=47.07 (10 GPa); 

                           c11=195.57, c12= 63.64, c13=82.49, c33=230.98, c44=36.42, c66=75.63 (20 GPa); 

                           c11=249.51, c12= 67.87, c13=109.05, c33=289.4, c44=60.05, c66=87.86 (30 GPa); 

 

kubik fazada ((40÷50) GPa) 

 

c11=298.42, c12= 181.67, c44=89.87 (40 GPa); 

c11=336.65, c12= 206.04, c44=104.93 (50 GPa). 

  

Göründüyü kimi təzyiqin artması ilə hər iki fazada elastiki 

sabitlərin qiymətləri monoton olaraq artır. 

İşdə, həmçinin tetraqonal fazada [001], [110], [100], 

[101] və [111], kubik fazada isə [100], [110], [111] əsas 

kristalloqrafik istiqamətlərdə yayılan akustik dalğaların 

sürətləri (l – uzununa, t1, t2 – eninə) hesablanmışdır. 

Tetraqonal fazada TlInSe2 üçün akustik dalğaların 

sürətləri məlum Christoffel tənlikləri həllindən tapılmış-

dır: 

 

    kikkik uu 2
 və ya   02  kikik u ,          (1) 

 

burada ljijklik nnc  – Christoffel tenzorunun kompo-

nentləri,  – sıxlıq,  – verilmiş istiqamətdə uk məxsusi 

vektoru ilə təyin edilən polyarlaşmaya uyğun sürət, nj, nl – 

baxılan istiqamətdə vahid vektorun j və l komponent-

ləridir.  

Sıxlığın hesablanması üçün istifadə olunmuş Tl, In 

və   Se   atomlarının    kütlələri    uyğun    olaraq           

mTl = 33.93·10
-26

kg,     mIn = 19.06·10
-26

kg    və               

mSe = 13.12·10
-26

kg, təzyiqdən asılı olaraq qəfəs 

parametrləri isə aşağıdakı kimi götürülmüşdür:  
 

tetraqonal fazada 
 

a=7,81Å, c=6,75Å  (0GPa); 

a=7,31Å, c=6,54Å (10GPa);  

a=7,02Å, c=6,43Å (20GPa); 

a=6,83Å, c=6,33Å (30GPa), 
 

kubik fazada 
 

a=6.51Å  (40GPa); 

a=6.38Å  (50GPa).  

 

Christoffel tenzorunun komponentləri [100] kristal-

loqrafik  istiqamətdə:  

 

                                 

44

66

11

00

00

00

c

c

c

                (2) 

 

 

 



N.A. İSMAYILOVA, H.S. ORUCOV, V.N. CƏFƏROVA 

 18 

[001] kristalloqrafik istiqamətdə: 
 

                                                                                 

33

44

44

00

00

00

c

c

c

                                                                     (3)                  

[110] kristalloqrafik  istiqamətdə: 
 

                                                                 

   

   

44

66116612

66126611

00

0
2

1

2

1

0
2

1

2

1

c

cccc

cccc





                                                    (4) 

 

[101] kristalloqrafik istiqamətdə:  

                                                                   

   

 

   44334413

4466

44134411

2

1
0

2

1

0
2

1
0

2

1
0

2

1

cccc

cc

cccc







                                              (5) 

[111] kristalloqrafik  istiqamətdə:  

     

     

     443344134413

44136644116612

44136612664411

2
3

1

3

1

3

1
3

1

3

1

3

1
3

1

3

1

3

1

cccccc

ccccccc

ccccccc







                                          (6) 

şəklindədir.  

Bu qayda ilə hesablanmış akustik dalğaların yayılma sürətləri və polyarlaşma istiqamətləri cədvəl 1-də verilmişdir. 

 

                                                                                                      Cədvəl 1. 

 Tetraqonal fazada TlInSe2 üçün təzyiqdən asılı olaraq hesablanmış 

akustik dalğaların yayılma sürətləri və polyarlaşma istiqamətləri 
 

İstiqamət Sürət, 

m/san 

Polyar-

laşma 

0GPa 10GPa 20GPa 30GPa 

[100] 

     l  3121 4239 4948 5395 

t1   [010] 1503 2549 3077 3201 

t2 [001] 1610 2073 2135 2656 

[001] 
    l  3711 4769 5377 5810 

t1=t2     [100] 1610 2073 2135 2656 

[110] 

    l  2988 4293 5068 5061 

t1      [-110] 1753 2457 2873 2729 

t2 [001] 1610 2073 2135 2646 

[101] 

    l  3324 4300 4811 5285 

t1  [-101] 1816 2482 2846 2941 

t2 [0-10] 1557 2321 2648 2722 

[111] 

    l  3119 4187 4780 5127 

   t1 [11-1] 1896 2336 2650 2705 

   t2 [1-10] 1594 2278 2636 2598 

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi [100] istiqamətində 

[001] polyarlaşmalı (t2), [001] istiqamətində [100] və 

[010] polyarlaşmalı (t1 = t2), [110] istiqamətində [001] 

polyarlaşmalı (t2) dalğaların yayılma sürətləri eynidir.   

Hidrostatik 38 GPa təzyiqdən sonra akustik dalğala-

rın sürətləri kubik faza üçün hesablanmışdır. [100], [110] 

və [111] kristalloqrafik istiqamətlərdə Christoffel tenzoru 

diaqonal şəkil aldığından sürətlərin hesablanması sadələ-

şir. Göstərilmiş istiqamətlərdə tenzorun komponentləri, 

uzununa və eninə sürətlərin qiymətləri və polyarlaşma is-

tiqamətləri Cədvəl 2-də verilmişdir: 
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                                                                                                                          Cədvəl 2.  

Kubik fazada TlInSe2 üçün Christoffel tenzorunun komponentləri  

və təzyiqdən asılı olaraq hesablanmış akustik dalğaların yayılma sürətləri  

və polyarlaşma istiqamətləri 
 

İstiqamət Polyar- 

laşma ik  
Sürət, 

m/san 

40GPa 50GPa 

[100] 
[100] c11 l 5685 5872 

(100) c44 t1=t2 3120 3278 

[110] 

[110] (c11+c12+2c44)/2 l 5977 6208 

(110) (c11−c12)/2 t1 2514 2586 

[001] c44 t2 3120 3278 

[111] 
[111] (c11+2c12+4c44)/3 l 6072 6495 

(111) (c11−c12+c44)/3 t1=t2 2731 2835 

 

Qeyd edək ki, kubik fazada [001] istiqaməti [100] 

ilə, [101] isə [110] ilə ekvivalentdir. [100] istiqamətində 

(100) polyarlaşmalı (t1=t2) və [110] istiqamətində [001] 

polyarlaşmalı (t2) dalğaların yayılma sürətləri eynidir.   

Cədvəllərdən göründüyü kimi TlInSe2 birləşməsinin 

hər iki fazasında bütün istiqamətlərdə təzyiq artdıqca, 

akustik dalğaların yayılma sürəti monoton artır. Tetraqo-

nal fazada [001] kristalloqrafik istiqamətində, yəni tetra-

qonal ox boyunca, kubik fazada isə [111] istiqamətində 

uzununa akustik dalğanın yayılma sürəti ən böyükdür. 

Ümumiyyətlə, uzununa dalğaların yayılma sürəti eninə 

dalğaların yayılma sürəti ilə müqayisədə təxminən iki də-

fə böyükdür. 

___________________________________ 
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N.A. Ismayilova, G.S. Orudzhev, V.N. Jafarova 

 

Ab initio CALCULATION UNDER PRESSURE OF PHASE TRANSITION, ELASTIC CONSTANTS AND ACOUSTIC 

WAVES VELOCITIES IN TlInSe2 CRYSTAL  

 

Structural phase transition in the pressure range 0÷50 GPa using density functional theory in local density approximation for 

TlInSe2 chain compound was detected. It was determined that in the pressure range 0÷38 GPa the body-centered tetragonal 

modification, at pressures above 38 GPa the face-centered cubic modification is stable. The pressure dependence of elastic constants, 

velocities of propagation of longitudinal and transverse acoustic waves in important crystallographic directions have been calculated 

for both structures. 

 

Н.А. Исмайилова, Г.С. Оруджев, В.Н. Джафарова 
 

РАСЧЕТЫ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА,  УПРУГИХ КОНСТАНТ И 

СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В КРИСТАЛЛЕ TlInSe2 

 

С использованием теории функционала плотности в приближении локальной плотности в цепочечном соединении 

TlInSe2 в диапазоне давлений 0÷50 ГПа обнаружен структурный фазовый переход. Определено, что в диапазоне давлений 

0÷38 ГПа устойчива объемноцентрированная тетрагональная фаза, а выше 38 ГПа – гранецентрирванная кубическая. Для 

обеих структур рассчитаны зависимости от давления упругих констант,  а также скорости распространения продольных и 

поперечных акустических волн в важных кристаллографических направлениях. 
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BaTi1-xFexO3 BƏRK MƏHLULLARININ QURULUŞ VƏ SƏTH XASSƏLƏRİ 

 

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

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

Bakı, Az 1143, H.Cavid, 131  
 

BaTi1-xFexO3 (x = 0, 0.08, 0.09 və 0.1) bərk məhlulları sintez edilmiş, onların kristal quruluşları otaq temperaturunda neytron 

difraksiyası metodu ilə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, BaTiO3 normal şəraitdə, P4mm fəza qruplu tetraqonal simmetriya-

ya malikdir. x konsentrasiyasının 0.08, 0.09 və 0.1 qiymətlərində sintez edilmiş birləşmələrin kristal quruluşları P63/mmc fəza qruplu 

heksaqonal simmetriyaya uyğun gəlir. Alınmış birləşmələrin morfologiyası skanedici elektron mikroskopu ilə tədqiq edilmişdir. Ti 

atomlarının Fe atomları ilə əvəz edilməsi zamanı kristal quruluşda və səthdə baş vermiş dəyişmələr öyrənilmişdir.  

 

Açar sözləri: BaTiO3, neytron difraksiyası, skanedici elektron mikroskopu 

PACs: 81.40.Vw, 61.05.С-, 77.80.B- 

 

1. GİRİŞ. 
 

BaTiO3 klassik seqnetoelektrik materiallar arasında 

ən çox öyrənilən birləşmədir [1, 2]. Son zamanlarda bari-

um titanat əsasında alınmış multiferroik birləşmələr daha 

çox tədqiq edilməyə başlamışdır. Ti atomlarını Fe, Co, 

Mn kimi maqnit xassələrinə malik olan element atomları 

ilə əvəz etdikcə, bu seqnetoelektrik birləşmədə həm də 

maqnit xassələri almaq mümkündür ki, bu tip birləşmələr 

müasir elektronikada və spintronikada mühüm materiallar 

hesab olunurlar [3]. 

BaTi1-xMnxO3 bərk məhlullarının polikristal nümu-

nələrinin neytron difraksiyası tədqiqatları göstərir ki, kon-

sentrasiyasının 0 ≤ x ≤ 0.5 intervalında bu birləşmələrdə 

maqnit xassələri müşahidə edilmir [4]. Lakin, Mn atomla-

rının konsentrasiyasının sonrakı artımı zamanı aşağı tem-

peraturlar oblastında uzaq maqnit nizamlılığı yaranır və 

antiferromaqnit xassələri müşahidə edilir [4]. Ti atomları 

tamamilə Mn atomları ilə əvəz edildiyi zaman antiferro-

maqnit-paramaqnit faza keçidi temperaturu maksimum 

olur və TN ≈ 230 K qiymətinə malik olur.     

Perovskit quruluşlu seqnetoelektriklərdə atom əvəz-

ləmələri ilə alınmış birləşmələrdə yalnız kristal quruluşla-

rında deyil, həm də səth morfologiyasında əsaslı dəyişik-

liklər  baş  verir.  Skanedici  elektron  mikroskopunda  

Li1-xNaxNbO3 bərk məhlullarında aparılan səth quruluşu 

tədqiqatları göstərir ki, antiseqnetoelektrik xassələrə ma-

lik olan bu birləşmələrdə səth quruluşu elementlərin ion 

radiuslarından kəskin asılıdır. Li atomları Na atomlarıyla 

əvəz edildikcə, polikristalların kristallitlərinin ölçü effekt-

lərində dəyişmə müşahidə edilir [5]. 

Bu işdə, BaTiO3 perovskit seqnetoelektrikində Ti 

atomlarının Fe atomları ilə qismən əvəzləmələri aparıl-

mış, müxtəlif konsentrasiyalarda (x = 0, 0.08, 0.09 və 0.1) 

bərk məhlulları sintez edilmişdir. Onların kristal quruluşu 

otaq temperaturunda neytron difraksiyası metodu ilə təd-

qiq edilmişdir. Alınmış birləşmələrin toz nümunələrinin 

morfologiyası skanedici elektron mikroskopu ilə tədqiq 

edilmişdir.  

  

2. TƏCRÜBƏ. 
 

BaTi1-xFexO3 (x = 0, 0.08, 0.09 və 0.10) bərk məhlul-

larının toz nümunələri standart metodla 24 saat ərzində 

1050
о
С temperaturda BaCO3, TiO2 və Fe2O3 oksidlərin-

dən sintez edilmişdir. Alınmış nümunələr 5 saat ərzində 

1300
о
С temperaturda saxlanılmışdır. 

Sintez edilmiş birləşmələrin toz nümunələri otaq 

temperaturunda neytron difraksiyası metodu ilə tədqiq 

edilmişdir. Neytron tədqiqatları IBR-2 impuls reaktoru-

nun (Neytron Fizikası Laboratoriyası, Birləşmiş Nüvə 

Tədqiqatları İnstitutu, Dubna, Rusiya) DN-12 difrakto-

metrində aparılmışdır. Bu difraktometrdə neytron dəstəsi, 

xüsusi güzgülərdən hazırlanmış neytron kanalı vasitəsilə 

nümunənin üzərinə salınır. Quruluş məlumatları alınmış 

difraksiya xəttlərinin dəyişiklikliyi ilə təyin olunur. Nü-

munə neytron dəstəsi vasitəsilə şüalandırılır. Nümunədən 

səpilən şüa He-dan hazırlanmış qaz detektoru vasitəsilə 

qeyd edilir. Qeydedici detektorun Breq bucağı α = 90
o
, 

Δd/d = 0.015-dir. Spektrlər 2 saat ərzində qeydə alınmış-

dır. Alınmış spektrlər çoxkanallı analizatorda saxlanılmış-

dır və sonradan FullProf proqramı vasitəsilə Ritveld me-

todu ilə analiz olunmuşdur [6]. 

BaTi1-xFexO3 birləşmələrinin səth morfologiyalarının 

tədqiqi təcrübələri SEM (Scanning Electron Microscope, 

ZEISS, ΣIGMA VP) cihazında yerinə yetirilmişdir. Bu 

mikroskopda elektron mənbə kimi sirkonium halqasına 

daxil edilmiş volfram elementidir. Şottki effektinə əsasla-

nan termo emissiya prosesi ilə gərginlik üçün işçi rejim 

0.05 V - 30 keV, şüa mənbəyi ilə nümunə arasında işçi 

məsafə ≤ 10 mm  kimi götürülür. Nümunə hazırlığı xüsusi 

seçilmiş laboratoriya şəraitində karbon altlıqların üzərinə 

çəkilir və gümüş yuvacıqlara yerləşdirilir. Nümunələr ka-

meraya yerləşdirildikdən sonra turbo molekulyar nasoslar 

vasitəsi 10
-7

 mBar vakuum şəraiti yaradılır. Yüksək vaku-

umun yaradılmasında məqsəd elektronların sərbəst qaçış 

yolunu uzatmaq, elastiki və ya qeyri-elastiki toqquşma eh-

timalının azaldılmasıdır. Bu zaman sürətləndirilmiş elek-

tronlara verilən enerji birbaşa nümunənin atomları ilə qar-

şılıqlı təsirə ötürülür və xətanın kiçilməsinə gətirib çıxarır. 

Eksperimental hissə ilə bərabər mikroskopda elektron op-

tikasında baş verən proseslərin nəzəri hissəsi və ya opti-

kası daha böyük maraq kəsb edir. Termoemissiya effekti-

nin təsiri altında Volfram elementindən buraxılan elek-

tronlar elektrostatik sahə ilə istiqamətləndirilir. Potensial 

sahədə sürətlənmiş elektronlar 30 kV enerjiyə kimi sürət-

ləndirilir və nümunə ilə qarşılıqlı təsirdə olur. 

3.  NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 
 

BaTi1-xFexO3 (x=0, 0.08, 0.09 və 0.1) bərk məhlulla-
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rının neytron difraksiyası metodu ilə otaq temperaturunda, 

normal şəraitdə alınmış spektrləri şəkil 1-də göstərilmiş-

dir. Alınmış spektrlərə əsasən birləşmələrin kristal quru-

luşları Ritveld metodu ilə təyin edilmişdir. Müəyyən edil-

mişdir ki, barium titanat otaq temperaturunda P4mm fəza 

qruplu tetraqonal kristal quruluşa malikdir ki, bu da əv-

vəlki tədqiqatların nəticələrinə uyğun gəlir [7]. Ti atom-

ları Fe atomları ilə qismən əvəz edildikcə, birləşmələrin 

kristal quruluşlarında əsaslı dəyişikliklər müşahidə edilir. 

Spektrlərin analizi göstərmişdir ki, BaTi0.92Fe0.08O3 birləş-

məsinin kristal quruluşu P63/mmc fəza qruplu heksaqonal 

simmetriyaya uyğun gəlir. BaTi0.91Fe0.09O3 və 

BaTi0.9Fe0.1O3 birləşmələrinin də kristal quruluşları 

P63/mmc fəza qruplu heksaqonal simmetriyaya uyğun gə-

lir. Bu birləşmələr üçün alınmış qəfəs parametrlərinin 

qiymətləri və atom koordinatları cədvəl 1-də verilmişdir. 

Bu kristal quruluşda: Ba1 – (2b) (0, 0, 0.25); Ba2 – (4f) 

(1/3, 2/3, z); Ti/Fe1 – (2a) (0, 0, 0); Ti/Fe2 – (4f) (1/3, 

2/3, z); O1 - (6h) (x, -x, 0.25) и O2 - (12k) (x, -x, z) 

mövqelərində yerləşirlər. 

 

 
 
Şəkil 1. BaTi1-xFexO3 (x = 0, 0.08, 0.09 və 0.1) bərk məhlullarının otaq temperaturunda, normal şəraitdə alınmış                 

             neytron difraksiyası spektrləri. 

 

 

                                                                  

                                                               Cədvəl 1.  

BaTi1-xFexO3 (x = 0.08, 0.09 və 0.1) bərk məhlullarının 

P63/mmc heksaqonal fazasında qəfəs parametrləri və atom 

koordinatları. 

 
 x 0.08 0.09 0.10 

a (Å) 

c (Å) 

5.714(4) 

13.940(3) 

5.713(3) 

13.947(2) 

5.713(3) 

13.929(3) 

Ba2: z 0.097(3) 0.093(4) 0.093(3) 

Ti/Fe2: z 0.843(4) 0.847(2) 0.846(2) 

O1: x 0.513(4) 0.513(4) 0.510(3) 

O2: x 

z 

0.831(2) 

0.080(4) 

0.831(3) 

0.081(4) 

0.831(3) 

0.081(4) 

 

Şəkil 2-də BaTi1-xFexO3 (x=0, 0.08, 0.09 və 0.1) bərk 

məhlullarının toz nümunələrinin morfologiyası verilmiş-

dir. Göründüyü kimi, BaTiO3 nümunələrinin toz dənələri-

nin ölçüləri maksimum 𝑅≈25 mkm, minimum 𝑅≈3 mkm 

təşkil edir. Ti atomları qismən Fe atomları ilə əvəz edil-

dikdə, x konsentrasiyanın 0.08 və 0.09 qiymətlərində kris-

tallitlərin ölçülərində əsaslı dəyişikliklər yaranmır. Lakin, 

konsentrasiyanın x=0.1 qiymətində kristallitlərin qiymət-

lərində əsaslı dəyişikliklər yaranır. BaTi0.9Fe0.1O3 birləş-

mələrinin toz dənələrinin ölçüləri 𝑅≈50 mkm-ə qədər bö-

yüyür. 
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Şəkil 2. BaTi1-xFexO3 (x = 0, 0.08, 0.09 və 0.1) bərk məhlullarının otaq temperaturunda, normal şəraitdə skanedici elektron    

             mikroskopunda alınmış səth morfologiyası. 

 

 

BaTi1-xFexO3 bərk məhlullarının neytron difraksiyası 

tədqiqatları göstərmişdir ki, bu birləşmələrdə x konsentra-

siyasının qiymətinin 0-0.1 intervalında maqnit xassələri 

müşahidə edilmir. Ti atomları qismən Fe atomları ilə əvəz 

edildikcə, metal atomları Ti(Fe)O6 oktaedrlərinin mərkə-

zinə doğru yerdəyişmə edirlər. Bunun nəticəsində də, bu 

birləşmələrdə Fe atomlarının konsentrasiyası artdıqca, 

seqnetoelektrik xassələri azalmağa başlayır. Kristal quru-

luşda baş verən bu əsaslı dəyişikliklər, Ti və Fe atomları-

nın ion radiuslarının arasındakı fərqlə əlaqədardır: Ti
4+

 

ionlarının ion radiusu RMn = 0.54 Å və Fe
4+

 ionlarının ion 

radiusu RTi = 0.65 Å biri-birindən kifayət qədər fərqlənir-

lər [8]. Bildiyimiz kimi, ion radiusların fərqlənməsi, kris-

tal quruluşa birbaşa təsir göstərir.  

4. NƏTİCƏ. 

 

Beləliklə, toz halında olan BaTi1-xFexO3 bərk məh-

lulları sintez edilmiş, onların kristal quruluşları və səth 

morfologiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu 

birləşmələrdə x konsentrasiyasının 0.08 qiymətindən baş-

layaraq kristal quruluşda əsaslı dəyişmələr müşahidə edil-

sə də, səth morfologiyasında əsaslı dəyişikliklər x=0.1 

qiymətindən sonra baş verir. Hər bir birləşmə üçün fəza 

qrupları, qəfəs parametrləri və atom koordinatları təyin 

edilmişdir. Toz halında olan nümunələrin ölçü effektləri 

öyrənilmişdir. 
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S.H. Jabarov, A.I. Mammadov, R.Z. Mehdiyeva, R.E. Huseynov, I.B. Baykulov 

 

STRUCTURAL AND SURFACE PROPERTIES OF SOLID SOLITION BaTi1-xFexO3 

 

Solid solutions of the BaTi1-xFexO3 system (x = 0, 0.08, 0.09 and 0.1) were synthesized, their crystal structures were studied by 

neutron diffraction methods at room temperature. It was found that BaTiO3 crystallizes in tetragonal symmetry at ambient conditions 

and it is related to space group P4mm. The crystalline structures of the compounds synthesized with the concentration x = 0.08, 0.09 

and 0.1 correspond to hexagonal symmetry with the space group P63/mmc. The morphology of the obtained compounds was studied 

using a scanning electron microscope. The changes of  the crystal structure and surface at the substitution of Ti atoms by Fe ones 

were investigated. 

 

 

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

 

СТРУКТУРНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСTВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BaTi1-xFexO3 

 
Синтезированы твердые растворы системы BaTi1-xFexO3 (x = 0, 0.08, 0.09 и 0.1), изучены их кристаллические 

структуры методами нейтронной дифракции при комнатной температуре. Установлено, что BaTiO3 при нормальных 

условиях кристаллизуется в тетрагональной симметрии и относится к пространственной группе P4mm.Кристаллические 

структуры соединений синтезированные, c  концентрацией  х = 0.08, 0.09 и 0.1 соответствует гексагональной симметрии c 

пространственной группой P63/mmc. Морфология полученных соединений изучена с помощью сканирующего электронного 

микроскопа. Исследованы изменения кристаллической структуры и поверхностипри замещении атомов Ti атомами Fe. 
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N 

 
  n0001 nabla nabla  набла, набла-оператор  

n0002 nabla operatoru nabla operator оператор набла  

n0003 nadir rare  редкий 

n0004 nadir torpaq elementi rare-earth element  редкоземельный элемент  

n0005 nal şəkilli (n- şəkilli) qasırğa horseshoe vortex  подковообразный (П-

образный) вихрь  

n0006 nal şəkilli maqnit horseshoe magnet, C-magnet подковообразный магнит  

n0007 nanofarad nanofarad  нанофарада  

n0008 nanohenri nanohenry  наногенри  

n0009 nanosaniyəli impuls nanosecond  наносекундный импульс  

n0010 narın (kəsr) koaqulyasiya fractional coagulation дробная коагуляция  

n0011 narın harmonika fractional harmonic  дробная гармоника  

n0012 narın toz flour порошок мелкий  

n0013 nasazlıq fault  неисправность, неполадка, 

авария  

n0014 nasos pump  насос  

n0015 nasosla çəkilmiş dalğa pumping wave волна накачки  

n0016 natamam (tam olmayan) vakuum partial vacuum  частичный (неполный) вакуум  

n0017 natamam dövr incomplete revolution неполный оборот 

n0018 natamam funksiya partial function частичная функция  

n0019 natamam izometrik operator partially isometric operator  частично изометрический 

оператор  

n0020 natamam közərmə underheating недокал  

n0021 natamam reaksiya partial reaction  частичная реакция  

n0022 natamam rekursiv reaksiya partial recursive function  частичная рекурсивная 

функция  

n0023 natamam tarazlıq incomplete equilibrium неполное равновесие  

n0024 natamam vurma hasili partial product  частичное произведение  

n0025 natamam yekun (cəm) partial sum  частичная сумма  

n0026 natəmiz spektr foul spectrum нечистый спектр  

n0027 natrium sodium  натрий  
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n0028 natrium lampası sodium lamp  натриевая лампа  

n0029 natriumlu şüşə soda glass, sodium glass натриевое стекло  

n0030 natural böyüklükdə model full-scale model  модель в натуральную 

величину  

n0031 natural ədəd natural number натуральное число  

n0032 natural kauçuk natural rubber натуральный каучук  

n0033 natural loqarifm natural logarithm  натуральный логарифм  

n0034 natural tənlik natural equation натуральное уравнение  

n0035 naviqasiya navigation  навигация  

n0036 naviqasiya alaqaranlığı nautical twilight  навигационные сумерки  

n0037 naviqasiya astronomiyası nautical astronomy  мореходная астрономия  

n0038 naviqasiya peyki  navigation satellite  навигационный спутник  

n0039 Navye-Stoks tənliyi Navier-Stokes equation  уравнение Навье-Стокса  

n0040 naxış, fiqura pattern  узор, фигура  

n0041 Naykvist diaqramı Nyquist diagram  диаграмма Найквиста  

n0042 Naytov sürüşməsi Knight shift  найтовский сдвиг, смещение 

Найта  

n0043 nazik boru thin tube тонкая трубка  

n0044 nazik divarlı boru thin-walled tube трубка тонкостенная  

n0045 nazik kəndirli çoxbucaqlı funicular polygon веревочный многоугольник  

n0046 nazik linza thin lens  тонкая линза  

n0047 nazik metal təbəqə metallic film  металлическая плѐнка  

n0048 nazik plyonka (təbəqə) thin film  тонкая плѐнка  

n0049 nazik plyonkaşəkilli naqil thin-film conductor   тонкопленочный проводник  

n0050 nazik plyonkalı  fəal  element thin-film active element  тонкоплѐночный активный 

элемент  

n0051 nazik plyonkalı deflektor thin-film deflector  тонкоплѐночный дефлектор  

n0052 nazik plyonkalı dəyişdirici thin-film transducer  тонкоплѐночный 

преобразователь  

n0053 nazik plyonkalı dielektrik thin-film dielectric тонкоплѐночный диэлектрик  

n0054 nazik plyonkalı element thin-film element  тонкоплѐночный элемент  

n0055 nazik plyonkalı inteqral sxem thin-film integrated circuit  тонкоплѐночная интегральная 

(микро)схема  

n0056 nazik plyonkalı kondensator thin-film capacitor  тонкоплѐночный конденсатор  

n0057 nazik plyonkalı kriotron thin-film cryotron  тонкоплѐночный криотрон  

n0058 nazik plyonkalı kristal thin-film crystal  тонкоплѐночный кристалл  

n0059 nazik plyonkalı passiv element thin-film passive element  тонкоплѐночный пассивный 

элемент  

n0060 nazik plyonkalı rezistor thin-film resistor  тонкоплѐночный резистор, 

тонкопленочное 

сопротивление  

n0061 nazik plyonkalı rezonator thin-film resonator  тонкоплѐночный резонатор  

n0062 nazik plyonkalı sxem thin-film circuit  тонкоплѐночная схема  

n0063 nazik plyonkalı tranzistor thin-film transistor  тонкоплѐночный транзистор  

n0064 nazik qat Interlayer, thin layer прослойка, тонкий слой 

n0065 nazik təbəqə (lay), pərdə, foto 

lövhə 

film  плѐнка, фотоплѐнка  

n0066 nazik təbəqələr optikası optics of thin layers оптика тонких слоев  
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n0067 nazik təbəqələrdə xromatoqrafiya thin-layer chromatography  хроматография в тонких 

слоях, тонкослойная 

хроматография  

n0068 nazik trek thin track  тонкий трек  

n0069 nazim çarx  flywheel маховое колесо, маховик 

n0070 nebulium nebulium  небулий  

n0071 nebulyar fərziyyə nebular hypothesis  небулярная гипотеза  

n0072 nebulyar spektroqraf nebular spectrograph  небулярный спектрограф  

n0073 nebulyar spektral xətt nebular line  небулярная (спектральная) 

линия  

n0074 nefanaliz nephanalysis  нефанализ  

n0075 nefelometr nephelometer  нефелометр  

n0076 nefelometriya, turbidimetrik 

analiz 

turbidimetric analysis нефелометрия, 

турбидиметрический 

(нефелометрический) анализ  

n0077 nəfəsalma respiration  дыхание  

n0078 nefoskop nephoscope  нефоскоп  

n0079 nefologiya nephology  нефология  

n0080 nefometr nephometer нефометр  

n0081 neft barometri oil barometer  нефтяной барометр  

n0082 nəhəng impuls giant pulse  гигантский импульс  

n0083 nəhəng nüvə giant nucleus  гигантское ядро  

n0084 nəhəng rezonans giant resonance  гигантский резонанс  

n0085 nəhəng ulduz  giant star  звезда-гигант  

n0086 nəmi təmizləmə dehumidifying  удаление влаги  

n0087 nəmli buxar wet steam влажный пар 

n0088 nəmli termometr wet-bulb thermometer смоченный термометр  

n0089 neodimium neodymium  неодим  

n0090 neodimium şüşəsi neodymium glass  неодимовое стекло  

n0091 neon neon  неон  

n0092 neon lampası neon lamp  неоновая лампа  

n0093 neper neper  непер  

n0094 Neptun Neptune  Нептун (планета)  

n0095 neptunium neptunium  нептуний  

n0096 neqativ negative  негатив, негативное 

изображение  

n0097 neqativ təbəqə negative film  негативная плѐнка  

n0098 neqativ xəyal negative image негативное  изображение   

n0099 neqatron negatron негатрон  

n0100 nəql edilən ribonuklein turşusu transfer ribonucleic acid  транспортная 

рибонуклеиновая кислота  

n0101 Nernst effekti Nernst effect эффект Нернста  

n0102 Nernst lampası Nernst lamp  лампа Нернста  

n0103 Nernst tənliyi Nernst's equation  уравнение Нернста  

n0104 Nernst teoremi Nernst theorem теорема Нернста 

n0105 Nernst-Ettinqshauzen effekti Nernst-Ettingshausen effect  Эффект Нернста-

Эттингсхаузена   

n0106 Nernstin istilik teоremi Nernst's heat theorem  тепловая теорема Нернста  

n0107 Nerst effekti Nernst effect  эффект Нернста  
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n0108 nəsillərin məlumat qrupu generation data group  группа поколений данных  

n0109 nəsl generation  поколение  

n0110 nəslin nömrəsi generation number  номер поколения  

n0111 nəslin (neytronların) yaşama 

müddəti 

generation time  время жизни поколения 

(нейтронов)  

n0112 nəticə resultant  результант  

n0113 nəticə sahəsi output area область вывода  

n0114 nəticələr sistemi system of resultants  система результатов  

n0115 neyroqlial hüceyrə neuroglia cell  нейроглиальная клетка 

n0116 Neyel nöqtəsi Neel temperature  точка Нееля  

n0117 Neyman funksiyası Neumann function  функция Неймана  

n0118 Neyman qanunu  Neumann law закон Неймана  

n0119 neyrinoqrafiya neutrinography нейтринография  

n0120 neyron emulsifying agent  эмульгатор, эмульгирующий 

реагент  

n0121 neytral neutral  нейтральный  

n0122 neytral atmosfer neutral atmosphere  нейтральная атмосфера  

n0123 neytral atom neutral atom нейтральный атом  

n0124 neytral cisim neutral body нейтральное тело 

n0125 neytral hal neutral state  нейтральное состояние  

n0126 neytral hidrogen buludu neutral hydrogen cloud  облако нейтрального водорода  

n0127 neytral işıq süzgəci grid resistance  нейтральный светофильтр  

n0128 neytral məhlul neutral solution нейтральный раствор  

n0129 neytral mezon neutral meson  нейтральный мезон  

n0130 neytral molekul neutral molecule  нейтральная молекула  

n0131 neytral müstəvi, neytral səth neutral surface  нейтральная плоскость, 

нейтральная поверхность  

n0132 neytral nöqtə neutral point  нейтральная точка  

n0133 neytral ox neutral axis  нейтральная ось  

n0134 neytral plazma neutral plasma  нейтральная плазма  

n0135 neytral qarışıq neutral mixture нейтральная смесь  

n0136 neytral qaz neutral gas  нейтральный газ  

n0137 neytral təbəqə neutral layer  нейтральный слой  

n0138 neytral xətt neutral axis, neutral line линия безразличия,  

нейтральная линия  

n0139 neytral zərrəcik neutral particle  нейтральная частица  

n0140 neytral-boz işıq süzgəci neutral density filter  нейтрально-серый 

светофильтр  

n0141 neytrallaşdıran kondensator, 

neytrodinli kondensator 

neutralization capacitor  нейтрализующий конденсатор, 

нейтродинный конденсатор  

n0142 neytrallaşdırma neutralization  нейтрализация  

n0143 neytrallaşdırma istiliyi heat of neutralization  теплота нейтрализации  

n0144 neytretto neutretto нейтретто  

n0145 neytrin fizikası neutrino physics нейтринная физика  

n0146 neytrino neutrino  нейтрино  

n0147 neytrodin neutrodyne нейтродин  

n0148 neytrodinli qəbuledici neutrodyne receiver  нейтродинный приѐмник  

n0149 neytrofasilə neutropause  нейтропауза  
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n0150 neytron neutron  нейтрон  

n0151 neytron  halı neutron state  нейтронное состояние  

n0152 neytron balansı neutron balance  нейтронный баланс  

n0153 neytron dalğası neutron wave  нейтронная волна  

n0154 neytron dəstəsi neutron beam  нейтронный пучок, пучек 

нейтронов  

n0155 neytron detektoru neutron detector  нейтронный детектор  

n0156 neytron dozimetriyası neutron dosimetry  нейтронная дозиметрия  

n0157 neytron eni neutron width нейтронная ширина  

n0158 neytron fizikası neutron physics  нейтронная физика  

n0159 neytron generatoru neutron generator  нейтронный генератор  

n0160 neytron kəsici neutron chopper  нейтронный прерыватель  

n0161 neytron kəsiyi neutron cross-section  нейтронное сечение  

n0162 neytron optikası neutron optics  нейтронная оптика  

n0163 neytron radioqrafiyası neutron radiography  нейтронная радиография  

n0164 neytron rezonansı neutron resonance  нейтронный резонанс  

n0165 neytron sayğacı neutron counter  нейтронный счѐтчик  

n0166 neytron seli neutron flux  нейтронный поток  

n0167 neytron selinin tənzimlənməsi flattening of neutron flux  выравнивание нейтронного 

потока  

n0168 neytron dövrü neutron cycle  нейтронный цикл  

n0169 neytron spektri neutron spectrum  нейтронный спектр  

n0170 neytron spektrometri neutron spectrometer  нейтронный спектрометр  

n0171 neytron spektrometriyası, 

neytron spektoskopiyası 

neutron spectrometry  нейтронная спектрометрия, 

нейтронная спектроскопия  

n0172 neytron ssintilyatoru neutron scintillator  нейтронный сцинтиллятор  

n0173 neytron şüalanması, neytronların 

buraxılması 

neutron radiation  нейтронное излучение, 

испускание нейтронов  

n0174 neytron temperaturu neutron temperature  нейтронная температура  

n0175 neytron termobatareyası, neytron 

termosütuncuğu 

neutron thermopile  нейтронная термобатарея, 

нейтронный термостолбик  

n0176 neytron termocütü neutron thermocouple  нейтронная термопара  

n0177 neytron ulduzu neutron star  нейтронная звезда  

n0178 neytron zəncirvari reaksiyası neutron chain reaction  нейтронная цепная реакция  

n0179 neytronlar seli sıxlığı neutron flux density  плотность нейтронного потока  

n0180 neytronlar sıxlığı, neytronların  

konsentrasiyası 

neutron density  плотность нейтронов, 

концентрация нейтронов  

n0181 neytronları udan maddə neutron absorber  поглотитель нейтронов  

n0182 neytronlar artıqlığı (çoxluğu)  neutron excess  избыток нейтронов  

n0183 neytronların axını (itgisi) neutron leakage  утечка нейтронов  

n0184 neytronların tutulma kəsiyi neutron-capture cross-section сечение захвата нейтронов  

n0185 neytronlar artımı neutron multiplication  размножение нейтронов  

n0186 neytronların artım əmsalı neutron multiplication factor  коэффициент размножения 

нейтронов  

n0187 neytronların daşınma tənliyi neutron transport equation  уравнение переноса нейтронов  

n0188 neytronların diffuziyası neutron diffusion  диффузия нейтронов  

n0189 neytronların difraksiyası neutron diffraction  дифракция нейтронов  

n0190 neytronların enerjisi neutron energy  энергия нейтронов  
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n0191 neytronların parazit udulması parasitic neutron absorption  паразитное поглощение 

нейтронов  

n0192 neytronların polyarizasiyası polarization of neutron поляризация нейтронов  

n0193 neytronların qeyri-elastiki 

səpilməsi 

neutron inelastic scattering  неупругое рассеяние 

нейтронов  

n0194 neytronların refraksiyası neutron refraction рефракция нейтронов  

n0195 neytronların səpilməsi neutron scattering рассеяние нейтронов  

n0196 neytronların sürət selektoru neutron velocity selector  селектор скоростей нейтронов  

n0197 neytronların termalizasiyası neutron thermalization термализация нейтронов  

n0198 neytronların udulması neutron absorption  поглощение нейтронов  

n0199 neytronlarla şüalandırma neutron irradiation  облучение нейтронами  

n0200 neytronoqrafik analiz neutron diffraction analysis нейтронографический анализ  

n0201 neytron-proton səpilməsi neutron-proton scattering  нейтрон-протонное рассеяние  

n0202 neytronun   effektiv istilik kəsiyi thermal neutron cross-section  тепловое нейтронное сечение  

n0203 neytronların çıxışı neutron yield  выход нейтронов  

n0204 neytron kütləsi neutron mass  масса нейтрона  

n0205 neytron letargiyası neutron lethargy  летаргия нейтрона  

n0206 neytron spini spin of neutron спин нейтрона  

n0207 neytronun sükunət kütləsi neutron rest mass  масса покоя нейтрона  

n0208 neytronun yaşama müddəti neutron lifetime  время жизни нейтрона  

n0209 neyzilber german silver  нейзильбер  

n0210 nəzarət dəqiqliyi observation accuracy  точность наблюдения  

n0211 nəzərdə tutulmuş sürət design speed  проектная (расчетная) 

скорость  

n0212 nəzəri astronomiya theoretical astronomy теоретическая астрономия  

n0213 nəzəri düstur theoretical formula теоретическая формула  

n0214 nəzəri ehtimal theoretical probability  теоретическая вероятность  

n0215 nəzəri fizika theoretical physics  теоретическая физика  

n0216 nəzəri hidrodinamika theoretical hydrodynamics  теоретическая гидродинамика  

n0217 nəzəri hüdud theoretical limit  теоретический предел  

n0218 nəzəri interpretasiya (izah etmə) theoretical interpretation теоретическая интерпретация, 

теоретическое толкование  

n0219 nəzəri kimya theoretical chemistry  теоретическая химия  

n0220 nəzəri məntiq theoretical logic  теоретическая логика  

n0221 nəzəri meteorologiya theoretical meteorology  теоретическая метеорология  

n0222 nəzəri nimçələr sayı theoretical plate number  число теоретических тарелок 

(в хроматографии)  

n0223 nəzəri optika theoretical optics  теоретическая оптика  

n0224 nəzəri parallaks theoretical parallax  теоретический параллакс  

n0225 nəzəri seysmologiya theoretical seismology  теоретическая сейсмология  

n0226 nəzəri sıxlıq apparent density теоретическая плотность  

n0227 nəzəri vahid  theoretical unit теоретическая единица  

n0228 nəzəri-çoxluq topologiyası set-theoretical topology  теоретико-множественная 

топология  

n0229 nəzəriləşdirmə theorization  теоретизация  

n0230 nikel nickel  никель  

n0231 nikel əsasında düzəldilən xəlitə nickel-base alloy  сплав на никелевой основе  

n0232 nikelin nickeline, nickelin, niccolite никелин  
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n0233 nikelləmə nickel plating  никелирование  

n0234 nikelli  müqavimət termometri nickel resistance thermometer  никелевый термометр 

сопротивления  

n0235 nikelli anod nickel anode  никелевый анод  

n0236 nikellı ərinti nickel alloy никелевый сплав  

n0237 nikelli polad nickel steel  никелевая сталь  

n0238 nikol nicol николь  

n0239 nikol analizatoru nicol analyzer николь анализатор  

n0240 nikol polyarizatoru nicol polarizer николь поляризатор  

n0241 Nikol prizması Nicol's prism  призма Николя, николь  

n0242 Nikomed konxoidı Nicomede's conchoid  конхоида Никомеда  

n0243 nilpotent cəbri nilpotent algebra  нильпотентная алгебра  

n0244 nilpotent cəbri qrup nilpotent algebraic group  нильпотентная алгебраическая 

группа  

n0245 nilpotent element nilpotent element  нильпотентный элемент  

n0246 nilpotent matrisa nilpotent matrix  нильпотентная матрица  

n0247 nilpotent qrup nilpotent group  нильпотентная группа  

n0248 nilpotentli nilpotent  нильпотентный  

n0249 nimçə button, dish, disk, plate, stage тарелка  

n0250 niobium niobium  ниобий  

n0251 Nipkov diski Nipkow's disk  диск Нипкова  

n0252 nippel nipple, sleeve ниппель  

n0253 nişanlama labelling  мечение  

n0254 nişanlanmış atom tracer  меченый атом  

n0255 nişanlanmış birləşmə Labeled compound  меченое соединение  

n0256 nişanlanmış molekul tagged molecule  меченая молекула  

n0257 nisbi relative относительный  

n0258 nisbi  ölçü   relative measurement относительное измерение  

n0259 nisbi açıq çoxluq relatively open set  относительное открытое 

множество  

n0260 nisbi bərabərlik relative uniformity  относительная равномерность  

n0261 nisbi bioloji effektivlik relative biological effectiveness относительная биологическая 

эффективность  

n0262 nisbi böyümə fractional increase относительное увеличение  

n0263 nisbi çəki relative weight относительный вес  

n0264 nisbi dəqiqlik relative accuracy , relative 

precision 

относительная точность  

n0265 nisbi deşik relative aperture  относительное отверстие  

n0266 nisbi dielektrik nüfuzluğu specific inductive capacity  относительная 

диэлектрическая 

проницаемость  

n0267 nisbi dispersiya relative dispersion, dispersive 

power  

относительная дисперсия  

n0268 nisbi diverqensiya relative divergence  относительная дивергенция  

n0269 nisbi doyma relative saturation относительное насыщение  

n0270 nisbi ərazı relative neighbourhood  относительная окрестность  

n0271 nisbi fəallıq relative activity  относительная активность  

n0272 nisbi fəza relative space относительное пространство  

n0273 nisbi genişlənmə relative expansion  относительное расширение 



FİZİKİ TERMİNLƏR VƏ İFADƏLƏR 

31 

n0274 nisbi görünmə relative visibility относительная видимость  

n0275 nisbi göstərici relative index относительный показатель  

n0276 nisbi həllolma qabiliyyəti relative solubility относительная растворимость  

n0277 nisbi hərəkət relative motion  относительное движение  

n0278 nisbi həssaslıq relative sensitivity относительная 

чувствительность  

n0279 nisbi həyəcanlanma relative excitation относительное возбуждение  

n0280 nisbi impuls relative momentum  относительный импульс, 

относительное количество 

движения  

n0281 nisbi intensivlik relative intensity  относительная интенсивность  

n0282 nisbi inteqral invariantı relative integral invariant  относительный интегральный 

инвариант  

n0283 nisbi invariant relative invariant  относительный инвариант  

n0284 nisbi invariant ölçü relative invariant measure  относительная инвариантная 

мера  

n0285 nisbi invariantlıq relative invariance относительная инвариантность  

n0286 nisbi istilik keçirmə relative heat/thermal 

conductivity 

относительная 

теплопроводность  

n0287 nisbi kodlama relative coding  относительное кодирование  

n0288 nisbi koordinatlar relative coordinates  относительные координаты  

n0289 nisbi maqnit nüfuzluğu relative permeability  относительная магнитная 

проницаемость  

n0290 nisbi müqavimət relative resistance  относительное сопротивление 

n0291 nisbi müşahidələr relative observations  относительные наблюдения  

n0292 nisbi ölçmə relative measurement  относительное измерение  

n0293 nisbi orbit relative orbit  относительная орбита  

n0294 nisbi özlülük relative viscosity  относительная вязкость  

n0295 nisbi parallaks relative parallax  относительный параллакс  

n0296 nisbi qalınlıq thickness ratio  относительная толщина  

n0297 nisbi qapalı çoxluq relativity closed set  относительно замкнутое 

множество  

n0298 nisbi qeyri-ziddiyyətlilik (bir-

birilə düz gəlmək) 

relative consistency относительная 

непротиворечивость  

n0299 nisbi rütubətlilik relative humidity  относительная влажность  

n0300 nisbi sakitlik relative rest относительный покой  

n0301 nisbi sərhəd relative boundary  относительная граница  

n0302 nisbi səviyyə relative level  относительный уровень  

n0303 nisbi sındırma əmsalı relative index of refraction  относительный показатель 

преломления  

n0304 nisbi skalyar relative scalar  относительный скаляр  

n0305 nisbi spektral həssaslıq relative spectral sensitivity  относительная спектральная 

чувствительность  

n0306 nisbi sürət relative velocity  относительная скорость  

n0307 nisbi sürüşmə relative displacement  относительный сдвиг, 

относительное смещение  

n0308 nisbi tarazlıq relative equilibrium относительное равновесие  

n0309 nisbi təcil relative acceleration  относительное ускорение  

n0310 nisbi temperatur relative temperature  относительная температура  

n0311 nisbi tenzor relative tensor  относительный тензор  
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n0312 nisbi tezlik relative frequency  относительная частота  

n0313 nisbi təzyiq relative pressure  относительное давление  

n0314 nisbi tormozlama qabiliyyəti relative stopping power  относительная тормозная 

способность  

n0315 nisbi ünvan (adres) relative address  относительный адрес  

n0316 nisbi ünvanlama (adresləmə) relative addressing  относительная адресация  

n0317 nisbi uzanma tensile strain, relative elongation  относительное удлинение 

n0318 nisbi uzununa deformasiya, 

sıxılmada deformasiya 

compressive strain  деформация при сжатии, 

относительное укорочение, 

относительная продольная 

деформация  

n0319 nisbi vəziyyət relative position, natural position относительное положение  

n0320 nisbi xəta relative error, relative error относительная погрешность  

n0321 nisbi yayılma relative abundance  относительная 

распространѐнность  

n0322 nisbi yerdəyişmə relative displacement относительное перемещение  

n0323 nisbi yığcam (kompakt) relatively compact  относительно компактный  

n0324 nisbi zaman relative time относительное время  

n0325 nisbilik relativity  относительность  

n0326 nisbilik nəzəriyyəsi theory of relativity, relativity 

theory  

теория относительности  

n0327 nisbilik prinsipi principle of relativity принцип относительности  

n0328 nit nit  нит  

n0329 nitqi (danışığı) təyin etmə speech recognition  распознавание (опознование) 

речи  

n0330 nitrat turşusu nitric acid азотная кислота  

n0331 nitrid təbəqəsi nitride film  нитридная плѐнка  

n0332 nitrobenzol nitrobenzene нитробензол  

n0333 nivelir level  нивелир, уровень (прибор)  

n0334 nivelirləmə levelling  нивелирование  

n0335 nixrom nichrome  нихром  

n0336 nixrom məftili nichrome wire  нихромовая проволока  

n0337 nizama salınmaq dərəcəsi degree of order  степень упорядоченности  

n0338 nizama salınmış cüt ordered pair упорядоченная пара  

n0339 nizama salınmış qəfəs ordered lattice  упорядоченная решѐтка  

n0340 nizama salma əmsalı coefficient of detection  коэффициент детектирования  

n0341 nizama salma rejimi control mode режим регулирования  

n0342 nizamasalma parametri order parameter  параметр упорядочения  

n0343 nizamlama  (tənzimləmə)  

konturu 

control loop  контур регулирования  

n0344 nizamlama, tənzimləmə, nizama 

salma, yustirlənmə 

regulation, adjustment регулирование, юстировка  

n0345 nizamlanmış hal ordered state  упорядоченное состояние  

n0346 nizamlanmış hərəkət ordered motion упорядоченное движение  

n0347 nizamlanmış istiqamət ordered orientation  упорядоченная ориентация  

n0348 nizamlanmış quruluş ordered structure  упорядоченная структура  

n0349 nizamlanmış sahə ordered field  упорядоченное поле  

n0350 nizamlayıcı impuls clock pulse  тактовый (тактирующий) 

импульс, синхронизирующий 

импульс  
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n0351 nizamlayıcı müqavimət adjusting resistance сопротивление 

регулировочное  

n0352 nizamlayıcı potensial potential of controller потенциал регулятора  

n0353 nizamlı-nizamsız keçid ordered-disorder transition  переход порядок - беспорядок  

n0354 nizamsız (qaydasız) duplet  irregular doublet иррегулярный дублет  

n0355 nizamsız hal random state беспорядочное состояние  

n0356 nizamsız hərəkət unordered motion неупорядоченное движение  

n0357 nobelium nobelium  нобелий  

n0358 nominal rating  номинал  

n0359 nominal cərəyan rated current  номинальный ток  

n0360 nominal çıxış rated output  номинальный выход, 

номинальная выходная 

мощность, номинальное 

выходное напряжение  

n0361 nominal dalğa uzunluğu nominal wavelength  номинальная длина волны  

n0362 nominal əks gərginlik rated reverse voltage  номинальное обратное 

напряжение  

n0363 nominal gərginlik nominal voltage, rated voltage номинальное напряжение  

n0364 nominal güc rated power  номинальная мощность  

n0365 nominal qiymət nominal value, rated value номинальное значение, 

номинальная величина  

n0366 nominal şam nominal candle-power номинальная свеча  

n0367 nominal sürət rated speed  номинальная скорость  

n0368 nominal tezlik rated frequency  номинальная частота  

n0369 nominal təzyiq rated pressure  номинальное давление  

n0370 nominal tutum rated capacity  номинальная ѐмкость, 

номинальная мощность  

n0371 nominal yük rated load номинальная нагрузка  

n0372 nominal yüklənmə momenti rated load torque  номинальный нагрузочный 

момент  

n0373 nomoqrafiya nomography  номография  

n0374 nomoqramma alignment chart, monographic 

chart, nomogram 

номограмма  

n0375 noniuslu (vernyer) kondensator vernier condenser  нониусный (верньерный) 

конденсатор  

n0376 nöqtə point  точка  

n0377 nöqtə funksiyası point function  функция точки  

n0378 nöqtələrin ardıcıllığı sequence of points  последовательность точек  

n0379 nöqtələrin əsas həndəsi yeri fundamental loci  основные геометрические 

места точек  

n0380 nöqtələrin həndəsi yeri locus  геометрическое место точек  

n0381 nöqtəvi çevrilmə point transformation  точечное преобразование  

n0382 nöqtəvi çoxluq point set  точечное множество  

n0383 nöqtəvi defekt (nöqsan) point defect  точечный дефект  

n0384 nöqtəvi diaqram dot diagram  точечная диаграмма  

n0385 nöqtəvi dipol point dipole  точечный диполь  

n0386 nöqtəvi elektrik  yükü point charge  точечный заряд  

n0387 nöqtəvi elektrod point electrode  точечный электрод  

n0388 nöqtəvi eykonal point eikonal  точечный эйконал  
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n0389 nöqtəvi fokus point focus фокус точечный  

n0390 nöqtəvi hadisə point event  точечное событие  

n0391 nöqtəvi kontakt point contact  точечный контакт  

n0392 nöqtəvi korroziya pitting  точечная коррозия, питтинг  

n0393 nöqtəvi kütlə point mass масса точечная  

n0394 nöqtəvi mənbə point source  точечный источник  

n0395 nöqtəvi mənbə modeli point-source model  модель точечного источника  

n0396 nöqtəvi qrup point group  точечная группа  

n0397 nöqtəvi simmetriya point symmetry  точечная симметрия  

n0398 nöqtəvi spektr point spectrum  точечный спектр  

n0399 nöqtəvi zərrəcik point particle  точечная частица  

n0400 nöqtəvi-kontaktlı diod point-contact diode  точечно-контактный диод  

n0401 nöqtəvi-kontaktlı düzləndirici point-contact rectifier  точечно-контактный 

выпрямитель  

n0402 nöqtəvi-kontaktlı tranzistor point-contact transistor  точечно-контактный 

транзистор  

n0403 nöqteyi-nəzər diafraqması field of vision stop  диафрагма поля зрения  

n0404 norma norm норма  

n0405 normal normal  нормаль  

n0406 normal  makara normal coil нормальная катушка  

n0407 normal ailə (analitik funksiyalar) normal family  нормальное семейство 

(аналитических функций)  

n0408 normal altqrup normal subgroup  нормальная подгруппа  

n0409 normal atmosfer, fiziki atmosfer, 

standart atmosfer təzyiqi 

standard atmosphere pressure  нормальная атмосфера, 

физическая атмосфера, 

стандартное атмосферное 

давление  

n0410 normal barometr normal barometer  нормальный барометр  

n0411 normal bazis normal basis нормальный базис  

n0412 normal böyümə normal increase нормальное увеличение  

n0413 normal cərəyan regular current нормальный ток  

n0414 normal dalğalar normal modes, natural waves, 

proper waves 

нормальные волны  

n0415 normal dispersiyası normal dispersion нормальная дисперсия  

n0416 normal dublet normal doublet  нормальный дуплет  

n0417 normal düşmə normal dip нормальное падение  

n0418 normal element normal cell  нормальный элемент, элемент 

Вестона  

n0419 normal ellipsoid normal ellipsoid  нормальный эллипсоид  

n0420 normal əyrilik normal curvature, normal curve нормальная кривизна, 

нормальная кривая 

n0421 normal fəza normal space  нормальное пространство  

n0422 normal genişlənmə normal extension  нормальное расширение (алг.)  

n0423 normal gərginlik normal stress  нормальное напряжение  

n0424 normal hal normal state  нормальное состояние  

n0425 normal ion  normal ion нормальный ион 

n0426 normal kadmium elementi cadmium standard cell  нормальный кадмиевый 

элемент  

n0427 normal kalomel elektrodu normal calomel electrode  нормальный каломельный 

электрод  
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n0428 normal kamerton normal tuning fork камертон нормальный  

n0429 normal katod düşməsi normal cathode drop, normal 

cathode fall 

нормальное катодное падение  

n0430 normal kəsik normal section нормальное сечение  

n0431 normal komponent normal component нормальная составляющая  

n0432 normal konfiqurasiya  normal configuration нормальная конфигурация  

n0433 normal koordinatlar normal coordinates  нормальные координаты  

n0434 normal közərmə boşalması normal glow discharge  нормальный тлеющий разряд  

n0435 normal maddə normal matter нормальное вещество  

n0436 normal matrisa normal matrix  нормальная матрица  

n0437 normal məhlul normal solution  нормальный раствор  

n0438 normal moda  normal mode  нормальная мода  

n0439 normal müstəvi normal plane нормальная плоскость  

n0440 normal multiplet normal multiplet  нормальный мультиплет  

n0441 normal om normal ohm нормальный ом  

n0442 normal operator normal operator  нормальный оператор  

n0443 normal örtük normal covering  нормальное покрытие  

n0444 normal paylanma normal distribution  нормальное распределение  

n0445 normal potensial normal potential нормальный потенциал  

n0446 normal qaynama normal boil нормальное кипение 

n0447 normal qüvvə normal force, axial force, direct 

force 

нормальная сила  

n0448 normal rabitə normal coupling  нормальная связь  

n0449 normal rəqs normal oscillation, normal 

vibration, normal modes, 

oscillatory modes 

нормальное колебание, 

нормальные колебания 

n0450 normal şam standard candle нормальная свеча  

n0451 normal sıra normal series  нормальный ряд  

n0452 normal sıxlıq normal density, standard density нормальная плотность  

n0453 normal spektr normal spectrum нормальный спектр  

n0454 normal şpinel normal spinel  нормальная (прямая) шпинель  

n0455 normal şpinel quruluşlu ferrit normal spinel ferrite  феррит со структурой 

нормальной шпинели  

n0456 normal sürət normal velocity  нормальная скорость  

n0457 normal şüşə normal glass нормальное стекло  

n0458 normal təcil normal acceleration нормальное ускорение  

n0459 normal tənlik normal equation  нормальное уравнение  

n0460 normal tərkib hissəsi normal component  нормальная составляющая  

n0461 normal term normal term/therm нормальный терм  

n0462 normal təsadüfi proses normal stochastic process  нормальный процесс, 

случайный (вероятностный, 

стохастический) процесс  

n0463 normal təzyiq normal pressure нормальное давление  

n0464 normal ton normal tone нормальный тон 

n0465 normal üzrə törəmə normal derivative  производная по нормали  

n0466 normal Zeyeman effekti normal Zeeman effect  нормальный эффект Зеемана  

n0467 normalanan məxsusi hal normalizable eigenstate  нормируемое собственное 

состояние  

n0468 normalanma standardization нормирование  
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n0469 normalanma vuruğu normalization factor  нормировочный множитель  

n0470 normalanmış dalğa funksiyası normalized wave function  нормированная волновая 

функция  

n0471 normalanmış fəza normed space нормированное пространство  

n0472 normalanmış halqa normed ring нормированное кольцо  

n0473 normalanmış məxsusi funksiya normalized eigenfunction  нормированная собственная 

функция  

n0474 normalın istiqaməti normal direction  направление нормали  

n0475 normalizator normalizer  нормализатор (матем.)  

n0476 normallar səthi normal velocity surface  поверхность нормалей  

n0477 normallaşdırma şərti normalization condition  условие нормировки  

n0478 normallıq normality  нормальность  

n0479 nov  chute, kerf, launder, tray, trough, 

outfall 

желоб  

n0480 novabənzər dayanıqsızlıq  flute instability  желобковая неустойчивость  

n0481 növbələşən sopolimer alternating copolymer  чередующий сополимер  

n0482 növbələşən sopolimerizasiya alternating copolymerization  чередующая сополимеризация  

n0483 növbələşmə alternation, interchange, 

interchanging, rotation 

чередование  

n0484 növbələşən zolaqlar alternate bands полосы чередующие  

n0485 növbələr nəzəriyyəsi queuing theory  теория очередей, теория 

массового обслуживания  

n0486 novça  groove, rabbet, cannelure, 

concave moulding, leat 

желобок  

n0487 nüfuzedici leysan yağışı penetrating shower  проникающий ливень  

n0488 nüfuzedici orbit penetrating orbit  проникающая орбита  

n0489 nüfuzedici şüalanma penetrating radiation  проникающее излучение  

n0490 nüfuz edən zərrəcik penetrating particle  проникающая частица  

n0491 nüfuzedici konveksiya penetrative convection  проникающая конвекция  

n0492 nüfuzetmə, nüfuzetmə qabiliyyəti permeability проницаемость  

n0493 nüfuz etməmək impermeability, impermeable  непроницаемость, 

непроницаемый  

n0494 nüfuz etməyən orbit nonpenetrating orbit непроникающая орбита  

n0495 nüfuzedici divar permeable wall проницаемая стенка  

n0496 nüfuzedici radiasiya penetrative radiation проникающая радиация  

n0497 nüfuzedici şüa penetrating ray проникающий луч  

n0498 nüfuzetmə dərinliyi penetration depth  глубина проникновения  

n0499 nümunə sample, trial, test образец, проба 

n0500 nümunə, timsal inverse image  прообраз  

n0501 nümunəvi kiloqram  standard kilogram образцовый килограмм  

n0502 nümunəvi müqavimət standard resistance образцовое сопротивление  

n0503 nümunəvi termometr master thermometer, secondary 

reference thermometer, standard 

thermometer 

 образцовый термометр 

n0504 nüvə nucleus ядро  

n0505 nüvə adiabatik maqnitsizləşmə nuclear adiabatic 

demagnetization  

ядерное адиабатическое 

размагничивание  

n0506 nüvə buxarlanması, nüvənin 

buxarlanması  

nuclear evaporation ядерное испарение, испарение 

ядра  

n0507 nüvə cazibəsi nuclear attraction ядерное притяжение  
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n0508 nüvə çevrilməsi unclear transformation  ядерное превращение, 

превращение ядра  

n0509 nüvə çevrilməsi məhsulu nuclear transformation product  продукт ядерного 

превращения  

n0510 nüvə çevrilməsi, nüvənin 

parçalanması 

nuclear disintegration  ядерный распад, расщепление 

ядра  

n0511 nüvədaxili nuklon intranuclear nucleon  внутриядерный нуклон  

n0512 nüvədaxili qarşılıqlı təsir intranuclear interaction  внутриядерное 

взаимодействие  

n0513 nüvə (döyüş) başlığı nuclear warhead  ядерная боеголовка  

n0514 nüvə elektronu nuclear reactor ядерный электрон  

n0515 nüvə en kəsiyi nuclear cross-section  ядерное сечение  

n0516 nüvə enerjisi nuclear energy  ядерная энергия  

n0517 nüvə enerjisi səviyyəsi, nüvə 

enerji səviyyəsi 

nuclear energy level  уровень энергии ядра, 

ядерный энергетический 

уровень  

n0518 nüvə ferromaqnetizmi nuclear ferromagnetism  ядерный ферромагнетизм  

n0519 nüvə fizikası nuclear physics  ядерная физика, физика 

(атомного) ядра  

n0520 nüvə fotoeffekti nuclear photoeffect, nuclear 

photoelectric effect 

ядерный фотоэффект 

n0521 nüvə fotoplastinkası nuclear plate  ядерная фотопластинка  

n0522 nüvə fotoqrafik emulsiyası nuclear photographic emulsion  ядерная фотографическая 

эмульсия  

n0523 nüvə halı nuclear state  ядерное состояние  

n0524 nüvə hərəkəti nuclear motion  ядерное движение, движение 

ядра  

n0525 nüvə izomeri nuclear isomer  ядерный изомер  

n0526 nüvə izomerliyi, atom 

nüvələrinin izomerliyi  

nuclear isomerism  ядерная изомерия, изомерия 

атомных ядер  

n0527 nüvə keçidi nuclear transition ядерный переход  

n0528 nüvə kimyası nuclear chemistry  ядерная химия  

n0529 nüvə kvadrupol rezonansı nuclear quadrupole resonance  ядерный квадрупольный 

резонанс  

n0530 nüvə maddəsi nuclear matter  ядерная материя, ядерное 

вещество  

n0531 nüvə maqnetizmi nuclear magnetism  ядерный магнетизм  

n0532 nüvə maqnit induksiyası nuclear magnetic induction  ядерная магнитная индукция  

n0533 nüvə maqnit momenti, nüvənin 

maqnit momenti 

nuclear magnetic moment  ядерный магнитный момент, 

магнитный момент ядра  

n0534 nüvə maqnit rezonansı nuclear magnetic resonance  ядерный магнитный резонанс  

n0535 nüvə matrisa elementi nuclear matrix element  ядерный матричный элемент  

n0536 nüvə momenti nuclear moment  ядерный момент  

n0537 nüvə örtüyü nuclear membrane  оболочка ядра  

n0538 nüvə partlayışı nuclear explosion  ядерный взрыв, взрыв атомной 

бомбы  

n0539 nüvə qarşılıqlı təsiri nuclear interaction  ядерное взаимодействие  

n0540 nüvə qüvvələrinin doyması saturation of nuclear force насыщение ядерных сил  

n0541 nüvə qüvvəsi nuclear force ядерная сила  

n0542 nüvə reaksiyası nuclear reaction  ядерная реакция  

n0543 nüvə reaksiyası enerjisi nuclear reaction energy  энергия ядерной реакции  
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n0544 nüvə reaksiyası kəsiyi (effektiv) nuclear reaction cross-section  сечение ядерной реакции  

n0545 nüvə reaksiyası tənliyi nuclear reaction equation уравнение ядерной реакции  

n0546 nüvə reaktoru nuclear electron ядерный реактор   

n0547 nüvə reaktorunun periodu reactor period период ядерного реактора  

n0548 nüvə rezonans udulması nuclear resonance absorption  ядерное резонансное 

поглощение  

n0549 nüvə rezonansı nuclear resonance  ядерный резонанс  

n0550 nüvə rezonanslı fluoressensiya nuclear resonance fluorescence  ядерная резонансная 

флуоресценция  

n0551 nüvə sahəsi nuclear field  ядерное поле, поле ядра  

n0552 nüvə sınağı nuclear test  ядерное испытание, испытание 

ядерного оружия  

n0553 nüvə spetroskopiyası nuclear spectroscopy ядерная спектроскопия  

n0554 nüvə spin rezonansı nuclear spin resonance ядерный спиновый резонанс  

n0555 nüvə spinləri sistemi nuclear spin system  система ядерных спинов  

n0556 nüvə şüalanması nuclear radiation  ядерное излучение  

n0557 nüvə şüası nuclear ray луч ядра  

n0558 nüvə texnikası nuclear engineering  ядерная техника  

n0559 nüvə toqquşması nuclear collision  ядерное столкновение, 

ядерное соударение  

n0560 nüvə vaxtı (zamanı) nuclear time  ядерное время  

n0561 nüvə yanacağı nuclear fuel  ядерное топливо, ядерное 

горючее  

n0562 nüvə yanacaq tsikli nuclear fuel cycle  ядерный топливный цикл  

n0563 nüvədaxili elektron intranuclear electron  внутриядерный электрон  

n0564 nüvədaxili qüvvə intranuclear force  внутриядерная сила  

n0565 nüvədaxili zərrəcik intranuclear particle  внутриядерная частица  

n0566 nüvədən xaric elektron extranuclear electron внеядерный электрон  

n0567 nüvə-hədəf target nucleus  ядро-мишень  

n0568 nüvələrarası məsafə internuclear distance  межъядерное расстояние  

n0569 nüvələrarası ox internuclear axis  межъядерная ось  

n0570 nüvələri bombardman etmək nuclear bombardment  бомбардировка ядер  

n0571 nüvələrin fotoparçalanması nuclear photodisintegration фоторасщепление ядер  

n0572 nüvələrin istiqaməti  nuclear orientation ориентация ядер  

n0573 nüvələrin ölçüləri nuclei size размеры ядер  

n0574 nüvələrin polyarizasiyası nuclear polarization  поляризация ядер  

n0575 nüvələrin sintezi reaksiyası fusion reaction  реакция синтеза ядер  

n0576 nüvələrin sintezi, nukleosintez, 

nüvələrin birləşməsi 

nuclear fusion  синтез ядер, нуклеосинтез, 

слияние ядер  

n0577 nüvənin  deformasiyası nuclear deformation  деформация ядра  

n0578 nüvənin bölünməsi nuclear fission деление ядра, ядерное деление  

n0579 nüvə kütləsi nuclear mass масса ядра  

n0580 nüvənin kvadrupol momenti  nuclear quadrupole moment квадрупольный момент ядра  

n0581 nüvənin radiusu nuclear radius  радиус ядра  

n0582 nüvənin simmetrik bölünməsi symmetric nuclear fission  симметричное деление ядра  

n0583 nüvənin spini, nüvə spini nuclear spin  спин ядра, ядерный спин  

n0584 nüvənin spontan bölünməsi spontaneous fission  спонтанное деление ядра  

n0585 nüvənin üç hissəyə bölünməsi ternary fission  деление ядра на три части  

n0586 nüvənin yaranması nucleation  образование ядра  
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n0587 nüvənin yükü  nuclear charge  заряд ядра, ядерный заряд  

n0588 nukleasiya nucleation  нуклеация, ядрообразование  

n0589 nuklein turşusu nucleic acid нуклеиновая кислота  

n0590 nukleofil əvəz edilməsi nucleophilic substitution  нуклеофильное замещение  

n0591 nukleofil reagenti nucleophilic reagent  нуклеофильный реагент  

n0592 nukleozid nucleoside  нуклеозид  

n0593 nuklid nuclide  нуклид  

n0594 nuklon nucleon  нуклон  

n0595 nuklon komponenti nucleonic component  нуклонная компонента  

n0596 nuklon konfiqurasiyası nucleon configuration  нуклонная конфигурация  

n0597 nuklon sahəsi nucleonic field  нуклонное поле  

n0598 nuklonlararası qarşılıqlı təsir internucleonic interaction  межнуклонное 

взаимодействие  

n0599 nuklonların toqquşması nucleon collision  столкновение нуклонов  

n0600 nuklon-nuklon səpilməsi nucleon-nucleon scattering  нуклон-нуклонное рассеяние  

n0601 nuklon-nuklon toqquşması nucleon-nucleon collision нуклон-нуклонное 

столкновение  

n0602 Nusselt ədədi Nusselt number число Нуссельта  

n0603 nutaciya həddi nutation term  член нутации  

n0604 nutasiya   nutation  нутация  

n0605 nutasiya ellipsi nutation ellipse  нутационный эллипс  

n0606 nuvistor nuvistor  нувистор  

n0607 neytronun tutulması  neutron capture  захват нейтрона  

n0608 nyuton newton  ньютон  

n0609 Nyuton fokusu Newtonian focus  фокус Ньютона  

n0610 Nyuton halqası  Newton's ring кольцо Ньютона  

n0611 Nyuton mayesi Newtonian fluid  ньютоновская жидкость  

n0612 Nyuton metodu Newton's method  метод Ньютона  

n0613 Nyuton mexanikası Newton mechanics ньютоновская механика 

n0614 Nyuton mexanikası qanunları laws of Newton mechanics законы Ньютоновой механики  

n0615 Nyuton özlülüyü Newtonian viscosity  ньютоновская (нормальная) 

вязкость  

n0616 Nyuton potensialı Newtonian potential  ньютоновский потенциал  

n0617 Nyuton qanunu Newton law закон Ньютона 

n0618 Nyuton qüvvəsi Newton force ньютоновская сила  

n0619 Nyutonun soyuma qanunu Newton law of cooling закон охлаждения Ньютона   

n0620 Nyutonun ümumdünya cazibə 

qanunu 

Newton law of gravity закон всемирного тяготения 

Ньютона 

n0621 Nyutоn hаlqаlаrı  Newton rings  кольца Ньютона  
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Fizika –riyaziyyat elmləri doktoru, professor Rauf Adil oğlu Süleymanovun xatirəsinə 

 (1949-2017) 

 

Azərbaycan elminə ağır itgi üz vermişdir. Görkəmli alim, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 

laylı kristal quruluşa malik yarımkeçirici birləşmələr fizikasında bir sıra yeni fundamental nəticələrin mü-

əllifi Rauf Adil oğlu Süleymanov 2017-ci il noyabrın 8-də 68 yaşında ağır xəstəlikdən  vəfat etmişdir. Rauf 

Süleymanov 4 dekabr 1949-cu ildə Bakıda müəllim ailəsində anadan olmuşdur. O, 1972-ci ildə universitetin 

fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirmiş və həmin ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda 

aspiranturaya qəbul olmuşdur. R.Süleymanov 1976-cı ildə akademik E.Y. Salayevin və fizika-riyaziyyat 

elmləri doktoru, professor G.L.Belenkinin rəhbərliyi ilə “GaSe-nin energetik spektrinin optik və lümi-

nessensiya metodu ilə tədqiqi” mövzusunda namizədlik, 1985-ci ildə “Laylı kristallarda deformasiya effekt-

ləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  Onun doktorluq dissertasiyasının nəticələri 

1988-ci ildə  "Успехи физических наук" jurnalında eyni başlıqla nəşr olunan icmal məqaləsində sistem-

ləşdirilmişdir. 

R.Süleymanov elmə təmənnasız bağlılığı, böyük əməksevərliyi, yüksək səviyyəli fiziklərə məxsus iste-

dadı sayəsində qısa zamanda dünya şöhrətli alimə çevrilmişdir. O, nəinki mükəmməl bir fizik-eksperimen-

tator, eyni zamanda nəzəriyyənin dərin bilicisi idi. R. Süleymanov Bərk Cisimlər Fizikasının müxtəlif istiqa-

mətlərində uğurla çalışmışdır. 1988-ci ildə, laylı kristalların fiziki xassələrinin tədqiqi ilə bağlı elmi işlərinə 

görə Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Onun son işləri seqnetoelektrik-yarımkeçi-

ricilərdə faza keçidlərinin tədqiqi ilə bağlı idi. Burada, ilk növbədə, yarımkeçiricilərdə məxsusi dərin defekt-

lərin aktivasiyası və onların kristalların seqnetoelektrik xassələrinə təsiri nəticəsində yeni effektlərin yaran-

masına səbəb olan yarımkeçirici və seqnetoelektrik altsistemlərin qarşılıqlı təsir məsələsinin öyrənilməsinə 

həsr olunan işləri qeyd etmək lazımdır.  

Vəfatından bir neçə ay əvvəl qoyulan ümidsiz sərt diaqnoza baxmayaraq, R.Süleymanov, demək olar ki, 

ömrünün son günlərinə qədər intensiv və məhsuldar işləməkdə davam etmişdir. Son illərdə, onun yaradıcı 

işinin vacib istiqaməti laylı kristallar əsasında hazırlanan həcmli strukturlarda müşahidə edilən memristor ef-

fektin tədqiqi olmuşdur.  

R. Süleymanovun tədqiqatçılıq istedadı onun pedaqoji istedadı ilə harmoniya təşkil edirdi. Professor 

R.Süleymanovun yüksək insani keyfiyyətlər aşıladığı, dərin elmi biliklər bəxş etdiyi çox sayda tələbələri 

olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, onun rəhbərliyi altında çalışan işçilər və tələbələri ona hörmət əlaməti olaraq 

sadəcə “Şef”deyərək müraciət edirdilər.  
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Zəngin elmi intuisiyası ona bir çox perspektivli elmi işləri və  istiqamətləri səhvsiz müəyyən etməyə im-

kan vermişdir. R.Süleymanovun elmi irsini impakt faktorlu jurnallarda 100-ə yaxın nəşrlər təşkil edir. Onun 

rəhbərliyi ilə respublikada və xaricdə bir çox görkəmli alimlər yetişmişdir. 

Elmi yaradıcılığına, elmi problemlərin mahiyyətinə və ilkin prinsiplərini üzə çıxarmağa yönələn özünə-

məxsusluq və orijinallıq xas olan Rauf Süleymanov şərəfli bir ömür yaşadı. Onun elmi axtarışlardakı cəsarəti 

və qüsursuz vicdanı gənc alimlərin elmə fədakarlıqla xidmət etmək ruhunun tərbiyəsində vacib əhəmiyyət 

kəsb etmişdir. O, heç vaxt çətin suallardan çəkinməmiş, elmi rəhbər və ya sadəcə həmkar olaraq məsləhət 

vermiş və yeri gələrsə tənqid də etmişdir.  

Geniş dünyagörüşü, zəkası, təkrarsız yumor hissi, ətrafda baş verən proseslərə qarşı laqeyd olmamaq 

kimi mükəmməl insani keyfiyyətləri ilə Rauf Süleymanov xatirələrimizdə əbədi yaşayacaqdır.  

Allah rəhmət eləsin. 
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Z.M. Zöhrabbəyova, Ə.İ. Ələkbərov, H.X. Əjdərov 

  

MODİFİKASİYALANMIŞ ƏRİNTİ ZOLAQ ÜSULU İLƏ ALINAN InAs-GaAs KRİSTALLARINDA 

KOMPONENTLƏRİN KONSENTRASİYLARININ PAYLANMASINA  ZOLAQ UZUNLUĞUNUN 

TƏSİRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ  

 
InAs maya monokristalını istifadə etməklə modifikasiyalanmış ərinti zolaq üsulu ilə alınan InAs-GaAs bərk məhlul kristalların-

da komponentlərin konsentrasiyasının paylanma məsələsı tam qarışılmış ərinti yaxınlaşmasında  həll edilib. Komponentlərin seqreqa-

siya əmsalının ərintinin tərkibindən mürəkkəb asılılığını nəzərə alaraq, ərinti zolağının müxtəlif uzunluqlarında alınan InAs-GaAs 

kristallarında komponentlərin aksial konsentrasiyalarının paylanması hesablanıb. Göstərilib ki, alınan nəticələrin analizi verilmiş 

bircinsli və dəyişən tərkibli InAs-GaAs bərk məhlul kristallarının  alınmasının optimal texnoloji parametrlərini təyin edir.   

 

G.Ə. Hagverdiyeva, N.A. Əhmədov, N.M. Qocayev 

 

MELANOTROPİNLƏRİN BİOAKTİV KONFORMASİYASININ TƏTQİQİ 

 
Molekulyar mexanika, molekulyar dinamika, kvant-kimyəvi metodlardan köməyi ilə müasir kompüter proqramlarından istifadə 

edərək melanotropinlərin hormon-reseptor qarşılıqlı təsir probleminə baxılmışdır. α-,  β-, γ-melanotropinlərin və onların aktiv analo-

qunun funksional aktivliyi üçün vacib olan konformasiya-elektron xüsusiyyətləri aşkarlanmışdır. Alınmış nəticələrin əsasında mela-

notropinlərin bioaktiv konformasiyası qiymətləndirilmişdir.  Onlar üçün ümumi olan fragmentin, melanotropin-reseptor qarşılıqlı tə-

sirin spesifikasını təmin edən -His-Phe-Arg-Trp- farmakoforun polipeptid zəncirində a-spiral aşkar olunmuşdur.   

 

S.T. Əzizov, O.A.Əliyev 

 

QLİTSİNİN SUDA MƏHLULUNUN UDULMASININ DİELEKTRİK DİSPERSİYASI  

 
Santimetrik diapazonun beş tezliyində 20 – 50℃ temperatur intervalında su və qlitsinin birmolyarlı sulu məhlulunun dielektrik 

əmsalları ölçülmüşdür. Ədəbiyyatda verilən digər tezliklərə aid məlumatları da nəzərə alaraq, dielektrik spektrləri araşdırılmışdır.  

Göstərilir ki, amin turşularının suda məhlulunu quruluşu dəyişməmiş sudan və bipolyar (zwitterionic) monomer turşu 

molekullarından ibarət mühit kimi qəbul edən Kirkvud modelinə yenidən baxılmalıdır. 

 

 
K.Ş. Qəhrəmanov, E.R. Əliyeva, I.T. Məmmədova, S.Ş. Qəhrəmanov, N.M. Abdullayev 

 

Bi2Te3  NAZİK FOLQALARINDA HÜCRƏLİ STRUKTURLAR  

 
р-Bi2Te3 nazik folqalarda pilləli, plato xarakterli olan relyef strukturları müşahidə edilmişdir. Göyərtmə zamanı kristallarda 

yaranan deformasiyalar onların səthində plato şəklində səthlər və lokal paralel dislokasiya şəklində deformasiya relyefinin meydana 

gəlmələrlə müşayiət olunur. АV
2В

VI
3 həcmli monokristalların və nazik folgaların rentgen-difraktometr reflekslərində dəyişikliklərinin 

olmaması elastik bölgədə deformasiyaların lokalizasiyası prosesini göstərir.  
 

 

S.Z. Imaməliyeva, T.M. Həsənli, M.A. Mahmudova, F.M. Sadiqov  

 

GdTe BİRLƏŞMƏSİNİN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİ 

 
İşdə GdTe birləşməsinin termodinamik xassələrinin elektrik hərəkət qüvvəsi (EHQ) üsulu ilə tədqiqinin nəticələri verilir. EHQ-

nin ani qeyd olunması üsulu ilə alınmış nəticələrdən ilk dəfə olaraq qadoliniumun GdTe+Gd2Te3  ikifazalı sahədə nisbi parsial mol-

yar funksiyaları hesablanmışdır. Alınmış kəmiyyətlər və Gd2Te3 birləşməsinin inteqral termodinamik funksiyaları əsasında  GdTe
  

birləşməsinin standart əmələgəlmə  Gibbs sərbəst enerjisi və entalpiyası, həmçinin standart entropiyası  hesablanmışdır.  
 

 

 

S.T. Əzizov, O.A. Əliyev, K.Ə. Zülfuqarzade  

 

BENZOLUN HALOGENLİ BİRLƏŞMƏLƏRİN MİKRODALĞALI ARALIĞINDA  

DİELEKTRİK RELAKSASİYASI 
 

Xlorobenzenin, bromobenzenin və iodobenzenin kompleks dielektrik relaksasiyası 11,5 sm və 12,8 sm dalğa uzunluğunda və 

20 – 80 dərəcə temperaturda ölçülmüşdür. Araşdırılan bütün mayelərdə sıçrayış dielektrik relaksasiyasının real və xəyali hissələrdə 

faza keçid nöqtəsində görünür. Maye vəziyyətdə olan molekulların dielektrik relaksasiyası vaxtı (zamanı) temperaturdan asılılığı 

müəyyən edilir. Aşkar olmuşdur ki, halogen əvəzedicisi miqdarı artdıqca, relaksasiya vaxtı artır. Dielektrik relaksasiya prosesini 

xarakterizə edən termodinamik kəmiyyətlər hesablanıb. Dielektrik relaksasiya və qatılaşdırılmış vəziyyətin aktivasiya proseslərinin 

entalpiyası müqayisə edilib. 
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