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NANOKRİSTALLİK SİLİSİUM KARBİD (3C-SiC) HİSSƏCİKLƏRİNDƏ NEYTRON
SELİNİN TƏSİRİ İLƏ DEFEKT HALLARININ YARANMASI
E.M. HÜSEYNOV
AMEA - nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ-1143, B.Vahabzadə 9, Bakı, Azərbaycan Milli
Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, AZ-1073, İnşaatçilar pr., 4, Bakı, Azərbaycan
elchin.h@yahoo.com
Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində neytron selinin təsiri ilə yaranan fərqli təbiətli defektlər kompüter modelləşməsi ilə öyrənilmişdir. Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fəza quruluşu araşdırılmış və neytronlarla mümkün defekt halları tədqiq edilmişdir.
Eyni zamanda, defektlərin yaranması üçün neytronların daha çox ehtimallı enerjiləri hesablanmışdır. Qəfəs atomarında neytron
selinin təsiri ilə yaranan Si və C boşluqlarının mümkün ehtimalı qiymətləndirilmişdir. Neytonların enerjisinin 5MeV ətrafında nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində nöqtəvi defektlərin daha çox ehtimallı olması tapılmışdır.

Açar sözlər:nanokristallik 3C-SiC, neytron defektləri, nanomaterial
PACS: 61.46.+w, 28.20.−v, 25.85.Ec, 28.20.Gd, 61.80.Hg
kün deyil. Məhz bu səbəbdən, təqdim olunan işdə neytron
seli ilə nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində yaranan nöqtəvi defektlər və onların təbiəti yalnız müəyyən yanaşmalarla öyrənilmişdir.

1. GİRİŞ.
Mükəmməl fiziki və kimyəvi xassələrə malik olan
silisium karbid geniş tətbiq sahəsinə malikdir [1-9]. Oksidləşmə və ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı yüksək müqavimətə malik olması silisium karbidin tətbiq potensialını artırır. Eyni zamanda, silisium karbid yüksək temperaturlarda davamlı material kimi geniş tətbiq olunur [10-15]. Müasir zamanda silisium karbid dünyanın ən sərt materialları
(almaz və bor nitritdən sonra) sırasında qərarlaşıb. Bunun
isə əsas səbəblərindən biri silisium karbidi təşkil edən Si
və C atomları arasındakı məsafənin təqribən 1.89Å kimi
çox kiçik və güclü olmasıdır. Sadalanan xüsusiyyətlər silisium karbidin kosmik və nüvə texnologiyalarında tətbiq
imkanlarını artırır. Lakin ionlaşdırıcı mühitlərdə tətbiqi
zamanı, digər materiallarda olduğu kimi, bu tip materiallarda da struktur defektləri yaranır [16-19]. Yaranmış defektlər silisium karbidin kosmik və nüvə texnologiyalarında yararlılıq müddətinə təsir edir. Belə ki, ionlaşdırıcı
mühitdə istifadəsi zamanı materiallarda yaranan struktur
defektləri onların istifadə imkanlarını və müddətini azaldır.
Nano ölçülərdə çox böyük xüsusi səth sahəsinə
(Specific Surface Area - SSA) malik olan nanomateriallar
fərqli fiziki xüsusiyyətli olurlar. Nano ölçülərdə, digər
materiallarda olduğu kimi, silisium karbidin də özünəməxsus funksional və yeni fərqli fiziki xassələri mövcuddur [20-23]. Bu xüsusiyyətlər nəzərə alınaraq, nanokristallik 3C-SiC üzərində ionlaşdırıcı şüalanma effektləri
tərəfimizdən hərtərəfli araşdırılmaqdadır [24-30]. Nanomateriallarda xüsusi səth sahəsinin böyük olması, səthdə
baş verən fiziki proseslərdə və xüsusən də defektəmələgəlmə proseslərində kəskin fərqin yaranmasına səbəb ola
bilər. Təqdim olunan işdə neytron selinin təsiri nəticəsində nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində mümkün nöqtəvi
defektlərin yaranması araşdırılmışdır. Qeyd edək ki, neytron selinin təısiri ilə materiallarda defektəmələgəlmə prosesləri olduqca mürəkkəbdir [31,32]. Belə ki, neytronlarla
şüalanma nəticəsində yaranmış yeni defektlərin təbiətini
tam olaraq bir yanaşma ilə izah etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən, neytronlarla şüalanma zamanı yaranmış defektin təbiəti və forması ehtimallı prosesdir ki, bunun da
nəticəsində dəqiq olaraq hansı növ neytron qarşılıqlı təsirindən sonra hansı tip defektin yaranmasını demək müm131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
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2. NƏZƏRİ YANAŞMALAR.
Neytron selinin təsiri ilə nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində defekt halları bir neçə qrupa bölünür. Ümumi
yanaşmada elastik və qeyri-elastik qarşılıqlı təsirin nəticəsində fərqli tip defekt halları yarana bilir. Məlum olduğu
kimi, elastik qarşılıqlı təsirdə neytronlar hədəf nüvələrdə
enerji itirmirlər, başqa sözlə, kinetik enerji mübadiləsi
getmir. Lakin, qeyri-elastik qarşılıqlı təsir zamanı neytronun kinetik enerjisi hissələrə ayrılır və aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər:

E1  T1  T2  Q

(1)

burada, E1 ilkin halda neytronun enerjisi, T1 və T2 qarşılıqlı təsirdən sonra neytron və hədəf nüvənin aldığı enerji,
Q isə qeyri-elastik qarşılıqlı təsir itkisidir. Qarşılıqlı təsir
zamanı hədəf atoma ötürülən enerji (T) sadə sfera yanaşması ilə aşağıdakı kimi təyin oluna bilər:

T

4 M 1M 2
E sin 2 
2
2
M1  M 2 

(2)

burada, M1 və M2 uyğun olaraq neytronun və hədəf atomun sükunət enerjisi, E neytronun ilkin enerjisi,  isə səpilmə bucağıdır. Hədəf atoma ötürülən enerjinin maksimum qiyməti (Tm)  =180 olduqda alınır və bu halda son
bərabərliyi aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik:

Tm 

4 M 1M 2
E
M1  M 2 2

(3)

Düşən neytronun enerjisindən asılı olaraq hədəf atoma ötürülən enerjinin müəyyən limit qiymətindən sonra
qəfəs atomu öz yerindən çıxa bilir və bu hal ədəbiyyatlarda “əsas yerdəyişmiş atomlar” (primary knock-on atoms 3
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burada, v0 neytronların nümunədən səpilməsinin individual elementi, koherent səpilmə uzunluğu,  i ,v səpilmə za-

PKA) adlanır. PKA halının enerjisi hədəf materialın tipindən, neytronların səpilmə bucağından və enerjisindən asılı
olaraq sıfırdan Tm-ə qədər ola bilər. Fərqli PKA enerjiləri
müxtəlif tip defektlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Ümumi yanaşmada PKA-nın yaranması müəyyən mənada
Frenkel cütlərinin yaranması deməkdir. Real halda prosesdə bir neytron yox, neytron seli iştirak edir ki, bu halda
da şüalanmaya perpendikulyar istiqamətdə keçən, 1sm2
sahədə enerjisi E olan neytronların sayı neytron seli adlanır və aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər:

manı v individual elementinin effektiv en kəsiyidir. Elastik səpilmə halında ümumi effektiv en kəsiyi individual və
en kəsiklərinin konsentrasiyasının cəmi kimi ifadə edilə
bilər [18-19]:
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burada,  inteqral neytron seli (m-2san-1),  (E) enerjisi E
olan neytronların diferensial selidir (sel sıxlığı,
m-2san-1MeV-1). Neytron selinin material üzərində effekti
adətən seçilmiş enerji aralıqlı neytronlar üçün öyrənilir ki,
bu da aşağıdakı kimi ifadə olunur:
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Son bərabərlikdə ümumi atomlar sayının cəmi (N)
kristal daxilində neytronların səpilməsi zamanı ortalama
defekt strukturunu xarakterizə edə bilər [17-19]. Qeyd
edək ki, bir çox hallarda ionlaşdırıcı şüalanmanın yaratdığı defektlər və ya sürüşmələr müəyyən zaman intervalında termik işləndikdə rekombinasiya (bərpa) oluna bilir.
Bu halda, rekombinasiya olunma funksiyaları arasındakı
qarşılıqlı əlaqəni aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik:

(5)

Ea

burada, Ea və Eb neytronların verilmiş aralıqlarda enerjilərinin sərhəddidir. Tədqiqat reaktorlarında neytronlarla
şüalanma zamanı adətən neytronların enerjisi  (E) geniş
aralıqda olur (0-20MeV). Bu səbəbdən, təcrübələr aparılan neytronları adətən enerjilərinə əsasən üç qrupa bölürlər:
 E  t E  ept E  s E
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burada, t (E) termal, ept (E) epitermal və s (E) sürətli
neytronlara uyğun parametrlərdir. Şüalanma zamanı yaranan defektin təbiəti birbaşa düşən neytronun enerjisindən
asılıdır. Lakin, enerji ilə yanaşı neytronlarla şüalanma zamanı hansı tip defektin yaranmasında effektiv en kəsiyi də
önəmli parametrdir. Təcrübi və nəzəri effektiv en kəsikləri arasında aşağıdakı münasibəti yazmaq olar:

d 2
k
 1 Sˆ Q,  
dd k0

burada, li şülanma nəticəsində yaranan ümümi dəyişiklik, lt t müddətində termik işlənmədə baş verən dəyişiklik, l f uzun müddət termik işlənmədə mövcud dəyişiklik və l0 şüalanmadan əvvəlki vəziyyəti xarakterizə edir.
Beləliklə, T=0 halında f(t)=0 olur. Təcrübi nəticələrə əsasən f(t) funksiyası aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər
[18,19]:

(7)


t
f t   K1 ln  l  
 t0 

burada, d  təcrübələrdə uyğunlaşdırılmış ikiqat difedd
rensial effektiv en kəsiyi, k1 və k0 uyğun olaraq düşən və
səpilən neytronların dalğa vektorları, Q  k0  k1  im2

pilmə funksiyası Ŝ individual səpilmə funksiyaları S v ,i
və S v – nin cəminə bərabərdir [16-19]:
v

Ŝ Q ,    i ,v Sv ,i Q ,    bvb Sv Q , 
v 1 4
v 1

(13)

burada, K1 və t0 material tipindən və termik işlənmə temperaturundan asılı olan sabit kəmiyyətlərdir. Materialda
ionlaşdırıcı şüalanma nəticəsində yaranmiş defektlərin rekombinasiya olunma dərəcələri (12) bərabərliyindən aşağıdakı kimi qiymətləndirilə bilər:

puls və  isə enerji ötürülməsini ifadə edir. Ümumi sə-

v0

(12)

    f f t 
df t 
 f t K 2 exp  0

RT
dt



0

(8)

(14)

burada, K2, δ0 və f temperaturdan asılı olaraq eksperimentlərdən təyin oluna bilən sabitlərdir. Neytron selinin
aşağı sıxlıqlarında Frenkel cütlərinin yaranması ehtimalı
4
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limitli olur. Bu zaman defektlərin rekombinasiyası daha
asan olur və bu hal Aspeling tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir [16-19]. Material daxilində ionlaşdırıcı şüalanma nəticəsində yaranmış Frenkel cütlərinin konsentrasiyası aşağıdakı bərabərliklə təyin oluna bilir [17-19]:

c0  t a N

File) sistemlərindən istifadə olunaraq öyrənilmişdir. Neytron selinin nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində yaratdığı defektlərin təbiəti və növləri “Virtual NanoLab” və
“Atomistix ToolKit” proqramlarında kompüter modelləşməsi ilə öyrənilmişdir.
Neytronlarla şüalanma zamanı nanokristallik 3C-SiC
hissəciklərində daha çox ehtimallı olan qəfəs atomlarının
mümkün yerdəyişməsi (Primary Knock-on Atom - PKA),
yüksək enerji təpməsi nəticəsində kaskadların yaranması,
Frenkel cütləri, Si və C boşluqlarının yaranması kimi defekt halları nəzərdən keçirilmişdir. İlk olaraq ümumi şəkildə nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fəza quruluşunu nəzərdən keçirək (şəkil 1). Məlumdur ki, 3C-SiC kristalları qəfəs parametrləri a=b=c=4.3596Å olan kubik modifikasiyadadır. Nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri Si və
C atomlarının kovalent rabitələri ilə formalaşmışdır (şəkil
1a). 3C-SiC nanokristallarını təşkil edən hər bir silisium
atomları qonşu dörd karbon atomları ilə, və əksinə, hər bir
C atomları qonşu dörd Si atomları ilə tetraedrik formada
kovalent rabitələrlə birləşmişdir (şəkil 1b).
Neytron seli ilə şüalanma zamanı nanokristallik 3CSiC hissəciklərində mümkün PKA yaranmasını nəzərdən
keçirək (şəkil 2). PKA dedikdə, neytronlarla şüalanma zamanı neytronun birbaşa qarşılıqlı təsirdə olduğu ilk atom
nəzərdə tutulur. Bu halda, düşən neytronların və hədəf
atomun kristal qəfəsdə saxlanma enerjisindən asılı olaraq,
PKA bir və ya bir neçə atomu qəfəsdən çıxara bilər. Müəyyən mənada PKA hallarının yaranması Frenkel cütlərinin yaranmasına ekvivalentdir. Belə ki, bir prosesdə qəfəsi tərk edən atomlardan ilki PKA adlanır, digərləri isə,
ilkin atom da daxil olmaqla, Frenkel cütləri yarada bilər
(şəkil 3). PKA hallarından bir neçə Frenkel cütünün yaranması üçün düşən neytronun enerjisi qəfəs atomunun
enerjisinin tam misillərindən böyük olmalıdır. Başqa sözlə, əgər qəfəs atomlarının sərhəd enerjisi E olarsa, PKA –
dan bir neçə Frenkel cütünün yaranması üçün neytronun
minimal enerjisi 2E, 3E və s. böyük olmalıdır.

(15)

burada, t neytron seli,  a neytronların udulmasının effektiv en kəsiyi, N hər neytron zəbtində yaranan mümkün Frenkel cütlərinin sayıdır. Bu halda rekombinasiya
funksiyası aşağıdakı kimi təyin oluna bilər [16-19]:

fl t  
burada, c(t) müəyyən
sonra mövcud Frenkel
dındır ki, t=0 halında

c0  ct 
c0

(16)

t müddətində termik işlənmədən
cütlərinin konsentrasiyasıdır. Ayfl t   0 olar. Üçölçülü diffuziya

modeli üçün rekombinasiya funksiyası aşağıdakı kimi ifadə olunur [16-19]:


 r r 

fl t   4rv  rv g I r exp  V
dr

rv
 4 DI t 



(17)

burada, rv rekombinasiya olunan boşluğun radiusu, rv
mövcud defektlər arasındakı məsafə, DI defektlərin diffuziya koeffisiyenti və gI(r) boşluq ətrafındakl defektlərin
paylanma funksiyasıdır.
3. NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR.
Defektlərin yaranması üçün zəruri olan (n, ) və
(n,n') nüvə reaksiyaları NNDC (National Nuclear Data
Center) bazasından və ENDF (Evaluated Nuclear Data

Şəkil 1. Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fəza quruluşunun ümumi təsviri.

5
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Şəkil 2. Neytron seli ilə şüalanma zamanı nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində yaranan PKA halları (Si atomu timsalında).

Şəkil 3. Neytron seli ilə şüalanma zamanı nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində Frenkel cütlərinin yaranma modeli (Si atomu
timsalında)

Şəkil 4. Neytron seli ilə şüalanma zamanı nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində Si və C boşluqlarının yaranma modeli.

6
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Yaranmış Frenkel cütləri prosesdə iştirak edən neytronların enerjisindən asılı olaraq, stabil və ya qeyri-stabil
olmaqla, C və Si atomları vasitəsi ilə mümkün ola bilər.
Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində Si və C atomları
vasitəsi ilə mümkün Frenkel cütlərinin yaranmasına ekvivalent olaraq boşluq halların (Si və ya C vakansiyaları)
yaranması mümkündür (şəkil 4).
Neytron seli ilə şüalanma zamanı nanokristallik 3CSiC hissəciklərində Si və C atomları vasitəsi ilə mümkün
boşluqların yaranması yalnız o hallarda mümkün ola bilər
ki, nüvə çevrilmələri olmadan düşən neytronun enerjisi
kristal qəfəsdən uyğun izotopu çıxarmağa kifayət etsin.
Belə ki, əgər prosesdə hər hansı (n,p), (n,α) və s. kimi nüvə çevrilmələri baş verərsə, bu zaman uyğun boşluqların

yaranma ehtimalı sıfıra qədər azalar. Ümumi yanaşmada,
adətən, neytronlarla şüalanma zamanı defektlərin yaranması üçün (n, ) və ya (n,n') nüvə reaksiyalarından hər
hansı birinin baş verməsi zəruridir. Bu tip nüvə reaksiyalarının baş vermə ehtimalı birbaşa hər bir nüvə üçün xarakterik olan effektiv en kəsiyi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, nanokristallik 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən Si
və C atomlarının fərqli stabil izotoplarında (təbii tərkib Si
üçün 92.23% 28Si, 4.67% 29Si və 3.1% 30Si, C üçün
98.93% 12C və 1.07% 13C) effektiv en kəsiyi fərqli olduğu
üçün hər bir stabil izotop üçün (n,γ) və (n,n') nüvə
reaksiyaları ayrılıqda öyrənilmişdir. İlk öncə Si izotopları
üçün (n, ) və (n,n') nüvə reaksiyalarını nəzərdən keçirək
(şəkil 5).

Şəkil 5. Neytron selinin silisium fərqli stabil izotoplarında yaratdığı (n,n') və (n, ) nüvə reaksiyalarının effektiv en kəsiyi
spektrləri.
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Şəkil 6. Neytron selinin karbonun fərqli stabil izotoplarında yaratdığı (n,n') və (n, ) nüvə reaksiyalarının effektiv en kəsiyi
spektrləri.

Şəkil 7. Neytron seli ilə şülanma zamanı nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində kaskadların yaranma modeli

təsi ilə mümkün nöqtəvi defektlərin yaranma ehtimalı düşən neytronların 1MeV-10MeV enerji aralığında maksimum olur. Eyni zamanda, nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində C izotopları ilə (n, ) və (n,n') nüvə reaksiyalarının
effektiv en kəsikləri neytronun enerjisinin funksiyası kimi
öyrənilmişdir (şəkil 6).
(n,n') nüvə reaksiyaları C izotopları üçün enerjinin
təqribən 7MeV-10MeV intervalında daha intensiv olur
(şəkil 6 a,b). Digər tərəfdən, stabil C izotoplarında (n, )
nüvə reaksiyaları enerjinin 0.1MeV-1MeV intervalında
rezonans haldadır (şəkil 6 c,d). Ümumi yanaşmada demək
olar ki, Si izotoplarında olduğu kimi, C izotoplarında da
enerjinin maksimum 10MeV qiymətində effektiv en
kəsiyi intensiv olur. Başqa sözlə, ümumi halda demək olar

Spektrlərdən göründüyü kimi, (n,n') nüvə reaksiyaları 2MeV-10MeV enerjili neytronlarda daha çox ehtimallıdır (şəkil 5 a,b,c). Enerjinin E>10MeV qiymətindən sonra
prosesin effektiv en kəsiyi, demək olar ki, sıfra qədər
azalır. Belə olan halda isə, E>10MeV enerjilərdə silisium
izotopları üçün (n,n') nüvə reaksiyaları, demək olar ki, baş
vermir. Başqa sözlə, düşən neytronların enerjilərinin nisbətən böyük qiymətlərində nöqtəvi defektlərdən daha çox
xətti, laylı və s. tip defektlər yarada, və ya digər nüvə reaksiyaları baş verə bilər. Digər tərəfdən, fərqli stabil Si
izotoplarında (n, ) nüvə reaksiyaları enerjinin təqribən
1MeV ətrafında rezonans halda olur (şəkil 5d,e,f). Ümumi
yanaşmada buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində silisium izotopları vasi8

NANOKRİSTALLİK SİLİSİUM KARBİD (3C-SiC) HİSSƏCİKLƏRİNDƏ NEYTRON SELİNİN TƏSİRİ İLƏ DEFEKT HALLARININ...

ki, düşən neytronların enerjisinin 0.1MeV-10MeV inter- 4. NƏTİCƏLƏR.
valında C izotopları vasitəsilə nöqtəvi defektlərin yaranAparılan analizlərdən məlum olmuşdur ki, nanokrisma ehtimalı maksimum olur. Neytronlarla şüalanma zamanı düşən neytronların enerjisinin E<1MeV qiymətlə- tallik 3C-SiC hissəciklərində neytron selinin təsiri ilə yarində nöqtəvi defektlərin yaranması ilə yanaşı həm Si, ranan fərqli təbiətli defektlər düşən neytronların enerjisinhəm də C izotopları vasitəsilə kasqad hallarının yaranması dən müəyyən qədər asılıdır. Düşən neytronun enerjisinin
qiymətinə uyğun olaraq hansı tip defektin yaranma ehtidaha çox ehtimallıdır (Şəkil 7).
Neytronlarla şüalanma zamanı kasqad hallarının ya- malının daha çox olması haqda öncədən fikir söyləmək
ranması nəzəriyyəsi, müəyyən enerjiyə malik neytronun mümkündür. Eyni zamanda, defektlərin yaranması üçün
hər hansı bir atomla qarşılıqlı təsirdə olaraq həmin izoto- neytronların daha çox ehtimallı enerjiləri qiymətləndirilpu həyəcanlandırması və həyəcanlanmış izotopun qonşu mişdir və məlum olmuşdur ki, nöqtəvi defektlər adətən
atomları həyəcanlandıraraq enerjini ətrafa ötürməsi kimi (n,γ) və (n,n') nüvə reaksiyalarında daha çox ehtimallıdır.
izah olunur. Qeyd edək ki, neytronlarla şüalanma zamanı Analizlərdən məlum olmuşdur ki, Si izotopları üçün (n,n')
kasqad hallarının yaranması sadəcə (n, ) və (n,n') nüvə nüvə reaksiyaları 2MeV-10MeV enerjili və (n, ) nüvə
reaksiyaları ilə deyil, neytronlarla atomların qarşılıqlı təsi- reaksiyaları isə təqribən 1MeV enerjili neytronlarla daha
ri nəticəsində də yarana bilir. Həmçinin nöqtəvi və ya di- çox ehtimallıdır. Digər tərəfdən, C izotopları üçün (n, )
gər tip defektlərin yaranması halı da, sadəcə (n,γ) və (n,n') nüvə reaksiyalarının enerjinin 0.1MeV-1MeV intervalınnüvə reaksiyaları ilə deyil, ümumiyyətlə neytronların da və (n,n') nüvə reaksiyalarının enerjinin təqribən 7MeVatomlarla istənilən növ qarşılıqlı təsiri nəticəsində yarana 10MeV intervalında daha çox intensiv olması tapılmışdır.
bilər.
__________________________
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E.M. Huseynov
DEFECT FORMATION IN THE NANOCRYSTALLINE SILICON CARBIDE
(3C-SiC) UNDER THE NEUTRON FLUX
Various defect formation in the nanocrystalline 3C-SiC particles has been studied by computer modeling. Possibility defects
and lattice structure of nanocrystalline 3C-SiC particles have been investigated. Simultaneously, for the formation of defects, more
possibility energy of the neutron has been calculated. The probability of Si and C vacancies due to the neutron flux influence to the
lattice atoms has been investigated. It has been found out that, point defect formation in the nanocrystalline 3C-SiC particles has
more probability at the around 5MeV neutron energies.
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POLİPROPİLEN/Na+-MONTMORİLLONİT TİPLİ NANOGİL ƏSASLI
KOMPOZİTLƏRİN DİELEKTRİK XASSƏLƏRİ
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Göstərilmişdir ki, polipropilen/Na+-montmorillonit (Na+-MMT) tip nanogildən ibarət kompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun
qiyməti 103-106 Hs tezliklərində Lixteneker modelinə uyğun gəlir. Na+-MMT-in 3-30 wt% qiymətlərində dipol relaksasiya prosesləri
üstünlük təşkil edir, doldurucunun miqdarı artdıqca, nanokompozitin keçiriciliyi yüksəlir və, uyğun olaraq, dielektrik itgiləri artır.
Açar sözlər: polipropilen, Na+-montmorillonit, dielektrik nüfuzluğu, dielektrik itgiləri, klasterizasiya.

PACS: 42.65Re, 07.57-C,72.22-d
1. GİRİŞ.

2. TƏCRÜBƏNİN METODİKASI.

Son illərdə yeni nanomaterialların sintezinə maraq
daha da artıb, belə ki, böyük xususi səthə malik nanodoldurucuların kicik ölcüyə malik olması səthin effektiv sahəsinin artmasına gətirib cixarmalıdır. [1]. Yüksək sıxlıqlı
polietilen və yaxud polipropilen (PP) və onlar əsasında
alınan kompozitlər sabit dielektrik parametrlərinə ( və
tg ) malik olmalıdırlar. Bundan başqa, polimer kompozitlər eyni zamanda zərbəyə və şaxtaya davamlı olmalıdır.
Ekstremal rejimlərdə istismar edilən kompozitlərin yaşama müddəti həmcinin fazalar arası qarşılıqlı təsirin öyrənilməsində vacib əhəmiyyət kəsb edir [2,3].
Yüksək istismar xüsusiyyətlərinə malik yeni polimer
qarışıqlarının yaranması oblastındakı uğurlar çox vaxt polimer-polimer və polimer-doldurucu fazaları arasındakı
təbəqənin qalınlığından ( ) və quruluşundan asılı olur [12]. Polimerlərlə doldurulmuş və aşılanmış polimer qarışıqların və bloksopolimerlərin mexaniki, möhkəmlik,
elektroaktivlik, relaksasiya və s. xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üzrə aparılmış cox sayda eksperimental göstəricilər öz izahını, fazalararası təbəqənin olması fikrində tapmışdır. Belə hesab olunur ki, fazalararası təbəqələr oblastında polimerlərin komponentləri seqmentlər səviyyəsində
“həll olurlar” və onlarda C-C əlaqəli çoxlu sayda seqmentli makromolekulun və üstmolekulyar quruluşun digər yeni konformasiya səviyyələri formalaşır. PP-nə doldurucuların daxil edilməsi ilə elektroaktiv olaraq xassələrinin yaxşılaşdırılması, əsasən, iki vəziyyət ilə əlaqəlidir:
birincisi, doldurucuların zərrəcikləri quruluşəmələgətirən
mərkəz rolunu oynayır və ikincisi, polimer doldurucu sərhədyanı təbəqəsi xüsusi yükdaşıyıcıların stabilləşdiyi
müxtəlif tələlər, zəbt olunma mərkəzləri rolunu oynayır
[4-8].
Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır ki, PP+ Na+montmorillonit nanokompozitlərində dielektrik xarakteristikaları, elektrik keçiriciliyi, polyarlaşma və relaksasiya
prosesləri dəyişən cərəyan oblastında az öyrənilmişdir.
İşin məqsədi polipropilen əsaslı Na+-montmorillonit
PP/Na+MMT kompozitlərdə dielektrik relaksasiya proseslərini tədqiq etməkdir.

PP və Na+MMT –5-7 nm ölçülü komponentlərin
müxtəlif wt% nisbətində qarışıqlar hazırlanmış və sonra
isti presləmə metodu ilə polimer matrisanın ərimə temperaturunda 15 MPa təzyiq altında 10-dəq ərzində saxlandıqdan sonra, 30dər/san-sürətilə, buz-su qarışığında yerləşdirilməklə soyudulmuşdur.
Dielektrik ölçmələr E7-20 cihazı vasitəsilə 106-Hs
tezliyə qədər aparılmışdır. tg (T) və (T)-temperatur asılılığı 2dər/dəq sürətilə, temperaturu tədricən qaldıraraq
alınmışdır. İYT sahələrdə tg və - parametrləri 12723-77
standartları üzrə təyin olunmuşdur [2 ].

131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
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3. TƏCRÜBƏNİN NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN
MÜZAKİRƏSİ.
PP və Na+-montmorillonit əsaslı nano kompozit
nümunələri ücün və tg - nın qiymətləri müxtəlif düsturlarla da hesablanmışdır və nəticələr təcrübi qiymətlərlə
müqayisə edilmişdir:
-Odelevski düsturu ilə [8].

(1)
1 və ε2- kompozitlərin dielektrik nüfuzluqları, y1nanodoldurucunun konsentrasiyasıdır.

(2)
Burada =0,03-0,05 wt%, dmax- dipol momentinin
maksimal qiyməti, k- Bolsman sabiti, 0- dielektrik sabiti,
V0=4/3πr3-sərbəst həcm.
Disk formalı doldurucularda isə [8]
(3)
1 və 2- kompozitlərin dielektrik nüfuzluqları
qiyməti, ν1 və ν2- kompzitdə komponentlərin miqdarıdır.
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Cədvəl 1.
PP/Na+ - MNT nanokompozit nümunələrinin dielektrik nüfuzluğunun
ε və itgilərin tg ,(10-3) müxtəlif modellər üzrə təcrübi qiymətləri.
Na+
-in
PP-də tərkibi
, wt%
0
3
10
20
30

Təcrübə

2,30
2,86
4,10
3,74
3,46

tg
0,57
2,15
2,34
2,63
3,52

hesablama
(1)-ilə

hesablama
(2) -ilə

hesablama
(3) -ilə

hesablama
(4) -ilə

4.30
3,89
3,84
3,45

4.26
4,25
3,93
3,51

2,36
2,47
2,65
2,84

2,46
2,48
2,65
2,94

C-tutumunu və nümunələrin həndəsi ölçülərini bilməklə, kompleks dielektrik nüfuzluğu - nun qiyməti
müstəvi kondensatorun düsturu olan =Cd/ 0S-ilə hesablanır. Nanokompozitlərə tətbiq edilən elektrik sahəsinin
tezliyi 25Hs-dən 106 –Hs-ə qədər, temperaturu isə T=2050C dəyişmişdir. Əldə olunmuş nəticələr kompleks dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin ( ) temperaturdan
asılılığı şəkil 1-də verilmlşdir.

Əgər doldurucu metallik keçiriciliyə malikdirsə,
kompozisiyanın dielektrik nüfuzluğu k Lixteneker düsturu ilə [6] hesablanır:
(4)
Dielektrik nüfuzluğu və dielektrik itgilərinin temperatur asılılıqları şəkil 1 və 2-də verilmişdir.

Şəkil 1. PP+Na+-MMT-nanokompozitlərinin dielektrik nüfuzluğunun ν=1kHs-dəki temperatur asılılığı.

PP+ Na+-MMT nanokompozitləri üçün və tg -nın
tezlik və temperatur asılılıqları 300K-də alınmışdır. Şəkillərdən göründüyü kimi bu nümunələrdə, tezliyin artması
ilə -nun qiymətində əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə
edillmir. Tezliyin 10kHs-dən sonrakı artımı ilə -nin cüzi
artımı hiss olunur. Aşağı tezliklərdə dielektrik itgisinin bu
xarakteri nanokompozitlərin ayrı-ayrı quruluş elementlərinin mütəhərrikliyinin kinetikası ilə əlaqədar ola bilər. Bu
quruluş elementləri tezlik artdıqca relaksasiya proseslərində iştirak edə bilərlər.
Qeyd edildiyi kimi, PP+Na+MMT nanokompozit quruluşunda matrisanın ayrı-ayrı yerlərində nanogil hissəciklərinin bir yerə toplanması baş verə bilər. Bu yığılmış
hissəciklər–klasterlər PP matrisasında nizamsız paylanırlar. Onların həcmi miqdarı artdıqca, klasterlərin sayı da
artır. Alınan nümunələrin eni boyunca qapalı şəkildə düzülmüş klasterlərə aktiv müqavimət kimi baxmaq olar.
PP-yə nəzərən nanogil keciriciliyinin cox yüksək olmasına baxmayaraq, hesab etmək olar ki, nanokompozitin müqaviməti nanogil hissəciklərinin öz aralarında bir-birinə
toxunması ilə hesablana bilər. Bu klasterlər -nu az olan
incə PP təbəqələri ilə əhatə olunmuşdur.
Təcrübələrdə müşahidə olunan elektrik möhkəmliyinin Na+MMT –in miqdarından asılı olaraq azalması [11]
faktı da göstərir ki, klasterlərin sərhədlərində dəyişən

elektrik sahəsində sərbəst elektrik yüklərinin toplanması
və yenidən paylanması olan Maksvell-Vaqner həcmi polyarlaşması baş verir. Elektrik möhkəmliyinin Na+MMT-in
miqdarından asılı olaraq azalmasını da bununla izah etmək olar. Bu cür yaranan həcmi polyarlaşma, xarici elektrik sahəsi təsir etmədikdə, nanokompozitin malik olduğu
daxili elektrik sahəsini təhrif edir. Məlumdur ki, [5-10]
daxili elektrik sahəsi aşağı tezliklərdə keçiriciliyə uyğun,
yüksək tezliklərdə isə dielektrik nüfuzluğuna ğörə paylanırlar. Deməli, sahənin tezliyinin artması ilə - azalması
nanogil klasterlərində yüksək daxili sahənin yaranması ilə
izah oluna bilər.
Nanokompozitlərin tg -nin tezlikdən asılılıq əyriləri
[11] göstərir ki, =105 Hs qiymətində maksimum müşahidə olunur. =102 - 105 Hs tezlik aralığında nümunələrdə
tg -nin qiymətinin artması hesabına müsbət dielektrik effekt müşahidə olunur. Tezliyin sonrakı artması ilə nanokompozitin quruluşunda fəza yüklərinin formalaşmasında
ləngimələr olduğundan, tg azalır. Relaksasiya itgisi müxtəlif dərəcədə hərəkətliliyə malik olan nanokompozit materialların quruluş elementləri ilə bir sıra aşağı molekullu
birləşmələr, CO polyar qrupların əmələ gəlməsi ilə əlaqəli
baş verə bilər.
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Şəkil 2. PP+Na+montmorillonit nanokompozitlərinin dielektrik itkisini (tg ) ν=1kHs-dəki (T) asılılıqları.

Şəkil 3. PP+ Na+montmorillonit nanokompozitlərinin difraktoqramı.(--)-PP(təmiz)%, (--)-PP(90)%,,(--) -PP(80)%, (--)PP(70)%, (--)-PP(60)%. Nümunələr ərimə temperaturunda otaq temperaturuna qədər yüksək sürətlə soyutma yolu ilə
alınmışdır.
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Şəkil 3-də müxtəlif kompozit nümunələrinin difrak- da) 80-ə (suda) qədərdir. Əlavə kimi istifadə etdiyimiz toqramları verilmişdir. Buradan göründüyü kimi MMT- Na+montmorillonitin ε=2,0-8,0 matrisada isə 2,0 vahiddir.
nin kompozitdə miqdarının artması ilə reflekslərin Montmorillonit böyük konsentrasiyalarında kompozitin
-i saf PP-yə nəzərən artmışdır. Temperaturun artması ilə
2θ=13-25- qiymətlərində intensivliklərinin azalması müşahidə olunur. Bu fakt PP kristallitlərinin ölçülərinin ki- 290-340 K-ə qədər dəyişmir. Daha sonra =f(T) asılılığıçilməsi, yəni yeni üstmolekulyar qutuluşların yaranması nın xarakteri dəyişir, yəni temperatur artdıqca -artmağa
başlayır, kristallitlərin ərimə temperaturuna yaxın tempehesabına baş verir.
Qeyd edək ki, gil süxurlarının dielektrik nüfuzluğu- raturda (393K) isə - azalma dərəcəsi artır və sonra -u
nun qiyməti bir necə vahiddən (quru cöküntü süxurların- qiyməti, demək olar ki, dəyişmir.
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R,L. Mamedova, A.M. Magerramov, S.R. Sadixova, Y.G. Hajieva
DIELECTRIC PROPERTIES OF COMPOSITE STANDARTS ON THE BASIS
OF POLYPROPYLENE AND NANOCLAYS OF TYPE OF Na+ MONTMORILLONITE
It is shown that, in value of frequencies 103-106 Hertzs, dielectric inductivity of composite of polypropylene and nanoclays of
type Na+ - montmorillonite corresponds to the model of Likhtenekera. At maintenances of filler of 3-30% wt.% Na+ montmorillonite dipole relaxation processes are let in on the ground and at the high values of filler dielectric losses rise from the
height of conductivity of nanocomposite.
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Polietilen və polietilen əsasında nanogil əlavəli nanokompozit polimer nümunələrin mexaniki yaşama müddətinə görə paylanması araşdırılmışdır. Orta yaşama müddətindən sonra, mexaniki yükün təsirini aradan qaldıraraq fasiləli və fasiləsiz yaşama müddətlərinin qiymətləri qarşılaşdırılmışdır. Temperatur və fasilə müddətindən asılı olaraq, nümunələrin yaşama müddətinə görə paylanması
dəyişməmişdir. Fasiləyə qədər baş verən hər cür dəyişikliklər (qırılan rabitələrin sayı) fasilə zamanı bərpa olunmur və mexaniki parçalanmaya gətirən elementar proseslər dönməyəndir.
Açar sözlər: mexaniki parçalanma, nanokompozit, yaşama müddəti, nanogil
PACS:81.05.Rm

dır. Nanoəlavələr qırılan rabitələrin sayının artmasını gecikdirməklə nümunələrin yaşama müddətini artırsa da, nəticədə parçalanma qaçınılmazdır. Nümunələri parçalanmaya hazırlayan elementar prosesləri idarə etmək qarşımızda duran mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, material
bütövlüyünü itirənə qədər qırılmış rabitələri bərpa etmək
mümkündürmü? Parçalanmanın kinetikasında elementar
proseslərin istiqamətini (dönən və ya dönməyən olması)
müəyyən edə bilərikmi?
Bu işdə nanokompozitin mexaniki parçalanma kinetikasında yığılma proseslərinin dönmə dərəcəsini açıqlamaq üçün tədqiqatlar aparılmışdır. Məsələnin həlli üçün
saf PE və onun əsasında hazırlanmış nanogil (NG) əlavəli
nanokompozitdən istifadə edilmişdir.

GİRİŞ.
Geniş istifadə sahəsinə malik yüksək molekullu birləşmələrdən biri də klassik polimerlərdən olan yüksək sıxlıqlı polietilendir (PE). Elektrik izolyasiya materialları,
plastik boru və məişətdə istifadə olunan müxtəlif məmulatların istehsalında tətbiq olunur. PE-dən alınan məhsullar fərqli xarici amillərin təsiri ilə parçalanmaya məruz
qalırlar. Bunların qarşısını müəyyən qədər almaq üçün PE
əsasında kompozitlər hazırlayırlar.
Aparılmış tədqiqatlardan [1-5] polimerlər əsasında
hazırlanan üzvi və qeyri-üzvi əlavələr daxil edilmiş kompozit materialların dinamik-mexaniki, elektrik, deformasiya və optik xassələrinin dəyişməsi müşahidə edilmiş və
bu dəyişmənin mexanizmi haqqında. az da olsa, məlumat
verilmişdir. Göstərilmişdir ki, mexaniki yükün təsiri altında baş verən dəyişikliklər nəticəsində nümunələrin parçalanması tamamlanır və makroskopik bütövlüyünü itirir.
Nümunənin parçalanması müəyyən bir zaman keçdikdən
sonra baş verir. Nümunəyə yük tətbiq edildikdən parçalanmaya qədər keçən müddətə mexaniki yaşama müddəti
( ) deyilir. «Gecikən parçalanma» adlanan bu hadisə tətbiq edilən yükün qiymətindən, eyni zamanda başqa amillərdən (temperatur, nümunənin quruluşu, xarici mühit, radiasiyanın təsiri və s.) asılıdır [5]. Yükün təsirinə qarşı dayanıqlığını tam olaraq itirən və itirməyən nümunələrdə
müəyyən dəyişikliklər baş verir (atomlararası rabitələrin
qırılması başlayır və zaman keçdikcə get-gedə artır). Yəni, parçalanma ani baş verən kritik bir hadisə deyil, zamandan və başqa amillərdən asılı olan kinetik bir hadisədir. Mexaniki parçalanmanın kinetikasının tədqiqi fenomenoloji ( -nun mexaniki gərginlikdən ( ) və temperaturdan (T) asılılığı) və bir çox birbaşa fiziki üsullarla aparılır. Temperaturun müəyyən bölgələrində parçalanma termoflüktuasiya (çəpərüstü) və tunel (çəpəraltı) mexanizmləri ilə izah edilir [5,6]. Ən sadə halda parçalanma xarici
amillərin təsiri ilə atomlararası rabitələrin qırılması nəticəsində yığılan qırılmaların müəyyən bir saya çatdıqdan
sonra materialın bütövlüyünü itirməsidir. Atomlararası rabitələrin qırılmalarının sayını azaltmaq və ya gecikdirmək
üçün bir sıra üsullar vardır. Bunlardan biri də polimerlərə
nanoəlavələr daxil etməklə nanokompozitlərin alınması131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Insttute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

NÜMUNƏLƏRİN ALINMASI VƏ ÖLÇMƏ
METODLARI.
NG müxtəlif faizlərdə toz şəklində polietilənlə mexaniki qarışdırıldıqdan sonra, qaynar presləmə üsulu ilə
(425K, 15 MPa, 10 dəq.) nazik (50÷70 mkm) nümunələr
əldə edilmişdir. Hər ikisi toz şəklində və sıxlıqları bir-birinə yaxın olduğundan, bircinsli qarışıq alınır. Əlavə olaraq istifadə olunan NG montimorillonit (MM) təbəqəli silikatlardır və bu təbəqələrin ölçüləri təxmini olaraq: uzunluğu 200 nm, eni 1 nm-dir [7]. MM hissəciklərinin müstəvi şəklində olması bu təbəqələrin bir-biri üzərinə düzülərək polimer matrisası ilə lay-lay təbəqəli quruluş yaratmasına gətirir.
NG-in müxtəlif faizlərində alınmış nanokompozitlərin mexaniki yaşama müddəti müxtəlif temperaturlarda
ölçülmüşdür. Müxtəlif -larda -nu ölçən qurğu iki əsas
tələbə cavab verməlidir: hər sınaq zamanı tətbiq olunan
gərginlik və temperatur dəyişməməlidir. Təcrübə zamanı
gərginliyin artmasını kompensasiya etmək üçün, nümunənin uzunluğu artan zaman sabit yükün yaratdığı qüvvənin
avtomatik olaraq azalması fiqurlu manivelanın vasitəsilə
həyata keçirilir [9].
Tədqiqat obyekti olaraq saf PE və müxtəlif faizlərdə
NG daxil edilmiş PE+NG nanokompozitlərinin içərisində
mexaniki möhkəmliyi daha yüksək olan PE+3,0%NG nanokompoziti götürülmüşdür [7].
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olarıq. Bu araşdırmada -nun ölçülməsində 30 nümunədən
istifadə edilib və yaşama müddətinə görə PE və
PE+3,0%NG nanokompozitinin paylanma funksiyası təhlil edilmişdir.

Parçalanmaya gətirən yığılma proseslərinin dönmə
dərəcəsini öyrənmək üçün, mexaniki yükün davamlı və
fasilələrlə təsiri altında yaşama müddəti ölçülmüşdür.
Bərk cisimlər, o cümlədən, polimerlərin mexaniki parçalanması üçün bu cür təcrübələrin nəticələri araşdırılmışdır
[5,10].
Polimerlərin və başqa materialların yaşama müddətinin öyrənilməsində bütün şərtlər eyni olduğu halda
( =const, T=const) -nun həqiqi qiymətindən kənaraçıxmalar olur. Xəta payını azaltmaq üçün eyni nümunədən
çox sayda götürsək, həqiqi qiymətə daha çox yaxınlaşmış

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ İZAHI.
PE və PE+3,0%NG nanokompozitində mexaniki yükün təsiri ilə baş verə bilən dəyişiklikləri öyrənmək üçün
nümunələrin yaşama müddətinin -dan asılılığına aşağı
temperaturda (T=195K) baxılmışdır (şəkil 1).

Şəkil 1. Yaşama müddətlərinin müxtəlif temperaturlarda -dan asılılığı: 1,2~T=293K; 3,4~T=195K. 1,3~saf PE;
2,4~PE+3,0%NG

şa malik deyil (quruluşdakı qüsurlar və s. ). -nun həqiqi
qiymətinə yaxınlaşmaq üçün çox sayda nümunələrdən
alınan nəticələrin statistik qiymətlərinə baxılmalıdır. Eyni
differensial paylanmanı bərk cisimlər üçün etsək, əyrinin
eni dar olar, çünki bərk maddələr polimerlərə nisbətən daha nizamlı quruluşa malikdirlər.
Grafiklərdən PE və nanokompozit üçün nümunələrin
yarısının yaşama müddəti uyğun olaraq 1=347san. və
1=316 san.-dən çoxdur. Mexaniki yükün təsiri ilə baş verən dəyişiklikləri aşkara çıxarmaq üçün, yuxarıda qeyd
olunan zaman müddətində qırılmayan nümunələrdə yükün
təsirini aradan qaldırmaqla fasilə veririk. Fasilə zamanı iki
hala baxılır: 1-ci yükü qaldırdıqdan sonra, temperaturu
dəyişmədən 1,8·104 san. gözlədilir; 2-ci yükü qaldırdıqdan sonra temperaturu 325K qədər dəyişərək 103 san.
gözlədikdən sonra, yükü yenidən verərək yaşama müddətini ölçürük (ikinci yaşama müddəti). Şəkil 2-də inteqral paylanma əyrisinin yuxarı hissəsini 0,5 səviyyəsinə
görə yenidən qursaq və hər iki nümunə üçün yarım yaşama müddətini nəzərə almasaq, şəkil 3-dəki əyriləri alarıq.
Şəkil 3-dəki 1 əyrisi şəkil 2-dəki inteqral paylanmanın
0,5n miqyasına görə təkrarlanmış əyrisidir. 2 əyrisi isə 1 ikinci yaşama müddətinə görə qurulmuş əyridir.

Eyni şəraitdə alınmış nümunələrdə sabit -larda və
sabit temperaturda çoxlu sayda (30 nümunə) -lar ölçülür.
Sonra bu qiymətlər -nun artmasına görə cədvəldə yazılır
və nümunələrin sayının (n) yaşama müddətindən asılılığı
qurulur (şəkil 2). Bu qrafik nümunələrin və T-nin uyğun
sabit qiymətlərində lg -ya görə paylanmanın inteqral və
differensial funksiyasıdır. Yəni, mexaniki yükün təsiri ilə
qırılan nümunələrin sayının yaşama müddətinə görə paylanma əyrisidir. Ordinat oxu üzərində 1-n /n inteqral və
dn/d(lg ) differensial funksiyaları göstərilmişdir. n- tədqiqat üçün hazırlanan nümunələrin ümumi sayı; n - zamanında qırılmayan nümunələrin sayıdır. Paylanmanın effektiv eni ∆��� = 1 ÷ 1,3 olmaqla S şəklindədir. Paylanmanın forması təsadüfi qiymətlərin normal paylanmasına
yaxındır.
Şəkil 2 a və b-də inteqral paylanmaya görə differensial paylanma qrafiki də göstərilmişdir. Yaşama müddətinə görə differensial paylanma əyrisi -nun orta qiymətinə
nəzərən simmetrik formadadır, Qauss paylanmasına çox
bənzəyir və yaşama müddətinin ən ehtimallı qiyməti ətrafında paylanmanın təsadüfi xarakterini göstərir. Təsadüfi
nöqtələrin sayı o zaman çox olur ki (əyrinin eninin böyük
olması), təcrübə şəraiti dəyişir, maddə mükəmməl qurulu16
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Şəkil 2. PE (a) və PE+3,0% NG nanokompozitin (b) yaşama müddətinə görə inteqral və differensial paylanma əyriləri:
T=193K; =63 MPa (a); =90MPa (b)

Məlumdur ki, [5, 6, 11, 12] mexaniki yükün təsiri ilə
atomlararası kimyəvi rabitələrdə baş verən qırılmalar toplanaraq müəyyən bir saya çatdıqda, nümunə parçalanaraq
bütövlüyünü itirir. 1 orta yaşama müddətində parçalanma
baş verməmişsə, fasilə zamanı 1-ci və 2-ci hallara baxıldıqda qırılan rabitələr yenidən bərpa (rekombinasiya) oluna bilərmi? Parçalanmaya qədər yığılma prosesində qırılan rabitələrin sayını iki üsulla öyrənmək olar: yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi fenomenoloji və birbaşa olan üsullarla. Birbaşa ölçmə texniki olaraq çətin olduğuna görə bu
üsul yaramır. Fenomenoloji olaraq, rabitələrin sayındakı
dəyişikliyi yaşama müddətinə görə öyrənmək olar. Fasilə
müddətində qırılan rabitələrin sayının artmaması mümkün
olan haldır. Yəni, nümunəyə heç bir qüvvə təsir etmirsə,
rabitələrdəki qırılmalar dayanmışdır. Qırılan rabitələrin
yenidən birləşərək qırılmaların sayının azaltması ehtimalı
da vardır. Fasilə müddətində qırılmaların sayı dəyişməmişsə, yenidən ölçdüyümüz ikinci yaşama müddəti 2 əyri-

sinə uyğun gələn yaşama müddəti ilə üst-üstə düşəcək.
Əgər qırılmaların sayı azalmışsa, ikinci yaşama müddəti
artar-2 əyrisi sağa sürüşər.
Araşdırdığımız PE və PE+3,0% NG nanokompozitlərində hər iki haldan sonra alınan nəticələrə görə 3-cü və
4-cü əyrilər 2 əyrisi ilə üst-üstə düşür (şəkil 3 a,b). Fasilə
zamanı 195K-də 1,8·104 san-dən sonra ölçülən yaşama
müddəti (3 əyrisi), temperaturu 325K-ə qədər yüksəltdikdən və 103 san. gözlətdirildikdən sonra ölçülən yaşama
müddəti (4 əyrisi). Hər iki halda ikinci yaşama müddətləri
dəyişməmişdir. Eyni nəticələr nanokompozit üçün də
keçərlidir (şəkil 3 b). yəni yığılma prosesində mexaniki
yükün təsiri ilə kimyəvi rabitələrdə baş verən qırılmaların
sayını dəyişmək mümkün deyil. Qırılan kimyəvi rabitələrin sayını dəyişməkdə NG-in heç bir rolu yoxdur. Yəni,
heç bir üsulla qırılan rabitələri bərpa etmək olmur. Mexaniki parçalanma dönməyən bir prosesdir.
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Şəkil 3. a) PE və b) PE+3,% NG nümunələrinin mexaniki parçalanmasının yaşama müddətinə görə inteqral paylanma əyriləri:
1~ 1=347san. və 1=316 san.-dən sonrakı yaşama müddətlərinə görə inteqral paylanma; 2~ ikinci yaşama müddətinə
görə inteqral paylanma; 3~195K-də 1,8·104 s an. fasilədən sonrakı paylanma əyrisi; 4~temperaturu 325K-ə qədər
yüksəltdikdən sonra 103 san. fasilədən sonra paylanma əyrisi.

Polimerlərin mexaniki dağılmasında əvvəllər qeyd regenerasiyanı əngəlləyir [5]. Bu və ya buna bənzər hadiolunan [5,10] yığılma proseslərindəki dəyişmənin dönmə- sələr polimerlərin dağılma prosesi üçün özünə xas olan bir
yən olması təsdiq edildi. Bu hadisə zaman keçdikcə mole- xüsusiyyətdir. Qeyd etməliyik ki, üçölçülü atom-molekulkul zəncirindəki qırılmaların toplanması haqqında təsəv- yar quruluşa malik maddələrdə, o cümlədən, metallarda
vürlərin doğru olduğunu göstərir. Mexaniki gərilmiş mo- regenerasiya mümkündür [12]. Uyğun şərait yaratmaqla
lekul zəncirinin termoflüktuasiya mexanizmi ilə tamamla- (temperatur, təzyiq) əhəmiyyətli dərəcədə maddələrin əvnan qırılma aktı polimerlərin parçalanmasının elementar vəlki xüsusiyyətlərini bərpa etmək (yığılan mikroçatlar və
aktı kimi özünü göstərir [5]. Belə molekulyar parçalanma məsamələrin aradan qaldırılması) və hətta bir neçə dəfə
və onların artaraq yığılması polimerlərin dağılma prosesi- onların mexaniki yaşama müddətini artırmaq olur [12].
ni sürətləndirir: mikroçatların yaranması, onların yığılması, böyüməsi, magistral çatların formalaşması və nümunə- NƏTICƏ.
nin tam olaraq dağılması. Nanokompozitlərdə bu hadisəMexaniki yaşama müddətinin qiymətlərinin statistik
lər NG ilə polimer matrisası arasındakı qarşılıqlı təsiri nəanalizi göstərdi ki, polimerlərin mexaniki parçalanmasına
ticəsində ləngiyir.
Makromolekul qırıldıqdan sonra zəncir ucları biri- gətirən yığılma prosesi dönməyən prosesdir. Polimerin
birindən uzaqlaşdıqları üçün rekombinasiya hadisəsi az parçalanmasına qədər keçən müddətdə heç bir xarici təsir
ehtimallıdır. Zəncir ucları uzun müddət sərbəst qala bil- (1,8·104 san. müddətində gözlədilmək, temperaturu 325
mirlər. İkinci sərbəst radikallı reaksiya nəticəsində karbo- K-ə qədər dəyişərək 103 san. fasilə vermək və NG əlavəsi)
nil, hidroksil və s. qruplar yaranır. Qırılmadan sonra yük- qırılmış rabitələrin sayını dəyişə bilmir.
dən azad olmuş zəncir ucları bükülmüş bir vəziyyət alaraq
________________________________
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SAMARİUMUN SmxSn1-xSe BİRLƏŞMƏLƏRİNİN
ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRƏRİNƏ TƏSİRİ
V.Ə. ABDURAHMANOVA, N.M. ABDULLAYEV, H.M. ƏSGƏROV
AMEA-nın H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu, AZ-1143, Azərbaycan, Bakı,H.Cavid pr.131
Ş.S. İSMAYILOV
AMEA - nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ-1143, B.Vahabzadə 9
(SnSe)1-x–(SmSe)x sistem ərintilərinin 77-700K temperatur intervalında: Holl əmsalı (R), termo.e.h.q (S), elektrik keçiriciliyi
(σ) ölçülmüş, tərkiblərin d-sıxlığı təyin olunmuş və analiz edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, samarium aşqar atomları tərkiblərdə
donor tipli xassə göstərir və effektliyi temperaturun artması ilə: p-tipli nümunələrdə T≤440 K-ə qədər 40% -ə qədər artır; n-tip nümunələrdə isə bu artım daha yüksəkdir və tədqiqat apardığımız temperatur intervalını əhatə edir. (1)-x ≥0,25 mol% Sm olan tərkiblərdə
tip keçiriciliyi p-dən n-ə dəyişir. Təcrübələrdən alınan nəticələr göstərir ki, Sm atomları SnSe kristallarında SmSe formasında donor
tipli məxsusi defekt rolunu oynayır.
Açar sözlər: konsentrasiya, tərkib, sıxlığı, elektrik keçiriciliyi, donor tipli.
PACS: 61.50.Ks; 61.50.Nw

çirmə əmsalının qiyməti mütənasib azalır 12. Müəyyən
olunmuşdur ki, CexSn1-xSe kristalında x=0.05at%-li nümunənin termoelektrik effektliyi yüksəkdir (Z=2, 26K-1)
və termoelektrik generatorların hazırlanmasında istifadə
oluna bilər 9. SnSe–SmSe sisteminin molyar şəkildə hal
diaqramı və fiziki–kimyəvi analizi verilmişdir 9, 11. Buradan məlum olur ki, SmSe komponenti SnSe-də T=300K
temperaturunda 5,0 mol%-ə qədər bərk məhlul əmələ gətirir və x=1 mol% SmSe olan nümunələrdə tip keçiriciliyi
p-dən n-ə dəyişir. Burada, tərkiblərin, hətta SnSe-də yaranan defektlərin elektrik keçiriciliyi mexanizminin təbiəti,
Sm elementının kinetik parametrlərin dəyişməsindəki rolu
geniş konsentrasiya və temperatur intervalında öyrənilməmişdir.
Bu baxımdan, (SnSe)1-x-(SmSe)x sistemi bərk məhlulllarının geniş konsentrasiya və temperatur intervalında
tədqiqinə ehtiyac var. Burada məqsəd, Sm tərkibli
maddələrin məxsusi defektlərlə qarşılıqlı təsirini və
kinetik parametrlərin dəyişməsində rolunu öyrənməkdir.

GİRİŞ.
SnSe kristalı AIVBVI qrup birləşmələri içərisində aralıq bir yer tutur 1, 2. Bu birləşmə termoelektrik material
olmasına baxmayaraq, qadağan olunmuş zonanın eni
g=0,9 eV olduğundan optik xassələrə meyllidir 3. Ortarombik quruluşda kristallaşır 3. Kristallaşma stexiometrik tərkibə nəzərən selin artıqlığı ilə yarandığından p-tip
keçiricidir. Digər tərəfdən, kristallaşma prosesində qalayın (Sn) ikiqat ionlaşmış vakant mərkəzləri yaranır 1,4,
defektli quruluşa malikdir və defektlərin konsentrasiyası
1017sm-3 tərtibindədir. Kristallaşma prosesində yaranan
məxsusi quruluş və antiquruluş defekləri elektroaktiv
mərkəzlər yaradır 6. Bu mərkəzlər, öz növbəsində, daxil
edilmiş aşqar atomlarının aktivliyini artırır. Üç valentli
Ga, Tl və In elementlərinin iştirakı ilə SnSe Ga, Tl, Inx
bərk məhlullarının geniş konsentrasiya və temperatur intervalında tədqiq etmişlər və müəyyən etmişlər ki, bu elementlərin iştirakı ilə olan tərkiblərdə məxsusi defeklərin
(vakant mərkəzlərinin) bir qismi aşqar atomları ilə əvəz
olunduğundan, kristalların elektrik və istilik keçiriciliyi
yaxşılaşır, sıxlığı artır 4, 7. Müəyyən olunmuşdur ki,
ağır metal atomları, o cümlədən nadir torpaq metalları
(NTM) SnSe kristalının elektrofiziki parametrlərini yaxşılaşdırır və yeni fiziki xassəli tərkiblərin alınmasına imkan yaradır 9, 10, 11. NTM-dan olan Pr, Gd, Dy və Erun iştirakı ilə SnSe əsasında bir çox tərkiblərin termoelektrik və termomaqnit xassələri tədqiq edilmiş və tərkiblərin
istilik keçiriciliyinin yaxşılaşdığı göstərilmişdir.
Əbəbiyyatda göstərdiyimiz kimi, NTM-dan olan Ce
və Sm elementi ilə aşqarlanmış p-tip SnSe kristalının termoelektrik xassələri qismən öyrənilmişdir 9. Müəyyən
olunmuşdur ki, CexSn1-xSe və SmxSn1-xSe kristallarında
(x0,05 at%) x-in artması ilə tərkiblərdə istilikkeçirmə
əmsalının azalması hesabına termoelektrik xassələri yaxşılaşır Bu azalmanın, x-in miqdarından asılı olaraq, tərkiblərdə əlavə səpilmə mexanizmlərinin yaranması hesabına
baş verdiyi göstərilir. SmxSn1-xSe kristallarında istilikkeçirmə əmsalının temperatur asılılığı T=77-420K temperaturunda öyrənilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, tərkiblərdə Sm-elementinin miqdarı artdıqca, ümumi istilikke131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Insttute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

TƏCRÜBİ HİSSƏ.
(SnSe)1-x-(SmSe)x sistem ərintilərinin sintezində başlanğıc komponent qismində B4-000 markalı qalay, OC
417- 4 markalı selen və Sm-22 kimyəvi təmiz (99,996%)
elementar samariumdan istifadə olunmuşdur. İlk növbədə
SnSe və SmSe binar kristalları alınmış, onların stexiometrik tərkibləri rentgenfaza analizi ilə yoxlanmışdır. Bundan
sonra 9, 10 işlərində göstərilən metodla müxtəlif konsentrasiyalı tərkiblər alınmış və bu tərkiblərdən nömrələri
aşağıda göstərilən nümunələrin analizi: fiziki-kimyəvi
xassələri məqaləyə daxil edilmişdir: №1-x=0,00; №2x=0,05; №4-x=0,10; №6-x=1,00 və №8-x=3 mol% SmSe.
Bu tərkiblərin bəziləri (3, 4, 8, 6) və 8 müəlliflərinin
verdikləri hal diaqramı ilə müqayisə edilmiş və stexiometrik tərkiblərə uyğun olduğu müəyyən olunmuşdur. Termik
effektlərin differensial yazısı üçün etalon maddə kimi alüminium oksidindən istifadə edilmişdir. Nümunələrin qızma və soyuma sürəti 0,5 K/san təşkil etmişdir. Sintez havası 0,1333 Pa təzyiqə qədər sovrulmuş kvars ampulalarda aparılmışdır. Sintez iki mərhələdə aparılmışdır: ilkin
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Ölçmələr zamanı sabit gərginlikli TEC-41 və 5-49 markalı cərəyan mənbəyindən, 4833 markalı potensiometrdən, universal B 7-21 voltmetrdən istifadə edilmişdir.

mərhələdə ampula maddə ilə birlikdə =4-5dər/dəqiqə sürətlə selenium (Se) ərimə temperaturuna qədər qaldırılmış
və 4 saat bu temperaturda saxlanmışdır, sonra temperaturu
tərkiblərdən asılı olaraq 1000-1100C-yə qədər tədricən
qaldırılıb və 7-8 saat saxlanılmışdır. Alınmış nümunələrdə
homogenlik yaratmaq üçün T=580C temperaturunda
t=172 saat saxlanılmışdır. Sintez olunmuş nümunələrin
differensial termik analizi (DTA) xromel-alüumel differensial termocütlü, alçaq tezlikli HTP -73 termoreqistrində aparılmışdır. Qızma sürəri 8 dər/dəq olmuşdur.
Rentgen faza analizi (RFA), DRON-3 markalı rentgen
difraktometrində, U=35 kV gərginlik və I=10 mA cərəyan
şiddəti rejimində, Ni (nikel) süzgəcindən istifadə etməklə
CuK şüalarında (=1,5418Ả) aparılmışdır. Nümunələrin
mikrobərkliyi
-3 metalloqrafik mikroskopda hər bir
faza mikrobərkliyin öyrənilməsində seçilmiş yükə əsasən
müəyyən edilmişdir. Nümunələrin sıxlıqları isə piknometrik və rentgenoqrafik metodlarla təyin edilmişdir. Termo
e.h.q-si (S) mütləq stasionar rejimdə, xüsusi elektrik keçiriciliyi (), Holl əmsalı (R) sabit elektromaqnit (marka
-1) sahəsində və sabit elektrik cərəyanı rejimində,
T=77-700K temperatur intervalında ölçülmüşdür 11.

TƏCRÜBƏNİN ANALİZİ VƏ NƏTİCƏLƏR.
Təcrübədən alınmış nəticələrin qrafikləri 1-6-cı şəkillərdə verilmişdir. 1-ci şəkildə (SnSe)1-x-(SmSe)x sistem
ərintilərinin bəzi tərkiblərində yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının SmSe komponentinin miqdarından asılılığı
verilmişdir. Qrafikdən göründüyü kimi, tərkiblərdə SmSe
komponentinin miqdarı artdıqca və x0,25 mol%SnSe-ə
qədər konsentrasiya azalır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
SnSe kristalı p-tip yarımkeçiricidir. SnSe kristalına Sm
metalını SmSe formada əvəzetmə yolu ilə daxil etdikdə,
Sm miqdarından asılı olaraq deşik konsentrasiyası azalır.
Bu proses göstərir ki, Sm-un miqdarından asılı olaraq tərkiblərdə kompensasiya gedir. x0,25 mol%SmSe olan
tərkiblər n tip keçirici olmaqla bərabər, Sm miqdarının
artmasına uyğun yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının da
artması müşahidə olunur.

Şəkil 1. (SnSe)1-x-(SmSe)x sistem kristallarında yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının tərkib asılılıgı. T=300K,
1∙x = 0,00 mol% SmSe; 2∙x = 0,05 mol% SmSe; 4∙x = 0,10 mol% SmSe; 5∙x = 0,25 mol% SmSe;
6∙x = 0,10 mol% SmSe; 8∙x = 0,30 mol% SmSe; 9∙x = 0,40 mol% SmSe.
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Şəkil 2. (SnSe)1-x-(SmSe)x system kristallarında: 1-termo.e.h.q.-nin (S), 2- müqavimətin (ρ) və 3- sıxlığın (d) (∆-/7/) tərkib
asılılıgı. T=300K.

Şəkil 3. (SnSe)1-x-(SmSe)x sistem kristallarında termo.e.h.q.-nin temperatur asılılığı: 1∙x = 0,00(ρ); 2∙x = 0,05(ρ);
4∙x = 0,10(ρ); 6∙x = 1,00(n); 8∙x = 3,00(n)
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peratura doğru sürüşür. Digər tərəfdən, qrafiklərdən göründüyü kimi, p-tip nümunələrdə №2, (x=0,05% mol%
SmSe) ilə T=300K-də deşiklərin konsentrasiyası 48%; №
4-li nümunədə isə təxminən bir tərtib azalmışdır. Deşik
konsentrasiyasının azalması №5 nümunəyə (x=0,25 mol%
SmSe) qədər davam edir. (şəkil 1) n-tip nümunələrdə (6
və 8-ci əyrilər) isə əksinə, T-un artması ilə S(T) asılılığında №6-cı nümunədə 77-400K intervalında çox zəif artım
müşahidə olunur və minimumdan (T=400-455K) keçərək
artım sürəti qismən böyüyür. №8-ci nümunədə (3,0mol%
SmSe) tədqiqat apardığımız temperatur intervalında:
T=77-500K-də S(T) artım sürəti qismən zəif (s~T0,1),
sonrakı temperatur intervalında isə daha yüksək olub
s~T0,92 qanunu ilə dəyişir. Bu qeyri-adi dəyişmə (№8-ci
nümunədə) tərkibdə Sm-metalı hesabına rezonans halının
intensivləşməsi ilə bağlı olduğu ehtimal olunur. Termo
e.h.q-nin S(T) qiyməti yükdaşıyıcıların r-səpilmə mexanizmi və m effektiv kütlənin qiymətindən asılı olaraq dəyişir. T=77-400K temperatur intervalında zəif dəyişməsi
nümunələrdə elektron konsentrasiyasının artması ilə əlaqədardır. T≥420K temperaturunda S(T)–nin qiymətinin
böyüməsi isə rezonans səpilməsinin artması ilə xarakterizə olunur [12,13].
Şəkil 4-də Holl əmsalının temperatur asılılığı
verilmişdir. S(T) asılılığında olduğu kimi tərkiblərdə də
Sm-un miqdarından asılı olaraq R(T) asılılığı müxtəlif
formada dəyişir; №2-nümunəsində T=77-440K-də R(S)
const, deşik konsentrasiyasının sabitliyini göstərir. Temperaturun sonrakı artımında T420 K-də minimumdan
keçərək zəif artım müşahidə olunur və T≥500K temperaturda azalır. Yuxarı temperaturda (T≥500K) nümunədə
(№4) oxşar dəyişmə baş verir, lakin R-in qiyməti qismən
artır. T=77-400K-də isə zəif azalma (şəkil 4, 4-cü əyri)
müşahidə olunur ki, bu da deşik konsentrasiyasının qismən sabitliyinə uyğun gəlir.

Qrafikdən göründüyü kimi n-tip tərkiblərin konsentrasiyası p-tip konsentrasiyaya nisbətən 60% yüksəkdir. 2ci şəkildə termo.e.h.q. (S)-in tərkib asılılığı verilmişdir
(şəkil 2, 1-ci əyri). Qrafikdən göründüyü kimi
x0,25mol% SmSe tərkibli nümunələrdə tip keçiriciliyi pdən n-ə dəyişir. 2-ci əyridə xüsusi müqavimətin tərkib asılılığı verilmişdir. Qrafikdən göründüyü kimi (şəkil 2, 2-ci
əyri) tərkiblərdə Sm-un miqdarı artdıqca, xüsusi müqavimət artır və x0,25 mol% SmSe olan tərkibdə özünün
maksimal qiymətini alır. Sm elementinin sonrakı artımında kəskin azalma müşahidə olunur. Bu azalma x1mol%
SmSe-li nümunələrdə Sm-un miqdarından aslılı olaraq
monoton azalma yolu ilə zəifləyir. 3-cü qrafikdə (şəkil 2,
3-cü əyri) maddənin sıxlığının tərkibdən asılılığı verilmişdir.
Qeyd edək ki, tərkiblərin sıxlığının Sm-un miqdarından asılılığı [8] müəlliflər tərəfindən də öyrənilmişdir (şəkildə 3-cü qrafik). Həm [8] müəlliflərinin, həm də bizim
təcrübədən aldığımız nəticələr göstərir ki, tərkiblərdə samariumun miqdarından asılı olaraq maddələrin sıxlığı nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Sıxlığın artması SnSe–nin
elementar qəfəsinin böyüməsi ilə xarakterizə olunur. Bu
zaman elementar özəyin həcmi və molekulların sayı dəyişmir. Başqa sözlə, Sm element atomları tərəfindən qəfəsdə qalaya məxsus vakant mərkəzlərinin və qismən də
düyünlərarası boşluqların tutulması hesabına sıxlığı artır.
Şəkil 3-də seçilmiş nümunələrdə termo e.h.q.-nin
(S(T)) temperatur asılılığı verilmişdir. Qrafiklərdən göründüyü kimi S(T) asılılığı p-tip (1, 2 və 4-cü əyrilər) maddələrdə, n-tip (6, 8-cı əyrilər) maddələrə nəzərən keyfiyyətcə fərqli dəyişir. Belə ki, p-tip nümunələrin S(T) asılılığı
T=77-400K temperatur arasında zəif azalır, minimumdan
keçərək T=420-530K-də zəif ekstremum müşahidə olunur
və T-un sonrakı artımında yenidən azalır. Müşahidə olunan minimum, Sm-un miqdarından asılı olaraq, aşağı tem-

Şəkil 4. (SnSe)1-x-(SmSe)x sistem kristallarında Holl əmsalının temperatur asılılığı: 1∙x = 0,00(ρ);
2∙x = 0,05(ρ); 4∙x = 0,10(ρ); 6∙x = 1,00(n); 8∙x = 3,00(n).
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müşahidə olunur. 2№-li nümunədə bu interval T=300400K temperaturu əhatə edir. Temperaturun sonrakı artımında yükdaşıyıcıların aktivləşməsi hesabına nümunələrin elektrik keçiriciliyi artır. Aşağı temperatur intervalında
T≤400K yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjisi T=77-320Kdə 2 və 4 №-li nümunələrdə Eg0,37eV; 6 və 8 №-li nümunələrdə isə Eg0,39eV tərtibindədir. 2 və 4 №-li nümunələrdə T=300-400K-də σ(T)const; T=400-500K-də
minimumdan keçərək artır. σ(T) asılılığında yaranan minimum temperatur intervalı yükdaşıyıcıların holl yürüklüyünün azalması ilə bağlıdır.

Nisbətən analoji hal 6 №-li n-tip nümunədə də müşahidə
olunur (şəkil 4, 6-cı əyri). Lakin burada R(T) asılılığının
azalması elektron konsentrasiyasının artması hesabına baş
verir. T=300-500K-də konsentrasiyanın sabitliyi müşahidə olunur. T≥400K temperaturda R(T) zəif və monoton
artır. Bu artma SmSe komponentinin aktivləşməsi hesabına r-səpilmə mexanizminin böyüməsi və rezonans hadisəsinin aktivləşməsi hesabına baş verir. Yuxarı temperatur
intervalında (T≥420K) 8№-li nümunədə (şəkil 4, 8-ci
əyri) göstərdiyimiz xassə daha qabarıq şəkildə özünü
biruzə verir. Şəkil 5-də nümunələrin elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı verilmişdir. T=300-450K-də konsentrasiyanın, 2№-li nümunə istisna olmaqla, sabitliyi

Şəkil 5. (SnSe)1-x-(SmSe)x sistem kristallarında elektrik keçiriliyinin temperatur asılılığı: 1∙x = 0,00(ρ) mol%;
2∙x = 0,05(ρ) mol%; 4∙x = 0,10(ρ) mol%; 6∙x = 1,00(n) mol%; 8∙x = 3,00(n) mol%.

Qrafiklərdən göründüyü kimi, 6 №-li nümunənin rının elektron konfiqurasiyasının 4f6 5d0 6s2 olması dəyişσ(T) asılılığında minimumdan keçid çox zəif və həm də kən valentlik, iki və üç (Sm2+, Sm3+) valentlik yaradır. Sanisbətən yuxarı temperaturda (T=530-600K) baş verir. marium Sm3+ halı metallik xassə, Sm2+ halı isə yarımT≥530K-də (şəkil 5, 6-cı əyri) σ(T) asılılığı intensivləşir keçirici xassə göstərir [2]. Bu dəyişkən valentliyi kristalda
və məxsusi keçiricilik oblastına keçir. Bu temperatur ob- olan defektlərin növündən və komponentlərin təbiətindən
lastında termik qadağan olunmuş zonanın eni Eg0,8 eV asılı olaraq dəyişir. S(T), R(T) əyrilərindən göründüyü kitərtibindədir. 8 №-li nümunənin σ(T) asılılığında keçiri- mi hər iki halda samarium metal atomları SmSe formaciliyin doyma halı müşahidə olunmur və cırlaşmış yarım- sında donor tipli xassə göstərir. Digər tərəfdən, samariu6
keçirici xassə göstərir. Qrafikdən göründüyü kimi, n-tip mun 4f örtüyündə olan vakant mərkəzləri elektronlar
nümunələr xassəcə p-tip nümunələrdən fərqlidir. n-tip nü- üçün akseptor rolunu oynayır və tərkiblərdə Sm-un miqmunələrdə Sm metalının miqdarı çox olduğundan, tərkib- darı artdıqca ion potensialının yaratdığı sahədə güclənir
lərdə əlavə Sm-Sm atomları arasında qarşılıqlı təsir ya- və elektron sıxlığının yenidən paylanmasına səbəb olur.
Digər tərəfdən Sm konsentrasiyasının artması Sm-Sm və
ranır.
Nəticədə, Sm atomları bir tərəfdən deformasiya po- Sm-Se əlaqələri güclənir və rezonans hadisəsinin yarantensialını artırır, digər tərəfdən müxtəlif növ defektlər ya- masına səbəb olur. Temperaturun artması ilə rezonans tezradır, vakant mərkəzlərin tutulmasına və maddənin sıxlı- liyi artır ki, bu da maddələrin keçiriciliyini məhdudlaşğının artmasına səbəb olur. Eyni zamanda, Sm atomla- dırır.
______________________________
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V.A. Abdurahmanova, N.M. Abdullaev, H.M. Askerov, S.S. Ismailov
INFLUENCE OF SAMARIUM ON ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF SmxSn1-xSe
Holl coefficient (R), termo- e.m.f (S), electric conductivity (σ), density (d) of components in the (SnSe)1-x-(SmSe)x system
alloys the temperature range of 77-770K are measured and analyzed. İt has been established that samarium additive atoms reveal
donor- type properties and the effectiveness increases up to 40% in p-type samples with the temperature increasing up to T≤440K,
whereas in n-type samples effectiveness increases in whole temperature interval. The type of conductivity varies from p to n in x ≥
0,25
.% Sm composition. The results obtained from the experiments show that Sm atoms play role of donor- type intrinsic defect
in the SmSe form in SnSe crystals.
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GİRİŞ.

meydana gəlməsinə səbəb olur. Yönəldici sahənin təsirindən sonra müsbət və mənfi ionların yaranması: bu növ aşqar mərkəzlərin yaranması, yarımkeçiricilərdə keçiriciliyin sabit formada dəyişməsinə imkan yaradır. Digər bir
üstün cəhət də odur ki, həmin aşqar mərkəzlər əvvəlcədən
idarə oluna bilir. Alınan nəticələrdən yeni elektron cihazların hazırlanmasında istifadə etmək olar.

Son vaxtlar biroxlu üçqat birləşmələrə tədqiqatçıların marağı artmışdır. Həmin qrupa daxil olan birləşmələrin bir qismi AIBIIIC2VI ümumi formulu ilə ifadə olunur.
Onlardan biri də CuAlSe2-dir, p-tip keçiriciliyə malikdir,
xalkopirit strukturunda kristallaşır [1]. Aldığımız yeni
maddənin bağlı zonasının enerjisi böyük qiymətə malikdir. Lüminessensiya spektrindən hesabladığımız nəticələrə əsasən, yeni alınan zolaqların piklərinin enerjisi, uyğun
olaraq E1=2,1eV, E2=1,9eV,E3=1,65eV- dur.
Bu tip kristalların zona quruluşunun ümumi mənzərəsi hörmətli alimimiz F. Həşimzadə tərəfindən öyrənilmişdir [2]. CuAlSe2 birləşməsi ikitemperaturlu soyutma
üsulu ilə sintez olunmuş, Bricmen-Stokberqer üsulu ilə
yetişdirilmişdir. Tərkibə daxil olan maddələrin təmizlik
dərəcəsi aşağıdakı kimidir. Cu-99,999%, Al-99,9999%,
Se-99,9999%. Ərimə temperaturu 1343oK-dir. Ampulanın
qızdırıcı sistemin içərisinə daxilolma sürəti 1mm/saatdır.
Reaksiya 48 saat davam etmişdir. Stabilliyi təmin etmək
üçün, ampula peçin içərisindən 10 saat sonra çıxarılmışdır. Yeni alınmış maddə, üzərində ölçülər aparmaq üçün,
lazımi vəziyyətə gətirilmişdir. Nümunənin səthi (M14)
karbid bor tozu ilə işlənmişdir. Tərkibi HCl+HNO3 (1:1)
nisbətində olan məhlulda 30 saniyə saxlanılmış, sonra isə
distillə edilmiş suda yuyulmuşdur. Xüsusi peçdə 3 saat
qurudulmuşdur. Nümunənin otaq temperaturundakı müqaviməti R=0,1Mom-dur, ölçüləri isə 1,5x0,5x2,5 mm3dir.

TƏCRÜBƏNİN APARILMASI.
Ölçmələr otaq və azot temperaturunda aparılmışdır.
Sahənin qiymətinin dəyişdirilməsi müxtəlif addımlarla
həyata keçirilmişdir (1,2,3,5,10V). Nümunələrə gümüş
pasta ilə kontakt qoyulmuşdur. Keçiriciliyin qiymətinin,
istiqamətdən asılı olmaması, kontaktların Omik olmasını
təsdiqləmişdir. Nümunəyə verilən yönəldici sahə geniş intervalı əhatə edir (1-300V). Cərəyanın qiyməti mikrovoltnanoampermetrlə ölçülmüşdür.
ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.
CuAlSe2 monokristalının Volt-Amper xarekteristikasını ölçərkən, yönəldici sahədən mütənasib asılı olmayan
rezonans əyriləri müşahidə olunmuşdur. Alınan döyünən
cərəyan, elektronların atomlardan səpilməsi hesabınadır.
Omik kontaktlı yarımkeçiricilərdə cərəyanın güclənməsi
sahənin sabit qalaraq artım sahənin misilləri qədər olması
faktına əsaslanır. Onda, cərəyanın döyünən və artan halını
müşahidə edirik.

MÖVZUNUN AKTUALLIĞI.
Bağlı zonanın eninin, böyük qiymətə malik olması,
geniş temperatur intervalında işləyən elektron cihazları
üçün, vacib şərtlərdən biridir. Üçqat birləşmələr, ikiqat
analoqlarından fərqli olaraq, bir çox üstün xassələrə malikdirlər: ikiqat sınmanın olması; inversiya mərkəzinin olmaması; temperaturdan asılı olmayan, doyma cərəyanının
tez-tez müşahidə olunması.
MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU.
Çətin alınan biroxlu kristalların inversiya mərkəzlərinin olmaması onlarda yeni maraqlı fiziki parametrlərin
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Insttute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

Şəkil 1. T=300 K, Volt-Amper xarakteristikası, addım–10V.
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yuxarı qalxır, elektron keçiriciliyi üstünlük təşkil edir, bu
isə cərəyanın qiymətinin artmasını təmin etmiş olur (şəkil
4). Bu zonaların eni sfalerit birləşmələrdə olan zonaların
enindən nazikdir.

Tədqiqat apardığımız nümunələrdə, ədəbiyyatda [1]
verilən əyridən fərqli olaraq, cərəyanın qiyməti döyünən
paketlər şəklində rezonans halında artır (şəkil 1). Bu, üçqat birləşmələrdə baş verən fiziki proseslərin xarici təsirlərə necə həssas olduğunu bir daha göstərir. Yönəldici sahənin addımını dəyişərkən, spektrin formasında dəyişmələrlə rastlaşırıq. Məsələn, sahənin artmasının 10V-2x10V3x10V...30x10V halında və 5V halında spektr simmetrikliyini saxlayır (şəkil 2).

Şəkil 4. T=77 K, Volt-Amper xarakteristikası, addım–2V

Şəkil 2. T=300 K, Volt-Amper xarakteristikası, addım–5V.

Şəkil 5. T=77 K, Volt-Amper xarakteristikası, addım–1V

Fermi səviyyəsinin KT qədər yuxarıya sürüşməsi hesabına sərbəst yük daşıyıcıların, vahid həcmə düşən sayı
e+ dəfə artmış olur. Ona görə də, axan cərəyan verilən yönəldici sahədən kəskin asılı olur. Cərəyanın qiymətinin
kvadratik artmasının ikinci bir səbəbi, omik kontaktlı metallık yarımkeçiricilərdə fəza yuklərinin cərəyanı ləngitməsi hesabına olur. Şəkildən göründüyü kimi, sahənin
qiyməti hər dəfə sabit olaraq artdıqca, katoddan kükrəyib
qalxan elekrtonlar, kristalın içərilərinə yayılır. Bu elektronların bir hissəsi aşqar mərkəzləri tərəfindən tutulur.
Hər hansı bir maddənin Volt-Amper xarakteristikasının
formasını dəqiq bilməklə, aşqar mərkəzlərin paylanma
enerjisini hesablamaq olar [11], bu şərtlə ki, alınan cərəyan ion mərkəzləri vasitəsi ilə ləngidilmiş sərbəst yükdaşıyıcılar olsun. Onda, (şəkil 5) birinci minimumun sahəni
ifadə edən abssis oxu ilə kəsişməsindən U –un (Voltlarla)
qiymətini götürməklə (1)

Şəkil 3. T=300 K, Volt-Amper xarakteristikası, addım–3V.

Qalan hallarda (1, 2, 3V) bu simmetriklik pozulur
(şəkil 3). Zənnimizcə, cərəyanın pilləli şəkildə artması
elektronların aşqar ionlarından səpilməsi hesabına olur.
AIBIIIC2VI birləşmələrində dolu (valent) zona 16 ədəd
müstəvi dalğalar budağından ibarətdir [12]. Aralarındakı
məsafə isə əksinə böyükdür. Dolu zonanın belə xassəyə
malik olması, birləşmənin ion xarakterli olduğunu göstərir. Yəni, CuAlSe2 – molekulu sahənin təsirindən sonra üç
iona ayrılır. Bu ionlaşan atomların özünəməxsus aktivləşmə enerjisi vardır. Cu - atomunun aktivləşmə enerjisi7,69 eV, Al - atomunun aktivləşmə enerjisi - 5,96 eV, Seatomunun aktivləşmə enerjisi - 9,75 eV-dur. Bunları və
yönəldici sahənin addımının 10 eV oluğunu və bu artımın
birinci addımın misillərindən ubarət olduğunu nəzərə alsaq, elektronların orta kinetik energisi artır. Toqquşmadan
sonra atomlar elektron itirərək, ya da qazanaraq iona çevrilirlər. Sərbəst elektronların və deşiklərin vahid sahəyə
düşən sayı artmış olur. Kristal p-tip keçiriciliyə malik
olduğundan, Fermi səviyyəsi valent zonaya yaxin yerləşir,
təsirdən sonra akseptorların sayı çox olur. Akseptorlar
mənfi yükə malik olduğundan, onların deşikləri tutmaq
ehtimalı elektronlarınkına nisbətən çox olur. Ona görə də,
elektronların sayı akseptor mərkəzləri tərəfindən rekombinasiya olunan deşiklərin hesabına artır. Fermi səviyyəsi

Nt=CU/eLA

(1)

düsturundan istifadə edərək, aşqar mərkəzlərinin vahid sahəyə düşən sayını (konsentrasiyasını) hesablamaq olar
[1]. Burada, Nt - ion mərkəzlərin konsentrasiyasıdır, Ckristalın tutumu, L - kontaktlar arasındakı məsafə, A- kristalın eninə kəsiyinin sahəsidir. Kiçik həcmli kristalların
tutumunu dəqiq ölçə bilən müasir cihazı olan hər bir kəs,
bu sadə düsturla fiziki parametrlərin bir neçəsini tapa bilər. Nəzəri və təcrübi nəticələri bir araya gətirdikdə aydın
olur ki, Volt-Amper xarakteristikası təkcə praktiki sahədə
istifadə olunan cihazların xarakteristikasını aydınlaşdır27
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artmasının səbəbləri göstərilmişdir. İon mərkəzlərinin
konsentrasiyasını hesablamağın düsturu verilmişdir. Aydın olmuşdur ki, cərəyanın döyünməsi və artması rekombinasiyadan sonra elektronların vahid həcmə düşən sayının artması hesabınadır.

maq üçün deyil, nəzəri cəhətdən də geniş imkanlara malikdir.
YEKUN NƏTİCƏ.

CuAlSe2 monokristalının Volt-Amper xarakteristikasını
təhlil etməklə, nümunəyə verilən sahə hesabına, cərəyanın
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I. Qasimoqlu, A.H. Bagirov, H.M. Askerov, Q.S. Mehdiyev, Z. Qadiroqlu,
N.V. Mahmudova, Sh.Q. Qasimov
THE APPEARANCE OF CURRENT OSCILLATION IN CuAlSe2 SINGLE CRYSTAL UNDER POLARIZING
FIELD INFLUENCE
Experimentally it is shown that the current oscillations appear in CuAlSe2 single crystal under polarizing filed influence. It is
established that, the current increase depends on electron concentration after carrier recombination.
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ABŞERON NQ YATAQLARI NEFTLƏRİNİN SPEKTROSKOPİK
ELLİPSOMETRİK TƏDQİQİ
X.N. ƏHMƏDOVA, E.H. ALIZADE, C.N. CƏLİLLİ, S.M. BAĞIROVA, N.T. MƏMMƏDOV,
AMEA-nın H.M.Abdullayev adına Fizika İnsitutu,
AZ-1143, Azərbaycan, Bakı,H.Cavid pr.131
e-mail x.khalilova@rambler.ru
Azərbaycanın müxtəlif neft yataqlarından əldə edilmiş xam neft və Xəzər dənizinin müxtəlif bölgələrindən götürülmüş dəniz
suyu nümunələri otaq temperaturunda spektroskopik ellipsometriya vasitəsilə 200-1700 nm-lik spektral diapazonda tədqiq edilmişdir.
Hər bir həcmi və dəniz səthi üzərinə tökülən neftin nazik təbəqələri üçün optik sabitlər, dielektrik funksiya tapılmışdır. Aparılan
tədqiqatlar dielektrik funksiyanın neftin genetik identifikasiyası üçün unikal optik iz kimi istifadəsinin mümkünlüyünü göstərir
Açar sözlər: spektroskopik ellipsometriya, optik sabitlər, dielektrik funksiya, xam neft, dəniz suyu
UOT:

ellipsometri ilə geniş spektral diapazonda əsaslı şəkildə
müəyyən edilə bilər. Qeyd edək ki, neft-dəniz suyu sistemindəki ultranazik neft laylarının aşkarlanması standart
intensivliyə əsaslanan texnikanın qabiliyyəti xaricindədir
[5].
Ellipsometrik metodların neftə tətbiqinin daha bir
vacib aspekti neftin identifikasiyası məsələsi ilə bağlıdır.
Ellipsometrik tədqiqatlardan alınan dielektrik funksiya,
şüalandıran obyektin molekul və atomlarının elektron keçidlərinə və vibrasiya həyəcanlanmasına uyğun gələn tezlik diapazonunda təyin olunaraq onun təkrarolunmaz “dielektrik barmaq izləridir (dielektrik fingerprinti)”. Neftlər,
hətta cox cüzi izotop tərkib, tip və biomarkerlərin və heterokomponentlərin konsentrasiyası fərqlərinə malikdirlərsə, müxtəlif dielektrik funksiyalarına da malik olacaqlar.
Bu işin məqsədi Abşeron yarımadasının (Azərbaycan) müxtəlif neft yataqlarından olan neftlərin və bu neftlərin Xəzər dənizi səthində yayılmış nazik təbəqələrinin
Spektroskopik Ellipsometriya üsulu ilə optik sabitləri və
dielektrik funksiyası haqqında tam məlumat əldə etməkdir.

1. GİRİŞ.
Neft axıntılarının dəniz mühitinə ziyanverici təsiri
məlumdur. Bir neçə tədqiqat qrupları bu mövzu üzrə öz
tədqiqat nəticələrini məruzə etmişlər [1]. Optik üsulların
qısa müddətdə geniş sahələri əhatə etmək qabiliyyətinə
görə, onlardan ətraf mühitin monitorinqində geniş istifadə
olunur. Lakin, qalın neft ləkələri asanlıqla aşkar edildiyi
və toplandığı halda, nazik təbəqələrlə (nanoölçülü) bağlı
problemlər hələ də öz həllini tapmamaqdadır və onlar daha az tədqiq olunub. Nazik təbəqələr müasir sürüşən toplama sistemlərinin tətbiq sahəsi xaricindədir.
Neft ləkələrinə dair bir neçə tədqiqatlar nəticəsində
göstərilmişdir ki, gündüz vaxtı müşahidə edilən kontrast
əsasında neft ləkələrinin aşkar edilməsi həmin ləkələrin
qalınlığından asılıdır [2]. Adətən, neftin sındırma əmsalı
suyun sındırma əmsalından çox olduğu üçün, həcmli suyun infraqırmızı diapazonda şüalanması həcmli neftin şüalanmasından yüksəkdir. Bu da, su ilə neftin temperaturu
eyni olduğu zaman, həcmli suyun həcmli neftdən daha
“isti” görünməsinə gətirib çıxarır. Günəş şüası altında diferensial qızma dərəcəsi, daha yüksək udulması və daha
az istilik keçirməsi olan neftin temperaturunun ətrafdakı
suyun temperaturundan yüksək olmasına gətirib çıxarır.
Bu da, neft ləkələrinin günəş işığında aşkar edilməsində
adətən müşahidə edilən təbii və üzərində neft layı olan
dəniz səthinin kontrastında özünü biruzə verir. Neft layı
nazik olduqda isə (mikronlar ölçülərində) əks proses baş
verir [3]. Lakin, bunu izah edən fiziki model təklif olunmamışdır. Neft layları ilə örtülmüş su sahələrinin düzgün
aşkar edilməsi, habelə neft laylarının qalınlığının təyin
edilməsi üçün, layın qalınlığından asılı olaraq dəyişən optik xassələrin öyrənilməsi çox vacibdir
Neftin öyrənilməsi üçün indiyədək istifadə olunan
optik üsullar neft nümunələrindən keçən, və yaxud əks
olunan işıq siqnalının intensivliyinin ölçülməsinə əsaslanır. Belə üsulların xroniki çatışmazlığı ölçmələrin nəticələrindən alınan məlumatların az olması ilə əlaqədardır.
Həcmi sistemlər, həmçinin onların nazik təbəqəli
növləri daxil olmaqla əldə edilməli geniş məlumatlar, qatların optik xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün dünya standartı ellipsometriya metodologiyasını təklif edir [4]. Ellipsometriya da neftin öyrənilməsində çox böyük əhəmiyyət
daşıyır. Məsələn, neft-dəniz suyu sisteminə daxil olan ultranazik xam neft qatının optik parametrləri spektroskopik
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Insttute of Physics
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2. TƏCRÜBƏLƏR.
Dəniz suyu nümunələri Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus hissəsinin müxtəlif yerlərindən toplanılmışdır.
Bunlar, şimalda - Nabran, mərkəzdə - Abşeron və cənubda – Lənkəran ərazisindən toplanmış nümunələrdir. Seçilmiş hissələr bir-birindən kifayət qədər uzaqdır və alınan
su nümunələri arasındakı fərqi (əgər varsa) müşahidə edə
bilərsiniz.
Neftin optik parametrlərini təyin etmək üçün, müxtəlif Abşeron NQR yataqlarına mənsub neftlər toplanılmış
və bu nümunələr üzərində tədqiqatlar aparılmışdır. Bunlar
Korgöz, Naftalan, Neft daşları (ND), Lökbatan, Balaxanı
(BL) kimi neft yataqlarından götürülən neft nümunələridir. Bu neft yataqlarından alınan neftlərin sıxlıqları
(0.87q/sm3) eyni olmasına baxmayaraq, XRF (X-Ray
Floresan) analizi ilə neftlər üçün təyin olunan elementar
tərkib nisbətən fərqlidir. Cədvəl 1-də iki neft nümunəsinin
göstərildiyi kimi, ND və BL neftlərinin bir qədər fərqli
miqdarda karbohidrogen və kükürd tərkibləri aydın görünür. Belə nəticə hər bir növ neft nümunəsi üçün keçərlidir.
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rının məlumatlarını nəzəriyyə ilə uyğunlaşdırmaq üçün,
optik model istifadə edilmişdir. Sındırma əmsalı n və
udulma əmsalının (ekstensiya əmsalı) k dispersiyasını simulyasiya etmək üçün, Gaussian ossilaytorundan istifadə
edilmişdir. Orta kvadratik xəta 1.5-dən aşağıdır.

Cədvəl 1.
ND və BL neft sahələrindən götürülmüş neftlərin tərkibi
Neft

Hidrokarbonantlar

ND
BL

99.8844 %
99.7046 %

S
0.1194%
0.2750 %

4. NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR

3. SPEKTROSKOPİK ELLİPSOMETRİK
MƏLUMATLAR.

Şəkil 1-də Abşeron (1), Lənkəran (2) və Nabran (3)
su nümunələrinin sındırma əmsalının dalğa uzunluğundan
asılılıq qrafiki göstərilmişdir. Absorbsiya indeksi çox kiçik olduğu aşkar edilmişdir. Şəkil 1-dən göründüyü kimi,
Azərbaycanın Xəzər dənizi sahilindəki müxtəlif bölgələrindən götürülmüş dəniz suyu nümunələri bir-birindən az
fərqlənir və bu fərqin əsasən müxtəlif NaCl konsentrasiyası ilə bağlılığı, Bruggemanın effektiv mühit yaxınlaşması analizi ilə müəyyən edilir.
Qaussian ossilyatorlu dispersiya modelindən istifadə
etməklə tapılan BL və ND xam neftlərinin optik sabitləri
n və k şəkil 2-də göstərilmişdir. Həmçinin, digər növ neft
nümunələri üçün də optik parametrlər şəkil 3-də göstərilmişdir.

Əvvəllər olduğu kimi [6], spektroskopik ellipsometriya tədqiqatlarını aparmaq üçün. biz Woolam 2000 spektroskopik ellipsometrini işə salırıq. Spektroskopik ellipsometrik parametrlər ψ (amplitüd parametri) və Δ (faza parametri) dəniz suyu, xam neft və xam neft-dəniz suyu sistemləri üçün 50, 55, 60, 65, və 70o düşmə bucağında 2001700 spektral diapazonda otaq temperaturunda ölçülmüşdür. Əks olunan işığın depolyarizasiyası bütün əldə olunan spektral aralıqlarda müşahidə edilməmişdir. Əldə
edilmiş ellipsometrik məlumatların reqressiya analizindən
optik sabitlər alınır. İzotropik mühit və ya izotropik nazik
təbəqə/altlıq sistemi üçün hesablanmış ψ və Δ əmsalla-

1- Absheron
2- Lankaran
3- Nabran

1

3

2
Wavelength,
Şəkil 1. Dəniz suyu nümunələrinin dalğa uzunluğundan asılı sındırma əmsalı (n) 1- Abşeron, 2- Lənkəran,və 3- Nabran.

Şəkil 2. ND və BL xam neft nümunələrinin optik sabitləri (n, k).
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Şəkil 3. Müxtəlif növ xam neft nümunələrinin optik sabitləri

digər nümunələrə də şamil edilir. Bu, o deməkdir ki, neft
nümunələrinin dielektrik funksiyasını təyin etməklə və
reqressiya analizi aparmaqla biz neft mənbələrini identifikasiya edə bilirik.
Belə bir nəticə xam neftin həcmi nümunələri üçün
qüvvədə olsa da, neft damlaları üçün tam aydınlıq təşkil
etmir. Eyni zamanda, dəniz səthi üzərinə tökülən neft
probleminin də həlli aktualdır.
Xam neft-dəniz suyu sisteminə müraciət edərək ND
və BL neft nümunələrinin nazik təbəqələri üçün əldə olunan nəticələri nəzərdən keçirək.
Şəkil 4-də ND və BL xam neft nümunələrinin və bu
neftlərin Nabran dəniz suyu səthinə tökülmüş nazik təbəqələrinin optik sabitləri birlikdə göstərilmişdir. ND neftləri (şəkil 4a) və BL neftlərini (şəkil 4b) diqqətlə nəzərdən
keçirsək görərik ki, həcmi nümunə ilə nazik təbəqələrin
spektral xüsusiyyətləri eynidir. Qaussian ossilyatorunu
tətbiq etməklə aparılan analizlərdən götürülmüş nümunənin həcmi və nazik təbəqəsi üçün ossilaytorlar dəstəsi eyniliyi nəzərə çarpır: ossillyatorların mərkəzi enerjisi eynidir, lakin optik sabitlərdə müşahidə olunan fərq eyni ossillyatorun amplitudları və genişlənmələrinin parametrləri
arasındakı fərqdən yaranır.

Spektroskopik ellipsometriya ölçülərinin düzgünlüyünü (n və ya k üçün ~0.001 dəqiqliklə ) ND və BL xam
neft nümunələrinin optik sabitləri arasındakı fərqdən açıqaydın görünür. Ultrabənövşəyi oblastdan infraqırmızı
spektral aralığa qədər hərəkət edərkən, ND və BL neftlərinin sındırma əmsalları arasındakı fərqin artdığı görünməkdədir. Uzun dalğa oblastından qısa dalğa uzunluğuna
gedərkən, fərq artır. ND və BL xam neft nümunələrinin
kompleks dielektrik funksiyalarına görə tətbiq olunan
müxtəlif dəstə Qauss ossillyatorlarının olması n və k arasında müşahidə olunan fərqin yaranmasının əsas səbəbi
kimi izah olunur. Qeyd edək ki, kompleks dielektrik
funksiya (ε) optik sabitləri ilə müəyyən edilir:

ε = (n2-k2) +i 2nk

(1)

və biz optik sabitləri bildikdən sonra, dielektrik funksiyanı birbaşa təyin edə bilirik (şəkil 3).
Şəkil 2-ni müqayisə etsək, demək olar ki, ND ossillyatorlar dəstəsinin ossillyatoruna daxil olan enerji, amplitud və genişlənmə parametrləri BL neft nümunələrinə
daxil olan ossillyatorlardan fərqlənir. Bu fərq götürülmüş
31

X.N. ƏHMƏDOVA, E.H. ALIZADE, C.N. CƏLİLLİ, S.M. BAĞIROVA, N.T. MƏMMƏDOV

Şəkil 4. Həcmi xam neftin optik sabitləri (qırmızı xətt) və nazik təbəqəsi (göy xətt); a - ND nefti, 60 nm qalınlıqda lay;
b – BL nefti, 80 nm qalınlıqda lay.

Beləliklə aydın olur ki, neftlərin optik parametrləri tik barmaq izi rolunu oynayan biomarker-əsaslı təsnifatı
qalınlıqdan asılıdır. Belə nəticəyə gələ bilərik ki, neft nə dielektrik funksiya ilə yaratmaq cox cəlbedicidir.
qədər az olsa da, biz onun mənbəyini aşkarlaya bilərik.
Neftin geokimyəvi tarixində biomarkerlər yataqların 4. NƏTİCƏLƏR
müasir geokimyəvi axtarışı üsullarının əsası olaraq birinci
Biz müxtəlif neft sahələrindən götürülmüş həcmi
dərəcəli rol oynayırlar. Hal-hazırda, neftdə 500-dən yuxarı
biomarkerlər - ilkin bioorqanik birləşmələrin xarakterik xam neftlərin və onların ultra nazik təbəqələrinin optik saxassələrini özündə saxlamış karbohidrogenlər müəyyən bitlərini (dielektrik funksiyasını) spektroskopik ellipsoedilmişdir. Bunlardan təqribən üçdə biri bütün mümkün metriyanı tətbiq etməklə öyrənirik. Eyni zamanda, fundaolan geokimyəvi korrelyasiyalarda geniş istifadə olunur. mental optik parametrləri ossillyatorlar dəstəsinin köməyi
Neftin biomarkerləri müxtəlif sinif karbohidrogenlərlə - ilə tapmaqla, məsələni daha dəqiq həll etmişik.
Biz neftlərin ünvanlı identifikasiyası üçün dielektrik
alkanlar, siklanlar və arenalarla təmsil olunmuşdur. Biomarkerlərin yüzə qədəri (alkanlar, siklanlar və arenalar) funksiyasını (optik barmaq izi) təklif etirik. Neftin genetixromato-kütlə-spektrometriya analizi üsulu ilə müəyyən kası biomarkerlərin dielektrik funksiyası ilə birə-bir uyoluna bilər. Biomarkerlərin neftlərdə paylanmasının istə- ğunluğu zaman tam verilə bilər.
Gələcəkdə, spektroskopik ellipsometrik neft tədqinilən qanunauyğunluqları onların xarakterik “barmaq izləqatlarında seçilmiş neft nümunələrinin ilkin prinsiplərdən
ri”- fingerprintləridir.
Götürülmüş neftin ümumi həcmindəki biomarkerlərin (ab-initio) elektron və vibrasiya spektrlərinin öyrənilməsi,
fraksiyalarının təyin edilməsi çox çətin və bahalı məsələ- dielektrik funksiyası əsasında neflərin ünvanlı identifikadir. Ona görə də, hər hansı maddə üçün əvəzolunmaz op- siyasına geniş yol açacaqdır.
____________________________
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ABŞERON NQ YATAQLARI NEFTLƏRİNİN SPEKTROSKOPİK ELLİPSOMETRİK TƏDQİQİ

аmmadov

Kh.N. Ahmadova, E.H. Alizade. J.N. Jalilli, S.M. Bagirova, N.T.

THE INVESTIGATION OF OIL FROM OIL AND GAS FIELDS IN ABSHERON PENINSULA BY
SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY METHOD
The crude oil from different oil fields in Azerbaijan and also sea water from Caspian Sea different places are investigated by
spectroscopic ellipsometry in spectral range 200-1700nm at room temperature. The optical constants and dielectric functions are
obtained for both massive samples of each substation and super-thin layers of crude oil on sea water surface. The possibility of
dielectric function use as unique optic “finger print” for oil identification is shown.
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XƏZƏR DƏNİZİ SUYUNUN ƏKS – OSMOS ŞİRİNLƏŞDİRMƏ TEXNOLOGİYASININ
HYDRANAUTİCS KOMPÜTER PROQRAMI İLƏ TƏDQİQİ
K.M. ABDULLAYEV, C.Ə. ƏLİYEV
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,
Bakı, AZ-1010, Azadlıq küç., 20
Məqalədə ABŞ-ın “Hydranautics” şirkətinin eyni adlı kompüter proqramı vasitəsi ilə Xəzər dənizi suyunun əks-osmos
şirinləşdirilmə texnologiyasının tədqiqi imkanları araşdırılır. Bu proqram vasitəsi ilə etibarlı hesablamaların və yeni biliklərin
alınmasının mümkünlüyü əsaslandırılmışdır.
Açar sözlər: əks-osmos, Hydranautiks, lanjeliye indeksi.
UOT: 628.165

tı şoran sularının şirinləşdirmə texnologiyaları hesab edilir
[4].
Şirinləşdirmə texnologiyaları çox olsalar da, ən geniş istifadə ediləni əks-osmos texnologiyasıdır. Onun payına istehsal edilən şirinləşdirilmiş suyun təxminən 60%-i
düşür (şəkil 2) [5].
Əks-osmos texnologiyasının geniş istifadəsinin əsas
səbələri bunlardır: reagent sərfinin azlığı; qurğunun az yer
tutması; prosesin praktiki olaraq fasiləsiz aparılması; suyun aqreqat halının dəyişmədiyi üçün enerji sərfinin kiçik
olması; avadanlığın sadəliyi və yığcamlığı; qurğunun daha asan avtomatlaşdırılması və s. [4].
Əks-osmos şirinləşdirmə texnologiyasının dərin və
daha geniş tədqiqi üçün ədəbiyyatda imitatsiya modelləşdirilməsinə əsaslanan bir neçə kompüter proqramı verilir.
O cümlədən, ABŞ-ın DOW Chemikal şirkətinin ROSA
proqramı, HYDRANAUTİCS şirkətinin eyni adlı proqramı, Rusiyanın ROSNANO - şirkətinin NanoTechPRO
proqramı və s. [6].

Müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri şirin
(içməli) suyun çatışmamazlığı problemidir. Azərbaycanın
şirin su ehtiyatları olduqca azdır və bu göstəriciyə görə
respublikamız Zaqafqaziyanın ən kasıb ölkələrindən hesab olunur [1].
Statistikaya görə, Yer kürəsindəki su ehtiyatının
97,5%-i şor (içməyə yararsız), yalnız 2,5%-i içməli sudan
ibarətdir. Yer kürəsi ərazisinin 71%-ni təşkil edən
1.46109km3 su ehtiyatının cəmi 31106km3 şirin sudur ki,
bunun da 96%-i bərk haldadır. Maye vəziyyətində olan su
ümumi şirin su həcminin təxminən 0,8-1%-ni təşkil edir.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə 80% xəstəliklər və ölüm
hadisələri məhz içməli suyun çatışmazlığı ilə bağlıdır. İnsanlar arasında yayılan xəstəliklərin 80-85%-i çirkli sulardan istifadə ilə bağlıdır [2].
Hal hazırda su ehtiyatlarının paylanması şəkil 1-də
verilib [3].
Dünyada təmiz içməli su əldə etmək üçün ən əlverişli yol kimi tükənməz ehtiyatlar olan dəniz, okean və yeral-

Şəkil 1. Su ehtiyatlarının ümumi təsnifatı.
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
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Şəkil 2. Dünyada istifadə edilən əsas şirinləşdirmə texnologiyalarının payları

Şəkil 3. Bir pilləli əks-osmos qurğusunun prinsipial sxemi:
1 - xam su; 2 - nasosdan çıxan xam su; 4 – permeat; 5 – konsentrat

Ədəbiyyatla tanışlıq göstərir ki, Xəzər dənizi suyunun əks-osmos şirinləşdirmə qurğusunun hesablanmasında əsasən ROSA - proqramı istifadə edilmişdir. Bu proqram çox informativ olsa da, müəyyən çatışmazlıqları vardır. Belə ki, həmin proqram ancaq FİLMTEC şirkətinin
rulon tipli membranların istifadəsinə əsaslanır [6].
HYDRANAUTİCS - kompüter hesablama proqramının ROSA - proqramından əsas fərqli və üstün cəhəti
bu proqram üzərində muxtəlif növ membranlardan istifadə edilməsinin mümkünlüyüdür [7].
Məqalənin məqsədi Hydranautics proqramının istifadəsi ilə Xəzər dənizi suyunun əks-osmos üsuluna əsaslanan şirinləşdirmə texnologiyalarının tədqiqindən ibarətdir.

Bu proqram vasitəsi ilə Xəzər dənizi suyunun bir və
iki pilləli şirinləşdirmə sxeminin tətqiqi aparılmışdır (şəkil 3, 4)
Əks-osmos qurğusuna verilən su, bir qayda olaraq,
nkobud, kolloid dispers və bəzi digər qatışıqlardan təmizlənmiş olur. Onun tərkibində əsasən ion şəklində olan
qatışıqlar qalır.
Şəkil 3-də verilmiş qayda üzrə zaman permeatın çıxımı 50%, pH - 8,2; temperatur 20C və membran elementinin tipi CPA5 MAX qəbul edilmişdir.
Şəkil 3-dən göründüyü kimi, ilk öncə xam su (1) nasosa daxil olur, nasosdan çıxan yüksək təzyiqli su (2) əksosmos qurğusuna daxil olur və burada membrandan keçdikdən sonra konsentrata (3) və permeata (4) ayrılır [10].
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Şəkil 4. İki pilləli əks-osmos qurğusunun prinsipial sxemi.
1- xam su; 2 - ikinci pillənin konsentratının yenidən dövrəyə verilməsi; 3 - nasosdan çıxan su; 4 - birinci pillənin
konsentratı; 5 - birinci pillənin permeatı; 6 - birinci pillənin permeatının nasosdan sonra dərin təmizlənməsi məqsədi
ilə ikinci pilləyə ötürülmə xətti; 7 - ikinci pillənin konsentratı; 8 - ikinci pillənin konsentratının yenidən emal edilməsi
məqsədi ilə dövriyyə xətti; 9 - ikinci pillənin permeatı.

Şəkil 5. Hydranautics proqramının “Calculation Results” pəncərə görünüşü

Qeyd etmək lazımdır ki, konkret şəraitindən asılı
olaraq permeatın pay çıxımı xam suyun 40-75%-ni təşkil
edir. Ümumiyyətlə, permeatın çıxımı əks-osmos qurğusunun əsas göstəricilərindən biridir və hər pillədə alınmış
şirinləşdirilmiş suyun bəsləyici suya olan nisbətini göstərir.
İki pilləli sxemdə təzyiqlə çıxan xam su (3) əks-osmos qurğusunun birinci pilləsinə daxil olur və təmizləmə
mərhələsindən keçdikdən sonra, əldə olunan konsentrat
(4) xaric olunur. Birinci pillədən çıxan permeatın (5)

dərin təmizlənməsi məqsədi ilə ikinci pilləyə ötürülür.
Nasosdan çıxan təmiz suyun təzyiqi artdıqdan sonra (6),
ikinci pilləyə daxil olur və dərin təmizləmə mərhələsindən
keçir. Burada əldə edilən konsentrat (7) yenidən emal
edilməsi, təmizlənməsi məqsədi ilə xam su ilə qarışaraq
yenidən dövrəyə (2) verilir [12].
İki pilləli sxemin tətbiqində (şəkil 4) hər iki pillənin
çıxımlarının (1 və 2) çıxış texnoloji göstəricilərinə təsiri
cədvəl 4-də 1- in sabit qiymətlərində 2 - nin 60-70%
həddlərində dəyişənlərə təsirinin nəticələri verilmişdir.
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Bununla əlaqədar, Pascal kompüter proqramında
Xəzər dənizi suyunun şirinləşdirilməsi prosesində suyun
temperaturunun və konsentratın payının (α) duzlu su kamerasında Lanjeliye indeksinə təsiri tətqiq edilmişdir.

Göründüyü kimi, bu halda ikinci pillənin permeatının qalıq duzluğu orta hesabla 2.5mq/dm3, codluğu isə
15mq-ekv/dm3 həddinə düşür. Aydındır ki, çox kiçik xərclərlə belə permeatın hətta kritikdən yüksək təzyiqli enerji
blokuna əlavə su alına bilər.
Alınan nəticələrdən görünür ki, 2-nin yüksək qiymətlərində CaSO4- ə görə birinci pillənin doyma dərəcəsi
150%-dək artır ki, bu da ikinci pillənin resikulyasiya edilən konsentratın qalığının artması ilə izah olunur,
Suyun təmizlənməsini təmin edən əsas element –
membrandır. Sadə baxışda membran məsamələri çox kiçik olan nazik bir təbəqədir. Bu məsamələrin ölçüləri su
molekullarının ölçülərindən böyük, suda olan hidratlaşmış
ionların ölçülərindən kiçikdir. Məsamələri eyni ölçülü
membranların alınması çox mürəkkəbdir. Ona görə də,
qatışıqların bir hissəsi suya keçir. Hətta, ən müasir əks-osmos membranların selektivliyi, yəni ionları buraxmama
qabiliyyəti (ingilis dilli ədəbiyyatda - recect) 100%-ə çatmır və 99,6-99,8% təşkil edir. Təxminən 15-20 il bundan
əvvəl istehsal olunan membranların selektivliyi 95-96%
təşkil edirdi [4, 6].
Xəzər dənizi suyunun bir pilləli əks-osmos qurğusu
ilə Hydranautics hesablama proqramında tədqiq edərkən,
bütün verilmiş əməliyyatlar ardıcıllığı mərhələli şəkildə
həyata keçirilir ki, burada proqram tərəfindən sonuncu
mərhələ “Calculation Results” - yəni hesablamanın nəticəsi adlı pencərə ekranda görünür. (şəkil 5)
Xəzər dənizi suyunun duzluluğu 12-13q/l olduğu
halda, şəkil 5- də göstərildiyi kimi, proqram tərəfindən şirinləşdirilmiş suyun çıxımı =50% - götürüldükdə, permeatın ümumi duzluluğu 214 mq/l, konsentratın ümumi
duzluluğu isə 25039 mq/l təyin edilmişdir. Bu hesablama
proqramı ilə membran üzərində CaSO4 - ərpinin yaranmasını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Məlum olduğu kimi,
konsentrat CaSO4 - görə qatılaşdırılımasının 100%- dən
artıq olması, həmin çöküntünün yaranmasını göstərir. Baxılan halda, bu göstərici 94% - təşkil edir ki, CaSO4 görə ərpsiz iş rejiminin təmin olunmasını təşkil edir.
Əks-osmos qurğularında ən çox yaranan ərp CaSO4 ərpidir. Bu ərpin proqnozlaşdırılması məqsədi ilə Lanjeli
indeksindən istifadə olunur. Belə ki, Lanjeliye indeksinin
müsbət qiymətləri həmin ərpin yaranmasını göstərir

Şəkil 6. Lanjeliye indeksinin konsentratın payından
Aslılığı: 1 – T=20C; 2 – T=20C; 3 – T=30C

Şəkil 6 - dən göründüyü kimi, bütün hallarda Lanjeliye indeksinin müsbət qiymətləri proqnozlaşdırılır. Bu da
CaCO3 - ün yaranmasını göstərir. Bu ərpin qarşısını almaq
üçün ən əlverişli üsul turşulaşdırma üsuludur [8].
Birpilləli əks-osmos şirinləşdirmə texnologiyalarını
tədqiq etmək məqsədi ilə Hydranautics kompüter proqramında xam suyun temperaturun və permeatın çıxımının
çıxış texnoloji göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir.
Bu tədqiqatlarda Xəzər dənizi suyunun pH – 8,2. Suyun ion tərkibi (mg/l): Ca - 320,6; Mg -729,3; Na 3126,6, HCO3 - 224; SO4 - 3264; Cl - 4963,40 qəbul olunur. Qurğunun məhsuldarlığı – 50m3/saat. Qurğuda Xəzər
dənizi suyunun tərkibinə uyğun CPA5 MAX markalı
membranın istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur. Şirinləşdirilmiş suyun duzluluğu (TDS), ion tərkibi, pH-ı, komsentratın duzluluğu və ion tərkibi, elektrik enerjisinin xüsusi
sərfi, membranların sayı çıxış dəyişənləri kimi qəbul
olunmuşdur.
Cədvəl 1-də  -nın sabit qiymətində (50%) dəniz suyunun temperaturun əsas çıxış göstəricilərinə təsiri əks
olunmuşdur.
Cədvəl 1

Permeat (mq/l)

Dəniz suyunun temperaturunun texnoloji göstəricilərə təsiri
Göstəicilər

10

15

Temperatur (�, �)
20

25

30

Ca2+
Mg2+
Na+
HCO−
3
SO2−
4
Cl
CaSo4
Bəsləyici suyun təzyiqi, bar
Xüsusi enerji sərfi, Vt·saat/m3
TDSper. q/dm3

1,12
2,55
52,22
7.39
12,59
76,27
106
28,8
2,10
152,14

1,33
3,03
62,03
8.77
14,96
90,61
100
26
1,89
181

1,58
3,59
73,38
10.36
17,72
107,20
95
23,9
1,74
214

1,86
4,23
86,45
12.19
20,90
126,30
92
22,2
1,62
252

2,18
4,96
101,27
14.26
24,50
147,96
90
21,2
1,54
295

TDSkon. q/dm3

25103

25066

25039

25005

24964

pHper
pHkon

6,85
8,45

6,92
8,45

6,99
8,45

7,06
8,44

7,12
8,44
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duzluluğuna nisbətən orta hesabla 223,7 - dəfə azalma
deməkdir. Emal olunmuş suyun İstilik energetikasında istifadə edilməsi baxımından vacib göstəricilərdən biri suyun codluğudur. Alınan nəticəyə görə, bu göstərici 3,67 7,14 mq/l həddində olur ki, bu da orta hesabla
0,4mq–ekv/dm3- a uyğundur.

Cədvəldən görünür ki, temperaturun 10-30C aralığında dəyişməsi TDS – permeatın duzluluğu -1,94 dəfə
artır, lakin bəsləyici suyun təzyiqi və xüsusi enerji sərfi –
1,36 dəfə azalır; TDS – konsentrat, praktiki olaraq, dəyişmir. Göründüyü kimi, şirinləşdirilmiş suyun qalıq duzluluğu 152,1-295,2 mq/l həddində olur ki, bu da xam suyun

Cədvəl 2

Permeatın çıxımının texnoloji göstəricilərə təsiri
Göstəicilər
50

60

70

80

1,577

1,16

2,269

3,548

3,588

4,130

5,161

8,070

Na +

73,378

84,294

104,998

163,140

HCO3−
SO2−
4

10,363
17,718

11,873
20,395

14,732
25,479

22,070
34,828

SO3
ClCaSO4

0,005
107,195
95

0,007
123,161
126

0,011
153,448
180

0,023
238,530
298

Ca2+
Permeat (mq/l)

Permeatın çıxımı �, %

Mg

2+

Bəsləyici suyun təzyiqi, bar

23,9

25,5

28,7

38

Xüsusi enerji sərfi, kVt* saat/m3

1,65

1,47

1,42

1,64

TDSper. mq/dm3

214

246

306

476

TDSkon. q/dm

25,04

31,18

41,32

61,03

pHper

6,99

7,05

7,14

7,32

pHkonp

8,45

8,52

8,61

8,73

3

Cədvəl 3

İkinci pilləli sxemin tətqiqinin nəticələri ( 1=70%; T=20C)
Göstəricilər
Bəsləyici suyun təzyiqi, bar (1-ci pil)

60

��
70

80

23,2

24,7

26,1

Bəsləyici suyun təzyiqi, bar (2-ci pil)

7,1

8,2

9,3

Xüsusi enerji sərfi, kVt· saat/ TDSkon. q/dm3 (1-ci pil)

1,15

1,22

1,29

Xüsusi enerji sərfi, kVt· saat/m
m (2-ci pil)
CaSO4 1pil kon , %
CaSO4 2pil kon , %

0,41

0,41

0,40

120
0

134
0

149
0

TDSper 1 pil mq/dm3

214

238

263

TDSper 2 pil mq/dm3

2,48

2,44

2,77

TDSkon 1 pil mq/dm3

30,2

33,2

36,1

0,530

0,786

1,3

3

TDSkon 2 pil mq/dm

suyun tələb olunan təzyiqi 38 bara- dək artır. Hesab etmək
olar ki, β=70% baxılan sxem üçün optimal qəbul edilə
bilər. Beləliklə, birpilləli qurğuda alınmış şirinləşdirilmiş
su ümumi duzluluğuna görə içməli su normalarına uyğun
gəlir. İstilik elektrik stansiyalarında əlavə suyun hazırlanmasına gəldikdə, bu suyun codluğu 1-10mq-ekv/dm3-dək
dəyişdirilir. Bu məqsədlə, [9] potentlə təqdim edilən üsul
istifadə edilə bilər. Bu üsul, permeatın Na kationlaşdırılmasına əsaslanır o şərtlə ki, kationit regenerasiyası üçün
ancaq əks osmos qurğusunun konsentratı istifadə edilsin.

Cədvəl 2 - də temperatutun sabit qiymətində
(T=20C) permeatın çıxımının (β) əsas çıxış göstəricilərinə təsiri əks olunmuşdur. Cədvəldən görünür ki, β -nın
50–80% aralığında dəyişməsi nəticəsində permeatın duzluluğu 214 mq/l - dən 476 mq/l - ə qədər artır. Bunun əsas
səbəbi permeatın daha yüksək TDS - ə malik olan konsentratdan alınmasıdır.
Əsas göstəricilərdən biri olan xüsusi enerji sərfinin
minimal qiymətləri (1,42 - 1,47 kvtsaat/m3) β – nın 60 70 % - diapazonuna uyğun gəlir. Eyni zamanda, bəsləyici
38
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ram bəsləyici suyun təzyiqinin 33 baradək yüksəldilməsini proqnozlaşdırır (şəkil 7.b)
Şəkil 7.c-dən göründüyü kimi, bütün rejimlərdə birinci pillənin konsentratı CaSO4 - ərpinə görə ifrat doymuş olur və bu göstərici 240%-ə çatır. Bəzi tətqiqatlara
görə CaSO4 - ün 400% - dək doyma dərəcəsində xüsusi
antiərplərdən istifadə etməklə, problem həll edilə bilər.
Amma, nəzərə almaq lazımdır ki, şirinləşdirilmiş suya verilən antiərp heç bir dəyişməyə məruz qalmadan konsentratın tərkibində dənizə atılır və bununla dənizə ekoloji
zərər vurur. Belə yanaşma okean sularının və açıq dənizlərin şirinləşdirilməsində düzgün olardı. Xəzər dənizi
suyunun unikallığını nəzərə alaraq, sulfat ərpi probleminin həlli üçün ekaloji baxımından daha səmərəli üsul
seçilməlidir.
Hesab edilir ki, onlardan biri şirinləşdirilmiş suyun
çıxımının birinci pillədə 50%-lə məhdudlaşdırmaqdır, amma bu halda alınan suyun maya dəyəri böyük olacaqdır.
Digər üsul, ion mübadilə üsulu ilə (Na və ya Mg - Na kationlaşdırma) şirinləşdirilməyə verilən suyun yumşaldılmasıdır, o şərtlə ki, kationitin regenerasiyası ancaq birinci
pillənin konsentratı ilə aparılsın.

Cədvəl 3-də Hydranautics kompüter proqramında iki
pilləli əks-osmos qurğusu üçün permeatın çıxımının texnoloji göstəricilərə təsiri tədqiq edilmişdir.
Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, β1=70%; T=20C
qiymətlərində və β2- nin 60-70% aralığında dəyişməsi
göstərir ki, permeatın duzluğu birinci pillədə 214 mq/ldən 263 mq/l-ə qədər, ikinci pillədə isə 2,48 mq/l-dən
2,77 mq/l-ə qədər artır. Bunun əsas səbəbi kimi permeatın
daha yüksək TDS-ə malik olan konsentratdan alınmasıdır.
Əsas göstəricilərdən hesab olunan xüsusi enerji sərfi
β2-nin verilmiş diapazonunda birinci pillədə 1,151,29kVt-saat/m3 arasında, ikinci pillədə isə 0,4kVtsaat/m3
təşkil edir.
Pillələrin çıxım əmsallarının bir sıra digər çıxış göstəricilərinə təsiri şəkil 7-də verilmiş gistoqramlarda öz əksini tapmışdır. Şəkil 7.a-dan göründüyü kimi β və β2 nin tədqiqat diapazonunda alınan şirinləşdirilmiş suda
duzların qalıq konsentrasiyası 4,2mq/dm3-dək artır və bu
göstərici β2-dən daha çox asılıdır. Eyni qanunauyğunluq
bəsləyici suyun təzyiqində də müşahidə olunur. Şirinləşdirilmiş suyun maksimal çıxım rejimində (80-80%) proq-

Şəkil 7. Pillələrin çıxım əmsallarının əsas göstəricilərə təsiri.
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çıxımı) bir pilləli sxemlə dəniz suyunun duzluluğu
12635mq/l-dən orta hesabla 240 mq/l-dək azala bilər ki,
bu da içməli suya qoyulan normalara cavab verir. İES-lərdə əlavə suyun hazırlanması üçün qalıq duzluluğu
2,14mq/l-dək azaltmağa imkan verən iki pilləli sxem
tərtib edilir.
Lanjeliye indeksi əsasında göstərilmişdir ki, permeatın hətta kiçik qiymətlərində membran üzərində CaCO3 yaranması gözlənilir. CaSO4-ün yaranması permeatın
çıxımının
50%-dən
böyük
qiymətlərində
proqnozlaşdırılır.
Kalsium ərpinin qarşısını almaq üçün ekeloji
baxımından ən səmərəli üsul kimi kationitin ancaq əks
osmos qurğusunun konsentratı ilə regenerasiyasına
əsaslanan Mg - Na üsulu təklif edilmişdir.

Bu üsul professor H.Feyziyev tərəfindən keçən əsrin
70-80-ci illərində təklif edildiyinə baxmayaraq, hal- hazıradək öz aktuallığını itirməmişdir [10].
NƏTİCƏ.

Xəzər dənizi suyunun əks osmos qurğusunun
Hydranautics kompüter proqramı əsasında tətbiqi göstərmişdir ki, həmin proqram məlum ROSA proqramından
daha universal və daha sadədir. Bu proqram vasitəsi ilə
bir çox elmi tətqiqat məsələləri həll oluna bilər.
Həmin proqramda Xəzər dənizi suyunun bir və iki
pilləli texnoloji sxemlərinin tətqiqi aparılmışdır. Müəyyən
edilmişdir ki, şirinləşdirilən suyun keyfiyyət göstəricilərinə uyğun CPA5 MAX membran elementi istifadə edilərsə, konkret şəraitdən asılı olaraq (temperatur, permeatın
____________________________
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RESEARCH OF REVERS-OSMOSIS DESALINATION TECHNOLOGY OF SEA WATER WITH USE OF
THE COMPUTER HYDRANAUTICS PROGRAM
In article the possibility of use of the computer HYDRANAUTICS program developed by firm of the USA like for a research
of revers-osmosis desalination technology of the Caspian Sea water is considered. The effectiveness of this program for reliable
calculations and obtaining new knowledge is proved.
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Xarici sabit elektrik və maqnit sahəsində yerləşən elektron tip keçiricilikli mühitlərdə daxili və xarici dayanıqsızlıqlar nəzəri
olaraq araşdırılmışdır. Daxili və xarici dayanıqsızlıq zamanı yaranan dalğaların tezlikləri, nəzəri impedansın ifadəsindən elektrik
sahəsinin analitik düsturu alınmışdır.
Açar sözlər: dalğa, rəqs, dayanıqsızlıq, impedans, elektrik sahəsi
PACS: 72.20.Jv, 78.20.Jy, 78.40. Fy, 73.50

zamanından kiçikdirsə, cərəyanın periodu domenlərin
mühiti keçmə zamanı ilə ölçülür və T=L/
(L –
nümunənin üzunluğudur). Şəkil 1-də R müqavimətinə
ardıcıl birləşmiş nümunədən sabit cərəyan buraxılır[2].
E–gərginliyini artırdıqda dövrədə sabit cərəyan pozulur və dövrədə rəqs yaranır. Bu rəqsin periodu nümunənin uzunluğu L ilə mütənasib olur. Sabit cərəyan rejiminin
pozulması Volt-Amper xarakteristikasında qırılma və sıçrayışa səbəb olur. 1964-cü ildə ingilis alimi Qann uzunluğu L≈0,1 sm olan GaAs yarımkeçirici birləşməsində, xarici elektrik sahəsinin E0≈3·103V/sm qiymətində, tezliyi
5·108÷5·109 Hers olan rəqslər müşahidə etmişdir. Bu effekt Qann effekti adlanmışdır [2]. Elektron tip keçiriciliyə
malik Ge yarımkeçiricisində L≈1sm, E0≈10V/sm qiymətində bir kilohers tezlikli [2-5] rəqslər müşahidə olunmuşdur.

Əgər elektrik elektrik yükləri mühitdə bircins paylanıbsa, mühit yüklərin paylanmasına nəzərən tarazlıq halındadır. Ixtiyari xarici təsir yüklərin paylanmasını poza
bilər və sistem tarazlıq halından qeyri-tarazlıq halına keçər. Sitem qeyri-tarazlıq halında olanda elektrik yüklərinə
görə paylanma bərabər (bircinsli) olmur. Termodinamik
tarazlığa yaxın hallarda, makroskopik sistemin halı koordinata nəzərən bircinsli olur. Mühit tarazlıqdan güclü aralana bilər. Belə hal xarici elektrik, yaxud elektrik və maqnit sahələrinin təsiri ilə ola bilər. Tarazlıqdan uzaqlaşdıqca elektrik sahəsinin (həm də maqnit sahəsinin) mühit daxilində paylanması qeyri-bircins hala keçir, yəni daxildə
elektrik sahə intensivliyinin az olan hissələrə və ona nəzərən çox olan sahələri yaranır. Bu sahələri elektrik domenləri (elektrik və maqnit domenləri) adlandırırlar [1]. Domenlər statik (hərəkət etməyən) yaxud dinamik (hərəkət
edən) ola bilirlər. Domenləri olan mühitlərdə cərəyan şiddətinin elektrik sahəsindən (elektrik və maqnit sahələrindən) asılılığı qeyri-xətti olur. Belə xarakteristikalı mühitlərdə elektromaqnit rəqslərinin əmələ gəlməsi və güclənməsi mümkün olur və mühit qeyri-tarazlıq halında olur.
Müxtəlif bərk cisimlərdə yaranan qeyri-tarazlıq halı mühitin fiziki xassələrini kəskin dəyişdirir. Domen qeyri-tarazlıq halı, mühitdə olan yükdaşıyıcıların enerji spektrinin
qiymətindən, yükdaşıyıcıların aşqar atomlar tərəfindən tutulmasından (rekombinasiya), aşqar atomlar tərəfindən
buraxılmasından (generasiya) kəskin asılı olur. Aydındır
ki, qeyri-tarazlıq halının alınmasında xarici elektrik sahəsinin (xarici elektrik və maqnit sahəsinin) qiyməti vacib
amildir. Xarici elektrik və maqnit sahələrində yerləşən
mühitlərdə yaranan qeyri-tarazlıq halları metal, yarımkeçirici və dielektriklərdə müxtəlif mexanizm vasitəsi ilə
olur. Əgər mühitdə hərəkət edən yükdaşıyıcının elektrik
sahəsinin sürəti
=
(
– dreyf sürəti, –
yürüklük, 0 – elektrik sahəsinin intensivliyinin qiyməti),
mühitdəki səs dalğalarının sürətindən (s) böyük olarsa,
( ≥ ) onda elektrik sahəsi güclü adlanır, (əks halda
≤S zəif adlanır). XIX əsrin ortalarından sonra müxtəlif
metal və yarımkeçiricilərin fiziki xassələri həm təcrübədə,
həm də nəzəri olaraq öyrənilməyə başlanıb.
Bir qayda olaraq isbat olunmuşdur ki, hərəkət edən
domenlər yarananda elektrik dövrəsində rəqs yaranır. Belə rəqslər nümunənin bir tərəfində domenin yaranması, o
biri tərəfində itməsi deməkdir. Əgər domenlərin yaranma
və yox olma zamanları, domenlərin nümunəni keçmə
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Şəkil 1.

Cərəyan rəqslərinin müşahidə olunması, mühit daxilində yaranan domenlərin hərəkətdə olmasını göstərir.
Domenlərin hərəkətləri nümunənin növündə, dövrəyə qoşulma qaydasından (yeni sərhəd şərtlərindən) kəskin asılıdır. Nümunənin dövrəyə bağlanmağı omik yaxud qeyriomik, yəni injeksiya xarakterli olmasından asılı olaraq yaranan cərəyan rəqslərinin tezliyi müxtəlif olur. Əgər
spontan yaranan rəqslər nümunənin daxilində yayılırsa,
ancaq xarici dövrədə cərəyan rəqs etmirsə (yəni cərəyan
sabitdirsə), bu, dayanıqsızlıq halı olur [3]. Nümunə daxilində rəqslər cərəyan rəqslərinin olmasına səbəb olursa,
belə dayanıqsızlıq xarici dayanıqsızlıq adlanır. Daxili və
xarici dayanıqsızlıq, aşqarlı yarımkeçiricilərdə ilk dəfə
olaraq [3-5] işlərində nəzəri olaraq öyrənilmişdir. Biz bu
nəzəri işimizdə elektron tip keçirici mühitlərdə, (metallarda, yarımkeçiricilərdə) xarici elektrik və maqnit sahəsi41
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Daxili dayanıqsızlıq: Elektron keçiricilikli mühitdə
cərəyan şiddəti, xarici elektrik və maqnit sahəsi olduqda,
aşağıdakı kimidir.

nin təsiri ilə yaranan daxili və xarici dayanıqsızlıq hallarının yaranma mexanizmini, yaranan rəqslərin tezliklərini,
daxildə yaranan dalğaların istiqamətlərini təhlil edəcəyik.
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keçiriciliyi,
,
�
,
�
keçiricilik,
0
0 1 0
0
1 0
- fokuslayıcı
keçiricilik,
0, �
0 2 0 , �0
2
=

ℎ + ∇ −

2
0

+

20�
0
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əgər 0 + kimi yazsaq, (7)-dən 2 0 0 �0 tezlikli dalğanın dayanıqsızlıq şərtinin olması yenə yürüklüyün xarici
elektrik sahəsinin təsiri ilə azalmasını tələb edir. Indi fərz
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qiymətlərində sadələşdirmək olar, onda

�

0

10 0�
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2
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=

0

�
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+

1

90 − � +
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edək ki, dalğa vektoru , � ,
müstəvisində deyil və
aşağıdakı kimi yönəlib. (5) dispersiya tənliyi aşağıdakı
kimi yazaq.

1
2
0

0

�

,

2

(9)

(9) ifadələrindən görünür ki, yaranan dayanıqsız dalğalarında Holl yürüklüyü əsas rol oynayır.
Tezliyin böyük qiymətlərində, dəyişmə cərəyanı nəzərə alınmalıdır:onda tam cərəyan aşağıdakı kimidir.
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+
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4
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+
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ℎ ℎ+ ∇ −

(10)

; �΄ = 0

(3) monoxromatik şərtini nəzərə alsaq (10) tənliklər sistemindən aşağıdakı tənliyi alırıq
2 ΄
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΄

+ 1 1
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+
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0 =
0
4
2π
;
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2
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−4

=
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10 0

+

0

= 0, ±1, ±2, ±........

Ly

Ly oxu üzrə kristalın ölçüsüdür. Daxili dayanıqsızlıq olduqda, �΄ = 0 şərtində (11) tənliyi aşağıdakı kimi olur.
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; �1 = μ 0
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μ0H

güclü maqnit sahəsində

1 [5]

,

=
ifadələri nəzərə alınmışdır,
yayılma sürətidir.
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(14)
kimi yazsaq

0,

4

4
2

0

0

2

+�

Biz burada impedansın həqiqi hissəsinin işarəsini
tədqiq edəcəyik. ∆ gərginliyinin dəyişməsi

və rəqsin amplitudu

Onda sistemdə �΄ qədər cərəyan dəyişər, yəni

=

1+

,

- tezliyi ilə yaranan dalğa

=

�
0

,

,

(18)

kimidir.
L - nümunənin ölçüsüdür.
, = ΄ , kəmiyyəti (11) tənliyindən sərhəd şərtləri vasitəsi ilə hesablanmalıdır. Xarici dayanıqsızlıq olduqda rəqsin tezliyi həqiqi
kəmiyyətdir. (11) - tənliyi inteqral-differensial tənlikdir,
ona görə onun tam həlli nümunənin uclarında dəyişən
elektrik sahəsinin ΄ 0, və ΄ �, qiymətləri məlum
olduqda mümkündür. Əslində, kontraktlarda sərhəd şərtləri də fluktuasiyaya uğraya bilər. Ona ğörə də, sərhədlərdə elektrik sahəsinə müxtəlif şərtlər yazıb, hesablanan qiymətləri təcrübə ilə müqayisə etmək olar.
Sərhədlərdə elektrik sahəsinin paylanması bircinsli
ola bilər, yəni

(15)

−

=

1−

- tezliyi ilə yaranan dalğalar aperiodikdir, artandır, yəni

+∞
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2
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0
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Tezliklə şüalanır və o enerji mənbəyinə çevrilir.
Xarici dayanıqsızlıq. İmpedans dayanıqsızlığı:
Xarici dövrədə cərəyan rəqslərini tədqiq etmək üçün, mühitin impedansını hesablamaq lazımdır. Nümunəyə kiçik
dəyişən gərginlik verilsə

�

E0
�

2

2

=

� = �0
kimi artandır, yəni sistem qeyri-tarazlıq
halındadır.
Belə halda sistem
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1 en 0 �2

ifadəsindən görünür ki,
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=

= μ0 , a ≈ b ≈ 1[6] ifadələrini (12) tənliyində nəzərə alsaq (12)-tənliyinin

burada

(14) - ifadəsini

1

1,

- elektronların effektiv temperaturu, T - kristal qəfəsin temperaturu, c - işığın boşluqda

= 2 ,
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=

΄

0,
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0,

=

0,

=

=

΄

�,

= 0,

΄

�,

= 0,

(19)

Sərhədlərdə fluktuasiya zamanı periodiklik olarsa

(17)

burada �
− tezliyinə uyğun impedansdır. İmpedansın hesablanmasında aşağıdakı üç məsələ maraq kəsb edir
1) İmpedansın həqiqi hissəsi �
=0 ,
<0
olduqda nümunə gücləndirici kimi işləyir;
2) İmpedansın sıfırlarını;
3) İmpedansın qütblərini tapmaq.

olar.
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Sərhədlərdə yükdaşıyıcıların konsentrasiyası verilibsə, Puasson tənliyinə əsasən
΄

= 0,

=0, =�

olur ki, burada − ΄ ,
ödədiyi tənliyin tərtibi, kxarici dayanıqsızlıq halında nümunədə yayılan dalğanın
vektorudur. Nümunənin impendansını hesablamaq üçün
(11) tənliyini aşağıdakı kimi yazaq

(21)

2
2

yazmaq olar (19-20-21) ifadələri.
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(27) tənliyinin həqiqi və xəyali hissəsini ayırsaq
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tutumu) müqavimətini yaradır.

�

�0

�

=−

�0

<0. Deməli nü1

(C-elektrik

-işarəsinin mənfi

olması (yəni kristalın enerji şüalandırması) φ və φ1 ifadələrinin işarələrindən asılıdır. Əgər µ və µ1 yürüklükləri
elektrik sahəsi artdıqca azalırlarsa, onda � > �1
olmalıdır.
� > 0, �1 > 0 olarsa �1 > �;
� < 0, �1 > 0 olarsa � > �1 ,
� = �1 olanda isə impedans sıfırdan keçir.

qiymətlərini

0

;
,

2

munədə tutum xarakterli

(28) ifadəsimdə yerinə yazsaq [8]
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2
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(29)- ifadələrindən məlumdur ki, �

işarələrini
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1
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�12 +�22

təcrübədə elektrik sahəsi ( 0 ) və maqnit sahəsi (H)
kəmiyyətlərinin müşahidə olunan qiymətlərini nəzərə
alacayıq. (28) - ifadəsindən görünür ki, nümunənin � ölçüsü əsas rol oynayır.

=

1

�12 +�22
γ 0 θ 2 +εU 1 0

(28)- ifadələrindən görünür ki, impedansın həqiqi və xəyali hissələrinin işarələrini birqiymətli təyin etmək mümkün deyil, ona görə də

= �΄

= 0 ΄ ,
[7] inteqralını (23) periodiklik şərtini nəzərə almaqla inteqrallasaq və
=�
�΄olduğunu nəzərə alsaq

(23)

onda (26)-ifadəsi aşağıdakı kimidir

burada

,

alariq.

1

΄

2

�

(22)- şərtinin xüsusi hallarıdır. (19-20-21) və (22) şərtləri
ayrı-ayrılıqda nəzəri tədqiq olunmalııdır. Biz impedansı
periodiklik şərti ödəndikdə hesablayacağıq, yəni [2]
΄

+

1

olur. (24) - tənliyinin həllindən
kompleks dalğa
vektorunu tapmaq lazımdır. (24) - tənliyi
-ə ğörə kvadratik olduğundan, (24) - tənliyinin tam həlli aşağıdakı
kimidir.
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4π σ 0
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hesablayaq.
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ifadəsinin mənfi qiymətində

−

=0 [8] tənliyindən şüalanan enerjinin tezliyini
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2

=

4

0

²(� − �1)

�0

− � + �1

(30)

NƏTİCƏLƏR.

ifadəsindən görünür ki, dövrəyə qoşulan R müqavimətini n - tip keçiricikli keçirici mühitlərdə, xarici elektrik və
dəyişməklə (ω2 > 0 şərti daxilində) müxtəlif tezlikli şüa- maqnit sahələrinin perpendikulyar yönəlməsi ilə dayanıqlanma almaq olar. Nümunə daxilində dəyişən E/ və n/ kə- sız elektromaqnit dalğaları yaranır. Maqnit sahəsinin
miyyətləri aşağıda göstərilən şəkildə zamandan asılı olaH>c qiymətində bu dalğaların tezlikləri hesablanmışdır.
raq fluktuasiya edir. A amplitudu A~e t [9], >0 şərtində Nümunə daxilində yayılan dalğaların istiqamətlərindən
artan olur, ancaq bu artma yükdaşıyıcıların yürüklüklərini asılı olaraq şüalanma tezlikləri dəyişir. Belə halda olan
elektrik sahəsindən asılı olaraq azalması prosesi dayanan- nümunələrdən istənilən tezliyi əldə etmək mümkündür.
da sabitləşir. Xarici elektrik sahəsindən alınan enerji art- Daxildə yaranan dalğalar eninə olarsa, yəni ⊥ � ʹ hasidıqca, elektronlar keçiricilikdə az iştirak edirlər. Bu me- li sıfırdan fərqli halı üçün nəzəri tədqiqat mürəkkəbdir,
xanizm impedans dayanıqsızlığında tezliyin (30) ifadəsi ancaq vacibdir.
ilə təyin olunan qiyməti ilə başlanır. Bu şərtlə ki, Ud>S olmalıdır.
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INSTABILITY ALONG WAVES IN MEDIA OF THE SAME CONDUCTIVITY TYPE
External and internal instabilities in conducting media of electronic type located in external constant electric and magnetic
fields are considered. The wave frequencies appearing at internal and external instability are calculated. The analytical expression of
the electric field is obtained from the theoretically impedance expression.
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QƏBULEDİCİ SİSTEMLƏRİN PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMASI
E.Ə. KƏRİMOV
Milli Aerokosmik Agentliyi, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu,
S.S. Axundov küç. 1, Az-1115
S.N. MUSAYEVA
Azərbaycan Texniki Universiteti, H. Cavid pros. 23, AZ-1073
E-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru
Tədqiqatlar göstərir ki, siqnal toplanan qəbuledicilər üçün soyudulan diafraqm vasitəsi ilə ekranlaşdırma təmin olunmalıdır.
Həssas elementə düşən fon şüalanmasının apertur bucağı şüalanma qəbuledicisində obyektin toplanan şüalanmasının apertur bucağından o qədər də böyük olmamalıdır.
Açar sözlər: Skanedici sistemlər, skanetməyən sistemlər, elektron-optik çevirici, foton qəbulediciləri, İQ - diapazon, şüalanma qəbulediciləri, şüalanma mənbəyi.
UOT: 535.317
PACS: 72.10.-d

Qeyri-monoxromatik şüalanma üçün siqnal-küy münasibəti:

Yarımkeçiricili bərk cisim təsvir qəbuledicili İQ –
diapazonlu optik-elektron qəbuledici sistemlərini istilik
görüntülü sistemlərə, elektron-optik çeviricilər və ya fotoelektron vakuum qəbuledici-ötürücü tipli foton qəbulediciləri istifadə edən sistemləri isə, adətən, gücə görüntülü cihazlara aid edilir. Baxılan işdə yalnız birinci növ
çoxelementli şüalanma qəbulediciləri sistemləri nəzərdən
keçiriləcəkdir.



US
A
 0   S   R   , T1  d 
U N U N 0

Adətən, S(λ) – mütləq volt həssaslığı yerinə gətirilmiş aşkaretmə qabiliyyəti istifadə olunur:

1. SKANEDİCİ SİSTEMLƏR

1

D*  ( Af ) 2

Tutaq ki, giriş bəbəyinin effektiv sahəsi A0 və fokus
məsafəsi F – olan optik sistemdən L – məsafədə özünü
T1 – temperaturlu mütləq qara cisim kimi aparan şüalanma mənbəyi yerləşmişdir. Şüalanma mənbəyi hər-hansı
fon üzərində müşahidə olunur ki, bu fonun da şüalanması
T0 – temperaturlu mütləq qara cismin şüalanması kimidir.
Optik sistem tərəfindən toplanan və şüalanma qəbuledicisinə düşən şüalanmanın spektral seli:

R   , T1  A0 2
R   , T1  A0
,
P   
L 
2
L


1
pth

(4)

burada, A – həssas elementin sahəsi, sonralar isə sadəlik
üçün a – tərəflərə malik kvadrat; Δf – siqnal və küyün
güclənməsinin elektron traktının buraxma zolağının eni;
pth – şüalanmanın siqnal-küy nisbəti vahidə bərabər olduqda energetik selidir. S (λ) =US/pS olduğundan, onda:

 U 
U
 N
pth      S 
 S    U S U N S   

(1)

qəbuledicidən götürülən siqnal isə:

US  S    S  

(3)

(5)

və

R   , T1  Ao



D*    

(2)

burada, S(λ) – qəbuledicinin mütləq volt həssalığı, V/Vt;
R(λ, T1) – T1 temperaturunda mütləq qara cismin şüalanması selinin spektral sıxlığı, Vt/sm2∙mkm; ω – qəbuledici
sistemin ani görmə sahəsi bucağıdır (qəbuledicinin ayrı
elementinin apertur bucağı).

A f
 S  
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(6)

Bu halda siqnal-küy nisbəti üçün (3) ifadəsi aşağıdakı şəklə düşəcəkdir:



U S A0
1
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Optik-elektron cihazların elektron traktının buraxma zolağının optimal qiyməti qəbuledici sistemin təyinatından
və həmçinin, siqnal və küyün spektral xarakteristikalarından asılıdır. Adətən, siqnal tərəfindən tutulan tezlik zolağı ilə uzlaşan buraxma zolağına malik süzgəc istifadə olunur. Birinci yaxınlaşmada qəbul etmək olar ki, Δf –
zolağının eni müşahidə olunan τe – istilik mənzərəsinin
ayrılmasının bir elementinə uyğun gələn zamanla aşağıdakı nisbətə uyğun olaraq bağlı olacaqdır:

f 

c

e

,

burada, c – vahid tərtibində hər-hansı sabitdir. Nəzərə alsaq ki, ani görmə sahəsi bucağı şüalanma qəbuledicisinin
həssas elementinin bucaq ölçüsünə bərabərdir:



a2
F2

(9)

onda, T1 – temperaturlu hədəfin istilik təsvirinin T0 –
temperaturlu fonda kontrastını təyin edən fərq siqnalı:

(8)

1
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Kiçik ΔT = T1 – T0 << T1, T0 temperatur kontrastlığında inteqralaltı fərq ifadəsi [dR (λ,T)/dT]ΔT – differensial
fərqlə əvəz oluna bilər və istilik kontrastı üçün olan ifadə aşağıdakı şəklə düşər:
1
2

*
dR   , T 
A0 a Dmax
U
 T 
  S  
 d
1
UN
dT
2 2
0
F c


D*   
, S(λ) – şüalanma qəbuledicisinin
S  
nisbi spektral xarakteristikasıdır.
Ayrılmanın bir elementinə düşən τe – zamanı kadrın
tk – müddəti və ω - ani görmə sahəsinin bucağı və Ω –
tam müşahidə bucaqlarının nisbəti ilə təyin olunur:

e 

*
burada, Dmax


(11)

m
tk ,


(12)

burada, n=MxN – qəbuledicinin çoxelementli matrisasında elementlərin tam sayı; M – sətirlərin; N – isə sütunların sayıdır.
Beləliklə, kontrast siqnal:
1

dR   , T 
D* A   nt  2
U
 T  max 0   k    S   
 d .
F
UN
dT
 c  0

(13)

və ya BLİP - rejim) maksimal mümkün olan qiymətə
bərabər, və ya ona çox yaxındır:

Təyinatından asılı olaraq qəbuledici sistemin konstruksiyası zamanı tk - kadr müddəti, Ω – tam müşahidə sahəsi, ω – ani baxış bucağı və həmçinin, ΔT – obyekt və
fonun temperaturlar fərqi qiymətləndirilir. c – parametri
də qiymətləndirilir, belə ki, bu parametr sistemin funksional təyinatı ilə ilə müəyyən olunur. Beləliklə, verilmiş
siqnal-küy nisbətini təmin etmək üçün, qəbuledici sistemin işlənilməsi zamanı yalnız A0, F, D*(λ) kəmiyyətləri
variasiya oluna bilər.
Optik sistemin giriş dəliyinin A0 – ölçülərinin böyüməsi qəbuledici sistemin kütlə və qabaritlərinin kəskin
artmasına gətirir ki, bu da heç də həmişə yolverilən olmur. A0 –ın dəyişməz qaldığı zaman fokus məsafəsinin
kiçilməsi optik sistemdə aberrasiyaların artmasına, onun
mürəkkəbləşməsinə və, bunlarla bərabər, mənfi hadisələrin vacibliyinə gətirir. Ona görə də, qəbuledicinin optik
sisteminin A0/F – nisbi dəliyi, faktiki olaraq, əvvəlcədən
verilmiş kəmiyyət olur. Düzgün konstruksiya olunmuş
qəbuledici sistemlərdə şüalanma qəbuledicisinin D*(λ)–
gətirilmiş aşkaretmə qabiliyyəti fon şüalanması fluktuasiyaları ilə təyin olunan (OФ fonu ilə məhdudlanan rejim
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Insttute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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(14)

burada, h – Plank sabiti; c0 – işıq sürəti; 0 – şüalanma
çevrilməsinin kvant effektivliyi; QB – həssas elementə
düşən fon şüalanmasının intensivliyidir.
Beləliklə, tədqiqatçının idarə edə biləcəyi bütün
parametrlər (h – dan başqa) özlərinin maksimal qiymətlərinə ya bərabərdir, ya da ona yaxın qiymətlər alır və
müasir qəbuledici sistemlərdə siqnal-küy nisbətinin kifayət qədər artırılması üçün, faktiki olaraq yalnız bir imkan
vardır – çoxelementli şüalanma qəbuledicisində elementlərin n – sayını artırmaq lazımdır.
Əgər çoxelementli fotoqəbuledici qurğunun hazırlanma xüsusiyyətlərini və funksiyalarını nəzərə almasaq
və tədqiqatçının ixtiyarında istənilən tələb olunan sayda
elementə malik çoxelementli qəbuledicilərin oldu]unu
qəbul etsək, matrisada maksimal mümkün olan element48

QƏBULEDİCİ SİSTEMLƏRİN PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMASI

lərin sayı matrisaların qəbuledici sistemlərdə tətbiq
olunması xüsusiyyətləri ilə təyin olunacaq.
Düzgün konstruksiya olunmuş qəbuledici sistemlərdə yerinə yetirilən əsas şərtlərdən biri qəbuledici elementin küyünün siqnalın oxunması və gücləndirilməsi
elektron sxemlərinin küylərindən böyük olmasıdır. Küylərin toplandığı Δf zolağın eni matrisada elementlərin soruşma tezliyi ilə təyin olunur. Axırıncı isə, öz növbəsində, kadrın müddətindən və matrisada kadr müddətində
soruşulan elementlərin sayından asılıdır. Nəticədə, tədqiqatçının tk - kadr müddəti və ilkin gücləndiricinin küyü
kimi ilkin verilənləri zamanı matrisada maksimal mümkün olan elementlərin sayı avtomatik olaraq qərarlaşacaqdır.

1

 A 2 S  
T *      
 ti  U N

burada, ti – həssas elementdə yükün toplanma müddətidir.
(15) və (6)-nı müqayisə edərək görürük ki, skan
etməyən ti - “toplanma müddəti” parametrinə skanedici
sistemin τe/c =1/Δf parametri uyğun gəlir. Əgər birinci
faktiki olaraq kadr müddətinə bərabərdirsə, (12) ilə təyin
olunan ikinci, matrisada olan elementlərin sayından
asılıdır və ik -ya yaxınlaşır.
D*(λ) -un yerinə T*(λ) – daxil edilməsi əvvəlcədən
verilmiş və skanedici sistemlərin xarakteristikalarını təsvir edən ifadələri skan etməyən sistemlərin uyğun xarakteristikalarını təsvir etməyə imkan yaradır. Belə ki, skanedici sistemdə siqnal-küy nisbətini təyin edən (7) ifadəsi
əvəzinə

2. SKAN ETMƏYƏN SİSTEMLƏR
Qəbuledicilərin fotoelektrik xassələrini təsvir etmək
üçün ani təsirli qəbuledicilərin parametrlərinə çox yaxın
parametrlərdən istifadə etmək qəbul olunur. Ani təsir qəbuledicilərin gətirilmiş aşkaretmə qabiliyyətinə (6) analoji olaraq siqnal toplanması olan qəbuledicilərdə həssaslığı aşağıdakı kəmiyyətlə xarakterizə edirlər:

1
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ΔT << T olduqda, obyektin istilik təsvirinin fona nəzərən
kontrastını təyin edən (11) ifadəsi əvəzinə isə

*
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T *  
, S(λ) – şüalanma qəbuledicisinin
S  

pS 

U N  0ti AQB  .

(17)

hc0



özək tərəfindən

nisbi spektral xarakteristikasıdır.
Ani təsir qəbulediciləri kimi, siqnal dolma qəbulediciləri də küyləri fon şüalanması fluktuasiyaları ilə təyin
olunan şərtlərdə mümkün olan maksimal həssaslığa malik
olur. Bu halda küy (elektronların sayı ilə ölçülən) fon
şüalanması selinin udulması hesabına fotohəssas özəklə
toplanmış yük daşıyıcıların sayının kvadrat kökünə bərabərdir:
1
2

1
2
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ifadəsindən fon fluktuasiyaları ilə məhdudlanma şərtləri
daxilində T*(λ) – in qiymətini təyin edirik:
1

T*(λ) – in qiymətini (16) – da yerinə qoyub (1) və (19)- u
da nəzərə alsaq:


(20)

1
2

 A  S    A  1 US
T *      
   
 ti  U N
 ti  pS U N

(18)

1

1

(19)

qədər siqnal toplanarsa (həmçinin, elektronların sayı ilə
ölçülən), onda,

0ti AQS   
 A 2
 0     2
T *      
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QS A

U S  0ti AQS   

Əgər özəyin obyektdən energetik şüalanma seli ilə
şüalanması zamanı

 US 


 UN 

(15)

(22)

Bu ifadə göstərir ki, fonla məhdudlanma rejimində
dolma qəbuledicisi, əgər siqnalın dolma müddəti böyük
olarsa, yüksək siqnal-küy nisbətini təmin edə bilər.
Dolma müddətinin maksimal qiymətini təyin edən
başlıca faktor yükün toplandığı potensial çuxurun t0 –
dolma müddətidir. Dolma müddəti öz növbəsində potensial çuxurun tutumundan və onun dolma sürətindən asılıdır. Verilmiş sərhəd həssaslığını təmin etmək halı zamanı
siqnalın dolma müddəti potensial çuxurun dolma

(23)

49
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müddətindən böyük olarsa, göstərilən sərhəd həssaslığı
baxılan dolma qəbuledici vasitəsi ilə potensial çuxurların
dolub daşmasını istisna edən xüsusi tədbirlər görülməsə
realizə oluna bilməz.
MDY – özəyin potensial çuxurunun dolma müddətini aşağıdakı ifadə ilə qiymətləndirmək olar:
0

� ��
� 2

=

mələr göstərir ki, atmosferin İQ – şəffaflığının qısa və
uzun dalğalı pəncərələri üçün qəbuledicilərin potensial
çuxurlarının dolması müddətləri 10 dəfələrlə fərqlənir,
məsələn, ≈10-2 san və ≈4∙10-4san λ= 4mkm və λ= 12mkm
zamanı uyğun olaraq. Yaxın İQ – və görmə şüalanma qəbuledicilərinin potensial çuxurlarının dolma müddətləri
isə daha çox fərqlənir, belə ki, spektrin görünən diapazonunda 300 K temperaturda ətraf fonun məxsusi şüalanmasının intensivliyi çox kiçikdir.
Əgər qəbuledici sistem fonda minimal ΔT – temperatur fərqi olan T0 – temperaturlu mütləq qara cismin şüalanması kimi şüalanan obyektin aşkarlanması üçün istifadə edilirsə, verilmiş siqnal-küy nisbətinin ΔU/UN – realizasiyası üçün ti – dolma müddətinin qiyməti fon şüalanması ilə potensial çuxurların dolması müddətindən küçik
olmalıdır.

(24)

0 �� ∙

burada, Nmax = 1012el∙sm-2 – silisium MOY – kondensatorda doldurulması mümkün olan elektronların maksimal
sıxlığı; Qλ – 300 K temperaturda mütləq qara cismin şüalanmasının spektral sıxlığı
(λ = 4mkm olduqda
6∙1015 foton∙sm-2∙san-1∙mkm-1, λ = 12 mkm olduqda isə
1,7∙1017 foton∙sm-2∙san-1∙mkm-1); – fon şüalanmasının
qəbulediciyə düşdüyü apertur bucağıdır. Qiymətləndir___________________________
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CALCULATION OF RECEIVING SYSTEM PARAMETERS
The detail screening by cooled diafragms should be supplied for receivers with signal accumulation. The angular aperture in
which the phonon radiation influences on sensitive element souldn’t essentially exceed the angular aperture in which the object
radiation accumulates on radiation receiver.
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P
p0001

paketli işləmə

batch processing

p0002

paleoiqlim

paleoclimate

p0003

paleoiqlimşünaslıq

paleoclimatology

p0004

paleomaqnetizm

paleomagnetism

p0005

paleotemperatur

paleotemperature

p0006

palladium

palladium

p0007

panxromatik lövhə

panchromatic plate

p0008

panoram qəbuledicisi

panoramic receiver

p0009

pantelefon

pantelephone

p0010

panteleqraf

pantelegraph

p0011

pantoqraf

pantograph

p0012

panxromatik emulsiya

panchromatic emulsion

p0013

panxromatik təbəqə

panchromatic film

p0014

Papin qazanı

Papin's machine

p0015

parabolalar düsturu

parabolic rule for integration

p0016

parabola

parabola

p0017

parabolik altqrup

parabolic subgroup

p0018

parabolik antenna

parabolic antenna

p0019

parabolik çevirmə (çevrilmə)

parabolic transformation

p0020

parabolik əksetdirici

parabolic reflector

p0021

parabolik güzgü

parabolic mirror

p0022

parabolik həndəsə

parabolic geometry

p0023

parabolik interpolyasiya

parabolic interpolation

p0024

parabolik koordinatlar

parabolic coordinates

p0025

parabolik nöqtə

parabolic point

p0026

parabolik orbit

parabolic orbit

p0027

parabolik silindr

parabolic cylinder

p0028

parabolik spiral

parabolic spiral
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p0029

parabolik sürət

parabolic velocity

p0030

parabolalar metodu

method of parabolas

p0031

paraboloid kondensor

paraboloid condenser

p0032

paradoks

paradox

p0033

parafin

paraffin, alkanes

p0034

parafin yastıq

paraffin cushion

p0035

parahal

parastate

p0036

parahelium

parahelium

p0037

parahidrogen

parahydrogen

p0038

paraksial elektron şüası

paraxial electron ray

p0039

paraksial oblast

paraxial region

p0040

paraksial şüa

paraxial ray

p0041

paralel

parallel

p0042

paralel birləşmə

p0043

paralel düz xətlər

parallel connection, shunt
connection
parallel lines

p0044

paralel əks rabitə

parallel feedback

p0045

paralel element

parallel element

p0046

paralel əyrilər

parallel curves

p0047

paralel hesablama maşını

parallel computer

p0048

paralel həyəcanlanma

parallel excitation

p0049

paralel işləmə

parallel processing

p0050

parallel translation

p0051

paralel köçürmə, paralel
yerdəyişmə
paralel koordinatlar

p0052

paralel lövhəli plastomer

parallel-plate plastometer

p0053

paralel modulyasiya

parallel modulation

p0054

paralel müqavimət

parallel resistance

p0055

paralel proeksiya

parallel projection

p0056

paralel qüvvələr

parallel forces

p0057

paralel qüvvələr mərkəzi

center of parallel forces

p0058

paralel reaksiyalar

parallel reactions

p0059

paralel rəqslər

parallel vibration

p0060

paralel rezonans

parallel resonance

p0061

paralel rezonans konturu

parallel resonance circuit

p0062

paralel rezonans tezliyi

parallel resonance frequency

p0063

paralel sarğı

parallel winding

p0064

paralel seçmə

parallel access

p0065

paralel spin

parallel spin

p0066

paralel şüa

parallel ray

p0067

paralel summator

parallel adder

p0068

paralel sxem

parallel circuit

p0069

paralel toplama (cəmləmə)

parallel addition

parallel coordinates
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p0070

paralel tutum

parallel capacitance

p0071

paralel ötürmə

parallel transmission

p0072

paralel yadda saxlayan qurğu

parallel storage

p0073

parallel feeding

p0074

paralel təminetmə
(qidalandırma)
paralel yük

p0075

paralel zolaq

parallel band

p0076

paralellik

parallelism

p0077

paralellik bucağı

angle of parallelism

p0078

paralellik haqda aksiom

axiom of parallels

p0079

parallaks

parallax

p0080

parallaks bucağı

parallax angle

p0081

parallaktik bucaq

parallactic angle

p0082

parallaktik ellips

parallax ellipse

p0083

parallaktik hərəkət

parallactic motion

p0084

parallaktik qeyri-bərabərlik

parallactic inequality

p0085

parallaktik qurğu

parallactic setting

p0086

parallaktik üçbucaq

astronomical triangle

p0087

parallelepiped

parallelepiped

p0088

paralleloqram

parallelogram

p0089

paralleloqram qaydası

parallelogram law

p0090

paraloqizm

paralogism

p0091

paramaqnetik

paramagnetic substance

p0092

paramaqnetizm

paramagnetism

p0093

paramaqnit atom

paramagnetic atom

p0094

paramaqnit cisim

paramagnetic body

p0095

paramaqnit dispersiyası

paramagnetic dispersion

p0096

paramaqnit doyma

paramagnetic saturation

p0097

paramaqnit faza

paramagnetic phase

p0098

paramaqnit hal

paramagnetic state

p0099

paramaqnit ion

paramagnetic ion

p0100

paramaqnit kristal

paramagnetic crystal

p0101

paramaqnit kristalda mazer

paramagnetic crystal maser

p0102

paramaqnit maddə

paramagnetic substance

p0103

paramaqnit metal

paramagnetic metal

p0104

paramaqnit qarışıq

paramagnetic impurity

p0105

paramaqnit relaksasiya

paramagnetic relaxation

p0106

paramaqnit rezonans udulma

p0107

paramaqnit rezonans

paramagnetic resonance
absorption
paramagnetic resonance

p0108

paramaqnit səpilmə

paramagnetic scattering

p0109

paramaqnit qavrayıcılıq

paramagnetic susceptibility

p0110

parametrizasiya

parametrization

p0111

parametr, modul

module, parameter

parallel load
(
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p0112

parametrik dayanıqsızlıq

parametric instability

p0113

parametrik diod

parametric diode

p0114

parametrik effekt

parametric effect

p0115

parametrik əyrilər

parametric curves

p0116

parametrik generasiya

parametric oscillation

p0117

parametrik generator

parametric oscillator

p0118

parametrik gücləndirici

parametric amplifier

p0119

parametrik güclənmə

parametric amplification

p0120

parametrik həyəcanlanma

parametric excitation

p0121

parametrik işıq generatoru

optical parametric oscillator

p0122

parametrik lüminessensiya

parametric luminescence

p0123

parametrik proqramlama

parametric programming

p0124

parametrik qarşılıqlı təsir

parametric interaction

p0125

parametrik rezonator

parametric resonator

p0126

parametrik səpilmə

parametric scattering

p0127

parametrik tənlik

parametric equation

p0128

parametrik təsəvvür

parametric representation

p0129

parametron

parametron

p0130

paramorfizm

paramorphism

p0131

paraselen dairə

paraselenic circle

p0132

paraxor

parachor

p0133

parazit (tüfeyli) tutum

parasitic capacitance

p0134

parazit effekt

parasitic effect

p0135

parazit element

parasitic element

p0136

parazit ferromaqnetizm

parasitic ferromagnetism

p0137

parazit müqavimət

parasitic resistance

p0138

parazit rəqslər

parasitic oscillation

p0139

parazit şüalanma

p0140

parazit tranzistor

parasitic radiation, spurious
radiation
parasitic transistor

p0141

parazit zəbt etmə

parasitic capture

p0142

parazit, tüfeyli

parasitic

p0143

parçalama, hissələrə ayırma,
xırdalama, kiçiltmə

fission, splitting, grinding

p0144

parhelik dairə

parhelic circle

p0145

parıltı, parıltı (cila)

p0146

parlaq işıq

luster, flash; gleam, flare, glow,
radiance
bright light

p0147

parlaq nəhəng

bright giant

p0148

parlaq səth

bright surface

p0149

parlaqlığı tənzimləmək

brightness control

p0150

parlaqlığın modulyasiyası

brilliance modulation

p0151

parlaqlığın özbaşına
tənzimlənməsi

automatic brightness control

(

(

,

),
),

,

,
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p0152

parlaqlıq

brightness, lightness

,

p0153

parlaqlıq əyrisi

light curve

p0154

parlaqlıq pirometri

luminance pyrometer

p0155

parlaqlıq siqnalı

luminance signal

p0156

parlaqlıq temperaturu

brightness temperature

p0157

parlaqlıq ziddiyyəti (kontrast)

luminance contrast

p0158

parnik effekti

greenhouse effect

p0159
p0160

parsek
parsial dalğa

parsec
partial wave

p0161

parsial dalğa amplitudu

partial-wave amplitude

p0162
p0163

parsial dalğaların səpilmə
amplitudu
parsial dalğaların səpilməsi

partial wave scattering
amplitude
partial wave scattering

p0164

parsial elastiklik

partial elasticity

p0165

parsial kəsik

partial cross-section

p0166

parsial molyar kəmiyyət

partial molar quantity

p0167

parsial potensial

partial potential

p0168

parsial potensial temperaturu

partial potential temperature

p0169

parsial proses

partial process

p0170

parsial rəqs

partial oscillation

p0171

parsial təzyiq

partial pressure

p0172

parsial təzyiqlər qanunu

law of partial pressures

p0173

parsial ton

partial tone

p0174

parsial valentlik

partial valency

p0175

parsial yaşama müddəti

partial lifetime

p0176

partlamanın aşağı həddi

lower explosion limit

p0177

partlama hüdudu (həddi)

explosion limit

p0178

partlamaq

burst

p0179

partlayıcı maddə

explosive

p0180

partlayıcı qarışıq

explosive mixture

p0181

partlayış

explosion

p0182

partlayış dalğası

air-blast, blast wave

p0183

partlayış dekompressiyası

explosive decompression

p0184

partlayış istiliyi

heat of explosion

p0185

partlayış metodu

explosion method

p0186

partlayış reaksiyası

explosive reaction

p0187

parçalayan qüvvə

decomposing force

p0188

pas

rust

p0189

Paşen qanunu

Paschen's law

П

p0190

Paşen seriyası

Pashen series

П

p0191

Paşen-Bak effekti

Paschen—Back's effect

p0192

Paskal qanunu

Pascal law

p0193

Paskal tərəzisi

Pascal balance

p0194

Paskal üçbucaqlısı

Pascal's triangle

(

(

)

,

П

-Б

П
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p0195

paslanmayan polad

stainless steel

p0196

passat

trade wind

p0197

passat cəbhə

trade wind front

p0198

passat inversiyası

trade-wind inversion

p0199

passiv antenna

passive antenna

p0200

passiv dəmir

passive iron

p0201

passiv dördqütblü

passive four-terminal network

p0202

passiv element

passive element

p0203

passiv hal

passive state

p0204

passiv metal

passive metal

p0205

passiv müqavimət

passive resistance

p0206

passiv peyk

passive satellite

p0207

passiv qravitasiya kütləsi

passive gravitational mass

p0208

passiv spektr

passive spectrum

p0209

passiv sxem

passive circuit

p0210

passivasiya cərəyanı

passivation current

p0211

passivator

passivator

p0212

passivation potential

p0213

passivlənmə potensialı,
passivləşdirən potensial
passivləşdirmə

p0214

passivlik

passivity

p0215

patina

patina

p0216

patron (elektrik)

key holder

p0217

Pauli matrisası

Pauli matrix

П

p0218

Pauli prinsipi

Pauli principle

П

p0219

Pauli tənliyi

Pauli equation

p0220

Pauli paramaqnetizmi

Pauli paramagnetism

p0221

paundal

poundal

p0222

payız gecə-gündüz bərabərliyi

autumnal equinox

p0223

autumnal equinoctial point

p0224

payız gecə-gündüz bərabərlik
nöqtəsi
paylanma əmsalı

p0225

paylanma əyrisi

distribution curve

p0226

paylanma funksiyası

partition function

p0227

paylanma qanunu

partition law

p0228

paylanma sıxlığı

distribution density

p0229

paylanmanın ən son həddi

limit distribution

p0230

paylanmış əks rabitəli lazer

distributed feedback laser

p0231

paylanmış induktivlik

distributed inductance

p0232

paylanmış parametrlərli
gücləndirici
paylanmış parametrlərli dövrə

distributed amplifier

paylanmış sabitlərə ləngimə
xətti

distributed constant delay line

p0233
p0234

,

(

)

,

,

,
,

passivation

(

distribution coefficient

distributed constant circuit
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p0235

paylanmış şüalanmalar

distributed radiation

p0236

paylanmış tutum

distributed capacity

p0237

paylanmış yük

distributed load

p0238

paylama (bölmə) əmsalı

separation factor

p0239

paylayıcı

distributor; spreader

p0240

paylayıcı (distributiv) qanun

distribution law

p0241

paylayıcı halqa

traffic circle

p0242

paylayıcı qutu

p0243

paylayıcı sistem

dispatch box, distributor box ,
switch box
distribution system

p0244

paylayıcı xromatoqrafiya

partition chromatography

p0245

paz

wedge

p0246

pazlı fotometr

wedge photometer

p0247

pazlı spektroqraf

wedge spectrograph

p0248

pazşəkilli lövhə

wedge-shaped plate

p0249

Peano aksiomu

Peano's axiom

p0250

Peano əyrisi

Peano curve

p0251

pedal

treadle, pedal

p0252

pedion

pedion

p0253

Pekle ədədi

Peclet number

p0254

Pekle kriterisi

Pekle's criterion

p0255

pekulyar hərəkət

peculiar motion

p0256

pekulyar ulduz

peculiar star

p0257

pelenqator

direction-finder

p0258

Pell tənliyi

Pell's equation

p0259

Peltye effekti

Peltier effect

p0260

Peltye əmsalı

Peltier coefficient

p0261

Peltye hadisəsi

Peltier phenomenon

p0262

penetrometr

penetrometer

p0263

Peninq manometri

penning vacuum gauge

p0264

Penniq effekti

Pennig effect

p0265

pentan termometri

pentane thermometer

p0266

pentada

pentad

p0267

pentan lampası

safety-lamp

p0268

pentaprizma

pentagonal prism

p0269

pentaqon-dodekaedr

pentagonal dodecahedron

p0270

pentaqram

pentagram

p0271

pentaqamma-funksiya

pentagamma function

p0272

pentaqrid

pentagrid tube

p0273

pentaqrid çevirici

pentagrid converter

p0274

pentasferik koordinatlar

pentaspherical coordinates

p0275

peptidli rabitə

peptide linkage

p0276

peptizasiya

peptisation

p0277

pentod

pentode

p0278

pentodlu gücləndirici

pentode amplifier

(

)

П
П
,
П
П

П
П
П
П
П
П
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p0279

pərçim deformasiyası

work hardening

p0280

pərçimləmə (pərçim etmə),
deformasiya bərkiməsi
pərdə (qulaq pərdəsi)

strain hardening

p0282

perfokartla giriş, perfokartda
giriş məlumatları

card input

p0283

perfokart

punched card

p0284

card reader

p0285

perfokartdan hesablamaq üçün
qurğu
perfokartın verilməsi

p0286

perfolent kodu

punched tape code

p0287

perforasiya

perforation

p0288

perforator

perforator

p0289

periastr

periastron

p0290

periastron

periastron

p0291

periferik görmə

peripheral [indirect] vision

p0292

periheliumun uzunluq dairəsi

longitude of perihelion

p0293

perigey

perigee

p0294

perigey qabarmaları

perigee tides

p0295

perigey hündürlüyü

perigee altitude

p0296

perihelium

perihelion

p0297

perihelium məsafəsi

perihelion distance

p0298

periklin ekiz tayı

pericline twin

p0299

perimərkəzin arqumenti

argument of perihelion

p0300

pərin (qanadın) nisbi eni

blade-width ratio

p0301

periodik

periodic

p0302

periodik (dövrü) dəyişmə

periodic change

p0303

periodik (dövrü) rəqs

periodic oscillation

p0304

periodik dalğalar

periodic waves

p0305

periodik dəyişən ulduz

periodic variable

p0306

periodik distillyasiya

batch distillation

p0307

periodik fokuslama

periodic focusing

p0308

periodik funksiya

periodic function

p0309

periodik həll

periodic solution

p0310

periodik hərəkət

periodic motion

p0311

periodik həyəcanlanma

periodic perturbation

p0312

periodik kometa

periodic comet

p0313

periodik kəsilməz kəsr

recurring continued fraction

p0314

periodik konsentrasiya
polyarizasiyası

periodic concentration
polarization

p0315

periodik maqnit sahəsi

periodic magnetic field

p0316

periodik matrisa

period matrix

p0317

periodik onluq kəsr

periodical decimal

p0281

(

)

,

diaphragm, film , membrane
(

,
,

(

card feed

)

)
(

)

(
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p0318

periodik orbit

periodic orbit

p0319

periodik potensial

periodic potential

p0320

periodik qızma

periodic heating

p0321

periodik qrup

periodic group

p0322

periodik qüvvə

periodic force

p0323

periodik reaksiya

periodic reaction

p0324

periodik rəqslər

periodic oscillation

p0325

periodik sahə

periodic field

p0326

periodik sərhəd şərtləri

periodic boundary conditions

p0327

periodik sistem

periodic system

p0328

periodikliyə yaxın funksiya

almost-periodic function

-

p0329

periodikliyə yaxın sistem

almost-periodic system

-

p0330

periodiklik

periodicity

p0331

periodiklik modulu

periodicity modulus

p0332

periodiklik teoremi

periodicity theorem

p0333

periodometr

period meter

p0334

periodoqram

periodogram

p0335

periqalakti

perigalacticon

p0336

periqlyasial iqlim

periglacial climate

p0337

periskop

periscope

p0338

peritektik

peritectic

p0339

peritektik nöqtə

peritectic point

p0340

peritektik quruluş

peritectic structure

p0341

peritektoidik reaksiya

peritectoid reaction

p0342

peritektik temperatur

peritectic temperature

p0343

perkolyator

percolator

p0344

perlit

pearlite

p0345

permaloy

permalloy

p0346

permeametr

permeameter

p0347

permendür

permendur

p0348

peroksid

peroxide

p0349

perovskit

perovskite

p0350

perovskit növlü quruluş

perovskite structure

p0351

perpendikulyar

perpendicular

p0352

perpendikulyar rəqs

perpendicular vibration

p0353

perpendikulyar zolaq

perpendicular band

p0354

perpendikulyarın əsası

foot of perpendicular

p0355

perpendikulyarlıq şərti

condition of perpendicularity

p0356

perqament

parchment

p0357

perqament kağızı

butter-paper, parchment

p0358

Perren düsturu

Perren formula

p0359

Perseidlər

Perseids

p0360

perseptron

perceptron

(

)

,

П
П
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p0361

perspektiv

perspective

p0362

perspektivli əks etdirmə

perspective mapping

p0363

perspektivli vəziyyət

perspective position

p0364

pertunaks

pertunax

p0365

petrologiya

petrology

p0366

peyk

satellite

p0367

peyk orbiti

satellite orbit

p0368

peykaltı nöqtə

subsatellite point

p0369

Pfund seriyası

Pfund's series

p0370

Pifaqor teoremi

Pythagorean theorem

p0371

pik

peak

p0372

pik sahəsi

peak area

p0373

Pikerinq seriyası

Pickering series

p0374

pik eni

peak width

p0375

pik hündürlüyü

peak height

p0376

piknometr

specific gravity bottle

p0377

piknozond

pycnosonde

p0378

pikofarad

picofarad

p0379

piksaniyəli impuls

picosecond pulse

p0380

piksaniyəli quruluş

picosecond structure

p0381

piktoqram

pictogram

p0382

pillə, dərəcə

jog

p0383

pilləli dissosiasiya

step dissociation

p0384

pilləli doldurulma

stepwise pumping

p0385

pilləli fotometr

variable-diaphragm photometer

p0386

pilləli funksiya

step function

p0387

pilləli güzgü

graded mirror

p0388

pilləli ionlaşma

step ionization

p0389

pilləli keçid

step junction

p0390

pilləli maqnitlənmə

step magnetization

p0391

pilləli paz

step wedge

p0392

pilləli polimer

ladder polymer

p0393

pilləli qəfəs

step lattice, stepped lattice

p0394

pilləli qrafik

step-formed graph

p0395

pilləli sarğı

stepped winding

p0396

pilləli spektroskop

echelon spectroscope

p0397

pillə-pillə həyəcanlanma

stepwise excitation

p0398

pinakoid

pinewood

p0399

pinç-effekt

pinch effect

p0400

pinositoz

pinocytosis

p0401

pinta

pint

p0402

pion

pion

p0403

pipet, damcıtökən

pipette

p0404

piqment rəngi

pigment color

П

(
П
(

П

(
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,

,
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p0405

piramida

pyramid

p0406

Pirani manometri

Pirani gauge, Pirani manometer

p0407

piranometr

pyranometer

p0408

pirgeometr

pyrgeometer

p0409

pirheliometr

pyrheliometer

p0410

piritin quruluşu

pyrite structure

p0411

piroelektrik

pyroelectricity

p0412

piroelektrik effekt

pyroelectric effect

p0413

piroelektrik kristal

pyroelectric crystal

p0414
p0415

pirofon
pirofor

pyrophon
pyrophorus

p0416

pirofor xəlitəsi

pyrophoric alloy

p0417

piroklastik axın

pyroclastic flow

p0418

piroklastik material

pyroclastic material

p0419

piroklastik süxur

pyroclastic rock

p0420

pirometalşünaslıq

pyrometallurgy

p0421

pirometr

pyrometer

p0422

piroqen reaksiya

pyrogenetic reaction

p0423

pirostat

pyrostat

p0424

pirrotin

pyrrhotite

p0425

pis (keyfiyyətsiz) metal

base metal

p0426

pis həndəsə

poor geometry

p0427

pisein

pizeine

p0428

Pito borusu

Pitot's tube

p0429

pittinq korroziya

pitting corrosion

p0430

pyezometr

piezometer

p0431

pyezometriya

piezometry

p0432

planar tranzistor

planar transistor

p0433

planet

planet

p0434

planet aberrasiyası

planetary aberration

p0435

planet orbiti

planet orbit

p0436

planetoqrafik koordinatları

planetographic coordinates

p0437

planet sistemi

planetary system

p0438

planetar albedo

planetary albedo

p0439

planetar dalğa

planetary wave

p0440

planetar dövran, sirkulyasiya

planetary circulation

p0441

planetar dumanlıq

planetary nebula

p0442

planetar hərəkət

planetary motion

p0443

planetar sərhəd qatı

planetary boundary layer

p0444

planetarium

planetarium

p0445

planet elonqasiyası

elongation

p0446

planetin peyki

moon

p0447

planetlərarası fəza

interplanetary space

p0448

planetlərarası maqnit sahəsi

interplanetary maqnetik field

П

,

П
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p0449

planetlərarası mühit

interplanetary matter

p0450

planetlərarası plazma

interplanetary plasma

p0451

planetlər fizikası

planetophysics

p0452

planetlərdən pr sessiya

planetary precession

p0453

planetlərin görünən hərəkəti

apparent planet motion

p0454

planetlərin hərəkəti

planetary motion

p0455

planetşünaslıq

planetology

p0456

planimetr

planimeter

p0457

planimetriya

plane geometry

p0458

planisfera

planisphere

p0459

Plank funksiyası

Plank function

p0460

Plank sabiti

Planck's constant

p0461

Plankın şüalanma qanunu

Planck's law of radiation

p0462

planlaşdırılan uçuş

gliding flight

p0463

planlaşdırma

glide

p0464

planlaşdırma bucağı

gliding angle

p0465

planlaşdırma sürəti

gliding speed

p0466

planlaşdırmanın uzaqlığı

gliding distance

p0467

planşet

plane-table

p0468

plante

plante

p0469

planyor

glider

p0470

plastifikator

plasticizer

p0471

plastik əyinti

plastic bending

p0472

plastik axın

plastic flow

p0473

plastik cisim

plastic body

p0474

plastik dağılma

plastic collapse

p0475

plastik deformasiya

p0476

plastik hal

plastic deformation, plastic
strain
plastic state

p0477

plastik histerezis

plastic hysteresis

p0478

plastik kütlə

plastic

p0479

plastmass ssintilyator

plastic scintillator

p0480
p0481

plastik maddə
plastik oblast

plastic material
plastic region

p0482

plastik-elastik xassələr

plastico-elastic properties

p0483

plastiklik

plasticity

p0484

plastiklik dərəcəsi

degree of plasticity

p0485

plastiklik tənliyi

plasticity equation

p0486

plastiklik həddi

limit of plasticity

p0487
p0488

plastometr
plastik kütləvi işıq süzgəci

plastometer
plastic filter

p0489

platimetr

platymeter

p0490

platin

platinum

p0491

platin elektrodu

platinum electrode

p0492

platin suyuna çəkilmiş platin

platinized platinum

П
П
П
(

.)

,

,

,

,
-

(

62

)

FİZİKİ TERMİNLƏR VƏ İFADƏLƏR

p0493

platin tənəkəsi

platinum tin

p0494

platin vahidi

platinum unit

p0495

platin xəlitəsi

platinum alloy

p0496

platinləmə

platinum plating

p0497

platinləşdirilmiş qara mina

platinum black

p0498
p0499
p0500

platin termometr
platinotron
plazma

platinum thermometer
platinotron
plasma

p0501
p0502

plazma fizikası
plazma halı

plasma physics
plasma state

p0503

plazma rəqsləri

plasma oscillation

p0504

plazma tezliyi

plasma frequency

p0505

plazmanın təzyiqi

plasma pressure

p0506

plazma zərrəciyi

plasma particle

p0507

plazmalı raket

plasma rocket

p0508

plazmalı borucuq

plasma tube

p0509

plazmalı aerodinamik boru

plasma wind tunnel

p0510

plazmalı dalğa

plasma wave

p0511
p0512
p0513

plazmalı dalğa daşıyan
plazmalı rezonans
plazmalı şırnaq

plasma waveguide
plasma resonance
plasma jet

p0514

plazmalı soba

plasma furnace

p0515

plazmalı toplu

plasma gun

p0516

plazma dayanıqsızlığı

plasma instability

p0517

plazma diamaqnetizmi

plasma diamagnetism

p0518

plazmanın diaqnostikası

plasma diagnostics

p0519

plazma dinamikası

plasma dynamics

p0520

plazmanın injeksiyası

plasma injection

p0521

plazmanın qızması

plasma heating

p0522

plazmanın saxlanması

confinement of plasma

p0523

plazmanın tarazlıq halı

plasma balance

p0524

plazmatik membran

plasma membrane

p0525
p0526

plazmoid
plazmatron

plasmoid
plasmatron

p0527

pleoxroik şəfəq (örtük)

pleochroic halo

p0528
p0529
p0530
p0531
p0532
p0533
p0534
p0535

pletizmoqraf
plisdinatron
plistron
pleoxroizm
Pluton
plutonium
plutonium reaktoru
plutoniumu istehsal edən
reaktor

plethysmograph
plisdynatron
plistron
pleochroism
Pluto
plutonium
plutonium reactor
plutonium production reactor

,
,

,

,

,
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p0536
p0537

plüvioqraf
pnevmatik

p0538

pnevmatik maşın

pluviograph
pneumatic, air-operated;
compressed-air
pneumatic machine

p0539

pnevmatik mühərrik

air engine

p0540

pnevmatik servomexanizm

pneumatic servomechanism

p0541

pnevmatik sistem

pneumatic system

p0542

pnevmatik tənzimləmə

pneumatic control

p0543
p0544
p0545

pnevmatik tormoz
pnevmatoliz
Pokkels effekti

pneumatic brake
pneumatolysis
Pockels effect

p0546
p0547
p0548
p0549
p0550
p0551
p0552
p0553
p0554

Pokkels özəyi
polad
polad maqnit
polibirləşmə
polidispers sistem
polidisperslik
polielektrolit
polikondensasiya
polikonik proyeksiya

Pockels cell
steel
steel magnet
polyaddition
polydisperse system
polydispersity
polyelectrolyte
polycondensation
polyconic projection

p0555
p0556
p0557

polikristal
polikristallik
polikristallik bərk cisim

polycrystal
polycrystalline
polycrystalline solid

p0558

polikristallik cisim

polycrystalline body

p0559

polikristallik ferrit

polycrystalline ferrite

p0560

polikristallik təbəqə

polycrystalline film

p0561

polikristallik maddə

polycrystalline substance

p0562

polikristallik material

polycrystalline material

p0563

polikristallik silisium

polycrystalline silicon

p0564

polikristallik yarımkeçirici

polycrystalline semiconductor

p0565

polimer

polymer

p0566

polimer izomorfizmi

polymeric isomorphism

p0567

polimer yarımkeçirici

polymer semiconductor

p0568

polimerin quruluşu

polymer structure

p0569

polimerizasiya istiliyi

heat of polymerization

p0570

polimerizasiya katalizatoru

polymerization catalyst

p0571

polimerizasiya temperaturu

polymerization temperature

p0572

polimerizasiya kinetikası

polymerization kinetics

p0573

polimerizasiya təşəbbüsçüsü

polymerization initiator

p0574

polimerlər kimyası

polymer chemistry

p0575

polimerlərin fiziki xassələri

physical properties of polymers

p0576

polimerlərin mexaniki xassələri

p0577

polimerizasiya dərəcəsi

mechanical properties of
polymers
degree of polymerization

p0578

polimerizasiyanın orta dərəcəsi

mean degree of polymerization
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p0579

polimerizasiya

polymerization

p0580

polimerizasiya inqibitoru

polymerization inhibitor

p0581

polimerlik

polymerism

p0582
p0583

polimer homoloqlar
polimolekulyar adsorbsiya

polymer homologues
multilayer adsorption

p0584

polimolekulyar təbəqə (qat)

multimolecular layer

p0585

polimolekulyarlıq

polymolecularity

p0586

polimorf hal

polymorphic state

p0587

polimorf çevrilmə

polymorphic transition

p0588

polimorf modifikasiya

polymorphic transformation

p0589

polimorfizm

polymorphism

p0590

polinomial paylanma

multinomial distribution

p0591

polinomial təsvir (təsəvvür)

polynomial representation

p0592

polinomial yaxınlaşma

polynomial approximation

p0593

polinukleotid

polynucleotide

p0594

poliqamma funksiya

polygamma-function

p0595

poliqonizasiya (çoxbucaqlılıq)

polygonization

p0596

polimerizasiya reaksiyası

polymerization reaction

p0597

polisintetik ekiz

repeated twin

p0598

polisom

polysome

p0599

polispast

polyspast, tackle

p0600

politrop, politropik əyri

polytrope, polytropik curve

p0601
p0602
p0603

politropik atmosfer
politropik əmsal
politropik proses

plytropik atmosphere
polytropik index
polytropic process

p0604

politropik dəyişmə

polytropic change

p0605

politropik sıxılma

polytropic compression

p0606

polixətti forma

multilinear form

p0607

polixord

polychord

p0608

polixroizm

pleochroism

p0609

polixromatik

polychromatic

p0610

polixromatik işıq

polychromatic light

p0611

polixromator

polychromator

p0612

polonium

polonium

p0613
p0614
p0615

polodi
polyar, polyar diaqram, polar
əyri
polyar adsobsiya

polhode
polar, polar diagram, polar
curve
polar adsorption

p0616

polyar birləşmə

polar compound

p0617

polyar boru

polar tube

p0618

polyar cəbhə

polar front

p0619

polyar dairə

polar circle

p0620

polyar dar və dayaz dərə

polar trough

p0621

polyar dəyişmə

polar transformation
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p0622

polyar diametr

polar diameter

p0623

polyar dielektrik

polar dielectric

p0624

polyar ətalət momenti

polar moment of inertia

p0625

polyar forma

polar form

p0626

polyar gecə

polar night

p0627

polyar hava kütləsi

polar air mass

p0628

polyar həlledici

polar solvent

p0629

polyar hipermüstəvi

polar hyperplane

p0630

polyar işıqlanma zonası

auroral zone

p0631

polyar kondensator

polar capacitor

p0632

polyar koordinatlar

polar coordinates

p0633

polyar kristal

polar crystal

p0634

polyar maddə

polar substance

p0635

polyar maye

polar liquid

p0636

polyar molekul

polar molecule

p0637

polyar müstəvi

polar plane

p0638

polyar ön tərəfli şırnaq axın

polar-front jet stream

p0639
p0640

polyar orbit
polyar planimetr

polar orbit
polar planimeter

p0641

polyar proyeksiya

polar projection

p0642

polyar qaz

polar gas

p0643

polyar qrup

polar group

p0644

polyar rabitə

polar bond

p0645

polyar radius

polar radius

p0646

polyar şapka

polar cap

p0647

polyar şəfəq (parıltı)

aurora

p0648

polyar şərq küləkləri

polar easterlies

p0649

polyar sistem

polar system

p0650

polyar şüalar, polyar

polar rays, polar

p0651

polyar tənlik

polar equation

p0652

polyar tetraedr

polar tetrahedron

p0653

polyar tropofasilə

polar tropopause

p0654

polyar üçbucaq

polar triangle

p0655

Polyar ulduz (Qütb ulduzu)

Polaris, Polar star

p0656

polyar vektor

polar vector

p0657

polyarimetr

polarimeter

p0658

polyarimetriya

polarimetry

p0659
p0660

polyariskop
polyaristrobometr

polariscope
polaristrobometer

p0661

polyariton

polariton

p0662

polyarizasiyalı qlukometr

polarized glucometer

p0663

polyarizasiya

polarization

p0664

polyarizasiya bucağı

polarization angle

p0665

polyarizasiya cərəyanı

polarization current

(

),

П
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p0666

polyarizasiya dalğası

polarization wave

p0667

polyarizasiya dərəcəsi

degree of polarization

p0668

polyarizasiya diaqramı

polarization diagram

p0669

polyarizasiya donuqluğu

polarization fading

p0670

polyarizasiya dreyfi

polarization drift

p0671

polyarizasiya effekti

polarization effect

p0672

polyarizasiya elektrik yükü

polarization charge

p0673

polyarizasiya əyrisi

polarization curve

p0674

polyarizasiya faktoru

polarization factor

p0675

polyarizasiya fotometri

polarization photometer

p0676

polyarizasiya gərginliyi

polarization voltage

p0677

polyarizasiya işıq süzgəci

polarizing filter

p0678

polyarizasiya komponenti

polarization component

p0679

polyarizasiya matrisası

polarization matrix

p0680

polyarizasiya mikroskopu

polarizing microscope

p0681

polyarizasiya modulyasiyası

polarization modulation

p0682

polyarizasiya müqaviməti

polarization resistance

p0683

polyarizasiya müstəvisi

polarization plane

p0684
p0685

polyarizasiya müstəvisinin
fırlanması
polyarizasiya potensialı

rotation of the polarization
surface
polarization potential

p0686

polyarizasiya prizması

polarizing prism

p0687
p0688

polyarizasiya sabiti
polyarizasiya spektri

permanent polarization
polarization spectrum

p0689

polyarizasiya spektrometri

polarization spectrometer

p0690

polyarizasiya vektoru

polarization vector

p0691

polyarizasiya vuruğu

polarization factor

p0692

polyarizator

polarizer

p0693

polarizer

p0694

polyarizələşdirən əlavə,
polyarizator
polyarizə olunan elektrod

p0695

polyarizəedəici sahə

polarizing field

p0696

polyarizə edilmiş dielektrik

polarized dielectric

p0697

polyarizə olunmamış rele

nonpolarized relay

p0698

polyarizə olunmuş dalğa

polarized wave

p0699

polyarizə olunmuş dəstə

polarized beam

p0700

polyarizə olunmuş işıq

polarized light

p0701

polyarizə olunmuş müxtəliflik

polarized variety

p0702

polyarizə olunmuş neytron

polarized neutron

p0703

polarized neutron beam

p0704

polyarizə olunmuş neytronlar
dəstəsi
polyarizə olunmuş şüa

p0705

polyarizələşmə

polarizability

p0706

polyarizələşmə anizotropluğu

polarizability anisotropy

,

,

,

polarizable electrode

polarized beam
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p0707

polyarizasiya apparatı

polarization apparatus

p0708

polyarizələşmə ellipsoidi

polarizability ellipsoid

p0709

polyarizələşmə tenzoru

polarizability tensor

p0710

polyarlıq effekti

polarity effect

p0711

polyaroid

polaroid

p0712

polyaron

polaron

p0713

polyaroqraf

polarograph

p0714

polyaroqrafik analiz (təhlil)

polarographic analysis

p0715

polyaroqrafik dalğa

polarographic wave

p0716
p0717
p0718
p0719
p0720
p0721
p0722
p0723
p0724
p0725

polyaroqram
polyaroqrafiya
pondermotor (tərpədici) qüvvə
ponsel
populyasion genetika
populyasiya
porfiroblast
porozimetr
porşen
porşen membranı

polarogram
polarography
ponderomotive force
poncelet
population genetics
population
porphyroblast
porosimeter
piston
piston membrane

p0726

porşenli hidravlik dempfer

dashpot

p0727

porşenli kompressor

reciprocating compressor

p0728

porşenli manometr

piston pressure gauge

p0729

porşenli nasos

piston pump

p0730

post-polimerizasiya

postpolymerization

p0731

postsinaptik membran

postsynaptic membrane

p0732

postulat

postulate

p0733

potamologiya

potamology

p0734

potensial

potential

p0735

potensial axın

potential flow

p0736

potensial basqı (zor)

position head

p0737

potensial blok

potential block

p0738

potensial çəpər

potential barrier

p0739

potensial çüxur

potential hole

p0740

potensialın enməsi (düşməsi)

potential drop

p0741

potensial əmsal

coefficient of potential

p0742

potensial enerji

potential energy

p0743

potensial sahə

potential field

p0744

potensial funksiyası

potential function

p0745

potensial hədd (hüdud)

p0746

potensial nəzəriyyəsi

potential threshold, potential
edge
potential theory

p0747

potensial qradiyenti

potential gradient

p0748

potensial qüvvə

concervative force

p0749

potensial sabit

potential constant

p0750

potensial səthi

potential surface

,
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p0751

potensial səpilmə

potential scattering

p0752

potensial əyri

potential curve

p0753

potensial səviyyəsi

potential level

p0754

potensial temperatur

potential temperature

p0755

potensial yeşik

potential box

p0756
p0757

potensialın anod düşgüsü, anod
effekti
potensialın katod düşgüsü

anode potential fall, anode
effect
cathode potential fall

p0758

potensialın ölçülməsi

potential measurement

p0759

potensiallar fərqi

p0760

potensiometr

electric potential difference,
voltage
potentiometer

p0761

potensiometrik titrləmə

potentiometric titration

p0762

potensiometriya

potentiometer

p0763

poto-boru

perspiration-tube

p0764

polyarizasiya xarakteristikası

polarization characteristic

p0765

Poytinq vektoru

Pointing vector

p0766

pozitiv

positive

p0767

pozitiv xəyal

positive image

p0768

pozitron

positron

p0769

pozitron dağılma

positron decay

p0770

pozitron radioaktivlik

positron radioactivity

p0771

pozitronium

positronium

p0772

pozulma

detuning

p0773

pozulmuş tarazlıq

broken equilibrium

p0774

praksinoskop

praxinoscope

p0775

praktik astronomiya

practical astronomy

p0776

praktik vahid

practical unit

p0777

Prandtl ədədi

Prandtl number

p0778

proqramın vəziyyəti haqda söz

program status word

p0779

protonun spini

proton spin

p0780

prazeodim

praseodymium

p0781

predikat

predicate

p0782

predikatlar məntiqi

predicate logic

p0783

prepolimer

prepolymer

p0784

presbiopiya

presbyopia

p0785

presession hərəkət

precession

p0786

presession (rentgen) kamera

precession camera

p0787

presessiya

precession

p0788

presessiya tezliyi

precessional frequence

p0789

presinaptik membran

presynaptic membrane

p0790

presizion ampermetr

precision ammeter

p0791

presizion kolorimetr

precision colorimeter

p0792

presizion ölçü cihazı

precision instrument

p0793

presizion termometr

precision thermometer
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p0794

presizion tezlikölçən

precision frequency meter

p0795

presizionluq

precision

p0796
p0797

presizion sayğac
presləmə

precision counter
pressing

p0798

primar ideal

prime ideal

p0799

primar qrup

primary group

p0800

primitiv (ibtidai) qrup

primitive group

p0801

primitiv elementar özək

primitive unit cell

p0802

primitiv özək

primitive cell

p0803

primitiv rekursiv funksiya

primitive-recursive function

p0804

primitiv tənlik

primitive equation

p0805
p0806

prizma
prizma ilə astrolyabiya

prism
planispheric prism, prismatic
astrolabe

p0807

prizmalı monoxromator

prism monochromator

p0808

prizmalı spektrometr

prism spectrometer

p0809

prizmalı spektroqraf

prism spectrograph

p0810

prismatic chamber

p0811

prizmatik kamera (prizma
şəkilli)
prizmatik qabitus

p0812

prizmatik spektr

prismatic spectrum

p0813

prizmatik spektroqraf

prism spectrograph

p0814

prizmatik spektroskop

prism spectrograph

p0815

prizmatik boru

prismatic tube

p0816

probvurma təhlili (analizi)

assaying

p0817

prob vurulmuş tərəzilər

assay balance

p0818

prob vurulmuş ton

assay ton

p0819

problem proqramı

problem program

p0820

problem-istiqamətlənmiş dil

problem-oriented language

p0821

profil

aerofoil

p0822

profil müqaviməti

profile drag

p0823

profilin orta xətti

center line of aerofoil

p0824

profilli kalibr

profile gauge

p0825

projektor

searchlight

p0826
p0827
p0828

prometium
promotor
Proni sıxacı

promethium
promotor
Proni pressure

p0829

propaqator

propagator

p0830

propeller

propeller

p0831

proporsial hissə

proportional part

p0832

proporsial tənzimləmə

proportional control

p0833

proporsial paylama

proportional distribution

p0834

proporsial pərgar

proportional compass

p0835

proporsial sayğac

proportional counter

,

-
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p0836

proporsial zəifləmə

proportional reduction

p0837

proporsionallıq həddi

limit of proprotionality

p0838

proporsionallıq işarəsi

proportionality sign

p0839
p0840

proporsiya
proporsional zəiflədici

proportion
proportional reducer

p0841

proqnostik tənlik

prognostic equation

p0842
p0843

proqnoz
proqram

forecasting
program

p0844

proqram adresi

program address

p0845

proqram dili

programming language

p0846

proqram əmri

program instruction

p0847

proqram lenti

program tape

p0848

proqram parametri

program parameter

p0849
p0850

proqram perfokartı
proqram vahidi

program card
program unit

p0851
p0852

proqram yükləyən
proqramın başlanğıc
yüklənməsi
proqramın dayandırılması

program loader
initial program loading

program description
program-controlled interrupt

p0856
p0857

proqramın təsviri
proqramla idarə olunan
dayandirilma
proqramlama sistemi
proqramlaşdırma

p0858

proqramlı tənzimləmə

program control

p0859

proqramlı qoşucu (çevirici)

programmed switch

p0860

proqressiv açma

progressive scanning

p0861

prosedur-yönəlmiş dil

procedure-oriented language

p0862

proses

process

p0863
p0864
p0865

prosessor
protaktinium
protektorların korroziyası

processor
protactinium
sacrificial corrosion

p0866
p0867
p0868
p0869
p0870
p0871

protolitik reaksiya
proton
proton akseptoru
proton halı
proton komponenti
proton maqnit rezonansı

protolytic reaction
proton
proton acceptor
proton state
proton component
proton magnetic resonance

p0872
p0873
p0874

proton rezonansı
proton mikroskopu
proton donoru

proton resonance
proton microscope
proton donor

p0875

proton sinxrotronu,
sinxrofazotron

proton synchrotron,

p0876

proton mühiti

protonosphere

p0877

proton xətti sürətləndiricisi

linear proton accelerator

p0878

protonların səpilməsi

proton scattering

p0853
p0854
p0855

,
,

,

program interrupt

-

programming system
programming
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p0879
p0880

protonların təcili
proton sürətləndiricisi

proton acceleration
proton accelerator

p0881

protonlu reaksiya

proton reaction

p0882

proton-neytron qarşılıqlı təsiri

proton-neutron interaction

-

p0883

proton-neytron səpilməsi

proton-neutron scattering

-

p0884

protona yaxınlıq (oxşarlıq)

proton affinity

p0885

proton-proton reaksiyası

proton-proton reaction

-

p0886

proton-proton səpilməsi

proton-proton scattering

-

p0887

proton parçalanması

proton decay

p0888

protonun kütləsi

proton mass

p0889

protonun maqnit momenti

proton magnetic moment

p0890

protonun sükunət kütləsi

proton rest mass

p0891

protonun təpməsi

proton recoil

p0892

protoplanet

protoplanet

p0893

protoplazma

protoplasm

p0894

prototip

prototype

p0895

prototropiya

prototropy

p0896

protuberans, püskürtü

prominence

p0897

proyeksiya

projection

p0898

proyeksiya apparatı

projector

p0899

proyeksiya fonarı

cowl projector, projector

p0900

proyeksiya lampası

projection lamp

p0901

proyeksiya matrisası

projection matrix

p0902

proyeksiya mikroskopu

projection microscope

p0903

proyeksiya müstəvisi

projection surface

p0904

proyeksiya obyekti

projection lens

p0905

proyeksiya operatoru

projection operator

p0906

proyeksiya şkalası

projection scale

p0907

proyeksiyaedici linza

projection lens

p0908

proyektiv həndəsə

projective geometry

p0909

proyektiv çevrilmə

projective transformation

p0910

proyektiv müxtəliflik

projective manifold

p0911

proyektiv deformasiya

projective deformation

p0912

proyektiv əksolunma

protective mapping

p0913

proyektiv fəza

projective space

p0914

proyektiv hüdud (hədd)

protective limit

p0915

proyektiv koordinatlar

projective coordinates

p0916

proyektiv müstəvi

projective plane

p0917

proyektiv ölçü

projective dimension

p0918

proyektiv rabitəlik

projective connection

p0919

proyektiv sistem

projective system

p0920

proyektiv təsəvvür (təsvir)

projective representation

p0921

proyektiv uyğunluq

projective correspondence

p0922

proyektiv xətti element

protective line element

p0923

proyektiv-diferensial həndəsə

projective differential geometry
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p0924

proyektləmə (lahiyələmə)

,

design
,

p0925

proyektor

projector

p0926

psevdoadiabat

pseudoadiabat

p0927

psevdoadiabatik proses

pseudoadiabatic process

p0928

psevdoanalitik funksiya

pseudoanalytic function

p0929

psevdoasimmetriya

pseudoasymmetry

p0930
p0931

psevdomüxtəliflik
psevdoekvivalent temperatur

pseudomanifold
pseudo-equivalent temperature

p0932

psevdoelliptik inteqral

pseudoelliptic integral

p0933

psevdofotoqrafik effekt

pseudophotographic effect

p0934

psevdofunksiya

pseudofunction

p0935

psevdoheksaqonal kristal

pseudohexagonal crystal

p0936

psevdoəmr

pseudoinstruction

p0937
p0938

psevdokristal
psevdomayeləşdirmə

pseudocrystal
fluidization

p0939

psevdometrik bərabərlik

pseudometric uniformity

p0940

psevdometrik fəza

pseudometric space

p0941

psevdometrizik

pseudometrizable

p0942

pseudounimolecular reaction

p0943
p0944

psevdomonomolekulyar
reaksiya
psevdomorfoz
psevdomorfoz əvəzetmə

p0945

psevdoölçülük

pseudomerism

p0946

psevdoplastiklik

pseudoplasticity, alloy steel

p0947

psevdopotensial

pseudopotential

p0948

psevdoqrup

pseudogroup

p0949

psevdoradius

pseudoradius

p0950

psevdoregistr

pseudoregister

p0951

psevdosfera

pseudosphere

p0952

psevdosimmetriya

pseudosymmetry

p0953

psevdoskalyar

pseudoscalar

p0954

psevdoskalyar kəmiyyət

pseudoscalar quantity

p0955

psevdoskalyar mezon

pseudoscalar meson

p0956

psevdoskalyar qarşılıqlı təsir

pseudoscalar interaction

p0957

psevdoskalyar rabitə

pseudoscalar coupling

p0958

psevdoskalyar zərrəcik

pseudoscalar particle

p0959

psevdotenzor

pseudotensor

p0960

psevdotəsadüfi ədədlər

pseudorandom numbers

p0961

psevdovektor

pseudovector

p0962

psevdovektor kəmiyyət

pseudovector quantity

p0963

psevdovektor qarşılıqlı təsir

pseudovector interaction

p0964

psevdovektor rabitə

pseudovector coupling

pseudomorphosis
substitution pseudomorphism
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p0965

psixrometr

wet-and-dry bulb hygrometer

p0966

psixrometrik cədvəl

psychrometric chart

p0967

psixrometrik düstur

psychrometric formula

p0968

psixrometrik sabit

psychrometric constant

p0969

psofometr

psophometer

p0970

psofometrik elektrik hərəkət
qüvvəsi

psophometric electromotive
force

p0971

Puasson əmsalı

Poisson's ratio

p0972

Puasson inteqralı

Poisson integral

p0973

Puasson mötərizələri

Poisson's bracket

p0974

Puasson prosesi

Poisson process

p0975

Puasson tənliyi

Poisson's equation

p0976

Puassonun cəm düsturu

Poisson's summation formula

p0977
p0978

puaz
Puazeyl axını

poise
Poiseuille's flow

p0979

Puazeyl qanunu

Poiseuille's law

p0980

püskürmə

eruption

p0981

püskürtülü tufan (qasırğa)

tornado prominence

p0982

Pulfrix fotometri

Pulfrich photometer

p0983

Pulfrix refraktometri

Pulfrich refractometer

p0984

pulsasiya

pulsation

p0985

pulsasiya cərəyanı

current

p0986

pulsasiya edən axın

pulsating flow

p0987

pulsasiya edən gərginlik

pulsating voltage

p0988

pulsasiya edən hava-reaktiv
mühərriki

pulse jet

p0989

pulsasiya edən qaynama

bumping

p0990

pulsasiya edən ulduz

pulsating star

p0991

pulsasiya faizi

ripple percentage

p0992

pulsasiya edən hərəkət

pulsating motion

p0993

pulverizasiya

pulverization

p0994

pulverizator

atomizer, spray

p0995

Purkinye hadisəsi

Purkinje phenomenon

p0996

puta

crucible

p0997

pyezo

piezo

p0998

pyezoelektrik

piezoelectricity

p0999

pyezoelektrik əmsal

piezoelectric coefficient

p1000

pyezoelektrik kristal

piezoelectric crystal

p1001

pyezoelektrik akselerometr

piezoelectric accelerometer

p1002

pyezoelektrik başcıq

piezoelectric cartridge

p1003

pyezoelektrik dəyişdirici

piezoelectric transducer

p1004

pyezoelektrik effekt

piezoelectric effect

p1005

pyezoelektrik element

piezoelectric element

p1006

pyezoelektrik generator

piezoelectric oscillator

П
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p1007

pyezoelektrik keramika,
pyezokeramika

piezoelectric ceramics

p1008

pyezoelektrik manometr

piezoelectric manometer

p1009

pyezoelektrik material

piezoelectric material

p1010

pyezoelektrik mikrofon

piezoelectric microphone

p1011

pyezoelektrik modul,
pyezomodul
pyezoelektrik rezonator,
pyezorezonator

piezoelectric modulus

p1013

pyezoelektrik sabit

piezoelectric constant

p1014

pyezoelektrik səsazaldan

crystal pickup

p1015

pyezoelektrik süzgəc

piezoelectric filter

p1016

pyezoelektrik vibrator

piezoelectric vibrator

p1017

pyezoelektrik vibrometr

piezoelectric vibrometer

p1018

pyezoelektrik səsyüksəldən

piezoelectric loudspeaker

p1019

pyezoelektrometr

piezoelectometer

p1020

pyezokristal

piezoelectric crystal

p1021

pyezokvars

piezoelectric quartz

p1022

pyezokvars etalonu

piezoelectric etalon

p1023

pyezokvars rəqs

piezoelectric oscillation

p1024

pyezokvars saat

piezoelectric clock/watch

p1025

pyezomaqnit effekt

piezomagnetic effect

p1026

pyezometr

piezometer

p1027

pyezometriya

piezometry

p1028

pyezomüqavimət

piezoresistance

p1029

pyezomüqavimət effekti

piezoresistance effect

p1030

pyezomüqavimət əmsalı

piezoresistance coefficient

p1031

pyezorezistiv element

piezoresistive element

p1032

pyezotropiya

piezotropy

p1033

pyezoyarımkeçirici

piezoelectric semiconductor

p1012

piezoelectric resonator
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S.Ġ. Mehtiyeva, A.Ġ. Ġsayev, R.Ġ. Ələkbərov, H.Ġ. Məmmədova
As-Ge-Se HALKOGENĠD ġÜġƏVARĠ YARIMKEÇĠRĠCĠ SĠSTEMLƏRĠNĠN STURUKTURU VƏ FĠZĠKĠ
PARAMETRLƏRĠ
İşdə rentgen şüalarının difraksiyası təcrübələri əsasında As-Ge-Se şüşəvari sisteminin lokal quruluş parametrləri (orta nizam
oblastında kvaziperiod və korrelyasiya uzunluğu) təyin olunmuş və fiziki parametrlərin (sıxlıq, qablaşma əmsalı, kiplik, molyar
həcmin orta qiyməti, cütləşməmiş elektronların sayı, kohessiv enerji) orta koordinasiya ədədindən və atomlar arasında kimyəvi
rabitənin xarakterini müəyyyənləşdirən R parametrindən asılılıqları müəyyənləşdirilmişdir. Filips-Torp və Tiçi nəzəriyyələrinin
nəticələri tətbiq olunmaqla sızıntı astanasına uyğun gələn kimyəvi tərkiblər və onların yüksək gərginlikli, izostatik gərginlikli, elastik
şüşə halları müəyyənləşdirilmişdir.

A.Ç. Ġzmaylov
SPEKTRAL REZONANSLARIN GENĠġLƏNMƏSĠNĠN AZADILMASININ YENĠ ÜSULU

Boşalmış qaz mühitində atomların (molekulların) uzunmüddətli kvant səviyyələri arasındakı keçidlərdə doplersiz udulma
rezonanslarının genişlənməsinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasının yeni üsulu təklif olunur. Bu üsul əsas halda olan atomların qeyd
olunan işıq dəstəsindən təcrid olunmuş əlavə şüalanma ilə əvvəlcədən optiki doldurulmasına əsaslanır. Təklif olunan üsul yüksəkayırdedimli atom (molekulyar) spektroskopiyada, həmçinin tezlik və zaman standartlarında tətbiq oluna bilər.

S.T. Əzizov, O.A. Əliyev
QLĠTSĠNĠN SUDA MƏHLULUNUN UDULMASININ
DĠELEKTRĠK DĠSPERSĠYASININ TƏHLĠLĠ
Glisinın suda məhlulunun 20-50°C dərəcə temperaturda beş tezlikdə santimetr diapazonunda ölçülən kompleks dielektrik sabitin təhlili aparılmışdır.
Ədəbiyyatda verilmiş digər tezliklərin nəzərə alınması ilə dielektrik spektrlər öyrənilib və tədqiq olunub.

Sevda Abdullayeva, Gülnaz Qəhrəmanova, Rasim Cabbarov, Cesare Frigeri
HVPE və MOVPE VASĠTƏSĠLƏ YETĠġDĠRĠLƏN SEMĠPOLAR GaN ġABLONUNUN
və InGaN KVANT ÇUXURLARININ TƏDQĠQĠ
Bu işdə yarımpolyar GaN şablonu sapfir altlıq üzərində HVPE vasitəsilə və yarımpolyar InGaN kvant çuxurları isə həmin
GaN/sapfir şablonu üzərində MOVPE vasitəsilə yetişdirilmişdir. Sapfir təbəqələr üzərində yetişən semipolar GaN strukturlarının
kristal keyfiyyətinin aşağı olmasını və səth defektlərinin səbəblərini aydınlaşdırmaq üçün biz GaN şablonunu və InGaN kvant
çuxurlarını müqayisəli tədqiq etmişik. Mikroskopik analizlər vasitəsilə müəyyən olunmuşdur ki, InGaN kvant çuxurlu nümunənin
səthində müşahidə olunan təpəciklərin (deffektlər) sayı GaN şablonunun səthinə nisbətən daha çoxdur. TEM şəkilləri göstərir ki, 1ci kvant çuxurundan başlayaraq nümunənin səhtinə doğru kvant çuxurlarında indiumun konsentrasiyası x=0.197-dən x=0.200-ə qədər
azalır. Həyəcanlandırıcı mənbənin gücünun artması ilə aparılan fotolüminessensiya ölçmələrində piklərin vəziyyətində
(dalğauzunluğu) sürüşmə müşahidə olunmur, lakin temperaturu 16K-dən 300K-ə qədər dəyişərək aparılan ölçmələrdə piklərin
maksimumuna uyğun dalğauzunluqları əhəmiyyətli dərəcədə uzun dalğa oblastına tərəf sürüşür.

Z.M. Zöhrabbəyova, Ə.Ġ. Ələkbərov, V.K. Kəzimova, H.X. Əjdərov
ƏRĠNTĠ ZOLAQ ÜSULU ĠLƏ ALINAN InSb-GaSb BƏRK MƏHLUL MONOKRĠSTALLARINDA
KOMPONENTLƏRĠN AKSĠAL KONSENTRASĠYA PROFĠLLƏRĠNĠN MODELLƏġDĠRĠLMƏSĠ
InSb və GaSb maya monokritallını istifadə etməklə ərinti zolaq üsulu ilə alınan InSb-GaSb bərk məhlullarında komponentlərin
konsentrasiyasının paylanma məsələsı Pfann yaxınlaşmasında həll edilib. Komponentlərin seqreqasiya əmsalının ərintinin
tərkibindən mürəkkəb asilılığı nəzərə alınaraq, makrobircinsli və müxtəlif tərkibli InSb-GaSb bərk məhlullarından alınan kristallarda
komponentlərin aksial konsentrasion paylanması hesablanıb. Göstərilib ki, riyazi modelləşdirmə əsasında alınan nəticələr InSb-GaSb
kristallarında komponentlərin verilmiş aksial paylanmasını təmin edən optimal şərtləri və modifikasiyalanmış ərinti zolaq üsulunun
imkanlarını müəyyən edır.
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Arzuman Q. Həsənov, Azad A. Bayramov
QRAFEN ƏSASLI MATERĠALIN ELEKTRON QURULUġU
Məqalədə iki təbəqəli qrafen əsaslı zərbəyə davamli materialların nəzəri modelləri qurulmuş və elektron quruluşu molekulyar
orbitallar metodunun variantlarından biri olan yarım empirik Genişlənmiş Hükkel metodu (GHM) ilə tədqiq olunmuşdur. Nəzəri
modellər əsasında qrafen əsaslı materialların orbital enerjilərinin, ionlaşma potensialının, tam elektron enerjisinin qiymətləri və s.
hesablanmışdır. Bu materiallar hərbi sahədə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə oluna bilər, məsələn çox yünqül zirehli jiletlərin
düzəldilməsi üçün.

E.M. Islamzadə, Z.Ə. Ağamaliyev, H.X. Əjdərov
<Ga,Sb,Ni> ĠLƏ MÜRƏKKƏB AġQARLANMIġ Ge1-xSix (0≤x≤0.13)
KRĠSTALLARINDA ELEKTRONLARIN YÜRÜKLÜYÜ
77-300 K intervalında Xoll və elektrik keciriçiliyi ölçüləri əsasında mürəkkəb aşqarlanmış Ge1-x Six <Ga, Sb,Ni> (0<x<0,13)
kristallarında elektronların omik yürüklüyü təyin edilib. Dayaz aşqarlarının konsentrasiyası kristallarda 10 16 sm-3 tərtibində olub.
Göstərilib ki, Ge1-xSix <Ga,Sb,Ni> nümunələrinin 1000-1050K intervalında termik emalından sonra, onlarda eksperimental təyin
edilmiş elektronların yürüklüyünün temperatur asılılığı kristalda sərbəst yük daşıyıçılarının fononlardan, ərinti nizamsızlıqlarından,
tam ionlaşmış aşqar və termik emal nətiçəsində yaranmış akseptor komplekslərindən səpilməsi ilə nəzəri izah edilə bilər.

A.A. Məhərrəmov, K.ġ. Gəhrəmanov, K.H. Xəlilova
GeTe - Co2Ge EVTEKTĠKANIN ƏSASINDA TERMOELEMENTLƏR ÜÇÜN ĠFRAT
YÜKSƏK PLASTĠKLĠ KEÇĠDLƏR
GeTe və Co arasında istifadə olunan yarımkeçirici-metal evtektikanın nisbətən kiçik temperaturda (Т=600К) plastik vəziyyətə
keçməsinə görə soyutma və qızdırma zamanı termoelementlərdə əmələ gələn mexaniki gərginliklərin səviyyəsi xeyli azalımışdir. Hər
fazanın kiçik kristallitlər daxilindəki fiziki əlaqələrin zəifləməsi, yüksək gərgin vəziyyətli evtektikanın vakansiyalarda və
dislokasiyalarla periodik dolması, atomların yüksək diffuziya çevikliyi şərti olaraq ifrat yüksək plastiklik effektin səbəbidir.

L.Ġ. Vəliyeva, E.Z. Əliyev
DĠPPU AST5 MOLEKULUNUN FƏZA QURULUġUNUN TƏDQĠQĠ
İşdə nəzəri konformasiya analizi üsulu ilə allatostatinlər sinfinə mənsub Dippu Ast5 molekulunun fəza quruluşu
tədqiq edilmişdir. Molekuldaxili konformasiya enerjisinin hesablanması yolu ilə polyar mühitdə molekulun stabil konformasiyalarının konformasiya enerjisi kəmiyyətcə qiymətləndirilmişdir.
Т.C.Ġbrahimov, A.R. Ġmamaliyev, G.F. Qəni-zadə
MBBA MAYE KRĠSTALININ DĠELEKTRĠK VƏ KEÇĠRĠCĠLĠK XASSƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠNĠN TƏDQĠQĠ
MBBA maye kristalının dielektrik və keçiricilik xassələrinə C60 fullerenlərin təsiri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur
ki, maye kristala fulleren əlavə edildikdə 20 Hs-dən 1 MHs-ə qədər bütün tezlik intervalında dielektrik nüfuzluğu, dielektrik itkiləri
və elektrik keçiricililiyi azalır. Elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığından həm təmiz maye kristal, həm də kolloid üçün
aktivləşmə enerjisi təyin olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, fulleren əlavə olunması maye kristalın həm mezofazada, həm də
izotrop fazada aktivləşmə enerjisinin qiymətinin azalmasına səbəb olur. Eksperimental nəticələr fullerenlərin təsiri ilə nizam
parametrinin azalması və ion keçiriciliyinin qarşısının alınması ilə izah olunur.

V.M. Əliyev, R.Ġ. Səlim-zadə, V.Ġ. Eminova, S.Z. Dəmirova
Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2Cu3Oy MATERĠALLARINDA FLUKTUASĠYA KEÇĠRĠCĠLĠYĠ
Mis əlavəsi ilə alınmış yuxarıtemperaturlu ifratkeçirici yarımkeçiricilərin Bi2Sr2CaCu2Ox və Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2Cu3Oу
əmələ gəlmə mexanizminə, Varlamov və Livanov modeli də nəzərə alınmaqla, Ginzburq–Landau nəzəriyyəsi çərçivəsində baxılmışdır. 2D fluktuasiya oblastından 3D oblastina keçid temperaturu T0 hesablanmışdır. Kuper cütlərin c oxu
boyunca koherentlik uzunluğu ξс(0) , eləcə də onların sabit səthlərarası buxarlanması (J) hesablanmışdır.
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Ə.Ə. Asimov, A.M. Kərimova, X.N. Əhmədova, Ġ.Ə. Nəsibov
Ag/n-GaAs ġOTTKĠ DĠODU BARYERĠN ELEKTRĠK XARAKTERĠSTIKALARININ
TEMPERATUR ASILILIĞI
Ag/n-GaAs Şottki diodu baryeri tədqiq olunmuşdur. Tədqiqlər 140-300K temperaturlar intervalında aparılmışdır. Termoion
emissiya nəzəriyyəsinə əsaslanan I-V analiz baryerin hündürlüyünün anomal azalmasını və aşağı temperaturlarda ideallıq əmsalının
artmasını göstərmişdir. Baryer hündürlüyü (ϕb) və ideallıq əmsalının (n) bu şəkildə dəyişməsi metall-yarımkeçirici sərhəddində baryer hündürlüyünün qeyribircins olması ilə izah olunur. Baryer hündürlüyünün qeyri-bircinsliyi sifir yerdəyişmədə baryerin hündürlüyü (ϕb)=0.79 eV və standart kənaraçıxmanın σso=0,12 V qiymətlərində Gauss normal paylanmasının tətbiq edilməsilə hesablanmışdır. Riçardsonun modifikasiya olunmuş [ln(I0/T2)-q2σо2/2(kT)2 (1000/T)] asılılığından 3,51 A/K2cm2 qiymətində Riçardson
sabiti alınmışdır ki, bu da Riçardsonun ənənəvi qrafikindən alınan qiymətdən fərqli olaraq nəzəri qiymətə daha yaxındır.
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