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METAL SİLİSİDİ - SİLİSİUM İFRAT NAZİK KONTAKTLARIN ALINMASI ÜSULU
E.Ə. KƏRİMOV, S.N. MUSAYEVA*
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası,
Akademik Şəfaət Mehdiyev küç. 136, AZ 1065
Azərbaycan Texniki Universiteti, H. Cavid pros. 25, AZ 1073*
Məqalədə ifrat nazik IrSi – Si təbəqələrinin alınması üçün qurğu tam təsvir edilir. Həmçinin, materialın səthində adsorbsiya
olunmuş atomlarla manipulyasiya üsulları göstərilir.
Açar sözlər: Şottki çəpəri, tablama, fotohəssaslıq, potensial çəpər, Fauler formulu, silisidlər, altlıq, fotolitoqrafiya.
UOT: 666.9-129
PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 72.10.-d

həyata keçirməzdən əvvəl kvars ampulalar vakuumda
1200C temperaturda 2 saat müddətində təmizlənmişdir.
Bundan sonra ampulaya platinli silisium lövhələr yerləşdirilir və ampulalardan hava 10-4 mm.c.s. qalıq təzyiqi qalana kimi çıxarılır.

İfrat nazik IrSi – Si təbəqələrinin alınması üçün qurğu reaksiya kamerasindan və qaz magistralından yığılmışdır (şəkil 1). Reaksiya kamerası kvars borudan 15, qızdırıcı 16 və silisium lövhələr üçün kasetlərdən 17 ibarətdir.
Silisium lövhələrin termiki emalı zamanı həmçinin, birdəfəlik kvars ampulalar istifadə edilmişdir. Termiki emalı

Şəkil 1.
lır. Bundan sonra 8 ventili bağlanır və vakuum nasosu
söndürülür. Əvvəlcədən komponentlərin verilmiş konsentrasiyasına görə 13 balonunda hər bir komponent və
bütün qaz qarışığı üçün birlikdə yaradılan lazımi təzyiq
hesablanır. Bundan sonra 7, uyğun olaraq azot və oksigen
balonlarının 10 və 11 ventilləri açılır.
Azot və oksigen balonlarının reduktorunun köməyi
ilə çıxış manometrinə görə təzyiq qərarlaşdırılır. Bundan
sonra 13 balonunun ventili açılır və azot və ya oksigen 13
balonuna daxil olmağa başlayır. 5 ventilini kiçik zaman
müddətində periodik açaraq 2 manometrinin göstəriciləri
müşahidə olunur. Bu manometrin göstəricisi müəyyən bir
qiymət aldıqda, 13 balonunun ventili bağlanır. Bundan

İşçi kamerada 200–700C temperatur diapazonu ±2
dəqiqliklə avtomatik termonizamlama sistemləri vasitəsi
ilə dəstəklənir. Qaz qarışığı reaksiya zonasına qaz magistralından verilir. Qurğu, reduktor və manometrlə təchiz
olunmuş sıxılmış hidrogen, azot və oksigen balonları; 3–
12 ventilləri, nümunə qaz qarışığı üçün 13 balonu, uyğun
olaraq yüksək və alçaq təzyiqləri ölçmək üçün 1 və 2 nümunə manometrləri, 14 vakuum nasosa malikdir. Nümunə
qaz qarışıqlarının alınması zamanı qurğuda aşağıdakı iş
rejimi nəzərdən keçirilir. 6, 7 və balonun 13 ventilləri açılır. Bu zaman 13 balonunda qalan qaz qarışığı atmosferə
atılır. Sonra 6 və 7 ventilləri bağlanır 8 ventili açılır və 14
vakuum nasosu işə salınır. 13 balonunda vakuum yaradı131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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sonra 10 və 11 ventilləri bağlanır. Sonra 5 və 9 ventilləri
açılır. Balonun reduktorunun köməyi ilə müəyyən olunan
komponentin təzyiqini hesablama nəticəsində alınmış
qiymətdən böyük qiymətdə qərarlaşdırırlar. 13 balonunun
ventili açılır və 2 manometrinin göstəriciləri müşahidə
olunmaqla balon müəyyən olunan komponentin təzyiqinin
hesablanmış qiymətinə qədər doldurulur. Müəyyən olunan
komponentin təzyiqinin hesablanmış qiyməti alındıqdan
sonra hidrogen və azot balonunun reduktorları, uyğun
olaraq 9 və ya 12 bağlanır. Hidrogen və ya azot balonlarının reduktorlarının köməyi ilə onların çıxış manometrlərinə görə hesablanmış maksimal təzyiqin qiymətindən
böyük təzyiq qərarlaşdırılır. 9 və ya 10 və 4 ventilləri açılır. Sonra 16 balonunun ventili açılır və 1 manometrinin
göstəricilərini müşahidə etməklə 13 balonunun təzyiqin
hesablanmış qiymətinə qədər doldurulması həyata keçirilir. Bundan sonra 13 balonunun ventili, hidrogen və ya
azot balonlarının 5 reduktorları və 9 və 10 ventilləri bağlanır. Alınmış nümunə qaz qarışığı 1–2 saat müddətində
sürüşmənin diffuziya prosesləri tamamlanana qədər
saxlanılır.
Analoji olaraq üç və dörd komponentli qaz qarışıqları alınan zaman hərəkət edirlər. 4 balonunu əvvəlcədən
vakuum halına gətirdikdən sonra balona növbə ilə 1 və 2
balonlarından təzyiqi ondakı təzyiqə bərabər qaz daxil
edirlər. Bu təzyiqin qiyməti aşağıdakı mülahizələrdən təyin olunur. P1 – təzyiqinə qədər analiz olunan qaz ilə dolduqdan sonra 4 balonu üçün aşağıdakı ifadəni yaza bilərik:
PV
 Z1 N1R0T
(1)
1

𝑋=
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∙ 100

𝑃
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(5) və (6) ifadələrindən istifadə edərək 4 balonunda
bu balonun əvvəlcədən analiz olunan qazla P1 – təzyiqinə
qədər doldurulduğu zaman verilmiş “x” konsentrasiyasını
almaq üçün lazım olan Pqar – təzyiqi təyin edilir. Bəzi
qazlar üçün sıxılma əmsalı müxtəlif ədəbiyyatlarda [1]
aşağıdakı qrafik şəkilində verilir:

Z  f  P, T 
Əgər konkret bir qaz üçün belə qrafik yoxdursa,
onda bütün qazlar üçün aşağıdakı qrafiki istifadə etməyə
imkan verən uyğun hallar qanunundan istifadə edərək
təyin etmək mümkündür:
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burada, π və τ – gətirilmiş təzyiq və temperaturdur, uyğun
olaraq, P və T Z-in təyin olunduğu təzyiq və temperaturdur; Pkr və Tkr – qazın kritik təzyiqi və temperaturudur.
Əgər qaz çoxkomponentli olarsa, belə qaz üçün:

𝜋=

4 balonuna qaz daxil olduqdan sonra bu balonda
təzyiq Pqar – qiymətini alacaq və:
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burada, V – 4 balonunun həcmi, N1 və Nqar – 4 balonunda
uyğun olaraq analiz olunan qazın və qaz qarışığında
molların sayı, Z1 və Zqar – uyğun olaraq analiz olunan
qazın və qaz qarışığının sıxılma əmsalı, R0 – universal qaz
sabiti, T – balonda qazların mütləq temperaturudur. (1)-i
(2)-yə bölsək:
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burada, Z1 – qaz qarışığının ümumi təzyiq və
temperaturunda i – ci komponentin sıxılma əmsalıdır.
Elektron, atom – güc və tunel mikroskopiyasının
(GTM), həmçinin, informasiya texnologiyalarının sürətli
inkişafı ona gətirdi ki, ayrı-ayrı atomların özlərini necə
aparmasını müşahidə etmək geniş tədqiqatçı kütləsinə
müyəssər oldu. Bundan əlavə, müasir texnika ayrı-ayrı
atomları yalnız müşahidə etmək yox, həm də onlarla manipulyasiya etməyə – səth üzrə diyirlətməyə, yerlərini dəyişdirməyə və s. imkan verir. GTM-in köməkliyi ilə digər
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyuldu, atom səviyyəsində
birbaşa texnoloji əməliyyatlar aparılmağa başlandı. GTMin zonduna uyğun gərginlik verdikdə onu özünəməxsus
atom “kəsicisi” kimi istifadə etmək mümkündür.

(4)
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burada, Pnk və Tnk – qaz qarışığının i – ci komponentinin
psevdokritik təzyiq və temperaturudur.
Yuxarıda göstəriləndən əlavə çoxkomponentli qazlar
üçün Zqar – təyin olunması üçün təcrübə ilə yaxşı uzlaşan
aşağıdakı ifadəni istifadə etmək olar:

burada, r = N1/N2 – “qaz qarışığı” balonunda qaz mol payıdır. Balonda qazın analiz olunan komponentinin həcmi
konsentrasiyası Xbaş – bərabər olarsa, qarışıqda bu komponentin konsentrasiyası:
𝑋 = ∙𝑋 ş
olacaq.
(3) və (4)-ü nəzərə alaraq:

𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 𝑇𝑖𝑘

(5)

Əgər balonda qaz yalnız bir analiz olunan komponentdən ibarətdirsə, onda qaz qarışığında onun konsentrasiyası:
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Müasir zond mikroskopları nanotexnologiyanın əsas rolunu oynayır. Bu zaman zondun ucluğu ilə adsorbsiya
alətləridir. Kifayət qədər modernləşdirildikdən sonra onlar olunmuş atom arasında məsafə elə olur ki, onlar arasında
nəinki tədqiq olunan obyektlərin topologiyasını (həndəsi istənilən qüvvələr atomu səthlə bağlayan qüvvələrdən kixarakteristikalar), həm də digər göstəriciləri (maqnit və çik olur. Deməli, adsorbsiya olunmuş atom onun üzərinelektrik xassələri, bərklik, səthin tərkibinin bircinsliyi və dən zondun ucluğu keçərkən yerində qalır. Əgər zondun
s.) – özü də fəza ayırdetməsinin nanometr ölçüsündə ucluğu adsorbsiya olunmuş atoma daha yaxın məsafəyə
yaxınlaşarsa, ucluqla atom arasındakı qarşılıqlı təsir atomöyrənməyə imkan verir.
Müxtəlif parametrlərin təyinindən əlavə müasir zond la səth arasındakı qarşılıqlı təsirdən daha güclü olur. Belə
mikroskopları nanoobyektlərlə manipulyasiya etməyə im- olan halda zond atomu öz arxasınca darta bilir. Tutulmuş
kan verir – ayrı-ayrı atomları tutmaq və onları yeni möv- atomu zondun ucluğu ilə altlıq arasındakı məsafəni artırqelərə daşımaq, müxtəlif cismlərin səthinə yeni xassələr maq yolu ilə səthin istənilən nöqtəsində qoymaq mümverməklə bir atom enində naqillərin atom yığılmasını hə- kündür. Zonda tətbiq olunmuş gərginliyi dəyişməklə atoyata keçirmək və s. Bu isə öz növbəsində tələb olunan mun tutulması və atılması prosesini daha etibarlı etmək
nanostrukturları, yığılan obyektə addım-addım lazım olan olar [2]. Belə üsulla materialın səthində adsorbsiya
atomları əlavə edərək atom-atom konstruksiya etməyə im- olunmuş atomları qruplaşdırmaq və səthdə atom-atom
kan yaradır. Bu prosesə ətraflı nəzər salaq. Tutaq ki, müxtəlif nanostrukturlar qurmaq olar. GTM-nin iynəsi
materialın səthində altlığın atomları ilə bu və ya digər əla- vasitəsi ilə atomlarla manipulyasiyanın iki üsulu mövcudqələrlə müəyyən bir mövqedə saxlanılan adsorbsiya olun- dur – şaquli və üfüqi. Şaquli manipulyasiya zamanı lazım
muş atom vardır. Skanetmə prosesində dəyişməz tunel cə- olan atom tutulduqdan sonra zondu bir neçə anqstrem
rəyanı rejimində zond bu adsorbsiya olunmuş atoma qaldırmaqla səthdən qopardırlar. Atomun səthdən qoparyaxınlaşdığı zaman atomun trayektoriyası təhrif olunur ki, dılması prosesini cərəyanın sıçrayışları ilə nəzarətdə saxbu da səthin topologiyası haqqında informasiya mənbəyi layırlar.
________________________________
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VEKTOR MEZON –NUKLON QARŞILIQLI TƏSİR SABİTİNİN AdS/KXD-nin SƏRT
DİVAR MODELİNDƏ YENİDƏN HESABLANMASI
ŞAHİN MƏMMƏDOV, ŞAHNAZ TAĞIYEVA
Fizika Problemləri İnstitutu və Nəzəri Fizika kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti,
Z. Xəlilov küç., 23, Bakı, 1048 Azərbaycan
e-mail: sh.mamedov62@gmail.com, shahnaz.ilqarzadeh.92@mail.ru
AdS/KXD-nin sərt divar modeli əsasında  mezon-nuklon qarşılıqlı təsir sabiti hesablanmışdır. AdS fəzasının içində vektor və
psevdoskalyar sahələr ilə spinor sahə arasındakı qarşılıqlı təsir laqranjianından istifadə olunmuşdur. Holoqrafik uyğunluq prinsipindən istifadə edərək  mezon-nuklon qarşılıqlı təsir sabiti üçün inteqral ifadə alınmışdır və bu sabitin ədədi qiyməti hesablanmışdır.
Açar sözlər: Mezon, nuklon, AdS/KXD, profil funksiyalar.
PACS: 11.25.Tq, 11.25.Wx, 13.75.Lb

GİRİŞ.
Son dövrdə elementar zərrəciklərin qarşılıqlı təsirinin AdS/KXD modellərində öyrənilməsi nəzəri fizikada
böyük marağa səbəb olmuşdur.
AdS/KSN duallığı ideyası supersim nəzəriyyəsindən
yaranıb. Supersim nəzəriyyəsi dörd fundamental qarşılıqlı
təsiri-qravitasiya, elektromaqnit, zəif və güclü qarşılıqlı
təsiri özündə cəmləşdirir. Bu duallıq aşağıdakı iki nəzəriyyə arasındakı ekvivalentliyi tələb edir: dördölçülü
kalibrləşmə nəzəriyyəsi və beşölçülü AdS fəza-zamanında
qravitasiya nəzəriyyəsi.
Kalibrləşmə nəzəriyyəsi qravitasiya qüvvəsi istisna
olmaqla, digər qarşılıqlı təsir qüvvələri – elektromaqnit,
zəif və güclü qarşılıqlı təsir qüvvələrilə təsvir olunur. Məsələn, elektromaqnit qarşılıqlı təsir U(1) kalibrləşmə nəzəriyyəsilə, güclü qarşılıqlı təsir SU(3) kalibrləşmə nəzəriyyəsilə (bu nəzəriyyə kvant xromodinamikası – KXD
adlanır) təsvir olunur.
De-Sitter fəzası sabit müsbət əyriliklə Eynşteyn tənliyinin həllidir. AdS (Anti-de Sitter fəzası) sabit mənfi əyrilik fəza-zamanıdır. AdS/KSN uyğunluğu dördölçülü
fizika ilə beşölçülü fizika arasında əlaqə yaradır və bu nəzəriyyə holoqrafik nəzəriyyə adlanır.
Elementar zərrəciklərin qarşılıqlı təsiri AdS\KXDnin əsasən iki modelində hesablanır. Sərt divar modeli
bu modeldə fəzanın üzərinə z dəyişəninə 0 və zm nöqtələrində sərhəd şərti qoyulur və bu zaman nəzəriyyə məhdud
oblastda qurulmuş olur.
Yumşaq divar modelində miqyas simmetriyasını
pozmaq üçün dilaton adlanan əlavə sahə daxil edilir
D(z)= 2 𝑧 2 və Laqranjian 𝐷(𝑧) həddinə vurulur.
Bu məqalədə AdS/KXD-nin sərt divar modeli əsasında mezon-nuklon qarşılıqlı təsir sabiti tədqiq edilmişdir. Bu məsələyə əvvəlki məqalələrdə baxılmışdır [4,7,8].
Lakin bu işlərdə qlüon kondesatı psevdoskalyar 𝑋 sahəsində nəzərə alınmamışdır. Bu işdə isə [1] işındə dəqiqləşdirilmiş 𝑋 sahəsini daxil etməklə
qarşılıqlı təsir
sabiti yenidən hesablanmışdır.

4

,𝑧 ) =

𝑥 𝑧

ℒ
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(1)

(M,N =0,1,2,3,5) z 0≤z≤zm intervalında
g=
dəyişir. ℒ / -isə AdS fəzasının daxilindəki vektor sahə ilə
fermion sahələri arasındakı qarşılıqlı təsir laqranjianıdır.
AdS fəzasının metrikası Puankare koordinatları ilə verilir:
2

=

1
− 𝑧 2 + 𝜂µ
𝑧2

𝑥µ 𝑥

µ𝞶 - dörd ölçülü Minkovski metrikasıdır
µ𝞶 = diag(1,-1,-1,-1).

Holoqrafik dual nəzəriyyədə AdS fəzasının daxilində SU(2)L×SU(2)R kiral simmetriyanın Hiqqs mexanizminə görə pozulmasını təmin etmək məqsədilə vektor və
fermion sahələrindən başqa psevdoskalyar X sahəsi də
daxil edilir.
5𝐷

4
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𝑥

𝐷𝑋

𝑧

2

+ 3𝑋 2 )

Burada, 𝐷𝑋 2 = (𝐷 𝑋)† (𝐷 𝑋), 𝐷 𝑋 -kovariant
törəmədir və aşağıdakı kimi təyin olunur
𝐷 𝑋 =𝜕 𝑋−𝑖

𝑋+𝑖

𝑋.

𝑧 → 0 limit qiymətində X üçün asimptotik həll aşağıdakı şəkildədir:
𝑋 𝑧 ≈

1

𝑧+

2

1
2

𝑧 3 = (𝑧).

(2)

Burada,
- u və d kvarkların kütləsi, -isə kiral
kondensatın qiymətidir.
və psevdoskalyar X sahəsinə görə həllərin ultrabənövşəyi və infraqırmızı sərhəd
şərtlərindən fiksə edilir. mq = 0.0083 GeV , = (0.213)3
GeV3 və = Nc/(2 ) [1].
Sərt divar modelində nuklonun profil funksiyası
üçün

SƏRT DİVAR MODELİ

1
2

Sərt divar modelində qarşılıqlı təsir üçün təsirin
ifadəsi aşağıdakı kimidir:
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(

/

=

5

1

=−

𝑧 2 ℐ2

2𝑧

5
2

ℐ3

𝑧 ,

𝑧 ,

1
2

=
=

5

1

𝑧 2 ℐ3

2𝑧

5
2

ℐ2

𝑧 ,

𝑧 .

(3)

ifadəsi [7] işində tapılmışdır. (3) ifadələrindəki normallaşma sabitləri
6
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𝑧
0

𝑧
𝑧5 1

𝑧

𝑧 =

1

,

Burada, nuklonlar üçün vektor cərəyan olub, mezonnuklon qarşılıqlı təsir sabiti vasitəsilə (8) şəklində ifadə
olunur:

(4)

(4) normallaşma şərtindən tapılmış və aşağıdakı şəkildədir:
|

1,2 |

=

2
𝑧

.

𝑧

ℐ2

′

(5)

)=

𝑖

,𝑧 )

/ (

(6)

Burada, 0 , 𝑧 5-ölçülü AdS fəzasında vektor sahə,
0
isə 5-ölçülü fəzada olan
,𝑧 = 0 =
=
0
( , 𝑧) vektor sahənin
,𝑧 = 0 =
,𝑧 = 0
1 ultrabənövşəyi sərhəddəki qiymətidir. Digər tərəfdən
məlumdur ki, AdS fəzasının sərhəddində nuklonlar üçün
4-ölçülü vektor cərəyan törədici funksionalın ultrabənövşəyi sərhəddəki 4-ölçülü sahənin vakuum qiymətinə görə
funksional törəməsinə bərabərdir.
<

>= −𝑖

𝑋𝐷
0

|

𝛤 5 = −𝑖

5

0

=

ℒ

−𝑖
0

=

0
0
, 𝛤0 =
𝑖
−1

𝑧

0

𝑧4

(1)

𝑧

1

∗

𝑧

ℒ

1

𝑧 +

1

1

Burada, 𝑖-kompleks ədəd, 𝑘1 -sabit əmsal,
və
əyrixətli fəzadan düzxətli fəzaya keçid veylbeyni olub,
1
= 𝜂 şəklində təyin olunur. 1 və 2 uyğun olaraq
𝑧
5-ölçülü Dirak fermion sahələridir. 𝛤
matrisləri
𝛤 5 5 və 𝛤
iki həddinin cəmindən ibarətdir.
1

= −2

+𝑘2

∞

0

𝑧
𝑧3

𝑧

−𝑘 2 𝑧 2

1

∗

𝑧

`
0

2

𝛤

1

1

+

𝛤

2

2.

(9)

𝑖

, (i=1,2,3).

0

2

∗

𝑧

𝑧 . (10)

2

5-ölçülü AdS fəzasının daxilindəki spinorlar maqnit
momentinə malikdirlər. Bu səbəbdən onlar bu maqnit momenti vasitəsilə də vektor sahə ilə qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bu qarşılıqlı təsirə uyğun laqranjian 4-ölçülü nəzəriyyədəkinə analoji olaraq qurulur və aşağıdakı şəklə malikdir:

1𝛤

= 𝑖𝑘1

=

nuklon
qarşılıqlı təsir sabitinə verdiyi aşağıdakı
əlavəni almış olarıq:

𝑧 = (𝑘𝑧)2 2 0 (𝑘 2 𝑧 2 ) vektor sahənin KaluzaKleyn modasının profil funksiyası, 1
ə 1
isə nuklonların profil funksiyalarıdır. Nuklonlar üçün profil funksiyaların aşkar ifadələri (3) düsturları vasitəsilə verilmişdir.
0

0

−1
, 𝛤𝑖 = 0 𝑖
0
−

(8) düsturu ilə verilmiş cərəyanın ifadəsini nəzərə alsaq,
onda (9) qarşılıqlı təsir laqranjianından vektor mezon𝑧
0

(8)

Burada, 1 və 2 uyğun olaraq 5-ölçülü Dirak fermion
sahələridir və
(2) × (2) kiral kalibrləşmə qrupuna nəzərən (2,1) və (1,2) təsviri üzrə çevrilirlər.
əyrixətli fəzadan düzxətli fəzaya keçid
1
veylbeyni olub,
= 𝜂 şəklində təyin olunur.
𝑧
vektor sahəni göstərir. 𝛤 isə 5-ölçülü Dirak matrisləri
olub, 𝛤 = ( , −𝑖 5 ) şəklində təyin olunur.

(7)

0 =0

( )

isə
cərəyanı üçün mənbə rolunu oynayır. 4-ölçülü
impulslar olan , ′ ə arasında enerji-impuls saxlanma
əlaqəsi var: = ′ − . Burada ′ və AdS fəzasının
daxilindəki spinor sahələrin vektor sahə ilə qarşılıqlı təsirindən əvvəl və sonraki impulslarıdır. KXD nəzəriyyəsində isə ′ və uyğun olaraq, başlanğıc və son nuklonun
4-ölçülü impulslarıdır.
mezon-nuklon qarşılıqlı təsir
sabitini hesablamaq üçün AdS fəzası daxilində vektor sahə ilə fermion sahələri arasındakı qarşılıqlı təsiri xarakterizə edən 5-ölçülü (1) təsirindən istifadə olunur. Bunun
üçün (1) təsirinə daxil olan qarşılıqlı təsir Laqranjianının
aşkar şəkildə ifadəsi qeyd olunmalıdır. Bu Laqranjian istifadə etdiyimiz modelin kalibrləşmə invariantlığına əsasən
qurulur.

AdS/KSN uyğunluğuna əsasən 4-ölçülü KSN-dəki
törədici funksional 5-ölçülü AdS5 fəzasında aşağıdakı
şəkildə təyin olunur:
0

′

=

0

İÇ QARŞILIQLI TƏSİR VƏ g𝞺NN- MEZON-NUKLON QARŞILIQLI TƏSİR SABİTİ.

𝑋𝐷 (

,

−

2𝛤

(1)

. (11)

2

qarşılıqlı təsir laqranjianından istifadə edərək vektor
mezon-nuklon
qarşılıqlı təsir sabitinə verdiyi aşağıdakı əlavələri alarıq:

𝑧 [𝑘1

∗

1

𝑧 +
7

2

𝑧

∗

1

𝑧

1

𝑧 −

2

∗

𝑧

𝑧 ]. (12)

2

𝑧

+

ŞAHİN MƏMMƏDOV, ŞAHNAZ TAĞIYEVA

(13) ədədi hesablamalar isə MATHEMATİCA proqramından istifadə edərək hesablanır. A sabiti üçün SU(2)
simmetriyasında
= 0.2757 hesablanır. Parametrlər
toplusu üçün aşağıdakı qiymətlər götürülür:
=0.94
(
), σ =(0.213)3 GeV3, mq=0.0083 GeV, k1=-0.98
3
GeV3 , 𝑘2 = 0.5
. Sabitlərin bu qiymətləri nəzərə
alınaraq yekun hesablamalar . . =0,078 qiymətini verir.

ƏDƏDİ HESABLAMALAR.
Beləliklə, AdS/KXD-nin sərt divar modelində mezon-nuklon qarşılıqlı təsir sabiti
üçün iki (10) və
(12) inteqral ifadələrini alırıq. Yekun qarşılıqlı təsir sabiti bu iki ifadənin cəmi olacaqdır:
. .

=

0

+

1

.

(13)

___________________________________
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Sh. Mammadov, Sh. Tagiyeva
REVIEW OF INTERACTION CONSTANT OF MESON-NUCLEON VECTOR IN THE FRAMEWORK OF
AdS/QCD HARD WALL MODEL
In the framework of AdS/QCD hard wall model  meson-nucleon interaction constant is calculated by us. Langrangian
interaction is used between spinor, vector and pseudo-scalar fields in the internal part of AdS space. Using AdS/QCD correspondence
principle the integral expression for meson-nucleon interaction constant is obtained and its numerical value is calculated.
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Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası
Ş. Mehdiyev küç. 136, AZ 1065
Paket kontrolleri əsasında işlənilən şəbəkə konseptual səviyyədə layihələndirilməni, emal düyünlərinin paylanmasının və
verilənlərin ötürülməsinin hər hansı bir modelinin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Şəbəkənin nəzərdə tutulan istifadəsi məhdud
paylanma məlumatlarının emalı ilə təyin olunduğundan, şəbəkənin işləməsinin etibarlılığına və mühafizə olunmasına, informasiya
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yüksək diqqət tələb olunur.
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xüsusiyyətlərinə malik elektron – hesablama sistemi kimi
baxmaq lazımdır.
Paylanmış şəbəkənin layihələndirilməsi zamanı, etibarlılığın təminatı və tədqiqi üzrə vahid rəhbərliyə malik
olan və dəqiq planlaşdırılmış komponent xüsusən seçilir.
Layihələndirmə prosesində komponentlərin etibarlılığının
xarakteristikaları kəsilməz olaraq analiz olunur və
verilənlərin ötürülməsi şəbəkəsi sisteminin etibarlılığı
proqnozlaşdırılır [3,4].
Səhvlər çox zaman subyektiv xarakter daşıyır və
onları formallaşdırmaq çətindir. Səhvləri təsvir etmək
üçün, onların yaranmasına təsir edən faktorları öyrənmək
və aparaturanın, eləcə də proqram təminatının işlənilməsinin bütün mərhələlərində onların yaranmasının əleyhinə
mümkün olan qabaqlayıcı ölçülərin götürülməsi vacibdir.
Bu, verilənlərin ötürülməsi şəbəkə sisteminin etibarlılıq
dərəcəsinin göstəricilərinin təqribi hesablama üsullarını
istifadə etməyə imkan verir. Kəskin üsulları yoxlanılmış
başlanğıc verilənlərin olmaması nəticəsində tətbiq etmək
mümkün olmur. Mürəkkəb sistemlər üçün etibarlılığın
təmin olunması və hesablanması problemi sistemli analiz
əsasında həll oluna bilər [5,6].
P(t) – imtina ehtimalı zamanının funksiyasıdır. Bu,
istismarın verilmiş şərtlərində t – zamanı müddətində
imtinanın baş verməyəcəyinin ehtimalıdır:

Verilənlərin ötürülməsi mürəkkəb paylanmış şəbəkə
strukturunu yaradarkən onun işinin etibarlığına böyük
diqqət etmək lazımdır [1, 2]. Prinsipial məqam ondan
ibarətdir ki, yaşayış məntəqələrinin kifayət qədər uzaq
məsafədə yerləşməsi, inkişaf etmiş infrastrukturun olmaması şəraitində şəbəkəni əvəz etmək və yaxud da tez bir
zamanda işlək hala gətirmək mümkün olmur. Layihələndirilən şəbəkə bir qayda olaraq, “nöqtə-nöqtə” və
“mərkəz–mərkəzdən geniş yayım ötürülməsi” rejimlərində işləyə bilir.
Etibarlılığın artırılması üzrə sxemləri nəzərdən keçirərkən, verilənlərin ötürülməsi paylanmış şəbəkənin etibarlı qurulması üçün yararlı olan aşağıdakıları qeyd etmək
olar:
• paralel işləmə;
• surətalma;
• rezervləmə.
Paralel işləmə dedikdə, regionda bir-birindən asılı
olmayan, aparaturaların rezervlənməsinin eyni qaydaları,
verilənlərin saxlanılması və arxivləşdirilməsi, həmçinin
onlar arasında tabe mərkəzlərin kompetent yanaşma səviyyəsində yerləşdirilməsi yönündə hərəkətlərin koordinasiyasını, onlar arasında qarşılıqlı təsirin dəqiq işlənmiş
mexanizmini nəzərdə tutan, qarşılıqlı əlaqə üzrə razılaşdırılmış reqlamentli tədbirlər keçirilməsi istiqamətində
işləyən ən azı iki mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulur.
Surətalma – mərkəzlərin və müştəri yerlərinin birbirindən asılı olmadan aparaturanın eyni qayda ilə rezervlənməsi, arxivləşdirilməsi və verilənlərin saxlanılması
üzrə verilənlər bazasının bölüşmələri ilə paralel işləmələridir.
Rezervləmə - regionda aparaturanın rezevlənməsi və
arxivləşdirilməsi və verilənlərin saxlanılması üzrə işləmə
qaydaları eyni olan iki mərkəzin yaradılmasıdır. İş əsas
mərkəz tərəfindən aparılır, rezerv mərkəz isə əsas mərkəzin dayanması zamanı işə düşür. Aydındır ki, mərkəzin
proqram–aparatura hissəsinə verilmiş növ sistemin

P(t) = P(T ≥ t),
burada, – sistemin işləmə periodudur.
Belə olan halda, imtinanın ehtimalı:

Q(t) = P(T < t) =1− P(t).
Δt – kiçik zaman intervalında imtinaların n(Δt) - orta
sayını sistemin elementlərinin N0 – sayı və P(t) –
imtinasız işləmə ehtimalı ilə əlaqələndirək:

n(Δt) = N0 ⋅P(t)− N0 ⋅P(t + Δt) = N0 ⋅(P(t)− P(t + Δt)),

Bu ifadəni Δt – yə bölsək, vahid zamanda imtinaların sayını alarıq:
𝑛 Δ𝑡
Δ𝑡

=

0

𝑡

Δ𝑡

−
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𝑡+Δ𝑡
Δ𝑡

lakin, Δt→0 olduqda (P(t)–P(t+Δt))/Δt törəmədir - P'(t)
və ya söhbət etibarlılıqdan gedərsə, bu imtinaların tezliyidir: a(t)= –P'(t).
a(t) – imtinaların tezliyi

,
9
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t = 0 olduqda, sistemin düzgün işləməsi ehtimalı
P(0)=1 və C = 0 olacaq. Əgər (τ) = const qəbul etsək,
onda P(t) = e- t.
İmtinaya işləmə müddəti:

a(t)=Q'(t) =–P'(t),
kimi təyin olunur. Buradan:
∞

𝑡 =

𝑎 𝑡

0

𝑡

𝑡 =

𝑡.

𝑡

,

burada, N(t) – t – müddəti ərzində imtinaların orta sayıdır.
İmtinalar selinin sabitliyi şərtində (belə ki, bir çox
hallarda bu doğrudur) yəni, λ = const, imtina üzərində
işləmənin orta müddətini belə təyin etmək olar:

Δt – zaman müddətində imtinaların sayı:

n(Δt) = N0 ⋅a(t)⋅Δt

olacaq.
Puasson paylanmasına görə hadisələrin başlanması
intervallarının müddəti f(x)=λe–λt – paylanma sıxlıqlı
təsadüfi kəmiyyətdir. Burada:
• birinci an M(x)=1/λ,
• ikinci an D(x)=1/λ2.
İmtinasız işləmənin orta müddəti:

1

T0 = M[T0] =

Fərz edək ki, t0 – anında verilənlərin ötürmə
şəbəkəsi səhvsiz işləyib. Bundan sonra t – zaman
müddətində imtinasız işləmə ehtimalı - şərti ehtimal olur:

𝑡0 + 𝑡 =

T0 = M[T0] = ∫a(t)⋅tdt.
İmtinalar, adətən, inteqral kriteriyası - (t) imtinalar
seli intensivliyi ilə xarakterizə olunur:

≥ 𝑡0 +

𝑡

O, aşağıdakı ifadədən təyin olunur:

≥ 𝑡0 .

P(t0 +t) = P(t0)⋅P(t0, t),
𝑡 =

𝑎 𝑡
=−
𝑡

`

∙ 𝑙𝑛 𝑡
,
𝑡

𝑡
=
𝑡

buradan imtinasız işləmə ehtimalı:

𝑡 =

𝜏

− 0

𝜏

və ya

∆𝑡 =

+𝐶

𝑡<

buradan;

𝑡 =

𝜏

𝑡 −

𝑡

Lakin, (3) ifadəsindən görünür ki, a(t)⋅Δt

∆𝑡 =

𝑡

∆𝑡

`

𝑡 0 +𝑡

𝑡0 , 𝑡 =

𝑡0

.

Əgər t – zamanına qədər verilənlərin ötürülmə
şəbəkəsi düzgün işləyibsə, t – dən t+Δt – yə qədər olan
zaman intervalında imtinanın ehtimalını qiymətləndirək:

>𝑡 =1−

𝑡, ∆𝑡 = 1 −

𝑡+∆𝑡

,

𝑡

(3)

AŞKARETMƏ EHTİMALININ HESABLANMASI.

Verilənlərin ötürülmə şəbəkəsi onun analizinin hər
bir səviyyəsində çoxlu sayda elementlərdən ibarət olur.
Əgər i-ci elementin işləmə müddəti (t) – imtinalar selinin
intensivliyi ilə xarakterizə olunursa, onda (1) və (2) –
ifadələrindən düzgün işləmə ehtimalı aşağıdakı kimi təyin
olunacaq:

𝑡 + ∆𝑡

𝑡 − 𝑡 + ∆𝑡
∙ ∆𝑡 = −
∆𝑡 ∙ 𝑡
𝑎 𝑡 ∙∆𝑡

buradan alınır ki,

(1)

<𝑡+

(2)

𝑡
∙ ∆𝑡.
𝑡

𝑖

𝑡 =1−

𝑡

0

𝑖

𝜏 ∙

− 𝑖𝜏

𝜏.

İmtinalar selinin zamanla dəyişmədiyi mülahizəsindən N – elementli şəbəkənin imtinasız işləmə ehtimalı:

.

𝑡 =

a(t) = λP(t) olduğunu nəzərə alsaq:

−𝑡∙ 𝑖=1 𝑖
.

Şəbəkənin cəmi bir elementinin sıradan çıxması
ümumi imtina deməkdir. Deməli, T0 > t olduğundan imtinaya işləmə müddəti:

Q(Δt) ≈ λ⋅Δt.
Beləliklə, təklif olunan üsul axtarılan qiymətləri
almağa imkan verir.

T0 = min{T0i}, i = 1,...,N.
10
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Əgər istənilən T0i > t, olarsa, şəbəkənin imtinasız
işləmə ehtimalı:

𝑡 =

𝑖

𝑖=1

𝑡

və ya

=

𝑝

𝑡𝑎

.

𝑡

,

0

𝑝

𝑝

+

𝑟

𝑡 ∙

− 0 ∙∆𝑡
,

𝑡 ∙ 1−

− 𝑤 ∆𝑡

𝑡 + ∆𝑡 =

(4)

0

işlək olmayan vəziyyətdə isə:
𝑡

𝑡

olacaq.
Ep və Kp - kəmiyyətləri profilaktiki işlərin periodikliyindən və həcmindən asılıdır.
İmtinalar seli olduqda, işlək vəziyyətdə olan şəbəkədə aşkaretmə ehtimalının qiymətləndirilməsini aparaq. 0
– iki imtina arasında zaman müddətinin eksponensial paylanması parametri olsun; w – bərpa olunma və təmirin
gözlənilməsi prosesinin analoji parametri; P0(t) – şəbəkədə P0(0) = 1 zaman başlanğıcında işlək halda aşkaretmə
ehtimalı; P1(t) – işlək olmayan halda şəbəkədə aşkaretmə
ehtimalıdır. Δt – kiçik zaman müddətində şəbəkədə işlək
vəziyyətdə aşkaretmə ehtimalını hesablayaq: Başlanğıc
zaman anında işlək şəbəkənin aşkaretmə ehtimalı (2)
ifadəsinə görə:

Paylanmanın sıxlığı isə:

𝑡 =

0𝑝

=

𝐾𝑝 =

Şəbəkənin təmirə yararlığı imtinadan sonra işləmə
qabiliyyətinin bərpa olunmasının orta müddəti ilə
qiymətləndirilir - w.
Şəbəkə informasiyanın emalı və ötürülməsi ilə məşğul olduğundan “Həqiqilik” anlayışını istifadə etmək
məqsədə uyğun olardı. Həqiqilik bir-bir imtinanın işlənməsi üçün lazım olan S - orta müddətlə qiymətləndirilir.
İmtinadan sonra bərpa müddəti səhvin identifikasiya müddəti, imtinanın fiksasiyası müddəti (statistikanın yığılması
üçün) və restart müddətinin cəmindən ibarət olur. Bu, verilmiş funksiya ilə paylanmanın təsadüfi kəmiyyətidir
[10]:

Fs (t) = P(Ts < t)

1

𝑡

burada, op – profilaktika zamanı imtinanın işlənməsinə
lazım olan müddətdir.
Profilaktikanın nəticə əmsalı:

0𝑖

olacaq.
Belə olan halda N - nin böyük və Q0i(t) – , P(T0>t) =
=[1 – NQ0i(t)]≈e–N.Q0i(t) eyni qiymətlərində N- elementdən
ibarət şəbəkənin imtinasız işləmə ehtimalı aşağıdakı kimi
yazıla bilər:
−

−

Profilaktiki sınaqlar zamanı imtinanın işləmə müddəti artır. Profilaktikanın effektivliyini belə qiymətləndirmək olar:

və ya

>𝑡

𝑡

Tw = tn +tu .

P(T0 > t) = P(T0i > t, i =1,..., N)

0

(6)

Şəbəkənin imtinadan sonra bərpa olunma müddəti
nasazlığın tn - axtarış müddəti və onun tu - köhnəlmə
müddətindən asılıdır:

olacaq. Burada, a > 0 – hər hansı müsbət kəmiyyətdir.
Düzgün işləmə ehtimalı:

1−

∞
0

=

=

Q0i (t) ≈ λ⋅t

𝑖=1

𝑡

Şəbəkənin imtinadan sonra bərpa olunmasının orta
müddəti:

olacaq.
Fərz etsək ki, bütün müştəri yerlərinin etibarlılığı
eynidir və bir elementə imtinanın işlənməsi üçün lazım
olan müddət bütün şəbəkəyə lazım olan müddətdən kifayət qədər çoxdur, güman etmək olar ki, t-nin kiçik
qiymətlərində imtinanın ehtimalı:

P(T0 > t) =

−

𝑡 =

𝑡 + ∆𝑡 =

(5)

1

Beləliklə, tam ehtimal:

Bərpa olunma - hesablama prosesinin imtinadan
sonra bərpasına lazım olan orta müddətlə (riyazi gözləmə
– TS) qiymətləndirilir. S – bərpa olunma selinin intensivliyi - abonent punktunun onun t – zamanına qədər işlək
olmaması şərti daxilində bərpa olunmasına qədər zamanın
şərti paylanma ehtimalı sıxlığıdır.
Hesab etmək olar ki, TS – eksponensial paylanma və
sabit intensivlikli təsadüfi kəmiyyətdir:

P(t + Δt) = P0 (t + Δt)+ P(t + Δt) = 1.

(7)

(8)

Δt – nin kiçik qiymətlərində (7) – ifadəsinə uyğun
olaraq belə yaza bilərik:
− 0 ∙∆𝑡

− 𝑤 ∙∆𝑡

11

≈1−
≈1−

0 Δ𝑡

𝑤 ∆𝑡
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𝑡

(5) və (6) – ifadələrini (8) – ifadəsində nəzərə alsaq:
0

𝑡 + ∆𝑡 =

𝑡 −

0 Δ𝑡 0

Bu ifadəni Δt – yə bölsək:
𝑡+Δ𝑡 −
Δ𝑡

𝑡

Δ𝑡 +

𝑤 1

𝑡

𝑡 +

0 0

𝑤 1

Δt - nin kiçik qiymətlərində:

𝑡 =

0

0

𝑡 .
𝑤

+

𝑤

𝑡

=
0

𝑤

+

∙ 1−

− 0+ 𝑤 𝑡

1

0+ 𝑤

olacaq.
İmtinalar və bərpa olunma sellərinin intensivliyini
və həmçinin, ixtiyari t – zaman anında şəbəkənin vəziyyəti ehtimalını nəzərə alaraq aşağıdakı ifadəni yaza bilərik:
1

0

[1]

. .
. .
.

[2]
[3]

𝑡 =

175.
. .
. .

1
0

я

1

. .
я

,

=

𝑤

, . .
.

. .:
. . а

𝑤

+

0

(9)

𝑤+ 0

, . .Ш у а

,
.
. 2006, № 3 (10), c. 171–

. . Ш у а
,

, 1988. 256 .

𝑡

=−

0

+

𝑤

0

𝑡 +

𝑤

+

0

0 ∙

− 0+ 𝑤 𝑡

______________________

.
.

𝑤 1

1. Mühafizə olunan paylanmış telekommunikasiya
şəbəkəsində informasiyanın ötürülməsinin işlənilmiş modeli əsasında şəbəkənin elementlərinə olan tələblər sistemini elementar komponentlərə olan tələblər kimi ifadə etmək olar.
2. İşlək vəziyyətdə şəbəkədə aşkaretmənin müddətinin artırılması kriteriyalarının (4), (5), (7), (9) yerinə
yetirilməsini tələb edir ki, nəticə olaraq şəbəkənin elementlərinin etibarlılığının artırılmasındakı vasitələrdən ardıcıl olaraq istifadə olunmasının əsaslandırılmasına və
eləcə də bu şəbəkədə yeni əlaqələrin alınmasına gətirir.
3. Mühafizə olunan telekommunikasiya şəbəkəsində olan konkret tələblər, şəbəkənin hər bir elementinin
qiymətləndirilməsində sistemyaradan tələblərin əsasında
formalaşır.

0

=

𝑡

NƏTİCƏLƏR.

𝑤

işlək olmayan vəziyyətdə isə

𝑡 +

Kolmoqorov bərabərliyinin analitik həlli aşağıdakı
kimidir:

t – nin kifayət qədər böyük qiymətləri, zamana görə
sabit qalan imtinalar və bərpa olunma selləri zamanı işlək
vəziyyətdə şəbəkədə aşkaretmə ehtimalı:
0

0 0

P0(t) + P1(t) =1 olduğunu nəzərə alsaq, nəticədə
Kolmoqorov bərabərliyini alarıq:

𝑡 Δ𝑡.

0

=−

=−−

,

[4]
[5]

. .

,
, 2006, 544 .
.
.:

[6]

. .

а .
А . .: Э
, 1981, 240 .
. . Шу
, . . Ш у а .
. .:
А ,
2005, 224 .
Ф.И.
у , Ф. . а а
.
.
: И , 1997,
396 .

E.А. еrimov
MODEL OF RELIABILITY OF INFORMATION TRANSMISSION IN THE PROTECTED
TELECOMMUNICATION NETWORK
The developed network based on the packet controller assumes the design on the conceptual level and the formation of some
model for the distribution of processing and data transfer nodes. In view of the fact that the intended use of the network is determined
by the processing of information of limited distribution, increased attention is required to the security and reliability of the network
operation, to ensuring information security.
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DAĞIDICI VƏ STABİLLƏŞDİRİCİ AMİLLƏRİN TƏSİRİNDƏN SONRA NANOGİL
ƏLAVƏLİ POLİETİLEN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN ELEKTRİK
PARÇALANMASINDA MOLEKULYAR PROSESLƏR
A.R. SADIQOVA, A.Ə. HADIYEVA, V.Ə. ƏLƏKBƏROV
AMEA-nın H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu,
AZ-1143, Azərbaycan, Bakı, H. Cavid pr.131
e-mail: arzu-sadigova@mail.ru

M.Ə. RAMAZANOV
Bakı Dövlət Universiteti, AZ-1148, Azərbaycan, Bakı, Z. Xəlilov küç., 23
Yüksəksıxlıqlı polietilenin (YSPE) və onun əsasında hazırlanan nanogil (NG) əlavəli nanokompozitlərin elektrik yaşama müddətinin (E) və elektrik möhkəmliyinə elektrik boşalmasının və oriyentasiyanın təsiri tədqiq edilmişdir. Quruluşda baş verən dəyişikliklərlə fiziki xassələr qarşılaşdırılaraq göstərilmişdir ki, xarici amillərin təsiri ilə makromolekulların qırılması zamanı karbonil
qruplar yaranır. Nanokompozitlərdə elektrik boşalması zamanı parçalanma sürəti saf YSPE-nə nisbətən azalır. NG destruktiv
(elektrik boşalması) proseslərdə stabilləşdirici (oriyentasiya) proseslərə nisbətən özünü daha çox göstərir.
Açar sözlər: nanokompozit, elektrik möhkəmliyi, karbonil qrup, elektrik boşalması, oriyentasiya
PACS:81.05.Rm

kəmliyində artım gözləmək mənasız olardı, çünki NG orta
keçirici (   10 4 Om m ) minerallar sinfinə daxildir.
İstər saf və istərsə də nanokompozit materiallardan
hazırlanan məmulatlar istismar müddətində bir çox xarici
amillərin təsirinə (elektrik boşalması, elektrik sahəsi, mexaniki yük, temperatur və s.) məruz qalırlar. Elektrik xassələri tədqiq edərkən xarici amillərin təsirinə qarşı nanokompozitlərin və saf YSPE-nin araşdırılması həm praktiki, həm də elmi cəhətdən çox vacibdir. Ona görə xarici
amillərinin təsirindən sonra quruluşda baş verən dəyişikliklər fiziki xassələrlə qarşılaşdırılaraq müqayisəli şəkildə
öyrənilmişdir.

GİRİŞ.
YSPE sintetik polimerlər içərisində ən yaxşı dielektrikdir. Çox cüzi nəm və rütubət keçiriciliyinə malik olduğu üçün, onun elektroizolyasiya xassələri uzun müddət
suda saxlanıldıqdan sonra da, praktiki olaraq, dəyişmir.
YSPE-nin özünün elektrofiziki xassələri yaxşı öyrənilmişdir. Həmçinin, ədəbiyyatlarda YSPE-nin elektret stabilliyi
və elektrik aktiv qüsurların (deffektlərin) parametrləri
haqqında geniş məlumatlar vardır [1-3]. Polimer əsasında
alınan hər cür metal dispers əlavəli kompozit materialların
elektroizolyasiya xassələri pisləşir. Polimer kompozit materialların elektrik möhkəmliyinin metal əlavələrin konsentrasiyasının artması ilə azalması təbiidir və bu əlavələrlə hazırlanan polimer kompozit materialların elektrik
müqaviməti əlavənin həcmi miqdarından, metal hissəciklərin formasından və ölçülərinə görə paylanmasından
asılıdır [ 4,5].
Kompozit material olaraq YSPE-nə daxil edilmiş
qeyri-üzvi əlavə kimi istifadə olunan Na+ -montimorillonit
tərkibli nanogil (NG) götürülmüşdür. NG təbəqəli quruluşa malik, qalınlığı 1nm, uzununa ölçüləri 50-150 nm
olan gil minerallarının ümumi adıdır. Təbiətdə olan minerallar elektrik müqavimətinə görə üç qrupa bölünürlər:
pis
keçiricilər
  108 Om m ; orta keçiricilər
  10 2  107 Om m və yaxşı keçiricilər  10Om m .
Gil minerallarının fərqli elektrik müqavimətinə malik
olması onların kristal daxili rabitələrindən asılıdır. Kovalent rabitəyə malik olan dielektrik minerallar (kvars,
slüda, çöl şpatı və s.) çox yüksək müqavimətə (10121015Omm) malikdirlər. Əsasən ion rabitələri ilə tanınan
yarımkeçirici minerallar da (karbonat, sulfat, halloid və s.)
yüksək müqaviməti ilə (104-108Omm) fərqlənirlər. Ən
nəhayət, ion-kovalent rabitəyə malik gil minerallarının
(hidroslüda, montmorillonit, kaolinit və s.) müqaviməti
  10 4 Om m kifayət qədər aşağıdır. [6] İstifadə etdiyimiz NG ilə alınan YSPE kompozitlərinin elektrik möh131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

TƏCRÜBİ METODLAR VƏ NÜMUNƏLƏRİN
HAZIRLANMASI.
Polimerlər və polimer nanokompozitlər texniki məqsədlər üçün istifadə olunduqda elektrik sahəsinin bircinsliyi lazimi səviyyədə təmin olunmur, hava qabarcıqları və
“kənar effekt”in təsiri aradan qaldırılmır. Belə təcrübələrdə deşmə gərginliyinin aşağı qiymətləri alınır və bu təcrübələrin nəticələri polimer izolyasiyasının praktiki tətbiqinin imkanlarını qiymətləndirmək üçün maraq kəsb edir.
Fiziki tədqiqatlar zamanı elektrik sahəsinin bircinsliyini
təmin etmək və deşmə gərginliyinin qiymətinə kənar boşalmaların təsirini aradan götürmək lazımdır. Elektrodlar
paslanmayan poladdan hazırlanmış, kənarları yuvarlaqlaşdırılmış, diametri 30 mm və 2 mm olan sistemdən ibarətdir. Yüksək gərginlikli mənbə kimi
-1 qurğusundan istifadə olunmuşdur. Təcrübə üçün nümunələr 3040mkm ölçülərində dairəvi formada hazırlanmışdır. NG
müxtəlif faizlərdə (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0%) toz
şəklində YSPE ilə mexaniki qarışdırıldıqdan sonra qaynar
presləmə üsulu ilə (10 dəq, 423K, 150 MPa) alıir. Xarici
amillərin təsiri olaraq öncədən elektrik boşalması ilə köhnəldilmiş və oriyentasiya (yönlənmə) olunmuş nümunələr
xüsusi qurğunun köməyi ilə aparılmışdır. [7] Elektrik
möhkəmliyi iki üsulla ölçülür. Birincisi, nümunələri elektrodlar arasında yerləşdirərək yüksək gərginlik cihazından
14
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yentasiyanın təsirinə məruz qoymaqla baş verən dəyişikliklərə müqayisəli şəkildə baxmaq lazımdır.
YSPE və nanokompozitlərin elektrik yaşama
müddətinin sahənin E intensivliyindən asılılığı əvvəlki
işlərimizdə araşdırılmışdır [10]. NG-in miqdarı artdıqca
elektrik möhkəmliyi azalır. NG-in keşiriciliyi YSPE
matrisasının keçiriciliyindən çox olduğu üçün, həcmi
miqdarın artması ilə nanokompozitlərin müqaviməti saf
YSPE-yə nəzərən azalır. Həmçinin YSPE matrisasında
kristal daxili rabitələr kovalent, daxil edilmiş əlavədə isə
rabitə ion-kovalent olduğundan əlavənin miqdarının
artması ilə xüsusi müqavimət azalmalıdır.
Elektrik boşalmasının təsirinə baxmaq üçün nümunələri (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 saat və 9103V gərginlikdə)
köhnəldirlər. log E  f ( E ) asılılığı şəkil 1-də verilmişdir.
Şəkillərdən istifadə edərək   1san -dəki elektrik
möhkəmliyinin boşalmanın təsir müddətindən asılılığını
qura bilərik (şəkil 2).
Boşalmanın təsir etdiyi az vaxtlarda (2-3 saatda) hər
iki nümunənin elektrik möhkəmliyi artır və köhnəlmənin
müddəti artdıqca azalma gözlənilir. Nanokompozit nümunədə E-nin azalma sürəti YSPE-nə nəzərən daha azdır.
Məlumdur ki, elektrik boşalmasının təsiri ilə molekullar
oksidləşir, aşınır, amorf bölgələr yumşalır (rabitə qırılır,
mikroboşluqlar və çatlar yaranır və s.) molekullararası
qarşılıqlı təsirlər zəifləyir. [11-13]. Nanokompozit nümunələrdə NG elektrik boşalmasının təsiri ilə rabitələrin
qırılmasının, mikroboşluqlar və çatlıqların əmələ
gəlməsinin qarşısını alır və oksidləşmə zamanı karbonil
qrupların yaranmasını əngəlləyir.
Stabilləşdirici amil kimi istifadə olunan oriyentasiyanın təsirinin təcrübi nəticələri şəkil 3-də verilmişdir.
Oriyentasiya dərəcəsi artdıqca, E-nin artması hər iki
nümunə üçün fərqlidir. Belə ki, nanokompozitdə E-nin
artma sürəti saf YSPE-nə nisbətən çox deyildir.

dəyişən cərəyan verilir. Deşilmə gərginliyini nümunənin
qalınlığına bölərək E=Udeş/d elektrik möhkəmliyini hesablaya bilərik. İkinci üsul isə nümunəyə deşilmə gərginliyindən kiçik gərginliklər verməklə elektrik yaşama müddətinin (nümunəyə gərginlik verdikdən deşilməyə qədər
keşən zaman) loqarifminin (log E ) dəyişən gərginliyin sahəsinin intensivliyindən asılılıq qrafikindən t=1san müddətindəki qiymətlərindən hesablanır. Xarici amillərin təsiri ilə nanokompozitin quruluşunda baş verən dəyişikliyi
öyrənmək üçün İQ udulma spektrometri vasitəsilə 4002500sm-1tezlik aralığında spektrlər incələnərək elektrik
xassələri ilə qarşılaşdırılmışdır.
TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN İZAHI.
YSPE əsasında NG əlavəli nanokompozitlərin elektrik yaşama müddətinə və möhkəmliyinə xarici amillərin
təsirini tədqiq etməklə elektrik deşilmə (parçalanma) mexanizmi və dağılmada (parçalanmada) NG-in rolu haqqında müəyyən qədər məlumat əldə etmək olar. Bunun üçün
müxtəlif cür təsir edə bilən iki çeşid amildən məqsədəuyğun olaraq istifadə olunur. Belə ki, köhnəldici, dağıdıcı,
parçalayıcı bir sözlə, destabilləşdirici təsir göstərən amillər (elektrik boşalması, elektrik sahəsi, mexaniki yük,
temperatur, radiasiya, şüalanma və s.) və stabilləşdirici təsir göstərən amillər (oriyentasiya, mikro əlavələr, doldurucular və s.). Məlumdur ki, [8, 9] polimerlərin elektrik
köhnəlməsini bir çox üsullarla yaratmaq olar. Saf polimerlər və onların əsasında alınmış nanokompozitlərdən
alınan məmulatlar istifadə olunaraq zaman keçdikcə köhnəlməyə başlayırlar, yaşama müddəti azalır. Köhnəlmə
uzun illər çəkdiyi üçün, köhnəlməni laboratoriya şəraitində də apara bilərik. Tədqiq etdiyimiz bu işdə destabilləşdirici amil olaraq elektrik boşalmasından, stabilləşdirici
amil olaraq isə oriyentasiyadan istifadə edilmişdir. Saf
YSPE və nanokompozitləri elektrik boşalmasının və ori-

Şəkil 1. YSPE və YSPE+3,0% NG nümunələrin fərqli köhnəlmə zamanlarında lg  E  f ( E ) asılılığı.
1;2;3;4  YSPE ,1;2;3;4  YSPE  3,0% NG
1,1t  0;2,2t  3saat;3,3t  5saat;4,4t  15saaı; T  293K
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Şəkil 2. Elektrik möhkəmliyinin boşalmanın təsir müddətindən asılılığı

1;1  safYSPE ,2;2YSPE  3,0% NG ,1,2   ,1,2  D

Şəkil 3. Elektrik möhkəmliyinin oriyentasiya dərəcəsindən asılılığı

1;1  safYSPE ,2;2YSPE  3,0%NG,1,2   ,1,2  D

müşahidə olmuşdur. Elektrik boşalmasının uzun müddətli
təsiri zamanı isə rabitələrin qırılaraq C=O qrupunu əmələ
gətirməyin meylliyi artır. Ona görə, 15 saat müddətində E
t=0-a nəzərən azalmışdır və hər iki nümunədə E-nin
azalmasına uyğun olaraq optik sıxlıq artmağa başlamışdır.
Elektrik boşalmasının təsirindən sonra nanokompoziti saf
YSPE-lə müqayisə etdikdə görürük ki, NG oksidləşmə
prosesini əngəlləyərək antioksidant vəzifəsini yerinə yetirir. 15 saatda nanokompozit və PE üçün E-nin azalması
35% və 43% D1720- nin artması hər iki nümunə üçün 50%
olmuşdur.
Stabilləşdirici amilin təsirindən sonra hər iki nümunədə E-nin artmasına uyğun olaraq D1720-nin azalması
müşahidə olunur. Nanokompozitlərdə və saf YSPE-də Enin qiymətləri oriyentasiyadan əvvəl və sonra cədvəldə
verilmişdir. Göründüyü kimi saf nümunələrdə E-nin artması kompozitə nəzərən çoxdur. Yəni NG özünü ən çox
parçalanma proseslərində göstərir.

Nəticələri izah etmək üçün nümunələrin quruluşunda
baş verən dəyişikliklər birbaşa İQ spektroskopiya üsulu
ilə tədqiq edilmişdir. Hər iki nümunənin 400-2500sm-1
tezlik aralığında karbonil C=O qrupun oksidləşmə pikinə
uyğun (1720 sm-1 tezliyinə uyğun) intensivliyinə baxılmışdır. C=O qrupa aid olan pikin intensivliyi boşalmanın
təsir müddətindən asılı olaraq dəyişir. Kiçik təsir müddətində C=O qrupunun optik sıxlığı (D1720) azalır və təsir
müddəti artdıqca D1720 artır. Nanokompozitdə D1720 artma
sürəti saf YSPE –nə nisbətən azdır.
Müəyyən gərginlik altında zamana görə köhnəlmədən asılı olaraq E-nin öncə artması və sonradan azalmasını aşağıdakı kimi izah etmək olar. Yuxarıda göstərilmişdik ki, polimerlərdə elektrik boşalmasının təsiri ilə əsasən
oksidləşmə-destruktiv prosesləri və tikilmələr baş verir.
Kiçik zaman müddətində tikilmələr (çarpaz bağların yaranması) oksidləşmə-destruktiv proseslərini üstələdiyi
üçün, elektrik möhkəmliyində hər iki nümunə üçün artma
16
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Cədvəl
E,10-6V/m
Nümunələr

Köhnəlməmiş
U=0,t=0

Saf YSPE
YSPE+3,0%
NG

70
54

Köhnəlmiş
U=9kv,
t=15saat
40
35

E,
%
azalma
Oriyentasiya
olunmamış

Oriyentasiya olunmuş
=2,5

70
54

95
70

43
35

Beləliklə, NG-in özünün bəzi hallarda üstmolekulyar
quruluşu dəyişdirə bilməsinə baxmayaraq, oriyentasiya
olunmuş nümunələrdə oriyentasiya prosesi əlavənin
rolunu üstələyir. Saf YSPE E-si oriyentasiyadan sonra
38% artdığı halda, nanokompozitin E-si 29% artmışdır.
Yəni NG özünü oriyentasiyaya nisbətən az göstərir.

E,
%
azalma

E,10-6V/m

38
29

azalır. YSPE və YSPE+3,0% NG nümunələrin elektrik
boşalmasının təsir müddətindən asılı olaraq elektrik möhkəmliklərdə əvvəlcə artma və sonra azalma müşahidə
edilmişdir. Nanokompozitlərdə azalmanın sürəti YSPE-yə
nisbətən azdır. Oriyentasiya dərəcəsindən asılı olaraq, hər
iki nümunənin elektrik möhkəmliyi artmışdır və saf
YSPE-də artma sürəti nanokompozitə nisbətən çoxdur.
NG stabilləşdirici amillərə nisbətən destruktiv proseslərdə
daha aktiv rol oynayır.

NƏTİCƏ.

YSPE-yə əlavə edilən NG hissəciklərinin həcmi
miqdarı artdıqca, nanokompozitlərin elektrik möhkəmliyi
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M. A. RAMAZANOV, A. R. SADYGOVA, A.A. KHADIYEVA, V.A. ALEKPEROV
MOLECULAR PROCESSES OF IN ELECTRIC DESTRUCTION OF NANOCOMPOSITES
ON THE BASIS OF PE AND NANO LAY AFTER DESTRUCTIVE
AND STABILIZING FACTORS
Influence of electric discharges and orientation to electric time of life (τ ) and the electric durability of polyethylene of the high
density (PEVP) and made on its basis of a nanocomposite with additive of nanoclay (NG) is investigated. Comparing changes in
structure with physical properties it is shown that under the influence of external factors the carbonyl groups form with a break of
macromolecules.Break speed at electric discharges in a nanocomposite is less, than in PEVP. NG influences on destructive processes
(electric discharges) stronger, than on stabiliziation (orientation) ones.
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KCl, KBr və KI DUZLARININ SULU
MƏHLULLARINDA STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E.Ə. MƏSİMOV, B.G. PAŞAYEV
Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Z. Xəlilov küç., 23, Bakı, Azərbaycan, AZ-1048
E-mail: p.g.bakhtiyar@gmail.com
İşdə KCl, KBr və KI duzlarının sulu məhlullarının 283,15-333,15 K temperatur və 0-0.07 molyar hissə konsentrasiyası intervalında dinamik özlülüyü və sıxlığı ölçülmüşdür. Təcrübi nəticələrdən istifadə edərək tədqiq olunan sistemlərin baxılan temperatur və
konsentrasiya intervalında özlü axınının aktivləşmə parametrləri və məhlulda KCl, KBr və KI-in parsial molyar həcmləri hesablanmış və bu parametrlərin konsentrasiyadan asılılıqları təhlil edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, hər üç duz konsentrasiyanın artması
ilə mövcud struktura dağıdıcı təsir edir. Belə ki, KI duzu KBr-ə, KBr duzu isə KCl-ə nisbətən mövcud struktura daha çox dağıdıcı
təsir edir.
Açar sözlər: KCl, KBr, KI, özlü axının aktivləşmə parametrləri, parsial molyar həcm.
UOT: 541.8, 539.199
PACS: 77.22.Ej, 64.75.Bc, 31.70.Dk, 61.20 Og.

Məlumdur ki, qeyri-üzvi duzları suda həll etdikdə
onlar dissosiasiya nəticəsində müsbət və mənfi yüklü ionlara parçalanırlar. Buna səbəb suyun böyük dielektrik nüfuzluğuna malik olmasıdır. İonlar yüklü hissəciklər və su
molekulları dipol quruluşuna malik olduğundan, məhlulda
hidratlaşma prosesi baş verir. Buna görə, elekrolit məhlullarının strukturu təmiz suyun strukturundan fərqlənir.
Qeyd edək ki, hidratlaşma prosesi müxtəlif ionların suyun
strukturuna təsirlərinin ümumi fiziki mənzərəsini aydınlaşdırmağa imkan verir [1-9]. Belə ki, güclü hidratlaşan
ionların yaxın ətrafında su molekullarının hərəkətinin
intensivliyi azalır, zəif hidratlaşan ionların isə yaxın
ətrafında su molekullarının hərəkətinin intensivliyi artır
[2-4]. Lakin ionların suyun strukturuna təsirini araşdıranda, ionun güclü və zəif hidratlaşan olması ilə yanaşı, onun
effektiv radiusuna da diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki,
ionun effektiv radiusunun böyük və ya kiçik olması bilavasitə hidratlaşma ədədi ilə əlaqədardır. Məlumdur ki,
ionun effektiv radiusu ion elektrik keçiriciliyinin qiymətində özünü biruzə verir. Belə ki, verilmiş temperaturda
eyni yükə malik effektiv radiusu böyük olan ionun məhlulda elektrik keçiriciliyi kiçik, effektiv radiusu kiçik olan
ionun isə məhlulda elektrik keçiriciliyi böyük olur [10].
Bioloji sistemlərdə su mühim rol oynadığından sulu məhlullarda struktur xüsusiyyətlərinin tədqiqi müasir fizikikimyada, biofizikada böyük əhəmiyyət kəsb edir.
KCl, KBr və KI duzlarını suda həll etdikdə bu duzlar
uyğun olaraq K





və Cl , K





və Br , K




və I




Baxılan temperatur və konsentrasiya intervalında sulu
məhlulların dinamik özlülüyü və sıxlığı ölçülmüşdür.
Təcrübi nəticələrdən istifadə edərək tədqiq olunan
məhlulların özlü axınının aktivləşmə Gibbs enerjisinin




özlü axınının aktivləşmə entropiyasının ( S ) və məhlul-

~

da KCl, KBr və KI-in parsial molyar həcmlərinin ( V )
konsentrasiyadan asılılıqları təhlil olunmuşdur.
TƏCRÜBİ HİSSƏ.
Tədqiqat obyekti və metodları. Tədqiqat obyekti
olaraq müxtəlif konsentrasiyalı KCl, KBr və KI duzlarının
sulu məhlulları götürülmüşdür. İstifadə olunmuş KCl,
KBr və KI kimyəvi saf maddələrdir. Məhlulların
hazırlanmasında bidistillə edilmiş sudan istifadə
olunmuşdur. İşdə özlülük kapilyar viskozimetrlə, sıxlıq
isə piknometrlə ölçülmüşdür.
Mayelərin özlü axınının Frenkel və Eyrinq
nəzəriyyələrinə [3,11,12] görə özlü axınının aktivləşmə


Gibbs enerjisi ( G )

G  RT ln


0

(1)

ifadəsilə təyin olunur. Eyrinq nəzəriyyəsinə [3,11] görə

ion

larına parçalanırlar. Canlı orqanizmdə K , Cl , Br və

0 



I ionları mövcud olduğundan, bu ionlar burada gedən
bioloji proseslərdə mühüm rol oynayırlar. KCl, KBr və KI
duzlarının geniş tətbiq sahəsinin olmasına baxmayaraq,
onların sulu məhlullarının özlü axın və həcmi xassələri az
araşdırılmışdır. Elmi ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, KCl,
KBr və KI duzlarının sulu məhlullarında struktur xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına və bu duzların suyun strukturuna təsirinin öyrənilməsinə ehtiyac var.
İşdə KCl, KBr və KI duzlarının sulu məhlullarının
283,15-333,15 K temperatur və 0-0.07 molyar hissə konsentrasiyası intervalında struktur xüsusiyyətləri viskozimetriya və piknometriya metodları ilə tədqiq olunmuşdur.
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com



( G ), özlü axınının aktivləşmə entalpiyasının ( H ),

N A h
M

(2)

olur. Burada R- universal qaz sabiti, NA - Avoqadro ədədi,
h - Plank sabitidir. M - məhlulun molyar kütləsi olub
N

M   xi M i

(3)

i 1

ifadəsilə təyin olunur [3]. xi və Mi uyğun olaraq i-ci komponentin molyar hissəsi və molyar kütləsidir. T mütləq
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temperaturunda mayenin dinamik özlülüyü ( ) və sıxlığı
() təcrübədə təyin olunur.
(1) ifadəsini termodinamikadan məlum olan [3]

G ,

9,6

kC
mol
1

G  H  TS

(4)
9,4

2

ifadəsində nəzərə alsaq və bütün hədləri T - yə bölsək,
alarıq:

R ln

3

H



 S
0
T

9,2

(5)

(5) ifadəsindən görünür ki, özlü axının aktivləşmə entalpi

x

9,0

yası ( H )



H  R

0


 ln
0

Şəkil 1. KCl, KBr və KI-in sulu məhlullarının özlü
axınının aktivləşmə Gibbs enerjisinin konsentrasiyadan asılılığı (T=293,15 K).
1- KCl, 2- KBr, 3- KI.

(6)

1
 
T 




olur [3]. (1) ifadəsindən G və (6) ifadəsindən H tə-



məsinə sərf olunan enerjidir. Müsbət hidratlaşan ion sahəsində su molekulları bir-biri ilə təmiz suda olduğundan
daha güclü, mənfi hidratlaşan ion sahəsində isə nisbətən



entropiyası ( S ) hesablanır.

~

Məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi ( V )

M





x M
i

i











zəif bağlı olur [3]. K , Cl , Br və I zəif hidratlaşan
ionlar olduqlarından [3], bu ionların elektrik sahəsində su
molekulları bir-biri ilə təmiz suda olduğuna nisbətən zəif
bağlı olur. Odur ki, su molekullarının aktiv hala keçməsi
uyğun ardıcıllıqla asanlaşır. Güman edirik ki, bu səbəbdən
də kiçik konsentrasiyalarda hər üç duzun (KCl, KBr, KI)

(7)

düsturu ilə təyin olunur [3]. Burada Vm- məhlulun molyar
həcmi olub,

Vm 

Frenkel və Eyrinq nəzəriyyələrinə [3,11,12] görə

G 1 mol sayda molekulun bağlı haldan aktiv hala keç-

yin edildikdən sonra, (4) ifadəsilə özlü axının aktivləşmə

~
 V 
V  Vm  1  x  m 
 x  p ,T

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07



sulu məhlulu üçün konsentrasiyanın artması ilə G

əvvəlcə azalır. Aydındır ki, tədqiq etdiyimiz məhlullarada

(8)





su molekulları ilə yanaşı hidratlaşmış K , Cl , Br



və



düsturu ilə hesablanır.

I ionları da aktiv hala keçəcəklər. Təbiidir ki, su molekullarına nisbətən hidratlaşmış ionların aktiv hala keçməsinə daha çox enerji sərf olunacaq. Konsentrasiyanın son-

ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.



rakı artmı ilə G -nin artmasını aktiv hala keçən hidrat-

KCl, KBr və KI duzlarının sulu məhlullarının
293,15K temperaturda özlü axınının aktivləşmə para



laşmış ionların sayının su molekulları ilə müqayisədə tədricən çoxalması ilə izah etmək olar.
Şəkil 2-dən göründüyü kimi, baxılan konsentrasiya
intervalında hər üç duzun (KCl, KBr, KI) sulu məhlulu
üçün götürülmüş temperaturda konsentrasiyanın artması



metrlərinin ( G , H , S ) və məhlulda KCl, KBr,
~
KI - in parsial molyar həcmlərinin ( V ) konsentrasiyadan
(x) asılılıqları 1-4 saylı şəkillərdə göstərilmişdir.
Alınan nəticələri izah etmək üçün ionlarla su molekulları arasında mövcud olan elektrostatik qaşılıqlı təsir
hesabına yaranan hidratlaşma prosesinə əsaslanacayıq.
Şəkil 1-dən göründüyü kimi, baxılan konsentrasiya
intervalında hər üç duzun (KCl, KBr, KI) sulu məhlulu
üçün götürülmüş temperaturda konsentrasiyanın artması



ilə H azalır Həmçinin verilmiş temperatur və konsentrasiya üçün

H KCl   H KBr   H KI 






olur. Qeyd edək ki, H məhlulda yaranan dəyişmələri



enerji baxımından xarakterizə edir [3,13]. Belə ki,

ilə G əvvəlcə azalır, sonra isə artır. Bu azalma KCl



konsentrasiyanın artması ilə H -ın artması sistemin

üçün konsentrasiyanın x0,01, KBr və KI üçün isə x0,03
qiymətinədək davam edir. Həmçinin verilmiş temperatur
və konsentrasiya üçün
\



daha möhkəm struktura malik olmasını göstərir və əksinə.
Qeyd etdiyimiz kimi, zəif hidratlaşan ionların yaxın
ətrafında su molekullarının hərəkətinin intensivliyi artır.

G KCl   G KBr   G KI 





K , Cl , Br

olur.
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və I



ionları zəif hidratlaşan ionlardır

KCl, KBr və KI DUZLARININ SULU MƏHLULLARINDA STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

[3] və Cl





ionu ilə müqayisədə Br , Br



hər üç duzun (KCl, KBr, KI) sulu məhlulu üçün götürül-

ionu ilə



müş temperaturda konsentrasiyanın artması ilə S aza-



müqayisə də isə I daha zəif hidratlaşır. Güman edirik
ki, bu səbəbdən hər üç duzun (KCl, KBr, KI) sulu

lır. Lakin KCl-lə müqayisədə KBr-in sulu məhlulu üçün,
KBr-lə müqayisədə isə KI-in sulu məhlulu üçün konsen-



məhlulu üçün konsentrasiyanın artması ilə H azalır və



trasiyanın artması ilə S az fərqlə də olsa daha sürətlə

H KCl   H KBr   H KI 






azalır. Belə ki, verilmiş temperatur və konsentrasiya üçün

olur.

S KCl   S KBr   S KI 

kC
H ,
mol

18

olur.

Konsentrasiyanın artması ilə hər üç duzun sulu məh-

lulu üçün

runu dağıtmasını göstərir. Qeyd edək ki, KBr duzunun suyun strukturuna dağıdıcı təsirini İQ spektroskopiya üsulu
da təsdiq edir [17]. S KCl   S KBr   S KI 

16

14

olması isə onu göstərir ki, KI duzu KBr-ə, KBr duzu isə
KCl-ə nisbətən mövcud struktura daha güclü dağıdıcı təsir
edir. Güman edirik ki, S (x) asılılığında müşahidə olu-

1
2
3

nan qanunauyğunluqlar da G (x) və H (x) asılılıq

0







larında olduğu kimi K , Cl , Br və I ionlarının zəif
hidratlaşan ionlar olmaları ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki,
bir çox tədqiqatlarda göstərilir ki, ionlar suyun strukturuna Hofmeysterin liotrop sırasına uyğun ardıcıllıqla
təsir edirlər [3, 7, 9]. Göründüyü kimi, aldığımız nəticə
Hofmeysterin liotrop sırasına uyğundur.

x

12

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Şəkil 2. KCl, KBr və KI-in sulu məhlullarının özlü axınının aktivləşmə entalpiyasının konsentrasiyadan
asılılığı (T=293,15 K). 1- KCl, 2- KBr, 3- KI.

31

S -in azalması bu duzların məhlulun struktu-

60

C
S ,
K  mol

~ sm3
V,
mol

3

50

26
2
40

21
1

30

16

1
2
3

x

11
0

0

Şəkil 3. KCl, KBr və KI-in sulu məhlullarının özlü axınının aktivləşmə entropiyasının konsentrasiyadan
asılılığı (T=293,15 K). 1-KCl, 2-KBr, 3-KI.

Həll olan maddələri suda həll etdikdə məhlulun yeni
strukturu yaranır ki, bu da suya nisbətən məhlulun həcmi
xassələrinin dəyişməsinə səbəb olur. Məhlulun həcmi
xassələrini xarakterizə edən parametrlərdən biri də
komponentlərin parsial molyar həcmləridir. Məlumdur ki,
i -ci komponentin parsial molyar həcmi verilmiş tərkibli
sistemə həmin komponentdən 1mol əlavə etdikdə həcmin
dəyişməsinə bərabərdir [3,19,20]. Şəkil 4-dən göründüyü
kimi, baxılan konsentrasiya intervalında hər üç duzun
(KCl, KBr, KI) sulu məhlulu üçün götürülmüş tempera-

KCl, KBr və KI duzlarının sulu məhlullarında uyğun




0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Şəkil 4. KCl, KBr və KI-in sulu məhlullarında KCl, KBr
və KI-in parsial molyar həcmlərinin konsentrasiyadan asılılığı (T=293,15 K). 1-KCl, 2-KBr, 3-KI.

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07



x

20



olaraq K , Cl , Br və I ionlarının hidratlaşma prosesi baş verir ki, bu da suya nisbətən məhlulun fərqli
strukturunun yaranmasına səbəb olur. Məhlulda yaranan


struktur dəyişmələri S parametri ilə xarakterizə edilir.


Belə ki, konsentrasiyanın artması ilə S -in artması sistemin daha strukturlaşmış hala, azalması isə nisbətən
strukturu dağılmış hala keçməsini göstərir [3,14-18]. Şəkil
3-dən göründüyü kimi, baxılan konsentrasiya intervalında

~

turda konsentrasiyanın artması ilə V artır, həmçinin verilmiş temperatur və konsentrasiya üçün
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~
~
~
V KCl   V KBr   V KI 

lığından asılıdır. Belə ki, böyük səthi yük sıxlığına malik
kiçik ionların yaratdıqları elektriksiya effekti, kiçik səthi
yük sıxlığına malik böyük ionların yaratdıqları elektrik-

olur. Konsentrasiyasının artmasi ilə məhlulda duzların
parsial molyar həcminin artmasını məhlulun nisbətən
strukturu dağılmış hala keçməsi ilə izah etmək olar. Suda
olan hər bir ionun ətrafında elektrik sahəsi yaranır və bu
sahənin intensivliyi məsafənin artması ilə kəskin azalır.
Belə qeyri bircins sahədə su molekulları ionun ətrafında
oriyentləşirlər. Nəticədə, ionun ətrafında su molekullarının tutduğu həcm su fazasında onların tutduğu həcmdən
kiçik olur. Bu sıxlaşma effekti elektriksiya adlanır və
bütün ionlar sulu məhlullarda elektriksiya yaradırlar.
Aydındır ki, elektriksiya effekti ionun səthi yük sıx-



siya effektinə nisbətən daha güclü olacaq. Cl , Br



və



I ionlarının səthi yük sıxlıqları uyğun ardıcıllıqla
azaldığından, bu ionların yaxın ətrafında yaranan elektrik
sahəsinin intensivliyi və məhlulda yaratdıqları elektrik

siya effektləri də uyğun ardıcıllıqla azalır. Cl , Br



və



I ionlarının uyğun ardıcıllıqla həm ölçüləri artdığı, həm
də yaratdıqları elektriksiya effektləri azaldığı üçün
məhlulda KCl-in parsial molyar həcmi KBr-ə, KBr-in
parsial molyar həcmi isə KI-ə nisbətən kiçik olur.

_____________________________
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E.A. Masimov, B.G. Pashayev
STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF KCl, KBr and KI WATER SOLUTIONS
The density and dynamic viscosity of KCl, KBr and KI water solutions have been measured in the temperature interval
283,15-333,15 K and for concentrations varied in the range of 0-0.07 (mol.part). Activation parameters of viscous flow (Gibbs
energy, enthalpy and entropy) and partial molar volumes of KCl, KBr and KI in water solutions have been calculated on the basis of
experimental data. It is established that these substances have a destructuring effect on the water structure. So the destructuring effect
of KI is greater than KBr, KBr is greater than KCl.
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As2Te3 TƏBƏQƏLƏRİNİN QURULUŞU VƏ
RAMAN SPEKTROSKOPİYASI
A.C. MƏMMƏDOVA
AMEA-nın H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu,
AZ-1143, Azərbaycan, Bakı, H. Cavid pr.131
ayselmemmedova-1995@mail.ru
Sintez olunmuş və vakuumda buxarlanma üsulu ilə nazik təbəqələri alınmış As2Te3 birləşməsinin quruluşu rentgen şüalarının
difraksiyası və Raman spektroskopiyası metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Qeyri-kristal maddələrin quruluş xüsusiyyətləri üçün səciyyəvi olan yaxın nizam və orta nizam konsepsiyalarına əsasən quruluşun “kvaziperiodu” və korrelyasiya məsafəsi təyin olunmuşdur.
Raman spektrinin təhlili əsasında tədqiq olunan nümunədə As-As, As-Te və Te-Te kimyəvi rabitələrinin mövcudluğu aşkar edilmiş
və onların rəqs tezlikləri təyin olunmuşdur. Alınmış nəticələrin interpretasiyası amorf As2S3 və As2Se3 üçün mövcud olan tədqiqatların nəticələri ilə müqayisəli şəkildə, amorf matrisanı əmələ gətirən quruluş elementlərini ölçüsü, molekulyar kütləsi və halkogenlərin
kimyəvi aktivliyinin bir-birindən fərqlənməsini nəzərə almaqla, aparılmışdır.
Açar sözlər: kvaziperiod, korrelyasiya məsafəsi, Raman spektroskopiyası.
PACS: 81.05.Gc

Binar və daha mürəkkəb tərkibli xalkogenid şüşəvari
yarımkeçiricilər optoelektronika, lifli optika və qeyri-xətti
optik sistemlər üçün perspektiv materiallar kimi tədqiqatçıların diqqətini son on illər ərzində çox cəlb edirlər [1-4].
Bu, ilk öncə həmin materialların spektrin infraqırmızı oblastında şəffaflığının, optik sındırma əmsalının və optik
qeyri-xəttliliyinin yüksəkliyi ilə yanaşı olaraq, həm də
kimyəvi cəhətdən dayanıqlı olması ilə əlaqədardır. Arsen
əsasında olan stexiometrik tərkibli şüşəvari halkogenidlər
(As2S3, As2Se3, As2Te3 ), yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətlərlə yanaşı, həm alınma texnologiyasının sadəliyi,
həm də kristallaşmaya qarşı davamlılığı (As atomları zəncirvari molekullar arasında körpü rolunu oynayaraq daha
stabil amorf matrisa alınmasını təmin edir.) ilə tədqiqatçıların diqqətini daha çox cəlb edirlər [4-11]. Lakin şüşəvari
As2S3, As2Se3 birləşmələri ilə müqayisədə amorf As2Te3
az tədqiq olunmuşdur. Xüsusilə quruluş və elektron xassələrinin kompleks şəkildə tədqiqinə həsr olunmuş işlər
yox dərəcəsindədir. Həmin maddənin quruluşunun və
elektron xassələrinin digər xalkogenidlərdən fərqli xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və perspektiv tətbiq oblastları üçün tövsiyələr verilməsi üçün belə tədqiqatlara
ehtiyac vardır.
Qeyd olunan iş amorf As2Te3 təbəqələrinin lokal
quruluşu və molekullarının rəqs spektrlərinin tədqiqinə
həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə As2Te3 birləşməsi sintez
olunmuş, alınmış maddənin nazik təbəqələri vakuumda
buxarlandırma üsulu ilə hazırlanmış və onlarda rentgen
şüalarının difraksiyası, işığın Raman səpilməsi tədqiq
olunmuşdur.

tehsalı olan və 40kV, 40mA, 0< 2θ < 80 rejimdə işləyən
D8ADVANCE markalı ovuntu difraktometrində rentgenquruluş analizi ilə aparılmışdır. Difraksiya mənzərəsinin
analizi xüsusi Evaluation proqramına əsasən aparılmışdır.
İşığın Raman səpilməsinin spektri Nanofinder-30
üçölçülü konfokal mikroskopda (Tokyo İnstr.), dalğa
uzunluğu 532 nm olan həyəcanlaşdırıcı şüalanmanın təsiri
ilə tədqiq olunmuşdur. Təbəqənin üzərinə düşən lazer şüasının en kəsiyinin radiusu ~4 mkm olmuşdur. Şüalanmanın qeyd olunması soyudulan (-70C) və fotonları sayma
rejimində işləyən CCD-kamerasında aparılmışdır. Ekspozisiya müddəti 1 dəqiqə olmuşdur.
EKSPERİMENTİN NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN
MÜZAKİRƏSİ.
Rentgen şüalarının difraksiyası.
Şəkil 1-də nazik təbəqələrdə (şəkil 1a) və ovuntu
şəklində olan nümunələrdə (şəkil 1b) rentgen şüalarının
difraksiyası zamanı intensivliyin paylanma əyriləri göstərilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, həm amorf, həm də
kristal nümunələr üçün alınmış nəticələr digər tədqiqatçıların nəticələri ilə uzlaşır [12, 13]. Ovuntu şəklində olan
nümunələrdə kəskin maksimumların (şəkil 1b) və nazik
təbəqələrdə isə geniş yayılmış zolağın (şəkil 1a) müşahidə olunması birinci halda maddənin kristal, ikinci halda
isə amorf olduğunu göstərir. Təbəqələrin difraksiya mənzərəsindəki yaxşı ifadə olunmuş birinci maksimim (first
sharp diffraction peak, FSDP) ( 2θ ≈ 28), yeri və intensivliyi ilə müəyyən qədər fərqlənməklə xalkogenid şüşəvari yarımkeçiricilərin əksəriyyətində müşahidə olunur və
birinci koordinasiya sferasının hüdudlarını aşan məsafələrdə də atomların düzülüşündə müəyyən korrelyasiyanın
olması ilə izah edilir [14-20]. İlk dəfə tetraedrik quruluşlu
xalkogenid şüşələr üçün irəli sürülmüş [21, 221, sonralar
isə həmin maddələrin əksəriyyəti üçün ödənildiyi iddia
edilən [23] boşluq- klaster modelinə görə həmin qrupa daxil olan və klaster əmələ gətirən atomlar qrupu bir-birindən boşluqlar və ya atom sıxlığı az olan oblastlarla ayrılmışlar.
Mövcud nəzəriyyələrə əsaslanaraq, FSDP–nin parametrlərindən istifadə edərək korrelyasiya məsafəsi (L) və

NÜMUNƏLƏRİN ALINMA TEXNOLOGİYASI VƏ
TƏDQİQAT METODLARI.
Nümunələrin sintezi havası 10-4 mm c.st. təzyiqə qədər sorulmuş kvars ampulalarda 800C temperaturda 12
saat saxlanılmaqla aparılmış və sobanı söndürməklə soyudulmuşdur. Tədqiqat üçün istifadə olunan 1-2 mkm qalınlıqlı təbəqələr vakuumda (10-4mm c.st. təzyiqdə) termik
buxarlandırma üsulu ilə alınmışdır.
Sintez olunmuş nümunələrin və nazik təbəqələrin
quruluşu və aqreqat halı Bruker firmasının (Almaniya) is131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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onun hüdudları daxilində “kvaziperiod” (R)
düsturlara əsasən hesablanmışdır [14]:
R ≈ 2π/Q1,
L ≈ 2π/∆Q1

aşağıdakı

ri, həm də forması maddənin kimyəvi tərkibindən asılı
olaraq dəyişir. Xalkogenidlər qrupunun arsenlə əmələ gətirdiyi stexiometrik binar birləşmələrində (As2S3, As2Se3,
As2Te3) sulfiddən telluridə doğru FSDP –nin amplitudu
kiçilir, siqnal daha yayılmış vəziyyətdə müşahidə olunur
[20, 24, 27], Q1 qiyməti artır, kvaziperiod və korrelyasiya
məsafəsi kiçilir. Kimyəvi cəhətdən az aktiv olan tellurun
iştirak etdiyi zəncirvari molekulların və digər quruluş elementlərinin ölçüsü digər xalkogenidlərlə müqayisədə kiçik olur. Bu da öz növbəsində materialın nizamsızlıq dərəcəsinin yüksəlməsinə, quruluş elementlərinin rəqs tezliyinin artmasına və təcrübədə müşahidə olunan digər quruluş parametrlərinin dəyişməsinə səbəb olur.

(1)
(2)

Burada Q1– FSDP-nin vəziyyətini uyğun olan və
Q1=4𝜋sinθ/λ düsturu ilə təyin olunan səpilmə vektoru,
∆Q1– FSDP-nin amplitudunun yarısına uyğun olan zolağın enidir. Müəyyən olunmuşdur ki, Q1 = 2,25 Å-1;
∆Q1=0,83 Å-1; R≈ 3,35Å; L7,56 Å. Tədqiqatlar göstərir
ki, xalkogenid şüşələrin əksəriyyətinin difraksiya mənzərəsində FSDP müşahidə olunur. Lakin FSDP-nin həm ye-

Şəkil 1. Vakuumda buxarlanma üsulu ilə (a) və sintez olunduqdan sonra sobanı söndürməklə (b) alınmış, ovuntu şəklində olan
As2Te3 nümunələrində rentgen şüalarının difraksiya spektrində intensivliyin paylanma mənzərəsi.
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ilə fərqlənən beş müxtəlif maksimuma malikdir. 123 və
140 sm-1-ə uyğun maksimum həm də plazma rejimində
kimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış As-Te təbəqələrində
də müşahidə olunmuş 13 və kristallik oblastlarda mövcud olan Te-Te rabitələri ilə əlaqələndirilmişdir. 156 sm-1
tezlikli maksimum isə [25-28] işlərində müşahidə olunmuş maksimumla üst-üstə düşür. Qeyd olunur ki, həmin
maksimum da Te zəncirlərində mövcud olan kovalent TeTe rabitələrinin rəqsinə uyğundur. Amorf halda olan
maddədə kristal analoqlarına nisbətən zəncirvari molekulların ölçüsü kiçik olduğu üçün rəqs tezliyi daha yüksək
olur. 197 sm-1 tezliyində müşahidə olunan maksimum
AsTe3/2 piramida quruluşlu struktur elementinə aid edilir.
Onun analoqu şüsəyəbənzər As2Se3 -ün Raman spektrində
AsSe3/2 quruluş elementinin rəqsinə uyğundur və 230sm-1
tezliyində müşahidə olunmuşdur [29-30]. AsTe3/2-ün molekulyar kütləsi AsSe3/2-dən çox olduğu üçün rəqs tezliyi
kiçik olur. Nəhayət, 225 sm-1 maksimumu amorf arsendə
də müşahidə olunur və As-As kovalent rabitələri ilə əlaqələndirilir. Beləliklə, tədqiq olunan təbəqələrin Raman
spektrində As-As, As-Te və Te-Te rabitələrinin iştirak etdiyi quruluş elementlərinin rəqslərinə uyğun maksimumlar müşahidə olunmuşdur.

İŞIĞIN RAMAN SƏPİLMƏSİ.

Şəkil 2. As2Se3 təbəqələrində işığın Raman səpilməsinin
spektri.

Tədqiq olunan As2Te3 təbəqələrindən işığın Raman
səpilməsinin spektri 2-ci şəkildə göstərilmişdir. Şəkildən
görünür ki, Raman spektri bir-birindən yeri və tezlikləri
___________________________________
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A.J. Mammadova
STRUCTURE AND RAMAN SPECTROSCOPY OF As2Te3 FILMS
As2Te3 compound were synthesized and their films are obtained by evaporation in vacuum; their structures were investigated
by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. On the base of the existing concepts of the short and medium order, typical for the
structure of non-crystalline materials, the “quasi-period” and the correlation length was determined. An analysis of the Raman
spectrum revealed the existence of As-As, As-Te and Te-Te chemical bonds in the materials under consideration and the frequencies
of their vibrations were determined. Interpretation of the obtained results was carried out by comparing with their existing results of
investigation of the amorphous As2S3 and As2Se3 systems, taking into account the molecular weights and sizes of the structural
elements forming the amorphous matrix, as well as the differing chemical activity of chalcogens.
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MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ BaTiO3 HİSSƏCİKLƏRİNİN SMEKTİK A MAYE KRİSTALIN
ASTANA XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
A.R. İMAMƏLİYEV1, M.Ə. RAMAZANOV2, Ş.Ə. HÜMBƏTOV2,
G.M. BAYRAMOV2, A.K. MƏMMƏDOV1
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İşdə elektro-optik yuvacığın volt-farad xarakteristikasının ölçülməsi metodu ilə submikron ölçülü (100-500 nm) seqnetoelektrik
BaTiO3 hissəciklərinin müsbət dielektrik anizotropiyalı smektik A maye kristalda baş verən planar-homeotrop (Frederiks) keçidinə
təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, BaTiO3 hissəcikləri Frederiks keçidinin astana gərginliyini azı 2 dəfə aşağı salır. Alınan nəticələrin polyarlaşmış seqnetoelektrik hissəciklərin yaratdığı lokal sahə konsepsiyası çərçivəsində izahı verilmişdir.
Bu iş MDB-nin Beynəlxalq İnnovativ Nanotexnologiya Mərkəzinin № 080-303 15 oktyabr 2015-ci il tarixli və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun № EİF-BGM-4-RFTF-1/2017-21/11/4-M-12 saylı qrantları hesabına
yerinə yetirilmişdir.
Açar sözlər: smektik maye kristal, seqnetoelektrik, dielektrik anizotropiya, astana gərginliyi, Frederiks keçidi.
PACS: 42.70.Df, 61.30.Gd, 64.70.M-, 78.15.+e, 83.80.Xz

lər nematik maye kristalın dielektrik anizotropiyasını artırmaqla Frederiks effektinin (elektro-optik effektin) astana gərginliyini azaldır və sistem xarici elektrik sahəsinin
işarəsinə həssas olur [12]. BaTiO3 hissəciklərinin əlavə
olunduğu 5CB maye kristalında Frederiks effekti ən azı
iki mərhələdə baş verir [13, 14].
Nematik maye kristal əsasında kolloid hazırlayarkən, seqnetoelektrik hissəciklərin aqreqasiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə kolloidə əlavə olaraq 1-2% stabilizator (məsələn, olein turşusu) daxil edilir. Bir çox hallarda
olein turşusu maye kristalın maddi parametrlərini arzu
olunmaz istiqamətdə pisləşdirir, məsələn, maye kristalın
şəffaflaşma nöqtəsini aşağı sürüşdürür [15, 16]. Kolloiddə
matris olaraq smektik maye kristal istifadə olunduqda stabilizatora ehtiyac qalmır. Bunun səbəbi odur ki, bir istiqamətdə translyasiya nizamının olduğu smektik maye kristallarda özlülük çox böyük olur və bu seqnetoelektrik hissəciklərin birləşərək çökməsinin qarşısını alır. Digər tərəfdən, özlülüyün böyük qiyməti smektik maye kristalda
Frederiks effektinin yaddaşla baş verməsinə səbəb olur ki,
bu da onları informasiyanı yazmaq və yadda saxlamaq
üçün perspektivli materiallar sırasına daxil edir. Bu üstünlüklərinə baxmayaraq, smektik maye kristalda baş verən
elektro-optik effektin astana gərginliyi nematiklərlə müqayisədə təxminən iki dəfə böyük olur [2]. Bizim əvvəlki
işlərimizdə [17, 18] göstərilmişdir ki, smektik A maye
kristala 500 nm ölçülü BaTiO3 əlavə edildikdə Frederiks
effektinin astana gərginliyi kəskin azalır. Bu işdə müxtəlif
(100–500 nm) ölçülü BaTiO3 hissəciklərinin müsbət dielektrik anizotropiyalı smektik A maye kristalında baş verən planar-homeotrop (Frederiks) keçidinə təsiri öyrənilmişdir və alınan nəticələrin polyarlaşmış seqnetoelektrik
hissəciklərin yaratdığı lokal sahə konsepsiyası çərçivəsində izahı verilmişdir.

GİRİŞ.
Məlumdur ki, bəzi çubuqşəkilli (kalamitik) molekullardan təşkil olunmuş üzvi maddələrdə müəyyən temperatur intervalında molekullar xaotik yox, bir istiqamətdə yönəlirlər. Həmin istiqamət direktor, maddənin bu halı isə
maye kristal adlanır [1, 2], çünki bu sistemlərdə eyni zamanda axıcılıq və anizotropiya müşahidə olunur. Maye
kristallara göstərilən böyük maraq daha çox onların praktik tətbiqi ilə bağlıdır [3, 4]. Maye kristallar əsasında displeylər başqaları ilə müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdirlər: istehsal texnologiyasının sadəliyi, maya dəyərinin aşağı olması, ölçülərin kiçik olması və çox az enerji
sərfiyyatı. Maye kristalların başqa tətbiqləri də mövcuddur ki, bunlarla [5] monoqrafiyasında tanış olmaq olar.
Displey texnologiyasının durmadan yüksələn tələbləri
(xəyalın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılıması, ölçülərin və
enerji sərfiyyatının daha da kiçildilməsi və s.) maye kristalların da istismar parametrlərinin durmadan yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Bu məsələnin həlli yollarından biri
daha yaxşı maddi parametrlərə malik yeni maye krisralların məqsədyönlü sintezidir. Digər alternativ yol isə maye
kristalların xassələrinin başqa funksional materiallarla
konstruktiv şəkildə uzlaşdırılmasıdır [6]. Əyilə bilən displeylərdə istifadə olunan polimerdə dispersiya olunmuş
maye kristallarda mikron ölçülü maye kristal damcıları
paylanmışdır [7]. Kolloidal maye kristal kompozitlərdə
isə, tərsinə, submikron ölçülü müxtəlif təbiətli (ferromaqnit, seqnetoelektrik, metal və s) hissəciklər, həmçinin karbon nanoboruları, fullerenlər maye kristal mühitdə dispersiya olunur [8-10]. Bu hissəciklərin hətta kiçik miqdarda
maye kristala əlavə olunması sonuncunun xassələrində
əhəmiyyətlı dəyişikliklər yaradır və bir çox hallarda keyfiyyətcə yeni effektlərin meydana çıxmasına səbəb olur.
Xüsusilə tərkibində az miqdarda seqnetoelektrik barium
titanat (BaTiO3) hissəcikləri olan nematik maye kristal
kolloidlərdə maraqlı effektlər baş verir. BaTiO3 hissəcikləri əlavə olunmuş 4-,4’-penticsianibifenil (5CB) maye
kristalının izotrop fazasında yaddaşlı elektromexaniki effekt müşahidə olunur [11]. Seqnetoelektrik nanohissəcik131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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şəffaf keçirici indium qalay oksidi (İTO) təbəqəsiilə örtülmüşdür. Maye kristal molekullarını səthə paralel yönəltmək (planar orientasiya) üçün örtmə texnologiyası yaxşı
mənimsənilmiş polimid lakından istifadə olunmuşdur.
Elektro-optik yuvacığın doldurulması kapilyar metodla
maye kristalın izotrop fazasında həyata keçirilir.
Elektro-optik yuvacığın tutumunun gərginlikdən asılılığı
(volt-farad xarakteristikası) E7-20 impedansmetrində yerinə yetirilmişdir. Yuvacığa verilən test siqnalın tezliyi 1
kHz, amplitudu isə 0,5 V olmuşdur. İmpedansmetr yuvacığa 40 V-a qədər sürüşmə gərginliyi tətbiq etməyə imkan
verir.
Tədqiq olunan maye kristalın və kolloidlərin dielektrik nüfuzluğunun anizotropiyası müsbət işarəyə malik
olduğundan onlarda baş verən elektro-optik effekt planarhomeotrop keçid şəklində olur. Astana gərginliyi (Uth)
elektro-optik yuvacığın volt-farad xarakteritikasından tapılır, çünki planar-homeotrop keçid zamanı maye kristalın
effektiv dielektrik nüfuzluğu (  eff ) artır ki, bu da

ilə 4,4'-pentilsianobifenilin

1:1 mol nisbətində qarışığından istifadə olunmuşdur. Alınan qarışıq 32.5C-dən 47C-ə qədər temperatur intervalında smektik A fazasına və müsbət dielektrik anizotropiyasına malikdir.
Seqnetoelektrik hissəciklər olaraq 100, 200, 300,
400 və 500 nm ölçülü barium titanat (BatiO3) hissəciklərindən istifadə olunmuşdur (US Research Nanomaterials
Inc.). BaTiO3 yüksək spontan polyarizasiyaya (otaq temperaturunda 0.26Cm-2) malik kristaldır [19] və 20 nm-ə
qədər seqnetoelektrik xassəsini saxlayır [20]. Bütün ölçülərdə hissəciklərin maye kristaldakı konsentrasiyaları eyni
olub təxminən 61015m-3 -ə bərabərdir. Hesablamalar göstərir ki, bu halda barium titanat hissəcikləri arasındakı orta məsafə 5 mkm-dir ki, bu da hissəciklərin ölçüsündən ən
azı bir tərtib böyükdür.
BaTO3 hissəciklərinin maye kristalda paylanması
aşağıdakı qaydada yerinə yetirilmişdir. Tərəzidə (ADAM
PW-124) çəkildikdən sonra tozşəkilli BaTO3 maye kristala əlavə olunur və alınan qarışıq 75C-də (izotrop fazada)
1 saat ərzində ultrasəs disperqatorunda (NATO CD-4800)
silkələnir və bu şəraitdə 36C-ə (smektik A fazası) qədər
soyudulur.Kolloid 47C-də smektik A fazaya keçdikdən
sonra BaTO3 hissəciklərinin aqreqasiyası imkanı aradan
qalxır.
Təmiz smektik A maye kristalın və kolloidlərin elektrik tutumu elektro-optik yuvacıqda 36C-də yerinə yetirilmişdir. Elektro-optik yuvacıq sendviç quruluşa malik
olub nazik (15 mkm) teflon arakəsmə ilə ayrılmış iki müstəvi paralel şüşə lövhədən ibarətdir. Lövhələrin daxili üzü

S

12

düsturuna görə (  0  8.85  10 F / m d
elektrik sabiti, S və d – maye kristal təbəqənin sahəsi və
qalınlığıdır) yuvaçığın elektrik tutumunu artırır. Astana
gərginliyi olaraq yuvacığın elektrik tutumunun, yəni maye
kristalın dielektrik nüfuzluğunun artmağa başladığı gərginlik götürülür.

C   0  eff

EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN
MÜZAKİRƏSİ.
Şəkil 1-də təmiz smektik A maye kristalın və həmin
maye kristalla müxtəlif ölçülü seqnetoelektrik BaTiO3
hissəcikləri əsasında hazırlanmış kolloidlərin effektiv dielektrik nüfuzluğunun elektro-optik yuvacığa verilən sürüşmə gərginliyindən asılılığı göstərilmişdir.

Şəkil 1. Təmiz smektik A maye kristalın və kolloidlərin effektiv dielektrik nüfuzluğunun elektro-optik yuvacığa verilən sürüşmə gərginliyindən asılılığı
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if azalır, daha sonra müəyyən gərginlikdən başlayaraq
(Uth) dielektrik nüfuzluğunun qiyməti maye kristalda baş
verən planar-homeotrop keçidi ilə bağlı olaraq yenidən,
özü də kəskin artır.
Alınan nəticələri aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirmək olar.

Gözlənildiyi kimi, BaTiO3 hissəciklərinin əlavə olunması
maye kristalın dielektrik nüfuzluğunun eninə toplananının
(   ) qiymətini bir qədər artırır. Bütün kolloidlərdə kiçik
gərginliklərdə (U<10V) dielektrik nüfuzluğunun gərginlik
asılılığında zəif bir maksimum (Umax) müşahidə olunur.
Yəni dielektrik nüfuzluğu əvvəlkcə zəif artır, sonra isə zə-

Cədvəl 1

Təmiz Smektik A maye kristalının və müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəcikləri əlavə olunmuş
kolloidlərin planar-homeotrop (Frederiks) keçidinə uyğun gərginlik qiymətləri.
Nümunə


Umax
Uth

Təmiz
SmA
3.9

26

SmA+BaTiO3
(100 nm)
4.0
3
14

SmA+BaTiO3
(200 nm)
4.6
5
14

Cədvəldən göründüyü kimi:
1) maye ktistala BaTiO3 hissəciklərinin əlavə olunması
dielektrik nüfuzluğunun eninə toplananını artırır;

(1)

 FP  1 

c - kolloidin, LC -maye kristalın, FP – BaTiO3 his-

səciklərinin sürüşmə gərginliyi olmadıqda dielektrik nüfuzluğu, f - BaTiO3 hissəciklərinin kolloiddəki həcm payıdır. BaTiO3 hissəciklərin ölçüsündən asılı olaraq onların
kolloidlərdəki həcm payı 2,7∙10-5 -dən (100 nm) 3,4∙10-3-ə
qədər dəyişir. Hissəciklərin dielektrik nüfuzluğunun 103
tərtibində olduğunu qəbul etsək [20], kolloidlərin dielektrik nüfuzluğunun cədvəldə göstərilən artımının (1) düsturuna kifayət qədər dəqiq uyğun gəldiyini görərik.
Müasir təsəvvürlərə kiçik ölçülü BaTiO3 hissəciklərinin quruluşu kötük-qabıq (core-shell) modeli ilə təsvir
oluna bilər [21, 22]. Bu modelə görə seqnetoelektrik hissəciklər tetraqonal quruluşa malik kötükdən və kubik quruluşa malik 5 mkm qabıqdan ibarətdir. Seqnetoelektrik
BaTiO3 hissəcikləri monokristal və elektrik sahəsi olmadıqda polidomen halda olur. Spontan polyarizasiyanın yaFP
randığı c oxu istiqamətində dielektrik nüfuzluğu (  c )

 0 LC

m

sahəsi BaTiO3 hissəciklərini tam polyarlaşdırmaq, yəni
onları polidomen halda monodomen hala gətirmək üçün
kifayət edir [18]. Polyarlaşmış BaTiO3 hissəciklərinin
bilavasitə səthi yaxınlığında





(2)

0

qiymətə malikdir [20]. Kolloid izotrop fazadan smektik A
fazaya keçən zaman seqnetoelektrik BaTiO3 hissəciklərinin c oxu xaotik yönəlirlər və onların dielektrik nüfuzlu1
FP
FP
ğuna verdiyi pay f  2 a   c
kimi götürülə bilər.
3

P

P
0E

BaTiO3 hissəciklərinin smektik A maye kristala əlavə olunması nəticəsində Frederiks keçidinin astana gərginliyinin kəskin azalması polyarlaşmış BaTiO3 hissəciklərinin ətrafında güclü lokal sahənin yaranması ilə bağlıdır. Qalınlığı 15 mkm olan elektro-optik yuvacığa
15mkm gərginlik verdikdə yaranan E ~ 106 V elektrik

FP

Eloc ~

SmA+BaTiO3
(500 nm)
5.2
6
18

düsturuna görə seqnetoelektrik hissəciyin və bütövlükdə kolloidin dielektrik nüfuzluğunun ((1) düsturu) azalmasına gətirib çıxarır. Bu fikrin doğruluğunu belə bir faktla möhkəmləndirmək olar. Kolloidin hər hansı bir struktur dəyişiklikləri mümkün olmayan kristal fazasında, bütün gərgimlik intervalında (U) asılılığında yalnız monoton azalma müşahidə olunur [16].

eninə, yəni a oxu istiqamətindəkindən (  a ) xeyli böyk



SmA+BaTiO3
(400 nm)
5.0
6
11

Sürüşmə gərginliyinin kiçik qiymətlərində kolloidin
dielektrik nüfuzluğunun gərginlik artdıqca artması
BaTiO3 hissəciklərinin maye kristal daxilində fırlanması
ilə izah oluna bilər. Elektro-optik yuvacığa sürüşmə gərginliyi tətbiq etdikdə, elektrik sahəsinin təsiri ilə BaTiO3
hissəciklərini fırladan moment yaranır və hissəciklər c
oxu ilə elektrik sahəsi istiqamətində yönəlir. Nəticədə, bu
hissəciklərin dielektrik nüfuzluğuna verdiyi pay artır və
müəyyən gərginlikdə (Umax) maksimuma çatır, çünki bu
gərginlikdə hissəciklərin c oxunun sahə istiqamətində düzülməsi başa çatır.
İkinci aralıqda dielektrik nüfuzluğunun azalması
seqnetolektrik hissəciklərin polyarizasiyasının elektrik sahəsinin intensivliyindən qeyri-xətti asılılığı ilə izah oluna
bilər.Doğrudan da elektro-optik yuvacığa verilən gərginlik (elektrik sahəsinin intensivliyi) artdığca seqnetolektrik
hissəciklərin polyarizasiyasının artma sürətinin (P/E) zəifləməsi

2) kolloidlərin   ( U ) asılılığında zəif bir maksimum alınır, yəni gərginlik artdıqca, dielektrik nüfuzluğu əvvəlcə
artır, sonra zəif azalır;
3) BaTiO3 hissəcikləri smektik A maye kristalın astana
gərginliyini kəskin azaldır və bu azalma 300 və 400 nm
ölçülü hissəciklərdə daha güclüdür.
Alınan nəticələri izah etmək üçün əvvəlcə BaTiO3
hissəciklərinin strukturuna aid olan müasir təsəvvürləri qısaca şərh edək.
Maye kristala BaTiO3 hissəcikləri əlavə olunduqda,
onun dielektrik nüfuzluğunun () zəif artmasını birinci
yaxınlaşmada sonuncunun additivlik xassəsi ilə izah etmək olar:

 c  ( 1  f) LC  f FP   LC  f FP

SmA+BaTiO3
(300 nm)
4.8
6
10

 0 (  FP  1 ) E0 (  FP  1 ) E0

 0 LC
 LC
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rını BaTiO3 hissəciklərinin ətrafında döndərmək üçün
kifayət edir. Nəticədə, BaTiO3 hissəcikləri daha kiçik
gərginliklərdə planar-homeotrop keçidin başladığı mərkəz
rolunu oynayırlar.

tərtibində elektrik sahəsi yaranır. LC, FP və E0 kəmiyV
yətlərinin qiymətlərinin yuğun olaraq 10, 103 və 10 6 m
tərtibində olduğunu nəzərə alsaq, lokal sahənin tərtibi
üçün Eloc ~ 10 8 Vm alarıq ki, bu da maye kristal molekulla-
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INFLUENCE OF BaTiO3 PARTICLES WITH DIFFERENT SIZES ON THE THRESHOLD
PROPERTİES OF SMECTIC A LIQUID CRYSTAL
In this paper, the influence of submicron (100 - 500 nm) ferroelectric BaTiO3 particles on the threshold characteristics of a
planar-homeotropic transition (Fredericks transition) in smectic A liquid crystal with positive dielectric constant anisotropy was
studied by the capacitance-voltage characteristics measuring of the electro-optical cell. It is shown that the addition of BaTiO3
particles at least 2 times reduces the threshold voltage of the Fredericks transition. The explanation of the obtained results based on
the concept of a local field of polarized ferroelectric particles is given.
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CaGa2S4:Eu2+ BİRLƏŞMƏSİ VƏ İŞIQ DİODU ƏSASINDA AĞ İŞIQ MƏNBƏLƏRİNİN
YARADILMASI VƏ SPEKTRAL LÜMİNESSENT XASSƏLƏRİ
A.M. PAŞAYEV1, B.H. TAĞIYEV1,2, F.K. ƏLƏSKƏROV1, O.B. TAĞIYEV2,3,
İ.T. HÜSEYNOV1*, İ.Z. SADIXOV1
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Təqdim olunan iş effektiv lüminessent materiallar əsasında ağ işıq mənbələrinin yaradılmasına həsr olunmuşdur. Sənaye istehsalı olan həyəcanlandırıcı göy işıq-diodun səthinə (λ= 405÷470nm) sintez etdiyimiz yüksək effektivli lüminessent maddələr müxtəlif
qalınlıqlarda çəkilmişdir. Təcrübədə II-III2-VI4 qrupuna daxil olan maddələrdən CaGa2S4:Eu2+ birləşməsindən istifadə olunmuşdur.
Burada II valentli kationlar – Eu, Ca, Sr; III valentli kationlar – Ga, İn, Al; VI xalkogenlər – S, Se, O və s. -dir Nəticədə alınan ağ
işıq mənbələrinin spektral lüminessent parametrləri haqqında məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: lüminofor, işıq-diod, rəng temperaturu (CCT), rəng ötürmə indeksi (CRI)
PACS: 535-202.1

tətbiqi inkişaf üçün prioritetdir. Yeni nəsil ağ işıq mənbələrinin hazırlanmasında ultrabənöşəyi (UB) və ya göy
rəngli işıq-diodları ilə effektiv lüminoforun kombinasiyasından istifadə olunur [3-4]. İşıq-diod əsasında hazırlanan
lampalar digər lampalar ilə müqayisədə etibarlılığı, az
enerji sərfiyyatı, işləmə müddətinin uzun olması, quraşdırılmasının sadəliyi, geniş sahəni işıqlandıra bilmək qabiliyyəti, gövdəsinin bərk qızmaması, yüksək mexaniki
möhkəmliliyi, ölçülərin nisbətən kiçik olması, civə olmaması kimi bir sıra üstünlüklərə malikdirlər [5-6]. İstifadə
olunan elektrik enerjisini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa
imkan verməsi, uzunömürlü və davamlı işıq mənbəyi
olması, bu lampaların ümumilikdə istehsal həcminin hər il
daha çox artmasına zəmin yaradır [7]. Belə lampaların effektivliyi onun istənilən sahədə (məişətdə, sənayedə, küçələrin, avtomobillərin, qatarların, təyyarələrin və s.) işıqlandırılmasında geniş imkan yaradır.
Hazırda dünya bazarlarında müxtəlif firmaların istehsal
etdiyi işıq-diod əsasında hazırlanan lampalar mövcuddur.
Onlar bir çox xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Lakin qarşıya qoyulan əsas məqsəd effektivliyi və
sönmə müddətini artırmaqdan ibarətdir.

1. GİRİŞ.
Hal-hazırda dünyada elektrik enerjisindən səmərəli
istifadə etmək çox böyük maraq doğurur və hər hansı bir
iqtisadi fəaliyyətin əsas aspektlərindən biridir. Keçən əsrin 80-cı illərindən bu günə qədər enerji böhranı ilə əlaqədar enerjinin və ehtiyatlarının qorunması vacib məsələdir.
Bu gün istehsal olunan elektrik enerjisinin 50-52%-i elektrik mühərriklərinə, 17-20%-i işıqlanmaya, 15-17%-i istilik və soyutma mənbələrinə, 13-15%-i telekommunikasiyaya sərf olunur [1]. Közərmə lampalarında elektrik enerji
itkisi daha çoxdur. Həmin lampalarda elektrik enerjisinin
90%-i istilik enerjisinə çevrilir. Elektrik enerjisinə qənaət
məqsədi ilə küçələrin işıqlanmasında və kommersiya işlərində yeni yarımkeçirici işıq mənbələrindən istifadə etmək
əlverişlidir. Hazırda işıq diodları siqnal və indikator sistemlərində tətbiq olunmaqla yanaşı yeni yüksək parlaqlığa
malik işıq-diodları közərmə lampalarını, neon lampalarını
və digərlərini əvəz edir. Şəkil 1-də işıq mənbələrinin
inkişaf mərhələləri göstərilmişdir [2].
İşıq-diodları (ingiliscə: LED - Light-emitting diode)
ənənəvi işıq mənbələrinə nisbətən daha səmərəlidir, onun

Şəkil 1. İşıq lampalarının inkişaf mərhələləri.
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
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diod çipinin şüalanmasının dalğa uzunluğunu müəyyən
edir. İşıq-diodu çiplərinin yaradılmasında istifadə olunan
əsas materiallar GaN, AlN, InN, GaAs, GaP və onların
bərk məhlullarıdır [14].
İşıq-diod çiplərinin əsas təyinatı işıq şüalandırmaqdır. Qurğu işləyən zaman daxil olan elektrik enerjisinin
bir hissəsi istiliyə ayrılır. İşıq-diod çipinin həddindən artıq
qızması onun xarakteristikalarının dəyişməsinə, iş vaxtının azalmasına və hətta sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Buna görə də, istiliyə ayrılan itkilərin miqdarının azaldılması lazımdır. Bunun üçün, işıq diod çipində istifadə olunan materialların fiziki parametrlərinin və qalınlığının
idarə olunması, heterostrukturun epitaksial keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, cərəyanın eyniölçülü yayılmasını təmin edən strukturun yaradılmasından istifadə olunur [15].
2-ci şəkildə nümunə kimi istifadə etdiyimiz göy işıqdiodun ümumi quruluşu verilmişdir.

Ədəbiyyatdan məlum olduğu kimi ağ işıq mənbələrinin hazırlanması üçün üç rəngin: qırmızı, yaşıl və göy
(red, green, blue: RGB) kombinasiyası lazımdır [8]. Bu
işıq-diodların hazırlanması üçün müxtəlif tərkibli lüminofor maddələrdən istifadə olunur. Lüminofor maddələr iki
komponentli silikon ilə müəyyən nisbətdə həll edilərək
həyəcanlandırıcı göy çiplərin səthinə vurulur. İşıq-diodların hazırlanmasında təkcə lüminofor maddələrin deyil, həyəcanlandırıcı göy işıq-diodun da seçilməsi əsas amildir.
Ümumiyyətlə ağ işıq mənbələrinin hazırlanması zamanı
həyəcanlandırıcı mənbənin düzgün seçilməsi mühüm rol
oynayır. Müxtəlif dalğa uzunluqlarına malik həyəcanlandırıcı işıq-diodlardan istifadə olunur. Tədqiqat işində
445nm dalğa uzunluğuna malik həyəcanlandırıcı InGaN
əsasında yaradılan göy rəngli işıq-diodundan istifadə
olunmuşdur [9]. Son illərdə nadir torpaq elementləri ilə
aktivləşdirilmiş tioqallat birləşmələri lüminessent xüsusiyyətlərinə görə böyük marağa səbəb olmuşdur [10-12].
Təqdim olunan işdə ağ işıq mənbələrinin hazırlanması
üçün lüminofor maddə kimi sintez olunan nadir torpaq
elementi ilə aktivləşdirilmiş tioqallat CaGa2S4:Eu2+ (sarıyaşıl) və CaS:Eu2+ (qırmızı) birləşmələrindən istifadə
olunmuşdur.
2. TƏCRÜBİ HİSSƏ.
İşıq-diodu – iş prinsipi qeyri əsas yük daşıyıcıların
injeksiyasının homo və ya hetero p-n keçidindən yaranan
elektrolüminessensiyaya əsaslanan qeyri koherent optik
şüalanmanın yarımkeçirici mənbəyidir [13].
İşıq-diod yarımkeçirici işıq şüalandıran çip, korpus,
işıq-diodun çipi ilə korpusunun elektrik tərtibatını birləşdirən məftil çıxışlarından və çip ilə korpusu birləşdirən
yapışdırıcıdan ibarətdir. İstənilən işıq-diodun əsasını çip
təşkil edir. Ədəbiyyatda “Kristal” sözündən də istifadə
olunur, amma bu söz işıq-diod çipinin daxili quruluşunun
hazırlanmasının bütün texnoloji mürəkkəbliyini əhatə etmir.
İşıq-diodun yaradılmasının ilkin mərhələsi seçilən
altlıqda müəyyən yarımkeçirici heterostrukturun yaradılmasıdır. Heterostrukturun tərkibi və fiziki xassələri işıq-

Şəkil 2. Göy işıqdiodun üstdən və yandan görünüşü.

Hal-hazırda 440-700 nm dalğa uzunluğuna malik
olan elektromaqnit dalğalar, yəni spektrin görünən, ultrabənövşəyi və infraqırmızı hissəsində işləyən işıq diodları
istehsal olunur. Yalnız bu diapazonda insan gözü elektromaqnit dalğalarını qəbul edə bilər. Təqdim olunan işdə istifadə edilən sənaye istehsalı olan 445 nm dalğa uzunluğuna malik həyəcanlandırıcı göy işıq-diodunun lüminessensiya spektri şəkil 3-də verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ağ işıq mənbəyinin hazırlanması üçün istifadə etdiyimiz həyəcanlandırıcı göy işıq-diodun parlaqlığı 10 Vt
- 500 lüks qiymətini alır.

Şəkil 3. Həyəcanlandırıcı göy işıq-diodun UPRtek MK350D spektrometr ilə çəkilmiş lüminessensiya spektri.
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Lüminofor – lümenissensiyaya malik olan, başqa
sözlə udduğu enerjini işıq şüalanmasına çevirə bilən maddədir. Sənayedə lüminofor toz şəklində hazırlanır və ondan ağ işıq mənbəyinin alınması üçün istifadə olunur. Lüminofor çiplərin qısadalğalı şüalanmasından enerjini udaraq onu spektrin uzundalğalı sahəsində yenidən şüalandırır.
Quruluşunda lüminofordan istifadə edilən işıq-diodunda maksimum effektivliyi çipin şüalanma spektrinin
dalğa uzunluğunun piki, lüminoforun udma spektrinin
piki ilə üst-üstə düşdüyü zaman almaq olar. Çip və lüminoforun rəng koordinantları rənglilik diaqramında (şəkil
4) ağ işığın sahəsinə keçirsə, lüminoforun konsentrasiyasını lazım olan şəkildə seçməklə ağ işıq mənbəyini almaq olar.

hinə rəqəmsal D8000 dispenseri vasitəsi ilə vurulur və
məhlul quruyana qədər sobada qızdırılır (şəkil 5) [16].

Şəkil 5. Sxematik olaraq işıqdiodun səthinə lüminofor
məhlulun vurulması ardıcıllığı.

Hazırlanan işıq-diodun işıq parametrləri UPR tek
MK350D spektrometri ilə ölçülmüşdür. Bu cihaz işıq-diodun lüminessensiya spektrini, rəng temperaturu (CCT –
Correlated Colour Temperature), rəng kooordinatları (СIE
1931, CIE 1976 – International Commission on
Illumination), rəng ötürmə indeksi (CRI – colour
rendering index), işığın parlaqlığı (LUX) və işığın pulsasiyası kimi parametrlərini ölçmə imkanına malikdir. Cihaz ölçülən məlumatları displeydə göstərməklə yanaşı,
Micro SD yaddaş kartında saxlayır, eyni zamanda
Bluetooth vasitəsilə smartfona qoşula və smartfondan idarə oluna, USB vasitəsilə kompüterə qoşula və kompüterdən idarə oluna bilər. UPRtek MK350D spektrometri 380780 nm görünən işıq diapazonunda işləyir.
Aydındır ki, bu gün bütün ağ işıq mənbələri üç əsas
qrupa (şəkil 6) bölünürlər:
- isti ağ işıq –rəng temperaturu 2700 K-dən 3200 K-ə
qədər temperaturda işləyir. Əsasən, bu növ işıqlar közərmə lampasının parıltısına çox oxşardır. Belə rəng
temperaturlu lampalar yaşayış yerlərində istifadə üçün
tövsiyə olunur.
- neytral ağ işıq (normal ağ) - rəng temperaturu 3500 Kdan 5000 K-ə qədərdir. Onların parıltısı səhər günəş
işığı ilə vizual şəkildə əlaqələndirilir. Bu mənzilin texniki otaqlarında (koridorda, vanna otağında, tualetdə),
ofislərdə, sinif otaqlarında, istehsal sexlərində və s. bu
kimi yerlərdə istifadə olunur.
- soyuq ağ işıq–rəng temperaturu 5000 K-dən 7000 K-ə
qədərdir və parlaq gün işığına bənzəyir. Bu növ işıqlanma ilə xəstəxana binaları, texniki laboratoriyalar,
parklar, prospektlər, avtoparklar, anbarlar və s. yerlər
işıqlandırılır.

Şəkil 4. 1931 ildə Beynəlxalq İşıqlandırma Komitəsi (CIE
- International Commission on Illumination)
tərəfindən qəbul edilmiş işığın etalon rəng modeli

Şəkil 4-də 1931 ildə Beynəlxalq İşıqlandırma Komitəsi (CIE - International Commission on Illumination) tərəfindən qəbul edilmiş işığın etalon rəng modeli verilmişdir. Rəng temperaturu anlayışı - rəng vasitəsi ilə işıq mənbəyinin temperaturunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur və ölçü vahidi olaraq Kelvin (K) qəbul edilmişdir. Şəkildən də göründüyü kimi rəng temperaturu 1500 K-dən
10000÷15000 K-ə qədər diapazonda dəyişir.
Təqdim olunan işdə ağ LED-lərin hazırlanması üçün
lüminofor maddə kimi nadir torpaq elementi ilə aktivləşdirilmiş tioqallat CaGa2S4:Eu2+(sarı-yaşıl) və CaS:Eu2+
(qırmızı) birləşmələrindən istifadə olunmuşdur.Sintez olunan birləşmələr Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7
dəyirmanında üyüdülərək, ovuntular 30 mkm ölçüsündə
ələkdən keçirilir. CaGa2S4:Eu2+və CaS:Eu2+ birləşmələrinin ovuntuları uyğun nisbətlərdə 10-4 qram dəqiqlikli tərəzidə çəkilərək iki komponentli silikon ilə qarışdırılır. Sonra lüminofor məhlul həyəcanlandırıcı göy işıq-diodun sət33
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Şəkil 6. İşıq-diodların rəng temperatur şkalası.

3. NƏTİCƏ.
Şəkil 7-də səthinə silikonlu lüminofor vurulmuş işıqdiodun sxematik görünüşü verilmişdir. Burada həyəcanlandırıcı InGaN əsasında yaradılan diodun səthinə lümi-

nofor məhlul çəkilmişdir. Bu silikonlu lüminofor çevirici
rolunu oynayır, yəni göy işığı ağ işığa çevirir.

Şəkil 7. Lüminofor məhlul vurulmuş ağ işıq-diodun sxematik görünüşü.

Cədvəl 1.
10 Vt gücündə olan göy işıq-diodların səthinə çəkilmiş lüminoforun parametrləri
İşıq-diodlar

Parametrlər

10 Vt

Qalınlıq, mkm
CCT, K

490
3101

450
3986

360
6019

CRI

71,9

68,3

62,9

LUX
CIE 1931

1916
x=0,4312 ; y=0,4044

2214
x=0,3794 ; y=0,3713

2862
x=0,3220 ; y=0,3273

CIE 1976
λp , nm

x’=0,2467 ; y’=0,5207
567

x’=0,2267 ; y’=0,4990
456

x’=0,2050 ; y’=0,4688
447

Bundan əlavə işıq-diodların lüminessensiya spektrləri ölçülmüş və analiz edilmişdir. Şəkil 8-dən görünür ki,
həyəcanlandırıcı göy işıq-diodun spektri 445 nm dalğa
uzunluğuna uyğundur. Yaşıl və qırmızı rəngləri əhatə
edən zolaq diodun səthinə çəkilmiş lüminofor maddənin
lüminessensiya spektridir.
Analizlər göstərir ki, 10 Vt gücündə olan, səthinə
490 mkm, 450 mkm və 360 mkm qalınlıqda lüminofor
qatı çəkilmiş işıq-diodların rəng temperaturları müvafiq

olaraq 3101K, 3986K və 6019K - dir. Cədvəldə qeyd etdiyimiz rəng temperaturları isti, neytral və soyuq ağ işıq intervalına uyğun gəlir. Yaradılan ağ işıq mənbələri Beynəlxalq İşıqlandırma Komitəsi tərəfindən qəbul edilmiş işığın
etalon rəng modelinə müvafiqdir. Bundan başqa, səthinə
lüminofor çəkildikdən sonra 10 Vt gücündə olan işıq diodların parlaqlığı uyğun olaraq 1916, 2214 və 2862 lükslara qədər artır.
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Şəkil 8. 10 Vt gücündə olan göy işıq-diodların səthinə çəkilmiş lüminoforun a) 490 mkm; b) 450 mkm; c) 360 mkm
qalınlıqlarda lüminessensiya spektrləri.
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Şəkil 9. 10Vt gücündə olan göy işıq-diodların səthinə çəkilmiş lüminoforun a) 490 mkm; b) 450 mkm; c) 360 mkm
qalınlıqlarda rəng temperaturları (CCT)

Verilən lüminessensiya spektrlərindən (şəkil 8 a, b,
c) belə nəticəyə gəlmək olar ki, səthə çəkilən lüminofor
qatının qalınlığı buraxılan enerjinin qiymətinə böyük təsir
göstərir. Beləki, şəkil 8, a-da göstərilən nümunənin lüminofor qatının qalınlığı nisbətən daha çoxdur (490 mkm)
və göy işıq diodun daha az enerjisini buraxır. Şəkil 8, c-də

göstərilən nümunənin lüminofor qatının qalınlığı nisbətən
az olduğu üçün (360 mkm) spektrin göy – mavi hissəsini
daha az udur və çıxışda soyuq ağ işıq şüalanması müşahidə olunur. Nəticədə, nümunələrin parlaqlığı da qalınlığın
artması ilə azalır.

_________________________________
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A.M. Pashayev, B.H. Tagiev, F.K. Aleskerov, O.B. Tagiev, I.T.Huseynov, I.Z.Sadikhov
CREATİON OF ÜHİTELİGHT SOURCES BASED ON THE COMPOUND CaGa2S4:Eu2+ AND ledS AND
THEİR SPECTRAL AND LUMİNESSENT CHARACTERİSTİCS
The presented work is devoted to the production of white light sources based on effective fluorescent materials. The highperformance luminescent materials synthesized by us are applied by different thickness on the surface (λ= 405÷470nm) of the
commercially prepared blue LEDs. In practice, the compounds of substances CaGa2S4:Eu2+ included in the group II-III2-VI4 were
used. Here II divalent cations - Eu, Ca, Sr; III trivalent cations - Ga, İn, Al; VI chalgogenide - S, Se, O etc. As a result, explanations
on the parameters of the obtained white light sources were given.
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NANO SİLİSİUM + POLİPROPİLEN KOMPOZİTİNDƏ KOMPONENTLƏRİN
QARŞILIQLI TƏSİRİNİN FURYE-İQ SPEKTROSKOPİK VƏ RENTGEN-DİFRAKSİON
METODLARLA TƏDQİQİ
A.A. QƏRİBLİ, 2S.Z. MƏLİKOVA, 3M.Ə. RAMAZANOV, 1A.A. QƏRİBOV
1
Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, AZ 1073, İnşaatçılar pr. 4, Bakı, Azərbaycan
2
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ 1143, B.Vahabzadə küçəsi 9, Bakı, Azərbaycan
3
Bakı Dövlət Universiteti, AZ1148, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi 2, Bakı, Azərbaycan
e-mail: qaribliaydan@gmail.com
1

Polipropilen + (1-20 çəki %) nano-silisium əsasında alınmış kompozit materialı tərkib komponentlərinin qarşılıqlı təsiri Furye
İQ-spektroskopiya və rentgen-difraksion üsullarla tədqiq olunub. Müəyyən edilib ki, polipropilenə nano silisium əlavə edilməsi polipropilenin kristallik fazasının azalmasına səbəb olur. Rentgen difraksiya və Furye-İQ spektroskopiya üsulları ilə aşkar olunmuş nano
silisiumun polipropilenin struktur nizamlılığına təsirini izah edən mexanizm təklif olunub. Epitermal neytronların (625eV÷0,1MeV)
 =0,1-20 saat müddətində nano silisiuma təsiri nəticəsində struktur nizamlılığının dəyişməsi tədqiq olunub. Müəyyən edilib ki, epitermal neytronların  = 10 saat müddətində nano silisiuma təsiri nəticəsində ilkin nümunənin kristallik fazasına uyğun difraksiya xətlərinin intensivliyi 35-38% aşağı düşür. Bu da udulmuş enerji nəticəsində nano silisiumda amorflaşma proseslərinin gedişinə səbəb
olmasını göstərir. Polipropilen struktur, elektrofiziki, kimyəvi davamlılığı kristallik fazanın miqdarı və digər xassələrinə görə unikal
model və praktiki əhəmiyyətli polimer olub, onun istehsal tempi son illərdə çox sürətlə artmaqdadır.
Açar sözlər: polipropilen, nano-silisium, Furye-İQ-spektroskopiya, rentgen-difraksion metod.
PACS: 82.35.Lr.83.85.Ei

0,08q/sm3 və 99% təmizliyə malikdir. İstifadə olunmuş
nano silisium ABŞ-ın Sky Spring Nanomaterials. İnc.
Houston şirkəti tərəfindən istehsal olunub. Tədqiqatdan
əvvəl nano silisium nümunələri əvvəlcə təsirsiz qaz olan
arqon mühitində 400-450C temperaturda  =6 saat müddətində səthi adsorbsiya olunmuş su və digər qarışıqlardan təmizlənməsi üçün termik işlənməyə məruz qalıb.
Sonra həmin temperaturda vakuumda P=10-3mm. Hg st.da
3 saat müddətində termo-vakuum işlənilmişdir. Tədqiq
olunmuş polipropilen nümunələri Almaniyanın SİGMAALORİCH şirkəti tərəfindən sintez olunub. İzotaktik polipropilen olub, kristallik quruluşa, orta molekul kütləsi
Mw250000 k.k.v. (karbon kütlə vahidi ilə), refraksiya
əmsalı nD =1,49; ərimə temperaturu 189C, sıxlığı 0,9q/ml
(T=25C). Alınmış nümunələr əsasında tərkibində müxtəlif miqdarda nano silisium olan nano silisium-polipropilen
kompozit birləşməsi sintez edilmişdir [16]. Nano silisiumun kompozit materialda çəki ilə miqdarı 1÷20% intervalında dəyişib. Bunun üçün əvvəlcə tələb olunan miqdarda
polipropilen 10-4q dəqiqliklə çəkilib toluolda həll edilir və
məhlula polipropilenə nisbətən 1-20% intervalına uyğun
tələb olunan miqdarda nano silisium əlavə olunub, sistem
T≈80C-də qarışdırılmaqla 8-9 saat ərzində həlledici kənarlaşana qədər termo işləməyə məruz qalır. Sistemdə qalan sərbəst həlledicini kənarlaşdırmaq üçün alınmış qarışıq T=60-70C-də vakuum şəraitində işləməyə məruz qalıb. Alınmış kütlə xüsusi press formada qalınlığı təqribən
10-15mkm olan nazik lövhə halına salınır. Alınmış nümunələrdə silisiumun miqdarı RFA analiz üsulu ilə analiz
olunaraq, yoxlanışı aparılır.Eyni şəraitdə və metodika üzrə tərkibində 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20% nano silisium olan
kompozit sistem alınıb. İlkin komponentlər və alınmış
kompozit rentgen difraktometrik, Furye İQ spektroskopik,
differensial termik analiz, dielektrik və elektrofiziki xassələri tədqiq olunub. İlkin komponent və alınmış kompozit kristallik fazanın tədqiqi rentgen difraktometrik və
Furye İQ spektroskopiya üsulu ilə tədqiq olunub.

GİRİŞ.
Polipropilen qeyri polyar, fotooksidləşməyə, soyuğa
nisbətən davamsız polimerdir. Odur ki, onun elektrofiziki,
fiziki və kimyəvi xassələrini idarə etmək üçün onun müxtəlif metal, oksid və üzvi xarakterli qarışıqlarla kompozitlərinin alınması və onların fiziki xassələrinin tədqiqi istiqamətlərində elmi tədqiqatların miqyası və səviyyələri
durmadan artmaqdadır [1-10]. Polimer molekulunda karbon atomu ilə daha dayanıqlı əlaqə saxlamaq və asanlıqla
polimer zəncirinə daxil olan və fiziki xassələrinə görə
özünəməxsus aktuallığa malik elementlərdən biri də silisiumdur [10]. Artıq polimer və kompozit materiallar istiqamətlərində silisium-orqanik birləşmələr sinfi formalaşıb
və bu sahədə böyük elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edən
nəticələr alınıb. Bu nöqteyi-nəzərdən nano silisium səthi
kimyəvi aktivliyi, fiziki xassələrinə görə daha maraqlı obyekt olub, onun əsasında müxtəlif növ birləşmə, kompozit
sistemlərin alınması istiqamətində tədqiqatlar aparılır [115]. Nano birləşmələr və kompozitlər əsasında alınmış
kompozit materiallar əsasında radiasion təhlükəsizliyin təmin edilməsində universal şüauducu materiallar da alınır
[6]. Göstərilən materiallar ənənəvi uducu materiallar kimi
tətbiq olunan ağır metallara nisbətən yüngül, ucuz və effektivdirlər. Effektivlik faktoru xüsusən də neytron və digər ağır hissəciklərdən radiasion təhlükəsizliyin təminində
daha açıq şəkildə özünü göstərir.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq təqdim olunmuş işdə polipropilen və nano silisiumla-polipropilen əsasında alınmış kompozit materialın struktur, termik, elektrofiziki xassələri və onlara epitermal neytronların təsiri
tədqiq olunub.
TƏCRÜBİ HİSSƏ.
Tədqiqat obyekti kimi nano silisium və polipropilen
götürülüb. Nano silisium kubik quruluşa, xüsusi səth sahəsi 80 m2/q, hissəcik ölçüsü dh = 100nm, sıxlığı
131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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Nano silisium və nano silisium + polipropilen nümunələrinin strukturu rentgen-faza metodu ilə CuK- mənbəyi DS ADVANCE BRUKER XRD cihazında [7] metodikası ilə tədqiq olunub. Furye İQ udulma spektrləri
v=4000-400sm-1 tezlik intervalında Varian-640 İR FT-İR
spektrometrində [17] metodikası üzrə çəkilib və müvafiq
identifikasiyası aparılıb [1, 18].
Furye İQ udulma spektrini çəkmək üçün tədqiq olunan nümunələrdən 50÷100 mkm qalınlığında həblər preslənib. İQ spektrlər CaF2 pəncərəyə malik olan xüsusi
kvars küveytlərə çəkilib. Udma oblastları üst-üstə düşdükdə, spektr komponentlərinin tərkib hissəsinə [19] metodika ilə ayrılıblar. Tədqiq olunmuş nümunələrin EPR
spektrləri “Bruker ELEXSYS E 500” yüksək Q-rezonatorlu spektrometrində çəkilib. Bunun üçün nümunələr
5mq miqdarında hündürlüyü təqribən 5 mm iç diametri
2,5 mm olan silindrik formada kvars ampulalarda çəkilib.
Spektrlərin çəkilişi və identifikasiyası [20-22] metodikaları ilə aparılıb. Polipropilen və nano silisium + polipropilen nümunələri Sloveniyanın Lyublyana şəhərində Jozef
Stefan İnstitutunun “ Reaktor mərkəzində” TRİGA Mark
II yüngül su (light water pool type reactor) tədqiqat Nüvə
Reaktorunda mərkəzi (kanal A1) kanalda şüalandırılmışdır. Şüalanma reaktorun tam güc rejimində (250 kVt)
2x1013 neytron/sm2·san sel sıxlığında həyata keçirilib. Reaktor tam gücündə işlədikdə mərkəzi kanalda neytron seli
aşağıdakı tərkibə malikdir:
- termal neytronlar 5,107x1012 n/sm2·san ( 1±0,0008,
En 625eV)
- epitermal neytronlar 6,502x1012 n/sm2·san (1±0,0008,
En~625eV ÷ 0,1 MeV)
- sürətli neytronlar 7,585x1012 n/sm2·san (1±0,0007,
En 0,1MeV)
Bütün göstərilən neytronlar üçün sel sıxlığı
1,920x1013n/sm2·san (1±0,0005) kimidir və bu sel sıxlığına müvafiq olaraq mərkəzi kanalda neytronların enerjisinin orta qiymətini 625eV÷0,1MeV olan epitermal neytronlar kimi qəbul oluna bilər.
Şüalanma vaxtı nümunələrin radiasiyaya davamlılığından asılı olaraq müxtəlif qiymətlərdə seçilirlər. Nano
silisium üçün 1÷20 saat intervalında, polimer tərkibli nümunələr yuxarı dozalarda parçalandığından 0,1÷5 saat
müddəti seçilib.
İlkin və şüalanmış nümunələrin elektrik keçiriciliyi
Jozef Stefan İnstitutunun “Keramika Elektronikası KS”
laboratoriyasında “Novocontrol Alpha High Resolution
Dielectric Analyzer” cihazında T=100÷400 K temperatur,
1Hz÷1MHz tezlik intervalında tədqiq olunub. Şüalanmış
və əmələ gəlmiş radioaktiv izotopların parçalanma proseslərinin tədqiqindən  =400 saat sonra nümunələrin üzərinə
gümüş kontaktlar çəkilib. Çəkilmiş gümüş kontaktın keyfiyyəti Ogussa Leitsilber 200 mikroskopunda yoxlanıldıqdan sonra püskürmə üsulu ilə üstdən Cr/Au çəkilib və ölçmə elektrodu rolu oynayır. Səthinə yuxarıdakı qaydada
kontakt və elektrod çəkilmiş nümunələr platin lövhələr
arasına qoyulub ölçmələr aparılıb.
İlkin və şüalanmış nümunələrin dielektrik xassələri
Jozef Stefan İnstitutunun “Novocontrol Alpha High Resolution Dielectric Analyzer” cihazında dəyişən elektrik

sahəsində (0,5V) və T=100÷400 K temperatur intervalında aparılıb.
NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ.
İlk növbədə seçilmiş nano silisium və polipropilenin
struktur nizamlılığı, Furye İQ spektroskopik tədqiqi aparılmışdır. Kompozit tərkibinə daha çox radiasiyaya davamlı komponent kimi daxil olunan nano silisiumun şüalanmamış və müxtəlif vaxtlarda  =110 saat müddətində
epitermal neytronlarla şüalanmış nümunələrinin rentgen
difraktoqramları şəkil 1-də verilib.
Spektrlərin müqayisəsi göstərir ki, epitermal neytronlarla  =110 saat müddətində şüalandırdıqda, nano
silisiuma xas rentgen difraksiya spektrində xətlərin yalnız
intensivliklərində azalma müşahidə olunur. Bu isə onu
göstərir ki, epitermal neytronlarla nano silisiuma təsir etdikdə quruluşda qismən amorflaşma baş verir. Difraktoqramlarda müşahidə olunmuş bütün müstəvilər üzrə interferensiya xətlərinin intensivliklərinin orta qiymətcə şüalanmamış nümunələrlə müqayisədə  =10 saat epitermal
neytronlarla şüalanmış nano silisiumda bütün xətlərdə 3538% azalma müşahidə edilir. Alınmış nəticələr əsasında
epitermal neytronların =10 saat müddətində təsiri
nəticəsində nano silisiumun kristallik quruluşundan təqribən 35-38% amorflaşma getməsi nəticəsinə gəlmək olar.
Nano silisiumla polipropilenin qarşılıqlı təsiri nəticəsində
alınan nano silisium-polipropilen kompozitinin rentgendifraksiya analizi üsulu ilə struktur xarakteristikaları öyrənilib. Ədəbiyyatda polipropilenə qrafit, Zn, ZnO və digər
müxtəlif hissəcik ölçülü qarışıqların bərkliyi, struktur və
kimyəvi stabilliyinə təsiri öyrənilib [7]. Müəyyən edilib
ki, müxtəlif növ qarışıqların bərkliyi kompozitin elektrofiziki xassələrinə müxtəlif cür təsir göstərir. Bu zaman
kompozitin xassələrində dəyişikliklər tərkibdən başqa termik işləmə şəraitindən də asılıdır. Odur ki, ilkin olaraq kiçik miqdarda 1-20 çəki faizli nano silisium tərkibli kompozitlərin struktur nizamlılığını Rentgen-difraksion üsulla
tədqiq edilib. Şəkil 2-də təmiz polipropilenin rentgendifraktoqramı (1) verilib, difraktoqram tamamilə ədəbiyyatda [7] müşahidə olunmuş spektrlə üst-üstə düşür.
Tərkibində 3% (2), 5% (3), 20% (4) nano silisium olan
kompozit birləşmələrin difraktoqramları şəkil 2 (4)
spektrlərdə verilib.
Müşahidə olunmuş nəticələr göstərir ki, sistemdə nano silisiumun miqdarı artdıqda, polipropilenə xas xətlərin
intensivliyi azalır, nano silisiumun xətləri isə artır. Tərkibində 20% nano silisium olan kompozitdə polipropilenə
xas xətlərin intensivliyində çox güclü zəifləmə müşahidə
olunur. Bu isə onunla izah oluna bilər ki, çox miqdarda
nano silisium polipropilenə əlavə olunması onun kristallik
quruluşuna güclü təsir göstərir və nəticədə kristallik fazanın miqdarı kəskin azalır.
Kompozit materiallarda komponentlər arasında qarşılıqlı təsirin, əlaqələrin, mövcud funksional qrup və kristallik fazanın miqdarı haqqında geniş informasiya verən
üsullardan biri də Furye İQ spektroskopiya və digər optik
üsullardır [1, 18, 19]. Təmiz polipropilenin Furye-İQ
spektri ədəbiyyatda verilmiş spektrlərlə tam üst-üstə düşür
(şəkil 3 əyri).
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Şəkil 1. Epitermal neytronların nano silisiumun struktur nizamlılığına təsiri: 1-ilkin; 1; 5; 10 saat otaq temperaturunda şüalanmış nano
silisiumun RD spektri

Cədvəl 1.
Nano silisiuma neytronlarla təsir etdikdə rentgen-difraktoqram
xətlərinin intensivliyi
Nümunə

1 (110)
26-28

Şüalanma

79

45

26

6

8

10

 =1 saat
 =5 saat

68

37

20

4,5

6

8

58

31

18

4

5

7

 =10 saat
 =10 saat

50

29

16

4

5

6

 = 29

 = 16

 = 10

=2

=3

=4

 =10 saat

36%

35,5%

38%

33%

37,5%

40%

1 (220)
44

1 (311)
58

40

1 (400)
72

1 (331)
78

1 (422)
92
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Şəkil 2

1- təmiz polipropilenin, 2- tərkibində 3% nano silisium olan, 3- tərkibində 5% nano silisium, 4- tərkibində 20% nano
silisium olan kompozitin difraktoqramları.

Şəkil 3.1. Şüalanmamış polipropilenin nümunəsinin İQ spektri
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Şəkil 3.2. Tərkibində 1% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.

Şəkil 3.3. Tərkibində 2% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.

Şəkil 3.4. Tərkibində 3% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.
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Şəkil 3.5. Tərkibində 5% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.

Şəkil 3.6. Tərkibində 7% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.

Şəkil 3.7. Tərkibində 10% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.
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Şəkil 3.8. Tərkibində 15% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.

Şəkil 3.9. Tərkibində 20% nano silisium olan polipropilen + nano silisium kompozitinin İQ spektri.

Şəkil 4. Polipropilen + nano silisium sistemində nano silisium əlavə olunmasının polimerdə kristallik fazanı xarakterizə edən
Furye İQ-spektrdə udma (h~mm) oblastlarının intensivliyinə təsiri.
1. (CH) -ə uyğun 900sm-1 udma zolağının (kristalliklik);
2. (C-CH3) rəqsinə uyğun 997sm-1 (kristallik faza xarakterizə edən);
3. CH2 qrupunun assimmetrik valent rəqsinə uyğun 1166sm-1 udma zolağı (kristalliklik);
4. v=840sm-1 udma oblastına CH3 qrupunu mayotnik rəqsinə.
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Şəkil 5. Polipropilen + nano silisium sistemində nano silisium əlavə olunmasının Furye İQ-spektrində udma zolaqlarının
intensivliyinə (h~mm) təsiri
1. Nano silisium fazasına xas olan hidrat örtüyünün ν =3600-4000sm-1 təqribi intensivliyi
2. SiO2-yə xas (SiO) ν =469-480sm-1(ν∆ Si−O)
3. Polipropilendə ν (C-C) əlaqəsinə uyğun ν =972sm-1 udma oblastı
3. Polipropilendə ν (C-CH3) valent rəqsinə müvafiq udma oblastı

aid 900sm-1 zolağının intensivliyi bütün nano silisiumun
1-3% qatılıqlarında təqribən 20-25% azalır. Sonrakı
qatılıqlarında demək olar ki, ilkin qiymətinə uyğun olur.
s(CH3) qrupunun deformasiya rəqsinə uyğun zolaq
nano silisiumun əlavə olunması ilə az dəyişir. s(CH3)
qrupunun asimmetrik deformasiya rəqsinə uyğun udma
zolağının intensivliyi 3% nano silisium əlavə olunduqdan
sonra dəyişməyə başlayır. Nano silisiuma xas hidrat örtüyünün udma zolaqları ν ≥3600 sm-1 nano silisiumun 3%
qatılığından sonra, nano silisiuma xas olan digər νs (Si-O)
qrupuna aid ν=460-480 sm-1 və SiO CH3 -ə aid ν=809sm-1
udma zolaqları isə nano silisiumun C 10%-li qatılıqlarında müşahidə edilir. Nano silisium+polipropilen sisteminin
Furye İQ spektroskopik tədqiqatı göstərir ki, nano silisiumun polipropilen zəncirində əsasən (C-CH3) qrupların
olduğu yerlərdən birləşir və odur ki, onlara xas rəqslərin
udulma zolaqlarının intensivliyi nano silisium əlavə etdikcə daha güclü dəyişikliyə uğrayır. Nano silisiumun səthi
səviyyələri elektronoakseptor xassəyə malikdir. Polipropilen zəncirində CH3 –ün CH3 qrupu elektrodonor olub,
nano silisiumun elektroakseptor hissəcikləri ilə əlaqə yarada bilər. Digər əlaqə üsulu isə propilen zəncirində olan
üçlü –CH2−CH−CH2− qrupunda CH3− və CH2− qruplarının elektromənfi sahəsinin təsiri altında −CH− yarana
bilən (-𝛿) yükünün vasitəsi ilə yarana bilən −CH− ilkin
mübadilə və sonradan H Si-a keçməsi nəticəsində kovalent əlaqəsi yarana bilir. Hər iki növ əlaqələr nəticəsində
struktur həssas −CH− və C−CH3 qruplarının miqdarında
dəyişiklik baş verir. Bu da, son nəticədə kristallikliyə təsir
göstərir. Nano SiO2 , qrafit, ZnO, TiO2-in polimer, xüsusən də polipropilen ilə kompozitlərində polimer fazasının
kristallik quruluşuna [7,10] aşkar olunmuş təsiri ilə bizim
nano silisium-polipropilen sistemində müşahidə etdiyimiz
nəticələr arasında tam uyğunluq mövcuddur.

Şəkil 3.1-də verilmiş şüalanmamış polipropilenin
Furye İQ-spektri 1468, 1460, 1380, 1309, 1167, 997, 972,
900, 841 və 808 sm-1 udma zolaqları ilə xarakterizə olunurlar. Spektrdə müşahidə olunan 1468 və 1380sm-1 tezliklərində udulma zolaqları CH3 qruplarının asimmetrik
as(CH3) və simmetrik s(CH3) deformasiya (qayçı) rəqslərinə uyğundurlar – 1460sm-1 maksimumlu udulma zolağı CH2 və CH3 qruplarının udulma zolaqları v (C-CH3) və
v(C-C) rəqslərinə aid edilir. Spektrlərdə müşahidə edilən
digər udulma zolaqları aşağıdakı qruplara aid edilir:
v=900sm-1 –  (CH)
v =840sm-1 CH3-ün mayotnik (yelpəc) rəqslərinə
v =809sm-1 – v (C-CH3) valent rəqslərinə
Müşahidə olunmuş udulma zolaqlarından 1167, 997,
900 və 841sm-1 zolaqları polimerin struktur nizamlılığınıkristallik quruluşa malik olmasını xarakterizə edir. İQ
spektrdə CH3 qruplarının xarakteristik udulma zolaqları
göstərir ki, tədqiq olunmuş nümunələrin izotaktik polipropilenə aid olmasını göstərir.
Polipropilenə 1% nano silisium əlavə olunması nəticəsində v(C-CH3) valent rəqslərinə uyğun 808sm-1, CH3
qrupunun riyazi rəqqasın rəqsinə aid 840sm-1, v (C-C)
rəqsinə uyğun 972sm-1, v (C-CH3)–a uyğun 997sm-1,
CH6-nin asimmetrik valent rəqsinə uyğun 1166sm-1 udulma zolaqlarının intensivlikləri təqribən 2 dəfə zəifləyirlər.
Nano silisiumun polipropilenə əlavə olunması nəticəsində
ayrı-ayrı komponentlərə xas İQ oblastda udulma zolaqlarının intensivliklərinin dəyişməsi şəkil 4-də verilib.
Struktura həssas 840 sm-1, 900 sm-1, 997 sm-1, 1166 sm-1
udulma zolaqlarının intensivliyinin 1% nano silisium
əlavə olunduqda çox böyük dəyişməyə məruz qalması
silisium əlavəsi polimerin struktur nizamlılığına təsir göstərdiyinə səbəb ola bilər. Sonrakı əlavələrin bu udulma
zolaqlarının intensivliyinə təsiri az olur. Nano silisiumun
polipropilenə əlavə edilməsi nəticəsində  (CH) qrupuna
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nano silisium polipropilenin kristallik fazasının azaldığını
göstərir.
2. Nano silisiumu epitermal neytronlarla 𝜏 =10 saat
müddətində şüalandırdıqda, kristallik fazanın miqdarında
35-38% azalma baş verir.

NƏTİCƏLƏR
1. Beləliklə polipropilen + x nano silisium kompozit
sisteminin struktur nizamlılığına əlavə olunan nano silisium komponentinə (1-20) çəki %-lə təsirinin rentgen difraksion və Furye İQ spektroskopiya üsulları ilə tədqiqi
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A.A. Garibli, S.Z. Melikova, M.A. Ramazanov, A.A. Garibov
THE STUDY OF THE INTERACTION OF COMPONENTS IN THE COMPOSITE
NANOSILICON + POLYPROPYLENE FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY
AND X-RAY DIFFRACTION METHODS
The interaction of the components in the nanosilicon + polypropylene composite (1–20 wt.%) was studied using Fourier
transform infrared spectroscopy and X-ray diffraction methods. It is established that the introduction of nanosilicon in the
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NANO SİLİSİUM + POLİPROPİLEN KOMPOZİTİNDƏ KOMPONENTLƏRİN QARŞILIQLI TƏSİRİNİN FURYE-İQ...

composition of polypropylene helps to reduce the crystalline phase of polypropylene. A mechanism has been proposed for
determining the effect of nanosilicon on the structure of polypropylene detected by X-ray diffraction and Fourier transform infrared
spectroscopic methods. The structure change under the influence of epithermal neutrons (625 eV ÷ 0.1 MeV) for  = 0.1–20 hours is
investigated. It was revealed that during the interaction of epithermal neutrons on nanosilicon for  = 10 hours, the intensity of
diffraction bands decreases by 35-38%. This shows that the absorbed dose influences on the amorphization process in nanosilicon.
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R
r0001

rabitə impuslu sistem

pulse communication system

r0002

rabitə (əlaqə) əmsalı

coefficient of coupling

r0003

rabitə dalğası

frequency setting

r0004

rabitə dipol momenti

bond moment

r0005

rabitə əmsalı

coupling coefficient

r0006

rabitə enerjisi

combination principle

r0007

rabitə peyki

communication satellite

r0008

rabitə qaydası

bond order

r0009

rabitə sabiti

coupling constant

r0010

rabitə tezliyi

r0011

rabitə yaradan elektronlar

communication/connection
frequency
bonding electrons

r0012

rabitə yaradan maddə

binding agent

r0013

rabitə yaradan orbital

bonding orbital

r0014

rabitə yaratmayan elektron

nonbonding electron

r0015

rabitə yaratmayan elektronlar

nonbonding electrons

r0016

rabitə yaratmayan orbital

nonbonding orbital

r0017

rabitə, əlaqə

combination band

r0018

rabitələr arasındakı bucaq,
valent bucağı

valence angle, bond angle

r0019

rabitələr refraksiyası

bond refraction

r0020

rabitəli çoxluq

connected set

r0021

rabitəlilik

connectivity

r0022

rabitənin uzunluğu

bond length

r0023
r0024

radial dalğa funksiyası
radial gərginlik

radial wave function
radial stress

r0025
r0026

radial kvant ədədi
radial sürət

radial quantum number
radial velocity

r0027

radial təcil

radial acceleration

r0028

radial tənlik

radial equation
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r0029

radial yarıq

mobile slot

r0030

radian

radian

r0031

radiasiya balansı

radiation balance

r0032

radiasiya diaqramı

radiation chart

r0033

radiative correction

r0034

radiasiya düzəlişi, bolometrik
düzəliş
radiasiya dumanı

r0035

radiasiya inversiyası

radiation inversion

r0036

radiasiya iqlimi

radiation climate

r0037

radiasiya itgisi

radiation loss

r0038

radiasiya kimyası

radiation chemistry

r0039

radiation monitoring

r0040

radiasiya nəzarəti, dozimetrik
nəzarət
radiasiya pirometri

r0041
r0042

radiasiya polimerizasiyası
radiasiya qurşaqları

radiation polymerization
radiation belts

r0043

radiasiya leysanları

radiative showers

r0044

radiasiya temperaturu

radiation temperature

r0045

radiasiya termometri

radiation thermometer

r0046

radiasiya uzunluğu

radiation length

r0047

radiasiya zəbt etməsi

radiative capture

r0048
r0049

radiasiyalı zədələnmə
radiator

radiation damage
radiator

r0050

radikal

radical

r0051

radikal mərkəz

radical center

r0052

radikal müstəvi

radical plane

r0053
r0054
r0055
r0056
r0057

radikal ox
radikal polimerizasiya
radikal reaksiya
radiodalğaların yayılması
radio əks-səda, radiolokasiya
əks-sədası

radical axis
radical polymerization
radical reaction
radiowave propagation
radar echo

r0058

radio səs-küyü

radio noise

r0059

radio tezlikləri diapazonu

radio-frequency band

r0060

radio tezlikləri spektri

radio-frequency spectrum

r0061

radioaktiv ailə

radioactivity family

r0062

radioaktiv atom

radioactive atom

r0063

radioaktiv boyalar

radioactive colours

r0064

radioaktiv çevrilmə

radioactive decay

r0065

radioaktiv çevrilmə istiliyi

decay heat

r0066

radioaktiv çevrilmə məhsulu

decay product

r0067

radioaktiv çirklənmə

radioactive contamination

r0068

radioaktiv cisim

radioactive body

r0069

radioaktiv izotop

radioactive isotope

r0070

radioaktiv çöküntü

radioactive depositç radioactive
fallout

,

radiation fog

,

radiation pyrometer
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r0071

radioaktiv element

radioelement

r0072

radioaktiv indikator

radioactive indicator

r0073

radioaktiv indikatorlar kimyası

tracer chemistry

r0074

radioaktiv izotop, radioizotop

radioisotope, radiactive isotope

r0075

radioaktiv izotoplar

radioactive isotopes

r0076

radioaktiv kollektor

radioactive collector

r0077

radioaktiv maddə

radioactive substance

r0078

radioaktiv nuklid

radioactive nuclide

r0079
r0080

radioaktiv parçalanma sxemi
radioaktiv qarölçən

decay scheme
radioactive snow gauge

r0081

radioaktiv sabit

radioactivity constant

r0082

radioaktiv çevrilmə

radioactive transformation

r0083

radioaktiv sıralar

radioactive series, radioactive
family

r0084

radioaktiv şüa

radioactive ray

r0085

radiation absorption

r0086

radioaktiv şüalanma
absorbsiyası
radioaktiv tarazlıq

r0087

radioaktiv tullantılar

radioactive waste

r0088

radioaktiv vakuummetr

alphatron

r0089

radioaktiv yağış

radioactive rain

r0090

radioaktiv zərrəciklər sayğacı

radiation particles counter tube

r0091

radioaktivlik

radioactivity

r0092

radioaktivlik vahidi

radio(-)activity unit

r0093

radioastronomik rəsədxana

radio-astronomical observatory

r0094

radioastronomiya

radioastronomy

r0095

radiobiologiya

radiobiology

r0096

radiodalğa

radio wave

r0097

radiodalğaların şüalanması

radiowave radiation

r0098

radioekologiya

radioecology

r0099

radioelement

radioelement

r0100

radio interference

r0101

radioəngəllər, radiodalğalarin
interferensiyası
radiolaşdırma

r0102

radiofon

radiophone

r0103

radiofoniya

radiophony

r0104

radiofotometr

radiophotometer

r0105

radiofotometriya

radiophotometry

r0106

radiohəssaslıq

radiosensitivity

r0107

radiohündürlükölçən,
radiolokasiya hündürlük ölçəni

radio altimeter

r0108

radioidarəetmə

radio control

r0109

radiointerferensiya metodu

radio interferential method

,

,

,

radioactive equilibrium

,

installation of wireless/radio
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r0110

radiokanal

radio channel

r0111

radiokarbon

radiocarbon

r0112

radiokimya

radiochemistry

r0113

radiokimyəvi analiz

radiochemical analysis

r0114

radiokolloid

radiocolloid

r0115

radiokomparator

radiocomparator

r0116

radiokompas

radio compass

r0117

radiokonduktor

radio conductor

r0118

radioliz

radiolysis

r0119

radiologiya

radiology

r0120

radiolokasiya

radiolocation

r0121

radiolokasiya astronomiyası

radar astronomy

r0122
r0123

radiolokasiya indikatoru
radiolokasiya mayakı

radar indicator
radar beacon

r0124

radiolokasiya müşahidəsi

radar observation

r0125

radiolokasiya stansiyası, radar

radar

r0126

radiolokasiya təsviri

radar image

r0127

radiolokator

radio-locator

r0128

radiolot

radio plumb

r0129

radiolyüminessensiya

radioluminescence

r0130

radiomayak

radio beacon

r0131

radiometeorologiya

radiometeorology

r0132

radiometr

radiometer

r0133

radiometrik analiz

radiometric analysis, radiometry

r0134

radiometrik çarx

radiometric wheel

r0135
r0136
r0137

radiometrik manometr
radiometrik titrləmə
radiometrik ulduz kəmiyyəti

radiometer gauge
radiometric titration
radiometric magnitude

r0138

radiometriya

radiation measurement

r0139

radiomikrometr

radiomicrometer

r0140

radionaviqasiya

radionavigation

r0141
r0142

radionaviqasiya sistemi
radiopelenqasiya

radionavigation system
radio direction finding

r0143

radiopelenqator

radio direction finder

r0144

radioqalaktika

radio galaxy

r0145

radioqəbuledici

radio (set)

r0146

radioqoniometr

radiogoniometer

r0147

radioqoniometriya

radiogoniometry

r0148

radioqrafik pozitiv

radiographic positive

r0149

radioqrafiya

radiography

r0150

radioqram

radiogram, wireless (message),
radio-telegram

,

,
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r0151

radiorabitə

radio communication

r0152

radioreflektor

radio-reflector

r0153

radioskopik xəyal

radioscopic image

r0154

radioskopik qutu

radioscopic box

r0155

radioskopiya

radioscopy, X-raying

r0156

radiospektrometr

radio spectrometer

r0157

radiospektroskopiya

radio spectroscopy

r0158

radiostansiya

radio station

r0159

radio source

r0160

radioşüalanma mənbəi,
radiomənbə
radioteleqraf aparat

r0161

radioteleqrafiya

radio-telegraphy

r0162

radioteleskop

radio telescope

r0163

radiotexnika

radio engineering

r0164

radiotezlik

radio frequency

r0165

radiotezlikli kütlə spektrometri

r0166

radiotezlik gücləndiricisi

high-frequency mass
spectrometer
radio-frequency amplifier

r0167

radioüfüq

radio horizon

r0168

radioulduz

radio star

r0169

radiozond

radiosonde

r0170

radium

radium

r0171

radius

radius

r0172

radius-vektor

radius vector position vector

r0173

radon

radon

r0174

Rak əmsalı

Racah coefficient

r0175

raket astronomiyası

rocket astronomy

r0176

raket zondu

rocket sonde

r0177

raket zondu ilə tədqiq etmək

rocket sounding

r0178

Raman effekti

Raman effect

r0179
r0180

ramkalı antenna
Ramzayer effekti

coil antenna
Ramsauer effect

r0181

randomizasiya

randomization

r0182

rasemik birləşmə

racemic compound

r0183

rasemizasiya

racemization

r0184

rasional ədədlər sahəsi

rational number field

r0185

rasional funksiyalar sahəsi

rational function field

r0186

rasional mexanika

rational mechanics

r0187

rastr

raster

r0188

rastrlı elektron mikroskopu

scanning electron microscope

r0189

razılaşdırılma

matching

r0190

re, tərs puaz

rhe

r0191

reaksiya

reaction

r0192

reaksiya kəsiyi (effektiv)

reaction cross-section

,

radiotelegraph apparatus
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r0193

reaksiya amplitudu

reaction amplitude

r0194

reaksiya dərəcəsi

reaction stage

r0195

reaksiya enerjisi

reaction energy

r0196

reaksiya istiliyi

heat of reaction

r0197

reaksiya izotermi

reaction isotherm

r0198

reaksiya koordinatı

reaction coordinate

r0199
r0200

reaksiya məhsulu
reaksiya mexanizmi

product
reaction mechanism

r0201

reaksiya müqaviməti

reaction resistance

r0202

reaksiya qabiliyyəti

reactivity

r0203

reaksiya qaydası

order of reaction

r0204

reaksiya seriyası

reaction series

r0205

reaksiya sürəti sabiti

reaction rate constant

r0206

reaksiya vaxtı

response time

r0207

reaksiyaların mütləq sürətlər
nəzəriyyəsi

theory of absolute reaction rate

r0208
r0209
r0210
r0211

reaksiyanın izobar tənliyi
reaksiyanın izoterm tənliyi
reaksiyanın izoxor tənliyi
reaksiya izoxoru

reaction-isobar equation
reaction-isotherm equation
reaction-isochore equation
reaction isochor

r0212

reaksiyanin kinetikası

reaction kinetics

r0213

reaktivasiya

reactivation

r0214

reaktiv

reagent

r0215

reaktiv akustik müqavimət

acoustic reactance

r0216

reaktiv attenyuator

reactance attenuator

r0217

reaktiv cərəyan

reactive current

r0218

reaktiv dalğaölçən

reaction-type wavemeter

r0219

reaktiv gərginlik

reactance voltage

r0220

reaktiv güc

reactive power

r0221

reaktiv hərəkət

jet propulsion

r0222

reaktiv kağız

test paper

r0223

reaktiv keçiricilik

susceptance

r0224

reaktiv kəmiyyət

reactive quantity

r0225

reaktiv komponent

reactive component

r0226

reaktiv lampa

reactance tube

r0227

reaktiv maqara

reactor

r0228

reaktiv mərmi

missile

r0229

reaktiv moment

reaction torque

r0230

reaktiv mühərrik

jet engine

r0231

reaktiv müqavimət

reactance

r0232

reaktiv qüvvə

reactive force, thrust

r0233

reaktiv sarğac

reactance coil

r0234

reaktiv şunt

reactive shunt

r0235

reaktiv təzyiq

reactive pressure

(
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,

,
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r0236

reaktiv turbin

reaction turbine

r0237

reaktivlik

reactivity

r0238

reaktor

reactor

r0239

reaktor-çoxaldıcı, brider

breeder 1

r0240

reaktor daxilində təcrübə

in-pile test

r0241

reaktor ossilyatoru

pile oscillator

r0242

reaktor-konverter

converter

r0243

reaktorun periodunu ölçən

reactor-period meter

r0244

reaktorun səs-küyü

reactor noise

r0245

real kristal

real crystal

r0246

real məhlul

real solution

r0247

real molekul

real molecule

r0248

real qaz

imperfect gas, real gas

r0249

real sıxlıq

real density

r0250

reallaşdırılmaq

readability

r0251

rebatron

rebatron

r0252

redoksmetriya

oxidation-reduction titration

r0253

reduksiya

reduction

r0254

reduktometriya

reductimetry

r0255
r0256

refleksiv fəza
reflektorlu lampa

reflexive space
reflector lamp

r0257

refraksiya additivliyi

addition of refraction

r0258

refraktometr

refractometer

r0259
r0260

refraktometrik analiz
refraktometrik titrləmə

refractometric analysis
refractometric titration

r0261
r0262

refraktometrik üsul
refraktometriya

refractometric method
refractometry

r0263

refrijerator

refrigerator

r0264

regenerativ detektləmə

regenerative detection

r0265

regenerativ detektor

torsion head

r0266

regenerativ gücləndirici

regenerative amplifier

r0267

regenerativ qəbul

regenerative reception

r0268
r0269

regenerativ soyutma
regenerator

regenerative cooling
regenerator

r0270

rekalessensiya

recalescence

r0271

rekombinasiya kəsiyi (effektiv)

recombination cross-section

r0272

rekombinasiya

recombination

r0273

rekombinasiya cərəyanı

recombination current

r0274

rekombinasiya dərəcəsi

recombination level

r0275
r0276

rekombinasiya əmsalı
rekombinasiya kontiniumu

recombination coefficient
recombination continuum

,

-
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r0277

rekombinasiya lüminessensiyası

recombination radiation

r0278

rekombinasiya mərkəzi

recombination center

r0279

rekombinasiya mexanizmi

recombination mechanism

r0280

rekombinasiya prosesi

recombination process

r0281

recombination afterglow

r0282

rekombinasiya sonrakı
işıqlanma
rekombinasiya spektri

r0283

rekombinasiya xətti

recombination line

r0284

rekorder

recorder

r0285

rekristalik bişirmə

recrystallization annealing

r0286

rekristallik təbəqə

recrystallized layer

r0287

rekristallizasiya

recrystallization

r0288

rekristallaşma teksturu

recrystallization texture

r0289

rekristallaşma temperaturu

recrystallization temperature

r0290

rektifikasiya, saflaşdırma,
təmizləmə

rectification

r0291

rekuperasiya

recovery

r0292
r0293

rekuperativ tormozlama
rekurent ardıcıllıq

regenerative braking
recurrent sequence

r0294

rekurent hadisə

recurrent event

r0295

rekursiv çoxluq

recursive set

r0296

rekursiv funksiya

recursive function

r0297

rekursiv proqram

recursive program

r0298

relaksasiya generatoru

relaxation oscillator

r0299

relaksasiya

relaxation

r0300

relaksasiya funksiyası

relaxation function

r0301

relaksasiya effekti

relaxation effect

r0302

relaksasiya ehtimalı

relaxation probability

r0303

relaksasiya elastiklik modulu,
relaksasiya modulu

relaxation modulus

r0304

relaksasiya əyrisi

relaxation curve

r0305

relaksasiya hadisəsi

relaxation phenomenon

r0306

relaksasiya həddi

relaxation term

r0307

relaksasiya itgiləri

relaxation loss

r0308

relaksasiya itgisi

relaxation loss

r0309

relaksasiya keçidi

relaxation transition

r0310

relaksasiya müddəti

relaxation time

r0311

relaksasiya metodu

relaxation method

r0312

relaksasiya prosesi

relaxation process

r0313

relaksasiya rəqsləri

relaxation oscillation

,

,

,

recombination spectrum

,
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r0314

relaksasiya spektri

relaxation spectrum

r0315

relaksasiya tezliyi

relaxation frequency

r0316

relaksasiya udulması

relaxational absorption

r0317

relaksasiyaı uzunluğu

relaxation length

r0318

relaksasiya sabiti

relaxation constant

r0319

relaqsasiyanın zaman sabiti

relaxation time constant

r0320

rele

relay

r0321

Rele diski

Rayleigh disc

r0322

rele gücləndiricisi

relay amplifier

r0323

rele servomexanizmi

relay servomechanism

r0324

Reley dalğaları

Rayleigh waves

r0325

Reley diski

Rayleigh disk

r0326

Reley interferometri

Rayleigh interferometer

r0327

Reley kriteriyası

Rayleigh criterion

r0328

Reley səpilməsi

Rayleigh scattering

r0329

Reley-Cins şüalanma qanunu

Rayleigh-Jeans law of radiation

r0330

relyativistik

relativistic

r0331
r0332
r0333

relyativistik cırlaşma
relyativistik dalğa sahəsi
relyativistik dalğa tənliyi

relativistic degeneracy
relativistic wave field
relativistic wave equation

r0334

relyativistik dreyf

relativistic drift

r0335

relyativistik düzəliş

relativistic correction

r0336

relyativistik effekt

relativistic effect

r0337

relyativistik elektron

relativistic electron

r0338

relyativistik enerji

relativistic energy

r0339

relyativistik hamiltonian

relativistic Hamiltonian

r0340

relyativistik hərəkət

relativistic motion

r0341

relyativistik invariant

relativistic invariant

r0342

relyativistik invariantlıq

relativistic invariance

r0343
r0344

relyativistik kosmologiya
relyativistik kütlə

relativistic cosmology
relativistic mass

r0345

relyativistik kvant nəzəriyyəsi

relativistic quantum theory

r0346

relyativistik mexanika

relativistic mechanics

r0347

relyativistik məxsusi hal

relativistic eigenstate

r0348

relyativistik nəzəriyyə

relativistic theory

r0349

relyativistik oblast

relativistic region

r0350

relyativistik plazma

relativistic plasma

r0351

relyativistik qarşılıqlı təsir

relativistic interaction

r0352

relyativistik sahə

relativistic field

r0353

relyativistik spin

relativistic spin

r0354

relyativistik sürət

relativistic velocity

r0355

relyativistik tənlik

relativistic equation
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r0356

relyativistik termodinamika

relativistic thermodynamics

r0357
r0358

relyativistik yaxınlaşma
relyativistik yerdəyişmə

relativistic approximation
relativity shift

r0359

relyativistik zərrəcik

relativistic particle;

r0360

relyef

relief

r0361

nonresonating transformer

r0362

r zonans yaratmayan
transformator
rentgenoqrafiya

r0363

rentgenoskop, flüoroskop

roentgenoscope

r0364

renium

rhenium

r0365

Renkin tsikli

Rankine cycle

r0366

Renner effekti

Renner effect

r0367

rentgen

roentgen

r0368

rentgen aparatı

X-ray unit

r0369

rentgen astronomiyası

X-ray astronomy

r0370

rentgen borusu

Roentgen tube, X-ray tube

r0371

rentgen cərəyanı

Roentgen current

r0372
r0373

rentgen difraktometri
rentgen fluoressent analizi

X-ray diffractometer
X-ray fluorescence analysis

r0374

rentgen impulsu

X-ray pulse

r0375

rentgen kamerasi

X-ray diffraction camera

r0376

rentgen kristalloqrafiyasi

X-ray crystallography

r0377

rentgen lazeri

X-ray laser

r0378

rentgen lyuminoforu

X-ray phosphor

r0379

rentgen mikroanalizatoru

X-ray microanalyser

r0380

rentgen mikroskopu

X-ray microscope

r0381
r0382

rentgen qalnlıqölçəni
rentgen holoqrafiyasi

X-ray thickness gauge
X-ray holography

r0383

rentgen qoniometri

X-ray goniometer

r0384

rentgen qurğusu

X-ray generator

r0385

rentgen seriyası

X-ray series

r0386
r0387
r0388

rentgen spektoqrafi
rentgen spektral analizi
rentgen spektri

X-ray spectrograph
X-ray analysis
X-ray spectrum

r0389
r0390
r0391
r0392

rentgen spektrometri
rentgen spektrometriyası
rentgen spektroskopiyası
rentgen şüalanma absorbsiyası

X-ray spectrometer
X-ray spectrometry
X-ray spectroscopy
X-radiation absorption

r0393

rentgen şüaları

Roentgen rays

r0394

rentgen şüaları dozası

roentgen [X-ray] dose

r0395

rentgen şüaları mənbəyi

X-ray source

r0396

rentgen şüaları süzgəci

X-ray filter

radiography
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r0397

rentgen şüalarının anomal
dispersiyası

anomalous dispersion of X-rays

r0398

polarization of X-rays

r0399

rentgen şüalarının
polyarizasiyası
rentgen şüalarının sərtliyi

r0400

rentgen şüası

x-ray

r0401

rentgen təbəqəsi

X-ray film

r0402

rentgen termi

X-ray term

r0403

rentgen udulma spektri

X-ray absorption spectrum

r0404

rentgen ulduzu

X-ray star

r0405

rentgen xəyalı (təsviri)

radiologic [fluoroscopic,
radiographic, roentgenogram,
X-ray] image

r0406

rentgenin bioloji ekvivalenti

roentgen-equivalent-man

r0407

rentgenin fiziki ekvivalenti

physical-roentgen equivalent

r0408

rentgenizasiya

X-raying

r0409

rentgenodiaskopiya

radiodiascopy

r0410

rentgenofotometr

X-ray photometer

r0411

rentgenofotometriya

X-ray photometry

r0412

rentgenofotoqrafiya

photoradiography

r0413

rentgenologiya

radiology

r0414

rentgenolüminessensiya

X-ray luminescence

r0415

rentgenometr

roentgenometer

r0416

rentgenooptika

roentgenooptics

r0417

rentgenoqram

X-ray pattern

r0418
r0419

rentgen quruluş analizi
rentgenotexnika

X-ray diffraction analysis
roentgenotechnics

r0420

rentqen şüalarının difraksiyası

X-rays diffraction

r0421

Renyo kalorimetri

Renio calorimeter

r0422

reobaza

rheobase

r0423

reofor

rheofore

r0424

reologiya

rheology

r0425

reometr

rheometer

r0426

reonom sistem

rheonome system

r0427

reoqoniometr

rheogoniometer

r0428

reoqraf

rheograph

r0429

reostat

rheostat

r0430

reostatlı gərginlik bölən

resistance voltage divider

r0431

reostatlı gərginliyi nizama salan

rheostatic voltage regulator

r0432

reostatlı gücləndirici

resistance amplifier

r0433

reostatlı işə salma

rheostatic starting

r0434

reostatlı tənzimləmə

rheostat control

r0435

reostatlı rabitə

resistance coupling

X-rays impedance
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r0437

reostat-tutumlu rabitəli
gücləndirici
reotaksial yetişdirmə

resistance-capacitance coupled
amplifier
rheotaxial growth

r0438

reotan

rheotan

r0439

reoxodlu körpü

slide-wire bridge

r0440

reoxord

rheochord

r0441

reper

bench mark

r0442

reper xətti

reference line

r0443

repilit

repilit

r0444

replika

replica

r0445

replikator

replicator

r0446

replikon

replicon

r0447

replikon fərziyyəsi

replicon hypothesis

r0448

repolyarizasiya

repolarization

r0449

repressor

repressor

r0450

repretitor

repretitor

r0451

reproduktor

loudspeaker, reproducer

r0452

repulsiya

repulsion

r0453

repulsiyalı mühərrik

repulsion motor

r0454

repulsiyalı ölçü cihazı

repulsion-type instrument

r0455

reqenerasiya

reprocessing

r0456

reqenerativ

reversible

r0457

reqression analiz

regression analysis

r0458

reqressiya (geriləmə)

regression

r0459

reqressiyanın xüsusi əmsalı

partial regression coefficient

r0460

reseptor

receptor

r0461

reseptor qəfəsi

receptor cell

r0462

retentivlik

retentivity

r0463

retorta

retort

r0464

retraksiya

retraction

r0465

retrakt

retract

r0466

reverberasiya

reverberation

r0467

reverberasiya edən səs

reverberant sound

r0468

reverberasiya kamerası

live room

r0469

reverberasiya vaxtı

reverberation time

r0470

reverberasiyanın optimal vaxtı

optimum reverberation time

r0471

reverberometr

reverberation meter

r0472

reversiv

r0473

reversiv ikili sayğac

bidirectional, reverse,
reversible, reversing
reversible binary counter

r0474

reversiv sayğac

reversible counter

r0475

reversiya spektroskopu

reversal spectroscope

r0436

,

,
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r0476

Reynolds ədədi

Reynolds number

r0477

Reynolds gərginliyi

Reynolds stress

r0478

Reynoldsın böhran ədədi

critical Reynolds number

r0479
r0480

Reynolds maqnit ədədi
reyter

magnetic Reynolds number
rider

r0481

Rezerford

Rutherford

r0482

Rezerford səpilməsi

Rutherford scattering

r0483

rezin boru

rubber tube

r0484

rezistans

resistance

r0485

rezistor

resistor

r0486

rezolvent çoxluğu

resolvent set

r0487

rezolventa

resolvent

r0488

rezonans

resonance

r0489

rezonans amplitudu

resonance amplitude

r0490

rezonans antennası

resonant antenna

r0491
r0492

rezonans boşluğu
rezonans cərəyanı

resonant cavity, resonant barrel
resonance current

r0493

rezonans cırlaşması

resonance degeneracy

r0494

rezonans dalğa uzunluğu

resonance wavelength

r0495

rezonans dalğası

resonance wave

r0496

rezonans effekti

resonance effect

r0497

rezonans elektrodu

resonance-electrode

r0498

rezonans elektromaqnit sahəsi

resonance electromagnetic field

r0499

rezonans elektron

resonant electron

r0500

rezonans enerjisi

resonance energy

r0501

rezonans əyrisi

resonance curve

r0502
r0503

rezonans fluoressensiyası
rezonans gərginliyi

resonance fluorescence
resonance voltage

r0504

rezonans hadisə

resonance phenomenon

r0505

rezonans hal

resonance state

r0506

rezonans həyəcanlanma

resonance excitation

r0507

rezonans indikatoru

resonance indicator

r0508

rezonans inteqralı

resonance integral

r0509

rezonans işıqlanma

resonance luminosity

r0510

rezonans kəsik

resonance cross-section

r0511

quality of resonance circuit

r0512

rezonans konturunun
keyfiyyətliyi
rezonans körpü

r0513

rezonans maksimumu

resonance peak

r0514

rezonans maqnit sahəsi

resonance magnetic field

r0515

rezonans metodu

resonance method

r0516

rezonans modası

resonant mode
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r0517

rezonans neytronu

resonance neutron

r0518
r0519

rezonans neytronlar seli
rezonans nəzəriyyəsi

resonance neutron flux
resonance theory

r0520

rezonans nöqtəsi

resonance point

r0521

rezonans oblastı

resonance region

r0522

rezonans parametri

resonance parameter

r0523

rezonans potensial

resonance potential

r0524

rezonans proses

resonance process

r0525

rezonans qarşılıqlı təsiri

r0526
r0527

rezonans rəqs
rezonans səpilmə

resonance interaction, resonant
interaction
resonance vibration, oscillation
resonance scattering

r0528

rezonans seriyası

resonance series

r0529

rezonans şərti

resonance condition

r0530

rezonans səviyyə

resonance level

r0531

rezonans spektr

resonance spectrum

r0532

rezonans şüalanması

resonance radiation

r0533

rezonans tezlik ölçən

resonance frequency meter

r0534

rezonans tezlik ölçəni

resonant frequency counter

r0535

rezonans tezliyi

resonance frequency

r0536

rezonans transformatoru

resonance transformer

r0537

rezonans uducu

resonance absorber

r0538

rezonans udulma enerjisi

resonance absorption energy

r0539

rezonans udulma xətti

resonance absorption line

r0540

rezonans udulması

resonance absorption

r0541
r0542

rezonans xarakteristikası
rezonans xətti

resonance characteristic
resonance line

r0543

rezonans zəbtetmədən çəkinmə
ehtimalı

resonance escape probability

r0544

rezonans zəbtetmə

resonance trapping

r0545

rezonans zərrəcik

resonant particle

r0546

rezonans zolağının eni

resonance bandwidth

r0547

rezonansın eni

resonance width

r0548

rezonansın itiliyi

resonance sharpness

r0549

rezonanslayıcı dövrə

resonant circuit

r0550

rezonans əyrisi

resonance curve

r0551

rezonans mühiti

resonance medium

r0552

rezonanslı quruluş

resonance structure

r0553

rezonans sxemi

resonance circuit

r0554

rezonans transformatorlu
sürətləndirici

resonant-transformer accelerator

r0555

rezonanslı veriliş

resonance transfer

r0556

rezonator

resonator

r0557

rezonator borusu

resonator tube
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r0558

rezonator modası

resonator mode

r0559

rezonator qutusu

resonator box

r0560

rezonatorda itgi

resonator loss

r0561

rəvan əyri

fair-curve

r0562

rəftar, davranış, hərəkət tərzi

behavior

r0563

rəng

color

r0564

rəng artığı

color excess

r0565

rəng tənliyi

color equation

r0566

rəng ekvivalenti

color equivalent

r0567

rəng əmsalı

color index

r0568

rəng fəzası

color space

r0569

rəng göstəricisi

colour index

r0570

rəng kontrastı

color contrast

r0571

rəng korluğu

colour-blindness

r0572

rəng pirometri

color pyrometer

r0573

rəng qoloqrafiyası

color holography

r0574

rəng spektri

color spectrum

r0575

rəng temperaturu

color temperature

r0576

rəng tonu

color tone

r0577

rəng üçbucağı

color triangle

r0578

rəng zolaqları generatoru

color bar generator

r0579

rəng çaları

hue

r0580

rəng dayanıqlığı

color fastness

r0581

rəngə həssaslıq

color sensitivity

r0582

rəng dolğunluğu

color saturation

r0583
r0584
r0585

rəng korluğu, daltonizm
rəngi dərketmə, rəngi qavrama
rəngi hissetmə

color blindness
color perception
color sensation

r0586

rəngin keçid intervalı

transition interval

r0587

rəngin səpələnməsi

color scattering

r0588

rəngin təmizliyi

color purity

r0589

rəngləmə mərkəzi

color center

r0590

rəngləmək, boyamaq

coloration

r0591

rənglənmiş maye

pigmented liquid

r0592

rənglər nəzəriyyəsi

color theory

r0593
r0594

rənglərin additiv qarışması
rənglərin qarışması

additive color mixture
color mixture, color shift

r0595

rənglərin sinxronizasiyası

color synchronization

r0596

color synchronizing signal

r0597

rənglərin sinxronlaşdırma
siqnalı
rənglərin subtraktiv qarışması

r0598

rənglərin üçbucağı

triangle of colors

r0599

rənglərin yenidən bərpası

color reproduction

r0600

rəngləyici maddə

colouring matter

r0601

rəngli holoqram

color hologram

,

,

,

,

subtractive color mixture
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r0602
r0603

rəng adaptasiyası (uyğunlaşma)
rəngliənmiş alov

color adaptation
colored flame

r0604
r0605

rəngli fotolövhə
rəngli fotoqrafiya

color film
color photography

r0606

rəngli işıq süzgəci

color filter

r0607

rəngli metal

nonferrous metal

r0608

rəngli reaksiya

color reaction

r0609

rəngli siqnal

color signal

r0610

rəngli şüalar

color rays

r0611

rəngli şüşə

stained glass

r0612

rəngli tarazlıq

color balance

r0613

rəngli televiziya

color television

r0614

rəngli təsviretmə siqnalı

color picture signal

r0615

rəngli təzahür (aydınlaşma)

color development

r0616

rəngli təsvir, rəngli xəyal

color image, color picture

r0617

rənglik diaqramı

chromaticity diagram

r0618

rənglilik

chromaticity

r0619

rəngsiz dirəkvari kristal

colorless columnar crystal

r0620

rəngsiz kristal

colorless crystal

r0621

rəngsiz maye

colourless liquid

r0622

rəngsiz şüa

achromic / colorless ray

r0623

rəngsizləşdirmə

decoloring

r0624

rəngsiz təbəqəli kristal

colorless platy crystal

r0625

rəngsiz zolaq

colourless zone

r0626

rəngşünaslıq

chromatics

r0627

rəqabətli reaksiya

competitive reaction

r0628

rəqəm-analoji çevirici

digital-(to)-analog converter

-

r0629

rəqəm-analoji çevrilmə

digital-analog conversion

-

r0630

rəqəmsal amplitudlu
modulyasiya
rəqəmsal çıxma qurğusu,
rəqəmsal çıxan

digital amplitude modulation

r0632

rəqəmsal çoxaldıcı qurğu,
rəqəmsal çoxaldıcı

digital multiplier

r0633

rəqəmsal deflektor

digital deflector

r0634

rəqəmsal differensial analizator

digital differential analyzer

r0635

rəqəmsal elektron hesablama
maşını

digital electronic computer

r0636

rəqəmsal element

digital element

r0637
r0638

rəqəmsal fazalı modulyasiya
rəqəmsal hesablama maşını

digital phase modulation
digital computer

r0631

(

,

(

digital subtractor
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r0639

rəqəmsal idarə olunma

numerical control

r0640

rəqəmsal impuls

digital pulse

r0641

rəqəmsal indiqator

digital indicator

r0642
r0643

rəqəmsal inteqral sxem
rəqəmsal inteqrator

digital integrated circuit
digital integrator

r0644

rəqəmli kəmiyyət

digital quantity

r0645

rəqəmsal kənaraçıxma

digital deflection

r0646

rəqəmsal kod

digital code

r0647

rəqəmsal (rəqəmli) kodlama

numerical coding

r0648
r0649

rəqəmsal maqnitli yazı
rəqəmsal infornasiya

digital magnetic recording
digital information

r0650

rəqəmlsal məlumatlar

digital data

r0651

rəqəmsal modelləşdirmə

digital simulation

r0652

rəqəmsal modulyasiya

digital modulation

r0653

rəqəmsal ölçü cihazı

digital instrument

r0654

rəqəmsal ommetr

digital ohmmeter

r0655

rəqəmsal ossiloskop

digital oscilloscope

r0656

rəqəmsal potensiometr

digital potentiometer

r0657

rəqəmli qeydedici cihaz

digital recorder

r0658
r0659

rəqəmsal plotter
rəqəmsal registr

digital plotter
digital register

r0660

rəqəmsal sayğac

digital counter

r0661

rəqəmsal servomexanizm

digital servomechanism

r0662

rəqəmsal siqnal

digital signal

r0663

rəqəmsal sistem

digital system

r0664

rəqəmsal süzgəc

digital filter

r0665

rəqəmsal sxem

digital circuit

r0666

rəqəmsal təsvir (təsəvvür)

digital representation

r0667

rəqəmsal tezlikölçən

digital frequency meter

r0668

rəqəmsal voltmetr

digital voltmeter

r0669

rəqəmsal yazı

digital recording

r0670

rəqqas

pendulum

r0671

rəqqaslı rele

pendulum relay

r0672

rəqqaslı saat

pendulum clock

r0673

rəqqaslı sayğac

pendulum counter

r0674

rəqqasvari hərəkət

pendulum motion

r0675
r0676

rəqs
rəqs edən vektor

oscillation
oscillating vector

r0677

rəqs konturu

r0678

rəqsi boşalma

oscillating circuit, oscillatory
circuit
oscillating discharge

r0679

rəqsi cərəyan

oscillating current

r0680

rəqs dekrementi

fluctuation decrement

r0681

rəqs edən sahə

oscillatable field
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r0682

rəqsi enerji

vibrational energy

r0683

rəqsi hal

vibrational state

r0684

rəqsi keçid

vibrational transition

r0685

rəqsi kontur

oscillatory circuit

r0686

rəqsi kvant ədədi

oscillation quantum number

r0687

rəqs modası

oscillation mode

r0688

rəqs müstəvisi

vibration plane

r0689

rəqs nöqtəsi

oscillation/vibration point

r0690

rəqsi səviyyələr sistemi

vibrational level system

r0691

rəqsi səviyyə

vibrational level

r0692

rəqs spektri

vibration spectrum

r0693

rəqsi spektr

vibrational spectrum

r0694

rəqsi cərəyan

quasi-stationary current

r0695

rəqsi dalğa

oscillatory wave

r0696

rəqsi dövrə

cyclic circuit

r0697

rəqsi elektrik sahəsi

oscillating electric field

r0698

rəqsi firlanma səviyyəsi

vibration-rotation level

r0699

rəqsi gərginlik

oscillating voltage

r0700

rəqsi hərəkət

oscillatory motion, vibration
motion vibratory motion

r0701

rəqsi səviyyələr

vibration levels

r0702

rəqsi spektrlər

vibration spectra

r0703

rəqsi həyəcanlanma

vibrational perturbation

r0704

rəqsi keçid ehtimalı

vibrational transition probability

r0705

rəqsi maqnit sahəsi

oscillating magnetic field

r0706

rəqsi məxsusi funksiya

vibrational eigenfunction

r0707

rəqsi qığılcım

oscillating spark

r0708

rəqsi quruluş (struktur)

vibrational structure

r0709

rəqsi relaksasiya

vibrational relaxation

r0710

rəqsi sərbəstlik dərəcəsi

vibrational degree of freedom

r0711

rəqsi temperatur

vibrational temperature

r0712

rəqsi tərkib hissə (komponent)

oscillation component

r0713

rəqsi təzyiq

r0714
r0715

rəqsi xarakteristika
rəqsi firlanma keçidi

oscillatory pressure, vibratory
pressure
oscillating characteristic
vibration-rotation transition

-

r0716

rəqsi firlanma spektri

vibration-rotation spectrum

-
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r0717

rəqsi firlanma xətti

vibration-rotation line

-

r0718

rəqsi firlanma zolaqları

rotation-vibration bands

-

r0719

rəqs amplitudu

oscillation amplitude

r0720

rəqs dayanıqsızlığı

unstable oscillation

r0721

rəqslər fazası

oscillation phase, wave phase

r0722

rəqslər nəzəriyyəsi

vibration theory

r0723

rəqslər sabiti

vibrational constant

r0724

rəqslər tezliyi

oscillation frequency

r0725

rəqslərin mərkəzi

center of oscillation

r0726

rəqslərin generasiya edilməsi

oscillation

r0727

rəqslərin modullaşdırılması

vibration modulation

r0728

rəqslər periodu

period of oscillation

r0729

rəqs rentgenoqramı

oscillating-crystal photograph

r0730

rəqslərin rezonansı

vibration resonance

r0731

rəqslərin sönməsi

oscillation damping

r0732

rəqslərin toplanması

composition of vibrations

r0733

ribonuklein turşusu

ribonucleic acid

r0734

ribosoma

ribosome

r0735

Riçardson ədədi

Richardson number

r0736

Riçardson effekti

Richardson effect

r0737

Ridberq düzəlişi

Rydberg correction

r0738

Ridberq sabiti

Rydberg constant

r0739

Rigi-Ledyuk effekti

Righi-Ledus effect

r0740

rigilit

rigilit

r0741

Rike diaqramı

Rieke diagram

r0742

Riman fəzası

Riemannian space

r0743

Riman həndəsəsi

Riemannian geometry

r0744

Riman inteqralı

Riemann integral

r0745

Riman səthi

Riemann surface

r0746

rinol

rhinol

r0747

risk funksiyası

risk function

r0748

ritm

rhythm

r0749

Rits düzəlişi

Ritz correction

r0750

riyazi fizika

mathematical physics

r0751

riyazi gözləmə

expectation, mathematical
expectation, expectancy

r0752

riyazi induksiya

mathematical induction

r0753

riyazi iqlim

mathematic climate

r0754

riyazi iqlimşünaslıq

mathematical climatology

r0755

riyazi ling

mathematical instrument

r0756

riyazi məntiq

mathematical logic

r0757

riyazi model

mathematical model

r0758

riyazi nəzəriyyə

mathematical theory

,
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r0759

riyazi rəqqas

mathematical pendulum, simple
pendulum

r0760

riyazi təhlil (analiz)

analysis

r0761

riyazi təminetmə

software

r0762

riyazi-fizika tənliyi

mathematical physics equation

r0763

riyaziyyat

mathematics

r0764

riyaziyyatın əsasları

foundation of mathematics

r0765

Roberval tərəzisi

Roberval balance

r0766

robot

robot

r0767

rodium

rhodium

r0768

rodopsin

rhodopsin

r0769

Rokvellə görə bərklik

Rockwell hardness

r0770

Roll teoremi

Rolle's theorem

r0771

romb

rhombus

r0772

rombşəkilli antenna

rhombic antenna

r0773

rombşəkilli dipiramida

rhombic dipyramid

r0774

rombşəkilli dodekaedr

rhombic dodecahedron

r0775

rombşəkilli kristalloqrafik
sistem

rhombic crystal system

r0776

rombşəkilli piramida

rhombic pyramid

r0777

rombik ox

orthorhombic axis

r0778

rombik qəfəs

orthorhombic lattice

r0779

rombik simmetriya

orthorhombic symmetry

r0780

rombik sistem

rhombic system

r0781

romboedr

rhombohedron

r0782

romboedrik kristaloqrafik
sinqoniya

rhombohedral system

r0783

romboedrik qəfəs

rhombohedral lattice

r0784

Roşa həddi

Roche limit

r0785

Rossbi dalğası

Rossby wave

Р

r0786

Rossbi ədədi

Rossby number

Р

r0787

Rossbi parametri

Rossby parameter

r0788

Rossbi diaqramı, rossbiqram

Rossby diagram

r0789

rotametr

rotameter

r0790

rotasiya aparatı

rotary apparatus

r0791

rotasiya nasosu

rotary pump

r0792

rotasiya spektri

r0793

rotasiya viskozimetri

rotary spectrum, rotation
spectrum
rotation viscosimeter

r0794

rotasiya yağ nasosu

rotary oil pump

r0795

rotasiya-vibrasiya spektri

rotary vibrating spectrum

r0796

rotativ maşın

rotative machine
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r0797

rotator, rotor

rotator

r0798

roton

roton

r0799

Rouland dairəsi

Rowland circle

r0800

Roze putası

Rose crucible

r0801

rubidium

rubidium

r0802

rubinium kristalı, yaqut

ruby crystal

r0803

rubinium lazer

ruby laser

r0804
r0805

rubinium mil (oxu)
rubinium şpinel

ruby rod
ruby spinel

r0806

rütubət

moisture

r0807

rütubət adiabatı

moist adiabat

r0808

rütubətli adiabatik proses

moist adiabatic process

r0809

rütubətli korroziya

wet corrosion

r0810

rütubətli-adiabatik qradiyent

saturation-adiabatic lapse rate

r0811

rütubətə davamlılıq

moisture resistance

r0812

rütubətə dözümsüzlük

moist instability

r0813

rütubət hopdurmayan

moistureproofness

r0814

rütubətin udulması

moisture absorption

r0815

rütubətli buxar

wet steam

r0816

rütubətli hava

humid air

r0817

rütubətli iqlim

humid climate

r0818

rütubətölçən

moisture meter

r0819

rütubətlik

humidity

r0820

rulet

tape-measure, tape-line

r0821

Rumkorf induktoru

Ruhmkorff inductor

r0822

Rumkorf kəsicisi

Rumkorf interrupter

r0823

Rumkorf sarğacı

Rumkorf coil

r0824

rupor

horn

r0825

rupor şüalanması

reflex horn radiation

r0826
r0827

ruporlu səsucaldan
ruporlu şüalandırıcı

horn loudspeaker
horn radiator

r0828

rutenium

ruthenium

r0829

rubidiumlu maqnitometr

rubidium magnetometer
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BURAXILIġINDA DƏRC OLUNAN MƏQALƏLƏRĠN QISA XÜLASƏSĠ

N.M. Abdullayev, A.ġ. Qəhrəmanov, K.H. Xəlilova, S.R. Əzimova
LAYLI KRĠSTALLARDA SÜRÜġMƏ ZOLAĞININ ÖLÇÜLƏRĠNIN FORMALAġMA PROSESĠ
АVВVI kristallarında zolaqlı sürüşmənin əmələ gəlməsinə dislokasiya ansanblında öz-özünə gedən proses kimi baxmaq olar.
Bərkiməmiş yumşaq təbəqələrdə zolaqların sıxılma effekti zolaqların bərk təbəqələrə nəzərən daha az sürətlə genişlənməsi ilə, parçalanma effekti isə daha az lokal deformasiya sürəti ilə əlaqədardır.

ġ.ġ. Əmirov, Z.H. Tağıyev, Q.N. Əhmədov
ULTRAQISA LASER ĠMPULSLARININ METAMATERĠALLARDA PARAMETRĠK QARġILIQLI
TƏSĠRĠ ZAMANI SPEKTRAL SIXLIĞI
Metamateriallarda üç dalğalı parametrik qarşılıqlı təsir siqnal dalğasının tezliyində sındırma əmsalının mənfi olmasının nəzərə
alınması ilə təhlil edilmişdir. Qrup sürətlərinin fərqliliyi və dispersiyanın olduğu halda əks siqnal dalğasının spectral sıxlığı üçün analitik ifadə alınmışdır. Qrup sürətətlərinin fərqliliyinə və dispersiyasına uyğun xarakterik uzunluqlar materialın qeyri-xətti uzunluğundan az olduqda, həyəcanlanmış impuls bir neçə ensiz pikə parçalanır. Göstərilmişdir ki, xarakterik uzunluğun lnl/lv=0 nisbətində
spektral sıxlığın qrafiki faza modullaşması parametrinin mənfi və müsbət qiymətlərinə nəzərən simmetrikdir.

S.Q. Abdullayev, M. ġ. Qocayev
ELEKTRON-POZĠTRON TOQQUġMALARINDA HĠQQS BOZON
VƏ AĞIR FERMĠON CÜTÜNÜN YARANMASI
 

İşdə elektron-pozitron annihillyasiyasında Hiqqs bozon və ağır fermion cütünün yaranması proseslərinin, ( e e  H SМ f f ,
 

 

e e  Hf f , e e  hf f , ee  Af f ) elektron-pozitron cütünün ixtiyari və fermion cütünün uzununa polyarlaşması nəzərə
alınmaqla, diferensial effektiv kəsikləri hesablanmışdır. Effektiv kəsiklərin, bucaq və spin korrelyasiyalarının skeylinq enerjilərindən
və zərrəciklərin uçuş bucaqlarından asılılığı tədqiq edilmişdir.

S.Q. Abdullayev, E.ġ. Ömərova
SUPERSĠMMETRĠK HĠQQS BOZONLARININ FERMĠONLARA ÇEVRĠLMƏLƏRĠ
Minimal Supersimmetrik Standart Model çərçivəsində H ( h , A ), H  Hiqqs bozonlarının ixtiyari polyarlaşmış fermi







onlara çevrilməsi kanalları tədqiq edilmişdir: H ( h , A )  f f , H  f f  , H ( A )  f f  W , H  f f W . Fermionların
polyarlaşma hallarını nəzərə almaqla uyğun çevrilmə kanallarının ehtimalları hesablanmış, çevrilmələrdə eninə spin
asimmetriyası ilə fermionun uzununa polyarlaşma dərəcəsi təyin edilmişdir. Asimmetriyaların və çevrilmə ehtimallarının Hiqqs bozonların kütlələrindən asılılıqları öyrənilmişdir.
S. Abdullayeva, G. Qəhrəmanova, T. Orucov, R. Həsənov, N. Musayeva, R. Cabbarov
ÇOXDĠVARLI KARBON NANOBORULARIN III-V QRUP STRUKTURLAR VƏ SAPFĠR ALTLIQ
ARASINDA ORTA LAY KĠMĠ YETĠġDĠRĠLMƏSĠ
Bu işdə əsas məqsəd karbon nanoborularını (KNB) sapfir altlıq və GaN strukturları arasındakı aralıq lay kimi istifadə etməkdir.
Beləliklə, KNB-ların sintezi aerozol-CVD üsulu ilə həyata keçirilmişdir və ÇDKNB-lar sapfir altlıq üzərinə çökdürülmüşdür. Raman,
SEM və TEM xarakteristikaları vasitəsilə nümünələrin optimal yetişmə rejimi tapılmışdır. Öyrənilmişdir ki, bu işdə KNB-lar sapfir
altlıq üzərində horizontal yetişmişdir. Boruların daxili, demək olar ki, boş olmuşdur və onlardan bəzilərinin son, uc və daxili hissələrində Fe yerləşmişdir. ÇDKNB-ların xarici diametrləri isə 25-35 nm olmuşdur.
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Z.M. Zöhrabbəyova, Ə.Ġ. Ələkbərov, V.K. Kazımova, 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 məhlullarda 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.

S.S. Rəhimov, G.Ġ. Ağayeva
Bi2Sr2CaCu2OX VƏ Bi2Sr2Ca0.8Zn0.2Cu2OX- in PĠNNĠNG ENERJĠSĠ
Bərk cisim metodu ilə sintez olunmuş Bi2Sr2CaCu2OX və Bi2Sr2Ca0.8Zn0.2Cu2OX ifratkeçiricilər tədqiq edilmişdir. Xüsusi müqavimətin maqnit sahə asılılığı əsasında Pinning enerjisi qiymətləndirilmişdir. Ca elementini Zn ilə əvəz etdikdə, Pinning enerjisinin
artması müşahidə edilmişdir.
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