


Published from 1995 

Ministry of Press and Information 

of Azerbaijan Republic, 

Registration number 514, 20.02.1995 

ISSN 1028-8546 
vol. XXV, Number 03, 2019 

Series: Az 

  

Azerbaijan Journal of Physics 

Fizika 
G.M. Abdullayev Institute of Physics 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

Department of Physical, Mathematical and Technical Sciences 

 

HONORARY EDITORS 

 

Arif PASHAYEV 

 

EDITORS-IN-CHIEF 

 

Nazim MAMEDOV Chingiz QAJAR 

 

SENIOR EDITOR 
 

Talat MEHDIYEV 

 

INTERNATIONAL REVIEW BOARD 

 
Ivan Scherbakov, Russia Vyacheslav Tuzlukov, South Korea Bagadur Tagiyev, Azerbaijan 

Kerim Allahverdiyev, Azerbaijan Majid Ebrahim-Zadeh, Spain Salima Mehdiyeva, Azerbaijan 

Mehmet Öndr Yetiş, Turkey Anatoly Boreysho, Russia Talat Mehdiyev, Azerbaijan 

Gennadii Jablonskii, Belorussia Mikhail Khalin, Russia Ayaz Bayramov, Azerbaijan 

Rafael Imamov, Russia Hasan Bidadi, Tebriz, Iran Tofiq Mammadov, Azerbaijan 

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

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

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

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

   

   

 

TECHNICAL EDITORIAL BOARD 
 

Senior secretary: Elmira Akhundоva; Nazli Huseynova, Gulnura Jafarova 

Nigar Akhundova, Elshana Aleskerova, Rena Nayimbayeva 

  

PUBLISHING OFFICE 

 

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

ANAS, G.M. Abdullayev Institute of Physics 

 

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

Fax:        (99412) 537-22-92 

E-mail:   jophphysics@gmail.com 

Internet: www.physics.gov.az 

               https://jophphysics.wixsite.com/ajpphysics 

 

 

It is authorized for printing: 

 

 

Published at AZERİ-DİZAYN  

196, Nizami str., Baku 

Typographer Filipp Podosinnikov 

 

Sent for printing on: __.__. 201_ 

Printing approved on: __.__. 201_ 

Physical binding:_________  

Number of copies:______200 

Order:_________ 

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


AJP FİZİKA                                          2019                            volume XXV №3, section: Az 

3 131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku 
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 
E-mail: jophphysics@gmail.com 

 
SU-PEQ-KOH SİSTEMLƏRİNİN ÖZLÜ AXININ AKTİVLƏŞMƏ 

PARAMETRLƏRİ VƏ MƏHLULDA PEQ-in PARSİAL MOLYAR HƏCMİ 
 

B.G. PAŞAYEV  
Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi.  

E-mail: p.g.bakhtiyar@gmail.com 
 

İşdə su-PEQ-KOH sistemlərinin 293.15-323.15 K temperatur və PEQ-in 0-0,001 molyar hissə konsentrasiyası interva-
lında dinamik özlülüyü və sıxlığı ölçülmüşdür. PEQ-in 1000, 1500, 3000, 4000 və 6000 molekulyar kütləli fraksiyalarına ba-
xılmışdır və KOH-ın konsentrasiyası 0.01 molyar hissə götürülmüşdür. Təcrübi nəticələrdən istifadə edərək tədqiq olunan 

sistemlərin baxılan temperatur və konsentrasiya intervalında özlü axının aktivləşmə parametrləri və məhlulda PEQ-in parsial 
molyar həcmləri hesablanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, həm konsentrasiyanın, həm də molekulyar kütlənin artması ilə 

məhlul daha strukturlaşmış hala keçir. 
 

Açar sözlər: sulu məhlul, PEQ, KOH, 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. 

 
GİRİŞ. 

 

Polietilenqlikol (PEQ) və ya polietilenoksid 

(PEO) öz qonşu homoloqları olan polimetilenoksid 

(PMO) və polipropilenoksid (PPO) poliefirlərdən 

fərqli olaraq polimerləşmə dərəcəsinin geniş interva-
lında otaq temperaturunda suda yaxşı həll olur [1]. 

Hesab edilir ki, PEQ-in suda yaxşı həll olması onun 

efir oksigen atomlarının su molekulları ilə hidrogen 

rabitəsi yaratması nəticəsində baş verir. Belə qarşılıqlı 

təsirlər nəticəsində PEQ-in sulu məhlulunda geləbən-
zər aqreqatlar və ya klasterlər əmələ gəlir. PEQ toksik 
xüsusiyyətlərə malik olmadığından təbabətdə, farma-
kologiyada, kosmetologiyada və yeyinti sənayesində 

geniş istifadə olunur. PEQ bərk zərrəcikləri kapsullaş-
dırmaqla onların steril sabitliyini təmin etmək, səthi 

aktiv olan maddələri özündə saxlamaq və müxtəlif 
proseslərdə sürtünməni azaltmaq xassələrinə malikdir 

[2, 3]. PEQ-in bu və ya digər funksiyaları əsasən su 

mühitində baş verir. Bu səbəbdən su-PEQ sistemlərin-
də struktur xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və üçüncü 

komponentin daxil edilməsi ilə məhlulda yaranan 

struktur dəyişikliklərinin öyrənilməsi həm elmi, həm 

də praktiki cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir. 
İşdə su-PEQ-KOH sistemlərinin 293.15-

323.15 K temperatur və PEQ-in 0-0.001 molyar hissə 

konsentrasiyası intervalında struktur xüsusiyyətləri 

viskozimetriya və piknometriya metodları ilə tədqiq 

olunmuşdur. Baxılan temperatur və konsentrasiya in-
tervalında sulu məhlulların dinamik özlülüyü və sıxlı-
ğı ölçülmüşdür. Təcrübi nəticələrdən istifadə edərək 

tədqiq olunan sistemlərin özlü axınının aktivləşmə 

Gibbs enerjisinin ( 

G ), özlü axınının aktivləşmə en-

talpiyasının (


H ), özlü axınının aktivləşmə entropi-

yasının (


S ) və məhlulda PEQ-in parsial molyar 

həcminin (V
~ ) PEQ-in konsentrasiyasından asılılıqları 

təhlil olunmuşdur.  
 

TƏCRÜBİ VƏ NƏZƏRİ HİSSƏ. 
 

Tədqiqat obyekti və metodları. Tədqiqat obyekti 

olaraq su-PEQ-KOH sistemləri götürülmüşdür. PEQ-

in 1000, 1500, 3000, 4000 və 6000 molekulyar kütləli 

fraksiyalarına baxılmışdır və KOH-ın konsentrasiyası 

0.01 molyar hissə götürülmüşdür. İstifadə olunmuş 

PEQ-lər və KOH kimyəvi safdırlar. Məhlulların hazır-
lanmasında bidistillə edilmiş sudan istifadə olunmuş-
dur. İşdə özlülük kapilyar viskozimetrlə, sıxlıq isə pik-
nometrlə ölçülmüşdür.  

Mayelərin özlü axınının Eyrinq nəzəriyyəsinə [4, 
5, 6] görə özlü axının aktivləşmə Gibbs enerjisi 

( 

G ) 

                       
0

lnRTG



  

                      (1) 

ifadəsilə təyin olunur. Eyrinq nəzəriyyəsinə [4, 5, 6] 
görə 

                         
M

hNA
0


   (2) 

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

olub  

                        



N
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iiMxM  (3) 

 
ifadəsilə təyin olunur [4]. xi və Mi uyğun olaraq i-ci 
komponentin molyar hissəsi və molyar kütləsidir. T 
mütləq temperaturunda mayenin dinamik özlülüyü () 
və sıxlığı () təcrübədə təyin olunur. 

(1) ifadəsini termodinamikadan məlum olan [4,5] 
  
                          STHG                       (4) 
 
ifadəsində nəzərə alsaq və bütün hədləri T-yə bölsək 
alarıq: 
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(5) ifadəsindən görünür ki, özlü axının aktivləş-
mə entalpiyası (



H ) 
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olur [4, 5]. (1) ifadəsindən 


G  və (6) ifadəsindən 



H  təyin edildikdən sonra, (4) ifadəsilə özlü axının 

aktivləşmə entropiyası ( 

S ) hesablanır. 

Məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi (V
~ )  

         

                   
T,p

m
m

x

V
x1VV
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              (7) 

düsturu ilə təyin olunur [4, 5]. Burada Vm - məhlulun 

molyar həcmi olub, 

                         





ii

m

MxM
V           (8) 

 

düsturu ilə hesablanır. 
 
ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 

 
Müxtəlif molyar kütləli PEQ-lər üçün su-PEQ-

KOH sistemlərinin 293,15 K temperaturda özlü axını-
nın aktivləşmə Gibbs enerjisinin (



G ) və özlü axı-

nın aktivləşmə entalpiyasının (


H ) PEQ-in konsen-
trasiyasından (x) asılılıqları cədvəl 1 və cədvəl 2-də, 

özlü axınının aktivləşmə entropiyasının (


S ) PEQ-
in konsentrasiyasından (x) asılılığı isə şəkil 1-də gös-
tərilmişdir.  

Cədvəl 1, cədvəl 2 və şəkil 1-dən görünür ki, 


G , 

H  və 


S  parametrləri verilmiş tempera-
turda konsentrasiyanın artması ilə artır, verilmiş tem-
peratur və konsentrasiyada isə molyar kütlənin artması 

ilə artır. 

 
Cədvəl 1. 

 PEQ-in konsentrasiyasından (x) asılılığı (T=293.15K, xKOH=0.01). 
 

x MPEQ=1000 MPEQ=1500 MPEQ=3000 MPEQ=4000 MPEQ=6000 
0 9457 9457 9457 9457 9457 

0.0001 9533 9618 9716 9863 10663 
0.0002 9632 9803 10007 10306 11579 
0.0004 9765 10171 10781 10806 13529 
0.0006 9887 10754 11139 11873 15043 
0.0008 10069 10921 11677 12566 16562 
0.001 10165 11073 12282 13094 17055 

 
Cədvəl 2. 

Su-PEQ-KOH sistemlərinin özlü axınının aktivləşmə entalpiyasının ( mol/C,H 

 ) 
PEQ-in konsentrasiyasından (x) asılılığı(T=293.15K, xKOH=0.01). 

 
 x MPEQ=1000 MPEQ=1500 MPEQ=3000 MPEQ=4000 MPEQ=6000 
0 16753 16753 16753 16753 16753 

0.0001 16860 16960 17085 17361 18370 
0.0002 17084 17188 17413 17922 19557 
0.0004 17380 17981 18483 18732 21705 
0.0006 17542 18621 19216 20044 23519 
0.0008 17929 18940 19860 20954 25166 
0.001 18164 19264 20659 21753 26051 

 
 

Qeyd edək ki, 


G  - 1 mol sayda molekulun 
bağlı haldan aktiv hala keçməsinə sərf olunan enerji-
dir, 

H  -məhlulda yaranan dəyişmələri enerji baxı-

mından, 

S  isə struktur baxımından xarakterizə 

edir. Belə ki, konsentrasiyanın artması ilə 


G -nin 
artması molekulun potensial çəpəri keçməsinə daha 

çox enerji sərf olunmasını, 


H -ın artması sistemin 

daha möhkəm struktura malik olmasını, 


S -in art-
ması isə sistemin daha strukturlaşmış hala keçməsini 

göstərir [4, 8-12]. Özlü axının aktivləşmə parametrlə-
rinin konsentrasiyadan asılılıqlarına (cədvəl 1, cədvəl 

2 və şəkil 1) əsasən deyə bilərik ki, məhlulda PEQ-in 
konsentrasiyası artdıqca, məhlul daha möhkəm struk-
tura malik olur və daha da strukturlaşmış hala keçir.  
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Şəkil 1. Su-PEQ-KOH sistemlərində özlü axının aktiv-                               
             ləşmə entropiyasının PEQ-in konsentrasiya-                           
             sından asılılığı (xKOH=0.01) T=293.15K).  

                      1-PEQ (1000), 2-PEQ (1500), 3-PEQ (3000),  
                      4-PEQ (4000), 5-PEQ (6000). 

 
 
Sulu məhlullarda strurtur xüsusiyyətləri məhlu-

lun komponentlərinin parsial molyar həcmləri ilə də 

xarakterizə olunur. Məlumdur ki, i - ci komponentin 
parsial molyar həcmi verilmiş tərkibli sistemə həmin 

komponentdən 1 mol əlavə etdikdə, həcmin dəyişmə-
sinə bərabərdir [4, 5]. Müxtəlif molyar kütləli PEQ-lər 

üçün su-PEQ-KOH sistemlərində 293.15 K tempera-
turda PEQ-in parsial molyar həcminin (V

~ ) PEQ-in 
konsentrasiyasından (x) asılılığı cədvəl 3-də göstəril-
mişdir.  

Cədvəl 3-dən görünür ki, hər iki sistem üçün 

məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi verilmiş tem-
peraturda konsentrasiyanın artması ilə azalır, verilmiş 

temperatur və konsentrasiyada isə molyar kütlənin art-
ması ilə artır. Hesablamalar göstərir ki, verilmiş tem-
peratur və konsentrasiyada PEQ-in bir monomerə dü-

şən parsial molyar həcmi 

orn

V
~









 PEQ-in molyar küt-

ləsindən demək olar ki, asılı deyil. Şəkil 2-də tədqiq 

olunan müxtəlif molyar kütləli PEQ-lərin 293.15 K 
temperaturda bir monomerə düşən parsial molyar həc-

minin orta qiymətinin konsentrasiyadan asılılığı göstə-
rilmişdir. Bu asılılıqları 

 

         6,38x1,6804x5,2193496
n

V
~

2

or














 

 
ifadəsilə təsvir edə bilərik. Güman etmək olar ki, bö-
yük ölçülü assosiatların fəzadakı həcm payı, bölün-
dükdə onun ayrı-ayrı hissələrinin fəzadakı həcm pay-
ları cəmindən kiçik olur və əksinə. İki strukturlu su 

modelinə [4, 5] görə su hidrogen rabitəsilə birləşmiş 

müxtəlif ölçülü klasterlərdən və klasterlərarası sərbəst 

su molekullarından ibarətdir. Parsial molyar həcmin 

konsentrasiyadan asılılığına əsasən ehtimal etmək olar 

ki, PEQ molekulları ilk növbədə sərbəst su molekul-
ları ilə hidrogen rabitəsi vasitəsilə birləşirlər və bu da 
konsentrasiyanın artması ilə məhlulda PEQ-in parsial 
molyar həcminin azalmasına səbəb olur. Bu isə PEQ-
in konsentrasiyasının artması ilə məhlulun daha da 

strukturlaşmasını göstərir. 
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Şəkil 2. Su-PEQ-KOH sistemlərində PEQ-in bir mono- 
             merə düşən parsial molyar həcminin orta qiy- 
             mətinin PEQ-in konsentrasiyadan asılılığı                  
             (xKOH=0.01) T=293.15K). 

 

                                                                                                                               Cədvəl 3. 
Su-PEQ-KOH sistemlərində PEQ-in parsial molyar həcminin ( molsmV / ,

~ 3 ) 
PEQ-in konsentrasiyasından (x) asılılığı (T=293.15K, xKOH = 0.01). 

 

x MPEQ=1000 MPEQ=1500 MPEQ=3000 MPEQ=4000 MPEQ=6000 
0 848 1309 2754 3682 4950 

0.0001 837 1284 2708 3610 4913 
0.0002 828 1261 2666 3542 4879 
0.0004 811 1222 2592 3418 4819 
0.0006 798 1191 2532 3312 4769 
0.0008 788 1168 2487 3224 4731 
0.001 782 1154 2456 3152 4703 

 
Göründüyü kimi, həm özlü axının aktivləşmə en-

tropiyasının, həm də məhlulda PEQ-in parsial molyar 
həcminin konsentrasiyada asılılığı göstərir ki, verilmiş 

temperaturda həm götürülmüş fraksiyalı PEQ üçün 

konsentrasiyanın artması ilə, həm də götürülmüş kon-
sentrasiyalı və müxtəlif fraksiyalı PEQ-lər üçün mole-
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kulyar kütlənin artması ilə məhlul daha strukturlaşmış 

hala keçir. Ehtimal etmək olar ki, tədqiq olunan sis-
temdə PEQ molekullarının ətrafında hidrogen rabitəsi 

vasitəsilə su molekullarının (ilk növbədə sərbəst su 

molekulları) toplanması nəticəsində müəyyən ölçülü 

aqreqatlar əmələ gəlir. PEQ-in həm konsentrasiyası-

nın, həm də molekulyar kütləsinin artması ilə məhlul-
da belə aqreqatların sayı artır və ölçüləri böyüyür, nə-
ticədə məhlul daha da strukturlaşmış hala keçir. Söz-
süz ki, su-PEQ-KOH sistemində K+ və OH- ionları 

hidratlaşmaya məruz qaldıqlarından, yaranan struktur, 
su-PEQ sisteminin strukturundan fərqli olacaq. 

____________________________ 
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ACTIVATION PARAMETERS OF VISCOUS FLOW IN  

WATER-PEG-KOH SYSTEMS AND PARTIAL MOLAR VOLUME  
OF POLYETHYLENE GLYCOL IN SOLUTIONS 

 
The dynamic viscosity and density of water-PEG-KOH systems was measured at the range of temperature 293,15-

323,15 K and concentration of molar fraction of polyethylene glycol to 0-0.001. PEG molecules with molecular weight of 
1000, 1500, 3000, 4000 were investigated and the concentration of KOH was taken 0,01 molar fraction. Using experimental 
results, the temperature and concentration at the range of investigated systems the activation parameters of the viscous flow 
and partial molar volumes of PEG in solutions were calculated. It was determined that when concentration and molecular 
weight increase, the solution becomes more structured. 
 
 

Б.Г. Пашаев  
 

ПАРАМЕТРЫ АКТИВАЦИИ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВОДА-ПЭГ-KOH И 

ПАРЦИАЛЬНЫЙ МОЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ В РАСТВОРЕ ПЭГ 
 

В работе измерены динамическая вязкость и плотность систем вода - ПЭГ - KOH в интервале температур 

293,15-323,15 К и 0-0,001 мольной доли ПЭГ. Рассмотрены фракции ПЭГ с молярной массой 1000, 1500, 3000, 4000, 

6000 и концентрация KOH в системах вода - ПЭГ - KOH составляла 0,01 мольной доли. С использованием результа-
тов эксперимента были вычислены активационные параметры вязкого течения и парциальные молярные объемы 

ПЭГ, а также исследованы зависимости этих параметров от концентрации ПЭГ в данном интервале температур и 

концентрации исследуемых систем. Установлено, что при увеличении концентрации как для фракции ПЭГ при дан-
ной температуре, так и при увеличении концентрации молекулярной массы для концентрированных и различных 

фракционных ПЭГ, раствор становится более структурированным. 
 
Qəbul olunma tarixi: 13.05.2019 
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Təqdim edilən işdə Co-60 mənbəsindən istifadə edilərək 250kQr radiasiya dozasında MAPD kolaborasiya çərçivəsində 
hazırlanmış mikropikselli selvari fotodiodların xassələri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, 250 kQr şüalanma dozasında 

selvari fotodiodların işlənmə gərginliyi və tam tutumları dəyişmir, lakin fotodiodlarının qaranlıq cərəyanı ilkin hala nəzərən 
15 dəfə artmışdır. Selvari fotodiodların qaranlıq cərəyanın artmasına səbəb radiasiya nəticəsində həcmdə yaranan yeni gene-
rasiya mərkəzləri olmuşdur. MAPD kolaborasiya tərəfindən təqdim edilmiş selvari fotodiodların radiasiya davamlığı analoq-
larına nisbətən dəfələrlə yüksək olmuşdur. 
 
Açar sözlər: Mikropikselli Selvari Fotodiod; MAPD; qamma; doza; MPPC; FEG. 
PACS: 07.77-n; 07.77.-Ka; 29.40Wk; 85.30De; 85.60Dw 
 
GİRİŞ. 

 
Heyger rejimli mikropikselli selvari fotodiodlar 

(MSFD) sahəsində əldə edilən uğurlar bu tip qeydedi-
cilərin normal rejimdə işləyən selvari fotodiodlar və 
FEG-lərlə müqayisədə çox geniş oblastda tətbiqinə 
imkan vermişdir: yüksək enerjilər fizikasında (CMS, 

ATLAS, ALİCE, NİCA), astronomiyada (MAGİC), 

kosmik tədqiqatlarda, tibbdə (PET, gamma camera), 
spektroskopiya və dozimetrya sahəsində [1-6]. Aparı-
lan bu təcrübələrin əksəriyyətində MSFD fotodiodlar 
yüksək radiasiya şüalanma fonunda işləyirlər [7]. Belə 
olduğu halda radiasiyanın təsiri ilə MSFD fotodiodla-
rın xassələrində baş verəcək dəyişmələr qaçılmazdır. 

MSFD fotodiodların xassələrinə protonların, alfa zər-
rəciklərinin və neytronların təsiri artıq bir çox tədqi-
qatçılar tərəfindən geniş öyrənilmişdir [ 7-10]. MSFD 
fotodiodlar son illərdə qamma  spektroskopiya və do-
zimetrya sahəsində geniş tətbiq olunma imkanları əldə 
etmişdirlər [11].  İstifadə edilən bu tip qamma  spek-
trometrlər və dozimetrlər tam istismar müddətində  
maksimal olaraq qamma şüaları ilə 10 kQr dozaya mə-
ruz qalır. Artıq bir çox tədqiqatçılar müxtəlif firmala-
rın MSFD diodlarına qamma şüaların təsirini tədqiq 
etmişdir [12,13]. [12] işində  Co-60 mənbəsindən isti-
fadə edilərək MPPC diodları 240 Qr doza ilə şüalandı-
rılmış və bu zaman qaranlıq cərəyanı təqribən 2 dəfə 
və diodun küyü isə 1.7 dəfə  artmışdır. [13] işində 
MPPC fotodiodlar Co-60 mənbəsindən istifadə edilə-
rək 9.4 kQr dozaya qədər şüalanmış və bu zaman dio-
dun qaranlıq cərəyanı təqribən 15 dəfə artmışdır. Baş-
qa sözlə aparılan tədqiqatlardan göründüyü kimi, yük-
sək radiasiya fonunda MSFD fotodiodların fiziki xas-
sələrinə qamma şüaların təsiri hələ də geniş öyrənil-
məmişdir. 

Təqdim edilən işdə Co-60 mənbəsindən istifadə 
edilərək yüksək radiasiya dozasında MAPD kolabora-
siya çərçivəsində hazırlanmış MSFD-3NK diodlarının 

xassələri tədqiq edilmişdir. 
 

TƏCRÜBƏ VƏ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 
 

Qamma şüalarla şüalandırma üçün 4 ədəd  
MSFD-3NK diodundan istifadə edilmişdir. Hər 4 dio-

dun qaranlıq cərəyanları və işləmə gərginliyi bir-birinə 
yaxın seçilmişdir. Şüalanmış diodun xassələri ölçülər-
kən hər dəfə  etalon dioddan istifadə edilmişdir. Qam-
ma şüa mənbəsi olaraq AMEA- nın Radiasiya Prob-
lemləri institutunun nəzdində olan yüksək aktivlikli 
Co-60 mənbəsindən istifadə edilmişdir. Co-60 mənbə-
sininn aktivliyi ~17394.07 GBk olmuşdur. Diodlar 

Co-60 mənbəsindən 20 sm məsafədə suyun içində şü-
alandırılmışdır. Şüalanma zamanı diodlara  gərginlik 
tətbiq edilməmişdir. İstifadə edilən diodların  eyni bir 

gücləndirmə əmsalında diodlara tətbiq edilən gərgin-
liyin fərqi 1% az olmuşdur. MSFD-3NK diodlarının 

şüalanması 3 mərhələdə yerinə yetirilmişdir : 20 kQr, 
100 kQr və 250 kQr. Şüalanmanın ilk mərhələsində 
(20 kQr) hər üç diod şüalandıqdan sonra onun qaranlıq 

cərəyanı ölçülmüşdür. Şüalanmanın ikinci mərhələsin-
də (100 kQr) diodlardan yalnız ikisi şüalandırılmış və 
onların qaranlıq cərəyanın dəyişməsi ölçülmüşdür. Şü-
alanmanın sonuncu mərhələsind (250 kQr) yalnız bir 
diod şüalandırılmış və onun Volt-Amper xarakteristi-
kasının (VAX) dəyişməsi müəyyən edilmişdir. Təcrü-
bənin bu formada aparılması mümkün olacaq xətaların 

azaldılmasının təmin edilməsi üçün edilmişdir. Ölç-
mələr şüalandıqdan 1-2 saat sonra 27.8C temperatur-
da aparılmışdır. Diodların şüalanma müddəti 35 gün 

olmuşdur. Ölçmələr zamanı temperatur dəyişməsi 5%-
dan çox olmamışdır. Diodların VAX-nın ölçülməsi za-
manı şəkil 1-də göstərilən dövrədən istifadə edilmiş-
dir. Dövrədəki R1 müqavimətinə əlavə gərginlik düş-
məməsi üçün R1=4.7 kOm seçilmişdir. 

Şəkil 2-də etalon,  20 kQr, 100 kQr və 250 kQr 
doza ilə şüalandırılmış MSFD-3NK diodlarının VAX-
nın tam dəyişməsi göstərilmişdir. Göründüyü kimi 

20kQr dozadan MSFD-3NK diodun  90.5V gərginlik-
də qaranlıq cərəyan  920 nA-dən artaraq 1912 nA ol-
muşdur və qaranlıq cərəyan 2.07 dəfə artmışdır. Şüa-
lanmanın bu dozasında diodun üzərindəki qoruyucu 
təbəqə sayılan epoksidin rəngi tünd qaralmışdır və bu 
səbəbdən diodun foto xassələrinin tədqiq edilməsi 
mümkün olmamışdır. Bundan başqa 20kQr doza ilə 
şüalandırılmış diodun otaq temperaturunda zamandan 

asılı olaraq VAX-nın dəyişməsidə tədqiq edilmişdir. 

Bu zaman VAX-ın 7 gün müddətində dəyişmədiyi 
müəyyən edilmişdir.Şülanma dozasının 100 kQr qiy-
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mətində isə diodların qaranlq cərəyanı 920 nA-dən 
6152 nA-ə kimi artmışdır. Bununla yanaşı, bu şüalan-
ma dozasından sonrada diodun epoksid təbəqəsi daha 
tund rəngdə olmuşdur. Həmçinin,  250 kQr şüalanma 

dozasından sonrada diodların qaranlıq cərəyanlar  
13712 nA olmuşdur. Qaranlıq cərəyanın ümumi dəyiş-
məsi 90.5V gərginlikdə təqribən 15 dəfə olmuşdur. 

Hər üç şüalanma mərhələsində otaq temperaturunda 7 
gün dəmləmə müddətində VAX-nın dəyiməsində  heç 

bir dəyişiklik müşahidə edilməmişdir. Şəkil 3-də 

90.5V gərginlikdə MSFD-3NK diodunun qaranlıq cə-
rəyanının qamma şüalanma dozasından asılılığı qurul-
muşdur. Göründüyü kimi,  qaranlıq cərəyan şüalanma 

dozasından asılı olaraq xətti dəyişir və belə ifadə edi-
lir: 
                    Ida=938.7+51.6*D                      (1) 
 
burada Id- diodun (90.5V) qaranlıq cərəyanı və D-
şüalanma dozasıdır (kQr).  

 
 

 
Şəkil 1. MSFD diodların parametrləini ölçmək üçün istifadə edilən dövrə. 

 
 
 
 

 
 

Şəkil 2. Mikro-pikselli selvari fotodiodun qaranlıq cərəyanının müxtəlif dozalarda gərginlikdən  asılılığı. 
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Şəkil 3. Mikro-pikselliselvari fotodiodun qaranlıq cərəyanının şüalanma dozasından asılılığı. 
 

 

 
 

Şəkil 4. Mikro-pikselli selvari fotodiodun difernsial qaranlıq cərəyanının gərginliyə nisbətinin müxtəlif dozalarda  
             gərginlikdən  asılılığı. 

 
Şəkil 4-də qamma şüaları ilə şüalandırılmış diod-

ların differensial cərəyanın gərginliyə dI/(dU*I)  nis-
bətininin gərginlikdən asılılığı qurulmuşdur. Ölçülən 
kəmiyyətlərin hər ikisində Keithley 6487 pikoamper-
metrlə təyin edilmişdir. Differensial asılılıqda qaranlıq 

cərəyanın tədricən kəskin dəyişdiyi gərginlik oblastına 

baxılmışdır. MSFD-3NK diodlarında bu gərginlik ob-
lastı 88V gərginlikdən başlayaraq daha yuxarı gər-
ginliyə kimi davam edir. Gəginliyin 88-89V interva-
lında qaranlıq cərəyanın artma sürəti kəskinləşir və 
artır. Bu hadisə artıq p-n keçiddə selvari prosesin baş 

verməsi ilə bağlı olmuşdur . Gərginliyin sonrakı 89-

89,6V intervalındakı qiyməti əksər hallarda deşilmə 
gərginliyinə uyğun gəlir və deşilmə gərginliyi hər üç 

diod üçün 89,3V uyğun gəlmişdir. Artıq gərginliyin 
sonraki qiymətlərində selvari proses söndürücü müqa-
vimət vasitəsi ilə söndürülür və  qaranlıq cərəyanın 
kəskin dəyişməsi önlənilir. Gərginliyin 91,6-92,3V in-
tervalındakı differnsial cərəyanın dəyişməsi sürətlə 
azalmış və doyma halına yaxınlaşmışdır. Bu hal ən 
optimal hal hesab edilir. Bu halda diodun gücləndirmə 
əmsalı, FQE-si və enerjiyə görə ayırd etməsi optimal 
qiymət alır. Bu səbəbdəndəbu oblast işləmə gərginliyi 
adlandırılır. Gərginliyin sonraki qiymətlərində dife-



F.İ. ƏHMƏDOV 

10 

rensial cərəyanın artması kəskinləşir. Belə dəyişmə isə 
diodun strukturunda idarə olunmaz deşilmələrin əmələ 
gəlməsi ilə bağlıdır. Beləliklə, şüalanma dozasının 

250kQr qiymətindən sonra diodin deşilmə və işləmə 
gərginliyində ciddi dəyişmələrə müşahidə edilməmiş-
dir (şəkil 4). 

Göründüyü kimi, şüalanmış diodun tam qaranlıq 

cərəyanının artması fəza yüklər oblastdakı generasiya 

cərəyanının artmasından asılıdır. Qaranlıq cərəyanın 

artmasına əsas səbəb epitaksial təbəqələrdə yeni gene-
rasiya mərkəzlərinin yaranmasıdır. Bu generasiya 

mərkəzlərinin konsentrasiyası şüalanma dozası artdıq-
ca, xətti olaraq artır. Məlumdur ki, selvari fotodiodun 
tam qaranlıq cərəyanı belə ifadə olunur:  

 

genths İMII  , 
 

burada, Jsəth. – selvari güclənmədə iştirak etməyən sət-
hi qaranlıq cərəyan, Jgen – diodun aktiv layında yara-
nan və güclənmədə iştirak edən qaranlıq cərəyan, M – 
selvari prosesin gücləndirmə əmsalıdır. Məhz bu sə-
bəbdən də radiasiya hesabına yaranan generasiya cərə-
yanı artdıqca, MSFD diodunda qaranlıq cərəyanı xətti 
olaraq artmışdır. Diodun qaranlıq cərəyanının 15 dəfə 
artmasına baxmayaraq MSFD-3NK diodları 250kQr 
dozada öz işlək parametrlərini saxlamışdır. 

Şəkil 5-də qamma şüaları ilə şülanmış diodların 

tərs istiqamətdə Volt-Farad xarakteristikası (VFX)  

göstərilmişdir. Bunun üçün E7-20 qurğusundan istifa-
də edilmişdir. Sinusoidal siqnal olaraq amplitudu 

40mV olan və tezliyi 100Hs-1MHs  intervalında dəyi-
şən siqnallar verilmişdir. MSFD-3NK diodunun 
tutumu aşağı gərginliklərdə yüksək olmuşdur. Daha 

sonra gərginlik artdıqca, həcmi yüklər oblastının eni 

artmış və nəticədə diodun tutumu kəskin azalmışdır. 

Gərginliyin 30-35 V qiymətlərində diodun aktiv həcmi 
artıq tam həcmi yüklərlə əhatə edilmiş və tutum qiy-
məti doyma halına yaxınlaşmışdır. Qamma şüalanma 

dozasının 100kQr və 250kQr qiymətlərində diodun 
tam tutumunda heç bir dəyişiklik müşahidə edilmə-
mişdir. Şüalanma dozasından asılı olaraq dəyişmə 
yalnız VFX-nin 24V-30V gərginlik intervalında hiss 
edilmişdir. Məlumdur ki, ikinci epitaksial layın həcmi 
yüklərlə əhatə edilməsi, məhz 20V-dan yuxarı gərgin-
likdə başlayır və təqribən 30V gərginlikdə tamamla-
nır. Beləliklə, bu dəyişmə birbaşa olaraq ikinci epitak-
sial layda baş verən proseslə bağlı olduğunu göstərir. 
Tətbiq edilən gərginlik intervalının 27V-28V qiymət-
lərində tutumun dəyişməsi dozadan asılı olaraq maksi-
mum 6-30% arasında dəyişmişdir. Şüalanma dozası 

artdıqca, 27V gərginlikdə tutumun artdığı məlum ol-
muşdur. Şəkil 6-da 27V gərginlikdə tutumun qiyməti-
nin gərginlikdən asılılıq əyrisi qurulmuşdur. Asılılıq 

əyrisindən göründüyü kimi, diodun tutumu xətti 
qanunla dəyişir və belə ifadə edilir:  
 
             C(pF)=262,1+0,3*D(kQr)                (2) 
 
Burada, C(pF) –MSFD fotodiodun tutumunun 27V 
gərginlikdəki  qiymətidir və pF ifadə edilibdir, D-şüa-
lanma dozasıdır və vahidi kQr ifadə edilibdir. MSFD-
3NK fotodiodunun 27V gərginlikdə tutumunun dəyiş-
məsinin izah edilməsi üçün tutumun tezlikdən və do-
zadan asılılığının daha geniş tədqiq edilməsinə ehtiyac 
duyulur. Lakin yuxarı gərginliklərdə (35V qamma şü-
ası ilə 250kQr şüalanmadan sonra MSFD-3NK diodu-
nun əsas tutumunda (180 pF) nəzərə çarpan dəyişmə 
müşahidə edilməmişdir. 

 
 

 
 

Şəkil 5. Qamma şüaları ilə şülanmış MSFD-3NK diodların tərs istiqamətdə volt farad xarakteristikası (VFX). 
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Şəkil 6. Tətbiq edilən gərginliyin 27V qiymətində MSFD-3NK diodunun tutumunun şüalanma dozasından asılılığı. 
 
 

 
 

 
 

Şəkil 7. Etalon (a) və şüalanmış (b) fotodiodla qeyd edilən fotosiqnalın amplitud paylanması. 
 

Şəkil 7-də etalon və 250 kQr dozaya qədər şüa-
lanmış MSFD-3NK fotodiodlarının 850 nm dalğa 

uzunluqlu işığa həssaslığı göstərilmişdir. Bunun üçün 

Teknroniks generatordan davametmə müddəti 
100nsan, tezliyi 1 kHz və amplitudu 1,1 V olan mənfi 
siqnallar işıqlandırıcı fotodioda verilmişdir. Etalon fo-
todiodda fotopikə uyğun gələn amplituda görə ayırdet-

mə 6,9 %, şüalanma dozasının 250 kQr  qiymətində 
fotopikə uyğun gələn amplituda görə ayırdetmə 7,5 % 
alınmışdır. Məlum olmuşdur ki etalon fotodiodla mü-
qayisədə şüalanmış fotodiodla qeydedilən siqnalın 

amplituda görə ayırdetməsi 8,7 % artaraq pisləşmişdir. 

Lakin, bu dəyişməyə baxmayaraq MSFD-3NK fotodi-
odları öz işlək parametrlərini saxlamışdır.  
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AgSbSe2 birləşməsinin və (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 bərk məhlul nümunəsinin elektrikkeçirməsi 80-350K temperatur 

intervalında tədqiq olunmuş və yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır. 
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GİRİŞ. 
 

Termoelektrik materiallar istiliyin birbaşa elek-
trik enerjisinə çevrilməsində mühüm rol oynayırlar. 

Bu sahədə əsas məsələ yüksək effektivliyə malik yeni  
materialların alınması və onların tədqiq edilməsidir. 
Məlum olduğu kimi, yüksək termoelektrik effektivliyə 

malik olan materiallarda elektrikkeçirmə və termo-
e.h.q böyük, istilikkeçirmə isə kiçik qiymətə malik 

olmalıdır.  
AIBVCVI qrupuna aid olan AgSbSe2 üçqat yarım-

keçirici birləşməsi Ag2Se və Sb2Se3 tipli iki binar 
birləşmə əsasında əmələ gəlir və NaCl tipli səthə mər-
kəzləşmiş kubik quruluşa malikdir [1]. AgSbSe2 və 

ona yaxın olan digər üçqat yarımkeçirici materiallar 

yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətlərə və üstün termo-
elektrik xassələrə malik olduqlarından böyük maraq 

kəsb edirlər.  
AgSbSe2 üçün termoelektrik effektivliyinin bö-

yük qiyməti 500K ətrafında alındığından bu birləşmə 

əsasən otaq temperturunda və yuxarı temperaturlarda 

tədqiq edilmişdir. AgSbSe2 birləşməsinin otaq tempe-
raturundan aşağı temperaturlarda tədqiqinə ədəbiyyat-
da 5, 6 işləri istisna olmaqla, demək olar ki, rast 

gəlinmir.  
Son illərdə AgSbSe2 üçqat birləşməsinin termo-

elektrik xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Pb, Te, 

S, Bi, Sn və s. aşqarlamaqla intensiv tədqiqat işləri 

aparılır [2, 3, 4]. Eyni zamanda, AgSbSe2 birləşməsi 

əsasında yaradılan bərk məhlulların termoelektrik xas-
sələrinin tədqiqinə də böyük maraq var. Məlum oldu-
ğu kimi, üçqat AgSbSe2 birləşməsi və PbTe orta tem-
peraturlarda (400K-800K) işlətmək üçün yaxşı termo-
elektrik materiallardır 7. AgSbSe2 birləşməsi PbTe 
kimi kubik quruluşda kristallaşdığından, bir sıra müx-
təlif konsentrasiyalı bərk məhlulların alınmasına im-
kan verir və nəticədə elektrik xassələrinə də öz təsirini 
göstərir.   

PbTe əlavəsinin AgSbSe2 birləşməsinin elektrik 

xassələrinə təsirini araşdırmaq, aşağı temperaturlarda 

elektrikkeçirmənin mexanizmini və yükdaşıyıcıların 

aktivləşmə enerjisini təyin etmək məqsədilə, 
(AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 bərk məhlul nümunəsi sintez 
olunmuş və 80-350K intervalında  tədqiq edilmişdir.  

 
 
 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN  
ANALİZİ. 
 

Tədqiq olunan nümunələrin sintezi təmizliyi 
99,99 % olan və stexiometrik nisbətdə götürülmüş il-
kin komponentlərin (Ag, Sb, Se, Te, Pb) birbaşa 

əridilməsi metodu ilə aparılmışdır. İçərisində maddə-
lərin olduğu ampula 1K/dəq sürətlə ərimə temperatu-
rundan (970K) yuxarı temperatura kimi yavaş-yavaş 

qızdırılır və sonra 1000K temperaturda təxminən 
10saat tablanır. Tablanmadan sonra ampula eyni sürət-
lə otaq temperaturuna qədər yavaş-yavaş soyudulur. 

Sintez olunmuş külçələr gümüşü parıltılı və səthi mə-
saməli alınmışdır. Bu məsamələri aradan qaldırmaq 

üçün külçələr narın şəkildə üyüdülərək mexaniki pres-
də 500 MPa təzyiq altında preslənmişdir. 

Alınmış nümunələrin rentgen quruluş analizi 

XRD BRUCKER_D8 ADVANCE qurğusunda aparıl-
mış və tədqiqatlar nəticəsində alınmış nümunələrin 
monofazlı olduğu və əlavə fazaların müşahidə olun-
madığı məlum olmuşdur. Nümunələr fəza qrupu 

Fm3m olan NaCl tip səthə mərkəzləşmiş kubik (SMK) 

quruluşa malikdirlər və ədəbiyyatla [1, 2] yaxşı uzla-
şırlar. (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 bərk məhlul nümunəsi-
nin qəfəs sabiti а=5.8125Å qiymətə malikdir.  

 
 

Şəkil  1. AgSbSe2-də (1) və (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 (2)  
             bərk məhlul nümunəsində elektrikkeçirmənin  

                      temperatur asılılığı. 
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А
I
В

V
С2

VI sisteminə aid olan birləşmələrdə ВV və 
С

VI atomları arasında kovalent əlaqə yaranır və bu da 
əsasən, kristal qəfəsin möhkəmliyini təmin edir 1. Pb 
atomlarının kristal qəfəsə daxil olması kristal qəfəsin 
deformasiyaya uğramasına səbəb olur və qəfəsin sta-
billiyini azaldır. Aparılmış analizin nəticələrinə görə, 
AgSbSe2-nin 5% PbTe ilə bərk məhlulunda kubik qu-
ruluş saxlanılır, lakin qəfəs sabitləri bir az artır. 

AgSbSe2birləşməsinin və (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 
bərk məhlul nümunəsinin elektrik xassələri 80-350K 
temperatur intervalında, sabit cərəyanda, dördzondlu 

potensiometrik metodla tədqiq edilmişdir.  
Şəkil 1-də AgSbSe2 birləşməsində və 

(AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 bərk məhlul nümunəsində 80-
350K temperatur intervalında xüsusi elektrikkeçirmə-
nin temperatur asılılığı göstərilmişdir.  

Şəkildən göründüyü kimi, otaq temperaturun-
dan aşağı temperaturlarda nümunələrin elektrikkeçir-
məsi nisbətən kiçikdir və demək olar ki, çox dəyişmir. 

Temperatur artdıqca elektrikkeçirmənin qiyməti 
T≈160K temperatura kimi yavaş-yavaş, 160K-dən 
sonra isə temperaturdan asılı olaraq kəskin artmağa 

başlayır. Bu,verilmiş temperatur intervalında AgSbSe2 
birləşməsində yükdaşınma prosesinin yükdaşıyıcıların 

Fermi səviyyəsi yaxınlığında, dar bir enerji zolağında 

yerləşən lokallaşmış hallardan hoppanma keçiriciliyi 

vasitəsilə baş verdiyini deməyə imkan verir. T≈160K-
dən yuxarı temperaturlarda zonada deşiklərin üstünlük 

təşkil etməsi səbəbindən, zona keçiriçiliyinin qiyməti 
artdığından elektrikkeçirmə temperaturdan asılı olaraq 

artır. Daha yuxarı temperaturlarda yalnız zona keçiri-
ciliyi üstünlük təşkil edir. AgSbSe2 birləşməsində ke-
çiriciliyin bu mexanizmi 8 ədəbiyyatında daha ətraflı 

analiz edilmişdir. 
Keçiriciliyin mexanizminin izahında əsas mə-

sələlərdən biri də yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjisi-
nin hesablanması olmuşdur. Bu məqsədlə, həmin tem-
peratur oblastlarında yükdaşıyıcıların aktivləşmə ener-
jisi qiymətləndirilmişdir. Bunun üçün, AgSbSe2 birləş-
məsinin və (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 bərk məhlul nümu-
nəsinin xüsusi elektrikkeçirmələrinin T≈160K-dən yu-
xarı temperaturlarda T-dən eksponensial asılı olduğu 

fərz edilmişdir. Şəkil 2-də verilmiş 𝑙𝑛𝜎~
1

𝑇
 koordinat-

larında 100-150K temperatur intervalında xətti oblasta 
düşən qiymətlərə əsasən, yükdaşıyıcıların aktivləşmə 
enerjiləri Ea hesablanmışdır.  

 

 
 

Şəkil 2. AgSbSe2-də (1) və (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05  
               (2) bərk məhlul nümunəsində xüsusi elek- 
               trikkeçirmənin loqarifminin temperaturun  
               tərs qiymətindən asılılığı. 

 
Hesablama nəticəsində, AgSbSe2 birləşməsində 

yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjisi üçün müxtəlif 
temperatur intervallarında uyğun olaraq, 1,2 meV 
(100-122K), 1,22 meV (100-137K) və 1,25 meV (100-
150K), (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05, bərk məhlul nümunəsi 
üçün isə 1,24 meV (100-122K), 1,31 meV (100-137K)  
və 1,37 meV (100-150K) qiymətləri alınmışdır. 

Göründüyü kimi, AgSbSe2 birləşməsi PbTe ilə aşqar-
landıqda, yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjisinin qiy-
məti AgSbSe2 üçün alınmış qiymətlə müqayisədə artır. 
Buna, AgSbSe2 birləşməsinə PbTe əlavə edildikdə 
aşqar halların yaranması səbəb olur. 
 
NƏTİCƏ.  

 
AgSbSe2 birləşməsində yükdaşıyıcıların aktivləş-

mə enerjisi temperaturdan asılı olaraq artır. 
(AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 bərk məhlul nümunəsində, aş-
qar halların yaranması nəticəsində, aktivləşmə enerji-
sinin qiymətinin AgSbSe2 üçün alınmış qiymətlə mü-
qayisədə artması baş verir. 
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A.A. Saddinova 
 

ACTIVATION ENERGY OF CHARGE CARRIERS 
 IN SOLID SOLUTION  (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05  

 
 The electrical conductivity of AgSbSe2 and solid solution  (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 were investigated at temperature 

range 80-350K and the activation energy of charge carriers was calculated. 
 

А.А. Саддинова 
 

ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ  
ЗАРЯДА В ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05  

 
Проведено исследование электропроводности AgSbSe2 и твердого раствора (AgSbSe2)0,95(PbTe)0,05 в интервале 

температур 80-350К и рассчитана энергия активации носителей заряда.  
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NƏTİCƏ. 
 

Müəyyən edilmişdir ki, Co-60 mənbəsi ilə 
250kQr dozaya qədər şüalanmış MSFD-3NK fotodi-
odlarının işlənmə gərginliyi və tam tutumu dozadan 
asılı olmur. Əsas dəyişmə fotodiodların qaranlıq cərə-
yanında müşahidə edilmişdir və ilkin hala nəzərən 15 
dəfə artmışdır. MSFD-3NK fotodiodlarının qaranlıq 

cərəyanı dozadan asılı olaraq xətti qanunla dəyişdiyi 

aşgar edilmişdir. MSFD-3NK fotodiodlarının qaranlıq 

cərəyanın artmasına səbəb radiasiya nəticəsində həcm-
də yaranan yeni generasiya mərkəzləri olmuşdur. 

MAPD kolaborasiya  tərəfindən    təqdim   edilmiş 

MSFD-3NK fotodiodların radiasiya davamlığı analoq-
larına nisbətən eyni bir dozada dəfələrlə yüksək ol-
muşdur. 

Bu iş “SOCAR-ın “Elm Fondu”nundəstəyi ilə 
yerinə yetirilmişdir.  
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F.I. Ahmadov  

 
İNVESTIGATION OF RESISTANCE OF AVALANCHE PHOTODIODES 

 
The paper presents the results of the investigation of the micropixel avalanche photodiodes parameters obtained in the 

framework of the MAPD collaboration, after irradiating them with a radioactive source of Co-60 gamma radiation with a 
dose of 250 kGy. It was shown that when the photodiodes were irradiated with a 250 kGy dose, the device parameters did not 
change, but the dark current increased in 15 times. The reason for the increase of the dark current was the formation of 
generation centers throughout the photodiode bulk. It was revealed that the presented MAPD-3 NK avalanche photodiode 
from the MAPD collaboration has a radiation resistance in several times higher in comparison with analogues. 
 

Ф.И. Ахмедов 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ 
 

В работе представлены результаты исследования параметров микропиксельных лавинных фотодиодов, полу-
ченные в рамках MAPD коллаборации, после облучения их радиоактивным источником гамма излучения Co-60, до-
зой 250кГр. Было показано, что при облучении лавинных фотодиодов дозой 250кГр, параметры прибора не измени-
лись, однако темновой ток увеличился в 15 раз. Причиной увеличении темногого тока являлось образование центров 

генерации электронов по всему объему фотодиода. Было выявлено, что представленный лавинный фотодиод  
MAPD-3 NK от коллаборации MAPD, имеет радиационную стойкость в несколько раз выше по сравнению с аналога-
ми. 
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YÜKSƏK TEMPERATURLU KALORİMETRİK ÜSULLA Cu4SeTe 
BİRLƏŞMƏSİNDƏ QURULUŞ FAZA KEÇİDLƏRİNİN TƏDQİQİ 
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Yüksək temperaturlu kalorimetr üsulu ilə ~ 320<T<870 K intervalında Cu4SeTe birləşməsinin temperaturdan asılı qu-

ruluş faza çevrilməsi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, göstərilən temperatur intervalında otaq temperaturlu kristalda 
üç ədəd quruluş dəyişikliyi müşahidə edilir: 2 endoeffekt- T1=467.1K, T2= 801.8 K; bir ədəd isə ekzoeffekt – T= 668.1 K. 
Alınan istilik effektlərinin rentgendifraksiya üsulu ilə alınmış nəticələrlə uyğun olması müəyyən  edilmişdir. 
 
Açar sözlər: sintez, kristal, rentgendifraksiya, modifikasiya, faza, faza çevrilməsi, quruluş. 
PACS: 548.4 
 
GİRİŞ.  
 

Qeyd etmək lazımdır ki, Cu2Se və Cu2Te birləş-
mələrinin kimyəvi qarşılıqlı təsiri prosesində Cu4SeTe 
birləşməsinin alınması ilk dəfə olaraq, Stevels [1] tərə-
findən verilmişdir. Müəllifin təyin etdiyi tədqiqat nəti-
cələrinə görə birləşmə monoklin quruluşda kristallaşır 

və onun qəfəs sabitləri: a=3.606 Å, b=4.166 Å, 

c=6.930 Å, β=95.18, fəza qrupu P, Z=1-dir. Təyin 
olunmuş parametrləri Cu-Se [2] və Cu-Te [3] sistem-
lərində əmələ gələn fazaların parametrləri ilə müqayi-
sə etdikdə aydın olur ki, onların heç birində belə para-
metrli faza yoxdur. 

Ona gorə də, Cu4SeTe birləşməsinin qəfəs para-
metrlərini və temperaturdan asılı quruluş faza çevril-
mələrini təyin etmək üçün, bu birləşməni sintez edib 
ətraflı tədqiq etməyi lazım bildik. 
 
 Cu4SeTe BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ. 
 

Cu4SeTe birləşməsini sintez etmək üçün təmizlik 
dərəcələri 99.998 faizdən az olmayan Cu, Se, Te ele-
mentlərindən stexiometriyaya (Cu4SeTe) uyğun 5q 

miqdarında analitik tərəzidə çəkilərək şəffaf kvars am-
pulaya doldurulmuş, havası -10-2 Pa həddində sorul-
muş, ağzı bağlanmış və temperaturu əvvəlcədən 
1200K-dən stabilləşdirilmiş bir-zonalı sobaya tədricən 
daxil edildikdən sonra sobanın ağzı örtülmüş və 1 saat 
müddətində maili halda saxlandıqdan sonra sobanın 

temperaturu 1300 K-ə qədər qaldırılıb vaxtaşırı silkə-
lənərək 1.5 saat ərzində saxlanmışdır. Sonra sobanın 

temperaturu 750 K-ə qədər endirilib 5 gün ərzində ho-
mogenləşmə prosesində saxlandıqdan sonra soba sön-
dürülmüş və 2 gündən sonra sintez edilmiş nümunə 
ampuladan çıxarılmışdır. Vizual baxış göstərmişdir ki, 
sintez edilmiş nümunə bozumtul, kompakt, ərintidən 
ibarətdir. 

 
Cu4SeTe BİRLƏŞMƏSİNİN RENTGEN-FAZA 
ANALİZİ. 
 

Qeyd edək ki, tədqiq edilən nümunənin qəfəs pa-
rametrləri və temperaturdan asılı quruluş dəyişiklikləri 
üçün lazım olan rentgendifraksiya eksperimentləri 
Bruker firmasının istehsalı olan D8 ADVANCE di-

fraktometrində, kalorimetrik spektrlər isə DSK ciha-
zında (hər ikisi Almaniya istehsalıdır) aparılmışdır. 

Sintez olunmuş və tablanmış Cu4SeTe birləşmə-
sinin qəfəs parametrlərini təyin etmək üçün, nümunə-
dən olduqca narın dispers ovuntu hazırlanmış və on-
dan D8 difraktometrində 40kV, 40mA, CuKα-şüalan-
ması, λ=1.5406 Å rejimində difraktoqram alınmışdır. 

Otaq temperaturunda Cu4SeTe birləşməsindən alınan 

rentgendifraksiya spektrlərində TOPAS və EVA proq-
ramı ilə aparılan indeksləmə prosesi nəticəsində tədqiq 
edilən nümunənin heksaqonal quruluşda kristallaşması 

müəyyən edilmişdir: a=4.1880Å, c=41.8531 Å, 

V=635.710 Å
3, fəza qrupu P61, Z=6, ρhes=7.262q/sm3 

[4]. Qeyd edək ki, təyin edilən qəfəs parametrləri mü-
əyyən yaxınlaşma ilə triqonal sinqoniyada R qəfəs əsa-
sında da indekslənə bilir. Bizim verdiyimiz heksaqo-
nal sinqoniya R-qəfəs (romboedrik) qəfəs üçün də 
doğrudur. 

Cu4SeTe birləşməsinin kristal quruluşunun [5]   
işin müəllifləri tərəfindən polikristal nümunədən alın-
mış rentgendifraksiya məlumatları əsasında təyin edil-
mişdir. Kristal quruluşun təhlilinə görə müəlliflər 
onun NaCu6Se4 birləşməsinin quruluşu ilə izostruktur 
olması göstərmişdir [6]. Amma qeyd edilməlidir ki, 
qəfəs parametrlərinin eyniliyi quruluşun eyniliyi 

demək deyil. Birinci müəlliflər düzgün qeyd edirlər ki, 
NaCu6Se4 tərkib düz deyil. Onun tərkibi ya Na2Cu6Se4 
ya da NaCu2+Cu5

+Se4 kimi olmalıdır. İkinci isə Cu və 
Na atomlarının ion radiusları olsalar da, onların kris-
tallokimyəvi xassələri tamamilə fərqlənir. Na atomları 

bütün birləşmələrdə ya oktaedrlərdə, ya da kubik 
poliedrlər və prizmatik koordinasiyada paylanırlar. 
 
Cu4SeTe BİRLƏŞMƏSİNİN KALORİMETRİK 

ÜSUL İLƏ QURULUŞ FAZA ÇEVRİLMƏSİNİN 

TƏYİNİ. 
 

Сu4SeTe-un otaq temperaturunda qəfəs para-
metrlərini təyin etdikdən sonra, onun temperaturdan 
asılı quruluş dəyişikliklərini təyin etmək üçün kalori-
metrik eksperimentlərə başladıq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan nümunə-
də quruluş faza keçidi prosesini tədqiq etmək üçün 

rentgendifraksiya üsulu ilə yanaşı həm də kalorimetrik 
üsul ilə də tədqiq edilmişdir. Bunun üçün ilk növbədə 
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tədqiq edilən nümunədən hazırlanmış narın dispers 

ovuntudan 300-870 K intervalında temperatur asılılığı 

spektrləri alınmışdır. Onu da qeyd edək ki, tədqiq edi-
lən Cu4SeTe kristalında aparılan eksperiment işləri Al-
maniya istehsalı olan DSK cihazında, azot buxarı şə-
raitində reallaşdırılmışdır. Cu4SeTe nümunəsindən 
alınan quruluş dəyişiklikləri spektrləri şəkil 1-də veril-
mişdir. Differensial Skan Kalorimetriya üsulu ilə azot 
buxarı şəraitində aparılan tədqiqat nəticələrini digər 
üsullarla (RFA və DTA) aparılan tədqiqat nəticələri ilə 
müqayisə etməyin maraqlı olmasını nəzərə alaraq, be-
lə bir müqayisənin aparılması qərarına gəlindi. Elə bu 
səbəbdən də, kalorimetrik üsulu tətbiq etməklə, 
Cu4SeTe tərkibli nümunədə faza keçidləri öyrənildi.  

Məlumdur ki, termodinamik şəraitdən asılı ola-
raq, bütün növ materiallarda müxtəlif fiziki-kimyəvi 
hadisələr və quruluşun reallaşması baş verir.Yəni pro-
sesin reallaşdığı  sahədə stabil sistemlə yanaşı qeyri-
stabil hallar da baş tutur. Uyğun olaraq, belə hadisələr 
monotrop və enantrop yaranışlar kimi qəbul edilirlər. 
Yəni, qeyd etdiyimiz termodinamik şəraitlərdən asılı 

olaraq, maddə quruluşunda dəyişikliklər baş verir. 
Odur ki, maddə quruluşunun dəyişilməsinə təsir edən 
temperatur, təzyiq, şüalanma, təsirsiz qazlar mühiti, 

vakuum, azot buxarı mühiti və atmosfer şəraiti maddə 
quruluşuna təsir mexanizmi kimi amillər  diqqət tələb 
edən məsələlərdir. Belə ki, xarici amillərin təsirini təh-
lil edərkən, həmin amillərin təsir mexanizminin opti-
mal variantına yaxınlaşma tələb olunur. Məsələn, belə 
proseslərdə temperaturun artma sürətinin, vakuum 
həddinin, şüalanma dozasının, azot buxarı və təsirsiz 
qazlar mühitindən fərqli olmasını nəzərə almaq və 
onlardan optimal varianta yaxınlaşmağa çalışmaq la-
zımdır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz  mülahizələrə uyğun 

olaraq nümunələrdə müşahidə edilən quruluş dəyişik-
liklərini rentgen difraksiya üsulu ilə alınan eksperi-
ment nəticələri ilə müqayisəli təhlilinə baxaq. Əvvəl-
cədən qeyd etmək istərdik ki, rentgen difraksiya üsulu 

ilə vakuum şəraitində aparılan eksperiment nəticələri 
ilə azot buxarı şəratində DSK üsulu ilə alınan nəticə-

lərdə tam uyğunluq axtarmaq fikrindən uzağıq. Buna 
baxmayaraq, belə bir təhlilin aparılması tədqiqat işin-
də əhəmiyyətli məsələ kimi maraqlıdır. 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, Cu4SeTe kristalın-
dan alınan kalorimetrik spektr öz xarakterinə görə nü-
munədə baş verən quruluş dəyişikliklərindən asılı ola-
raq aşağıdakı qaydada paylanmışlar. 

İlk öncə onu qeyd edək ki, müşahidə edilən 2 
ədəd endotermik effektlərdən birincisi  T1=467.1 K; 
T2=801.8 K, bir ədəd ekzoeffekt isə T=668.1 K təsa-
düf edir. Cu4SeTe birləşməsi üçün rentgen difraksiya 

üsulu ilə aparılan tədqiqatda isə quruluş dəyişiklikləri 
450 K ətrafında və 801.8 K temperaturunda müşahidə 
edilir və bu temperaturlarda, uyğun olaraq, aparılan 

rentgenfaza analizi göstərmişdir ki, birinci temperatur 

ətrafında primitiv qəfəsə malik kubik qəfəs və heksa-
qonal Cu2Te tip modifikasiyalar, ikinci temperaturda 
isə fəza qrupu Pa-3 olan kubik faza reallaşır. Alınan 

bu nəticələrə uyğun aparılan müqayisəli ədəbiyyat mə-
lumatları [7, 8] və faktiki nəticələrin kristallokimyəvi 
təhlili göstərir ki, bizim işdə müşahidə edilən 668.1 K-
də endoeffekt kubik Pa-3, T=801.8 K-dəki pik isə 
kubik Fm-3m qəfəsə aiddir. 

Əgər Cu4SeTe kristalında DSK üsulu ilə azot bu-
xarı şəraitində aparılan tədqiqatda müşahidə edilən 
spektrləri vakuum şəraitində aparılan yüksək tempera-
turlu rentgen-difraksiya üsulu ilə alınan nəticələrlə 
müqayisəli təhlil etsək, aşağıdakı nəticələrə gələrik. 
Rentgendifraksiya üsulu ilə vakuum şəraitində və ka-
lorimetrik üsul ilə azot buxarı şəraitində aparılan təd-
qiqat nəticələrinin ilkin müqayisəsindən aydın olur ki, 

bu nəticələr arasında kifayət qədər oxşarlıq mövcud-
dur. Bu oxşarlıq ilk növbədə nümunədə mövcud olan 

quruluş dəyişiklikləri temperaturlarının yaxınlığı və 
onlara uyğun olan polimorf modifikasiyalı qəfəs para-
metrlərinin biri-birilə uzlaşmasıdır. Alınan nəticələrin 
bir-birindən fərqi isə nümunədə baş verən quruluş də-
yişikliklərinin, az da olsa, mövcudluğu və temperatur 
müxtəliflikləridir. Əlbəttə, aparılan tədqiqat işlərinin 
müxtəlifliyi gözlənilən haldır və belə tədqiqatların 

aparılması lazım sayılan işlərdəndir. 
 

 
                                                     Şəkil 1. Cu4SeTe birləşməsinin DSK-dən alınmış spektrləri. 
 

___________________________________ 
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N.A. ALIEVA 
 

STUDY OF PHASE TRANSFORMATIONS OF Cu4SeTe BY METHOD  
OF HIGH-TEMPERATURE CALORIMETRY 

 
The method of high- temperature calorimetry in the temperature range 320 <T<870 K was used to study the structural 

phase transformation of the Cu4SeTe compound. It has been established that three structural changes are observed in a room 
temperature crystal: 2 endoeffects at T1=467.1 K and T2=801.8 K, and one ekzoeffect  at T=668.1 K. It was established that 
the resulting heat effects fully correspond to the effects obtained by X-ray diffraction. 

 
Н.А. АЛИЕВА 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ Cu4SeTe МЕТОДОМ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛОРИМЕТРИИ  
 

Методом высокотемпературной калориметрии в температурном интервале 320<Т<870 К исследовано струк-
турное фазовое превращение соединения Cu4SeTe. Установлено, что при комнатной температуре в кристалле наблю-
даются три структурных изменения: 2 эндоэффекта при Т1=467.1 К и Т2=801.8 К, и один экзоэффект при Т=668.1 К. 

Установлено, что полученные теплоэффекты полностью соответствуют эффектам, полученным рентгендифракцион-
ным методом. 
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       Təqdim olunan məqalədə Hummer metodu ilə sintez olunmuş azlaylı qrafen oksidin bəzi fiziki xüsusiyyətləri analiz 
edilmişdir. Sintez olunmuş azlaylı qrafen oksidin səth morfologiyası skanedici elektron mikroskopiyası (SEM), istilik xassə-
ləri isə differensial skanedici kalorimetriya (DSC) metodları ilə tədqiq edilmişdir. Alınmış nəticələr qrafen oksidin fiziki xü-
susiyyətləri haqqında mühakimə yürütməyə imkan verir. İşdə qrafen oksidin müxtəlif metodlarla analizi qrafitin analizinin 
nəticələri ilə müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur. 
 
Açar sözlər: qrafit, qrafen oksid, SEM analizi, DSK analizi. 
Pacs: 33.20.Ea, 61.05.C- 
 
1. GİRİŞ. 

 
Son illər aparılan tədqiqat işləri məhdud ölçülü 

sistemlərin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, onların təbiə-
tinin də, öyrənilməsi kimi, mühüm məsələlərin həlli 
zəruriyyətini qarşıya qoyur. Odur ki, karbon nanoqu-
ruluşların öyrənilməsi istiqamətində intensiv tədqiqat-
lar aparılır. Müasir dövrün elmi tədqiqatları əsasən 
həcmi yarımkeçiricilərlə müqayisədə yeni fiziki xassə-
lərin yaranması ilə müşahidə olunan məhdud ölçülü 

sistemlərin aktuallığını artırmaqdadır. Həcmi yarımke-
çiricilərlə müqayisədə nanoquruluşların yeni və fərqli 
xassələri, təcrübi və nəzəri işlərin intensiv araşdırılma-
sını labüd edir. Belə sistemlər içərisində nadir xüsu-
siyyətlərə malik materiallardan biri də qrafit və onun 
modifikasiyaları hesab olunur.  

Bir sıra nadir xassələri sayəsində qrafen xüsusilə 
cəlbedicidir. Bu onun kinetik və optik xassələri ilə 
bağlıdır. Qrafen kvazi iki ölçülü karbon nanoquruluşu 

olub, eyni zamanda kvazi bir ölçülü karbon nanoboru-
ların və kvazi sıfır ölçülü füllerenlərin [1] əsasını da 

təşkil edir. 2004-cü ildə Nobel mükafatı laureatları 

A.K. Qeym və K.S. Novoselov sadə üsuldan istifadə 
edərək, qrafitin səthindən nazik təbəqələrin xüsusi va-
sitə ilə qoparılması metodunu həyata keçirmişlər [2,3]. 
Daha sonralar qrafenin alınması üçün müxtəlif metod-
lar [3,4] təklif olunmuşdur. Qrafen oksid, qrafenin sin-
tezi üçün baza rolunu oynadığindan bizim tədqiqatları-
mız qrafen oksidin alınmasına və onun müxtəlif fiziki 
metodlar vasitəsi ilə araşdırılmasına həsr olunmuşdur 

[6-9].  
Qrafen oksid elektronikada, optoelektronika ci-

hazlarında, alternativ enerji mənbələrində, biotibbi tət-
biqlərdə, sensorlarda, lazerlərdə və dərman daşınması 

kimi sahələrdə geniş istifadə olunur [5, 7, 10]. Qrafen 
oksidin bir sıra sintez metodlarından ən çox tətbiq olu-
nanları Hummer [11], Brodi [12], Ştayenmauer [13],  

elektrokimyəvi oksidləşmə [14] metodları hesab olu-
nur.  

Məqalədə birgə tədqiqat qrupumuz tərəfindən az-
laylı qrafen oksidin sintezi, Hammer metodundan isti-
fadə edilərək həyata keçirilmişdir [15].  

 
2. TƏCRÜBƏ, NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN        
     MÜZAKİRƏSİ.  
        

Bizim qrup tərəfindən Hammer metoduna əsasən 
alınmış azlaylı qrafen oksidin, keyfiyyəti, təmizliyi, 
səth morfologiyası və termik xassələri SEM analizin-
dən və DSK analizindən istifadə edilərək öyrənilmiş-
dir.  
 
2.1. Skanedici elektron mikroskopiyası (SEM)    
       analizi. 
 

Sintez olunmuş qrafen oksidin səth morfologiya-
sı və element analizi haqqında məlumat almaq üçün 

SEM və EDX analizləri aparılmışdır. Ölçmələr sintez 
zamanı karbon mənbəyi kimi istifadə olunmuş yüksək 
təmizlik dərəcəsinə malik qrafitin analizi ilə müqayi-
səli şəkildə aparılmışdır.  

Qrafit və qrafen oksidin səth morfologiyasına və 
element analizinə, JOEL JSM-7600F skanəedici elek-
tron mikroskopunda (SEM) baxılmışdır. Bunun üçün 

qrafit və qrafen oksiddən müəyyən hissə götürülmüş 

və otaq temperaturunda ölçmələr aparılmışdır. Şəkil 1-
də qrafitin və bu qrafitdən Hummer metodu ilə alınmış 

azlaylı qrafen oksidin 10μm intervalında olan şəkilləri 
göstərilmişdir. SEM (skanəedici elektron mikroskopu 
- sol tərəfdə) və EDX (enerjidispers analiz - sağ tərəf-
də) analizlərinin nəticəsi olaraq qrafit və qrafen oksi-
din 10μm ölçüdə, eləcə də uyğun olaraq nümunələrin 
element tərkibinin təsvirləri verilmişdir. SEM analizi-
nin müqayisəli təsviri göstərir ki, qrafitin SEM anali-
zində həcmi formada qrafit müşahidə olunur (Şəkil 
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1a), Hummer metodundan istifadə edərək bu qrafitdən 
alınmış qrafen oksid isə laylı formaya malikdir (şəkil 
1 b). SEM analizinin nəticələri göstərir ki, biz yüksək 
keyfiyyətli qrafen oksid almağa müvəffəq olmuşuq. 

Element analizinin nəticələri SEM analizinin nəticələ-
rini təsdiq edir. Beləliklə də, qrafitin və qrafen oksidin 

müqayisəli EDX analizindən nümunələrin element 
tərkibinin fərqli olduğu görünür. Qrafen oksidin EDX 
analizi göstərir ki, karbonla yanaşı oksigenin də miq-
darı nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır. Bu, sintez 
prosesinin uğurlu aparıldığını bir daha təsdiq edir.  

 

 
 

Şəkil 1. Qrafit (a) və Qrafen oksidin (b) SEM və EDX analizinin müqayisəli təsviri. 
 

 
 
Şəkil 2. Hummer metodu ilə sintez olunmuş qrafen oksidin 1µm miqyasında  SEM şəkli. 
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Sintez olunmuş qrafen oksidin 1µm miqyasında 

olan SEM analizinin nəticəsi şəkil 2-də göstərilmişdir. 
Şəkildən aydın olur ki, sintez zamanı laylı şəkilli, 
nazik, mikro- və nano- ölçüyə malik qrafen oksid lay-
ları almağa müvəffəq olunmuşdur. Belə nazik qrafen 
oksid layları nazik təbəqəli kompozit membranlarının 

hazırlanmasında və kütləvi şəkildə qrafenin sintezində 
əvəzolunmaz rol oynayır.  

 
2.2. Differensial skanedici kalorimetriya (DSC)  
       metodu. 

 
Hal-hazırda geniş yayılmış termik analiz metod-

larından biri də differensial skanəedici kolorimetr 
(DSC) metodu hesab olunur. Burada nümunənin xüsu-
si istilik tutumunun temperatur asılılığından da istifadə 
olunur. Bu metoddan istifadə edərək istiliyin udulması 

və ayrılması kimi effeklərlə bağlı olan nümunələr haq-
qında fikir söyləmək olar. Belə ki, bu metod tempera-
tur, entalpiya, entropiya, relaksasiya keçidlərinin xa-
rakteri, istilik tutumu və onun dəyişməsi haqqında, 

temperaturun dəyişməsi ilə kinetik və energetik xarak-
teristikalar haqqında məlumatlar almağa imkan verir 

[18].   
Differensial skanəedici kalorimetriya 

“NETZSCH DSC 204F1” (Almaniya) istehsalı olan  

cihazda, arqon atmosferində aparılmışdır. Analiz edi-
lən nümunə alüminium yuvacıqda yerləşdirilir. Etalon 

nümunə kimi sapfir götürülmüş, qızma sürəti 
10K/dəq, təsirsiz qaz axınının sürəti 20ml/dəq, nümu-
nənin çəkisi 10mq seçilmişdir. Tədqiqatlar 100÷300C 
temperatur intervalında aparılmışdır. 

Bu tədqiqat işində DSC analizi sintez edilmiş 

qrafen oksidin termik stabilliyini öyrənmək üçün apa-
rılmışdır. Şəkil 3-dən göründüyü kimi, DSC spektrin-
də 70,4C temperaturda kiçik ekzotermik pik müşahi-
də olunur. Bizim fikrimizə görə bu ekzotermik pik 
temperaturun artması ilə qrafen oksiddə olan oksigen 
tərkibli funksional qrupların (CO, CO2) parçalanması 

ilə əlaqədardır. Burdan belə nəticə çıxartmaq olur ki, 

artıq 70C-dən başlayaraq oksigen tərkibli qruplar par-
çalanmağa başlayır. Temperaturun artması ilə növbəti 
mərhələlərdə belə bir ekzotermik ikinci pik müşahidə 
olunmur. Temperaturun 125C qiymətindən sonra isə 
pikin kəskin düşməsi və endotermik reaksiyanın baş 

verməsi müşahidə olunur. Endotermik pik 211,4C-
temperaturda müşahidə olunur. Yəni, bu temperaturda 
artıq karbon-karbon əlaqələrini qırmaq üçün çox miq-
darda istiliyin udulmasına ehtiyac vardır.  

DSC əyrisindən və aşağıdakı ifadədən istifadə 
edərək xüsusi istilik tutumunun (Cp) qiymətini hesab-
lamaq olar: 

                         

darttansp,

basstandaart

bassample

simple

darttans
p C

DSCDSC

DSCDSC

m

m
=C 






    
Burada Cp və Cp,standart - nümunənin və etalonun 

T temperaturundakı istilik tutumu, m -standart və 
mnümunə –uyğun olaraq etalonun və nümunənin kütləsi-
dir. DSCStandard və DSCnümunə uyğun olaraq etalonun və 
nümunənin T temperaturuna uyğun DSC siqnalın qiy-
mətidir. 

  

 
 

Şəkil 3. Qrafen oksid nümunəsinin -100 ÷ 300C temperatur intervalında DSC analizi. 
 
 
3. NƏTİCƏ. 

 

Hummer metodu ilə azlaylı qrafen oksid sintez 
edilmiş və iki müxtəlif üsulla analizi aparılmışdır. 

SEM və EDX  analizinin nəticələri göstərmişdir ki, 

yüksək keyfiyyətli azlaylı nazik qrafen oksid layları 

sintez olunmuşdur. DSC əyrisində 70,4C  temperatur-
da ekzotermik pik, 211,4C temperaturunda isə endo-
termik pik müşahidə olunmuşdur. Müşahidə olunan  
ekzotermik pikin temperaturun artmasıyla qrafen ok-
siddə olan oksigen tərkibli funksional qrupların (CO, 
CO2) parçalanması ilə əlaqədar olması müəyyən olun-
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muşdur. Endotermik pik 211,4C-temperaturunda mü-
şahidə olunur. Göstərilmişdir ki, bu temperaturda qa-
lıq karbon-karbon əlaqələrinin qırılması üçün daha 
çox istilik miqdarının udulmasına zərurət vardır.  

 

Müəlliflər SEM analizinin aparılması üçün do-
sent Zöhrab Ağamalıyevə, DSC analizinin aparılması-
na imkan yaratdığı üçün isə professor Mirzə Qurbano-
va və Fuad Yəhyayevə dərin təşəkkürlərini bildirirlər. 

_____________________________ 
 

[1] Р.Е. Смолли. Открывая фуллерены, УФН, 
1998, Т.168, № 3, c.323 – 325. 

[2] A.K. Geim. Graphene: status and prospects, 
Science, 2009, vol. 324, p.1530-1534. 

[3] A.K. Geim, K.S. Novoselov. The rise of 
grapheme, Nat.Mater., 2007, vol.6., p.183-191. 

[4] K.S.Novoselov, D.Jiang, F.Schedin, T.J.Booth, 
V.V.Khotkevich, S.V.Morozov, A.K.Geim, 
Proc.Nat.Acad.Sci., 2005, vol.102, №30, 
p.10451–10453. 

[5] R. Mahendran, D. Sridharan, K. Santhakumar 
et al.. Indian Journal of  Materials Science, 
2016, Article ID 4169409, p. 10. 

[6] Shun Mao, Haihui Pua and Junhong Chen, 
RSC Adv.,2012, vol.2, № 3, p.2643 –2662. 

[7] C. Lee, X.D. Wei, J.W. Kysar,  J. Hone. 
Science, 2008, vol.321, p.385 – 390. 

[8] Bunch J.Scott, van der Zande Arend M., 
Verbridge Scott S., Frank Ian W., Tanenbaum 
David M., Parpia Jeevak M. Science, 2007, 
vol.315, p.490-493. 

[9] C-Y. Su, Y. Xu, W. Zhang, J. Zhao, X. Tang, 
C_H. Tsai and L-J. Li. Chem.Mater., 2009,          
21 5674–80. 

[10] K.P. Loh, Q. Bao, G. Eda, M. Chhowalla.  
Nature Chemistry, 2010, vol.1(11), p.1015–

1024. 
[11] W.S. Hummers, R.E. Offeman. J. Am. Chem. 

Soc., 1958,  vol. 80, p.1339. 

[12] M.J. Hudson, F.R. Hunter-Fujita, J.W. Peckett, 
P.M. Smith. Chemically prepared colloidal, 
oxidised graphite, J.Mater.Chem.,1997, vol.7, 
N.2, p.301-305.  

[13] L.Staudenmaier. Ber, Dtsch. Chem. Ges., 1898, 
vol.31, p.1481-1487.  

[14] C.Y.Su, A.Y.Lu, Y.Xu, F.R.Chen, A.N. Khlo-
bystov, L.J. Li. HighQuality Thin Graphene 
Films from Fast Electrochemical Exfoliation, 
ACS Nano, 2011, vol.5, №3, p.2332–2339. 

[15] R.Q. Abaszadə, S.A. Məmmədova, S.T. Əzizov, 
O.A. Əliyev, E.M. Əliyev, A.M. Nəbiyev. 
Azerbaijan Journal of Physics, vol.XXV, №2, 

2019, Series:Az, pp.46-49   
[16] D. Graf, F. Molitor, K. Ensslin, C. Stampfer, A. 

Jungen, C. Hierold, L. Wirtz. Nano Lett.7, 
2007, p.238-242. 

[17] A.C. Ferrari, J.C. Meyer, V. Scardaci, C. Ca-
siraghi, M. Lazzeri, F. Mauri, S. Piscanec, 
D.Jiang, K.S. Novoselov, S. Roth, A.K. Geim. 
Raman Spectrum of Graphene and Graphene 
Layers, Physcal Review Letters. 2006 97, 
187401. 

[18] В.А. Берштейн, В.М. Егоров.  Дифференци-
альная сканирующая калориметрия в физи-
кохимии полимеров, Л.: Химия., 1990, c.256.  

 

  
 

R.G. Abaszade, S.A. Mammadova, A.M. Nabiyev, E.M. Aliyev, R.İ. Alakbarov,  
S.T. Azizov, O.A. Aliyev, Sh.K. Safaraliev 

 
SOME PHYSICAL FEATURES OF FEW-LAYERED GRAFENE OXIDE SAMPLES  

 
In the presented article, some physical properties of the synthesized grafen oxide by the group were analyzed. The 

surface morphology of the graphene oxide was investigated by SEM and thermal properties were investigated by the 
Differential Scanners Colorimeter (DSC). The obtained results supply us with ideas about graphene oxide nature and physical 
properties. Analysis of graphane oxide by various methods was made comparatively with the results of graphite analysis. 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОБРАЗЦОВ ОКСИДА ГРАФЕНА, СОСТОЯЩИХ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СЛОЕВ  
  

В представленной статье проанализированы некоторые физические свойства синтезированного оксида графена.    
Морфология  поверхности оксида графена  была исследована с помощью СЭМ и тепловые свойства с помощью ко-
лориметра дифференциальных сканеров (DSC). Полученные результаты позволяют составить представление о при-
роде и физических свойствах оксида графена. Анализ оксида графена различными методами проводился сравнитель-
но с результатами анализа графита. 
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Məqalədə ötürmə sistemlərinin və informasiyanın dəyəri nəzərə alınmaqla ixtiyari strukturlu informasiyanın etibarlı-
ğının analizinin metodu verilmişdir. Etibarlığın hesablanmasının dəqiq və yaxınlaşmış formulları verilmiş, həmçinin, verilmiş 

dəqiqlikdə bu formulların tətbiq olunma şərtlərinə baxılmışdır. Bütün mümkün olan rabitə strukturlarında etibarlığın aşağı 

sərhədi alınmışdır. Müxtəlif strukturların etibarlığının analizi üçün metodların tətbiq olunma məsələlərinə baxılmışdır.  
 

GİRİŞ  
 

Sistemin etibarlılığı dedikdə, onun hər hansı 

kompleks funksiyaların yerinə yetirmək qabiliyyəti 
başa düşülür. Bununla əlaqədar olaraq, hər bir halda 
bu və ya digər işləmə qabiliyyətinə malik olan sis-
temin sonlu sayda hallarına baxmaq lazımdır. Hər bir 
an üçün sistemin etibarlığı bu halların ehtimalları və 
ya uyğun orta xarakteristikaları ilə təyin olunur. Belə 
xarakteristikalar sistemlərin müqayisəli analizində tə-
yinedici faktor kimi hesab oluna bilməzlər, belə ki, bu 
və ya digər halı təkcə qeyd etmək deyil, həm də siste-
min bu halların hər birində qalmasının nəticələrini 
qiymətləndirmək lazımdır.  

Bununla əlaqədar olaraq, sistemlərin etibarlıq xa-
rakteristikalarını məsələnin həlli effektivliyi və göstə-
riciləri ilə birlikdə sistemin vahid bir qiymətləndiril-
məsi kriteriyasına birləşdirmək məqsədəuyğun olardı. 
Sistemin poradik xarakterli işləməsi zamanı onun isti-
fadə olunması ehtimalını da nəzərə almaq lazımdır. Bu 

ideyalar [1-3] işlərində öz əksini tapmışdır.  
Baxılan məqalədə yuxarıda göstərilən mövqelər-

dən çıxış edərək ixtiyari rabitə strukturuna malik in-
formasiyanın ötürülməsi sistemlərinin etibarlığının 

qiymətləndirilməsi məsələsi nəzərdən keçirilir.  
Aşağıdakı fərziyyələri qəbul edək: 
 
1. Sistemin hər bir qurğusunun zədələnməsi bu 

sistemin digər qurğularının vəziyyətindən asılı olma-
yaraq baş verir. 

2. Qurğuların imtina ehtimalı sistemin istifadə 
olunub olunmamasından asılı deyil. 

3. Siqnalların davam etmə müddəti sabitdir və 
siqnallar arasındakı orta müddətdən kifayət qədər ki-
çikdir.  

4. Sistemdə ötürülən siqnallar zamanın təsadüfi 

anlarında yaranır.  
5. Hər bir punktdan gələn siqnal seli Puasson 

nəzəriyyəsinə tabedir. Bu fərziyyə enerji sistemlərinin 
parametrlərinin dəyişməsinin statistik analizinin ve-
rilənləri ilə təsdiqlənir [4].  

6. Qurğunun imtinalar seli stasionardır və Puas-
son qanununa tabe olur. Təmir müddəti eksponensial 
qanunla baş verir. Təmirin orta müddəti imtinalar ara-
sındakı orta müddətdən kiçikdir (sistemin normal istis-
marı üçün lazım olan şərtdir). 
 

MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU VƏ HƏLLİ 
 

Belə bir modelə nəzər salaq: (n + 1) punkt (0, 1, 
2, ..., n) verilmiş və bu punktların hər biri istənilən di-
gər punktla ayrı xətlə bağlıdır (şəkil 1). İstənilən k -cı 

punktdan 0 -cı punkta siqnal ötürmək lazımdır. Bu 

əməliyyat ya k -cı punktu birbaşa 0 -cı punktla birləş-
dirən xətlə və ya da istənilən digər xətlərlə hər bir 
punktdan siqnalın sonlu sayda keçməsi şərti ilə həyata 
keçirilə bilər. Ötürülən siqnal hər bir punktda zamanın 

təsadüfi anlarında yaranır. Əvvəlcə, bütün punktlar 

tərəfindən göndərilən siqnalın eyni olması və deməli, 
punktların yalnız μк(t)  - siqnallar selinin ani intensiv-
likləri kəmiyyətlərinin fərqləndiyi fərziyyəsindən çıxış 

edərək məsələni həll edək. Aşağıdakıların verilmiş ol-
duğunu hesab edək: 

1) рij(t,t + ∆t) – i -ci və j -cı (i, j= 0, 1, 2, ..., n) 
punktları birləşdirən xəttin (t, t+∆t) – zaman interva-
lında işlək vəziyyətdə olma ehtimalıdır; 

2) pk(t, t + ∆t) –k -cı punktun qəbuledici– ötürü-
cü aparatlarının (t, t + ∆t) – zaman intervalında işlək 
vəziyyətdə olma ehtimalıdır;   

3) Vk(t, t + ∆t) – isə (t, t + ∆t) – zaman müddə-
tində k -cı punktda baxılan k -cı punktdan heç bir siq-
nal yaranmayacağının ehtimalıdır.  

(t, t+∆t) – zaman müddətində sistemdə heç ol-
masa bir siqnalın itəcəyi F(t,t+ ∆t) – ehtimalını təyin 
edək. Bu rabitə sisteminin etibarlığının kriteriyası 

qismində qəbul edilə bilər.  

 
  

Şəkil 1. n – sayda punktdan ibarət sistemdə rabitə  
            xətləri. 

 

mailto:E_Kerimov.fizik@mail.ru


S.N. MUSAYEVA, E.Ə. KƏRİMOV 

24 

Qeyd edək ki, şəkil 1-də göstərilmiş strukturda 

bu və ya digər xətləri atmaqla, istənilən xətti almaq 
mümkündür. Ona görə də, verilmiş struktur üçün alın-
mış nəticələr bütün digər strukturlar üçün də doğrudur.  

Qəbuledici – ötürücü aparatların kifayət qədər 
etibarlı olduğu halı, yəni,  рк=1 halını nəzərdən keçi-
rək. 

 Qn(i1, i2,…,is) – işarəsini daxil edək. Bu işarə 
i1, i2,…,is saylı s – punktun 0 – cı punktan ayrılması, 

digərlərinin isə onunla bağlı olması hadisələrinin baş 

vermə ehtimalıdır (i1< i2<... <is).   
Bu zaman sistemin imtinaya gətirən bütün 

hallarını seçib, onların hər birinə siqnalların yaranma 

ehtimalını yazsaq, F(t,t+ ∆t) – üçün aşağıdakı ifadəni 
ala bilərik:  

 
                        𝐹 =   𝑄𝑛 𝑖1, 𝑖2,… , 𝑖𝑠  1 − 𝑉𝑖𝑘

𝑠
𝑘=1  𝑛

𝑖1 ,…𝑖𝑠=1
𝑖1<𝑖2 ,…,<𝑖𝑠

𝑛
𝑠=1 .                                    (1) 

 
Əgər sistemin halını N – dərəcəli ikili ədədlə təs-

vir etsək (N – qurğuların sayıdır; 0 – qurğu işləmir, 1 – 
qurğu düzgün işləyir), onda bi ikili ədədlərin toplusu 
çoxlu sayda hadisələrin sayıdır, Qn(i1, i2,…,is) – kə-
miyyəti bu çoxluqdan i1, i2,…,is saylı s – punkt üçün 

əlaqəni qadağan, digər punktlar üçün isə icazə verən 
təsadüfi hadisənin ehtimalıdır.  

i1, i2,…, is saylı s – punktun 0 – cıdan ayrılması, 

qalan digərlərinin isə əlaqədə olması hadisəsi iki hadi-
sənin üst – üstə düşməsini tələb edir: 

1) i1, i2,…, is saylı s – punktlar 0 – cı və digər 
yerdə qalan punktlardan ayrılmışdır (bu ehtimalı 𝑄𝑛

`  - 
ilə işarə edək) və 

2) digər qalan is+1,...,in punktları 0 – cı punktla 

əlaqədədirlər (ehtimalı Qn-s(0)): 
 

𝑄𝑛
` =   𝑞𝑖𝑘 𝑖𝑟

𝑛+1

𝑟=𝑠+1

𝑠

𝑘1

, 

 

burada, qij = 1 - pij; in+1 = 0.  
İkinci hadisə yerdə qalan (s-n) punktdan heç 

olmasa birinin 0 -cı punktla əlaqədə olması hadisəsi-
nin əksidir, yəni,  

𝑄𝑛−𝑠 0 = 1 −   𝑄𝑛−𝑠 𝑗1,… , 𝑗𝑚 

𝑗1 ,…,𝑗𝑚

𝑛−𝑠

𝑚=1

, 

 
burada, jk – cəm halında bütün qalan sayları üstələyir: 
 

is+1, is+2 ,..., in  və  j1< j2< … < jm. 
 

Beləliklə, Qn(i1, i2,…, is) – üçün aşağıdakı rekur-
rent münasibət doğru olacaqdır: 
 

   
 
                       𝑄𝑛 𝑖1,… , 𝑖𝑠 =    𝑞𝑖𝑟 𝑖𝑘

𝑛+1
𝑟=𝑠+1

𝑠
𝑘=1   1 −   𝑄𝑛−𝑠 𝑗1,… , 𝑗𝑚 𝑗1 ,…,𝑗𝑚

𝑛−𝑠
𝑚=1  ,             (2) 

 
 

burada, s =1, 2, ... , n; j1 < j2  < … < jm;  qij = 1 –pij;  
in+1 = 0. 
s = n üçün 

𝑄𝑛 1,2,… ,𝑛 =  𝑞𝑖0
𝑛
𝑖=1 , 

s = n -1 üçün  
𝑄𝑛 𝑖1 , 𝑖2 … , 𝑖𝑛−1 = 𝑝𝑖𝑛0  𝑞𝑖0

𝑛
𝑖=1  𝑞𝑖𝑛 𝑗

𝑛
𝑗=1
𝑖 ,𝑗≠𝑖𝑛

, 

s = 1 üçün isə 
𝑄𝑛 𝑖1 =  𝑞𝑖1𝑗

𝑛
𝑗=0 . 

 
(1) ifadəsi (2) ifadəsi ilə birlikdə daha ümumi 

ifadələr sayılır. Bu münasibətlərdən konkret bir struk-
tura ifadə almaq üçün, ləğv edilmiş xətlərin imtinalar 
ehtimalını vahidə bərabər götürmək kifayətdir.  

Siqnalların puasson seli üçün: 
 

𝑉𝑘 𝑡, 𝑡 + ∆𝑡 = 𝑒𝑥𝑝  −  𝜇𝑘 𝑡 𝑑𝑡

𝑡+∆𝑡

𝑡

 . 

Əgər μk(t) – funksiyası məhdud, yəni, μk(t) ≤ Ak və ∆t 
– çox kiçikdirsə Ak∆t <<1, beləliklə; 
 
    𝑉𝑘 𝑡, 𝑡 + ∆𝑡 = 1 − 𝜇𝑘 𝑡  ∆𝑡 + 0 ∆𝑡 ,     (3) 

 
burada, 𝑡 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡 + ∆𝑡. 

Kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin metod və nəticələ-
rindən istifadə edərək [5], sadə imtinalar seli və təmir 
müddətinin paylanmasının eksponensial qanunu zama-
nı qərarlaşmış iş rejimi üçün aşağıdakı ifadəni yaza 
bilərik: 
 
           𝑝 𝑡, 𝑡 + ∆𝑡 =  1 − 𝜆𝜏  1 − 𝜆Δ𝑡 ,    (4) 

 
burada, λ –verilmiş qurğunun imtinalarının orta tezli-
yi, τ – həmin qurğunun təmirinin orta müddətidir.  

(2) və (4) ifadələrini əvvəlcə (2) sonradan isə (1) 
münasibətlərində nəzərə alsaq: 

 
                                      
                              𝐹 = Δ𝑡   𝑄𝑛

∗ 𝑖1, 𝑖2,… , 𝑖𝑠 
𝑛
𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1

𝑖1<𝑖2<,…,<𝑖𝑠

 𝜇𝑖𝑘 𝑡 + 0 ∆𝑡 𝑠
𝑘=1

𝑛
𝑠=1 ,                        (5) 
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burada, Qn

*  qij kəmiyyətlərinin βij = λijτij (ij – xəttinin 
verilmiş t – zamanında işlək vəziyyətdə olmaması eh-
timalıdır) kəmiyyətləri ilə əvəz olunmaqla Qn – dən 
alınır.  

İndi isə göstərək ki, itirilən siqnallar seli puasson 
qanununa tabe olur. Bunun üçün [5] - ə uyğun olaraq 

aşağıdakı limitin mövcud olması və selin ordinarlığı 

kifayət edir: 

 

             lim ∆𝑡→0
𝐹 𝑡 ,𝑡+∆𝑡 

∆𝑡
= Φ 𝑡 .                     (6) 

 
Birinci mülahizə birbaşa olaraq (5) ifadəsindən 

alınır: 

 
                           Φ 𝑡 =   𝑄𝑛

`  𝑖1,… 𝑖𝑠 
𝑛
𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1  𝜇𝑖𝑘 𝑡 

𝑠
𝑘=1

𝑛
𝑠=1 ,    𝑖1 < 𝑖2 <,… , 𝑖𝑠 .               (7) 

 
Ordinarlıq itirilən siqnallar selinin toplam selin bir 
hissəsi olduğundan irəli gəlir, belə ki, toplam sel sonlu 
sayda asılı olmayan ordinar sellərin cəmindən ibarət 
olduğundan özü də ordinar olacaqdır.  

Beləliklə, Рк(t, ∆t) k siqnallarının (t,t+ ∆t) – 
müddəti ərzində itirilməsi ehtimalı aşağıdakı ifadə ilə 
təyin olunur:  

        𝑃𝑘 𝑡,∆𝑡 =
 Λ 𝑡 ,Δ𝑡  𝑛

𝑘!
𝑒−Λ 𝑡 ,Δ𝑡 ,               (8) 

burada; 

Λ 𝑡,Δ𝑡 =  Φ 𝑢 𝑑𝑢
𝑡+Δ𝑡

𝑡
. 

 
 

[5]–ə uyğun olaraq Ф(t) – selin ani intensivliyi-
dir. Məqsədəuyğun olar ki, bu orta xarakteristikanı 

rabitə sisteminin etibarlıq kriteriyası kimi götürək. 
Ф(t) – ilə birlikdə lazım olan zaman Рк(t, ∆t) – kəmiy-
yəti də təyin oluna bilər.  

(7) – formulu ixtiyari struktur üçün doğrudur 

(kənarlaşdırılan xətlər üçün p -ni vahidə bərabər götür-
mək lazımdır). İxtiyari strukturun etibarlığını hesabla-
maq üçün digər başqa bir formul da tətbiq oluna bilər 
ki, bu formul xüsusi olaraq hər bir verilən struktura və 
birbaşa bu struktur üzrə şamil oluna bilsin.   

Bütün xətləri 1, 2, ..., N ədədləri ilə nömrələyək, 
onda; 

Φ 𝑡 =      𝛽𝑖𝑟   1 − 𝛽𝑖𝑙  𝛼𝑘 𝑖1,… , 𝑖𝑠 𝜇𝑘 𝑡 
𝑛
𝑘=1

𝑁
𝑙=𝑠+1

𝑠
𝑟=1  𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1

𝑖1<,…,<𝑖𝑠

 =  𝐿𝑠
𝑁
𝑠=𝑚

𝑁
𝑠=𝑚 ,   (9) 

 
burada, αk(i1, ..., is) – sistemin vahidə bərabər olan hal 
funksiyasıdır, əgər verilən halda k -cı punkt 0 -cı 

punktdan ayrılıbsa və rabitə kəsilməyibsə, m - baxılan 

struktur üçün bir punktdan çıxan xətlərin minimal 
sayıdır.  

Xüsusi halda μk(t)=μ(t) və βi=β olarsa, (9) ifadəsi 
aşağıdakı şəklə düşəcəkdir: 

 
   Φ 𝑡 = 𝜇 𝑡  𝛽𝑠 1 − 𝛽 𝑁−𝑠Υ𝑠

𝑁
𝑠=𝑚          (10) 

 
burada; 

Υ𝑠 =   𝛼𝑘 𝑖1,… , 𝑖𝑠 

𝑛

𝑘=1

𝑁

𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1
𝑖1<,…,𝑖𝑠

. 

 
Sistemdə s – qurğunun imtinasını s – dəfəlik im-

tina kimi adlandıraq.  
Bu zaman (9) – ifadəsində olan Ls – kəmiyyəti 

vahid zamanda s – dəfəlik imtinalardan itirilən siqnal-
ların orta sayıdır.  

Yüksək dəfəlik imtinalar nadir hallarda yaranır, 

lakin, çoxlu sayda punktları sıradan çıxarır, belə ki, 
onların ümumi itkilərdə olan rolu kifayət qədər nəzə-
rəçarpan olur. Digər tərəfdən, fərz etsək ki, m -dən N -
ə qədər dəfəlik imtinaların hər biri bütün n – punktları 
sıradan çıxarır, belə bir nəticəyə gəlmək olur: 

 
              𝐿𝑠 < 𝐴𝛽 𝑠 1 − 𝛽 𝑁−𝑠𝐶𝑁

𝑠𝑛,               (11) 
         

burada, 𝛽 = max 𝑖 𝛽𝑖 ;    𝐴 = max 𝑘 𝐴𝑘 , yəni, β<<1 
üçün hansısa bir nömrədən başladıqda, Ls–hədləri nə-
zərə alınmayacaq qədər kiçik olacaqdır.  

Hər bir konkret halda nəzərə alınan hədlərin sa-
yının təyin edilməsi o qədər də çətin məsələ deyil. 
Ф(t) – üçün (9) – ifadəsi başqa şəkildə də yazıla bilər: 
 
                  Φ 𝑡 =  𝜇𝑘 𝑡 𝑊𝑘

𝑛
𝑘=1 ,                 (12) 

 
burada;

 

𝑊𝑘 =      𝛽𝑖𝑟

𝑠

𝑟=1

  1 − 𝛽𝑖 

𝑁

𝑙=𝑠+1

 𝛼𝑘

𝑁

𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1

 𝑖1,… , 𝑖𝑠  

𝑁

𝑠=𝑚

  

 𝑖1 < 𝑖2 <,… , 𝑖𝑠 , 
 

ifadəsini hər verilən zaman anında k -cı punktun 0 -cı punktdan ayrılmış olacağı ehtimalı kimi interpretasiya et-
mək olar. (12) – ifadəsi istənilən verilmiş struktur üçün Ф(t) – funksiyasını təyin etməyə sadə üsul təklif edir.  

βi – lərin kifayət qədər kiçik qiymətlərində (9) ifadəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə sadələşir:  
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                                    Φ 𝑡 =    𝛽𝑖𝑟  𝛼𝑘 𝑖1,… , 𝑖𝑠 𝜇𝑘 𝑡 
𝑛
𝑘=1

𝑠
𝑟=1  𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1

𝑖1<,…,<𝑖𝑠

.                                   (13)   

 
İndiyə qədər hesab edirdik ki, bütün punktlardan gələn 
siqnallar eynidir. Punktlardan gələn siqnalların müx-
təlif olduğu hala nəzər salaq. Tutaq ki, telemexaniki 
sistem verilmiş işləmə qabiliyyətinə malik bir sıra tex-
noloji obyektlərə xidmət edir. Baxılan punktdan bir 

siqnalın itirilməsi αk – ya maddi ziyan vurur. Ümumi 

halda bir siqnalın “qiyməti” αk= αk(t) zamanından ası-
lıdır və bu asılılıq verilən obyektdə texnoloji prosesin 
xarakteri ilə təyin olunacaqdır. Məsələn, tsiklik pro-
seslər üçün bu asılılıq periodik olmalıdır və buraxılışın 

xətti qanun şəklində olduğu şərt daxilində bir tsikl 
müddətində αk(t) – asılılığı şəkil 2-də göstərildiyi kimi 
olacaqdır.  

k-cı punktun 0-cı punktdan ayrıldlğı şərt daxilin-
də k-cı punktdan itkilərin ani intensivliyi Rk(t)= 
αk(t)·μk(t) olacaq və bütün sistemin itkilərinin orta ani 
intensivliyi aşağıdakı ifadə ilə təyin olunacaqdır: 

                                                                  
                 𝜋 𝑡 =  𝑅𝑘 𝑡 𝑊𝑘 𝑡 

𝑛
𝑘=1 ,             (14) 

 
burada, Wk(t) - əvvəldə olduğu kimi t – zaman anında 

k-cı punktun 0-cı punktdan ayrıldığı ehtimalıdır (Wk - 
qərarlaşmış rejimdə t – dən asılı deyildir), başqa sözlə 
desək: 

 

                 𝜋 𝑡 =      𝛽𝑖𝑟
𝑠
𝑟=1   1 − 𝛽𝑖𝑙 

𝑁
𝑙=𝑠+1   𝛼𝑘 𝑖1,… , 𝑖𝑠 𝑅𝑘 𝑡 

𝑛
𝑘=1

𝑁
𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1
𝑖1<,…,<𝑖𝑠

 𝑁
𝑠=𝑚 .        (15) 

 

 
 

 Şəkil 2. αk(t) -nin t - dən asılılığı. 
 

Şəkil 1- də göstərilən struktur üçün (7) ifadəsinə analoji ifadə yazmaq olar: 
 
                         𝜋 𝑡 =   𝑄𝑛

∗ 𝑖1,… , 𝑖𝑠 
𝑛
𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1  𝑅𝑖𝑘  𝑡 

𝑠
𝑘=1

𝑛
𝑠=1 ;     𝑖1 < 𝑖2,… , < 𝑖𝑠 .                (16) 

 
Xüsusi halda Ri(t) = R(t) olduqda: 

𝜋 𝑡 = 𝑅 𝑡 𝑠 , 
burada, 𝑠  – ayrılmış punktların orta sayıdır. 

(15) – ifadəsinə uyğun: 
                        

                    𝑠 =      𝛽𝑖𝑟
𝑠
𝑟=1   1 − 𝛽𝑖𝑙 

𝑁
𝑙=𝑠+1  𝛼𝑘 𝑖1,… , 𝑖𝑠 

𝑛
𝑘=1  𝑛

𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1
𝑖1<𝑖2 ,…,<𝑖𝑠

 𝑁
𝑠=𝑚 ,                   (15/) 

 
(16) – ifadəsinə uyğun isə aşağıdakı ifadəni yazmaq olar: 

 
                                                           𝑠 =   𝑠𝑄𝑛

∗ 𝑖1,… , 𝑖𝑠 
𝑛
𝑖1 ,…,𝑖𝑠=1
𝑖1<𝑖2 ,…,<𝑖𝑠

𝑛
𝑠=1 .                                              (16/) 

 
Beləliklə, göstərilən halda orta itkilərin ümumi 

kriteriyası ayrılmış punktların orta sayının daha xüsusi 

kriteriyasına gətirilir.   
Bütün tədqiqatlar Рк=1 şərti daxilində həyata ke-

çirilmişdir. Asanlıqla görmək olar ki, verici-ötürücü 

aparatların və rabitə xətlərinin etibarlığı müqayisə olu-
nandırsa, Ф(t) – və π(t) – üçün uyğun olaraq (9) və 
(15) – ifadələrinə analoji ifadələr yazıla bilər. Burada 

fərq yalnız N – qəbuledici–ötürücü aparatlar da daxil 

olmaqla qurğuların ümumi sayı və m = 1 olmağında-
dır, belə ki, istənilən strukturlar üçün ən azı elə bir 
qurğu tapılar ki, onun sıradan çıxması siqnalın itiril-
məsinə gətirər.  

Aldığımız formulları bəzi hallarda rabitə sistem-
lərinin etibarlığının hesablanması üçün tətbiq edək. 
Sadəlik üçün əvvəlcə birfiderli sistemə baxaq. 
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Birfiderli sistem (şəkil 3) (12) – ifadəsinə görə 
 
                𝑊𝑟 = 1 −  1 − 𝛽𝑠 

𝑟
𝑠=1  və   Φ =  𝜇𝑟 1 −   1 − 𝛽𝑠 

𝑟
𝑠=1  ,𝑛

𝑟=1                         (17) 
 
burada, n – punktların sayıdır.  

 
Şəkil 3. Birfiderli sistem. 

 
μr = μ və βs = β olduqda: 
 

Φ = 𝜇   1 −  1 − 𝛽 𝑟 𝑛
𝑟=1 = 𝜇  𝑛 + 1 −

1− 1−𝛽 𝑛+1

𝛽
 = 

                                        = 𝜇  
 𝑛+1 𝑛

2
𝛽 −

 𝑛+1 𝑛 𝑛−1 

2∙3
𝛽2 + ⋯+  −1 𝑛+1𝛽𝑛                                  (18) 

 
Tutaq ki, β = 0,01 yəni, imtinalar arasındakı za-

man müddəti təmirə lazım olan orta zaman müddətin-
dən 100 dəfə çoxdur.   
                                                            Cədvəl 1.  

Müxtəlif n – lər üçün 1% dəqiqliyi təmin 
edən nəzərə alınan s – hədlərin sayı. 

 
Dəyişmə diapazonu, 

n 
Nəzərə alınan 

hədlərin sayı, s 
2 1 

2-31 2 
31-84 3 

 
 

Kolşəkilli struktura nəzər salaq (şəkil 4). 
 

 
 
Şəkil 4. Kolşəkilli strukrur.                                                                 

 
Kolşəkilli struktur üçün (12) ifadəsi belə yazıla 

bilər: 
 
Φ 𝑡 =   𝜇𝑖𝑟 𝑡 𝑊𝑖𝑟

𝑚 𝑖
𝑟=1

𝑘
𝑖=1 =  Φ𝑖 𝑡,𝑚𝑖 

𝑘
𝑖=1 , 

 

burada, k – kolların sayı, mi  i – ci kolda punktların sa-
yı, μir–i -ci kolun r-ci punktundan daxil olan siqnalla-
rın orta tezliyi, Wir  ir – punktunun 0 -cı punktdan ay-
rılma ehtimalı, Фi(t, mi) – t anında vahid zamanda i-ci 
koldan itirilən siqnalların orta sayıdır.  
 

 
 
Şəkil 5.Radial struktur. 
 

Əvvəlki çalışmanın nəticələrindən istifadə edərək 
(17) aşağıdakı ifadəni ala bilərik: 
 

Φ𝑖 𝑡,𝑚𝑖 =  𝜇𝑖𝑟

𝑚 𝑖

𝑟=1

 1 −  1 − 𝛽𝑖𝑠 

𝑟

𝑠=1

 , 

 
burada, is – indeksi ilə i-ci kolun s – xətti işarə olunub 
və 
Φ 𝑡 =   𝜇𝑖𝑟  1 −  1 − 𝛽𝑖𝑠 

𝑟
𝑠=1  𝑚 𝑖

𝑟=1
𝑘
𝑖=1 .    (19) 

 
μir = μ, βis = β və mi = m olduğu halda: 

 

                                    Φ 𝑡 = 𝜇𝑘  1 −  1 − 𝛽 𝑟 𝑚
𝑟=1 = 𝜇𝑘  𝑚 + 1 −

1− 1−𝛽 𝑚+1

𝛽
 .                     (20) 

 
Qeyd edək ki, k =1 və m= n olduğu zaman (19) ifadəsi 
(17) ifadəsinə keçir. k=n və m=1 olduqda (19) ifadəsi 
radial strukturu təsvir edir (şəkil 5).  

 
                       Φ =  𝜇𝑖𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 .                            (21) 

 

μi = μ və βi = β olarsa: 
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                                   Φ = 𝑛𝜇𝛽.                          (22) 
 

Nəhayət, tam qraf şəkilində struktura baxaq 
(şəkil 1). Yuxarıda göstərildiyi kimi belə struktur üçün 

Ф(t) – kəmiyyəti (7) ifadəsinin (2) ifadəsi ilə birlikdə 
münasibətlərindən alınır. 

 
                                                                                                                                                  Cədvəl 2. 

s və n-lər üçün Qn(s) –in ifadələri 
 

s n    
1 2 3 4 

0 1 - β 1 - 3β2 + 2β3 1 - 4β3 -3β4 + 12β5 - 6β6 1 - 5β4 - 58β6 + 20β7 + 30β8 – 
- 12β9 + 23β10 

1 β β2Q1(0) β3Q2(0) β4Q3(0) 
2 - β2 β4Q1(0) β6Q2(0) 
3 - - β4 β6Q1(0) 
4 - - - β6 
𝑠 𝑛  β 4β2 - 2β3 6β3 - 3β5 + ··· 8β4 + 24β6 - ··· 

n ≥ 3 və β ≤ 0,01 üçün 𝑠 𝑛 ≈ 2𝑛𝛽𝑛  
 

βij = β və μi = μ olduğu xüsusi hala nəzər salaq. 
Göründüyü kimi: 
 

           𝑄𝑛
∗ 𝑖1,… , 𝑖𝑠 = 𝑄𝑛

∗ 𝑗1,… , 𝑗𝑠 = 𝑄𝑛 𝑠    𝑣ə   Φ 𝑡 =  𝑠𝜇𝐶𝑛
𝑠𝑄𝑛 𝑠 

𝑛
𝑠=1 = 𝜇𝑠 𝑛 ,                (23) 

 
burada; 

                                                           𝑠 𝑛 =  𝐶𝑛
𝑠𝑛

𝑠=1 𝑄𝑛 𝑠 𝑠                                                                 (24) 
         

verilən anda ayrılmış punktların orta sayıdır. 
Bu zaman: 
                                       𝑄𝑛 𝑠 = 𝛽𝑠 𝑛−𝑠+1  1 −  𝐶𝑛−𝑠

𝑚 𝑄𝑛−𝑠 𝑚 
𝑛−𝑠
𝑚=1  .                                      (25) 

 
Cədvəldə bəzi s – və n – lər üçün Qn(s) – in ifadələri verilmişdir.  
n → ∞ olduqda sn – üçün asimptotik ifadə almaq olduqca maraqlı olardı.  
Bunun üçün (24) ifadəsində yer alan cəmi nəzərdən keçirək: 
 

 𝑠𝐶𝑛
𝑠𝑄𝑛 𝑠 +  𝑛 − 𝑠 + 1 𝐶𝑛

𝑛−𝑠+1𝑄𝑛 𝑛 − 𝑠 + 1  = Γ𝑠 . 
 

(25) ifadəsini və 𝑠𝐶𝑛𝑠 =  𝑛 − 𝑠 + 1 𝐶𝑛
𝑛−𝑠+1 bərabərliyini istifadə edərək aşağıdakı formulu ala bilərik: 

 

Γ𝑠 = 𝑠𝐶𝑛
𝑠𝛽𝑠 𝑛−𝑠+1  2 −  𝐶𝑛−1

𝑚 𝑄𝑛−𝑠 𝑚 

𝑛−𝑠

𝑚=1

−  𝐶𝑠−1
𝑚 𝑄𝑠−1 𝑚 

𝑠−1

𝑚=1

 . 

 
n – nin cüt olduğunu qəbul edək. Belə olan halda: 
 

𝑠 𝑛 =  Γ𝑠

𝑛
2 

𝑠=1

= 𝐶𝑛
1𝛽𝑛  2 −  𝐶𝑛−1

𝑚 𝑄𝑛−1 𝑚 

𝑛−1

𝑚=1

 + 

                             
                                                   +2𝐶𝑛

2𝛽2 𝑛−1  2 −  𝐶𝑛−2
𝑚 𝑄𝑛−2 𝑚 − 𝐶1

1𝑄1 1 
𝑛−2
𝑚=1  +∙∙∙                (26)  

 
(26) ifadəsini β – nın dərəcələrinin artması sırasında yazaq. Bunun üçün nəzərə almaq lazımdır ki, (26) 

ifadəsinin birinci sətirindəki cəm β – ya nəzərən ən kiçik dərəcəsi n – 1 olan polinomdur: 
  
                                                        𝑠 𝑛 = 2𝐶𝑛

1𝛽𝑛 + 4𝐶2
𝑛𝛽2𝑛−2 + 0 𝛽2𝑛−2 .                                            (27) 

 
Aydındır ki, β < 1 olduqda: 
 

lim𝑛→∞ 𝑠 𝑛 − 2𝑛𝛽𝑛  = 0. 
 

Göstərə bilərik ki, əgər n* - aşağıdakı şərtdən 
təyin edilirsə: 
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                     𝑛∗ − 1 𝛽𝑛
∗−2 =

𝜀

2
                        (28) 

n > n* olduğu zaman: 
 

 
𝑠 𝑛

2𝑛𝛽𝑛
− 1 < 𝜀 

olacaq.  
n -nin tək qiymətlərində 0 𝛽2𝑛−2  qalığına daha 

bir həd əlavə olunur, bütün qalan fərziyyələr isə qüv-
vədə qalır. Beləliklə, kifayət qədər böyük n – lər üçün: 

 
                           𝑠 𝑛 = 2𝑛𝛽𝑛 .                         (29) 

 
Tutaq ki, β = 0,01 və ε = 0,01 nisbi dəqiqliklə nə-

ticə almaq lazımdır. Belə olan halda (28) ifadəsindən 
n* = 4 alarıq. Real sistemlərdə punktların sayı dörddən 
kifayət qədər çox və dəqiqliyin 1% olması tamamilə 
mümkün olduğundan (29) formulunu kifayət qədər də-
qiq hesab etmək olar.  

Lazım gələrsə daha aşağıda göstərilən həd nəzərə 
alınmış dəqiq formuladan istifadə etmək olar: 

 
           𝑠 𝑛 = 2𝑛𝛽𝑛 + 2𝑛 𝑛 − 1 𝛽2𝑛−2.      (30) 

 
(29) ifadəösindən görünür ki, n -nin artması ilə 

ayrılmış punktların orta sayı kəskin azalır. Aldığımız 

bu nəticə tamamilə aydındır, belə ki, n-nin artması ilə 
hər bir punktdan 0-cı punkta siqnalların ötürülməsi 
üçün lazım olan yolların sayı artır.  

(29) ifadəsi həm də onunla maraqlıdır ki, bütün 

mümkün olan strukturlar üçün itkilərin aşağı sərhəd-
dini verir. Xətlərin etibarlılıq dərəcəsi müxtəlif olan 
halda 𝑠 𝑛  – ə analoji qiyməti təyin etməküçün (29) ifa-
dəsində β – nı  

 
𝛽∗ = min

𝑖
𝛽𝑖  
 

ilə əvəz etmək kifayətdir.  
 

NƏTİCƏLƏR. 
 

1. İnformasiyanın ötürülməsi üçün nəzərdə tutu-
lan ixtiyari strukturlu sistemlərin qeyri-etibarlığı nəti-
cəsində itkiləri hesablamağa imkan verən (14) və (16) 
ifadələri alınmışdır. Bu ifadələr informasiyanın emalı 

sistemlərini əhatə edir və xüsusən də ixtiyari struktura 
malik funksional blok-sxemlərin etibarlığının analizi 

üçün yararlıdır. 
2. Ümumi halda böyük n və N-ə malik mürəkkəb 

strukturların hesablanması üçün hesablama maşınla-
rından istifadə olunması daha məqsədəuyğun sayılır. 

3. Kəskin imtinalar və nisbətən sürətli təmir za-
manı mürəkkəb sistemlərin etibarlığının analizi üçün 

daha sadə şəklə malik olan (13) ifadəsindən istifadə 
etmək lazımdır.  

1.      
Şəkil 6. Müxtəlif (radial, kolşəkilli, birdiferli) struk- 
             turların etibarlığı. 

2.  
4. Tam qraf şəklində strukturun baxılması zama-

nı qeyri-etibarlıq nəticəsində bütün mümkün olan 

strukturlar üzrə itkilərin aşağı sərhəddi alınmışdır 

((29)-cu ifadə).   
5. Baxdığımız çalışmalar göstərir ki, (şəkil 6) 

birdiferli, radial və kolşəkilli strukturların qeyri-etibar-
lığı qeyri-etibarlığın sərhəddindən nəzərəçarpacaq 

dərəcədə yuxarıdır. Maraqlıdır ki, bu strukturlar üçün 

aşağı sərhəd azaldığı zaman qeyri-etibarlıq n-nin art-
ması ilə çoxalır ((29)-cu ifadə). 

6. Qrafiklərdən (şəkil 6) göründüyü kimi baxdı-
ğımız üç strukturdan ən etibarlısı radial, ən az etibarlı 

struktur isə birdiferlidir. Kolşəkilli struktur isə ilgəksiz 
olan bütün digər strukturlar kimi aralıq vəziyyətdə yer 
alır.   

 
_______________________________ 
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ESTIMATION OF RELIABILITY OF INFORMATION TRANSMISSION 

SYSTEMS  
 

The article presents analysis of reliability for information transmission systems of arbitrary structure taking into 
consideration the information value and the system sporadic operation. Some exact formula and approximate one are 
proposed for the calculation of the reliability. The conditions of the formulae applicability at given accuracy are considered. 
A lower boundary of the unreliability of each possible transmission structure is determined. The application of the method 
described to the analysis of the reliability of different structures is considered. 

 
 

С.Н. Мyсаева, Э.А. Керимов  
 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 

В статье представлен анализ надежности для систем передачи информации произвольной структуры с учетом 

информационной ценности и спорадической работы системы. Предложены некоторая точная и приближенная фор-
мулы для расчета надежности.  Рассмотрены условия применимости этих формул при данной точности. Определена 

нижняя граница ненадежности каждой возможной структуры передачи. Рассмотрено применение метода, описанно-
го для анализа надежности различных структур.  
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Verilən işdə kiçikölçülü quruluşları səthin üzərində əldə etmək məqsədi ilə maye metal indium ion mənbəyinin 

nanodispersli fazasından istifadə edilmişdir. Dar xətti almaq üçün mənbənin iynəsi səthə yaxın məsafədə yerləşdirilir, 

oturacaq isə piezomasanın vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Təklif olunan üsulun xarakteristikaları müzakirə edilir. 

  

Açar sözlər: maye metal ion mənbəyi, sahəli emissiya, nanozərrəcik. 

PACS: 29.26.Ni;79.20.Rf 

 
GİRİŞ. 

 

İon mənbələri sırasında maye metal ion mənbələ-

ri ən yüksək parlaqlığa və ən kiçik emissiya sahəsinə 

malikdir. Çünki ionlar maye kondensə fazadan çıxarı-

lır və onların emissiya sahəsi çox kiçikdir.  Bu mənbə-

lərin emissiya xassələri artıq öyrənilmişdir və 40-a ya-

xın elementin ionlarını almaq mümkün olmuşdur [1]. 

Həmçinin, ion mənbəyinin vasitəsilə müəyyən rejim-

lərdə yüklü nanozərrəciklərin generasiyası da alınmış-

dır. Bu xırda dispersli fazanın xassələri və texnologi-

yada ehtimal olunan tətbiqi indiyə qədər kifayət dərə-

cədə tədqiq olunmamışdır. MMİM-dən elm və tex-

nologiyada bir çox sahələrdə, o cümlədən, skaneredici 

ion mikroskopiyasında, aşağı enerjili ion implantasi-

yasında, ikinci ion kütlə spektroskopiyasında və s. ge-

niş istifadə edilir.  

Hal-hazırda səthin üzərində kiçik ölçülü quruluş-

lar müxtəlif üsullarla yaradılır. Bunların arasında kim-

yəvi üsullar çoxluq təşkil edir. Eləcə də, səthin mo-

difikasiyası fokuslandırılmış ion dəstələrin vasitəsilə 

aparılır. Dəstələr maye metal ion mənbəyilə alınır və 

sonra elektrostatik linzalarla fokuslandırılır. Verilən 

üsul kifayət qədər mürəkkəbdir, çünki linzalar müxtə-

lif təhriflərə məruzdur. Bu məqalədə maye metal ion 

mənbələrinin ion optikasından istifadə etməyərək  sət-

hin modifikasiyasındakı tətbiqindən bəhs ediləcək.   

 

TƏCRÜBƏ. 

 

İon dəstələrin tərkibinin araşdırılması üçün, kəsi-

lən elektromaqnit sahələrlə kütlə analizatoru işlənib 

hazırlanmışdır. Maqnit sahəsi iki cüt müstəvi ferrit 

maqnitlərlə yaradılır, elektrik sahəsi isə - iki müstəvi 

lövhələr arasında. Elektrik və maqnit qüvvələr əks isti-

qamətlərdə təsir edir, onların bərabərliyində verilən 

xüsusi yüklə zərrəcik sistemin oxu boyunca uçur və 

kollektorun dövrəsində qeyd olunur. İon dəstə cərəya-

nının qiymətinin 40 μA-ə bərabər və ondan  böyük 

qiymətlərində ionlarla yanaşı eyni zamanda yüklü 

zərrəciklərin axını da əmələ gəlir. Onlar kütlə analiza-

torun köməyilə qeyd edilmişdir.  Nanozərrəciklərin öl-

çüəri Tesla işıqlandırıcı elektron mikroskopun kömə-

yilə təyin olunmuşdur. Bütün nəzəri və eksperimental 

verilənlərə əsaslanaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar 

ki, maye metal mənbələrdə yüklü zərrəciklərin genera-

siyası mayenin üzərində kapilyar dayanıqsızlığının ya-

ranmasına gətirib çıxarır. İslanmış iynə və ekstraktor 

arasında gərginlik artırılanda, elektrik sahəsi mayeni 

çəkərək uzadıb Teylor konusunu yaradır və onun zir-

vəsindən ion  emissiyası baş verir. Gərginliyin sonrakı 

artırılmasında belə bir hal yaranır ki, maksimal sahəsi-

lə nöqtədə mayenin damcısı ayrılır. Damcının əks im-

pulsu səthi dalğalandırır və bu kapilyar dayanıqsızlığı-

nın həyəcanlanmasına gətirib çıxarır. Teylor konusu-

nun xaricində maye təbəqənin qalınlığı kiçikdir 

olduğuna görə burada dalğalar yatırdılır. Sistemdə an-

caq müəyyən dalğa uzunluğu ilə rəqslər həyəcanlana 

bilər, yəni burada durğun dalğalar sistemi mövcuddur 

[2-5].  

Beləliklə, maye metal mənbələrdə ionlarla yanaşı 

yüklü nanozərrəciklər də generasiya olunur və onlar 

nanotexnologiyada istifadə edilə bilər. Əvvəldən ha-

zırlanmış səthin üzərinə nanozərrəciklərin çökdürül-

məsi yolu ilə müxtəlif kvant quruluşlarını yaratmaq 

olar. Ehtiyac varsa, nanozərrəciklər tələb olunan ener-

jiyə qədər tormozlandırıla bilər.  

 

NƏTİCƏLƏR. 

 

Nanozərrəciklərin ölçüləri Tesla işıqlandırıcı 

elektron mikroskopun köməyilə ölçülməsi zamanı 

alınmiş histoqramlar aşağıdakı  görünüşə malikdir (şə-

kil 1).  Zərrəciklərin ölçülərinin 2-20 nm diapazonda 

səpələnməsi vardır, minimal ölçüdə zərrəciklərin sayı 

böyük ölçüdə zərrəciklərin sayından 3 tərtib böyük-

dür, 0,1 mkm ölçüdə də ayrı-ayrı zərrəciklər mövcud-

dur. Cərəyanın artmasında zərrəciklərin ölçülər diapa-

zonu genişlənir. 

Səthi kiçik ölçüdə aşılamaq üçün, mürəkkəb ion 

fokuslayıcı sistemlərin istifadə edilməməsi mümkün-

dür. Bunun üçün, iynə keçirici səthdən kiçik məsafədə 

yerləşdirilir ki, ion dəstəsi genişlənməsin. Mikron tər-

tibdə məsafələr dəqiq kontrol edilməlidir. Oturacaq 

atom quvvə mikroskopunda olduğu kimi piezoelemen-

tin vasitəsilə hərəkətə gətirilməlidir (şəkil 2). İndiyə 

qədər aparılmış hesablamalar və təcrübələr göstərir ki, 

mikron ölçüdə çöküklər və kanalların aşılanması 

mümkündür. 

mailto:elchin240@hotmail.com
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Şəkil 1. Damcıların ölçülər histoqramı. 

 

 

 
 

Şəkil 2. Nanodamcıların ion optikasız çökdürülməsinin sxemi. 

 

 

 
 

Şəkil 3. W lövhənin üzərinə çökdürülmüş zolaq. 

 



MAYE METAL İON MƏNBƏLƏRİ VASİTƏSİLƏ SƏTH ÜZƏRİNDƏ KİÇİKÖLÇÜLÜ QURULUŞLARIN YARADILMASI 

33 

 
 

Şəkil 4. a) Nanodamcılar zolağı; b) zolağın quruluşu. 

 

Təcrübələrdə indium nanodamcıları cilalanmış W 

və Si lövhələri üzərinə çökdürülmüşdür  (şəkil 3). Pie-

zo masa adətən 0,5 mm/san sürətlə hərəkət etdirilmiş-

dir. Şəkildə eni təxminən 200 mkm olan geniş zolaq 

görünür, bu zolaq ionların izidir. Onun mərkəzində 

dar xətt aydın seçilir. Bu xətt nanodamcıların izidir, 

onun eni 20 mkm, uzunluğu isə 1 mm tərtibdədir (şə-

kil 4 a). Mikroskopun daha yüksək böyütməsində bu 

zolağın xırda dispersli quruluşu şəkil 4 b-də göstərilib. 

Uzunsov dənələrin ölçüləri 100-200 nm təşkil edir, yə-

ni generasiya olunan damcıların ölçülərindən gözə 

çarpan dərəcədə böyükdür. Silisium lövhənin üzərinə 

çökdürülmə ortadakı dar zolağın alınmasını göstərmə-

mişdir. Ümumiyyətlə, bu halda geniş zolaq bircinsli 

olmur, maye indium xırda damcılar şəklində ətrafa 

səpələnir.    

Əldə olunmuş verilənləri belə izah etmək olar ki, 

çökdürmə zamanı volfram oturacağın qızması nəticə-

sində nanodamcıların koaqulyasiyası baş verir, onlar 

bir-birinə yapışır və dənələrin ölçüləri böyüyür. Silisi-

umun istilik keçirməsi daha aşağı olduğuna qörə dam-

cıların kondensasiyası baş vermir, maye zolaq əmələ 

gəlir və o, ion dəstəsinin bombardmanında zaman-za-

man səpələnir. Məlumdur ki, maye metal mənbələrdə 

başlanğıc ion cərəyan sıxlığı 10
8
 A/sm

2
 tərtibindədir. 

Hesablamalar göstərir ki, iynədən 10 mkm məsafədə 

cərəyan sıxlığı təqribən 10 A/sm
2
 və dəstənin gücü 

3∙10
4
 Vt/sm

2
 təşkil edəcək. Oturacağa daxil olunan 

belə böyük enerji effektiv yayılmalıdır ki, nanodamcı-

ların kondensasiyası baş tutsun və onlar bir-birinə ya-

pışmasın. Daha dar zolaqların çökdürülməsi üçün otu-

racaq iynəyə daha yaxın yerləşdirilməlidir və effektiv 

soyudulmalıdır. Onu daha böyük sürətlə hərəkətləndir-

mək də olar. Belə halda dənələrin ölçüləri də nisbətən 

kiçik olar.  

Baxılan əməliyyat mikroelektronikada ensiz ke-

çirici elementlərinin yaradılması üçün tətbiq oluna 

bilər. 

____________________________ 
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CREATION OF SMALL DIMENSIONAL STRUCTURES ON THE SURFACE  

BY LIQUID METAL ION SOURCE  
 

To create the small-size structure on the surface the nanodispersive phase of liquid metal source of Indium ions were 

used. For drawing a narrow line the needle of a source settled down near to a surface, and the substrate moved by means of 

piezostage. Characteristics of the offered way are discussed. 
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СОЗДАНИЕ МАЛОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ  

ПОСРЕДСТВОМ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ИОНОВ 

 
В данной работе для создания малоразмерных структур на поверхности использовалась нанодисперсная фаза 

жидкометаллического источника ионов индия. Для нанесения узкой линии игла источника располагалась вблизи 

поверхности, а подложка перемещалась посредством пьезостолика. Обсуждаются характеристики предложенного 

способа. 
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MƏSAMƏLİ Al2O3 MATRİSİNDƏ YETİŞDİRİLƏN NANOQURULUŞLU  

CdS-in RAMAN SPEKTRİ 

 

C.A. QULİYEV  

Azərbaycan MEA-nın H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 

Bakı şəh. AZ-1143, H. Cavid, 131 
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Təqdim olunan işdə məsaməli In2O3:Sn/Al2O3 matrisində yetişdirilən və müxtəlif temperaturlarda termiki işlənmiş na-
noquruluşlu CdS-in Raman spektrləri çəkilmiş və təhlili verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 150S-dən yuxarı temperaturlar-
da termiki işlənmiş quruluşların spektrlərində iki pik daha aydın nəzərə çarpır. Onlardan 476.8 sm-1-dəki pik Al2O3-ə aiddir. 

Digər 299 sm-1 piki isə CdS-ə xas olan 1LO pikinə uyğun gəlir.  
 

Açar sözlər: Raman spektri, nanoquruluşlar, CdS, Al2O3. 
PACS: 81.05.Rm, 81.16.Pr, 81.07-b, 82.45.Cc. 

 
GİRİŞ. 

 

Nazik təbəqəli polikristal  yarımkeçiricilərin 

müxtəlif elektronik və optoelektronik cihazlarında tət-
biqi böyük marağa səbəb olmuşdur. Hal-hazırda nazik 

təbəqələr elmi tədqiqat və bərk cisim texnologiyasında 

əsas yer tutur. Polikristal əsaslı qurğulardakı texnoloji 

maraq əsasən çox aşağı istehsal xərcləri ilə bağlıdır. 

II-VI qruplarda yerləşən yarımkeçiricilər arasında CdS 

polikristallik nazik təbəqəsi tipik materialdır. Kadmi-
um sulfid (CdS)- çox faydalı optoelektronik, pyezo-
elektronik və yarımkeçirici materialdır. CdTe, Cu2S və 

CuInSe2 kimi bir neçə yarımkeçirici ilə birgə pəncərə 

materialı kimi istifadə edilən geniş qadağan olunmuş 

zonaya malikdir (2.42eV). 
Bu işdə biz elektrokimyəvi üsulla çökdürülmüş 

nazik təbəqəli və nanoquruluşlu CdS-in optik xüsusiy-
yətlərinə baxacağıq. Tədqiq etdiyimiz nazik təbəqələ-
rin qalınlıqları 1.6, 1.8, 2.0 və 2.2 μm-dir. 
Nümunələrin xarakteristikaları “Nanofinder 30 Tokyo 

İnstruments” konfokal lazer spektroskopiya qurğusun-
da ölçülərək təhlil edilmişdir.  

CdS vürsit kristal quruluşa və C6V simmetriyası-
na malikdir. Hər bir hücrə 4 ədəd atomdan təşkil olu-
nub. Molekulların rəqslərinə tətbiq olunan qruplar nə-
zəriyyəsinə əsasən CdS-in Brillüen zonasının mərkə-
zində 9 ədəd optik budaqları mövcuddur. Bunlardan 

biri Raman və infraqırmızı aktiv olan bir ədəd A1 və 

bir ədəd ikiqat cırlaşmış E1 budağı, yalnız Raman ak-
tiv olan iki ədəd ikiqat cırlaşmış E2 budaqları və 2 

qeyri-aktiv B1 budaqlarıdır. E2 modundan fərqli ola-
raq, A1 və E1 budaqlarının hər ikisi polyar modalardır 

və müxtəlif tezlikli eninə optik (transverse - TO) və 

uzununa optik (longitudional - LO) fononlara parça-
lanmışdırlar [2]. Bu parçalanmanın səbəbi makrosko-
pik elektrik sahələrinin LO fononlarına təsiridir [1]. 

Zərrəciklərin ölçülərinin nanoölçülərə qədər 

azalması fonon momentinin seçim qaydasının pozul-
masıyla nəticələnir və maqnit momentləri l≠0 fononla-
rında Raman səpilməsinə öz payının verilməsinə im-
kan yaradır [3]. Beləliklə, bəzi yeni qadağan olunmuş 

rəqs modaları (akustik modalar – aşağı tezlik oblastın-
da və səthi optik modalar – yüksək tezlikli oblastlarda) 

nanoquruluşların struktur quruluşlardan, aşqarlardan, 

valent zonaların qarışığı və/ və ya qeyri sferik hən-
dəsəyə malik olmasından aşkarlanacaqdır. 

 
KRİSTALLARIN ALINMASI VƏ 

 EKSPERİMENTİN METODİKASI. 

 

Şüşə altlıq üzərinə radio tezlikli maqnetron toz-
landırma üsulu ilə In2O3:Sn çökdürülmüş və sonra isə 
kameranı açmadan həmin  çökdürülmüş In2O3:Sn üzə-
rinə alüminium tozlandırılmışdır. Daha sonra isə elek-
trokimyəvi üsulla Al təbəqəsi anodda oksidləşdirilərək 
məsaməli Al2O3 qatı yaradılmışdır. Elektrokimyəvi 
çökdürmə üsulu ilə anodda oksidləşdirilmiş alümini-
um oksid məsamələrində və eləcə də şüşə/In2O3:Sn 
üzərində CdS çökdürmək üçün Etilen-glikolda 
T=130S temperaturunda həll olunmuş 0.2М CdCl2, 
0.02М S8, və 0.1МNH4Cl tərkibli susuz məhluldan 
istifadə olunmuşdur. Elektrokimyəvi çökdürmə Т=90-
100S-də potensiostatik rejimdə aparılmışdır. 

J=15mA/sm2 cərəyan sıxlığında, t=10-100 san çök-
dürmə müddətində elektrolit müntəzəm olaraq qarışdı-
rılmışdır. Çökdürülmə prosesindən sonra, CdS-in 
amorf fazasının ləğv olunması üçün təbəqənin səthi 
t=20san müddətində 10%-li HCl məhlulunda həll 
olunur. Daha sonra təbəqə t=20-30 san müddətində 
T=4500S dərəcəsində hava mühitində termiki 
qızdırılır. 

 

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR. 

Həcmi CdS kristallarının tipik Raman spektri şə-
kil 1-də göstərilmişdir. Şəkil 2-də isə aldığımız CdS 

nazik təbəqələrinin otaq temperaturunda ölçülmüş Ra-
man spektri təqdim edilmişdir.  

Şəkil 1-də görünən modalar vürsit quruluşlu 
CdS-ə xasdır. Bunlar: B2 simmetriyalı 212 sm

-1-də, A1 
simmetriyalı eninə optik modasında 234 sm

-1, E1 sim-
metriyalı 245sm

-1 və E2 simmetriyalı 252sm
-1 modlar-

dır. Bu spektrdə aprıcı (dominant) modlar eninə optik 

modunda olan 305sm-1 və 611sm
-1-də olan bunun 

overtonudur. Sonuncunun mövcud olması (611sm
-1), 

CdS Raman spektrinə xas olan uzununa optik fononla-
rın yetərincə yüksək intensivliyə malik olan overtonlar 

sırasıdır. Şəkil 2-dəki spektrdə CdS-ə xas olan bütün 

modaların mövcud olmasıyla yanaşı LO tezliyinin 

mailto:c.quliyev@physics.science.az
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305sm-1-dən 297sm
-1-ə və 611sm

-1-dən 594sm
-1-ə sü-

rüşməsi müşahidə olunur. CdS kristalında LO fononun 
sürüşməsi səthi optik fononların moda təsiri ilə əlaqə-
dardır. Səthi fonon modaları, zərrəciklərin ölçülərinin 

həyəcanlandırıcı lazer işığın dalğa uzunluğundan kiçik 

olduqda müşahidə olunur. Adətən, kiçik zərrəciklərə 

xas olan modalar polyar kristallarda meydana gəlir. 
Şəkil 3-də 100-300S temperaturlarında termiki 

işlənmiş Al2O3/CdS quruluşların Raman spektrləri 

göstərilmişdir. Spektrlərdən göründüyü kimi, orada iki 
aydın görünən piklər (299 sm

-1 və 476.8 sm
-1

) möv-
cuddur. Göründüyü kimi, 150S-dən yuxarı tempera-
turlarda termiki işlənmiş quruluşların spektrində iki 

pik daha aydın şəkildə nəzərə çarpır. Onlardan 
476.8sm-1-dəki pik Al2O3-ə aiddir. Digər 299 sm

-1 piki 
isə yuxarıda göstrədiyimiz CdS-ə xas olan 1LO pikinə 

uyğun gəlir [2]. 

100S temperaturunda termiki işlənmiş qurulu-
şun spektrində isə yalnız Al2O3-ə xas olan pik möv-
cuddur. CdS-ə xas olan pik isə görsənmir. Bu cür 

strukturda CdS pikinin mövcud olmaması, bizim daha 

əvvəl Rentgen analizimizdə qeyd etdiyimiz [4-6] kimi 
CdS-in amorf vəziyyətdə olmasıdır. Raman spektrin-
dən göründüyü kimi termiki işlənmə temperaturunun 

artmasıyla CdS-in 1LO pikinin intensivliyi artır. 

Temperaturun artmasıyla pik bir qədər daha böyük 

dalğa ədədinə (qısa dalğalara) tərəf sürüşür. 1 LO 

Raman spektrinin aşağı tezlikli sürüşməsi CdS 

nanozərrəciklərinin ölçü effekti ilə ( yəni, kiçik 

kristallitlərdə və kiçik ölçülü strukturlarda ölçünün 

onların vibrasiya xassələrinə təsirindən) və Al 

matrisinin CdS qəfəsinə təzyiqindən əmələ gələn 

effektlərin birgə təsiri nəticəsidir.  

 

 
 

                                                   Şəkil 1. Həcmi CdS kristalının Raman spektri [3] 
 
 

 
 

Şəkil 2. Otaq temperaturunda d =1.6, 1.8, 2.0 və 2.2μm qalınlıqlarında CdS nazik təbəqələrinin Raman spektri. 
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                        Şəkil 3. 100, 200 və 3000C temperaturlarında termiki işlənmiş nümunələrin Raman spektri 
 
Raman sürüşməsinin (Raman shift) ~300sm-1 

qiymətində heksaqonal modifikasiya CdS -ə xas olan  
birinci tərtib optik  uzununa fonon (1LO) modasına 

cavab verən, ~605sm-1 qiymətində isə   kubik (sfalerit)  
modifikasiyasıyalı CdS- ə xas olan  ikinci  tərtib optik  
uzununa optik fonon (2LO) modasına cavab verən 

piklər müşahidə olunur. Bu spektr,  bir tərəfdən, 
rentgen difraktoqrammaların təhlili  əsasında CdS-n 
kristallik quruluşu barəsində  alınan nəticələri bir daha 
təsdiq edir, digər tərəfdən isə, piklərin intensivliklərin 
müqayisəsi əsasında heksaqonal və kubik fazaların 

miqdari nisbəti haqda məlumat verir. 
_______________________________________________________________________ 

 

[1] Piao Liu, Vijay P. Singh, Carlos Jarro et al., 
Nanotechnology, 2011, v.22, № 14, pp.1-9 

[2] S.K. Panda,S.  Chakrabarti, A. Ganguly, at al.. 
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 
2005, v. 5, № 3, March, pp. 459-465 

[3] J. Trajić,M. Gilić,N.Romčević et al.., Science 
of Sintering, 2015, v. 47, N 2, pp. 145-152 

[4] Sh.O. Eminov, E.K. Huseynov, Kh.D. Jalilova 

et al.. AJP, “Fizika”, 2014, №4, p.9-14 

[5] A.Ş Əliyev,Ş.Q.  Eminov, N.Ş. Sultanova və b., 
Azərb. MEA Kimya Problemləri, 2016, №2, 

s.139-145 
[6] Ш.О. Эминов., Э.К. Гусейнов, Х.Д. Джали-

лова и др., AMEA  xəbərləri Fizika-texnika və 
riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və 
astronomiya 2015 №2, s.72-76 

 

J.A. Guliyev  
 

RAMAN SPECTRUM OF NANOSTRUCTURED CdS GROWN IN POROUS Al2O3 MATRIX 
 

In this work, were analyzed the Raman spectra of nanostructured CdS produced in porous In2O3:Sn/Al2O3 matrix at 
different temperatures. It has been established that at temperatures above 150C two peaks are more clearly seen in the 
spectra of thermally modified structures. One of them 476.8 cm-1 belongs to peak Al2O3. Another 299 cm-1 peak is 
compatible with the 1LO peak at CdS. 
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РАМАНОВСКИЙ СПЕКТР НАНОСТРУКТУРНЫХ CdS, ВЫРАЩЕННЫХ В ПОРИСТOЙ 

МАТРИЦЕ Al2O3 
 

В настоящей работе были проанализированы Раман спектры рассеяния нанокомплекса CdS, выращенного в 

пористой матрице In2O3:Sn/Al2O3 при различных температурах. Установлено, что при температурах выше 150 С два 

пика более четко видны в спектрах термически модифицированных структур. Из них 476,8 см-1 относится к пику 

Al2O3. Еще один пик 299 см-1 совместим с пиком 1LO при CdS. 
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ELEKTRİK QAZBOŞALMALARININ TƏSİRLƏRİNƏ MƏRUZ  QALAN POLİMER 

MATERİALLARIN SƏTHİNDƏ VƏ HƏCMİNDƏ REALLAŞAN  
PROSESLƏRİN TƏHLİLİ 
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Temperatur və kimyəvi təsirlərdə kəskin məhdudiyyətlərə malik olan materiallar halında, səthlərin  modifikasiyası pro-
seslərində aşağı temperaturlu qeyri-taraz elektrik qazboşalmalarının təsirlərindən geniş istifadə olunur. Elektrik təsirləri 
vasitəsilə materialların səthlərinin modifikiyasının perspektivliyi; - səthlərdə yükdaşıyıcıların enerjisindən məqsədəuyğun şə-
kildə istifadə edilməsinin mümkünlüyü, qazboşalmasının yaratdığı müəyyən kimyəvi aktiv ionların səthə yönəldilməsi im-
kanları, qazın temperaturunun yüksək olmaması, qızdırılmasına sərf olunan enerjinin iqtisadi səmərəliliyi ilə təmin olunur.   
 
Açar sözlər: qazboşalması, polimer, səth, rentgenoqram, deformasiya, böyük period, fiziki-kimyəvi xassə, struktur, 
dielektrik, elektrofizika, izolyasiya, sferolit, fibril. 
UOT: 539.26 

 
Aşağı molekullu birləşmələrdən fərqli olaraq 

yüksək molekullu birləşmələrdə, ölçüsü 3-5Ǻ
 olan, 

atomlararası məsafədən başqa, ölçüsü 50-1000 Ǻ olan 
böyük təkrarlanma periodu da müşahidə olunur və bö-
yük period materialın emal texnologiyasının termodi-
namik parametrlərdən həssas asılı olaraq dəyişir. Di-
gər tərəfdən məlumdur ki, materialların elektrofiziki 

və digər xassələri onların kimyəvi tərkibindən və fizi-
ki strukturundan asılıdır, eyni kimyəvi tərkibə malik 
polimer müxtəlif struktura malik olduqda, müvafiq 

olaraq müxtəlif xüsusiyyətlər də nümayiş etdirirlər. 
Polimer material bir ox istiqamətində deformasi-

ya prosesinə məruz qaldıqda materialın hər iki bərki-
dilmiş tərəfində əvvəlcə ensiz hissə əmələ gəlir və de-
formasiya artdıqca, bu ensiz hissə nümunə boyunca 
yayılır. Ensiz hissənin əmələ gəlməsi materialda rekri-
stallizasiya prosesinin başlanmasına təsadüf edir. En-
siz hissənin tədqiqindən alınmış nəticələr polimerin 
deformasiyasının sonunda formalaşan strukturun mü-
əyyənləşdirilməsində əsas qəbul edilə bilər.  

Polimer materialın strukturu isti preslənmənin 
təzyiq və temperaturundan, kristallaşma sürətindən və 
temperaturundan asılı olaraq formalaşır. Məsələn, əri-
mə temperaturuna yaxın temperaturlarda hazırlanan və 
otaq temperaturunda kristallaşan polimerlərdə sferolit-
lər böyük ölçülərə, ərimə temperaturunda preslənən və 
alçaq temperaturda kristallaşan polimer nümunələrin-
də isə sferolitlər kiçik ölçülərə malik olurlar, və bu 
halda materialın sıxlığı bütün nöqtələrdə təqribən eyni 
qiymətə malik olur və materialı bircinc hesab etmək 
olar. Birinci halda isə materialın müxtəlif hissələrində 
sıxlıq müxtəlif olduğundan, materialda qeyribircincli-
lik müşahidə olunur. 

Çoxsaylı tədqiqat işlərinin [1-6] nəticələrindən 
məlumdur ki, müxtəlif elektirik keçiriciliyinə və digər 
fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malik olan materialların 

əsas xüsusiyyətlərini bu və ya digər istiqamətdə dəyis-
mək, materiallara yeni xüsusiyyətləri aşılamaq məqsə-
di ilə mexaniki, temperatur, kimyəvi və fiziki təsirlər-
dən müasir texnoloji proseslərdə geniş istifadə edilir. 
Göstərilən təsirlər vasitəsilə səthlərin modifikasiyası 

proseslərində, materiallarda elektrik yüklü vəziyyətlə-

rin əmələ gəlməsi, adsorbsiya, adgeziya xüsusiyyətlə-
rinin dəyişməsi, cilalanma, səthdə girinti-çıxıntıların 

əmələ gəlməsi, sərbəst radikalların yaranması, yeni 

qrup elementlərin əmələ gəlməsi, səthlərdə destruksi-
ya və molekullar arasında Van-der-Vaals fiziki qüvvə-
lərinin kovalent kimyəvi rabitələrlə əvəz edilməsi, ma-
teriallarda elektret hallarının yaranması, səthlərin ok-
sidləşməsi və digər kimyəvi reaksiyaların mümkünlü-
yü müşahidə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, temperatur və kimyəvi 
təsirlərdə kəskin məhdudiyyətlərə malik olan material-
lar halında, səthlərin  modifikasiyası proseslərində al-
çaq temperaturlu qeyri-taraz elektrik qazboşalmaları-
nın təsirlərindən geniş istifadə olunur. Elektrik təsirlə-
ri vasitəsilə materialların səthlərinin modofikiyasının 

perspektivliyi; -səthlərdə yükdaşıyıcıların enerjisindən 
məqsədəuyğun şəkildə istifadə edilməsinin mümkün-
lüyü, qazboşalmasının yaratdığı, müəyyən kimyəvi 
aktiv ionların səthə yönəldilməsi imkanları, qazın tem-
peraturunun yüksək olmaması, qızdırılmasına sərf olu-
nan enerjinin iqtisadi səmərəliliyi ilə təmin olunur.    

Polimerlər, şüşə və digər kimyəvi cəhətdən bir-
cins olan bəsit materialların səthlərində adgeziya pro-
sesinin tədqiqindən alınmış nəticələr, elektrik qazbo-
şalmalarının səthlərin aktivləşdirilməsində tətbiqinin 
effektivliyini təsdiq etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu istiqamətdə yerinə yetirilən elmi-tətqiqat işlərində 
müsbət texniki nəticələr əldə edilməsinə baxmayaraq, 
“elektrik qazboşalması və material” qarşılıqlı təsirində 
reallaşan fiziki-kimyəvi proseslərin mexanizmlərinin 
aydınlaşdırılmasında mövcud olan bir sıra məsələlərin 
birqiymətli həlli, bu istiqamətdə yeni-yeni tədqiqatla-
rın yerinə yetirilməsini tələb edir. Bu baxımdan, bəsit 
və mürəkkəb tərkibli materialların səthlərinin elektrik 
qazboşalmalarının təsirləri vasitəsilə aktivləşdirməyin 
tədqiqinin vacibliyi və aktuallığı təmin olunur.  

Səyriyən elektrik qazboşalmasının polimer die-
lektriklərin səthlərinə təsirinin tədqiqində [40, 41], po-
limerin səthində sərbəst radikalların, yeni qrup ele-
mentlərin və səthdə elektrik yüklərinin cəmlənməsi ilə 
əlaqədar olaraq səthi aktiv mərkəzlərin əmələ gəlməsi 
qeydə alınmışdır ki, belə mərkəzlərin əmələ gəlməsi 
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səthin adgeziya xüsusiyyətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, qazboşalması-
nın təsir müddəti və cərəyan sıxlığının yüksək qiymət-
lərində, bəzi hallarda, qazboşalmalarının təsiri səthin 
aktivliyinə mənfi təsir göstərir. Ədəbiyyatda müəlliflər 
bunu qazboşalmasının təsiri nəticəsində səthin kifayət 
qədər qızması ilə əlaqələndirirlər, belə ki, yuksək tem-
peraturlarda sərbəst radikalların yürüklüklərinin yük-
səlməsi onları ləğv etmiş olur və diffuziya prosesləri-
nin nəticəsində polimer materialların həcmində alçaq 

molekullu birləşmələrin səthə çıxması ilə səthin aktiv-
liyi azalmış olur. 

Yüksək enerjili zərrəciklərin və elektromaqnit 
şualanmalarının polimer materiallara kompleks təsiri 
öyrənilərək müəyyən edilmişdir ki, sərbəst radikallar 
materialın 60 mkm-a qədər qalınlığı olan səthində 
əmələ gələ bilir. Müəlliflər göstərirlər ki, sərbəst radi-
kallar səyriyən qazboşalmasının vakuumda ultrabə-
növşəyi şüalanmasının nəticəsində əmələ gəlirlər, yük-
lü zərrəciklərin təsiri isə səthin dağılmasına səbəb 
olur.  

Digər tədqiqatlarda [8-11] müəlliflər belə hesab 
edirlər ki, polimerin səthində sərbəst radikalların 

əmələ gəlməsi səthin elektronlarla bombardman edil-
məsi ilə əlaqədardır.          

Tədqiqat işlərinin müəllifləri, polimer, şüşə və 
digər materialların səthlərinin modifikasiya prosesində 
ionların və ultrabənövşəyi şüalanmasının müsbət və 
mühüm  əhəmiyyət kəsb etməsi qənaətinə gəlirlər. Tac 
boşalmasının təsiri halında, əsas təsir faktoru olaraq, 
yüklü zərrəciklərin və oksigen atomlarının təsirləri 
həlledici hesab olunur. Metal təbəqənin polimer mate-
rialının səthində adgeziyasının yüksəlməsi, səyriyən 
qazboşalmasının təsiri nəticəsində polimerin səthində 
infraqırmızı  spektroskopiya ilə qeydə alınmış, oksid-
ləşmə reaksiyaları ilə izah olunmuşdur. Arakəsmə və 
tac növ elektrik qazboşalmalarının təsirləri oksigen 
mühitində yerinə yetirildikdə, adgeziya daha yüksək 
qiymətlərə malik olmuşdur.  Bir sıra tədqiqat işlərində 
qeyd olunur ki, polimer-dielektriklərin səthi adgeziya 
aktivliyinin yüksəlməsi, elektrik təsirləri zamanı səth-
lərdə elektrik yüklərinin toplanması ilə əlaqədar olur. 
Müəlliflər səyriyən qazboşalmasının polimer material-
ların səthində təsirini tədqiq edərək, səthin aktivləşmə-
sini səthdə elektrik sahəsinin təsiri nəticəsində polyar 
qrupların oriyentasiyası və səthi yüklərin yenidən pay-
lanması hesabına səthdə elektron quruluşunun forma-
laşması ilə əlaqələndirirlər. 

Qazboşalmanın polimer materiallara təsirləri flü-
or tərkibli qaz mühitində yerinə yetirildikdə, mühitdə 
mənfi ionların əmələ gəlməsi və parcalanması nəticə-
sində dielektrikin potensial çuxurlarında elektronların 

toplanması və materiallarda davamiyyətli zaman müd-
dətində saxlanılan elektret xüsusiyyətlərinin əmələ 
gəlməsi qeydə alınmışdır. 

Bir sıra tədqiqatlarda, qazboşalmasının növün-
dən, təsir mühitindən və təsir obyektinin fiziki-kimyə-
vi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, qazboşalmalarının 

təsirləri vasitəsilə səthlərin aktivləşdirilməsində müx-
təlif hallarda, müxtəlif mexanizimlərin reallaşması, bir 

qiymətli olaraq müəyyənləşdirilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, son illərin tədqiqatları-

nın nəticələrindən məlum olmuşdur ki, polimer-die-

lektrik materialların bir sıra mexaniki, optik, elektrofi-
ziki və sairə xüsusiyyələri materiallarda molekullar 
toplusunun əmələ gətirdiyi fiziki strukturlar ilə sıx 

bağlı olur. Eyni zamanda, müəyyən edilmişdir ki, poli-
merlərdə müəyyən strukturların formalaşması və on-
ların mühüm elektrofiziki xüsusiyyətləri polimerlərin 
hazırlanma texnologiyasında ardıcıl yerinə yetirilən 
proseslərdə tətbiq olunan temperatur, təzyiq bir ox is-
tiqamətində deformasiyaya uğradılmış materiallar ha-
lında, deformasiya sürəti, deformasiyanın dərəcəsi və 
sair faktorlardan asılı olur. Əsasən, rentgenstruktur və 
elektron mikroskopu vasitəsilə aparılan tədqiqatların 

nəticələrindən məlum olmuşdur ki, xətti quruluşlu po-
limer materiallar polikristallik struktura malik olaraq, 
sferolit, dendrit, aksilit, edrit kimi struktur elementlə-
rindən təşkil olunur. 

Ədəbiyyatda xətti quruluşa malik olan polimer 

materiallarında, müxtəlif təsir faktorlarını nəzərə ala-
raq, strukturların formalaşması məsələlərinə baxılmış-
dır. Müəyyən edilmişdir ki, polimerlərin hazırlanma 

texnologiyasının parametrlərini dəyişməklə material-
larda bu və ya digər strukturları formalaşdırmaq müm-
kün olur. 

Ədəbiyyatda [7] amorf-kristallik quruluşa malik 

olan, müxtəlif termodinamik rejimlərdə emal olunmuş 

materialların böyük və kiçik bucaqlarda rentgeno-
qramları əks olunmuşdur (şəkil1-4). 

Şəkil 1a-da amorf-kristallik quruluşa malik bir 

ox istiqamətində, T=80C temperaturda, dartılma de-
formasiyasına məruz qalan, qalınlığı 1,2mm olan yük-
sək təzyiqli polietilen materialının, nümunələrindən, 
böyük və kiçik bucaqlarda, alınmış rentgenoqram ve-
rilmişdir. Şəkil 1b və 1c-də isə nümunənin uyğun ola-
raq 20% və 30% otaq temperaturunda, əlavə de-
formasiyaya uğramış nümunələrinin rentgenoqramları 

təqdim olunmuşdur. 
Şəkil 2a-da poliamid-6 polimer materialının bir 

ox istiqamətində deformasiya olunmuş nümunəsinin 
rentgenoqramı təqdim olunur. Şəkil 2b-də bu nümunə-
nin əlavə 30% deformasiyasına uyğun rentgenoqramı 

verilmişdir. 
Şəkil 3a-da orta təzyiqli, 40Mrad γ şüaları vasitə-

silə şüalanmış, polietilen materialının böyük və kiçik 

bücaqlarda rentgenoqramı təqdim olunur. Şəkil 3b-də 
isə bu nümunənin 40% deformasiyasına uyğun rentge-
noqramı verilmişdir. 

Şəkil 4a-da bir ox istiqamətində otaq temperatu-
runda, dartılma deformasiyasına məruz qalan, yüksək 
təzyiqli polietilen materialının nümunələrindən alın-
mış rentgenoqramlar təqdim olunur.       

Şəkil 4b və 4c-də bu nümunələrin deformasiya 
oxuna nəzərən iti bucaq istiqamətində yenidən uyğun 

olaraq 30% və 60% deformasiya olunmuş nümunələri-
nin uyğun rentgenoqramları verilmişdir. 

Şəkil 5-8-də ədəbiyyatda [7] amorf-kristallik 
struktura malik olan, müxtəlif termodinamik rejimlər-
də emal olunan polimer materialların böyük və kiçik 

bucaqlarda rentgenoqramları və materialları əks etdi-
rən model təsvirləri verilmişdir.   

Rentgenoqramların analizindən məlum olunmuş-
dur ki, molekullar toplusunun əmələ gəldiyi, ölçüləri 
100-300Ǻ olan, böyük təkrarlanma periodunun ölçü-
ləri və forması nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişə bilir. 



ELEKTRİK QAZBOŞALMALARININ TƏSİRLƏRİNƏ MƏRUZ  QALAN POLİMER MATERİALLARIN SƏTHİNDƏ VƏ...  

39 

Deformasiya prosesində böyük periodun deformasiya-
sı və sonrakı deformasiyalarında əhəmiyyətli struktur 
dəyişiklikləri baş verərək, nəhayətdə köhnə struktrun 
dağılması və yeni struktura keçməsi müşahidə edilir. 

Beləliklə, polimer nümunələrin hazırlanma tex-
nologiyasını dəyişməklə müxtəlif quruluşa və uyğun 

olaraq fərqlənən fiziki xüsusiyyətlərə malik material-
lar əldə etmək olar. 

Ədəbiyyatda, müxtəlif fiziki quruluşa malik, 
tərkibində müxtəlif miqdarda silikagel olan polivini-

lidenftorid materialına elektrik qazboşalmaları və güc-
lü  elektriksahələri vasitəsilə  təsir  etdikdə,  material-
larda  elektrik  yüklərinin toplanmasının fiziki mexa-
nizmi araşdırılmışdır. 

Tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, elektrik 

qazboşalmalarının təsirlərinə məruz qalan polimer ma-
teriallarda yüksək səthi sıxlığa malik olan elektrik 

yükləri cəmlənir və bu yüklər, əsasən materialın daha 

defektli hissəsi olan amorf oblastlarında yerləşir.  

 

 
 

Şəkil 1. Polietilen materialının deformasiya prosesinin rentgenoqramları a)  ε=200%; b) ε=220%; c) ε=230% [7]. 
             
 

 
 

Şəkil 2. Polikaproamid materialının deformasiyasının rentgenoqrammaları: a) ε=250%, b) ε=280% [7]. 
 

 
Şəkil 3. 40 Mrad γ şüaları ilə şüalanmış PE-in rentgenoqramları a) ε =170%, b) ε =210% [7].  
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Şəkil 4. Polietilen materialının c oxuna nəzərən iti bucaq altında deformasiya prosesinin rentgenoqrammaları  
            a) ε =200%; b) ε =230%, c) ε=260% [9]. 

 

 
Şəkil 5. Polimer materialların böyük və kiçik bucaqlarda rentgenoqramları [7]. 

 
Şəkil 6. Deformasiyaya məruz qalan polimerlərin rentgenoqramları [7]. 

 

                            
Şəkil 7. Polimerlərin modelləri [7]. 

c 
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Şəkil 8. Polimer materialın bir ox istiqamətində deformasiya prosesinin struktur təsəvvürü [28]. 
 

Qeyd olunur ki, materialların kristallaşma dərə-
cəsi azaldıqca toplanan yüklərin miqdarı çoxalır. Təd-
qiqatlarda, materiallarda toplanan yükün materialın 

hazırlanma temperaturundan, təzyiqindən və digər pa-
rametrlərdən asılılıqları öyrənilmişdir. Tədqiqatların  

yekununda, alınmış nəticələrə əsaslanaraq, material-
larda cəmlənən elektrik yükünün miqdarının material-
larda molekullar toplusunun əmələ gətirdiyi struktur-
lardan asılılığı qeyd edilmişdir. Bu asılılıqların öyrə-
nilməsi materialların elektrofiziki xassələrini idarə et-
məyə imkan yaradır. 

Yuxarıda qeyd edilənlərdən məlum olur ki, çox 

mürəkkəb fiziki və spesifik kimyəvi  quruluşa malik 

olan, xarici təsirlərə qarşı yüksək həssaslıq nümayiş 

etdirən polimer materialların mühüm xassələrinin aş-
kar edilməsi geniş çərçivədə, müxtəlif aspektlərdə, sis-
tematik şəkildə, kompleks nəzəri-təcrübi tədqiqatların 

aparılmasını tələb edir. 
Qeyd edildiyi kimi müasir elmin digər sahələrin-

dən fərqli olaraq, polimer materialların texniki tətbiqi 
onların elmi əsaslarının inkişafını, zaman etibarı ilə, 
xeyli qabaqlayıb. Məhz bu səbəbdən, polimerlərin el-
mi cəhətlərinin hələ bu gün də çoxsaylı problemləri öz 

həllini gözləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, polimerlərin 
fiziki strukturlarının dəqiqləşdirilməsində, fiziki-kim-
yəvi və digər xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılmasında, 

xarici təsirlər nəticəsində struktur və xassə dəyişmələ-
rinin öyrənilməsində,“struktur-xassə” əlaqələrinin mü-
əyyənləşdirilməsində əldə edilən elmi nəticələrlə ya-

naşı bu sahədə bir sıra problemlərin həlli ədəbiyyatda 
mübahisəli şəkildə qalmaqdadır. 
 
NƏTİCƏ. 

 
Elektroizoləedici material kimi tətbiq olunan po-

limer materialların elektrik cəhətdən köhnəlmə proses-
lərinin mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi, mate-
rialların elektrik möhkəmliklərinin yüksəldilməsi, 
səthlərinin erroziyaya uğraması, səthlərin adgeziya, 
adsorbsiya, destruktiv emissiya, elektrik yüklərinin 
səthlərdə cəmlənməsi və s. bu kimi məsələlərin öyrə-
nilməsi günün aktual tədqiqat mövzuları olaraq, mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Yüksək gərginliklər texnikası və elektrotexnika 
sahəsində izolyasiya materialı kimi geniş tətbiq tapmış 

polimer-dielektrik materiallar istismar prosesində güc-
lü elektrik sahələrinin və elektrik qazboşalmalarının 

təsirlərinə məruz qaldığından, bu təsirlər nəticəsində 
materialların səthində və həcmində reallaşan fiziki-
kimyəvi proseslərin və materialların mühüm xüsusiy-
yətlərinin dəyişməsinin tədqiqi aktual mövzu olaraq, 

mühüm elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb edir.  
Beləliklə, ədəbiyyat məlumatlarından məlum 

olur ki, polimer materialların mühüm elektrofiziki xü-
susiyyətləri onların molekul toplularının əmələ gətir-
diyi fiziki strukturdan kəskin olaraq asılıdır. Polimer 

materialların fiziki strukturu isə onların emal texnolo-
giyasında tətbiq edilən parametrlərlə müəyyənləşir.  
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 IN THE VOLUME OF POLYMER MATERIALS SUBJECTED TO INFLUENCE OF ELECTRIC GAS 

DISCHARGES 
 

The analysis of the processes taking place on the surface and in the volume of polymer materials subjected to different 
types of external influences is carried out. It is revealed that electrophysical and mechanical properties of amorphous-
crystalline polymer materials are mainly defined by their permolecular structure.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ И В ОБЪЕМЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ 
 

В работе проведен анализ процессов, происходящих на поверхности и в объеме полимерных материалов, под-
вергнутых различным видам внешних воздействий. Выявлено, что электрофизические и механические свойства 

аморфно-кристаллических полимерных материалов во многом определяются их надмолекулярной структурой. 
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Qızıl, gümüş, alüminium və dəmir nanohissəciklərinin mexaniki xassələri vizual modelləri əsasında Genişlənmiş Hük-
kel metodu tətbiq etməklə öyrənilmişdir. Hesablamaların nəticələri göstərir ki, ölçüləri 1nm tərtibində olan metal nanohissə-
ciklərin mexaniki xassələri, təqribən həcmi metal materialların mexaniki xassələri kimidir. 
 
Açar sözlər: nanohissəcik, riyazi model, Genişlənmiş Hükkel metodu.  
PACS: 81.07.-b; 07.05.Tp; 03.67.Lx 
 

Metal tərkibli nanohissəciklərin mexaniki xassə-
lərinin kvant mexanikası metodları ilə öyrənilməsinin 

böyük əhəmiyyəti vardır. İşdə qızıl, gümüş, alümini-
um və dəmir nanohissəciklərinin mexaniki parametrlə-
rinin - sərtilik əmsalının, Yunq, sürüşmə, həcmi və 

möhkəmlik modullarının Genişlənmiş Hükkel metodu 
tətbiq etməklə hesablanmasına baxılmışdır. Atom or-
bitalları olaraq eksponensial xarakterli Qauss funksi-
yalarından istifadə olunmuşdur[1]. MO LCAO yaxın-
laşmasına əsasən Ui molekulyar orbitalları seçilən 

atom orbitallarının xətti kombinasiyası şəklində axta-
rılmışdır: 
 
                 𝑈𝑖 =  𝑐𝑞𝑖 ∙

𝑛
𝑞=1 𝜒𝑞            (1) 

 
Burada q - atom orbitallarıdır və məlum hesab olu-
nur. m - bazis funksiyaları kimi seçilən atom orbitalla-
rının sayıdır, cqi - naməlum əmsallarınının qiymətləri 

molekulyar orbitallar metodunun 
 
   𝐻𝑝𝑞 − 𝜀𝑖𝑆𝑝𝑞  𝑞 𝑐𝑞𝑖 = 0             (2) 
 
tənlikləri həll olunaraq tapılır. Hpq effektiv hamilton 
operatorunun matris elementləridir və Volfsberq  - 
Helmhols yaxınlaşmaları əsasında qiymətləndirilir. Spq 
örtmə inteqrallarıdır və Qauss funksiyaları bazisində 

analitik hesablanır. (2) tənlikləri həll olunaraq i  orbi-
tal enerjilərin qiymətləri tapılır. Bu qiymətlər əsasında 

nanohissəciyin bir sıra xassələri tədqiq oluna bilər. 
Nanohissəciyin elektronları ən aşağı enerji səviy-

yəsindən başlayaraq iki-iki səviyyələrdə yerləşdirilir 

və elektronlar tərəfindən tutulmuş ən yuxarı HOMO  və 

ən aşağı boş LUMO  molekulyar orbitallara uyğun 

enerjilər müəyyən olunur. Kupmans teoreminə əsasən 

nanohissəciyin ionlaşma potensialı Ip=-HOMO kimi ta-
pılır[1]. Nanohissəciyin tam elektorn enerjisi 
 

                 𝐸𝑛ℎ =  𝜀𝑖𝑖                (3) 
 
düsturu ilə hesablana bilər. Burada i-yə görə cəm elek-
tronlar olan molekulyar orbitallar üzrə aparılır. Nano-
hissəciyin qadağan olunmuş zonanın eni  Eg=LUMO  -
HOMO  kimi hesablana bilər.  

Nanohissəciyin stabilliyi [2-5] 
 

       


A

Anh EEE               
(4)

 
 

düsturu ilə hesablana bilər. Burada Enh nanohissəciyin 

tam elektron enerjisi, EA  isə bu nanohissəyə daxil olan 

atomun sərbəst halda tam elektron enerjiləridir. E>0 
olduqda material qeyri stabil, E<0   olduqda material 
stabil hesab olunur. 

Nanohissəciyin mexaniki xassələrinin öyrənilmə-
sində Yunq və möhkəmlik modullarının qiymətlərinin 

hesablanması vacib məsələdir. Yunq modulunun qiy-
mətini 

  𝑌 =
𝐹

𝑆
=

 ∆𝐸 

𝑟∙𝑆
,  𝐹 ≈

 ∆𝐸 

𝑟
          (5) 

 
düsturu vasitəsilə hesablana bilər. Burada Y -Yunq 
modulu, F– nanohissəciyi parçalamaq üçün qüvvənin 

qiyməti, E nanohissəciyin stabilləşmə enerjisinin 

qiyməti, S – nanohissəciyin en kəsiyinin sahəsidir, r - 
atomlar arası rabitənin uzunluğudur. Nanohissəciyin k 
sərtlik əmsalının[11], 𝐺 sürüşmə, K  həcmi elastiki və 
HN möhkəmlik modullarının qiymətlərinin hesabla-
ması üçün isə  [2, 6-10] -də verilən 

 
 

                        𝑘 =
𝑌∙𝑆

𝐷
,   𝐺 =

𝑌

2∙(1+𝜈)
, 𝐾 =

𝑌

3∙(1−2𝜈)
 , 𝐻𝑁 = 𝐺 ∙ 𝐴 ∙ 𝑒−𝐵∙𝑇                      (6) 

 
düsturlarından istifadə etmək olar. Burada  Puasson 
əmsalı [6], A sabit kəmiyyət olub nanohissəciklər üçün 

müəyyən təcrübi faktlar əsasında təyin olunur. A -nın 

qiyməti qızıl nanohissəciyi 0.09796644, qümüş nano-
hissəciyi üçün 0.14250885, alüminium nanohissəciyi 

üçün 0.026056 və dəmir nanohissəciyi üçün isə 

0.01440001. B eksponensial parametrinin qiyməti bü-
tün nanohissəciklər üçün  B=2.20410-3,  T=300K. 

Qurulmuş vizual modellər əsasında (2) tənlikləri 

həll olunmuş və Au16, Ag16, Al20 və Fe13 üçün  energe-
tik parametrlərin qiymətləri kompüterdə hesablanmış-
dır. Nəticələr cədvəl 1-də  verilmişdir. 
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Cədvəl 1. 
Au16, Ag16, Al20 və Fe13 üçün  energetik parametrlərin 

kompüterdə hesablanmış qiymətləri 
 

N Nanohissəcik HOMO   LUMO   E(a,v.) E ( a.v.) Ip(eV)
 

Eg(eV) 
1 Au16 -10,526821 -10,101949 -96,224832 -1,1940589 10,526821 0,4249 
2 Ag16 -7,04011 -6,702026 -79,662147 -0,5364766 7,04011 0,3381 
3 Al20 -6,800642 -6,800268 -24,54855 -1,6904780 6,800642 0,0004 
4 Fe13 -11,353132 -11,339492 -50,272706 -2,0017533 11,35313 0,0136 

 
Cədvəl 1-dəki qiymətlərə əsasən Au16, Ag16, Al20 və 

Fe13 nanohissəciklərinin mexaniki parametrlərinin - k 
sərtlik əmsalının [8], Y Yünq, G sürüşmə, 𝐾 həcmi 

elastiki və HN möhkəmlik modullarının [2, 6, 7] 
qiymətlərini hesablamaq olar. 

Au16 üçün stabilləşmə enerjisinin 
=1.194a.v.=5.19876110-18j , atomlararası rabitə 

uzunluğunun r=0.27537610-9m və ölçüsünü 
D=0.810-9m (şəkil 1),  en   kəsiyinin sahəsi                   

𝑆 = 𝜋 ∙  
𝐷

2
 

2

=  5.02655 ∙ 10−19m2 və F=1.88810-9N  
parçalama qüvvəsinin,  =0.47 Puasson əmsalının və 

A=0.09796644 qiymətlərini (5)-(6) düsturlarında nəzə-
rə alıb onların qiymətlərini hesablamaq olar. Nəticələr 

cədvəl 2-də verilmişdir.  
 Ag16 üçün stabilləşmə enerjisinin 

=0.536477a.v. =2.3357410-18j, atomlararası rabi-
tə uzunluğunun r = 0.2631210-9m və ölçüsünü 
D=0.8110-9m (şəkil 2), en kəsiyinin sahəsi                  

𝑆 = 𝜋 ∙  
𝐷

2
 

2

=  5.152997 ∙ 10−19m2 
və             

F=8.87710-9N parçalanma qüvvəsini,  = 0.225 
Puasson əmsalının A=0.14375009 qiymətlərini (5)-(6) 
düsturlarında nəzərə alıb onların qiymətlərini hesabla-
maq olar. Nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.  

Al20   üçün    rabitə   enerjisinin 
=1.690478296 a.v. = 10-18j atomlararası rabitə 
uzunluğunun r =0.23600410-9m və ölçüsünü 
D=0.8610-9m (şəkil 3),   en   kəsiyinin  sahəsi 

𝑆 = 𝜋 ∙  
𝐷

2
 

2

=   5.8088048 ∙ 10−19m2 
və                

F=3.11910-8N  parçalanma qüvvəsini,  =0.345  
Puasson əmsalının və A=0.026056  qiymətlərini (5)-
(6) düsturlarında nəzərə alıb onların qiymətlərini 

hesablamaq olar. Nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.  
Fe13 üçün rabitə enerjisinin 

=2.001753307a.v.=10-18j, atomlararası rabitə 

uzunluğunun r =0.24287310-9m və ölçüsünü 
D=0.66510-9m (şəkil 4), en kəsiyinin sahəsi                 

𝑆 = 𝜋 ∙  
𝐷

2
 

2

=  3.47323 ∙ 10−19m2 və F=3.58810-8N  
parçalanma qüvvəsini,  =0.29  Puasson əmsalının və 

A=0.01440001 qiymətlərini (5)-(6) düsturlarında nəzə-
rə alıb onların qiymətlərini hesablamaq olar. Nəticələr 

cədvəl 2-də verilmişdir.  
Mötərizə daxilində verilmiş qiymətlər həmin kə-

miyyətlərin digər üsulla hesablanmış qiymətləridir. 
Brijesh K. Pandey və Ratan L. Jaiswal tərəfindən ve-
rilmiş metodika [8] ilə ixtiyari ölçülü (D) nanohissəcik 

üçün mexaniki parametrlərin qiyməylərini hesablamaq 

mümkün deyildir. 
 

Cədvəl 2.  
Au16, Ag16, Al20 və Fe13 üçün  mexaniki parametrlərinin hesablanmış qiymətləri 

 
№ sıra 

nömrəsi 
Nano-
hissəcik 

Sərtlik 

əmsalı 
N/m 

Sürüşmə 

modulu (GPа) 
Həcmi elastiki 

modul (GPа) 
Yunq modulu 
(GPа) 

Möhkəmlik 

modulu(GPа) 

1 Au16 23.598 12.77 208.7 37.56 (8.19) 0.6461 
2 Ag16 10.959  7.031 10.44 17.23  (11.272) 0.5218  
3 Al20 36.263 19.96 57.73 53.69 0.2685 
4 Fe13 53.961 40.05 82 103.3 0.2977 

 

 
 

Şəkil 1. Qızıl nanohissəciyinin vizual modelləri: (a - xətt,  b - xətt və kürələrlə, c- kürələrlə). 
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Şəkil 2. Ag16 gümüş nanohissəciyinin vizual modelləri: (a - xətt,  b - xətt və kürələrlə, c- kürələrlə). 
 

 
 

Şəkil 3. Al20  nanohissəciyinin vizual modelləri: (a - xətt,  b - xətt və kürələrlə, c- kürələrlə). 
 

 
 

Şəkil 4. Fe13 nanohissəciyinin vizual modelləri: (a - xətt,  b - xətt və kürələrlə, c- kürələrlə) 
 
NƏTİCƏ. 

 
Qızıl, gümüş, alüminium və dəmir nanohissəcik-

lərinin mexaniki xassələri genişlənmiş Hükkel metodu 

istifadə etməklə öyrənilmişdir. Hesablamaların nəticə-
ləri göstərir ki, ölçüləri 1nm tərtibində olan metal 

nanohissəciklərin mexaniki xassələri, təqribən həcmi 

metal materialların mexaniki xassələri kimidir. Alın-
mış nəticələr kvant mexaniki təsəvvürlərə uyğundur. 

Belə ki, nanohissəciklərin ölçülərinin kiçillməsi nəti-
cəsində atomlar arası itələmə qüvvələri, cəzbetmə 

qüvvələrinə nəzərən üstünlük təşkil edir. 
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STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF SOME METAL -CONTAINING NANOPARTICLES 
 
Mechanical properties have been studied using the Extended Hukkel method based on the visual models of gold, silver, 

aluminum and iron nanoparticles. The results show that the mechanical properties of smal (~ 1 nm) metal nanoparticles are 
the same as the mechanical properties of metal materials. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХСВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ 

НАНОЧАСТИЦ  
  

Механические свойства были изучены с использованием расширенного метода Хуккеля, основанного на 

визуальных моделях наночастиц золота, серебра, алюминия и железа. Результаты показывают, что механические 

свойства мелких (~ 1 нм) металлических наночастиц почти совпадают с механическими свойствами металлических 

материалов. 
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Məqalədə göstərilmişdir ki, kvant informasiya daşıyıcısı olan qubit yük-dalğa sıxlıqlı dielektrik fazadakı yüksək spin-

orbital qarşılıqlı təsirinə malik materiallarda yarana bilər. Müəyyən bir telin üzərinə bəlli məsafələrdə kontaktlar qoyularaq, 
bu kontaktlara elektrik potensialı verməklə kimyəvi potensial dəyişir və nəticədə elektrik potensialı verilən hissədə Mayorana 
fermionu olmur, bu da, 0 qubitinə uyğun olur. Elektrik potensialı verilməyən hissələrdə Mayorana fermionları olduğu üçün 1 

qubit yaranır. Nəticədə, bir teldə istənilən informasiyanı kodlaşdırmaq mümkün olur. Maqnit sahəsi, spin-orbital qarşılıqlı tə-
sir sabiti və kimyəvi potensial kimi parametrlərin uyğun qiymətlərində kvazi birölçülü telin uclarında Mayorana fermionları 

yaranır. Xarici təsir vasitəsi ilə hər hansı seçilən telə elektrik potensialı verilərək, bu teldəki Mayorana fermionu yox edilir. 
Bununla da tellərdə 0 və ya 1 qubitləri yaradaraq istənilən informasiyanı kodlaşdırmaq olur. 

 
Açar sözlər: Mayorana fermionları, qubit, tunel keçiriciliyi, hal sıxlığı, sıfır-sürüşmə anomaliyası 
PACS: 74.78.-w, 71.10.Pm, 71.70.Ej, 74.50.+r 
 
GİRİŞ. 
 

Son zamanlar informasiya daşıyıcısı və yaddaşda 

qoruyucu olaraq Mayorana fermionlarından istifadə 
olunması təklif olunmuşdur [1, 2]. Mayorana fermionu 
anlayışını ilk dəfə olaraq, 1937-ci ildə italyan alimi 
Ettore Mayorana elmə daxil etmişdir. Mayorana zərrə-
ciyi öz anti-zərrəciyi ilə eyni olub, normal fermionun 
“yarısı” və sıfır enerjili zərrəcik şəklində əmələ gəlir. 
Kütləsi və spini isə normal fermionla eyni olan zərrə-
cikdir. Mayorana fermionlarının kvant informasiyası 

daşıyıcıları olması üçün aşağıdakı şərtləri ödəməlidir: 
 bir qubitin yaranması (|0> və |1> səviyyələri); 
 Mayorana fermionlarının yerlərini dəyişərək infor-

masiyanın ötürülməsi; 
 İnformasiyanın qorunması və informasiyanın öl-

çülməsi. 

Qeyd edək ki, zona mərkəzindəki sıfır enerjili 

Mayorana halları təcrübi olaraq Mourik və başqaları 
[3] və Das və başqaları [4] tərəfindən verilmiş işlərdə 
müşahidə edilmişdir. Mourik və başqaları tərəfindən 
verilmiş təcrübədə InAs, InSb teli ifratkeçirici təbəqə 
ilə təmas nəticəsində topoloji ifratkeçirici fazaya keç-
diyində sıfır nöqtəsində Mayorana fermionları meyda-
na çıxır və sıfır-sürüşmə anomaliyası da görünür. İf-
ratkeçirici teldə sıfır-sürüşmə anomaliyasının nəzəri 
olaraq öyrənilməsi bu məqalədə araşdırılmışdır. 

 
SIFIR-SÜRÜŞMƏ ANOMALİYASI VƏ HAL  
SIXLIĞI. 
 

𝜓+ =  𝑐𝑘 ,↑
+ 𝑐𝑘 ,↓

+ 𝑐
𝑘−

𝐺

2
,↓

+ −𝑐
𝑘−

𝐺

2
,↑

+   bazis vektoru şək-

lində seçilmiş dalğa funksiyasına əsasən Hamilton 
operatoru aşağıdakı şəkildə verilir:  

    

                                        𝐻 𝑀𝐹 =   𝜓+ℋ 𝜓 + 𝜉𝑘 + 𝜉
−𝑘+

𝐺

2
 
 +

2

𝑉
 𝛥 2

0<𝑘<
𝐺

2

                                 (1) 

 
Burada 𝜖𝑘 = −2𝑡 cos 𝑘𝑑  ilə 𝜉𝑘 = −2𝑡 cos 𝑘 − 𝜇  və 
𝜇  Fermi enerjisidir. Yarı dolmuş olduqda 𝜇 = 0  və 
bir-zərrəcik halında 𝜉

𝑘−
𝐺

2

= −𝜉𝑘  elektron-deşik sim-

metriyası reallaşır. Elektron-deşik nizam parametri 

Δ𝜍 =
𝑉

𝑁
  𝑐

𝑘−
𝜍

2

+ 𝑐𝑘 ,𝜍  0<𝑘<
𝐺

2

 

kimi təyin olunur. Verilmiş 

Hamilton operatoru üçün enerji spektri aşağıdakı kimi 

hesablanır: 

 

                      𝐸2 = 𝜉𝑘
2 + 𝛾2 sin2 𝑘 +  Δ 2 + 𝜔𝑧

2 ± 2 𝜉𝑘
2𝛾2 sin2 𝑘 + 𝜔𝑧

2 Δ 2 + 𝜉𝑘
2𝜔𝑧

2     (2) 

  
Payerls qadağan zolağında sıfır enerjili Mayorana halı 

tunel təcrübələrində təcrübi olaraq aşkar edilə bilər, 
burada tunel keçiriciliyi tək-zərrəcikli hal sıxlığı 
𝜌 , 𝑇  vasitəsi ilə ifadə edilir: 
 

                                     𝛿𝐺 𝑉,𝑇 

𝐺(0) =  
𝑑

4𝑇

𝛿𝜌   

𝜌(0)  
1

cosh 2 −𝑒𝑉

2𝑇

+
1

cosh 2 +𝑒𝑉

2𝑇

 
∞

−∞
                                        (3) 

     
(3) bərabərliyində T=0 kimi nəzərə alsaq, onda ifadə 
aşağıdakı şəkildə yazılır: 
 

              𝛿𝐺  

𝐺(0) =
 𝜌 ,0 −𝜌(0) 

𝜌(0) =
𝛿𝜌   

𝜌(0) ,          (4) 
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Burada (0) aşqarsız sistemin hal sıxlığıdır. Hal sıxlığı 

isə növbəti bərabərlikdən tapılır:  
 

          𝜌  =  
𝑑𝑘

2𝜋
 𝛿 − 𝐸𝑛 𝑘  𝑛

𝜋

−𝜋
         (5) 

 
Burada (2) bərabərliyi ilə n =1, 2, 3, 4 qiymətlərində 
verilən 𝐸𝑛 𝑘  enerji spektridir. Delta funksiyası Lo-
rens funksiyası 𝛿 − 𝐸𝑛 𝑘  =

𝜂

  −𝐸𝑛  𝑘  2+𝜂2 
 ilə 

əvəzetmə metodu ilə ədədi hesablamalar üçün uyğun 

şəklə gəlir 𝜂  elastik olmayan səpilmə prosseslərin    
tezliyidir. Zonanın mərkəzində Mayorana kvazizərrə-

ciklərinin formalaşması hal sıxlığının 
𝛿𝜌   

𝜌 0  nisbi qiy-

mətində görünür. Tunel keçiriciliyini təyin etmək 
üçün hal sıxlığının ifadəsini aşağıdakı şəkildə daxil 
edək: 
 

             𝜌  = −
1

𝜋
 

𝑑𝑘

2𝜋
𝑇𝑟𝐼𝑚𝐺𝑅 , 𝑘        (6) 

 

             𝐺𝑅 , 𝑘 =
1

−𝐻 +𝑖𝛿𝑠𝑖𝑔𝑛   𝑘 −𝑘𝐹 
          (7) 

 
Növbəti olaraq, (6) bərabərliyini hesablamaqla, hal 
sıxlığının təyinini aşağıdakı şəkildə taparıq:  

 

   𝜌  =  −    
1

𝜋

 𝑑𝑘

2𝜋
𝐼𝑚

4    2 + 𝜉𝑘
2 − 𝛼𝑘

2𝑠𝑖𝑛2𝑘 −  Δ 2 − 𝜔𝑧
2 

 2 − 𝜉𝑘
2 − 𝛼𝑘

2𝑠𝑖𝑛2𝑘 −  Δ 2 − 𝜔𝑧
2 − 2  𝛼𝑘

2𝑠𝑖𝑛2𝑘 + 𝜔𝑧
2 𝜉𝑘

2 + 𝜔𝑧
2 Δ 2 

  

                      
1

 2−𝜉𝑘
2−𝛼𝑘

2𝑠𝑖𝑛2𝑘− Δ 2−𝜔𝑧
2+2  𝛼𝑘

2𝑠𝑖𝑛2𝑘+𝜔𝑧
2 𝜉𝑘

2+𝜔𝑧
2 Δ 2 

                                  (8) 

 
𝛿𝜌   

𝜌 0 -nın enerjidən asılılığı ölçüsüz parametrlər 

𝛼, ∆ , 𝜔 𝑅 –in fərqli qiymətlərində şəkil 1-də təsvir 
edilmişdir və qrafiklərdən göründüyü kimi, mərkəzi 

pik yalnız 𝜔𝑧
2 = 𝜇𝑡

2 +  Δ 2  kritik şərti ödəyən xarici 
parametrlərin xüsusi qiymətləri üçün yaranır. 

 

 
 

Şəkil 1.    𝑎 𝛼 = 0.8, Δ = 1.0, 𝜔 𝑧 = 0.3,  𝑏 𝛼 = 0.6, Δ = 0.7, 𝜔 𝑧 = 0.5,  𝑐 𝛼 = 0.3, Δ = 1.0, 𝜔 𝑧 =  2.0,  𝑑 𝛼 = 0.3,  
                Δ = 1.0, 𝜔 𝑧 = 1.6 üçün hal sıxlığında nisbi dəyişiklik 𝛿𝜌  ,𝑉 

𝜌  0   
 -dir. Qeyi-elastik səpilmənin qiyməti =0 seçilir.          

                    (c)-də Mayorana kvazizərrəciyinə uyğun sıfır enerjinin piki göstərilib, şərtləri pozduqda isə (d)-də yox olur. 
                  
NƏTİCƏ. 
 

Bu məqalədə yük-dalğa sıxlıqlı birölçülü kristal-
larda sıfır enerjili Mayorana hallarının meydana çıx-
masının mümkünlüyünə baxılmşdır. Birölçülü kristal-
da yük-dalğa sıxlıq halı Fermi səviyyəsinin “yuvalan-

ması” hesabına baş verir. Bogolyubov-de Gennes dal-
ğa funksiyası elektron və deşik səviyyələrin qarışığı 

şəklində verilir. Burada Fermi səviyyəsindən yuxarıda 

ψk,σ  (k>0) dalğa funksiyası elektron səviyyəsini, Fer-
mi səviyyəsindən aşağıda ψk-G/2,σ  (k-G/2<0) isə deşik 

səviyyəsini bildirir. Topoloji yük-dalğa sıxlıq halında 
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kvazizərrəciyin həyəcanlanması Brillüen zonasının 

mərkəzində lokallaşmış sıfır enerjili halı meydana 
çıxarır. Qeyd edək ki, yük-dalğa sıxlıqlı fazanın yük-

sək temperaturda reallaşması mexanizmi Mayorana 

zərrəciklərinin yaranması və onların kvant komputer-
lərində tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradır.

______________________________ 
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S.O. Mammadova 
 

MECHANISMS OF DETECTION OF MAJORANA FERMIONS AS CARRIERS OF QUANTUM 
INFORMATION QUBIT IN TOPOLOGICAL INSULATORS AND SUPERCONDUCTORS 

 
In this paper  it is shown that carriers of quantum information qubit can be created by strong spin-orbit interactions in 

dielectric phase of materials with charge-density wave. Majorana fermions are emerged in a quasi-one-dimensional structure 
of equidistantly located wires on a plane. The chemical potential is changed with applying electric potential to contacts which 
placed at certain distances along the wire. As a result, Majorana fermions disappear, and this corresponds to the 0 qubit. 
Majorana fermions exist in wires where there is no electric potential, which correspond to the 1 qubit. At the result, it is 
possible to codify any information in a single wire. Majorana fermions are emerged at the end of quasi-one-dimensional wire 
at appropriate values of magnetic field, spin-orbit interaction constant and chemical potential. Majorana fermion is 
disappeared by applying electric potential any selected wire via external influence. The any information can be codify by 
creating  0 or 1 qubits on the wires. 

 
С.О. Мамедова 

 
МЕХАНИЗМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЙОРАНОВСКИХ ФЕРМИОНОВ КАК НОСИТЕЛЯ 

КВАНТОВЫЙ ИНФОРМАЦИИ КУБИТА В ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРАХ И 

СВЕРХПРОВОДНИКАХ 
 

В этой статье показано, что носители квантовый информации кубитa могут создаваться с помощью сильных 

спин-орбитальных взаимодействующих материалов в диэлектрической фазе с волны-зарядовой плотности. Совокуп-
ность Майорановских фермионов создается в квазиодномерной структуре эквидистантно расположенных нитей на 

плоскости. Химический потенциал в каждой проволоке меняется припомощи подачи электрического потенциала на 

контакты, расположенные на определенных расстояниях вдоль проволоки. В итоге Майорановские фермионы исче-
зают в проволоке с внешним потенциалом, что соответствует единице информации 0 кубит. Майорановские фермио-
ны существуют в проволоках где электрический потенциал отсутствует, и это соответствуют информацию 1 kубит. 

Электрический потенциал подается на выбранную проволоку с помощью внешнего воздействия. Таким образом, соз-
давая кубит 0 или 1 в проволоках можно кодировать любую информацию.  
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Hazırkı işdə, aşağı temperaturda ZnSe nanohissəciklərinin istehsalı üçün sadə və ucuz çökdürmə prosesinin təsviri təq-

dim edilmişdir. Biz müxtəlif ZnSe nanostruktur nümunələrini kationik səthi aktiv maddə olaraq setilpiridinium xlorid (SPX) 
həll olunmuş məhluldan kimyəvi çökdürmə üsulu ilə hazırlamışıq. Hazırlanan nümunələr skanedici elektron mikroskopu 

(SEM) və rentgen diffraksiyası (XRD) təhlili ilə tədqiq edilmişdir. Tədqiqat məlumatları göstərir ki, biz Zn mənbəyini dəyiş-

dirməklə nanostrukturlaşdırılmış nümunələrin forma və ölçülərini idarə edə bilərik. Sferik hissəciklər sink xlorid, mikroçu-

buqlar şəklində olanlar isə sink asetat məhlulundan əldə edilir. Bütün nümunələr kubik struktura malikdir. Məlum olmuşdur 
ki, Se mənbəyi hissəciklərin morfologiyasına təsir etmir. Nanohissəciklərin ölçüsü Scherrer düsturu ilə hesablanmışdır və 20 

ilə 30nm arasında dəyişir. 

 

Açar sözlər: Nanohissəciklər, SPX, nanokürə, kimyəvi çökdürmə, morfologiya. 
PACS: 71.55Gs, 78.55.-m, 81.10.-h 

 
GİRİŞ. 

 

Bir çox müəlliflərin fikrincə, nanostrukturlu ma-

teriallar müxtəlif üsullarla sintez edilə bilərlər. Bu 

üsullardan biri müxtəlif məhlullardan kimyəvi çökdür-

mə metodudur. Kimyəvi çökdürmə ən çox istifadə 

olunan və idarə oluna bilən metoddur. Buna görə də 

bu metod sadə və səmərəli hesab edilir.  

Ölçüləri idarə olunan, bu ölçülərə və morfologi-

yaya görə təhlil edilmə imkanına malik olan nanoölçü-

lü materialların hazırlanması həmişə potensial əhəmiy-

yət kəsb edir. Bundan başqa, nanostrukturlu material-

lar fiziki-kimyəvi xassələrinin unikallığına görə geniş 

tədqiq edilmişlər. Bu nanostrukturlu materiallar daha 

çox opto-elektronik və flüoresent cihazlar və günəş 

batareyalarında tətbiq üçün istifadə olunurlar [1, 4]. 

AııBvı qrupunun əsas ikiqat yarımkeçirici birləş-

mələrindən biri olan ZnSe, otaq temperaturunda qada-

ğan edilmiş zonanın eni 2,7 eV bərabər olan material 

kimi qısa dalğalı lazerlər və digər fotoelektron qurğu-

lar (göy-yaşıl lazerlər və infraqırmızı lazer mənbələri) 

üçün geniş tətbiq edilə bilər [1, 3, 5-7]. Məlumdur ki, 

kiçik ölçülərə və bu ölçülərə görə paylama imkanına 

malik olmaq nanostrukturlu materialların fiziki-kim-

yəvi xassələrinin təyin edilməsində vacib rol oynayır 

[8, 9]. Ölçülərə görə paylamanı idarə etmək çox çətin 

məsələdir. Bu da qırmızı fotolüminessensiyanın geniş 

və dərin yerdəyişməsinə səbəb olur. Deməli, mono-

dispers ZnSe nanohissəciklərinin [10] alınması üçün 

yeni yanaşmaların işlənib hazırlanmasına ehtiyac yara-

nır.  

Molekulyar – şüa epitaksiyası, buxar fazasından 

metal-orqanik kimyəvi çökdürmə və metal-orqanik 

buxarfazalı epitaksiya kimi müxtəlif metodlar ZnSe 

nanozərrəciklərin əldə edilməsində istifadə olunmuş-

dur [1, 2, 4, 6]. Son zamanlar solvatermik metod alçaq 

temperaturlarda nanoborular, nanoçubuqlar və nano-

naqillər kimi müxtəlif nanostrukturların  sintezində is-

tifadə edilmişdir [8, 11].  Solvatermuk prosesin üstün-

lüyü onun alçaq temperatur və təzyiqlərdə aparılma-

sındadır [4], lakin üzvi həlledicilər ətraf mühit üçün 

ziyanlıdırlar. Deməli, qeyri-toksik həlledicilərdən isti-

fadə etmək zəruridir. ZnSe nanostrukturların hazırlan-

ması üçün həmçinin müxtəlif hidrotermal proseslər iş-

lənib hazırlanmışdır [8].  

Təqdim olunan işdə müxtəlif temperaturlarda 

başlanğıc materialların mənbələrinin dəyişdirilməsi və 

sepilpiridinium xlorid (SPX) kationlu səthi – aktiv 

maddənin istifadə edilməsi yolu ilə ZnSe ikiqat birləş-

məsinin mikrodənəciklərinin və nanokürələrinin məh-

luldan kimyəvi çökdürülməsi və alınan nümunələrin 

təhlili təsvir edilmişdir. Aparılan tədqiqatların məqsə-

di başlanğıc materialların mənbəyinin və SPX – nin 

ZnSe nanostrukturun morfologiyasına təsirini qiymət-

ləndirməkdir. Son tədqiqatlara ZnSe nümunələrinin 

hazırlanma metodları, struktur və morfoloji analizi 

daxildir. 

 

EKSPERİMENT. 

 

Bütün reagentlər xüsusi kimyəvi təmiz maddələr 

olaraq “Merck” kompaniyasından əldə edilmişdir. 

ZnSe birləşməsinin nanohissəciklərini sintez etmək 

üçün ilkin reagentlərdən məhlullar otaq temperturunda 

hazırlanır. 99 mM ZnCl2 – in hazırlanmış məhluluna 

2,2 q SPX əlavə edilir. Bidistillə edilmiş su vasitəsi ilə 

məhlulun həcmi 50 ml -ə çatdırılır. Məhlul qabarmaq 

üçün otaq temperaturunda 24 saat saxlanılır. Sonra bu 

məhlul 60C qədər qızdırılıb, 2 saat ərzində qarışdı-

rılır. Nəticədə özlü, şəffaf məhlul alınır. Qarışdırılma 

zamanı məhlula mütəmadi olaraq 1 ml hidroselenid 

damcı-damcı əlavə edilir. Reaksiya qurtardıqdan sonra 

məhlul olan qab avtoklava qoyulur, hermetikləşdirilir 

və 170C-də  6 saat saxlanılır. Sistem otaq temperatu-

runa qədər soyuduqdan sonra alınan məhsul sentrifu-

qada ayrılır, əvvəlcə təmiz etanol vasitəsi ilə, sonra isə 

deionizə olunmuş su ilə yuyulur. Yuyulma prosesin-

dən sonra nümunələr 10 saat ərzində 60C tempera-

turda, vakuumda qurudulur.  

Nanostrukturların morfologiyası emissiyalı skan 

edən (CЭМ, Philips – XL 30) elektron mikroskopu 

vasitəsi ilə müşahidə edilmışdir. Təmizləndikdən son-
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ra hissəciklərin ölçüləri və alınan şəkillərin kristallik 

fazaları CuK şüalanmaya malik FK – 60 04 (λ=1,54Å) 

və 35 kV, 20 mA tənzimlənmə ilə (XRD) rentgen şüa-

larının diffraksiyası metodu vasitəsi ilə tədqiq edil-

mişlər. 

 

TƏCRÜBİ  NƏTİCƏLƏR  VƏ MÜZAKİRƏLƏR. 

 

ZnSe nanostrukturların rentgenoqramları şəkil 1- 

də nümayiş etdirilmişdir. Bütün maksimumları Zn- in 

kubik qarışığı üçün indeksləşdirmək olur (JCPDC № 

05-0522, a=5,667 Å). Rentgenoqramlarda heç bir baş-

qa kristallik faza müşahidə olunmur. Üç ən güclü əks 

edilmə 111, 220 və 311 parametrləri nanohissəciklərin 

ölçülərinin Debay-Şerrer düsturu  və qəfəs sabitləri 

vasitəsi ilə təyinində istifadə edilərək nanohissəciklə-

rin orta ölçüləri və qəfəs sabitləri dəqiqləşdirilmişdir. 

Hissəciklərin orta ölçüləri: 20-dən 30nm qədərdir. Yə-

ni, başlanğıc material hissəciklərin ölçülərinin təyi-

nində önəmli rol oynayır. Bu göstəricilər nanohissə-

ciklərin qəfəs parametrinin kristallik ZnSe-nin həcmi 

parametrlərindən kiçik olduğunu nümayiş etdirir.  

Bəzi müəlliflərin fikrinə görə, hazırlanmış nano-

hissəciklərin əksəriyyətində qəfəs sabitləri hissəciklə-

rin ölçüsünün azalması ilə azalır [4,12,13]. 

Nümunələrin morfologiyası CЭM vasitəsi ilə 

müşahidə olunmuşdur. Zn mənbəyi kimi istifadə edi-

lən ZnCl2 duzu vasitəsi ilə sintez olunmuş məhsulların 

CЭM vasitəsi ilə tədqiqat nəticələri şəkil 2-də (a) nü-

mayiş etdirilmişdir. Bu şəkillər məhsulların sferik ol-

duğunu göstərir. Həmçinin, görmək olur ki, bütün 

məhsullarda ölçülərə görə paylanma mövcuddur. (Zn / 

Se=1) olduqda, ZnSe - ə görə hissəciklərin paylanması 

dar olur və unimodel normal paylanma ilə yaxşı uzla-

şır  [12]. Bu darlıq avtoklava qoyulmadan əvvəl ultra-

səs tətbiqi ilə bağlı effektlə əlaqədar ola bilər.  

CЭM müşahidələri göstərir ki, SPX səthi – aktiv 

maddə vasitəsi ilə hazırlanan nümunə (şəkil 2, b) de-

mək olar ki, monodispersdir. Buna səbəb qeyri-üzvi 

nüvənin səthi-aktiv maddə ilə örtülməsidir. Bu da na-

nohissəciyin aqreqasiyasının qarşısını alır. Sübut edil-

mişdir ki, səthi-aktiv maddə iştirakı iıə nanohissəcik-

lərin aqreqasiyasının qarşısının alınması səthi-aktiv 

maddə uzun və şahələnmiş zəncirvari quruluşlu struk-

tura malik olduqda daha effektiv olur [8, 14]. Şəkil 

2(c)-də Zn mənbəsi   kimi  sink - asetat  Zn(CH3CO2)2 

·2H2O istifadə edilən məhlullardan sintez olunmuş 

məhsulların CЭM təsviri nümayiş etdirilmişdir.  Şəkil 

2 (c) aydın göstərir ki, səthi-aktiv maddə  iştirakı 

olmadan hazırlanmış məhsullar müəyyən miqdarda 

sferik nanohissəciklərdən təşkil edilmiş mikro 

zərrəciklərdən ibarət olur. Təmiz ZnSe mikroçubuqlari 

reaksiyanın temperaturunun və aparilma müddətinin 

artması ilə əldə edilir. 

Tədqiqat nəticələrinə görə məlum olur ki,  Zn 

mənbəyi kimi Zn(CH3CO2)2 ·2H2O istifadə etməklə 

alınmış ZnSe nümunələri mikrodənəciklər şəklində 

olur. Bundan başqa, aydınlaşdırılmışdır ki, Se mənbə-

yi  ZnSe morfologiyasına təsir etmır. Şəkil 2 (b)-dən 

görünür ki, SPX səthi-aktiv maddə vasıtəsi ilə hazırla-

nan ZnSe hissəcikləri sferik olur. Alınmış nəticələr bir 

daha göstərir ki, səthi-aktiv maddənin mövcudluğu 

mikrodənəcik strukturlu ZnSe yaranmasının qarşısını 

alır. Hazırlanmış nümunələrin energetik-dispers rent-

gen analizi (EDAX) göstərir ki, ZnSe strukturunun bü-

tün nümunələr üçün Zn və Se-nin nisbəti 1:1-dir.  

 

 
 
Şəkil 1. ZnSe nanostrukturlarının rengenoqramları: a-nümunə 1 (ZnCl2 ilə), b-nümunə 2 (ZnCl2 və SPX ilə), 

             c-nümunə 3 (Zn(CH3CO2)2 ·2H2O və SPX ilə) 
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Şəkil 2. ZnSe nanostrukturlarının SEM şəkilləri: a-nümunə 1 (ZnCl2 ilə), b-nümunə 2 (ZnCl2 və SPX ilə), c-nümunə 3  

             (Zn(CH3CO2)2 ·2H2O və SPX ilə) 

 

NƏTİCƏ. 

 

ZnSe nanostruktur nümunələri məhlullardan 

kimyəvi çökdürmə vasitəsi ilə alınmışdır. Səthi-aktiv 

maddə olaraq setilpiridinum-xloridin, həmçinin Se və 

Zn mənbələrinin alınmış ZnSe hissəciklərinin struktur 

morfologiyasına təsiri öyrənilmişdir. Alınmış nəticələr 

göstərir ki, ZnCl2-dan alınmış ZnSe nanohissəcikləri 

sferik formaya malik olur. Zn mənbəyi kimi sink-

asetatdan Zn(CH3CO2)2 ·2H2O istifadə edildikdə isə 

mikrodənəcik forması şəklində olur. Tədqiqat nəticə-

ləri göstərir ki, Se mənbəyi  ZnSe hissəciklərinin mor-

fologiyasına təsir etmir. Aydinlaşdırılmışdır ki, SPX 

səthi-aktiv maddənin iştirakı mikrodənəcik strukturun-

da formalaşmış ZnSe nümunələrinin yaranmasının 

qarşısını alır. 
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E.F. Nasirov 
 

SYNTHESIS OF VARIOUS ZnSe NANO- AND MICRO-PARTICLES BY CHEMICAL  

DEPOSITION METHOD 
  

In present work the description of a simple and inexpensive deposition process for the production of ZnSe 
nanoparticles at low temperature is presented. The various nanostructured patterns were prepared using chemical 

deposition from solution with cetylpyridinium chloride (CPC) as cationic surface-active substance. The fabricated patterns 

were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and x-ray diffraction (XRD) analysis. Investigation data showed 
that by changing Zn source we can control shape and sizes of the nanostructured patterns. Spherical particles are obtained 

from solution with zinc chloride and microtubules with zinc acetate. All samples have the structure of zinc blende. The 

morphology of particles does not depend on selenium source. The size of nanoparticles was calculated and found from 20 to 

30nm. 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/nanoparticle
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Э.Ф. Насиров 
 

СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ НАНО- И МИКРО- ЧАСТИЦ ZnSe МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО 

ОСАЖДЕНИЯ ИЗ РАСТВОРА 
 

В настоящей работе представлено описание простого и недорогого процесса осаждения для получения 
наночастиц ZnSe при низкой температуре. Мы подготовили различные наноструктуры ZnSe, используя химическое 

осаждение из раствора с хлоридом цетилпиридиния (ЦПХ) в качестве катионного поверхностно-активного вещества. 

Изготовленные образцы были исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и 

рентгеноструктурного анализа (XRD). Данные исследования показали, что, изменяя источник Zn, мы можем 

контролировать размеры и форму наноструктурированных структур. Сферические частицы получают из раствора с 

хлоридом цинка, а микротрубочки получают из раствора с ацетатом цинка. Все образцы имеют структуру цинковой 

обманки. Источник Se не влияет на морфологию частиц. Размер наночастиц оценивался по уравнению Шеррера и 

составлял от 20 до 30 нм. 
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Tl(GaS2)1-x(InSe2)x MONOKRİSTALLARINDA  

İŞIĞIN KOMBİNASİON SƏPİLMƏSİ 
 

S.Q. CƏFƏROVA 
Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan, Gəncə şəhəri, H. Əliyev prospekti 187. 

e_mail: ekerimova@physics.science.az 
 

Məqalədə TlGaS2 – TlInSe2 “laylı ↔ zəncirvari” kvazibinar sistemində, həm anion, həm də kation altqəfəslərində 
çarpaz əvəzləmə aparmaqla Tl(GaS2)1-x(InSe2)x  bərk məhlullarının mövcudluğu proqnozlaşdırılmış və monokristallarında 

işığın kombinasiyalı səpilməsi tədqiq edilmişdir. Tərkib-xassə asılılıqlarının tədqiqi  əsasında  göstərilmişdir ki, Tl(GaS2)1-

x(InSe2)x bərk məhlullarının fiziki xassələrində GaS2 və İnSe2 struktur paketləri daha dominant rol oynayırlar. Konfokal 
Raman mikrospektrometrində bərk məhlulların monokristallarında işığın kombinasiyalı səpilmə spektrləri çəkilmiş və gös-
tərilmişdir ki, TlİnSe2 -nin miqdarı artdıqca, fononların tezliyi müəyyən qanunauyğunluqla, müvafiq olaraq 387 sm-1-dən 359 
sm-1-ə qədər və 323sm-1-dən 299 sm-1-ə qədər xətti olaraq azalır. Bu fononlar özünü birmodalı kimi aparır. 

 
Açar sözlər: yarımkeçirici, TlGaS2, TlİnSe2, bərk məhlul, monokristal, işığın kombinasiyalı səpilməsi. 
PACS: 71.20Nr 

 
Son onilliklərdə güclü anizotrop xassələrə malik 

aşağıölçülü materiallar fizikasına böyük maraq müşa-
hidə olunur. Bu kristalların strukturu elədir  ki, elek-
tronlar yalnız bir və ya iki istiqamətdə hərəkət etməyə 
məcburdurlar. Buna görə də, həmin materiallar aşağı-
ölçülü kimi xarakterizə olunur. Kristalın elektron sis-
teminin belə aşağıölçülü olması, maraqlı fiziki xassə-
lər ortaya çıxarır. Həmin elmi istiqamətdə tədqiqatla-
rın yüksək intensivliyi də, məhz bundan qaynaqlanır 

[1, 2]. 
Tallium əsaslı üçqat TlA

IIIBVI
2 (AIII

–In, Ga; BVI 
–S, Se,Te) kristalları laylı və zəncirvari quruluşlu ol-
maqla, aşağıölçülü maddələrin parlaq nümunələridir. 
Otaq temperaturunda rentgen-difraksiya tədqiqatları 

göstərmişdir ki, TlGaSe2, TlGaS2 və TlInS2 kristalları 

laylı [3-9], TlInSe2, TlGaTe2 və TlInTe2 kristalları isə 
onların binar analoqu olan TlSe kristalları kimi, zən-
cirvari quruluşa malikdirlər [9-12]. Bu kristallar elek-
trik keçirməsində, işığa həssaslığında və optik aktivli-
yində güclü anizotropiya nümayiş etdirməklə, maraqlı 
tədqiqat obyektinə çevrilmişlər. Məhz, TlAIIIBVI

2 kris-
talları modullaşmış strukturlu faza keçidlərinin ilk 
dəfə müşahidə olunduğu aşağıölçülü kristallardır. 

Bu günədək, TlAIIIBVI
2 kristalları çoxlu sayda 

tədqiqat metodları ilə öyrənilmişdir. Bu kristallar əsa-
sında bərk məhlulların alınması və tədqiqi, lazımi 

fiziki xassələrə malik materialların yaradılmasına im-
kan vermişdir. Bu sinif yarımkeçirici kristalların par-
laq nümunələri olan laylı quruluşlu TlGaS2 və zəncir-
vari quruluşlu TlInSe2 kristalları əsasında bərk məh-
lulların alınması yeni materiallar proqnozlaşdırmaq və 
yaratmaq baxımından olduqca aktual bir elmi prob-
lemi ərsəyə gətirmişdir. 

Bu yanaşma ilə yeni aşağıölçülü kristalların alın-
masına ilk cəhdlər iki müxtəlif laylı və ya zəncirvari 
birləşmənin, ya anion altqəfəsində, ya da kation altqə-
fəsində izovalent əvəzləmə aparmaqdan ibarət olmuş-
dur. Belə sistemli tədqiqatlardan TlGaS2–TlGaSe2, 
TlInS2–TlInSe2, TlGaSe2–TlInSe2 və s. göstərməkolar. 
Alınmış nəticələrə əsaslanaraq  TlAIIIBVI

2 krisallarında 

çarpaz, yəni eyni vaxtda ikiqat əvəzləməyə təşəbbüs 

göstərilmişdir: TlGaSe2–TlInS2 kvazibinar sistemi 
[13] və TlInSe2–TlGaTe2  sistemlərini [14] misal gös-

tərmək olar. Bu işlərin ümumi cəhəti kvazibinar siste-
min komponentlərinin hər ikisinin eyni quruluşlu:  ya 

laylı, ya da zəncirvari olmasıdır. 
Tədqiqatlarımızda, ilk dəfə olaraq “laylı ↔ zən-

cirvari” sistemdə, həm anion, həm də kation altqəfəs-
lərində çarpaz əvəzləmə aparmaqla mümkün bərk 
məhlulların mövcudluğunu proqnozlaşdırmağa cəhd 
göstərilmişdir. Tallium əsasında üçqat xalkogenid 

kristallar (TlGaS2)1-x(TlInSe2)x  sistemində ikiqat əvəz-
ləmə çarpaz qaydada aparılmışdır, yəni kristallardan 
biri laylı, monoklin quruluşlu, ikincisi isə, zəncirvari, 
tetraqonal quruluşlu olmuşdur. Bu kristalların həm 
metal (kation) altsistemində, həm də xalkogen (anion) 
altsistemlərində eyni vaxtda əvəzləmələr aparılmışdır. 
Çarpaz əvəzləmə aparmaqla daha kəskin anizotroplu-
ğa malik, qəfəs parametrləri və fiziki xarakteristikaları 

monoton və xətti dəyişən, yeni tərkibli aşağıölçülü 
materialların alınmışdır. 

Tədqiqat qarşısında duran məqsədlərdən biri də 
bu kristalların oxşar cəhətlərini qoruyub saxlamaqla 
onların pozitiv xüsusiyyətlərini özündə saxlayan yeni 
tərkibli daha kəskin anizotropluğa malik, elementar 
qəfəs parametrləri və fiziki xarakteristikaları monoton 

və xətti dəyişən yeni aşağıölçülü materiallar almaqdır. 

Bərk məhlullar əsasında bu keyfiyyətlərin yaradılması 

qəfəs parametrlərini variasiya etməklə, qadağan zola-
ğın enini, fiziki parametrləri və xassələri modifikasiya 
etmək imkanı əldə etməkdir [15]. 

İşin məqsədi Tl(CaS2)1-x(InSe2)x monokristalla-
rında, onların tərkibindən asılı olaraq, kombinasion sə-
pilmə spektrinin dəyişməsinin qanunauyğunluğunun 

öyrənilməsidir. 
TlGaS2 – TlInSe2 kvazibinar kəsiyində yaranan  

Tl(GaS2)1-x(InSe2)x  bərk məhlullarının  monokristalla-
rı yetişdirilmiş və həmin nümunələrdə işığın kombina-
siyalı səpilməsi tədqiq edilmişdir. Bu bərk məhlulların 

kimyəvi düsturunu açıq şəkildə yazdıqda maraqlı bir 

məqam ortaya çıxır: 
Tədqiqat obyektimiz olan TlGaS2 – TlInSe2   sis-

temində: 
 

Tl(GaS2)1-x(InSe2)x   → TlGa1-xS2(1-x) InxSe2x  → 
→ TlGa1-xInx S2(1-x)Se2x 

mailto:ekerimova@physics.science.az
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Digər fərqli bir sistemdə, TlGaSe2 – TlInS2 siste-
mində isə: 

 
Tl(GaSe2)1-x(InS2)x   → TlGa1-xSe2(1-x) InxS2x  → 

→TlGa1-xInx S2(1-x)Se2x   
 
Başqa sözlə, TlGa1-xInxS2(1-x)Se2x bərk məhlulları, 

həm TlGaS2 – TlInSe2   sistemində, həm də TlGaSe2 – 
TlIInS2 sistemində yaranır. 

Haqqında söhbət gedən bu kristalların struktur 

tədqiqatlarında [4, 16-18] müxtəlif fəza qrupu simmet-
riyaları (C2

2 , Cs
4, C2h

2 və C2h
6 ) müşahidə olunur. Hə-

qiqətən də, [19] işində bu simmetriya qruplarında nor-
mal rəqslər üzrə aparılmış nəzəri-qrup analizin nəticə-
lərini işığın kombinasiyalı səpilməsi üzrə eksperimen-
tal işlərin nəticələri ilə müqayisə etdikdə C2

2 , Cs
4 və 

C2h
2 fəza qrupları ilə uyğunsuzluq alınsa da, C2h

6 üçün 

yaxşı uyğun gəlir:  
 

uB32uA28gB20gA16
6

р2
С

rqГ   

 
Göründüyü kimi, İQ spektrlərdə Au+2Bu akustik 

rəqsləri çıxanda eksperimentin EǁC (burada E – işıq 

dalğasının elektrik vektorudur, C – isə kristalın optik 

oxudur) həndəsi konfiqurasiyasında 27Au fonon, E+C  
konfiqurasiyada isə Bu simmetriyalı 30 fonon müşahi-
də olunur. 

[19]-da TlInS2–TlGaSe2 sisteminin bərk məhlul-
larında aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, sistemin 
hər iki tərəfi əsasında TlGa1-xInxS2(1-x)Se2x  bərk məh-
lullarda İQ aktiv optik fononlar tərkibdən (x) asılı 

olaraq qarışıq, yəni özünü həm bir-, həm də iki- moda-
lı kimi aparırlar. Bununla belə, qarışıq kristallarda tə-
miz kristallarda müşahidə olunmayan əlavə rəqslər də 
ortaya çıxır. Maraqlı burasıdır ki, yeni rəqslərin tezliyi  
TlInS2 və TlGaSe2 kristallarına deyil, TlGaS2 (C2h

6) və 
TlInSe2 (D4h

18
) kristallarının müvafiq tezliklərinə daha 

yaxındır. 
TlGa1-xInxS2(1-x)Se2x  bərk məhlullarında GaS2 və 

InSe2 struktur paketlərinin daha dominant rol oynama-
sını sübut etmək üçün, daha əvvəlki işlərimizdə  
TlGa1-xİnxS2(1-x)Se2x  bərk məhlullarda tədqiq olunmuş 

tərkib-xassə asılılıqlarına [2, 20, 21] əlavə olaraq işı-
ğın kombinasiyalı səpilmə spektrləri də tərəfimizdən 
tədqiq olunmuşdur.  

TlGaS2, TlInSe2 və onların əsasında         
Tl(GaS2)1-x(InSe2)x bərk məhlul monokristallarında 
işığın kombinasiyalı səpilmə spektrləri  Yaponiyanın 

Tokyo İnstr. şirkətinin istehsalı olan Nanofinder 30  
markalı konfokal Raman mikrospektrometrində ölçül-
müşdür. Kristal qəfəsi həyəcanlaşdırmaq üçün, dalğa 

uzunluğu λ=532 nm, maksimal gücü isə 10 mW olan 
Nd:YAG lazerindən istifadə olunmuşdur. Qurğunun 

spektral ayırdetmə qabiliyyəti 0,5sm
-1-dir. Səpilmiş 

şüalanmanı qeyd etmək üçün termoelektrik üsulla T=-
70°C temperatura qədər soyudulan CCD kameralı 

(128 pikseldə 1024)  detektordan istifadə edilmişdir. 

Detektor fotonları saymaq rejimində işləyir. 
TlGaS2–TlInSe2 sistemində ikiqat çarpaz əvəz-

ləmə nəticəsində baş verən prosesləri qiymətləndirmək 

və alınmış nəticələri düzgün interpretasiya etmək üçün 

əvvəlcə hər iki ilkin kristalda 600 cizgili difraksiya 

qəfəsində, şüalanmanın 2mW gücündə 10san. müddə-
tində işığın kombinasiyalı səpilmə spektrləri çəkil-
mişdir. 

Tl(GaS2)1-x(InSe2)x bərk məhlul monokristalla-
rında, tərkibdə TlnSe2 birləşməsinin miqdarını 0,5%-
dən başlayaraq tədricən artıraraq 2%, 10%, 20%, 30% 

və 40%-ə çatdırmaqla işığın kombinasiyalı səpilmə 

spektrləri öyrənilmişdir. Təmiz TlGaS2 və TlInSe2 
kristalları ilə müqayisə etdikdə aşkar görünür ki, kris-
talda çoxlu sayda yeni rəqslər yaranır. 

Bərk məhlulların monokristallarında işığın kom-
binasiyalı səpilmə spektlərində yeni piklərin yaranma-
sını asanlıqla müşahidə olunur. Belə ki, bu bərk məh-
lul kristallarında eyni zamanda həm kation, həm də 

anion altqəfəsində əvəzləmə aparılır. Bununla da, 

TlGaS2 və TllnSe2 –nin altqəfəslərində  Ga – S və ln – 
Se atomlarının rəqslərinə uyğun əlavə dipol rəqsləri 

yaranır. Bərk məhlul monokristallarında yeni rəqslərin 

yaranması və tərkibdən asılı olaraq sürüşməsi şəkil 1.-
də göstərilmişdir. 

 
 

 
Şəkil 1. Tl(GaS2)1-x (InSe2)x bərk məhlullarında aktiv  
             optik fononların tezliyinin tərkibdən asılılığı:                     
            x= 0(1); 0.005(2); 0.02(3); 0.1(4); 0.2(5);  
            0.3(6); 0.4(7); 0.1(8). 
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Şəkil 2. TlGaS2 kristalları əsasında Tl(GaS2)1-x(InSe2)x  
             bərk məhlul monokristallarında fononların  
             tezliyinin tərkibdən asılılıqları:ω=328sm-1 (1);  
             387sm-1 (2). 

 
TllnSe2 kristallarında In-Se rəqslərinə aid olan 

yüksək intensivlikli 186 sm-1 fononları bərk məhlul-
larda TllnSe2–nin miqdarı artdıqca yaranır və intensiv-
ləşərək, 40% TllnSe2 –də maksimumuna çatır.  

Şəkil 2-də TlGaS2 kristalları əsasında          
Tl(GaS2)1-x(InSe2)x bərk məhlul monokristallarında iki 
fərqli fononun (387sm

-1 və 323sm
-1 ) tərkibdən asılı 

olaraq dispersiya qrafiki qurulmuşdur.  
Tədqiqatlarımız göstərir ki, TlGaS2 əsasında 

əvəzlənən TllnSe2 –nin miqdarı artdıqca, fononların 

tezliyi müvafiq olaraq, 387sm-1-dən 359sm
-1-ə qədər 

və 323sm-1-dən 299sm
-1-ə qədər xətti olaraq azalır. 

Başqa sözlə, bu fononlar özünü birmodalı kimi aparır. 

______________________________ 
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S.G. Jafarova 
 

COMBINATION SCATTERING OF LIGHT INTl (GaS2)1-x (InSe2)x MONOCRYSTALS 
 

The article is devoted to predicting the existence of a dissolution domain in the “layered-chained” quasi-binary system  
TlGaS2 – TlInSe2 ,where substitutions were simultaneously made in both the anionic and cationic sub-lattices and spectra of 
combination scattering were studied. 

Based on a study of the composition- property dependencies, it was proved that the GaS2 and InSe2 structural packages 
dominate in the physical properties of Tl(GaS2)1-x(InSe2)x solid solutions. 

1 

2 
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The spectra of the combination spectrum of single crystals of solid solutions showed that with increasing TlInSe2 
content, the phonon frequency dispersing increases, with certain regularity, in one case from 387 cm-1 to 359 cm-1, and in the 
second case, from 323 cm-1 to 299 cm-1. In other words, phonons show single mode behavior. 

 
 

С.Г. Джафарова 
 

КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА В  
МОНОКРИСТАЛЛАХ Tl(GaS2)1-x(InSe2)x  

 
Статья посвящена прогнозированию существования области растворения в «слоисто-цепочечной» квазиби-

нарной системе TlGaS2 – TlİnSe2, где одновременно произведены замещения, как в анионной, так и катионной подре-
шетке и изучены спектры комбинационного рассеяния света. На основе исследования зависимостей состав-свойство 

доказано, что в физических свойствах твердых растворов Tl(GaS2)1-x(InSe2)x  доминирующая роль принадлежит  

структурным пакетам GaS2 и İnSe2. Спектры комбинационного спектра монокристаллов твердых растворов показа-
ли, что с ростом содержания TlİnSe2 частота фононов диспергируясь растет, с определенной закономерностью, в 

одном случае от 387см-1 до 359см-1, а во втором случае, от 323см-1 до 299см-1. Иными словами, фононы показывают 

одномодовое поведение. 
 
Qəbul olunma tarixi: 03.07.2019 
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T 
 

  t0001 tac corona  корона  
t0002 tac boşalması corona discharge коронный разряд  
t0003 tac cərəyanı corona current  коронный ток  
t0004 tac püskürtüsü (protuberansı) coronal prominence корональный протуберанец  
t0005 tac xətti coronal line  корональная линия  
t0006 tacın (çələngin) qızması corona heating нагрев короны  
t0007 tagefon tagephone тагефон  
t0008 taktirayıcı siqnallar 

generatoru 
clock-pulse generator  генератор тактирующих 

импульсов  
t0009 Talbot qanunu Talbot law закон Тальбота   
t0010 Talbot zolaqları Talbot fringe полосы Тальбота    
t0011 Talkott metodu Talcott's method  метод Талькотта  
t0012 tallium thallium таллий  
t0013 tam (ay, günəş) tutulma total eclipse  полное затмение  
t0014 tam (baş) kvant ədədi total quantum number полное квантовое число  
t0015 tam (buxarlanma) istiliyi total heat (evaporation) полная теплота (испарение)  
t0016 tam (güclü) kəsilməz strongly continuous  сильно непрерывный  
t0017 tam basqı, tam təzyiq total head полный напор  
t0018 tam bərkimə (möhkəmləmə) full hardening  полная закалка  
t0019 tam bişirmə (soyutma) full annealing полный отжиг  
t0020 tam bölünə bilən integer multiple  целое кратное  
t0021 tam çıxılmış full subtractor полный вычитатель  
t0022 tam dalğa, tam rəqs full wave полная волна, полное 

колебание  
t0023 tam daxili əksetmə total internal refraction полное внутреннее 

отражение  
t0024 tam deformasiya total deformation полная деформация  
t0025 tam differensial total differential полный дифференциал  
t0026 tam diffuziya keçiriciliyi diffusion admittance  диффузионная полная 

проводимость  
t0027 tam dislokasiya perfect dislocation  полная дислокация  
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t0028 tam dispersiya total dispersion полная дисперсия   
t0029 tam dissosiasiya complete dissociation  полная диссоциация  
t0030 tam dördbucaq complete quadrangle  полный четырѐхугольник  
t0031 tam dövr complete revolution, full turn полный оборот  
t0032 tam ədəd integer  целое число  
t0033 tam ədədlər qanunu  law of rational indices  закон целых чисел  
t0034 tam ədədli dəyişən integer variable целочисленная переменная  
t0035 tam ədədli qiymət integral value  целочисленное значение  
t0036 tam əksetmə total reflection полное отражение  
t0037 tam elastik cisim perfectly elastic body совершенно упругое тело 
t0038 tam elastiklik perfect elasticity совершенная упругость 
t0039 tam elektron keçiriciliyi electronic admittance  полная электронная  

проводимость  
t0040 tam elliptik inteqral complete elliptic integral полный эллиптический 

интеграл  
t0041 tam əmsal total coefficient полный коэффициент 
t0042 tam əyrilik total curvature полная кривизна  
t0043 tam fəza complete space  полное пространство  
t0044 tam fiqur complete figure полная фигура   
t0045 tam funksiya entire function  целая функция  
t0046 tam gərginlik combined stress полное напряжение 
t0047 tam gətirilən qrup completely reducible group  вполне приводимая группа  
t0048 tam həll complete solution  полное решение  
t0049 tam həll olunma qabiliyyəti absolute solubility абсолютная растворимость   
t0050 tam hərəkət miqdarı 

momenti 
total angular momentum полный момент количества 

движения  
t0051 tam induksiya complete induction  полная индукция  
t0052 tam inhiraf (kənara çıxma) total deviation полное отклонение   
t0053 tam inteqrallanan completely integrable  вполне интегрируемый  
t0054 tam ionlaşma total ionization полная ионизация  
t0055 tam ionlaşmış plazma fully ionized plasma  полностью ионизованная 

плазма  
t0056 tam ionlaşmış qaz fully ionized gas  полностью ионизованный 

газ  
t0057 tam keçiricilik complex admittance полная проводимость   
t0058 tam kəsik total cross-section полное сечение  
t0059 tam kəsilməz operator completely continuous operator  вполне  непрерывный  

оператор  
t0060 tam kölgə complete shadow полная тень   
t0061 tam kub perfect cubic expression полный куб  
t0062 tam kvadrat perfect square expression  полный квадрат  
t0063 tam maqnit nüfuzluğu total permeability полная магнитная 

проницаемость  
t0064 tam mayeləşmə total liquefaction полное сжижение   
t0065 tam məhdud totally bounded вполне ограниченный  
t0066 tam modulyasiya complete modulation  полная модуляция  
t0067 tam müntəzəm fəza completely regular space  вполне  регулярное  

пространство  
t0068 tam müqavimət impedance полное сопротивление  
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t0069 tam müqavimət körpüsü impedance bridge мост полного сопротивления  
t0070 tam müqavimət relesi impedance relay  реле полного сопротивления  
t0071 tam müqaviməti ölçən  impedance meter измеритель полного 

сопротивления  
t0072 tam müqavimətlər matrisası impedance matrix  матрица полных 

сопротивлений  
t0073 tam nizama salınmış çoxluq totally ordered set вполне  упорядоченное  

множество  
t0074 tam normal fəza completely normal space  вполне  нормальное  

пространство  
t0075 tam polyarizasiya complete polarization  полная поляризация  
t0076 tam polyarizasiya bucağı polarizing angle  угол (полной) поляризации, 

угол Брюстера  
t0077 tam potensial complete potential полный потенциал   
t0078 tam qaranlıq darkness полная темнота  
t0079 tam rabitəsiz, tam qarışıq totally disconnected вполне несвязный, вполне 

разрывной  
t0080 tam rasional funksiya rational integral function целая рациональная функция  
t0081 tam rəqs  full wave полное колебание   
t0082 tam şəffaflıq perfect transmittancy совершенная прозрачность   
t0083 tam səpilmə complete diffusion полное рассеяние   
t0084 tam simmetrik hal complete-symmetric state  полносимметричное 

состояние  
t0085 tam simmetrik rəqslər totally symmetric vibration полносимметричные 

колебания  
t0086 tam simmetriya complete symmetry  полная симметрия  
t0087 tam sistem complete system  полная система  
t0088 tam spin integral spin  целый спин  
t0089 tam şüalandıran full radiator  полный излучатель  
t0090 tam şüalanma total radiation полное лучеиспускание   
t0091 tam summator full adder полный сумматор  
t0092 tam tarazlıq complete equilibrium полное равновесие   
t0093 tam təzyiq total pressure  полное (суммарное) 

давление  
t0094 tam ton whole tone,integral tone целый тон  
t0095 tam transendent funksiya limit gauge  целая трансцендентная 

функция  
t0096 tam udulma total absorption полное поглощение  
t0097 tam udulma spektrometri total-absorption spectrometer спектрометр полного 

поглощения  
t0098 tam uyğunsuzluq  lack of fit неадекватность  
t0099 tam variasiya hesabı calculation of variation in the 

large  
вариационное исчисление в 

целом  
t0100 tam vibrasiya complete vibration полная вибрация   
t0101 tam yanma perfect combustion  полное сгорание  
t0102 tam yerdəyişmə complete permutation  полная перестановка  
t0103 tam yük full load, total load, gross load полная нагрузка  
t0104 tamamlama prinsipi principle of complementarity принцип дополнительности  
t0105 tamamlanmış ədəd round number  округлѐнное число  
t0106 tamamlayıcı replenisher пополнитель  
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t0107 tamamlayıcı (əlavə) bucaq complementary angle  дополнительный угол  
t0108 tamamlayıcı (əlavə) rəng complementary color дополнительный цвет   
t0109 tamamlayıcı (son) xəta resultant error результирующая 

погрешность  
t0110 tamamlayıcı modul complementary modulus  дополнительный модуль  
t0111 tamlıq completeness  полнота  
t0112 tamlıq şərti completeness condition  условие полноты  
t0113 Tamm səviyyəsi Tamm level  уровень Тамма  
t0114 tangens tangent  тангенс  
t0115 tangens-qalvanometr tangent-galvanometer  тангенс-гальванометр  
t0116 tangens-bussol tangent-compass тангенс-буссоль  
t0117 tangensial tangent тангенциальный  
t0118 tangensial qüvvə tangential force тангенциальная сила   
t0119 tangensial deformasiya tangent deformation тангенциальная деформация   
t0120 tangensial komponent tangential component тангенциальная 

составляющая   
t0121 tangensial koordinatlar tangential coordinates  тангенциальные координаты  
t0122 tangensial sürət tangential velocity  тангенциальная скорость  
t0123 tangensial təcil tangential acceleration тангенциальное ускорение   
t0124 tangensoid tangent curve  тангенсоида  
t0125 tanqaj pitching  тангаж  
t0126 tanqaj bucağı pitching angle  угол тангажа  
t0127 tantal tantalum  тантал  
t0128 tantal anodu tantalum anode  танталовый анод  
t0129 tantal düzləndirici tantalum rectifier  танталовый выпрямитель  
t0130 tantal katodu tantalum cathode танталовый катод  
t0131 tantal lampası tantalum lamp танталовая лампа  
t0132 tapılma, tapma, detektə 

etmək 
detection обнаружение, 

детектирование (напр. 

излучения)  
t0133 tapılmış (hesablanmış) 

qiymət 
calculated value, computed 
value 

расчетное значение, 

вычисленное значение  
t0134 taraz deformasiya equilibrium deformation равновесная деформация  
t0135 taraz distillyasiya flash distillation равновесная дистилляция  
t0136 taraz elektrod equilibrium electrode равновесный электрод  
t0137 taraz elektrod potensialı equilibrium electrode potential равновесный электродный 

потенциал  
t0138 taraz konsentrasiya equilibrium concentration  равновесная концентрация  
t0139 taraz nüvələrarası məsafə equilibrium internuclear 

distance  
равновесное межъядерное 

расстояние  
t0140 taraz orbit equilibrium orbit равновесная орбита  
t0141 taraz paylanma equilibrium distribution равновесное распределение  
t0142 taraz plazma equilibrium plasma равновесная плазма  
t0143 taraz polimerizasiya equilibrium polymerization равновесная полимеризация  
t0144 taraz potensial equilibrium potential равновесный потенциал  
t0145 taraz proses equilibrium process равновесный процесс  
t0146 taraz reaksiya equilibrium reaction равновесная реакция  
t0147 taraz sistem equilibrium system равновесная система  
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t0148 taraz şüalanma thermal radiation равновесное излучение  
t0149 taraz təzyiq equilibrium pressure равновесное давление  
t0150 tarazlanan qüvvə equable force уравновешиваемая сила   
t0151 tarazlaşdırıcı rəqqas compensation pendulum уравнительный маятник   
t0152 tarazlaşmış yük balanced load уравновешенная нагрузка  
t0153 tarazlaşmış sistem balanced system уравновешенная система   
t0154 tarazlayıcı elektrik yükü equalizing charge  уравновешивающий заряд  
t0155 tarazlayıcı qüvvə balance force уравновешивающая сила   
t0156 tarazlayıcı maqara balance coil уравновешивающая катушка   
t0157 tarazlayıcı yük balancing load уравновешивающий груз   
t0158 tarazlıq, müvazinət equilibrium  равновесие  
t0159 tarazlıq (müvazinət) 

atmosferi 
equilibrium atmosphere атмосфера равновесия  

t0160 tarazlıq diaqramı equilibrium diagram диаграмма равновесия  
t0161 tarazlıq halı equilibrium state равновесное состояние, 

состояние равновесия 
t0162 tarazlıq nöqtəsi equilibrium point  точка равновесия  
t0163 tarazlıq sabiti equilibrium constant константа равновесия  
t0164 tarazlıq şərti equilibrium condition условие равновесия  
t0165 tarazlıq tənliyi balance equation уравнение равновесия  
t0166 tarazlıq vəziyyəti equilibrium position положение равновесия  
t0167 tarixin dəyişməsi  xətti  date line  линия перемены даты  
t0168 taumatron taumatron тауматрон  
t0169 Taunsend əmsalı Townsend coefficient  коэффициент Таунсенда  
t0170 tautametriya tautomerism  таутомерия  
t0171 tautomer tautomer  таутомер  
t0172 tavtologiya tautology тавтология  
t0173 tavtometriya tautometry тавтометрия  
t0174 taymer timer  таймер  
t0175 taxogeneratorr tachometer generator  тахогенератор  
t0176 taxeometr tacheometer тахеометр  
t0177 taxometr tachometer  тахометр  
t0178 taxometrik generator tachometer generator  тахометрический генератор  
t0179 taxoqraf tachograph  тахограф  
t0180 tefiqram tephigram  тефиграмма  
t0181 tefroxronologiya tephrochronology  тефрохронология  
t0182 texnesium technetium  технеций  
t0183 texniki akustika acoustic engineering  техническая акустика  
t0184 texniki atmosfer technical atmosphere техническая атмосфера   
t0185 teknetron technetron  текнетрон  
t0186 tekstura texture  текстура  
t0187 tektogenez tectogenesis тектогенез  
t0188 tektonik fizika tectonophysics  тектонофизика  
t0189 tektonik hərəkət tectonic movement тектоническое движение  
t0190 tektonik proses tectonic process  тектонический процесс  
t0191 telefon telephone телефон  
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t0192 telefon məftili telephone wire телефонная проволока  
t0193 telefoniya telephony телефония  
t0194 telefonoqraf telephonograph телефонограф  
t0195 telefonoqrafiya telephonography телефонография  
t0196 telefonoqram telephone message телефонограмма  
t0197 teleidarəetmə, distansiya 

idarəetməsi 
remote control  телеуправление, 

дистанционное управление  
t0198 telekino telecine телекино  
t0199 telemetr telemeter телеметр  
t0200 telemetrik telemetric телеметрический  
t0201 telemetriya telemetry телеметрия  
t0202 telemexanika telemechanics телемеханика  
t0203 teleobyektiv telescopic lens, telephotolens телеобъектив  
t0204 teleölçü telemetering  телеизмерение  
t0205 teleqraf telegraph телеграф  
t0206 teleqraf əlifbası telegraph alphabet телеграф (азбука)  
t0207 teleqraf məftili telegraph wire телеграфная проволока  
t0208 teleqraf şrifti telegraphic type телеграфный шрифт  
t0209 teleqraf tənliyi telegraph equation  телеграфное уравнение  
t0210 teleqram telegram; wire ; cable телеграмма  
t0211 teleskop telescope  телескоп  
t0212 teleskop bələdçi, teleskop-

gid 
guiding telescope телескоп-гид  

t0213 teleskopik (afokal) sistem telescopic arrangement система телескопическая 

(афокальная)  
t0214 teleskopik hadisə telescopic effect телескопическое явление   
t0215 teleskopik müşahidələr telescopic observations  телескопические 

наблюдения  
t0216 teleskopik sistem telescopic system  телескопическая система  
t0217 teleskop-refraktor, linzalı 

teleskop 
refracting telescope  телескоп-рефрактор, 

линзовый телескоп   
t0218 teleskopun polyar (saat) oxu, 

polyar koordinatın polyar 

oxu 

polar axis  полярная (часовая) ось 

телескопа, полярная ось 

полярных координат  
t0219 telespektroskop telespectroscope телеспектроскоп  
t0220 telestereoskop telestereoscope телестереоскоп  
t0221 teletermometr telethermometer телетермометр  
t0222 televiziya television  телевидение  
t0223 televiziya təsviri (xəyalı) television image  телевизионное изображение  
t0224 televiziya kanalı television channel  телевизионный канал  
t0225 televiziya qəbuledicisi television receiver  телевизионный приѐмник  
t0226 televiziya mikroskopu television microscope  телевизионный микроскоп  
t0227 televiziya ötürücüsü television transmitter  телевизионный передатчик  
t0228 televiziya siqnalı television signal телевизионный сигнал  
t0229 televiziya ötürücü kamerası television camera телевизионная передающая 

камера  
t0230 televizor television set телевизор  
t0231 Tellegen effekti Tellegen effect Теллеген эффект  
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t0232 tellur  tellurium теллур  
t0233 tellur xətləri telluric lines  теллурические линии  
t0234 tembr timber  тембр  
t0235 temperasiyası  müəyyən 

edilmiş düzülüş 
tempered scale темперированный строй  

t0236 temperatur temperature  температура  
t0237 temperatur dalğaları temperature waves  температурные волны  
t0238 temperatur dəyişməsi temperature variation температурное изменение   
t0239 temperatur  diapazonu temperature range  диапазон (интервал, 

пределы) температур, 

температурный диапазон, 

температурный интервал  
t0240 temperatur dövrü temperature cycle  температурный цикл  
t0241 temperatur düzəlişi temperature correction поправка на температуру, 

температурная поправка  
t0242 temperatur effekti temperature effect  температурный эффект  
t0243 temperatur əmsalı temperature coefficient  температурный 

коэффициент  
t0244 temperatur faktoru temperature factor температурный фактор  
t0245 temperatur gərginliyi temperature stress  температурное напряжение  
t0246 temperatur işıqlanması thermal luminosity температурное свечение   
t0247 temperatur inversiyası temperature inversion  инверсия температуры, 

температурная инверсия  
t0248 temperatur kamerası  temperature chamber температурная камера  
t0249 temperatur keçiriciliyi temperature conductivity, 

thermometric conductivity  
температуропроводность, 

коэффициент 

температуропроводности  
t0250 temperatur kompensatoru temperature compensator  температурный компенсатор  
t0251 temperatur qradiyenti temperature gradient  температурный градиент, 

градиент температуры  
t0252 temperatur səs-küyü temperature noise  температурный (тепловой, 

термический) шум  
t0253 temperatur sıçrayışı temperature jump скачок температуры  
t0254 temperatur şkalası temperature scale  температурная шкала  
t0255 temperatur şüalanması  temperature radiation  тепловое (температурное) 

излучение  
t0256 temperatur tənzimləyicisi temperature controller  регулятор температуры, 

терморегулятор  
t0257 temperatur xarakteristikası temperature characteristic  температурная 

характеристика  
t0258 temperatur zonası temperature zone  температурный пояс, 

температурная зона  
t0259 temperaturdan asılı olmayan 

paramaqnetizm 
temperature-independent 
paramagnetism  

не зависящий от 

температуры парамагнетизм  
t0260 temperaturlar fərqi temperature difference  разность (перепад) 

температур  
t0261 temperaturların orta 

loqarifmik fərqi 
logarithmic mean temperature 
difference  

среднелогарифмическая 

разность температур  
t0262 temperaturu tənzimləmə temperature control  регулирование температуры  
t0263 temperaturun adiabatik 

qradiyenti 
adiabatic lapse rate  адиабатический градиент 

температуры  
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t0264 temperaturun beynəlxalq 
praktik şkalası 

international practical 
temperature scale  

международная 

практическая температурная 

шкала  
t0265 temperaturun düşməsi temperature drop  падение (снижение) 

температуры  
t0266 temperaturun empirik şkalası empirical scale of temperature  эмпирическая шкала 

температур  
t0267 temperaturun hidrogen 

şkalası 
hydrogen scale  водородная шкала 

температур  
t0268 temperaturun reper nöqtəsi fixed point of temperature  реперная   точка   

температуры  
t0269 tenzodatçik strain gauge  тензодатчик 
t0270 tenzometr strain meter  тензометр  
t0271 tenzometriya strain measurement, tensometry тензометрия  
t0272 tenzor tensor  тензор  
t0273 tenzor additivliyi tensor addition тензорная аддитивность 
t0274 tenzor analizi tensor analysis  тензорный анализ  
t0275 tenzor cəbri tensor algebra  тензорная алгебра  
t0276 tenzor fəzası tensor space  тензорное пространство  
t0277 tenzor hesabı tensor calculus тензорное исчисление  
t0278 tenzor invariantı  tensor invariant инвариант тензора  
t0279 tenzor kəmiyyəti tensor value тензорная величина  
t0280 tenzor operatoru tensor operator  тензорный оператор  
t0281 tenzor qarşılıqlı təsiri tensor interaction  тензорное взаимодействие  
t0282 tenzor qüvvəsi tensor force  тензорная сила  
t0283 tenzor sahəsi tensor field  тензорное поле  
t0284 tenzor sıxlığı tensor density  тензорная плотность  
t0285 tenzor təsviri tensor representation  тензорное представление  
t0286 tenzor zərrəciyi tensor particle тензорная частица  
t0287 tenzor komponenti tensor component компонента тензора  
t0288 teodolit theodolite  теодолит  
t0289 Tepler maşını Tepler machine машина Теплера   
t0290 terbium terbium  тербий  
t0291 term therm  терм  
t0292 termit  thermite, thermit термит  
t0293 termik  ionlaşma thermal ionization  термическая(тепловая) 

ионизация, термоионизация  
t0294 termik (istilik) mühərrik thermal engine термический двигатель   
t0295 termik akseptor thermal acceptor  термический акцептор  
t0296 termik analiz thermal analysis  термический анализ  
t0297 termik çatlama thermal spalling  термическое растрескивание 

(огнеупоров) 
t0298 termik dağılma, termik 

krekinq 
thermal decomposition  термическое разложение, 

термический крекинг  
t0299 termik dayanıqsızlıq thermal instability  термическая (тепловая) 

неустойчивость  
t0300 termik denaturasiya thermal denaturation термическая денатурация  
t0301 termik dissosiasiya thermal dissociation  термическая диссоциация  
t0302 termik ekvator thermal equator термический экватор  
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t0303 termik əmsal thermal coefficient, thermal 
factor 

термический коэффициент   

t0304 termik gərginlik thermal stress  термическое 

(температурное, тепловое) 

напряжение  
t0305 termik həyəcanlanma thermal excitation термическое возбуждение  
t0306 termik işləmə heat treatment  термическая обработка, 

термообработка  
t0307 termik külək thermal wind  термический ветер  
t0308 termik qüvvə thermal force термическая сила   
t0309 termik müqavimət thermal resistance  термическое (тепловое, 

сопротивление  
t0310 termik polimerizasiya thermal polymerization  термическая полимеризация  
t0311 termik reaksiya thermal reaction термическая реакция  
t0312 termik sıxılma thermal compression термическое сжатие   
t0313 termik sonrakı təsir thermal aftereffect термическое последействие   
t0314 termik tarazlıq thermal equilibrium термическое равновесие  
t0315 termik təmizləmə (kimyəvi 

təmizləmə) 
thermal etching  термическое травление  

t0316 termik təsir thermal effect термическое влияние   
t0317 termik yorulma thermal fatigue  термическая усталость  
t0318 terminal terminal вывод, зажим, 

клемма,терминал  
t0319 termistor thermistor  термистор  
t0320 termistorlu termometr thermistor thermometer термометр с термистором  
t0321 termistorlu vattmetr thermistor wattmeter термисторный ваттметр  
t0322 termiya thermie термия  
t0323 termlər sistemi term system  система термов  
t0324 termlərin işarələnməsi term symbol  обозначение термов  
t0325 termoampermetr thermoammeter термоамперметр  
t0326 termoanemometr hot-wire anemometer  термоанемометр  
t0327 termobarometr thermobarometer  термобарометр, 

гипсотермометр  
t0328 termobatiqraf, batitermoqraf bathythermograph  термобатиграф, 

батитермограф  
t0329 termocərəyan thermocurrent термоток  
t0330 termocüt thermocouple  термопара  
t0331 termocütün toxunma nöqtəsi thermojunction  спай термопары  
t0332 termodetektor thermodetector термодетектор  
t0333 termodəyişdirici thermal converter термопреобразователь  
t0334 termodiffuziya thermal diffusion  термодиффузия  
t0335 termodiffuziya münasibəti thermal diffusion ratio  термодиффузионное 

отношение  
t0336 termodinamik aktivlik thermodynamic activity термодинамическая 

активность  
t0337 termodinamik dayanıqlıq thermodynamic stability  термодинамическая 

устойчивость  
t0338 termodinamik dövr thermodynamic cycle  термодинамический цикл  
t0339 termodinamik ehtimal thermodynamic probability  термодинамическая 

вероятность  
t0340 termodinamik entropiya thermodynamic entropy  термодинамическая 
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энтропия  
t0341 termodinamik faydalı iş 

əmsalı 
thermodynamic efficiency  термодинамический 

коэффициент полезного 

действия  
t0342 termodinamik funksiyalar thermodynamic function  термодинамические 

функции  
t0343 termodinamik hal thermodynamic state  термодинамическое 

состояние  
t0344 termodinamik kalori thermodynamical calorie  термодинамическая калория  
t0345 termodinamik kəmiyyət thermodynamic quantity  термодинамическая 

величина  
t0346 termodinamik koordinatlar thermodynamic coordinates  термодинамические 

координаты  
t0347 termodinamik nəzəriyyə thermodynamic theory  термодинамическая теория  
t0348 termodinamik potensial thermodynamic potential  термодинамический 

потенциал  
t0349 termodinamik proses thermodynamic process термодинамический процесс 
t0350 termodinamik səth thermodynamic surface термодинамическая 

поверхность  
t0351 termodinamik sistem thermodynamic system  термодинамическая система  
t0352 termodinamik şkala thermodynamic scale термодинамическая шкала   
t0353 termodinamik tarazlıq thermodynamical equilibrium  термодинамическое 

равновесие  
t0354 termodinamik temperatur thermodynamic temperature  термодинамическая 

температура  
t0355 termodinamik temperatur 

şkalası 
thermodynamic temperature 
scale 

термодинамическая 

температурная шкала  
t0356 termodinamik xassələr thermodynamic properties  термодинамические 

свойства  
t0357 termodinamika thermodynamics  термодинамика  
t0358 termodinamika qanunları  laws of thermodynamics начала термодинамики, 

законы термодинамики  
t0359 termodinamikanın birinci 

qanunu 
first law of thermodynamics  первое начало (первый 

закон) термодинамики  
t0360 termodinamikanın ikinci 

qanunu 
second law of thermodynamics  второе начало (второй закон) 

термодинамики  
t0361 termodinamikanın üçüncü 

qanunu 
third law of thermodynamics третий закон термодинамики  

t0362 termoelastiklik thermoelasticity  термоупругость, 

термоэластичность  
t0363 termoelekrik hərəkət qüvvəsi thermoelectromotive force термоэлектродвижущая сила   
t0364 termoelektrik ampermetr thermoelectric ammeter  термоэлектрический 

амперметр  
t0365 termoelektrik batareya, 

termobatareya 
thermopile, thermal battery  термоэлектрическая батарея, 

термобатарея 
t0366 termoelektrik cərəyan thermoelectric current, 

thermocurrent  
термоэлектрический ток  

t0367 termoelektrik cüt thermoelectric pair термоэлектрическая пара   
t0368 termoelektrik effekt thermoelectric effect  термоэлектрический эффект  
t0369 termoelektrik metod thermo-electric method термоэлектрический метод   
t0370 termoelektrik mikrofon hot-wire microphone  термоэлектрический 

микрофон  
t0371 termoelektrik ölçü cihazı thermocouple instrument, 

thermoelectric instrument  
термоэлектрический 

(измерительный) прибор  



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

68 

t0372 termoelektrik stimullaşdırıcı 

qüvvə 
thermoelectrostimulating force термоэлектровозбудительная 

сила  
t0373 termoelektrik pirometr thermoelectric pyrometer термоэлектрический 

пирометр  
t0374 termoelektrik soba thermo-electric furnace термоэлектрическая печь  
t0375 termoelektrik soyuma thermoelectric refrigeration  термоэлектрическое 

охлаждение  
t0376 termoelektrik stansiya thermoelectric station термоэлектрическая станция  
t0377 termoelektrik sütun thermoelectric column термоэлектрический столб   
t0378 termoelektrik termometr thermocouple thermometer термоэлектрический 

термометр  
t0379 termoelektrik vattmetr thermoelectric wattmeter  термоэлектрический 

ваттметр  
t0380 termoelektriklik thermoelectricity  термоэлектричество  
t0381 termoelektron thermoelectron  термоэлектрон  
t0382 termoelektron cərəyan thermoelectric current  термоэлектронный ток  
t0383 termoelektron çıxış işi thermionic work function  термоэлектронная работа 

выхода  
t0384 termoelektron emissiya thermionic emission  термоэлектронная эмиссия  
t0385 termoelektron katodu hot cathode  термоэлектронный (горячий) 

катод, термокатод  
t0386 termoelektron qövsü thermionic arc  термоэлектронная дуга  
t0387 termoelement thermoelement  термоэлемент  
t0388 termofon thermophone  термофон  
t0389 termoxromizm thermocromism  термохромизм, термохромия  
t0390 termoion thermion термоион  
t0391 termoion emissiya thermoionic emission термоионная эмиссия 
t0392 termoion şüalanması thermionic radiation термоионное излучение   
t0393 termoizolyasiya thermo-insulation термоизоляция  
t0394 termokalorimetr thermocalorimeter термокалориметр  
t0395 termokimya thermochemistry  термохимия  
t0396 termokimyəvi nəzəriyyə thermochemical theory термохимическая теория   
t0397 termokonduktometrik qaz 

analizatoru 
thermoconductometric gas 
analyzer  

термокондуктометрический 

газоанализатор  
t0398 termoqalıq maqnitlənmə thermoremanent magnetization  термоостаточная 

намагниченность  
t0399 termoqalvanometr thermogalvanometer  термогальванометр, 

термоэлектрический 

гальванометр  
t0400 termoqraf recording thermometer  термограф  
t0401 termoqram thermogram  термограмма  
t0402 termoqravimetrik analiz thermogravimetric analysis  термогравиметрический 

анализ, термогравиметрия  
t0403 termolüminessent dozimetr thermoluminescence dosimeter  термолюминесцентный 

дозиметр  
t0404 termolüminessensiya thermoluminescence термолюминесценция  
t0405 termomaqnetizm thermomagnetism термомагнетизм  
t0406 termomaqnit effekti thermomagnetic effect термомагнитный эффект  
t0407 termomexanik işləmə thermomechanical treatment термомеханическая 

обработка  
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t0408 termometr thermometer, temperature gauge градусник, термометр  
t0409 termometrik boru thermometer tube трубка термометрическая  
t0410 termometrik dəyişmə  thermometrical change термометрическое 

изменение   
t0411 termometrik əmsal thermometric coefficient термометрический 

коэффициент   
t0412 termometrik rezervuar 

(hövzə, çən) 
thermometric reservoir термометрический резервуар   

t0413 termometrik maddə thermometric material термометрическое вещество   
t0414 termometrik metod thermometric method термометрический метод   
t0415 termometrik şkala thermometric scale термометрическая шкала  
t0416 termometrik üsul thermometric method термометрический способ   
t0417 termometriya thermometry термометрия  
t0418 termomolekulyar təzyiq thermomolecular pressure термомолекулярное 

давление   
t0419 termoneytral thermoneutral термонейтральный  
t0420 termoneytrallıq thermoneutrality термонейтральность   
t0421 termonüvə reaksiyası thermonuclear reaction  термоядерная реакция  
t0422 termonüvə sintezi thermonuclear fusion  термоядерный синтез  
t0423 termopauza thermopause  термопауза  
t0424 termoplastik qatran thermoplastic resin термопластическая смола  
t0425 termoplastiklik thermoplasticity, thermoplastic  термопластичность, 

термопластичный  
t0426 termoreaktiv qatran thermosetting resin  термореактивная смола  
t0427 termorele thermorelay  термореле, тепловое реле  
t0428 termoreseptor thermoreceptor  терморецептор  
t0429 termoscultiplikator thermoscultiplicator термоскультипликатор  
t0430 termosfera thermosphere  термосфера  
t0431 termostat thermostat  термостат  
t0432 termostatik vanna thermostatic bath термостатическая ванна   
t0433 termosütun thermopile термостолбик  
t0434 termotaksis thermotaxis  термотаксис  
t0435 termotənzimləyici thermoregulator терморегулятор  
t0436 tesla tesla  тесла  
t0437 Tesla cərəyanı Tesla current ток Тесла  
t0438 Tesla lampası Tesla lamp лампа Тесла  
t0439 Tesla makarası Tesla coil катушка Тесла  
t0440 Tesla transformatoru Tesla transformer  трансформатор Тесла  
t0441 test proqramı test program, test routine тестовая программа, тест-

программа  
t0442 test-translyator test translator  тест-транслятор  
t0443 tetanik ixtisaretmə tetanic contraction  тетаническое сокращение  
t0444 tetraedr tetrahedron  тетраэдр, четырехгранник  
t0445 tetraedrik qrup tetrahedral group  тетраэдрическая группа, 

группа тетраэдра  
t0446 tetraedrik quruluş tetrahedral structure  тетраэдрическая структура, 

тетраэдрическое строение  
t0447 tetraedrik molekul tetrahedral molecule  тетраэдрическая молекула  
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t0448 tetraqonal (dördbugaqlı) 

piramid 
tetragonal pyramid  тетрагональная пирамида  

t0449 tetraqonal  dipiramid tetragonal bipyramid  тетрагональная дипирамида  
t0450 tetraqonal ox tetragonal axis  тетрагональная ось  
t0451 tetraqonal prizma tetragonal prism тетрагональная призма  
t0452 tetraqonal simmetriya tetragonal symmetry  тетрагональная симметрия  
t0453 tetraqonal sistem tetragonal system тетрагональная система  
t0454 tetraqonal skalenoedr tetragonal scalenohedron  тетрагональный скаленоэдр  
t0455 tetramer tetramer  тетрамер  
t0456 tetrod tetrode  тетрод, четырехэлектродная 

лампа  
t0457 Teylor ədədi Taylor number  число Тейлора  
t0458 Teylor sırası Taylor series  ряд Тейлора  
t0459 Teylor sırasına ayırma Tailor's expansion  разложение в ряд Тейлора  
t0460 Teyxmüller kürəsi Teichmuller ball  Тейхмюллер шар  
t0461 tez buxarlanan maddə volatile substance  летучее вещество  
t0462 tez buxarlanan maye volatile liquid летучая жидкость  
t0463 tezlik analizatoru frequency analyzer  анализатор частоты  
t0464 tezlik asılılığı frequency dependence  частотная зависимость, 

зависимость от частоты  
t0465 tezlik diskriminasiyası frequency discrimination частотная дискриминация  
t0466 tezlik diskriminatoru frequency discriminator  частотный дискриминатор  
t0467 tezlik etalonu frequency standard  эталон частоты  
t0468 tezlik xarakteristikası frequency response частотная характеристика  
t0469 tezlik intervalı frequency interval  частотный интервал  
t0470 tezlik kompensasiyası frequency compensation  частотная компенсация  
t0471 tezlik körpüsü frequency bridge  частотный мост  
t0472 tezlik modulyasiyası frequency modulation  частотная модуляция  
t0473 tezlikölçən frequency meter  частотомер  
t0474 tezlikölçən rezonator resonator-cymometer резонатор частотомер  
t0475 tezlik ölçüsü frequency measurement  частотное измерение  
t0476 tezlik sabiti frequency constant  частотная постоянная  
t0477 tezlik sayğacı frequency counter  счѐтчик частоты  
t0478 tezlik seleksiyası frequency selection частотная селекция  
t0479 tezlik sintezi frequency synthesis  частотный синтез  
t0480 tezlik şkalası frequency scale частотная шкала  
t0481 tezlik spektri frequency spectrum  частотный спектр  
t0482 tezlik standartı frequency standard стандарт частоты  
t0483 tezlik təhrifi frequency distortion  частотное искажение  
t0484 tezlik tənzimçisi frequency regulator  регулятор частоты  
t0485 tezlik komponenti frequency component  частотная составляющая  
t0486 tezlik transformatoru frequency transformer трансформатор частоты  
t0487 tezlik-impuls modulyasiyası pulse-frequency modulation  частотно-импульсная 

модуляция  
t0488 tezlik-impuls sistemi impulse frequency system  частотно-импульсная 

система  
t0489 tezliklər diapazonu frequency band  диапазон частот  
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t0490 tezliklər şərti frequency condition условие частот  
t0491 tezliklər sintezatoru frequency synthesizer  синтезатор частот  
t0492 tezliklərin yerdəyişməsi frequency shift  смещение (сдвиг) частоты  
t0493 tezliyə görə paylanma frequency distribution  распределение по частоте  
t0494 tezliyi bölən cihaz frequency divider  делитель частоты  
t0495 tezliyi iki dəfə artıran cihaz frequency doubler  удвоитель частоты  
t0496 tezlik-modulyasiya edilmiş 

dalğa 
frequency-modulated wave  частотно-модулированная 

волна  
t0497 tezliyin sinxron dəyişdiricisi  synchronous frequency changer  синхронный 

преобразователь частоты  
t0498 tezliyin tənzimləməsi frequency control  регулирование частоты  
t0499 tezliyi üç dəfə artıran cihaz frequency tripler  утроитель частоты  
t0500 tezliyin atom kütləsi atomic frequency standard атомная масса частоты  
t0501 tezliyin bilavasitə 

modulyasiyası 
direct frequency modulation  непосредственная частотная 

модуляция  
t0502 tezliyin bölünməsi frequency division  деление частоты  
t0503 tezliyin dayanıqlığı frequency stability устойчивость частоты  
t0504 tezliyin deviasiyası 

(dəyişməsi) 
frequency deviation  девиация частоты  

t0505 tezliyin dəyişdiricisi frequency converter  преобразователь частоты  
t0506 tezliyin flüktuasiyası frequency fluctuation флуктуация частоты  
t0507 tezliyin kollektor 

dəyişdiricisi  
commutator frequency changer  коллекторный 

преобразователь частоты  
t0508 tezliyin avtomatik 

tənzimlənməsi 
automatic frequency control автоматическое 

регулирование частоты  
t0509 tezliyin parametrik dəyişməsi parametric frequency conversion  параметрическое 

преобразование частоты  
t0510 tezliyin sorulması  frequency pulling  затягивание частоты  
t0511 tezliyin stabilləşməsi frequency stabilization стабилизация частоты  
t0512 tezliyin yol verilən kənara 

çıxması 
allowable frequency deflection  допустимое отклонение 

частоты  
t0513 tezliyin yuxarı yan zolağı upper sideband  верхняя боковая полоса 

частот  
t0514 təbaşir mel  мел  
t0515 təbəqə, qat, lay layer слой  
t0516 təbəqələr- (qatlar-) arası 

polyarizasiya 
interfacial polarization  междуслойная поляризация  

t0517 təbiət elmləri  natural science  естественные науки  
t0518 təbii (natural) qamma natural (actual) scale натуральная гамма   
t0519 təbii çevrilmə natural transformation естественное превращение   
t0520 təbii dil natural language  естественный язык  
t0521 təbii en  natural width естественная ширина  
t0522 təbii hal natural state естественное состояние   
t0523 təbii işıq  natural light  естественный свет  
t0524 təbii işıqlanma əmsalı daylight factor  коэффициент естественной 

освещенности  
t0525 təbii kimyəvi element natural element  природный химический 

элемент  
t0526 təbii köhnəlmə  natural ageing  естественное старение  
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t0527 təbii konveksiya  free convection  естественная (свободная) 

конвекция  
t0528 təbii maqnit natural magnet естественный магнит , 

природный магнит 
t0529 təbii qatran natural resin  природная смола  
t0530 təbii qaz natural gas  природный газ  
t0531 təbii qrafit natural graphite  природный графит  
t0532 təbii radioaktiv nuklid natural radioactive nuclide  природный радиоактивный 

нуклид  
t0533 təbii radioaktivlik natural radioactivity естественная 

радиоактивность , природная 

радиоактивность 
t0534 təbii sərhəd natural boundary  естественная граница  
t0535 təbii sistem rigid system естественная система   
t0536 təbii soyuma  natural cooling  естественное охлаждение  
t0537 təbii şüa  natural ray, natural beam естественный луч  
t0538 təbii uran natural uranium  природный уран  
t0539 təbii uranla işləyən reaktor natural-uranium reactor  реактор на природном уране  
t0540 təbii vəziyyət starting position естественное положение   
t0541 təbil boşluğu barrel, tympanum барабанная полость   
t0542 təbil pərdəsi ear-drum, tympanum, tympanic 

membrane 
барабанная перепонка  

t0543 təbil sarğısı drum winding барабанная обмотка  
t0544 təcil fəzası acceleration space  пространство ускорения  
t0545 təcil mərkəzi acceleration center центр ускорения  
t0546 təcil dövrü accelerating cycle  цикл ускорения  
t0547 təcil vektoru acceleration vector  вектор ускорения  
t0548 təcil, qovulma acceleration ускорение, разгон  
t0549 təcillənmədən sonra after-acceleration  послеускорение  
t0550 təcrid edilmiş atom isolated atom  изолированный атом  
t0551 təcrid edilmiş ion isolated ion  изолированный ион  
t0552 təcridedici materiallar  insulation material изолирующие материалы  
t0553 təcridedici plyonka  insulating film изолирующая плѐнка  
t0554 təcridedici təbəqə (lay, qat)  insulating layer изолирующий слой  
t0555 təcrid edilmiş burulğan  solitary vortex изолированный вихрь  
t0556 təcrid edilmiş məftil insulated wire изолированная проволока   
t0557 təcrid edilmiş xüsusi nöqtə  isolated singular point  изолированная особая точка  
t0558 təcrid edilmiş nöqtə isolated point  изолированная точка  
t0559 təcrid edilmiş sistem isolated system  изолированная система  
t0560 təcrübə experiment  эксперимент, опыт  
t0561 təcrübəçi experimenter, experimentalist экспериментатор  
t0562 təcrübənin planlaşdırılması design of experiment  планирование эксперимента  
t0563 təcrübi  şərait (şərt) experimental condition экспериментальное условие, 

условие опыта, условие 

эксперимента  
t0564 təcrübi əyri experimental curve  экспериментальная кривая  
t0565 təcrübi fizika experimental physics  экспериментальная физика 
t0566 təcrübi məlumatlar experimental data экспериментальные данные  
t0567 təcrübi meteorologiya experimental meteorology  экспериментальная 
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метеорология  
t0568 təcrübi müşahidə experimental observation экспериментальное 

наблюдение 
t0569 təcrübi ölçü  experimental measurement экспериментальное 

измерение 
t0570 təcrübi peyk experimental satellite  экспериментальный спутник  
t0571 təcrübi qanun  experimental law экспериментальный закон  
t0572 təcrübi qiymət experimental value  экспериментальное 

значение, 

экспериментальная величина  
t0573 təcrübi reaktor experimental reactor экспериментальный реактор  
t0574 təcrübi seysmologiya experimental seismology экспериментальная 

сейсмология  
t0575 təcrübi tədqiqat  experimental research опытное исследование  
t0576 təcrübi təyinetmə experimental determination, test опытное определение  
t0577 təcrübi yoxlama pilot check опытная проверка   
t0578 tədqiqat  research  исследование, изучение, 

научно-исследовательская 

работа  
t0579 tədqiqat aparan reaktor  research reactor  исследовательский реактор 

(яд. физ.)  
t0580 təqvim (kalendar) ili  calendar year  календарный год  
t0581 təfsilatlı tarazlıq detailed balance  детальное равновесие  
t0582 təhlükəli yarım hissə, 

təhlükəli yarımdairə 
dangerous semicircle  опасная половина, опасный 

полукруг  
t0583 təhlükəsizlik əmsalı safety factor  коэффициент безопасности  
t0584 təhrifetmə teoremi distortion theorem  теорема искажения  
t0585 təhrif olunmuş dalğa  distorted wave  искажѐнная волна  
t0586 təhrikedilmiş xəyal distorted image искаженное изображение  
t0587 təxmini düstur (formula) approximation formula  приближѐнная формула  
t0588 təxmini həll approximate solution  приближѐнное решение  
t0589 təxmini hesab approximate calculation  приближѐнный расчѐт, 

приближенное вычисление  
t0590 təxmini hesablamalar approximate calculus приближѐнные вычисления  
t0591 təxmini metod approximation method  приближѐнный метод  
t0592 təxmini model approximate model  приближѐнная модель  
t0593 təxmini nəzəriyyə approximate theory  приближѐнная теория  
t0594 təxmini ölçü approximate measurement приблизительное измерение  
t0595 təxmini qanun approximate law приблизительный закон   
t0596 təxmini qiymət approximate value  приближѐнное значение  
t0597 təxmini təhlil (analiz) approximate analysis, proximate 

analysis  
приближѐнный анализ  

t0598 təxmini üsul approximate approach , 
approximate method 

приближѐнный способ  

t0599 tək  funksiya  odd function  нечѐтная функция  
t0600 tək oberton odd overtone нечѐтный обертон 
t0601 tək dalğa solitary wave  одиночная волна  
t0602 tək səhv single error  одиночная ошибка  
t0603 təkamül, tədrici inkişaf evolution  эволюция  
t0604 təkan push, kick, impact толчок  
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t0605 təkanla ionlaşma inching ionization ионизация толчком  
t0606 tək-cüt nüvə odd-even nucleus  нечѐтно-чѐтное ядро  
t0607 təkmilləşmiş çoxluq perfect set  совершенное множество  
t0608 təkmilləşmiş ədəd perfect number  совершенное число  
t0609 təkmilləşmiş kristal perfect crystal  совершенный кристалл  
t0610 təkmilləşmiş qrup perfect group  совершенная группа  
t0611 təkmilləşmiş sahə perfect field  совершенное поле  
t0612 təkmilləşmiş vakuum, tam 

boşluq 
perfect vacuum  совершенный вакуум, 

совершенный вакуум  
t0613 təkmilləşmiş laylanma 

qabiliyyəti 
perfect cleavage  совершенная спайность  

t0614 təkrar dalğa, ikinci dalğa secondary wave вторичная волна   
t0615 təkrar distillyasiya redistillation повторная дистилляция, 

повторная перегонка  
t0616 təkrar əmri repeat instruction  команда повторения  
t0617 təkraretmə iteration повторение  
t0618 təkrar inteqral repeated integral  повторный интеграл  
t0619 təkrar olunan elementlərlə 

yerini dəyişmə 
repeated permutation  перестановка с 

повторяющимися 

элементами  
t0620 təkrar olunan yeni ulduz recurrent nova  повторная новая звезда  
t0621 təkrar olunma periodu repetition period  период повторения  
t0622 təkrar olunma sayğacı repeat counter  счѐтчик повторений  
t0623 təkrar olunmaq repeatability  повторяемость  
t0624 təkrar qığılcım  secondary spark вторичная искра   
t0625 təkrar sayma əmsalı scaling factor  коэффициент пересчѐта  
t0626 təkrar sıra repeated series  повторный ряд  
t0627 təkrar dövr recycle  повторный цикл  
t0628 təkrar tam müqavimət iterative impedance  повторное полное 

сопротивление  
t0629 təkrar yandırmanın gərginliyi restriking voltage напряжение повторного 

зажигания (дуги)  
t0630 təkrar yoxlanma rereading повторное считывание  
t0631 təkrar zəbtetmə retrapping  повторный захват  
t0632 təkrarlanma tezliyi repetition rate  частота повторения  
t0633 təkrar sayma qurğusu scaler  пересчѐтное устройство  
t0634 təkrar sayma sxemi scaling circuit  пересчѐтная схема  
t0635 tək-tək nüvə odd-odd nucleus  нечѐтно-нечѐтное ядро  
t0636 təmayül (tendensiya) tənliyi tendency equation  уравнение тенденции  
t0637 təmin etməklə yazma  saturation recording  запись с насыщением  
t0638 təmiz   hal pure state  чистое состояние  
t0639 təmiz (saf) maddə pure substance  чистое вещество  
t0640 təmiz (tam) xəyali ədəd pure imaginary number чисто мнимое число  
t0641 təmiz ansambl pure ensemble чистый ансамбль 
t0642 təmiz dəmir pure iron  чистое железо  
t0643 təmiz ərinti pure bending  чистый изгиб  
t0644 təmiz fırlanma spektri pure rotational spectrum чисто вращательный спектр  
t0645 təmiz kristal pure crystal  чистый кристалл  
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t0646 təmiz maye pure liquid  чистая жидкость  
t0647 təmiz metal pure metal  чистый металл  
t0648 təmiz qeyri-separabelik 

genişlənmə 
purely inseparable extension  чисто несепарабельное 

расширение  
t0649 təmiz reaktor clean reactor  чистый» реактор  
t0650 təmiz səpilmə pure scattering чистое рассеяние (без 

поглощения)  
t0651 təmiz strategiya pure strategy  чистая стратегия  
t0652 təmiz sürüşmə pure shear  чистый сдвиг  
t0653 təmiz ton pure tone чистый тон  
t0654 təmiz transsendent 

genişlənmə 
purely transcendental extension чисто трансцендентное 

расширение  
t0655 təmizləmə purification очистка  
t0656 təkrar (ikinci) xəyal  secondary image вторичное изображение  
t0657 təmizlik , saflıq purity  чистота, беспримесность  
t0658 tənəkə, ağ dəmir  tin жесть  
t0659 tənəzzül (geriləmə) əyrisi regression curve  кривая регрессии  
t0660 tənəzzül (geriləmək) əmsalı regression coefficient  коэффициент регрессии  
t0661 tənəzzül əyrisi, geriləmə xətti regression line  кривая регрессии, линия 

регрессии  
t0662 tənliklər sistemi simultaneous equations  система уравнений  
t0663 tənqidçilik criticality  критичность, критический  
t0664 tənqidi yanaşma əmsalı criticality factor  коэффициент критичности  
t0665 tənzimləyici apparat regulative apparatus аппарат регулирующий  
t0666 tənzimləyici klapan (qapaq) control valve  регулировочный клапан  
t0667 tənzimləyici mil (qol) regulating rod  регулирующий  стержень  
t0668 tənzimləyici sarğı regulating winding  регулирующая обмотка  
t0669 tənzimləyici vint adjusting bolt регулирующий винт  
t0670 tənzimlənən  induktivlik adjustable inductance регулируемая индуктивность  
t0671 tənzimlənən dəyişən controlled variable  регулируемая переменная  
t0672 tənzimlənən kəmiyyət controlled variable  регулируемая величина  
t0673 tənzimlənən kondensator adjustable capacitor  регулируемый конденсатор  
t0674 tənzimlənən  müqavimət adjustable resistance  регулируемое сопротивление  
t0675 tənzimçi, nizamlayıcı regulator регулятор  
t0676 tənzimlçi zülal regulatory protein  регуляторный белок  
t0677 tənzimləmə adjustment регулировка  
t0678 tənzimləmək controllability  регулируемость  
t0679 təpə, zirvə, ən yüksək nöqtə vertex вершина, наивысшая точка  
t0680 təpmə atom recoil atom  атом отдачи  
t0681 təpmə effekti recoil effect  эффект отдачи  
t0682 təpmə elektron recoil electron электрон отдачи  
t0683 təpmə enerjisi recoil energy  энергия отдачи  
t0684 təpmə nüvə recoil nucleus  ядро отдачи  
t0685 təpmə zərrəcik recoil particle  частица отдачи  
t0686 təpmə proton recoil proton  протон отдачи  
t0687 tərəzi weigher весы  
t0688 tərəzi əqrəbi balance indicator стрелка весов  
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t0689 tərəzidə çəkmək weighing  взвешивание  
t0690 tərkib, heyət composition  состав  
t0691 tərkib hissəsi constituent/component part; 

component, constituent 
составная часть  

t0692 tərkibin sabitlik  qanunu  law of constant proportion  закон постоянства состава  
t0693 tərkibli nüvə compound nucleus составное ядро   
t0694 tərpənən başcıq movable head  подвижная головка  
t0695 tərpənən kontakt moving contact подвижной контакт  
t0696 tərpənən koordinat sistemi moving frame of reference  подвижная система 

координат  
t0697 tərpənən makara moving coil  подвижная катушка  
t0698 tərpənən maqnit moving magnet  подвижной магнит  
t0699 tərpənməz (ölü) nöqtə dead point, anchoring point, 

standstill 
мертвая точка  

t0700 tərpənməz nöqtə haqda 
teorem 

fixed point theorem  теорема о неподвижной 

точке  
t0701 tərs çevrilmə inverse transformation  обратное преобразование  
t0702 tərs element inverse element  обратный элемент  
t0703 tərs əvəzetmə inverse permutation  обратная подстановка  
t0704 tərs faza, əks faza antiphase  обратная фаза, противофаза  
t0705 tərs fərq reciprocal difference  обратная разность  
t0706 tərs fiqurlar inverse figures  обратные фигуры  
t0707 tərs funksiya inverse function  обратная функция  
t0708 tərs gərginlik reverse voltage обратное напряжение  
t0709 tərs hiperbolik funksiya inverse hyperbolic function  обратная гиперболическая 

функция  
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G.F. Gənizadə 

 
FULLEREN- MAYE KRĠSTAL 5CB  KOLLOĠDDƏ 

 DĠELEKTRĠK  RELAKSASĠYA 
 

5 CB maye kristalının dielektrik xüsusiyyətlərinə C60 fullerenlərin təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, fullerenlə-
rin əlavə edilməsi dielektrik nüfuzluğunun komponentlərini azaldır.  Bu halda, uzununa komponentin eninə komponentindən  
daha çox azalır.Dielektrik anizotropiya da azalır. Dielektrik udma aşağı tezliklərə keçir. Eksperimental nəticələr anisotropik 
mayelər üçün Maier-Meier nəzəriyyəsi ilə izah olunur. 

 
 

B.G. PaĢayev  
 

SU-POLĠETĠLENQLĠKOL-KCl, KBr, KI SĠSTEMLƏRĠNDƏ  
STRUKTUR XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
İşdə su-PEQ, su-PEQ-KCl, su-PEQ-KBr və su-PEQ-KI sistemlərinin 293,15-323,15 K temperatur və PEQ-in 0-0.001 

molyar hissə konsentrasiyası intervalında dinamik özlülüyü və sıxlığı ölçülmüşdür. PEQ-in molekulyar kütləsi 1000, 1500, 
3000, 4000 və 6000 olan fraksiyalarına baxılmışdır və su-PEQ-KCl, su-PEQ-KBr, su-PEQ-KI sistemlərində duzların (KCl, 

KBr, KI) konsentrasiyası 0,01 molyar hissə götürülmüşdür. Təcrübi nəticələrdən istifadə edərək tədqiq olunan sistemlərin ba-
xılan temperatur və konsentrasiya intervalında özlü axınının aktivləşmə parametrləri və məhlulda PEQ-in parsial molyar 
həcmləri hesablanmış və bu parametrlərin PEQ-in konsentrasiyasından asılılıqları təhlil edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 

PEQ həm suya, həm də su-KCl, su-KBr və su-KI sistemlərinə strukturlaşdırıcı təsir göstərir, lakin KCl, KBr, KI-in iştirakı 

uyğun ardıcıllıqla PEQ-in strukturlaşdırıcı təsirini müəyyən qədər zəiflədir. Bu isə KCl, KBr, KI-in uyğun ardıcıllıqla suyun 

strukturuna göstərdiyi dağıdıcı təsirlə əlaqədardır. 
 

 
F.Ġ. Əhmədov 

 
SĠLĠSĠUM ƏSASLI FOTOELEKTRON GÜCLƏNDĠRĠCĠLƏRĠN  

AġAĞI TEMPERATURLARDA  TƏDQĠQĠ 
 

Təqdim edilən işdə MAPD kollaborasiya çərçivəsində hazırlanmış silisium əsaslı MSFD-3NK fotoelektron gücləndiri-
cilərin fiziki xassələri aşağı temperaturda tədqiq edilmişdir. MSFD-3NK fotodiodları üçün deşilmə gərginliyinin temperatur 
sabiti olaraq 58±3mV/°C olduğu müəyyən edilmişdir. Fotodiodun qaranlıq sayı temperatur fərqi -81°C olduqda 169 dəfə 
azalmışdır. Aşağı temperaturlarda qaranlıq sayın yaranmasında gecikən impulsların üstünlük təşkil etdiyi müəyyən edilmiş-
dir. Həmçinin də birinci fotoelektrona uyğun gələn amplituda görə ayırdetmə temperaturdan asılı olaraq dəyişmiş və tempera-
tur fərqi -93°C olduqda, 32%  azalmışdır. Beləliklə, bu fotodiodların aşağı temperatur detektorlarında tətbiqinin mümkünlüyü 

təsdiq edilmişdir.  
 

Z.A. DadaĢov 
 

POLĠMER –SEQNETOPYEZOKERAMĠK KOMPOZĠTLƏRDƏ 
 SƏRHƏD EFFEKTLƏRĠ 

 
İşdə ftortərkibli polyar polimerlərdən və çoxkomponentli pyezokeramikalardan ibarət kompozitlərdə pyezoelektrik xas-

sələri öyrənilmişdir. Bununla yanaşı olaraq, fazalararası sərhəddə stabilləşmiş elektrik yük daşıyıcılarının yaratdığı elektrik 

sahəsinin təsirindən kompozitlərdə pyezoelektrik effektinin formalaşma mexanizmi tədqiq edilmişdir. 
 
 

S.O. Məmmədova 
 

BĠR- VƏ KVAZĠ BĠRÖLÇÜLÜ YÜK-DALĞA SIXLIQLI ĠZOLYATORLARDA 
 MAYORANA FERMĠONLARI 

 
Mayorana fermionları yük-dalğa sıxlığı Payerls dayanıqsızlığı olan güclü anizotropik kristallarda xarici maqnit sahəsi-

nin təsiri ilə yaratmaq mümkündür. Bu kristallar Payerls faza keçidi nəticəsində dieletrik fazaya keçirlər. Strukturdakı güclü 

spin-orbital qarşılıqlı təsiri və xarici maqnit sahəsi kristalda topoloji faza yaradır. Uyğun xarici parametrlərin (kimyəvi poten-
sial, maqnit sahəsi, spin-orbital qarşılıqlı təsirinin qiyməti və qadağan olunmuş zonanın genişliyi) seçilməsi ilə sistemdə 
Mayorana fermionları yaranır. 
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Ġ.F. Mehdiyeva  

 
ERBĠUM MONOTELLURĠDĠN TERMODĠNAMĠK XASSƏLƏRĠ 

 
İşdə elektrik hərəkət qüvvəsi (EHQ) üsulu ilə ErTe birləşməsinin termodinamik tədqiqinin nəticələri veri-

lir. EHQ-nin ani qeyd olunması üsulu ilə alınmış nəticələr əsasında ErTe+Er2Te3  ikifazalı sahəsində erbiumun 
nisbi parsial molyar funksiyaları hesablanmışdır. Alınmış kəmiyyətlər və Er2Te3 birləşməsinin inteqral termodi-
namik funksiyaları əsasında ErTe birləşməsinin standart əmələgəlmə  Gibbs sərbəst enerjisi və entalpiyası, həm-
çinin standart entropiyası  hesablanmışdır.   

 
 

Ġ.C. Alverdiyev  
 

Cu4RbCL3I2 BƏRK ELEKTROLĠTLĠ EHQ ÜSULU ĠLƏ Cu2SnSe3 BĠRLƏġMƏSĠNĠN 

TERMODĠNAMĠK TƏDQĠQĠ 
 

Cu+ kationuna görə ion keçiriciliyinə malik Cu4RbCl3I2 bərk elektrolitli EHQ üsulu ilə Cu2SnSe3 birləşməsinin termo-
dinamik xassələri öyrənilmişdir. Bu birləşmə potensial ekoloji təhlükəsiz termoelektrik materialı kimi böyük maraq kəsb edir. 
EHQ ölçmələri əsasında xəlitələrdə misin parsial molyar funksiyaları, həmçinin Cu2SnSe3 birləşməsinin stndart əmələgəlmə 
termodinamik funksiyaları və standart entropiyası hesablanmışdır.  
 
 

A.A. Sadıqova, ġ.N. Əliyeva, ġ.Ə. Əhmədova, Ġ.F. Yusibova, T.Q. Nağıyev, T.R. Mehdiyev 
 
Ni1-xZnxFe2O4 FERRĠT NANOTOZLARININ OPTĠK VƏ UV-VIS LÜMĠNESSENSĠYA SPEKTRLƏRĠ 

 
Ni1-xZnxFe2O4 (х = 0; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 1,0) nanotozlarının optik və-ultrabənövşəyi lüminessensiya spektrləri 

otaq temperaturunda, 4000-50 sm- 1 və 200-700 nm diapazonunda tədqiq olunmuşdiur. Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərinin diffuz 
əksolunma spektrləri Kramers-Kroming metodu ilə analiz olunmuşdur. Əldə olunmuş nəticələrin digər müəlliflərin nəticələri 
ilə uyğunluğu, bu nəticələrin hipotetik interpretasiyasını verməyə imkan yaradır. 
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