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İONLARIN BƏRK CİSMƏ NÜFUZETMƏ PROSESİ ZAMANI ƏSAS
FİZİKİ PROSESLƏR
H.S. ƏLİYEV*, E.Ə. KƏRİMOV, S.N. MUSAYEVA*
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azadlıq pr. 16/21, AZ 1010
Azərbaycan Texniki Universiteti, H. Cavid pros. 25, AZ 1073*
e-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru
Sürətlənmiş ionun bərk cismin səthinə yaxınlaşdığı zaman 10-16 san. çox kiçik zaman müddəti ərzində düşən zərrəciyin
yük halı (biryüklü, ikiyüklü, çoxyüklü ion) nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişə bilir (zərrəcik ya neytral atoma və yaxud da elektronsuz nüvəyə - çoxyüklü iona çevrilir). Göstərilən vaxt müddətində nümunəyə nüfuz edən yüksüz və yüklənmiş zərrəciklərin
nisbəti hədəfin elektronlarının sıxlığı və əsasən də bo mbardman edən zərrəciklərin sürəti və növü ilə təyin olunan hər hansı
bir tarazlıq qiymətini alır. Deməli, hədəfi bombardıman edən zərrəciyin halı – neytral, biryüklü və ya hətta çoxyüklüdür belə
ki, atom və molekul nüfuzetmə prosesinə praktiki olaraq təsir göstərə bilmir.
Açar sözlər: sürətlənmiş ionlar, lokal enerji, hədəf, ion bombardmanı, neytral atom, səpilmiş ionlar.
UOT: 621.383.5
PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx

ğıcında hədəfin elektronlarını zəbt edərək neytral atomlara çevrilirlər. Bombardman edən zərrəciklərin enerjilərinin kifayət qədər böyük qiymətlərində əks proses –
nüfuz edən zərrəciyin elektronlarını itirməsi daha ehtimallı olur. V >>Vor zamanı zərrəcik nümunəyə elektronsuz nüvə kimi nüfuz edir. Atom kütləsinin vahidi
üçün sürətin keV-larla ölçülən kritik qiyməti
H+→25keV, He+→250 keV, B+→2,5 MeV, Kr+→200
MeV olacaqdır.
Bərk cismə daxil olub onun daxilində hərəkət
edən ionlar enerjilərini itirərək səpilirlər. Qeyd etmək
lazımdır ki, elektronların nüfuzetməsindən fərqli olaraq
bu halda həm nümunənin atom qəfəsinin düyün nöqtələrində yerləşən nüvələrlə toqquşma zamanı (diskret
nüvə itkiləri), həm də nüfuz edən zərrəciyin nümunənin
elektronları ilə qarşılıqlı təsiri zamanı (trayektoriya boyu – enerjinin elektron itkisi) nümunəyə enerji ötürülməsi müşahidə olunur (nüfuz edən zərrəciyin enerjisini
itirməsi).
Ümumi halda, nüfuz edən zərrəciyin tormozlanması bir-birindən asılı olmadığı qəbul edilmiş bu iki
komponentin cəmi kimi təyin olunur (uyğun olaraq indekslərlə göstərilmişdir: n – nüvə, e – elektron, ∑ enerjinin ümumi itkiləri):

Adətən, ion bombardmanı mənfi ionlara nisbətən
daha sadə üsullarla alındığından müsbət ionlar vasitəsi
ilə həyata keçirilir. Müsbət ionlar həm də daha asan sürətləndirilə bilir və müəyyən hədəfi bombardman etmək üçün istiqamətləndirilir. Müsbət ionların sayına
şüalanma dozası) nəzarət də daha effektli olur. Sürətlənmiş ionların maddə ilə qarşılıqlı təsirinin nəticələri
həm ionların enerji və kütlələrindən və həm də şüalanan
maddənin atomlarının kütlələrindən asılıdır (aydındır
ki, bu zaman bombardman edən ionun və eləcə də hədəfin atomunun atom sıra nömrələri nəzərə alınmalıdır). Nümunənin idarə olunan modifikasiyasını almaq
üçün nümunəyə nüfuz etmiş zərrəciklər, bu zərrəciklər
tərəfindən verilən enerji və nəticədə yaranan effektlər
istifadə olunur.
İon mənbəyindən şüalanan nümunəyə qədər yolda
bir neçə on keV enerjili, qaçış yolunun uzunluğu 1 m
tərtibində olan ionlar üçün qurğudakı vakuumun təzyiqi
10-2 Pa-dan çox olmalıdır (belə enerjili ionların səpilməsinin en kəsiyi 10-16–10-17sm-2-dir). İon dəstəsinin
aşkar səpilməsindən əlavə, pis vakuum şəraitində nümunənin müəyyən səth sahəsinin şüalanması üçün ion
dəstəsinin elektrostatik və maqnit meyli zamanı bəzi
ionlar elektronu zəbt edərək neytrallaşa bilir. Göstərilən enerjili ionların yenidən yüklənməsinin en kəsiyi
səpilmənin en kəsiyinin sahəsindən iki-üç tərtib aşağı
olduğundan 10-3Pa vakuum və ion dəstəsinin 1 m uzunluğunda meyl etməmiş dəstədə təxminən 1% neytral
atom olacaqdır (bu zaman meyl etmiş ion dəstəsində
belə ionlar meyl etdirici sahəyə qeyri-həssas olduqları
üçün ümumiyyətlə olmur).
Z1 atom sıra saylı nüfuz edən zərrəciyin tarazlıq
nisbəti zamanı sürətinin kifayət qədər dəyişildiyi qiymət atomun statistik Tomas–Fermi modelində elektronun orta orbital sürətinə bərabər olur [1-3]:
⁄
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Toqquşan zərrəciklərin parametrlərindən (Z1, Z2,
M1, M2, E1) asılı olan düşən ionun səpilməsi verilmiş
bucaqda səpilmənin differensial kəsiyi ilə təyin olunur.
Burada, 1 - indeksi ilə düşən, 2 – indeksi ilə isə səpilən
atomun parametrləri göstərilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, qarşılıqlı təsirdə olan iki
zərrəciyin kütlələri müqayisə olunan olduğundan düşən
və səpilən zərrəciklər arasında baş verən zərbə başlanğıcı bu zərrəciklərin kütlə mərkəzlərində yerləşən koordinat sistemində baxılır. Burada, θ – səpilmə bucağı hər
iki zərrəcik üçün eynidir. Laboratoriya koordinat sistemində (müşahidəçi ilə bağlı) φ1 və φ2 – bucaqları müxtəlifdir. İmpuls və enerjinin saxlanılması qanunlarından
istifadə etsək aşağıdakı bərabərlikləri ala bilərik.

(1)

Bərk cismə nüfuz edən ionların sürəti Vor qiymətindən kiçik olduqda, hərəkətləri zamanı yolun başlan-
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Düşən zərrəciyin enerjisinin sükunətdə olan atoma verə biləcəyi maksimal hissəsi aşağıdakı kimi təyin
oluna bilər:

Δ𝐸𝑚𝑎𝑥 =

4𝑀1 𝑀2
.
(𝑀1 +𝑀2 )2

θ – bucağı qədər səpilmə zamanı ötürülən enerji
isə
𝜃

𝑇𝑛 = Δ𝐸𝑚𝑎𝑥 𝐸1 𝑠𝑖𝑛2 (2 )

(3)

olacaqdır. İki koordinat sistemində səpilmə bucaqları
arasındakı münasibət

𝑡𝑔𝜑1 = 𝑀2 𝑠𝑖𝑛𝜃(𝑀1 + 𝑀2 𝑐𝑜𝑠𝜃)−1 ; 𝜑2 =
kimi hesablanır. Səpilmənin dσn - differensial kəsiyini
təyin etmək üçün qarşılıqlı təsirin potensialını – daha
dəqiq desək, F(r/a) - ekranlaşma funksiyasını bilmək
lazımdır:
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rinin cəminə bərabər götürülür, trayektoriya üzrə R –
qaçış yolu isə (9) ifadəsindən təyin olunur. Bəzi materiallardan hazırlanmış hədəflər üçün ədədi qiymətlər
cədvəldə verilmişdir.
Nüfuz edən zərrəciyin nüvə ilə toqquşması zamanı enerjisinin itirilməsinin (nüvə itkiləri) ədədi inteqrallamaqla təyin olunan asılılığı (ölçüsüz şəkildə) şəkil 1də verilmişdir. Şəkildə müqayisə üçün k = 1 olduqda,
elektron itkilərdə göstərilmişdir. Nüfuz edən zərrəciyin
böyük enerjilərində elektron qarşılıqlı təsiri əsas itkilər
sayıldığı halda, kiçik başlanğıc enerjilərdə və qaçış yolunun sonunda nüvə ilə toqquşma zamanı itkilər kifayət
qədər nəzərəçarpan olacaqdır. Belə itki növləri silisiuma B+ üçün 17 keV, P+ üçün isə 140 keV implantasiya
enerjilərində bərabər olur.
Aşağı enerjilərdə elektron itkiləri LŞŞ nəzəriyyəsində hesablanır:

(7)

(8)

burada, C1= 0,35; C2 = 0,55; C3 = 0,1; b1 = 0,3; b2 = 1,2;
b3 = 6,0.
Bütün ekranlaşma funksiyaları r -in kiçilməsi ilə
vahidə yaxınlaşır. r/a = 1-ə qədər potensiallar üst-üstə
düşür, yalnız r >a olduğu zaman onlar arasında nəzərəçarpacaq fərqlər müşahidə olunur.
θ – səpilmə bucağını bütün məsafələr üçün (yaxınlaşmanın minimal məsafəsindən sonsuzluğa qədər)
səpilmə inteqralını hesablama yolu ilə təyin etmək
mümkündür.
Nüfuz olunan zərrəciklərin qaçış yolunu və enerji
itkilərini nəzərdən keçirdikdə iki ölçüsüz kəmiyyətin –
ρ ölçüsüz qaçış yolunun və ε ölçüsüz enerjinin daxil
edilməsi əlverişli olacaqdır. Bu ölçüsüz parametrlər real R qaçış yolu və E enerji ilə aşağıdakı kimi əlaqəlidir:

𝜌 = 4𝜋𝑁𝑎2 (𝑀

(10)

Burada, ( 𝑑𝜉 ) - enerji itkiləri elektron və nüvə itkilə-

burada, a0 = 0,0529 nm – Bora görə hidrogen atomunda
birinci orbitin radiusudur. J. Molyer tərəfindən təklif
olunmuş ekranlaşma funksiyası aşağıdakı kimi ifadə
olunur:

𝐹 (𝑎) = ∑31 𝐶𝑖 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸,

burada, M1, M2 – kütlələr; Z1, Z2 – atom nömrələri, yəni
uyğun olaraq bombardman edən zərrəciyin və hədəfin
atomunun yükləri; N – səpələyici atomların sayı; a –
qarşılıqlı təsirin atom potensialının ekranlayıcı ölçüsüdür.
İonlar daxil edildikdə trayektoriya üzrə qaçış yolları aşağıdakı bərabərlikdən təyin olunur:

1

−

⁄

(5)

2

2
1 𝑍2 𝑒 (𝑀1 +𝑀2 )

(6)

+ 𝑍22 3 ) 2 ,
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Toqquşan zərrəciklərin elektron orbitlərinin radiuslarından da kiçik məsafəyə qədər yaxınlaşdığı enerjinin və səpilmə bucağının böyük qiymətlərində qarşılıqlı təsir Kulon qanununa uyğun baş verir, yəni
F(r/a) = 1.
Ekranlaşma funksiyası elə seçilməlidir ki, approksimasiyanın maksimal dəqiqliyi zərrəciklərin yaxınlaşma şərtinə cavab verən enerji diapazonunda alınsın
(zərrəciklər arasında məsafə r olduqda). Tozlandırmanın universal nəzəriyyəsinin yaradıcıları İ. Lindhard,
M. Şarf və H. Şiott (LŞŞ) elektron sıxlığının radiusa
görə Tomas–Fermi statistik modellərində təsvir olunmuş paylanmasını qəbul edirlər. Bu zaman fərq yalnız
a-nın ifadəsində olacaqdır. LŞŞ-yə görə [4,5]:
𝑎 = 0,8853𝑎0 (𝑍12

(4)

1

𝑑𝜀

(𝑑𝜌) = 𝑘𝑒 2

(12)

𝑒𝑙

burada, k – aşağıdakı ifadədən təyin olunan 0,1–1,5 tərtibindən (cədvəl) sabitdir:

𝑘=

3
1⁄2 1⁄2
𝑍2 (𝑀1 +𝑀2 ) ⁄2
3
2⁄3
2⁄3 ⁄4 3⁄2 1⁄2
(𝑍1 +𝑍2 ) 𝑀1 𝑀2

𝜁𝑒 ∙0,0793𝑍1

ζe - Z1/6 tərtibindən sabitdir.

(9)
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Cədvəl
Bombardman edən müxtəlif ionlar şəraitində ε, ρ və k-nın təyin olunması üçün ədədi qiymətlər
Hədəf
3 7
Li
6 12

C

13

Al27

14

Si28

32

Ge73

41

Nb93

79

1 1
H
5,4068
0,8426
0,5052
2,4132
0,2285
0,8799
0,0445
0,0325
1,9961
0,8598
0,0290
2,077
0,3013
0,0027
5,5036
0,2187
0,0014
7,0537
0,0930
0,0002
15,129

Parametr
ε/E, keV-1
ρ/R, sm2mkq-1
k
ε/E, keV-1
ρ/R, sm2mkq-1
k
ε/E, keV-1
ρ/R, sm2mkq-1
k
ε/E, keV-1
ρ/R, sm2mkq-1
k
ε/E, keV-1
ρ/R, sm2mkq-1
k
ε/E, keV-1
ρ/R, sm2mkq-1
k
ε/E, keV-1
ρ/R, sm2mkq-1
k

Au197

2
He4
1,802
1,497
0,142
0,920
0,531
0,210
0,409
0,097
0,433
0,374
0,088
0,449
0,141
0,010
1,115
0,104
0,005
1,419
0,045
0,001
3,003

5 11
B
0,370
1,127
2,095
0,227
0,555
0,126
0,122
0,150
0,208
0,113
0,138
0,215
0,049
0,020
0,473
0,037
0,011
0,593
0,017
0,002
1,216

10

Ne20
0,108
0,678
0,090
0,072
0,408
0,111
0,045
0,148
0,162
0,042
0,138
0,166
0,021
0,026
0,325
0,016
0,016
0,400
0,008
0,003
0,792

15 31
P
0,0466
0,4369
0,0887
0,0329
0,2968
0,1039
0,0228
0,1318
0,1362
0,0213
0,1244
0,1398
0,0118
0,0294
0,2434
0,0093
0,0186
0,2935
0,0048
0,0040
0,5533

18
Ar41
0,0294
0,3303
0,0873
0,0214
0,2384
0,0994
0,0157
0,1188
0,1222
0,0147
0,1128
0,1251
0,0088
0,0309
0,2001
0,0071
0,0202
0,2370
0,0038
0,0047
0,4279

Ən böyük nüvə itkiləri ölçüsüz enerjinin ε ≈ 0,36
qiymətində baş verir. Əgər cədvəldən ε/E verilənlərindən istifadə etsək, görərik ki, H+ ionlarla Li və ya Cdən olan hədəflər bomardıman edildikdə, bu maksimum 0, 068keV və ya 0,15keV qiymətlərinə, Au hədəfini Ar+ ionları ilə bombardıman edildikdə isə 350keV
qiymətinə uyğun gəlir.
Linhard göstərilən münasibətlərdən ölçüsüz trayektoriya qaçış yolunun ölçüsüz enerjidən asılılığını
hesablamış və şəkil 2 və 3-də qrafiki şəkildə vermişdir
[6,7].

Şəkil 1. Ölçüsüz enerjinin kvadrat kökündən asılı
enerjinin ölçüsüz itkilərinin nəzəri əyriləri:
1 – nüvə itkiləri; 2 – k=0,1 olduqda elektron
itkiləri.

Yüksək enerjilərdə elektron itkilər elektronların
nüfuz etməsi üçün alınmış Bete–Blox düsturundan hesablanır. Lakin, bu zaman Z2 əvəzinə Z1Z2 götürülür.
Nüfuz edən ionun enerjisinin istənilən qiymətlərində
isə aşağıdakı bərabərlikdən istifadə olunur:
1
𝑑𝐸
)
𝑑𝜉

(

=

1
𝑑𝐸
)
𝑑𝜉 𝐿ŞŞ

(

−

1
𝑑𝐸
)
𝑑𝜉 𝐵𝐵

(

.

(14)

Ölçüsüz enerjinin böyük qiymətlərində (ε > 29)
nüvə itkilərinin enerjidən asılılığı aşağıdakı kimi approksimasiya oluna bilər:
𝑑𝜀

1

(𝑑𝜌) = 2𝜀 𝑙𝑛2𝜀.

Şəkil 2. Müxtəlif k və ε < 1 olduqda ölçüsüz qaçış yolunun ölçüsüz başlanğıc enerjidən universal asılılığı.

(15)

Məlumdur ki, praktikada R - trayektoriya qaçış
yolu ilə üst-üstə düşməyən Rp - proyeksiya qaçış yolu
daha böyük maraq kəsb edir. M1 ≥ M2 olan hallarda aşağıdakı münasibət qüvvədə qalır:

𝑛

Kiçik qiymətlər də isə
𝑑𝜀

(𝑑𝜌) =
𝑛

1
3,44𝜀 ⁄2𝑙𝑔(𝜀+2,72)
1
1
1+6,36𝜀 ⁄2+𝜀(6,9𝜀 ⁄2−1,7)

𝑅

(16)

𝑅𝑝

approksimasiyası qəbul edilir.
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=1+

1 𝑀2
3 𝑀1

.

(17)
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Simmetriya və “quyruq” xarakterizə edən qaçışın
paylanmasının üçüncü və dördüncü tərtiblərinin
momenti tabulyasiya (orta qiymətlərlə və ikinci tərtibin
momenti ilə eyni alınır) olunmuşdur.

Maksimal və minimal qiymətlər diapazonunda
dəyişən enerji itkisi prosesi bir sıra asılı olmayan təsadüfi toqquşmaların nəticəsində olduğundan qiymətləndirilmiş qaçış yollarının qiyməti orta qiymətlər olacaqdır. Bu zaman əsas xarakteristika kimi müxtəlif zərrəciklərin qaçışının paylanma eni götürülür (orta qiymət
ətrafında səpələnmə).

Şəkil 4. k-nın müxtəlif qiymətlərində
((M1+M2)/4M1M2)∙(ΔR)2/R2 – nisbi kənaraçıxmanın ε-dən asılılığı.

NƏTİCƏ.

Şəkil 3. Müxtəlif k və ε -nin böyük qiymətlərində ölçüsüz qaçış yolunun ölçüsüz başlanğıc enerjidən
universal asılılığı.

p – n keçidi implantasiya olunmuş atomların paylanmasının maksimumundan çox uzaqda yerləşdiyindən yarımkeçirici keçidlərin yaradılmasında ion implantasiyası zamanı bu xarakteristikalar mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər.

LŞŞ nəzəriyyəsinə görə qaçış yollarının paylanmasının nisbi eninin (ΔR)2/R2 ikinci tərtibi hesablanır.
Bu nisbətin ε və k-dan asılılıqları ((M1+M2)/4M1M2-yə
hasilinin) şəkil 4-də verilmişdir.
_________________________________
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Н.S. Aliyev, E.A. Kerimov, S.N. Musayeva
THE MAIN PHYSICAL PROCESSES AT ION PENETRATION INTO THE SOLID STATE
The charging state of incident particle can be significantly change at approximation of accelerated ion to solid state
surface in very short time. The ratio of uncharged and charged penetrating particles in given time achieves the one equilibrium
value which is determined by the density of target electrons and mainly, by the velocity and form of target particle. Thus, the
state in which the particle bombarding the target surface is neutral, single-charged or even multi-charged ones like the atom or
molecule, practically doesn’t influence on penetration processes.
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İONLARIN BƏRK CİSMƏ NÜFUZETMƏ PROSESİ ZAMANI ƏSAS FİZİKİ PROSESLƏR

Х.С. Алиев, Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева
ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПРОНИКАНИИ ИОНОВ В ТВЕРДОЕ ТЕЛО
При приближении ускоренного иона к поверхности твердого тела, для очень короткого времени зарядное
состояние падающей частицы может существенно измениться. За указанное время соотношение незаряженных и
заряженных проникающих частиц достигает одного равновесного значения, которое определяется плотностью
электронов мишени и, главным образом скоростью и видом бомбардирующей частицы. Поэтому состояние, в котором
частица бомбардирует поверхность мишени – нейтральное, однозарядное или даже многозарядное, как атом или
молекула, практически не влияет на процессы проникания.
Qəbul olunma tarixi: 29.01.2020
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TETRAEDRİK FORMALI QIZIL NANOHİSSƏCİYİNİN ELEKTRON
QURULUŞUNUN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ XASSƏLƏRİ
ARZUMAN Q. HƏSƏNOV
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası,
E-mail: gasqhapk@gmail.com, Tel.: +994707157236
Tetraedrik formalı Au20 qızıl nanohissəciyinin xassələri qurulmuş vizual modelləri əsasında Genişlənmiş Hükkel metodu
tətbiq etməklə öyrənilmişdir. Mexaniki, energetik, maqnit və optik parametrlərinin bəzi qiymətləri hesablanmışdır. Hesablamaların nəticələri göstərir ki, Au20 tetraedrik qızıl nanohissəciyinin elektrik və optik xassələri kürə formalı qızıl nanohissəciklərinin xassələrindən fərqlənir [1, 2]. Hər iki formalı qızıl Au20 nanohissəciklərinin mexaniki xassələri təxminən eynidir və
paramaqnitdir.
Açar sözlər: Tetraedrik formalı qızıl nanohissəciyi, riyazi model, Genişlənmiş Hükkel metodu.
PACS: 81.07,-b; 07,05,Tp; 03,67: LX

Aun nanohissəciyinin vizual modelinin qurulması
üçün ondakı atomların sayını təyin edək. Məlumdur ki,
qızıl atomunun atom kütləsi
M=196.96655q/mol=0.19696655kq/mol, sıxlığı
 = 19.32q/sm3 = 19320kq/m3 və Avoqadro ədədi
NA = 6.02214151023 1/mol və nanohissəciyin ölçüsü
D=865 nm olarsa, bu qiymətləri [3]-də verilən düsturda
nəzərə alaq

GİRİŞ.
Metal tərkibli nanohissəciklərin xassələrinin
kvantmexaniki metodlar ilə öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. İşdə sferik formalı qızıl və gümüş nanohissəciklərindən fərqli olaraq, tetraedrik formalı qızıl
nanohissəciyinin modelləşdirilməsinə və xassələrinin
öyrənilməsinə baxılmışdır [1, 2]. Bunun üçün əvvəlcə
onun vizual modelinin qurulmasına baxılmışdır.

𝑁=

𝜋𝜌𝐷3
6∙𝑀

∙ 𝑁𝐴 =

3.14159265∙19320∙(0.864∙10−9)
6∙ 0,19696655

Onda, Aun nanohissəciyi üçün atomların sayı
N20 alınır. Beləliklə, ölçüsü D=0.865 olan tetraedrik
qizil nanohissəciyindəki atomların sayı 0/N20 olar.

3

∙ 6,0221415 ∙1023= 20.017625 ≈ 20.

Qızıl atomları arasındakı rabitənin metalliki olmasını
nəzərə alaraq 20 sayda qızıl atomlarının əmələ gətirdiyi
dayanıqlı nanoquruluşun vizual modelini qurmaq olar:

Şəkil 1. Tetraedrik qızıl nanohissəciyinin vizual modelləri: a) - xətlə, b) - xətt və kürələrlə, c)- kürələrlə

NƏZƏRİ METODOLOGİYA.
Tetraedrik formalı qızıl nanohissəciyinin xassələri Genişlənmiş Hükkel metodu tətbiq etməklə öyrənilmişdir. Genişlənmiş Hükkel metodu molekulyar orbitallar metodunun sadə yarım-empirik variantıdır [4, 5].
Valent elektronlar yaxınlaşmasına əsasən 𝑈𝑖 molekulyar orbitalları valent elektronların həm π-, həm də σelektronların atom orbitallarının xətti kombinasiyası
şəklində axtarılır:

𝑈𝑖 = ∑𝑛𝑞=1 𝑐𝑞𝑖 ∙ 𝜒𝑞

burada 𝜒𝑞 - atom orbitallarıdır və onlar məlum hesab
olunurlar. Atom orbitalları olaraq Qauss funksiyalarından istifadə olunmuşdur [6]:

 2 2n (n  1)!
 nlm (  , r )  
 2n  1!
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(1)
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r n 1e  r Ylm ( ,  )
2

(2)

TETRAEDRİK FORMALI QIZIL NANOHİSSƏCİYİNİN ELEKTRON QURULUŞUNUN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ...

Burada  - variasiya parametridir, r, , , – elektronun sferik koordinatlarıdır, lm(, ) - kompleks sferik funksiyalarıdır, m - bazis funksiyaları kimi seçilən
atom orbitallarının sayıdır, cqi -naməlum əmsallarının
qiymətləri molekulyar orbitallar metodunun

∑𝑞(𝐻𝑝𝑞 − 𝜀𝑖 𝑆𝑝𝑞 ) 𝑐𝑞𝑖 = 0

enerji səviyyəsindən başlayaraq iki-iki səviyyələrdə
yerləşdirilir və elektronlar tərəfindən tutulmuş ən yuxarı HOMO = -11.408870 eV və ən aşağı boş LUMO =
= -8.440102 eV molekulyar orbitallara uyğun enerjilər,
ionlaşma potensialı lp = -HOMO = 11.408870 eV, tam
elektron enerjisi Enh =∑𝑖 𝜀𝑖 =-120.3316984a.v., qadağan
olunmuş zonanın eni Eg=LUMO -LUMO =2,968768eV,
𝐸𝑔
möhkəmlik 𝜂 = 2 =1,484384, şüalandıracağı fotonun

(3)

tənlikləri həll olunaraq tapılır.
Burada Hpq - effektiv Hamilton operatorunun matris elementləridir və Volfsberq-Helmhols yaxınlaşmaları əsasında qiymətləndirilir, Spq - örtmə inteqrallarıdır
və Qaus funksiyaları bazisində hesablanır.

dalğa uzunluğu 𝜆 =

𝑐∙ℎ

1.6∙𝐸𝑔

1028 =418,734nm və stabil-

lik parametri E  Enh   EA  -1,543232276 a.v müA

əyyən olunur. Burada EA=-5,939423304 a.v. qızıl atomunun sərbəst halda tam elektron enerjiləridir. E  0
olduqda material qeyri stabil, E  0 olduqda, material stabil hesab olunur. Nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir. Mötərizə daxilində verilmiş qiymətlər həmin kəmiyyətlərin təcrübi qiymətləridir.

Au20 ÜÇÜN KOMPÜTER HESABLAMALARI.
Au20 üçün qurulmuş vizual modellər əsasında
kompüterdə 𝜀𝑖 orbital enerjilərin qiymətləri hesablanır.
Bu qiymətlər əsasında nanohissəciyin bir sıra xassələri
tədqiq oluna bilər. Nanohissəciyin elektronları ən aşağı

Cədvəl 1.
Au20 üçün energetik parametrlərin kompüterdə hesablanmış qiymətləri
N

Nanohissəcik

1

𝐴𝑢20

Stabilləşmə
enerjisi E E
( a.v.)

 HOMO

 LUMO

Tam enerji
E(a.v.)

-11,40887

-8,440101

-120,3316984

-1,543232276

Nanohissəciyin mexaniki xassələrinin öyrənilməsində Yunq və möhkəmlik modullarının qiymətlərinin
hesablanması vacib məsələdir. Yunq modulunun qiyməti
𝐹

𝐸

𝑘=

𝑌∙𝑆
𝐷

𝐸𝑏
𝑟

, 𝐸𝑏 = ⌊Δ𝐸 ⌋
𝑟

(4)

𝐻𝑁∙𝑒 𝐵∙𝑇
𝐺

Möhkəmlik
parametri
 (eV)

Şüalanan
fotonun
dalğa
uzunluğu
(nm)

1,4844

418,734

𝑌

𝑌

, 𝜎 = 𝑌 ∙ 𝐷 , 𝐺 = 2∙(1+𝜈) , 𝐾 = 3∙(1−2𝜈) , 𝐻𝑁 = 𝐺 ∙ 𝐴 ∙ 𝑒 −𝐵∙𝑇

düsturlarından istifadə etmək olar. Burada  Puasson
əmsalı, A sabit kəmiyyət olub nanohissəciklər üçün
müəyyən təcrübi faktlar əsasında təytin olunur. [9] - da

𝐴=

11,40887

Qadağan
olunmuş
zonanın
eni
Eg (eV)
2,968769
(3.0)

düsturu vasitəsilə hesablana bilər. Burada Y -Yunq modulu, F - nanohissəciyi parçalamaq üçün qüvvənin qiyməti, Eb - nanohissəciyin rabitə enerjisi, S - nanohissəciyin diametral en kəsiyinin sahəsi, r - atomlararası rabitənin uzunluğudur. Nanohissəciyin k sərtlik əmsalının [7],  deformasiya, G sürüşmə, K- həcmi elastiki
və HN möhkəmlik modullarının qiymətlərinin hesablanması üçün isə [8-10] -də verilən

Au20 NANOHİSSƏCİYİNİN MEXANİKİ
PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMASI.

𝑌 = 𝑆 = 𝑟∙𝑆𝑏 , 𝐹 ≈

İonlaşma
potensialı
Ip (eV)

=

1.72∙𝑒 2.204∙10
34.01

−3∙300

=

(5)

verilmiş ölçüləri 22 nm olan qızıl (Y=100GPa,
G=34.01GPa, HN=1.72GPa) nanohissəcikləri üçün
Yunq, sürüşmə və möhkəmlik modullarının qiymətlərinə görə A sabitinin qiymətini təyin edə bilərik:

1.72∙1.93711548
34.01

A -nın qiyməti tetraedrik qızıl nanohissəciyi üçün
0.09796644. B eksponensial parametrinin qiyməti bütün nanohissəciklər üçün B=2.20410-31K, T=300K.
Cədvəl 1-dəki qiymətlərə əsasən Au20 nanohissəciklərinin mexaniki parametrlərinin - k sərtlik əmsalının,  deformasiya, 𝑌 Yunq, 𝐺 sürüşmə, 𝐾 həcmi elastiki və 𝐻𝑁 möhkəmlik modullarının qiymətlərini hesablamaq olar.

=

3.33183862
34.01

= 0.09796644.

Bunun üçün Au20 nanohissəciyin rabitə enerjisinin Eb = 1.54323225 a.v.=6.71910-18j, atomlararası rabitə uzunluğunun r = 0.271810-9m və nanohissəciyin
ölçüsünü D0.86510-9m, diametral en kəsiyinin sahəsini

𝐷 2

𝑆 = 𝜋 ∙ ( 2 ) = 3.14159265 ∙ (
9

0.865∙10−9
2

) = 5.873 ∙ 10−19 m2

ARZUMAN Q. HƏSƏNOV

𝐹=

və

𝐸𝑏

=

𝑟

1.54323225 a.v.
0.2718∙10−9 𝑚

6.719∙10−18 j

= 0.2718∙10−9𝑚 = 2.472 ∙ 10−8 N

nanohissəciyi parçalama qüvvəsinin, 𝜈 = 0.47 Puasson əmsalının və 𝐴 = 0.09796644 qiymətlərini (4) - (5)
düsturlarında nəzərə alıb onların qiymətlərini hesablamaq olar:
2.472∙10−8𝑁

𝐹

𝑌 = 𝑆 = 5.873∙10−19 𝑚2 = 42.07 ∙ 109 𝑃𝑎,
5.873∙10−19

𝑆

𝑘 = 𝑌 ∙ 𝐷 = 42.07 ∙ 109 ∙
𝑟

𝜎 = 𝑌 ∙ 𝐷 = 42.07 ∙ 109
𝑌

𝐺 = 2∙(1+𝜈) =

42.07∙109 𝑃𝑎
2∙(1+0.47)

0.885∙10−9

0.2718∙10−9
0.865∙10−9

= 13.22 ∙ 109 Pa,

42.07∙109 𝑃𝑎

=

2.94

42.07∙109 𝑃𝑎

𝑌

= 28.582 N/m,

𝐾 = 3∙(1−2∙𝜈) = 3∙(1−2∙0.47) =

= 14.31 ∙ 109 𝑃𝑎,

42.07∙109 𝑃𝑎

= 233.7 ∙ 109 𝑃𝑎,

0.18

−3 ∙300

𝐻𝑁 = 𝐺 ∙ 𝐴 ∙ 𝑒 −𝐵∙𝑇 = 14.34 ∙ 109 ∙ 0.09796644 ∙ 𝑒 −2.204∙10

= 0.72371 ∙ 109 𝑃 .

Nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir. Mötərizə daxilində verilmiş qiymətlər həmin kəmiyyətlərin təcrübi qiymətləridir.
Cədvəl 2.
Au20 üçün mexaniki parametrlərinin hesablanmış qiymətləri
№ sıra
nömrəsi

Nanohissəcik

Sərtlik
əmsalı
N/m

Deformasiya
modulu
(GPа)

Sürüşmə
modulu
(GPа)

Həcmi elastiki
modul
(GPа)

Yunq
modulu
(GPа)

Möhkəmli
k modulu
(GPа)

1

Au20

28.582

13.22

14.31

233.7

42,07

0.72371
(0.216)

düsturundan istifadə etmək olar. Burada T - nanohissəciyin temperaturu, Tc - həcmi materialın Küri temperaturudur. Tc maqnit materiallar üçün keçid temperaturdur, Msp - nanohissəciyin öz-özünə maqnitlənməsi, ölçü
vahidi Am2kg. Tc temperaturundan böyük qiymətlərdə
nizamlı maqnit domenlər əmələ gəlmədiyinə görə, özözünə maqnitlənmə əmələ gəlmir [11]. Nanohissəcik
üçün digər əhəmiyyətli maqnit kəmiyyətlərdən biri
maqnit qabiliyyətidir. Bu adsız kəmiyyət olub materialın fundamental xassəsini xarakterizə edir. Materialın maqnit sahəsində necə maqnitlənməsini xarakterizə
edir. Nanohissəciyin maqnit qabiliyyəti onun V həcmdən, T temperaturundan, həmçinin Msp öz-özünə maqnitlənməsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin oluna
bilər [11]:

Au20 ÜÇÜN MAQNİT PARAMETRLƏRİNİN
HESABLANMASI.
Nanohissəciyin maqnit xassəsini müəyyənləşdirmək üçün əvvəlcə onun maqnit doyması qiymətini
bilmək lazımdır. Nanohissəciyin maqnit doymasını təyin etmək üçün

𝑀𝑠 = 𝑀𝑠𝑏 ∙ (1 −

2∙𝑑 3
𝐷

)

(6)

düsturundan istifadə etmək olar [11]. Burada Msb həcmi
materialın maqnit doymasını xarakterizə edir və ölçü
vahidi Am2kg. D - kürə formalı təsəvvür edilən nanohissəciyin ölçüsü, 𝑑 - səth qabığının qalınlığıdır. D olaraq həmin nanohissəciyi təşkil edən atomların yerləşdiyi kürənin rh radiusu ilə təyin oluna bilər. 𝑑 < 2 ∙ 𝑟ℎ ,
Ms - nanohissəciyin maqnit doyması olub ölçü vahidi
Am2kg. Nanohissəciyin maqnit doyması məlum olduqda, onun öz-özünə maqnitlənməsini hesablamaq
üçün
𝑇 1.2

𝑀𝑠𝑝 = 𝑀𝑠 ∙ (1 − 0.3 ∙ (𝑇 ) )

𝜇 ∙𝑉

𝜒 = 𝑀𝑠𝑝 2 ∙ (3∙𝑘0 ∙𝑇 )

Burada  – nanohissəciyin maqnit qabiliyyəti, V – nanohissəciyin həcmi, 0 = 410-7NA2 vakuumda materialın maqnit nüfuzluğu, k0 =1.3806510-23jK Bolsman
sabitidir. Nanohissəciyin maqnit xassəsindən asılı olaraq  maqnit qabiliyyətinin ala biləcəyi qiymətlər cədvəl 3-də verilmişdir:

(7)

𝑐

Cədvəl 3.
χ maqnit qabiliyyətinin qiymətləri
N
1

Maqnit
qabiliyyəti
χ

Maqnit xassəsi olmayan
Diamaqnit
−3

Maqnit xassəli

Paramaqnit
−6

−10 ÷ −10

10

−6

(8)

0

−3

÷ 10

10

Superparamaqnit

Ferromaqnit

5000

103 ÷ 106

TETRAEDRİK FORMALI QIZIL NANOHİSSƏCİYİNİN ELEKTRON QURULUŞUNUN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ...

MS nanohissəciyin maqnit doyması və χ maqnit
qabiliyyətinin qiymətləri məlum olduqda onun maqnit
momentini m0 (ölçü vahidi Am2) və nüfuzluğunu 
(ölçü vahidi NA2) hesablamaq olar:

𝑚0 = 𝑀𝑠 ∙ 𝑉

𝜇 = 𝜇0 ∙ (1 + 𝜒)

(10)

Au20 qızıl nanohissəciyi üçün maqnit parametrlərinin - Ms maqnit doyması, Msp öz-özünə maqnitlənmə,
 maqnit qabiliyyəti, m0 maqnit momentinin və  maqnit nüfuzluğunun qiymətlərini hesablamaq olar. Bunun
üçün

(9)

𝑇𝑐 = 300𝐾, 𝑇 = 4.2 𝐾, 𝑀𝑠𝑏 = 1.2 𝑒𝑚𝑢/𝑔 = 9.6183 ∙ 103 𝐴/𝑚, d = 0.04992 ∙ 10−9 𝑚
qiymətləri (6) - (10) düsturlarında nəzərə alıb onların qiymətlərini hesablamaq olar:

𝑀𝑠 = 9.6183 ∙ 103 ∙ (1 −

2∙0.04992∙10−9
0.865∙10−9

3

) = 6657.225𝐴/𝑚,

4.2 1.2

𝑀𝑠𝑝 = 6657.225 ∙ (1 − 0.3 (300) ) = 6645.319 𝐴/𝑚,
𝜒 = 6645.3192 ∙

4∙𝜋∙10−7∙3.38881∙10−28
3∙1.38065∙10−23 ∙4.2

= 1.081 ∙ 10−4 ,

𝑚0 = 6657.2249 ∙ 3.38881 ∙ 10−28 = 2.256 ∙ 10−24 𝐴 ∙ 𝑚2 ,
𝜇 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ (1 + 1.081 ∙ 10−4 ) = 1.257 ∙ 10−6 N/A2 .
Nəticələr cədvəl 4-də verilmişdir.
Cədvəl 4.
Au20 qızıl nanohissəciyi üçün maqnit parametrlərinin hesablanmış qiymətləri
№

Nanohissəcik

1

Au20

Maqnit doyması
Ms Am2kg
0.831

Öz-özünə
maqnitlənmə
Msp Am2kg
0.829

Maqnit momenti
(Am2)
2.25610-24

Maqnit
nüfuzluğu
(N/A2 )
1.25710-6

Maqnit
qabiliyyəti
𝜒
1.08110-4

uzunluğu =0.419mkm. Alınmış nəticələr göstərir ki,
tetraedrik Au20 nanohissəciyinin elektrik və optik xassələri kürə formalı qızıl nanohissəciyinin xassələrindən
fərqlidir [1, 2]. Bu isə nanohissəciyin xassələrinin ondakı atomların sayı, ölçüsü və formasından asılı
olduğunu göstərir. Mexaniki parametrlərinin hesablanmış qiymətlərinə əsasən onun mexaniki xassələri də
təqribən həcmi qızıl materiallarının mexaniki xassəsi
kimidir. Maqnit parametrlərinin hesablanmış qiymətlərinə əsasən tetraedrik formalı Au20 nanohissəciyinin paramaqnit xassəyə malik olduğunu söyləmək olar.

NƏTİCƏ.

Tetraedrik qızıl nanohissəciyinin elektron quruluşu genişlənmiş Hükkel metodu istifadə etməklə öyrənilmişdir. Qurulmuş vizual modelləri əsasında kompüter hesablamaları aparılmışdır. Tetraedrik qızıl nanohissəciyinin orbital enerjiləri, ionlaşma potensialı, tam
elektron enerjisinin qiymətləri, mexaniki, elektrik,
maqnit və optik parametrlərinin bəzi qiymətləri hesablanmışdır. Nəticələr göstərir ki, Au20 nanohissəciyi
yumşaq, elektrofil və stabil, yarım keçirici material
(Eg=2ş968768eV) olub, şüalandıracağı fotonun dalğa
____________________________
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G. Gasanov Arzuman
MATHEMATICAL MODELING OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF TETRAHEDRAL
GOLD NANOPARTICLES AND ITS PROPERTIES
The electric and optical properties of Au20 gold nano-particles of tetrahedral form are studied by Hukkel method. It is
shown that electric and optical properties of gold tetrahedral nano-particles differ from ones of spherical form [1,2]. The
mechanical properties of both forms of Au20 gold nano-particles are practically similar and coincide with paramagnetic
properties.

Г. Гасанов Арзуман
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ
ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА И ЕЁ СВОЙСТВА
Методом Хьюккеля изучены электрические и оптические свойства наночастиц золота Au20 тетраэдрической формы. Показано, что электрические и оптические свойства тетраэдрических наночастиц золота отличаются от наночастиц золота сферической формы [1, 2]. Механические свойства обоих форм наночастиц золота Au20 практически
одинаковы и совпадают со свойствами парамагнетика.
Qəbul olunma tarixi: 18.03.2020
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MÜXTƏLİF ÜSULLARLA TƏBƏQƏNİN ÜZƏRİNƏ ÇÖKDÜRÜLMÜŞ
KARBON NANOBORULARIN RAMAN ANALIZI
R.Q. ABASZADƏ1, R.İ. ƏLƏKBƏROV1, O.Ə. ƏLİYEV1, Ş.K. SƏFƏRƏLİYEV2
1
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fizika İnstitutu
AZ-1143, Azərbaycan,Bakı, H. Cavid pr.131
2
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası, Az1000, Bakı şəhəri, Z.Əliyeva küç., 18.
E_mail: abaszada@gmail.com, r.abaszada@physics.science.az
Məqalədə elektrik qövsü metodu vasitəsi ilə alınmış karbon nanoborunun və on faizli qadoliniumla aşqarlanmış karbon
nanoborunun SiO2 təbəqəsinin üzərinə damçı üsulu ilə çökdürülmüşdür. Alınmış nümunənin raman analizləri aparılmış və
sprey koatinq metodu ilə müqayisə edilmişdir. Tədqiq edilən metodun xüsusiyyətindən asılı olaraq karbon nanoboruların
intensivlikləri və tezlikləri uyğun olaraq artması göstərilmişdir.
Açar sözlər: Karbon nanoboru, qadolinium, raman səpilməsi, sprey çökdürülmə metodu, damcı üsulu.
Pacs: 42.55.Ye, 73.63.Fg, 87.64.Je

Karbon əsaslı materialların nadir torpaq elementlərinin köməyi ilə aşqarlanması və alınmış
birləşmələrdən sənayenin müxtəlif sahələrində uğurla
istifadə olunması məlumdur. Nadir torpaq elementləri
olduqca maraqlı xüsusiyyətlərə malikdirlər. Onlar,
içərisində olduqca unikal xassələri özündə cəmləyən
qadolinium sələfləri ilə müqayisədə daha maraqlıdır.

1. GİRİŞ.
Elm və texnikanın son illərki inkişafı elektronikanın, energetikanın, tibbin, kimya sənayesinin, eləcə
də digər elm sahələrində intensiv tətbiq olunan karbon
nanoboruların xüsusiyyətlərinin dinamik araşdırılmasına zəmin formalaşdırmışdır. İlk dəfə olaraq İidjimanın
işlərində karbonun boruşəkilli formada tədqiqi həyata
keçirilmişdir [1]. Karbon nanoboruların mexaniki, optik və elektrik xassələri tətqiqat aparmaq üçün geniş
spektr açır [2]. Karbon nanoboruların alınması üçün ən
çox istifadə olunan aerozol, elektrik qövsü, lazer ablyasiya və kimyəvi buxar çökdürülmə metodları vardır [36]. Karbon nanoboruların raman səpilməsi spektrində
ikiqat rezonans hadisəsinin təbiəti [7] və ikiqat rezonans pikinin müşahidə olunması kriteriyaları göstərilmişdir [8]. İşığın kombinasiyalı səpilməsi karbon əsaslı
materialların öyrənilməsi üçün mühüm metodlardan
hesab olunur. Bu metodun köməyi ilə nümunənin xüsusiyyətləri haqqında dəyərli məlumatlar almaq olur
[9]. Karbon nanoboru əsaslı kompozit nümunələrdə raman səpilməsinin tədqiqi həyata keçirilmişdir [10-13].
Elektrik qövsü metodu vasitəsilə aparılan işlər diqqəti
çəkməkdədir [14]. Elektrik qövsü metodu təkdivarlı və
çoxdivarlı karbon nanoboruların alınması üçün mühüm
metodlardan hesab olunur [15]. Karbon nanoborularının alınma metodlarından elektrik qövsü daha da maraqlıdır. Elektrik qövsü metodundan istifadə edərək
karbon nanoboruları sintez edilmiş [16], funksionallaşdırılmış və daha sonra qadoliniumla aşqarlanmışdır
[17].

2. TƏCRÜBİ HİSSƏ.
Aşqarlanma prosesi [18] işində həyata keçirilmişdir. Alınmış məhlul damcı metodundan istifadə edilərək SiO2 təbəqəsinin üzərinə çökdürülmüşdür. Raman
səpilməsi qrafen əsaslı materialların dioqnostikası üçün
mühüm metod hesab olunduğundan bizdə bu metoddan
istifadə edərək nümunənin tədqiq edilməsini həyata
keçirmişik.
Raman səpilməsi spektrlərinin ölçülməsi Nanofinder 30 (Tokyo İnstr, Japan) konfokal raman mikrospektrometrində aparılmışdır. Həyəcanlandırıcı mənbə
kimi 532nm dalğa uzunluğu və 10mVt olan maksimal
gücə malik Nd:YAG lazerindən istifadə olunmuşdur.
Bu zaman spektral ayırdetmə qabiliyyəti 0,5sm-1 –dir.
Detektor kimi (-70C)-ə qədər soyudulan və fonon hesabi rejimdə işləyən CCD kamerasından istifadə edilmişdir. Aşağıda göstərilən raman spektrləri -200 4400sm-1 intervalında ölçülmüşdür.
Cədvəl 1-də sprey çökdürülmə metodu ilə alınmış
nümunələrin raman səpilməsi analizi göstərilmişdir
[17].

Nümunə
Karbon nanoboru

D piki
1338sm-1

İntensivlik
817

G piki
1359sm-1

İntensivlik
703

2D piki
2676sm-1

İntensivlik
421

2

1 qat çökdürülmüş karbon
nanoboru/Gd

1350sm-1

1966

1593sm-1

1520

2673sm-1

841

3

2 qat çökdürülmüş karbon
nanoboru/Gd

1350sm-1

1819

1594sm-1

1425

2712sm-1

1000

S/s
1

3. NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ.

pikinin tezliyi 1597sm-1 intensivliyi isə 706 -də, 2D piki
tezliyi isə 2679sm-1 intensivliyi də uyğun olaraq 423 də müşahidə olunmuşdur. Raman analizinin bu nəticə-

Şəkil 1a -da Raman analizinə əsasən D piki uyğun
olaraq tezliyi 1340sm-1 -də intensivliyi isə 819 -də; G
131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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ləri göstərir ki, D pikinin intensivliyi, G pikinin intensivliyi ilə müqayisədə daha intensiv xarakter daşıyır.
Şəkil 1b -də damcı üsulundan istifadə edərək SiO2 təbəqəsinin üzərinə bir qat çökdürülməsi ilə Raman analizinə baxılmış və D piki, uyğun olaraq, tezliyi
1348 sm-1-də intensivliyi isə 2192 -də; G pikinin tezliyi
1590sm-1 intensivliyi isə 1720-də, 2D piki tezliyi isə
2695sm-1 intensivliyi də, uyğun olaraq, 1089-də müşahidə olunmuşdur. Şəkil 1c -də damcı üsulundan istifadə

edərək SiO2 təbəqəsinin üzərinə iki qat çökdürülməsi
ilə Raman analizinə baxılmış və D piki, uyğun olaraq,
tezliyi 1348sm-1 -də intensivliyi isə 2334-–də; G pikinin
tezliyi 1591sm-1 intensivliyi isə 1756-da, 2D piki tezliyi
isə 2710sm-1 intensivliyi də uyğun olaraq 1071-də
müşahidə olunmuşdur. Şəkillərdən də göründüyü kimi
çökdürülmə dərəcələrindən asılı olaraq, yəni bir qat ilə
müqayisədə iki qat çökdürülmə metodu zamanı
intensivliklərin kəskin dəyişməsi baş verir.

a)

b)

c)
Şəkil 1. a) karbon nanoborunu, b) damcı üsulu ilə bir qat çökdürülmüş karbon nanoboru, c) damcı üsülü ilə iki qat
çökdürülmüş karbon nanoboruların raman səpilməsi.
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R.G. Abaszade, R.İ. Alakbarov, O.A. Aliyev, Sh.K. Safaraliev
RAMAN ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES DEPOSITED ON SUBSTRATE
BY DIFFERENT METHODS
Carbon nanotubes obtained by the electric arc method and carbon nanotubes doped by gadolinium, are deposited on a
SiO2 substrate by drop method. Raman analysis of the obtained samples is carried out, the results of which are compared with
the analysis of the samples obtained by the spray method. It was found that depending on the method of depositing nanotubes
on a substrate, the intensity and frequency of the spectra of carbon nanotubes varies significantly.

Р.Г. Абасзаде, Р.И. Алакбаров, O.А. Алиев, Ш.K. Сaфаралиев
РАМАНОВСКИЙ АНАЛИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК, НАНЕСЕННЫХ
НА ПОДЛОЖКУ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Углеродные нанотрубки, полученные методом электрической дуги, и углеродные нанотрубки, легированные гадолинием капельным методом наносились на слой SiO2. Проведен рамановский анализ полученных образцов,
результаты которого сравнивались с анализом образцов, полученных спрей-методом. Показано, что в зависимости от
способа нанесения нанотрубок на подложку, интенсивность и частота спектров углеродных нанотрубок значительно
изменяется.
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(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalında 300-550K temperatur intervalında elektrikkeçirmənin və termoelektrik
hərəkət qüvvəsinin temperatur asılılıqları tədqiq olunmuşdur. Bundan əlavə, kristalın rentgen quruluş və differensial skaner
kalorimetriyası analizləri aparılmış, onun kristal quruluşu və qəfəs sabitləri təyin edilmişdir. T335-435K temperatur intervalında maksimumu T376,2K temperaturda olan endoeffekt, T375K-dən yuxarıda elektrikkeçirmənin qiymətinin kəskin
azalması və T430K ətrafında keçiriciliyin tipinin dəyişməsi müşahidə edilmişdir.
Açar sözlər: termoelektrik material, elektrikkeçirmə, termoelektrik hərəkət qüvvəsi, endotermik effekt
PACS: 72.20.Pa

Bu zaman içərisində maddələr olan ampulanın temperaturu 1K/dəq sürətlə ərimə temperaturundan 100K yuxarı temperatura kimi yavaş-yavaş artırılmış, 1000K
temperaturda təxminən 10 saat tablanmış, daha sonra
ampula yenidən eyni sürətlə otaq temperaturuna qədər
yavaş-yavaş soyudulmuşdur.
Sintez olunmuş külçə gümüşü parıltılı və səthi
məsaməli alınmışdır. Alınmış külçədən ölçüsü
6x2,4x2mm olan paralelopiped şəklində nümunə hazırlanmış və tədqiqatlar bu nümunə üzərində aparılmışdır.
İlkin olaraq, alınmış kristalın rentgen quruluş və
differensial skaner kalorimetriyası (DSK) analizləri
aparılmışdır.
Rentgen quruluş analizi XRD BRUCKER_D8
ADVANCE qurğusunda aparılmış və alınmış difraktoqram şəkil 1-də göstərilmişdir. (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2
bərk məhlul kristalının qəfəs sabiti a=5,8723 Å, fəza
qrupu Fm3m olan NaCl tip səthə mərkəzləşmiş kubik
quruluşa malik olduğu müəyyən edilmişdir.
DSK analizi 173-573K temperatur intervalında,
DSC 204F1 Phoenix firmasının “NETZSCHGeratebau GmbH (Germany)” qurğusunun köməyilə
yerinə yetirilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində,
birləşmənin şəkil 2-də göstərilmiş DSK əyrisində
T335-435K temperatur intervalında maksimumu
T376,2K temperaturda olan endoeffekt müşahidə edilmişdir. Bu effekt zamanı udulan enerjinin qiyməti
E=0,6J/q olmuşdur.
Tədqiq olunmuş tərkibdə belə bir endoeffektin
müşahidə edilməsi, qeyd olunan temperatur intervalında istiliyin udulması ilə gedən hər hansı bir prosesin
olmasını göstərir. Belə hal adətən, struktur faza keçidləri baş verdikdə müşahidə edilir və bu halda udulan
enerji bir strukturun dağıdılması və digərinin yaradılmasına sərf olunur.
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlulunun termoelektrik xassələri T=300-550K temperatur intervalında,
sabit cərəyanda, dördzondlu potensiometrik metodla
tədqiq edilmişdir.
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlulunun elektrikkeçirməsinin temperatur asılılığı şəkil 3-də göstərilmişdir.

GİRİŞ.
Məlum olduğu kimi, alternativ enerji mənbələrinin axtarılması və onlardan istifadə olunması son dövrlərin aktual məsələlərindən biridir [1-4]. Bu nöqteyinəzərdən, istilik enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsini təmin edən termoelektrik çeviricilərin tətbiqi
böyük maraq kəsb edir. Bu tip çeviricilər onlara qoyulan əsas tələblərdən biri ilə- yüksək effektivliklə yanaşı,
həm də onların ekoloji cəhətdən daha səmərəli olması
ilə fərqlənirlər.
Yüksək termoelektrik effektivliyinə malik materiallarda istilikkeçirmənin qiyməti kiçik, elektrikkeçirmə və termoelektrik hərəkət qüvvəsinin qiymətləri isə
böyük olmalıdır. Buna görə də, son zamanlar istifadə
olunan əsas istiqamətlərdən biri ilkin materiallar əsasında yeni bərk məhlulların yaradılması və aşqarlamanın köməyilə termoelektrik xassələrin optimallaşdırılmasıdır.
AgSbSe2 birləşməsinin AIBVCVI qrupuna aid olan
digər termoelektrik maddələrlə müqayisədə daha kiçik
istilikkeçirməyə malik olması onu tətbiq nöqteyi-nəzərindən daha cəlbedici material edir [5-8]. Digər tərəfdən, PbTe orta temperaturlarda (400K-800K) işləyən
yaxşı termoelektrik material kimi tanınır [9-11].
AgSbSe2 və PbTe birləşmələrinin kubik quruluşda kristallaşması onların əsasında bir sıra bərk məhlulların
alınmasına imkan yaradır 5, 7-10.
AgSbSe2 birləşməsinin termoelektrik xassələrini
daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə, ona PbTe əlavə etməklə (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalı alınmışdır. Təqdim olunan işdə, (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2
bərk məhlul kristalının termoelektrik hərəkət qüvvəsinin və elektrikkeçirmənin temperatur asılılıqları, rentgen quruluş və differensial skaner kalorimetriyası
(DSK) analizlərinin nəticələri verilmişdir.
TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN
ANALİZİ.
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalı təmizliyi 99,99 % olan ilkin komponentlərin (Ag, Sb, Se, Te,
Pb) birbaşa əridilməsi metodu ilə sintez olunmuşdur.
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Şəkil 1. (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalının difraktoqramı.

Şəkil 2. (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul nümunəsinin DSK əyrisi.

Şəkil 3. (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlulunun elektrikkeçirməsinin temperatur asılılığı.
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Şəkildən göründüyü kimi, (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2
bərk məhlulunda elektrikkeçirmənin qiyməti otaq temperaturundan T375K temperatura kimi yavaş-yavaş,
sonra isə daha kəskin azalmağa başlayır. T  400K-dən
sonra isə elektrikkeçirmə temperaturdan asılı olaraq artır. Elektrikkeçirmənin qiymətinin temperaturdan asılı
olaraq belə kəskin dəyişməsi DSK əyrisində müşahidə
edilən endoeffektin temperatur oblastına düşür. Qeyd
etmək lazımdır ki, həm AgSbSe2, həm də PbTe eyni tip
kristallik quruluşa malikdir. Bu baxımdan, ilkin yaxınlaşmada (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalında
faza keçidinin olmasına heç bir əsas yoxdur. Bundan
əlavə, ayrı-ayrılıqda ya AgSbSe2-də, ya da PbTe-da
verilmiş temperatur intervalında faza keçidləri müşahidə edilmir [12, 13]. Buradan belə bir qənaətə gəlmək
olar ki, təcrübədə müşahidə olunan dəyişmələr struktur
faza keçidinin nəticəsi deyildir. Lakin Te və Se-nin ion
radiuslarının müxtəlifliyi kristallik qəfəsin düyünlərində Se atomunun simmetrik dayanıqlı yerləşməsinə təsir
edəcək.
Şəkil 4-də (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlulunun
termoelektrik hərəkət qüvvəsinin temperatur asılılığı
göstərilmişdir.

atomları isə qeyri-nizamlı şəkildə Na atomlarının yerlərini tuturlar. Qeyri halkogen atomların sərbəst paylanması Ag--Ag- və Sb3+-Sb3+ ionlarının energetik olaraq qeyri əlverişli vəziyyətlərdə yerləşməsinə səbəb
olur. Bununla yanaşı, gümüş və stibium ionları enerji
cəhətdən əlverişli olan Ag--Sb3+ vəziyyətlərində də yerləşə bilirlər. Beləliklə, Ag-Sb alt qəfəsində Ag- və Sb3+
ionlarının enerji cəhətdən əlverişli olan və olmayan oblastları mövcud ola bilir. Digər tərəfdən, temperaturun
artması nəticəsində, gümüş ionlarının yerləşdikləri vəziyyətlərindən enerji cəhətdən daha əlverişli olan vəziyyətlərə miqrasiya prosesi də mümkündür. Təbii ki,
bu tip proseslər enerji tələb edir və nəticədə, DSK əyrisində müşahidə olunan endotermik maksimuma səbəb
olur.
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalında Pb
atomlarının Ag atomlarının yerlərini tutması maraqlı
bir hala səbəb olur. Kristal qəfəsin kation düyünündə
yerləşən Ag atomu birqat akseptor, düyünlərarası Pb
atomu isə ikiqat donordur. Belə halda, gümüşün akseptor təsiri az olduğundan material n-tip keçiriciliyə
malik olacaq. Digər tərəfdən, yuxarıda da qeyd edildiyi
kimi, AgSbSe2 birləşməsində gümüş və stibium atomları kation alt qəfəsində yerləşir. Gümüş atomlarının
akseptor, stibium atomlarının isə donor təbiətli olduğu
nəzərə alındıqda, bunlar qarşılıqlı şəkildə bir-birinin
elektrik təsirini tarazlaşdırır və yükdaşıyıcıların konsentrasiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmir. Konsentrasiyaya əsasən, əlavə qurğuşun və halkogen atomları təsir göstərir.
Beləliklə, T  400K-ə qədər, temperaturun artması
ilə gümüş atomlarının yerdəyişməsi nəticəsində, yükdaşıyıcıların konsentrasiyası və uyğun olaraq, elektrikkeçirmənin qiyməti azalacaq.
Təcrübi
nəticələrin
izahı
zamanı
biz
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalında 20%
PbTe olmasını nəzərə almışıq. Qeyd edək ki, termo
e.h.q-nin tipinin temperaturdan asılı olaraq n-dən p-yə
dəyişməsi [14] işində də müşahidə edilmişdir. Müəlliflər temperaturdan asılı olaraq, PbTe monokristalında
tellurun qeyri-bircins paylanması nəticəsində, elektrik
xassələrində müxtəliflik müşahidə etmiş və bunu dayaz
akseptor və donor səviyyələri ilə birlikdə aktivləşmə
enerjisi 0,1eV olan dərin akseptor səviyyəsinin də
olması ilə izah etmişlər.

Şəkil 4.(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlulunun termoelektrik hərəkət qüvvəsinin temperatur asılılığı.

Şəkildən göründüyü kimi, (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2
bərk məhlul nümunəsi otaq temperaturundan T430K
temperatura kimi n-tip keçiriciliyə malik olur. Termo
e.h.q-nin işarəsinin mənfi olması bu tərkibdə dayaz donor səviyyələrin olmasını göstərir. T  430K temperaturdan sonra isə nümunənin termoelektrik hərəkət qüvvəsinin işarəsinin inversiyası baş verir və nümunə p-tip NƏTİCƏ.
keçiricilik nümayiş etdirir. T  505K temperaturdan
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 bərk məhlul kristalında
sonra isə yenidən işarəsini dəyişərək n-tip keçiriciliyə
malik olur. Termo e.h.q-nin temperatur asılılığında mü- T335-435K temperatur intervalında gümüş ionlarının
şahidə olunan tip dəyişməsi, keçiricilikdə həm elek- enerji cəhətdən əlverişli olan vəziyyətlərə miqrasiya
prosesi nəticəsində, DSK əyrisində endotermik effekt,
tronların, həm də deşiklərin iştirak etməsini göstərir.
Qeyd edildiyi kimi, AgSbSe2 NaCl tipli səthə yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının və uyğun olaraq,
mərkəzləşmiş kubik quruluşda kristallaşır. Bu quruluş- elektrikkeçirmənin qiymətinin azalması və T  430Kda Se atomları periodik alt qəfəs yaradır, Ag və Sb də keciriciliyin tipinin dəyişməsi müşahidə edilmişdir.
__________________________
[1] А.В Дмитриев, И.П. Завягин. Успехи Физических Наук, 2010, т. 180, №8, с. 821-837.
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S.S. Ragimov, A.A. Saddinova, T.T. Bagirov
THERMOELECTRİC PROPERTİES OF (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 SOLID SOLUTION
Temperature dependences of electrical conduction and thermal e.m.f. in the temperature interval 300-550K in
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 solid solution are studied. In addition, X-ray structure and differential scanner calorimetric analyses are
carried out, and its crystal structure and lattice parameters are determined. An endoeffect with maximum at T=376,2K in the
temperature interval T=335-435K and also the strong decrease of electrical conduction value above T375K and the change of
conduction type near T430K are observed.

С.С. Рагимов, А.А. Саддинова, Т.Т. Багиров
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДОГО РАСТВОРА (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2
Проведены исследования температурных зависимостей электропроводности и термоэдс в твердом растворе
(AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 в температурном интервале 300-550К. Проведены также рентгеноструктурный и дифферециально сканирующий калориметрический анализы указанного раствора и определены его кристаллическая структура и
параметры решетки. Обнаружены эндоэффект с максимумом при T376,2K в температурном интервале T335-435K,
а также резкое уменьшение значения электропроводности выше Т375К и изменение типа проводимости вблизи
Т430К.
Qəbul olunma tarixi: 08.06.2020
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CuAlSe2 MONOKRİSTALININ SƏTHİNDƏ YARANAN NANOQURULUŞLARIN
ONUN ELEKTRİK VƏ OPTİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
İ. QASIMOĞLU, Q.S. MEHDİYEV, Z. QƏDİROĞLU, Ə.H. BAĞIROV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fizika İnstitutu
Az 1143, Bakı şəhəri.H.Cavid pr.131.
E-mail: gasımoglu@yahoo.com
CuAlSe2 monokristalının səthindəki nanoquruluşların özlərini donor-akseptor mərkəzləri kimi apardığı məlum olmuşdur. Elektrik sahəsinin təsiri ilə alınan, spektral asılılıqdan istifadə edərək, səthin elektron quruluşunu izah etməyin mümkün
olduğu göstərilmişdir.
Açar sözlər: yarımkeçirici, nanoquruluş, defektlər, optik xassələr.
PACS: 61.80.Ed.

hinin öyrənilməsi cihazların faydalı iş əmsalını artırmış olacaqdır. Bu üsulun üstün cəhəti ondan ibarətdir
ki, heç bir kənar aşqar maddə vurmadan kristal səthindəki hər hansı kənar təsir və oksidləşmə hesabına yaranan defektləri düzgün idarə etməklə müasir, daha
təkmilləşmiş elektron cihazların hazırlanması üçün
tətbiq imkanları genişlənmiş olur.

GİRİŞ.
Son vaxtlar biroxlu üçqat birləşmələrə tədqiqatçıların marağı artmışdır. Həmin qrupa daxil olan birləşmələrin bir qismi AIBIIIC2VI ümumi formulu ilə ifadə olunur. Onlardan biri də CuAlSe2-dir. p tip keçiriciliyə malikdir. Xalkopirit strukturunda kristallaşır
[1]. Aldığımız yeni maddənin, bağlı zonasının enerjisi
böyük qiymətə malikdir. Lüminessensiya spektri üzərində aparılan hesablamalara görə, alınan zolaqların
enerjisi uyğun olaraq belədir: E1=1,9eV, E2= 1,63eV,
E3=1,8eV-dur. CuAlSe2 birləşməsi ikitemperaturlu soyutma üsulu ilə sintez olunmuş, Bricmen-Stokberqer
üsulu ilə yetişdirilmişdir. Tərkibə daxil olan maddələrin təmizlik dərəcəsi aşağıdakı kimidir: Cu-99,999%,
Al-99,9999%, Se-99,9999%. Ərimə temperaturu
1243oK-dir. Ampulanın qızdırıcı sistemin içərisinə daxil olma sürəti 1mm/saatdır. Reaksiya 48 saat davam
etmişdir. Stabilliyi təmin etmək üçün, ampula peçin
içərisindən 10 saat sonra çıxarılmışdır. Yeni alınmış
maddə, üzərində ölçülər aparmaq üçün xüsusi olaraq
hazırlanmışdır. Nümunənin səthi (M14) karbid bor tozu ilə işlənmişdir. Tərkibi HCl+HNO3 (1:1) nisbətində
olan məhlulda 30 saniyə saxlanmış, sonra distillə edilmiş suda yuyulmuş və qurutma peçində 3 saat qurudulmuşdur. Nümunənin otaq temperaturundakı müqaviməti R=0,1 Mom-dur, ölçüləri isə 1,5x0,5x2,5 mm3dir.

TƏCRÜBƏNİN APARILMASI.
Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün hərtərəfli və təkrarlanan çoxsaylı təcrübələr aparılmışdır.
Yönəldici sahənin kristalın və onun səthinin fiziki xassələrinə təsirinin güclü olduğunu bilərək, elektrik xassələrinin ölçülməsinə xüsusi fikir verilmişdir. Nümunələrin Volt-Amper xarakteristikalarının spektrləri,
müxtəlif rejimlərdə çəkilmişdir. Aydın olmuşdur ki,
intensivliyin periodik təkrarlanan sıçrayışlarla artması
səthdəki noqtəvi defektlər arasında yüklərin daşınmasından yaranmışdır. Lüminessensiyanın, Raman spektrinin çəkilməsi ilə alınan nəticələr bir daha öz təsdiqini tapmışdır. Nümunələrin səthində baş verən proseslər atom güc mikroskopu (AGM) vasitəsi ilə öyrənilmişdir.
ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.
Kristalın səthi kristal qəfəsin periodikliyinin təhrif olunduğu məkan deməkdir. Qəfəsin periodikliyi
səthdə qırılan zaman atom zəncirləri də qırılmış olur
və tamamlanmamış əlaqələr meydana gəlir. Bu cür
atomlar özlərini akseptor kimi aparır, yəni özlərinə
əlavə elektronlar yapışdırmaq xassəsinə malikdirlər.
Kristal qəfəsin periodikliyinin səthdə pozulması bağlı
zonanın içərisində lokallaşmış halların yaranmasına
səbəb olur [2]. Bu hallar səth halları, yaxud Tamm səviyyələri adlanır [3]. Bu səviyyələrin sıxlığı səthdəki
atomların sıxlığına bərabərdir. Kristalın real səthində
həmişə mikroskopik və makroskopik tipli olmaqla
struktur defektləri olur. Bunlar kristalın alınması və
xüsusi vasitələrlə işlənməsi zamanı meydana gəlir.
Kristalın səthi mühitdəki müxtəlif qazlar və havadakı
molekullar ilə daim təmasda olduğundan oksidləşdiyinə görə, səth atomlarının valent əlaqələri həmişə
tamamlanmamış olur. Xarici mühitin təsirindən asılı
olaraq səthə oturan ionlardan və səthin işlənməsindən

MÖVZUNUN AKTUALLIĞI.
Üçqat birləşmələr, özlərinin ikiqat analoqlarından fərqli olaraq, bir çox üstün xassələrə malikdirlər.
İkiqat sınmanın müşahidə olunması, inversiya mərkəzinin olmaması, kristalların səthinin məsaməli olması
hesabına kristal səthində kənar təsirlərdən yeni fiziki
dəyişmələr meydana gəlir. Obyektlərin monokristal
olaraq öyrənilmiş fiziki xassələrinə səthdəki nanoquruluşlar hesabına yeniləri əlavə olunur. Bu isə tətbiq
imkanlarını artırmış olur.
MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU.
Tədqiqat obyektinin monokristaldan ibarət olan
əsas hissəsi müəyyən qədər öyrənildiyi halda, səthdə
baş verənlərə yeni baxış tələb olunur. Yəni, kristal sət131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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asılı olaraq alınan nanoquruluşlar özlərini donor və akseptor kimi aparır. Kristal səthindəki nanoquruluşlar
elektron və deşiklərin konsentrasiyasından asılı olaraq
səthdə tərpənməz həcmi yüklər yaradırlar. Bu yüklər
də, öz növbəsində, zonanın bu və ya digər tərəfə əyilməsinə səbəb olur. Sübut olunmuşdur ki, rekombinasiya səthdəki struktur defektləri arasında baş verir. Bizim baxdığımız obyektlərdə bu proses donor və akseptorlar arasında gedir. Ona görə də, səthdəki rekombinasiya sürətindən asılı olaraq, Volt-Amper xarakteristikasından istifadə etməklə, alınan əyrinin monokristalla nanoquruluş arasındakı zonaya və ya səthdəki nanoquruluşa aid olduğunu təyin etmək mümkündür.
Bunun iki yolu vardır:
1. Alt zonalar arasındakı məsafə böyük, yükdaşıyıcıların rekombinasiya sürəti kiçik, yaşama müddəti
böyük olduğu halda diskret, pilləli, artan spektr almış
oluruq (şəkil 1).

xış işinə, fotoelektrik xassələrinə güclü təsir etmiş
olurlar (şəkil 3). Kristal səthindəki nanoquruluşların
elektron-deşik qaz halı ilə qarşılıqlı təsirinin təbiətinin
izah olunması mikroelektronikanın birinci dərəcəli
məsələsi kimi ortaya çıxmış olur [4].

Şəkil 3. Volt-Amper xarakteristikası. T=300K.

Yaranan nanoquruluşların kristalın elektrik və
optik xassələrinə təsiri Fermi səviyyəsi ilə tənzimlənən elektron və deşiklərin konsentrasiyasından asılı
olacaqdır. Ona görə də, kristal səthində Fermi səviyyəsi özünü donor akseptor mərkəzləri kimi, ya da
elektron-deşiklərin rekombinasiya mərkəzi kimi aparacaqdır [5]. Səthin öyrənilməsinin makroskopik nəzəriyyəsinə görə, səthdəki nanoquruluşların elektrofiziki
və digər xassələrini öyrənmək üçün onlara donor-akseptor nöqteyi-nəzərindən yanaşmaq lazımdır [6]. Nəzəriyyədə göstərildiyi kimi, kristal səthində daşınmaların ionlar vasitəsi ilə mövcudluğu bu əlaqədə elektronların iştirak etdiyini göstərir. Səthin fərqli bir keçiriciliyə malik olması fiziki proseslərin monokristaldakı və onun üzərindəki nanoquruluşlardakı ionlar
arasındakı elektron keçidləri hesabına baş verdiyi məlum olur. Yaranan nanoquruluşlarda sərbəst yüklərin
lokallaşması hesabına, elektrik yükləri toplanmış olur.
Səthdəki yüklərin sıxlığı ῤs ilə işarə olunur. ῤs-i müəyyən etmək üçün, müxtəlif üsullar mövcuddur, onlardan biri də elektrik sahəsi tətbiq etməkdir. Səthdəki
yüklərin elektrik sahəsi ilə əlaqəsini ifadə edən Puasson düsturu aşağıdakı kimidir.

Şəkil 1. Volt-Amper xarakteristikası. T=300K.

2. Alt zonalar arasında məsafə kiçikdirsə və yükdaşıyıcıların rekombinasiya sürəti böyük,yaşama müddəti kiçikdirsə kəsilməz spektr, yəni düz xətt alınır
(şəkil 2).

dE/dx=ῤs/ƐrƐo

(1)

Burada E-elektrik sahəsini, Ɛr, Ɛo-uyğun olaraq mühitin dielektrik nüfuzluğu və elektrik sabitidir. ῤs-isə
səthi yuklərin sıxlığını ifadə edir. Yönəldici sahənin
təsiri ilə yükdaşıyıcıların polyarizə olunmasını nəzərə
almaqla müəyyən sadələşmələr aparıldıqdan sonra
elektronların potensial enerjisi ilə səthdəki yüklərin
sıxlığı arasında aşağıdakı bərabərlik alınmışdır [3].

Şəkil 2. Volt-Amper xarakteristikası. T=300K.

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, şəkillərdəki diskret əyrilər monokristal ilə onun səthindəki nanoquruluşlar arasındaki qarşılıqlı təsirin xarakteristikasıdır. Düz xətlər isə nanoquruluşların mühitlə (indiki halda hava ilə) qarşılıqlı təsirinin ifadəsidir.
Kristalın içərisinə nüfuz etməyən nanoquruluşlar
səthdə öz səviyyələrini yaradırlar və bu səviyyələr
sonradan yardımçı zonalara çevrilirlər. Bu minizonalar
kristalın elektrofiziki parametrlərinə, keçiriciliyinə, çı-

ῤs=U s eno /kt

(2)

(2)-ci düsturdan göründüyü kimi kristala elektrik
sahəsi tətbiq etdikdə, onun səthini ifadə edən zonanın,
əyilməsinin, verilən sahə ilə mütənasib olduğunu görürük. Us-in qiymət və istiqamətindən asılı olaraq
elektron və deşiklərin konsentrasiyasi kəskin dəyişə
bilər.
21

İ. QASIMOĞLU, Q.S. MEHDİYEV, Z. QƏDİROĞLU, Ə.H. BAĞIROV

Səthin elektron nəzəriyyəsində, kristalın qəfəsi
ilə nanoquruluşlar arasında baş verən fiziki prosesləri
izah etmək üçün, nanoquruluşlara və kristal qəfəsinə
vahid bir kvantomexaniki sistem kimi baxılır və onların arasında fiziki kimyəvi əlaqə yaradılır. Əgər kristalın vahid səthində N-sayda nanoquruluşun olduğunu
nəzərə alsaq və onlardan Na sayda mökəm əlaqəli akseptor, Nd sayda mökəm əlaqəli donor ionları olarsa,
aşağıda xüsusi hal üçün fermi səviyyəsini ifadə edən
disturu alırıq. Bərabərlikdən göründüyü kimi dolu zonadan uzaqlaşdıqca və boş zonaya yaxınlaşdıqca nisbətin qiyməti monoton olaraq artır. Səthdəki nanoquruluşlar özlərini akseptor ionları kimi aparır. Burada
Ef – Ei >> kt -dir. Sadələşmiş hal üçün Fermi statistikasından alınan düstur aşağıdakı kimidir.

Na/N=1x(1+e -Ea-Ef//kt )-1

(3)

Əgər Fermi səviyyəsi valent zonaya yaxındırsa
Ei - Ef >> kt olur. Səthdə olan nanoquruşların hamısı
özünü donor ionları kimi aparır. Bu hal üçün düstur
aşağıdakı şəklini alır.

Nd/ N=1x(1+eEf-Ed/kt )-1

(4)

Səthin elektron nəzəriyyəsinin təhlilindən belə
aydın olur ki, Fermi səviyyəsinin zonada öz yeürini
dəyişməsi aktivliyin dəyişməsinə səbəb olur. Fermi
səviyyəsinin öz yerini dəyişməsi elektron və deşiklərin
konsentrasiyasının dəyişməsi deməkdir.

Şəkil 4. CuAl Se2 monokristalında lüminessensiya. Birinci zolağın enerjisi E1=1,9 eV;
ikinci zolağın enerjisi E2=1,63eV.

Şəkil 5. CuAlSe2 monokristalında lüminessensiya. Eksiton zolağının enerjisi E3=1,8eV.
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Şəkil 6. CuAlSe2 monokristalında işığın Raman səpilməsi spektri.

Şəkil 7. CuAlSe2 monokristalında işığın Raman səpilməsi spektri.

Şəkil 8. CuAlSe2 monokristalı səthin atom güc mikroskopunda (AGM), 3D koordinatinda çəkilmiş təsviri.

23

İ. QASIMOĞLU, Q.S. MEHDİYEV, Z. QƏDİROĞLU, Ə.H. BAĞIROV

Şəkil 9. CuAlSe2 monokristalı səthin atom güc mikroskopunda (AGM), 3D koordinatında çəkilmiş təsviri.

Fermi səviyyəsinin özünü donor-akseptor mərkə- Atom güc mikroskopu (AGM) vasitəsi ilə çəkdiyimiz
zi kimi aparmasının sübutu olaraq bunları lüminessen- şəkillərdə kristal səthində yükdaşıyıcıların lokallaşmasiya əyrilərində də müşahidə edirik. Birinci lümines- sını təmin edən nanoçuxur və nanoiynələrin mövcudsensiya qrafikində iki zolağın görünməsi (şəkil 4) nor- luğunu görmüş oluruq (şəkil 8, 9).
mal hal kimi qəbul oluna bilər. Lazerin intensivliyinin
artmasına uyğun olaraq iki zolağın arasında eksiton YEKUN NƏTİCƏ.
pikinin ğörünməsi atomların ionlaşması hesabına, donor-akseptor molekullarının konsentrasiyasının artmaAparılan təcrübələrin nəticəsi göstərdi ki, Voltsından yaranan eksiton defekt kompleksin hesabınadır Amper xarakteristikasından alınan diskret və kəsilməz
(şəkil 5). Məlumdur ki, eksitonlar əsasən defektli kris- spektrlər vasitəsi ilə səthdəki elektrik yüklərinin veritallarda daha çox müşahidə olunur. Raman spektrində lən sahənin qiymətindən asılılığının qanunauyğunluğu
müşahidə olunan kəskin maksimumların olmasına da tapılmışdır. Bu yolla tətbiqi üçün vacib məsələ olan,
donor-akseptor tipli, defekt mərkəzləri arasında yüklə- səthin elektron quruluşunu izah etmək mümkündür.
rin daşınması halı kimi baxmaq lazımdır (şəkil 6, 7).
_____________________________
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THE ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF CuAlSe2
SINGLE CRYSTLE NANOPARTICLES
It us shown that CuAlSe2 single crystal nanoparticles behave themselves as donor-acceptor centers. Thus, the spectral
dependences obtained at electric field action, characterize the influences of these centers on electron structure of crystal
surface.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ
МОНОКРИСТАЛЛОВ CuAlSe2
Показано, что наночастицы монокристаллов CuAlSe 2 ведут себя как донорно-акцепторные центры. Таким образом, спектральные зависимости, полученные под действием электрического поля, характеризуют влияние этих центров на электронную структуру поверхности кристаллов.
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KARBON NANOBORULARIN ANALİZİ
R.Q. ABASZADƏ
Azərbaycan MEA-nın H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu,
Az-1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 131.
E_mail: abaszada@gmail.com r.abaszada@physics.science.az
Təqdim olunan məqalə karbon nanoborunun və qadoliniumla aşqarlanmış karbon nano-borunun analizinə həsr
olunmuşdur. Elektrik qövsü metodu ilə alınmış karbon nanoboru və on faizli qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoboru
düzbucaqlı paraleopiped formasına salınmışdır. Daha sonra onların Rentgen-faza analizi və Raman səpilməsi metodları ilə
tədqiq edilmişdir. Karbon nanoborunun mexaniki xassələrinin dəyişməsi ilə rentgen-faza və raman səpilməsi analizlərində
nəzərə çarpacaq dəyişikliklər baş verir. Bu da sp2 hibridləşməsinin zəifləməsi ilə izah edilə bilər.
Açar sözlər: Karbon nanoboru, qadolinium, rentgen-faza analizi, raman səpilməsi, elektrik qövsü metodu.
PACS: 42.55.Ye, 61.05.C−, 73.63.Fg, 87.64.Je

mövcud olan defektlərin təbiətini araşdırmağa imkan
verir [16].
Müxtəlif həndəsi formaya malik karbon nanoborulardan tranzistorların, çeviricilərin element bazasının
formalaşdırılmasında geniş istifadə edilir. Bu baxımdan, karbon nanoboruların elektron və mexaniki xassələrinin tətqiq olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Karbon nanoboruların mühüm xüsusiyyətlərindən biri
onları formalaşdıran qrafen layında mövcud olan güclü sp2 hibridləşməsinə malik karbon-karbon rabitələrinin olmasıdır. Bu hibridləşmə almazın aid olduğu sp3
hibridləşməsindən daha güclüdür. Bu baxımdan karbon nanoboruları güclü və möhkəm quruluşlardır [17].
Karbon nanoboruların mühüm mexaniki xüsusiyyətləri vardır [18].
Hal-hazırda müxtəlif həndəsi formaya malik karbon nanoboruların mexaniki xassələrinin dəyişməsi
geniş tədqiq olunmamışdır. Belə ki bu xassələrin araşdırılması zamanı Yunq modulunun qiymətinin dəyişməsi əhəmiyyət kəsb edir [19].
Karbon nanoboruların elektronikada tətbiqi zamanı boruların elektron xassələrinin öyrənilməsi ilə
yanaşı onların kinetik xassələrindən hesab olunan
elektrik sahəsinin təsirinin nəticəsində özünü necə
aparmasına da xüsusi diqqət yetirilməlidir. İstehsalatın
vacib sahələrindən biri kimi energetika olduqca maraqlıdır. Belə ki, energetikada alternativ enerji mənbələrindən istifadə aktualdır. Bura aşağı ölçülü sistemlərin tətbiqi isə müasir nanoelmin unikallığını göstərməkdədir.

1. GİRİŞ.
Karbon nanoborularından günəş panellərinin elementləri kimi istifadəsi üçün müxtəlif elementlərlə aşqarlanması olduqca əhəmiyyətlidir. Günəş panellərinin əsas elementləri olan platin, qızıl və digər elementlərin karbon nanoborularla əvəzlənməsi, eləcə də onların keçiriciliyi artıran elementlərlə aşqarlanması faydalı iş əmsalının artmasına səbəb olur. Adi karbon nanoborular bu məqsədlər üçün az əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, katalitik effektin əldə olunması üçün karbon
nanoborularda defektlərin yaradılması təklif olunmuşdur. Defektlərin karbon nanoborularına daxil edilməsi
ilə borunun quruluşunda dəyişiklik baş verir. Bu da,
öz növbəsində, onlardan hazırlanmış batareyaların tutumunun dəfələrlə artmasına səbəb olur. Karbon nanoborulardan hazırlanmış batareyaların mühüm xüsusiyyətləri vardır. Onlarda ənənəvi batareyalarla müqayisədə istiliyin ayrılması olduqca kiçikdir və istiliyə davamlı material kimi daha da ucuz başa gəlir. Karbon
nanoboruları divarların sayından asılı olaraq təkdivarlı, ikidivarlı, çoxdivarlı və nazik laylı olmağla təsnifatlara ayırırlar. Bu təsnifatlar müxtəlif texnologiyalar
əsasında reallaşdırılır [1-3]. Karbon nanoboruları olduqca yüngül, yüksək dərəcədə elektrik və istilik xüsusiyyətlərinə malikdirlər [4]. Karbon nanoboruların
alınması üçün ən çox istifadə olunan aerozol [5], elektrik qövsü [6], lazer ablyasiya [7], kimyəvi buxar çökdürülmə [8] metodları vardır. Karbon nanoboruların
rentgen-faza analizi quruluşu və xüsusiyyətləri ilə əlaqəli işlər araşdırılmışdır [9, 10]. Məlum olduğu kimi
karbon nanoboruların müxtəlif nümunələrlə aşqarlanması üçün onun funksionallaşdırılması tələb olunur
[11, 12]. Funksionallaşdırılma zamanı nanoborunun
daxili divarı toxunulmur və bu bütün karbon nano-boruları üçün spesifik olaraq qalır [13]. Karbon nanoboruların raman səpilməsi zamanı spektrdə müşahidə
olunan ikiqat rezonans hadisəsinin təbiəti [14], ikiqat
rezonans pikinin müşahidə olunması kriteriyaları [15]
göstərilmişdir.
Bundan başqa işığın raman səpilməsi spektri vasitəsi ilə karbon nanoboruların tezliyini, layların sayını, diametrini, xirallığını, keçiriciliyin tipini, divarda
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2. TƏCRÜBİ HİSSƏ.
Funksionallaşdırılmış karbon nanoboru (FCNTs)
petri şüşəsində Gd2S3 ilə (1÷10% nisbətində) birlikdə
qarışdırılaraq kolbaya daxil edilmiş, üzərinə distillər
suyu əlavə olunmuşdur. Kolbadakı qarışıq əks soyuducu və termometrlə təchiz edilmiş maqnit qarışdırıcıda müəyyən temperaturda qarışdırılmışdır. Alınan yeni birləşmə süzülərək ayrılmış və vakuum quruducuda
qurudulmuşdur.
Karbon nanoboruları, qadoliniumla aşqarlanmış
karbon nanoboruları KBr ilə (1:20 nisbətində) xüsusi
şəraitdə qarışdırılmışdır. Daha sonra, alınmış qarışıq
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yüksək təzyiqdə preslənərək həb halına salınmışdır.
Alınmış nümunələrin rentgen-faza difraksiya analizləri və raman səpilməsi analizləri öyrənilmişdir.

metodlardan biri hesab olunur. Elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış karbon nanoborunun quruluşu və
keyfiyyəti rentgen-faza analizindən istifadə edilərək
öyrənilmişdir. Rentgen-faza analizi Almaniyanın
“Bruker” firmasının istehsalı olan D2 Phaser difraktometrində, CuKα– şüaları ilə (λ=1,5406Å) 2θ=0,5÷80
bucaq intervalında aparılmışdır.

2.1. Rentgen-faza analizi.
Nümunələrin Rentgen-faza difraksiya analiz öyrənilməsi quruluş xassələrinin tədqiqi üçün mühüm

Şəkil 1. Karbon nanoborunun və qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun rentgen-faza difraksiya analizi.

məsafə haqqında ilkin informasiyaların əldə olunmasına kömək edir. Karbon nanoborunun rentgen-faza analizinə əsasən iki maksimumun müşahidə olunduğunu
əyani şəkildə görmək olur. Bunlardan birincisi daha
kəskin pik olub, bucaq vəziyyəti 2θ=27 -qiymətinə
uyğun maksimuma və intensivliyi I=4136 -ə, ikincisi
isə daha zəif pik olub, bucaq vəziyyəti 2θ=42,5 -ə və
intensivliyi isə I=945 qiymətinə uyğundur. Şəkil 2b -

Karbon nanoborunun və 10 faizli qadoliniumla
aşqarlanmış karbon nanoborunun quruluş xassələri
rentgen-faza difraksiya analizinin köməyi ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. Şəkil 2a-da elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış karbon nanoborunun
rentgen-faza analizinə əsasən difraksiya piklərinin nümunənin morfoloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olması,
karbon nanoborunun ölçülərinin və divarların arasında
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də qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun
rentgen-faza analizi tədqiq edilmişdir. Göründüyü kimi, burada da uyğun olaraq iki maksimum müşahidə
olunur. Birincisi daha kəskin pik olub bucaq vəziyyəti
2θ=27,1-ə uyğun maksimuma, intensivliyi I=9366 qiymətinə, ikinci daha zəif pik isə 2θ=43,7-ə və intensivliyi I=259 qiymətinə uyğundur.

2.2. Raman səpilməsi.
Elektrik qövsü metodunun köməyi ilə alınmış
karbon nanoborunun və 10 faizli qadoliniumla
aşqarlanmış karbon nanoborunun raman səpilməsinə
baxılmışdır.

a)

b)

Şəkil 2. Karbon nanoborunun və qadoliniumla aşqarlanmış karbon nanoborunun raman səpilməsi.

Raman səpilməsi spektrlərinin ölçülməsi Nanofinder 30 (Tokyo İnstr, Japan) konfokal raman mikrospektrometrində aparılmışdır. Həyəcanlandırıcı mənbə
kimi 532nm dalğa uzunluğu və 10mVt olan maksimal
gücə malik Nd:YAG lazerindən istifadə olunmuşdur.

Bu zaman spektral ayırdetmə qabiliyyəti 0,5sm-1-dir.
Detektor kimi (-70C)-ə qədər soyudulan və fonon hesabi rejimdə işləyən CCD kamerasından istifadə edilmişdir.
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Şəkil 2a-da Raman analizinə əsasən intensivliyi
I=1844 olan D pikinin 1345sm-1-də, intensivliyi
I=1436 olan G pikinin uyğun olaraq 1589sm-1-də, intensivliyi I =921 olan 2D pikinin 2689sm-1-də, intensivliyi I =437 olan D+G pikinin isə 2939sm-1-də müşahidə olunaraq müəyyən olunmuşdur. Şəkil 2b-da
Raman analizinə əsasən intensivliyi I=1035 olan D pikinin 1335sm-1-də, intensivliyi I=920 olan G pikinin
uyğun olaraq 1579sm-1-də, intensivliyi I =640 olan 2D
pikinin isə 2698sm-1-də, intensivliyi I =315 olan D+G
pikinin isə 2871sm-1-də müşahidə olunaraq müəyyən
olunmuşdur.

əsasən nümunələrin təbiətinə uyğun spektlər alınmışdır. Burada səpilmə əyrisi izah edilmiş və araşdırılan
rezonans piklərinin zonalararası optik keçidlərin sayəsində baş verməsi müəyyənləşdirilmişdir. Rentgenfaza analizlərinin tədqiqi zamanı spektrində müşahidə
olunan piklərin intensivliyinin dəyişməsi qadoliniumla
aşqarlanma sayəsində baş verdiyi fikrini deməyə əsas
verir. Rentgen-faza difraksiya analizinə əsasən, karbon
nanoboruların preslənərək həb halına salınmazdan əvvəl, spektirdə amorf fazanın müşahidə olunduğu halda, presləndikdən sonra kristal faza müşahidə olunur.
4. TƏŞƏKKÜRLƏR.
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R.G. Abaszade
ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES
The present article is devoted to the analysis of carbon nanotubes and carbon nanotubes doped by gadolinium. The
carbon nanotubes obtained by the electric arc method and the carbon nanotubes doped by ten percent gadolinium have the
form of rectangular parallelepiped. Then they are studied by X-ray phase analysis and Raman scattering methods. The
significant changes in X-ray phase and Raman scattering analyzes are carried out at changes of mechanical properties of
carbon nano-tube.
This can be explained by the weakening of sp 2 hybridization.
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Р.Г. Абасзаде
АНАЛИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБOK
Представленная статья посвящена анализу углеродных нанотрубок и углеродных нанотрубок, легированных
гадолинием. Углеродные нанотрубки, полученные электродуговым методом, и углеродные нанотрубки, легированные десятью процентами гадолиния, имели форму прямоугольного параллелепипеда. Затем они были исследованы
методами рентгенофазового анализа и комбинационного рассеяния света. С изменениями механических свойств
углеродной нанотрубки происходят значительные изменения в анализах рентгеновской фазы и рамановского рассеяния. Это можно объяснить ослаблением sp2-гибридизации.
Qəbul olunma tarixi: 03.09.2020
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PARABOLİK POTENSİALLI KVANT TƏBƏQƏSİNDƏ ENERJİ SƏVİYYƏLƏRİ
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Maqnit sahəsində yarımkeçirici əsaslı parabolik potensiallı kvant təbəqəsində ölçü kvantlanmasına qoyulan şərtlər araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, təbəqədəki yükdaşıyıcı üçün diskret halların sayı məhduddur, belə ki, müəyyən enerjili səviyyədən yuxarıda yerləşən səviyyələr üçün ölçüyə görə kvantlanma şərti ödənmir. Müəyyən edilmişdir ki, ölçü səviyyələrinin sayı
2-3-dən artıq ola bilməz. Alınan nəticə kvant məftillərinə və kvant nöqtələrinə də tətbiq oluna bilər.
Açar sözlər: de Broyl dalğasının uzunluğu, kvant təbəqəsi, parabolik potensial ölçüyə görə kvantlanmış səviyyələr.
PACS: 73.21.Fg
DOI:10.15407/mfint.40.02.147

1. GİRİŞ.

2. ENERJİ SPEKTRİ VƏ DALĞA
FUNKSİYALARI.

Son onillikdə nanotexnologiyalar sahəsindəki inkişaf cəmiyyətin həyat və fəaliyyətinın bütün sahələrində öz təsirini göstərməkdədir. Yeni, daha kiçik ölçülü,
daha sürətli və daha etibarlı cihaz və qurğuların yaradılması məhz bu inkişafın nəticəsidir. Bunun əsasında
isə aşağıölçülü sistemlər fizikasının ən fundamental
effekti, ölçü kvantlanması adlanan effekt durur [1-5].
Bu effektin mahiyyəti bundan ibarətdir: əgər sistemin
(nümunənin) ölçüsü müəyyən bir istiqamətdə de-Broyl
dalğasının uzunluğu tərtibində olarsa, həmin istiqamətdə nümunədəki yükdaşıyıcının (məsələn, elektronun)
enerji spektri kvantlanmış, yəni, diskret olacaq. Önəmli
bir cəhət də odur ki, bu diskretlik nümunənin kvantlanma istiqamətindəki ölçüsündən kəskin asılıdır. Yəni,
ölçü kiçildikcə, diskretlik kəskin artır. Topologiyanın
belə dəyişməsi yarımkeçirici əsaslı optik detektorların,
lazerlərin və müxtəlif tezliklər oblastında işləyən digər
optoelektronika cihazlarının parametrlərinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır. Ölçü kvantlanmasını səciyyələndirən ən vacib parametrlərdən biri ən aşağı (əsas)
səviyyənin enerjisidir. Digər vacib parametr səviyyələrin sayıdır. Nəzəri olaraq bu saya məhdudiyyət qoyulmur. Amma real heterostrukturlarda, kvant təbəqələrində enerji səviyyələrinin sayı potensial quyunun dərinliyi, həndəsi ölçüləri ilə təyin olunur və adətən bir neçə
vahiddən çox olmur.
Aşağıölçülü elektron sistemlərində məhdudlaşdırıcı potensialın seçilməsi önəmli şərtlərdən biridir. Bir
çox məsələlərdə analitik həllər verən sonsuz dərin quyu
modelindən istifadə olunur. Bu isə çox hallarda təcrübə
ilə yaxşı uyğunluq vermir. Nisbətən daha dəqiq model
elektronların müsbət yüklərlə qarşılıqlı təsirinin nəzərə
alınması ilə alına bilər [6-8]. Kvant təbəqəsinin qalınlığı (z oxu istiqamətində ölçüsü) d olsun. Onda, ölçü
kvantlanmasının yaranması üçün

d  

h
2mE

Şəkil 1.

Fərz edək ki, müsbət yüklərin təbəqənin qalınlığı
boyunca paylanması bircinsdir, onda hesab etmək olar
ki, təbəqənin məhdudlaşdırıcı potensialı parabolikdir
[9, 10]. Kvant təbəqəsindəki quyuda mövcud olan ikiölçülü elektron qazına baxaq (şəkil 1). z oxu istiqamətində yükdaşıyıcıların hərəkəti məhdud olduğundan,
yəni, elektron və deşiklərin de-Broyl dalğasının uzunluğu təbəqənin qalınlığı tərtibində olduğu üçün, onların
enerji spektri z istiqamətində diskret olmalıdır. (xy)
müstəvisində isə yükdaşıyıcının hərəkəti sərbəstdir.
Nəzərə alaq ki, z oxu istiqamətindəki hərəkət parabolik

 mc*02 z 2

V ( z)   2 , 0  z  a
 ,
0za

potensialı ilə məhdudlanır. Burada, mc* elektronun, ω0
tezlik ölçülü sabitdir və bu sabit məhdudlaşdırıcı potensialın “gücünü” ifadə edir.

Fərz edək ki, maqnit sahəsi B y oxu istiqamətində yönəlib. İndi elektronun Hamilton operatorunu
yazaq:


 ( P  eA) 2 mc*02 z 2

(2)
H

 g * B y B
2
2mc*

Burada, P -elektronun impuls operatoru, g* yarımkeçiricidəki keçiricilik elektronunun g* - faktoru (Lande vu

1
ruğu),  B – Bor maqneturu,  y   spin ədədi, A
2



(1)

şərti ödənməlidir. Burada m* yükdaşıyıcının kütləsi, E
onun enerjisidir. İndi yükdaşıyıcının enerjisini, yəni
enerji spektrini tapaq.
131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
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– elektromaqnit dalğasının (kvant təbəqəsi üzərinə düşən işığın vektor potensialıdır,



P  i

Vektor potensialı

      
i
 j k
x
y
z

 
A  A( Bz ,0,0)

(3)

kimi seçək. Onda (2) Hamilton operatorunu aşağıdakı
şəkildə yazmaq olar:




* 2
~ 2

Py2

Px2
Pz2 mceff ( z  z )
H



 g * B y B
2
2c* 2mc* 2mc*

Burada

c*  mc* (1 

eff 

sürüşmüş kvant ossilyatoru kimi hərəkət edir. Buna
görə də, onun dalğa funksiyasını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

c2
) ;
02



2
0



2
c





 (r )  e

eB
;
c 
m*

e
B 
2m *


n ( z  z ) 

(5)



1
spinin maqnit sahəsi istiqamətindəki proyek2
siyalarıdır (spin-aşağı və spin- yuxarı) və

y 

z

(4)

k x  c2
eB  eff



1
2n n!  z0

e

 
z0   *
m 
eff


(6)








n (z  z )


(zz )
2 z02


 z  z  
 (8)
H n 

 z0 

1/ 2

 2 k x2  2 ky



  eff (n  1 / 2)  g *  B y B
*
*
2 c
2m

Biz Şredinger tənliyini həll edərkən qəbul etdik ki,
enerji həcmi yarımkeçiricinin keçiricilik zonasının
dibindən hesablanır. (9) ifadəsindən görünür ki, maqnit
sahəsi yönəldiyi istiqamətdə, yəni y oxu istiqamətində,
elektrona heç bir təsir etmir. Başqa sözlə, y istiqamətində elektron sərbəst hərəkət edir. Müstəvidə isə
x oxu istiqamətində maqnit sahəsinin təsiri nəticəsində
elektron dəyişmiş  c* kütləsi ilə sərbəst hərəkət edir. z
oxu istiqamətindəki hərəkətə gəldikdə isə, görürük ki,
elektron maqnit sahəsində özünü eff 



2
0

 c2

(7)

burada H n ( ) Ermit polinomudur[11].

(7) dalğa funksiyasını H  E Şredinger tənliyində
yerinə yazıb, tənliyi həll etsək, kvant təbəqəsindəki
elektron üçün enerji spektrini taparıq:

(4) tənliyindən görünür ki, x və y istiqamətlərində elektron, uyğun olaraq,  c* və mc* effektiv kütlələri ilə sərbəst hərəkət edir, z oxu istiqamətində isə mərkəzi

E n ,k x ,k y , y

i (kx xk y y )

(9)

dördüncü hədlər isə z istiqamətindəki hərəkətə uyğundur. Yəni,

E n ,k x ,k y , y  E k   E k z
burada

E k 

2
 2 k x2  k y
,

2 c*
2m *


E k z   eff (n  1 / 2)  g *  B y B



(10)


E  E k z   eff (n  1 / 2)  g *  B y B (11)

hibrid tezlikli harmonik ossilyator kimi aparır və onun
enerji səviyyələri n=0,1,2… kvant ədədi ilə təyin olunur. Keçiricilik zonası diskret altzonalara bölünmüş
olur. Bu altzonalar isə, öz növbəsində, iki səviyyəyə,
spin aşağı (↓) və spin yuxarı (↑) səviyyələrinə parçalanır. Yəni, hər bir altzonanın spinə görə cırlaşması aradan qalxmış olur. g˃0 olsa, (↑) səviyyənin enerjisi ixtiyari n səviyyəsinin enerjisindən böyük, g˂0 olanda isə
kiçik olur. (↑) və (↓) enerji səviyyələri arasındakı fərq
g  B B -yə bərabərdir.

3. DİSKRET SƏVİYYƏLƏRİN MÜMKÜN SAYI .
İndi diskret səviyyələrin mümkün sayını tapaq.
Bunun üçün (11)-i (1)-də yerinə yazaq:

d

(9) düsturunda enerjinin birinci iki həddi elektronun (xy) müstəvisi üzrə hərəkətini ifadə edir, üçüncü və
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h
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2m *  eff (n  )  g B y B 
2



(12)
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İndi çox güclü maqnit sahələri halına baxaq, yəni
c  0 olsun. Onda, (13)-dən aşağıdakı ifadələr,

Buradan

d2 

h

2

1


2m  eff (n  )  g B y B 
2



(13)

h2
d 
1


2m *  eff (n  )  g B y B 
2


2

*

və sadəlik üçün spini nəzərə almasaq,

d2 

h2
1
n

* 2
2m d  eff 2

(14)



h2
1


2  2
2m* d 2 0 1  2 c2 
0 


(15)

 2 2

Bunu (15) -də yerinə yazsaq,

n  4  1 / 2  3.5

* 2

(20)

(20)-dən görünür ki, güclü maqnit sahəsində diskret
E
səviyyələrin sayı d nisbətindən və yarəmkeçiricinin
c
g*-faktorundan asılıdır.
Geniş qadağan zolaqlı yarımkeçirici halında g*≈2
və onda

(16)

2m * d 2

h2

h2
Ed 1 1
n
  g ; Ed 
c 2 4
2m * d 2

0 -ı qeyri-müəyyənlik prinsipindən qiymətləndirmək olar:

 0 

(19)

1 1
  g alınır. Spinə gö2m d 0 2 4
rə cırlaşma maqnit sahəsində aradan qalxdığından, axı1
1
rıncı  g həddini g * kimi yazmaq lazımdır. Yəni,
4
2
buradan isə n 

eff  02  c2  0

n

1 1 

2m  c (n   g )
2 4 

*

Zəif maqnit sahəsində c  0



h2

(18)

Ed
2 2 
n
1 
1
c
eBd 2

(17)

alarıq. Yəni, maqnit sahəsi olmayanda c  0  yalnız ölçüyə görə kvantlanma qalar və diskret səviyyələrin sayı 3-dən çox ola bilməz. Çünki, n=3-dən böyük
olan səviyyələrin enerjiləri üçün (1) şərti ödənmir.

(21)

olacaq. Buradan görünür ki, geniş qadağan zolaqlı yarımkeçirici əsaslı kvant təbəqəsində diskret səviyyələrin sayı güclü maqnit sahəsində yükdaşıyıcının kütləsindən asılı olmayıb, yalnız təbəqənin qalınlığından və
maqnit sahəsinin qiymətindən asılıdır.
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PARABOLİK POTENSİALLI KVANT TƏBƏQƏSİNDƏ ENERJİ SƏVİYYƏLƏRİ

T.H. İsmayılov, S.İ. Zeynalova
ENERGY LEVELS İN QUANTUM FILM WITH PARABOLİC POTENTİAL
The fulfillment of the size quantization criterion in a quantum film in a magnetic field is considered. It shown that there
is a limited number of the discrete levels of charge carriers in a quantum well above which the the size quantization criterion
is not satisfied. It is shown that in a magnetic field in quantum wells of a parabolic profile the number of size quantization
levels cannot exceed two or three levels.

T.Г. Исмаилов, С.И. Зeйнaлoвa
УРОВНИ ЭНЕРГИИ В КВАНТОВОЙ ПЛЕНКЕ С ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Рассмотрено выполнение критерия размерного квантования в квантовой пленке в магнитном поле.
Показано, что существует ограниченное число дискретных уровней носителей заряда в яме, выше которого
критерий квантования размера не выполняется. Показано, что в магнитном поле в квантовых ямах параболического профиля число уровней размерного квантования не может превышать двух или трех уровней.
Qəbul olunma tarixi: 03.09.2020
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POLİMER ƏSASLI NANOKOMPOZİTLƏRİN
MAQNİT NANODOLDURUCUNUN MİQDARINDAN ASILI OLARAQ
ELEKTRİK XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
C.R. SULTANOVA
Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İnstitutu
Azərbaycan, Bakı, Az-1115, S.S. Axundov 1.
ceyranrehmetova@mail.ru
Təqdim olunan işdə polimer və maqnit nanohissəcikləri əsasında polimer nanokompozitlərin elektrofiziki xassələri tədqiq
edilmişdir. Maqnit nanohissəciklər daxil edilmiş polimer nanokompozitlərin tərkib və quruluş identifikasiyası Rentgen quruluş
analizi metodu ilə aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, maqnit nanohissəciklərinə məxsus piklər polimer nanokompozitlərində müşahidə olunur və onların polimerdə həcmi miqdarı artdıqca, nanokompozitlərin kristallıq dərəcəsi artır. Polimer nanokompozitlərinin quruluş xassələri isə Skanedici Elektron Mikroskopu vasitəsilə tədqiq edilir və maqnit nanodoldurucunun polimer
matrisada həcmi miqdarı artdıqca, aqlomeratların ölçülərinin və sayının artması müşahidə olunur. Elektrik xassələrinin tədqiqi
zamanı maqnit nanohissəciklərinin polimer matrisasına daxil edilməsi ilə nanokompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun azalması
müəyyən edilmişdir. Dielektrik nüfuzluğunun müəyyən temperaturda kəskin azalması həmin temperaturda polimerin kristallik
fazasının dağılması ilə əlaqədardır.
Açar sözlər: polimer nanokompozitlər, maqnit nanohissəciklər, polipropilen, dəmir nanohissəcikləri, nanokompozit strukturlar, dielektrik xassələri, xüsusi müqavimət, dielektrik nüfuzluğu.
UOT: 546.21;538.935

Son zamanlar sənayedə xüsusən də, elektronika,
nanoelektronika, aviakosmik sənaye və maşınqayırma
sahələrində polimer kompozit materiallar çox geniş tətbiqini tapmışdır. Yeni polimer materialların sintezi və
xassələrinin tədqiqi fiziki kimyanın və müasir materialşünaslığın aktual problemlərindəndir. Bu zaman yüksək elektromaqnit, dielektrik, termiki və mexaniki xassələrə malik polimer kompozit materialları xüsusi maraq doğurur. Sadalanan xassələrin yaxşılaşdırılması
üçün polimer matrisaya məqsədyönlü olaraq müxtəlif
tip ferromaqnit, keçirici, seqnetoelektrik və s. xassəli
nanodoldurucu daxil edilir.
Polimer nanokompozitlər polimer matrisadan və
nanoölçülü doldurucudan ibarət iki və ya çoxfazalı sistemlərdir [1. Doldurucular birölçülü (nanoborular və
nanoliflər ), ikiölçülü (laylı minerallar məsələn qlinlər)
və ya üçölçülü (sferik quruluşlu səthə malik nanodoldurucular) ola bilir. Müasir zamanda nanokompozitlərə
artan akademik və sənaye elmi marağı onların nanodoldurucunun cox kiçik əlavələrində belə yaxşı mexaniki,
maqnit, elektrik, optik, deformasiya və s. xassələr əldə
etməsi, eyni zamanda yüksək elastiklik, sürtünməyə,
yeyilməyə, korroziyaya, oda davamlılıq, kimyəvi dayanıqlıq, qazkeçirməməzlik kimi xüsusiyyətləri qoruyub
saxlaması ilə əlaqədardır. Bu materialların belə unikal
xassələrə malik olmasının səbəbi nanodoldurucunun
makro- və ya mikrodoldurucuya nisbətən daha böyük
səth sahəsinə malik olmasıdır.
Hal-hazırda artıq məlumdur ki, metal/polimer nanokompozit materialların xassələri metallik fazanın
konsentrasiyasından kritik asılıdır [2]. Kiçik konsentrasiyalarda metal nanohissəcikləri ilə modifikasiya olunmuş nanokompozitlərdə metal klasterləri fəzaca bir-birindən ayrılmış olur və nanokompozitin elektrikkeçiriciliyi bu klasterlər arasında yükdaşıyıcıların tunel etməsi hesabına baş verir (keçirici və dielektik faza). Polimer matrisada metal nanodoldurucu konsentrasiyasının
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dəyişməsi nanokompozit mühitin əsas xarakteristikalarına - dielektrik nüfuzluğu, elektrik keçiriciliyi, möhkəmlik, optik və s. xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
1. MATERİALLAR.
Tədqiqat obyekti olaraq, polimer matrisa qismində izotaktik polipropilen (PP; ölçüləri 0,5-1,0 mkm) və
maqnit nanodoldurucu olaraq Fe nanohissəcikləri götürülmüşdür. Fe nanohissəcikləri arqon atmosferində
elektrik partlayışı üsulu ilə alınmış, inert mühitdə qablaşdırılmışdır,ölçüləri 20-100 nm təşkil edir.
2. NANOKOMPOZİTLƏRİN SİNTEZİ VƏ
TƏDQİQAT METODLARI.
Maqnit nanodoldurucu daxil edilmiş polimer nanokompozitlər aşağıda qeyd olunan qaydada yerinə yetirilmişdir: İzotaktik polipropilen tozları 0,5-1,0mkm
ölçüdə 120C temperaturda üzvi həlledicisi olan toluolda həll edilmişdir. Həll olunmuş polimer sisteminə
hissəciklərinin Fe nanotozları (0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 5%
konsentrasiyalarda) əlavə edilmiş və 1 saat ərzində
komponentlər maqnit qarışdırıcıda bircins qarışıq alınana kimi qarışdırılmışdır. Əldə edilmiş homogen polimer +Fe məhlulu tərkibindəki həlledici tam buxarlanadək (vakuum sobasında) qurudulur. Alınmış külçələrdən isti presləmə metodu ilə polipropilen polimerinin ərimə temperaturunda: 165ºC də və 10 Mpa təzyiq
altında qalınlığı 90-120 mkm olan polimer nanokompozit təbəqələri alınmışdır.
Polimer nanokompozitlərinin struktur analizi
skanedici elektron mikroskopu vasitəsilə (Jeol JSM7600 F) aparılmışdır. Skanetmə SEİ rejimində 15 keV
enerji və 4,5 mm işçi məsafəsində yerinə yetirilmişdir.
Nanokompozitlərin dielektrik nüfuzluğu, dielektrik
itkisinin tangens bucağı «Измеритель иммитанса Е734
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20» cihazı ilə ölçülmüşdür. E7-20 geniş diapazonlu ölçmə cihazının köməyi ilə T=293K temperaturda tezliyin
25 Hs-1mHs diapazonunda nanokompozitlərin tezlik asılılıqları öyrənilmişdir. 1 kHs tezlikdə МНИПИ Е7-20 cihazı vasitəsilə dielektrik nüfuzluğunun və tgδ itki bucağının temperaturdan asılılığı ölçülmüşdür. Elektrik ölçmələri zamanı sendviç tipli kontaktlardan istifadə olunmuşdur.
Nanokompozit nümunələrin xüsusi müqavimətinin temperaturdan asılılıq ölçmələri E7-13 A teraommetri vasitəsilə yerinə yetirilmişdir.

aparılmışdır. Fe nanohissəciklərinin XRD difraktoqramı
şəkil 1-də verilmişdir və buradan görünür ki, 2 bucağının
44.72, 65.10, 82.42, 116.43 qiymətlərində uyğun olaraq
(110), (220), (211), (310) Müller indeksləri ilə səciyyələnən rentgen pikləri dəmir nanohissəciklərinə xasdır
(ICDD no.00-006-0696).
Şəkil 2-də sintez olunmuş yeni polimer nanokompozitlərin XRD difraktoqramları verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, maqnit nanohissəciklərinə məxsus piklər polimer nanokompozitlərində də müşahidə olunur və onların
polimerdə həcmi miqdarı artdıqca nanokompozitlərin
kristallıq dərəcəsi artır. Bu isə onunla izah olunur ki, dispers maqnit nanohissəcikləri polikristallik quruluşa malik
polipropilenin amorf fazasında qərarlaşaraq quruluş mərkəzləşdirici funksiyasını yerinə yetirir və nanokompozitdə
amorf fazanın payının azalmasına, kristallik fazanın isə
artmasına gətirib çıxarır.

3. NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏSİ.
Yeni alınmış materialların xassələrini tədqiq etməzdən əvvəl onun identifikasiyasının aparılması vacibdir.
Polimer əsaslı PP+Fe nanokompozitlərinin tərkib və quruluş identifikasiyası Rentgen quruluş analizi metodu ilə

Şəkil 1. Maqnit nanohissəciklərinin XRD difraktoqramı.

Şəkil 2. Saf polimer və polimer əsaslı nanokompozitlərin XRD difraktoqramı: 1)PP, 2) PP+0.1%Fe, 3) PP+5%Fe,
4) PP+10%Fe
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Şəkil 3. Saf polimer və polimer nanokompozitlərin SEM təsvirləri: PP; 2) PP+0,1%Fe; 3) PP+1%Fe; 4) PP+5%Fe.

Şəkil 4. Polimer nanokompozitlərinin enerji dispersiya spektri.

Polimer nanokompozitlərin səthinin morfologiyası skanedici elektron mikroskopu vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Şəkil 3-də PP+Fe əsaslı polimer nanokompozitlərinin SEM təsvirləri verilmişdir. Təsvirdən göründüyü kimi, Fe nanohissəciyinin polimer matrisada
0.3% həcmi miqdarında ölçüləri 24-42 nm təşkil edir.
SEM analizi göstərir ki, Fe nanodoldurucusunun polimer matrisada həcmi miqdarı artdıqca, aqlomeratların
həm sayı, həm də ölçüləri böyüyür. Belə ki, Fe nanohissəciyinin 1% həcmi miqdarında ölçüləri 47-65nm, 5%
həcmi miqdarında isə 70-105 nm-ə qədər artır [3].
Şəkil 4-də polimer nanokompozitlərinə məxsus
enerji dispersiya spektrləri verilmişdir. EDS spektrlərinin analizi materialın tərkibi haqqında keyfiyyət və

kəmiyyətcə informasiya verir. Bu analizin nəticəsi
olaraq məlum olmuşdur ki, alınmış nanokompozitlər
tərkib olaraq polimeri səciyyələndirən C elementindən
və nanodoldurucunu səciyyələndirən Fe elementindən
ibarətdir [4,5].
İşdə polimer nanokompozitlərinin dielektrik xassələri öyrənilmişdir (, tg və v). Polimer nanokompozit nümunələrinin maqnit nanodoldurucunun müxtəlif
həcmi miqdarlarında dielektrik nüfuzluğunun və dielektrik itki bucağının tangensinin xarici sahənin tezliyindən asılılığı tədqiq edilmişdir. Şəkil 5-də nanokompozit nümunələrinin dielektrik nüfuzluğunun sahənin
tezliyindən asılılıq qrafiki verilmişdir.
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Şəkil 5. Saf polimer və polimer nanokompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun tezlikdən asılılıq qrafiki.

Şəkil 6. Saf polimer və polimer nanokompozitlərin dielektrik itki bucağının tangensinin tezlikdən asılılıq qrafiki.

Şəkil 7. Saf polimer və polimer əsaslı nanokompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun temperaturdan asılılıq qrafiki.
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Şəkil 8. Polimer nanokompozitlərin xüsusi müqavimətinin temperaturdan asılılıq qrafiki.

Qrafikdən göründüyü kimi dəmir nanohissəciklə- sonrakı artımı xüsusi müqavimətin kəskin enməsinə gərinin polipropilen matrisasına daxil edilməsi ilə dielek- tirib çıxarır [8, 9]. Eləcə də, məlum olmuşdur ki, bütün
trik nüfuzluğunun qiyməti azalmağa başlayır. Nanodol- temperaturlarda PP+0.3% Fe və PP+1%Fe nanokomdurucunun həcmi miqdarı artdıqca, dielektrik nüfuzlu- pozitlərində ρv -nin qiyməti PP+5% Fe nanokompoziğunun qiyməti azalmaqda davam edir. Nanohissəcik- tinə nisbətən daha yüksək olmuşdur. Məlum olmuşdur
lərin polimer matrisada konsentrasiyasının artması ilə ki, PP+Fe əsaslı polimer nanokompozitlərində 370 hissəciklərin həm sayının həm də ölçülərinin artması 430 K temperatur intervalında pozistor effekt müşahidə
nanokompozitlərin keçiriciliyin artmasına gətirib çıxa- olunur. Bu nümunələrdə pozistor effektin yaranmasına
rır. Fe nanohissəciyinin polimer matrisada həcmi miq- səbəb, fikrimizcə, polipropilenin kristallik fazasının dadarından asılı olaraq dielektrik nüfuzluğunun azalması ğılmasıdır. Belə ki, polimerin kristallik fazasının dağılnanokompozitlərin polyarlaşma qabiliyyətinin azalma- ması ilə dəmir nanohissəcikləri arasında orta məsafə
sını göstərir. Digər tərəfdən, kiçik tezliklərdə dielektrik artır.
nüfuzluğunun qiymətində, demək olar ki, dəyişiklik
müşahidə olunmur, yüksək tezliklərdə isə artır. Yüksək NƏTİCƏ.
tezliklərdə dielektrik relaksasiyasının yüksəlməsi nanohissəciklərin rəqs tezliyi ilə xarici sahənin tezliyinin
Təqdim olunan işdə qeyri polyar polimer və maqüst-üstə düşməsi nəticəsində polyarlaşma qabiliyyəti- nit nanohissəcikləri əsasında polimer nanokompozitlənin artması ilə izah olunur [6,7]
rinin elektrik xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən
Şəkil 7-də Polimer nanokompozitlərin dielektrik olunmuşdur ki, maqnit nanohissəciklərinin polipropinüfuzluğunun temperaturdan asılılıq qrafikləri veril- len matrisasına daxil edilməsi ilə nanokompozitlərin
mişdir (1kHs tezlikdə). Qrafikdən göründüyü kimi, dielektrik nüfuzluğunun azalması müşahidə olunur.
temperaturun 363 K-ə qədər artması ilə dielektrik nü- Nanohissəciklərin polimer matrisada həcmi miqdarının
fuzluğunun qiymətində cüzi azalma müşahidə olunur. artması ilə quruluş formalaşdırıcı hissəciklərin ölçüləri
Temperaturun 363 K-dən 413 K-ə qədər artması ilə isə böyüyür və nəticədə nanokompozitlərin elektrik keçiridielektrik nüfuzluğunun qiyməti kəskin enməyə başla- ciliyi artır.Polimer matrisaya dəmir nanohissəciklərinin
yır. 413K-dən başlayaraq dielektrik keçiriciliyi artır. daxil edilməsi ilə dielektrik nüfuzluğunun azalması na373 K-də dielektrik nüfuzluğunun qiymətinin kəskin nokompozitlərin polyarlaşma qabiliyyətinin azalması
enməsi bu temperaturda polimerin kristallik fazasının ilə izah olunur. Eləcə də, müəyyən olunmuşdur ki, kiçik
dağılması ilə izah olunur. Yüksək temperaturlarda na- tezliklərdə dielektrik nüfuzluğunun qiyməti, demək
nokompozitlərin keçiriciliyinin artması ilə əlaqədar olar dəyişmir, yüksək tezliklərdə isə artır. Həmçinin
olaraq dielektrik keçiriciliyi artır.
göstərilmişdir ki, 363 K temperatura qədər dielektrik
Tədqiqat işində PP+Fe əsaslı polimer nanokom- nüfuzluğunun qiyməti az dəyişir, 363 K-dən 413 K-ə
pozitlərinin xüsusi müqavimətinin temperaturdan asılı- qədər temperaturda dielektrik nüfuzluğu kəskin azalır,
lığı öyrənilmişdir (şəkil 8). Göstərilmişdir ki, PP+Fe 413 K-dən başlayaraq dielektrik nüfuzluğu cüzi azalır.
nanokompozitlərinin xüsusi müqaviməti temperaturun 373 K-dən başlayaraq dielektrik nüfuzluğunun kəskin
370 K-ə qədər artması ilə tədricən azalır, daha sonra azalması polimerin kristallik fazasının dağılması ilə
410 K-ə qədər sıçrayışla artma baş verir. Temperaturun izah olunur.
_____________________________
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J.R. Sultanova
THE İNVESTİGATİON OF ELECTRİC PROPERTİES OF NANO-COMPOSİTES ON THE BASE OF
POLYMER AND MAGNETİC NANOPARTİCLES İN THE DEPENDENCE ON NANOFİLLER
CONCENTRATİON
The electric properties of polymer nanocopositions on the base of polymer and magnetic nanoparticles are investigated
in present work. The identification of composition and structure of polymer nanocomposites with magntic nanoparticles is
carried out by the X-ray diffraction analysis. It is seen from the spectra that the main peaks belonging to magnetic nanoparticles
are also observed in nanocomposites. The polymer crystallinity degree also increases with increasing of volume content of
magnetic nanoparticles in polymer matrix . The structural properties of polymer nanocomposites are studied with the hep of
scanning electron microscopy and it is defined that size and agglomerate quantity increase with increasing of volume of
magnetic nanoparticles in polymer matrix. It is shown that the value of nanocomposite dielectric constant decreases with
introduction of magnetic nanoparticles in polymer matrix and increasing of its volume content. The decrease of dielectric
constant value at definite temperature is explained by destruction of polymer crystalline phase.

Дж.Р. Султанова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕРА И МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ
НАНОНАПОЛНИТЕЛЯ
В представленнoй работе исследованы электрические свойства полимерных нанокомпозиций на основе полимера и магнитных наночастиц. Идентификация состава и структуры полимерных нанокомпозитов с магнитными наночастицами проводилась методом рентгеноструктурного анализа. Из спектров становится видно, что основные пики,
принадлежащие магнитным наночастицам, также наблюдаются в нанокомпозитах. При увеличении объемного содержания магнитных наночастиц в полимерной матрице, степень кристалличности полимера тоже увеличивается. Структурные свойства полимерных нанокомпозитов были изучены с помощью сканирующей электронной микроскопии, и
было определено, что размер и количество агломератов увеличиваются с увеличением объема магнитных наночастиц
в полимерной матрице. Показано, что с введением магнитных наночастиц в полимерную матрицу, с увеличением их
объемного содержания значение диэлектрической проницаемости нанокомпозитов уменьшается. Уменьшение значения диэлектрической проницаемости при определённой температуре объясняется разрушением кристаллической фазы полимера.
Qəbul olunma tarixi: 22.09.2020
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NANOELEKTRON QURĞULARDA KÜYLƏRİN TƏSVİRİ METODLARI
E.Ə. KƏRİMOV
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azadlıq pr. 16/21, AZ 1010
e-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru
Nanoelektron cihazlarda gedən proseslər determinə olunmuş proseslər olsa da, bu proseslərə cihaz dövrələrində cərəyan
və gərginlik fluktuasiyaları yaradan müxtəlif təsadüfi faktorlar təsir edir. Nanoelektron cihaz və qurğuların çıxışlarındakı gərginlik fluktuasiyaları küyləndirir. Küylər bütün nanoelektron cihazlara aid olub, onların daxilində yük daşıyıcıların hərəkətinin
təsadüfi xarakterli olması ilə şərtlənir. Küylərə çox zaman nanoelektron qurğuların xarakteristikalarına - ən çox da həssaslıqlarına məhdudiyyətlər qoyan faktorlar kimi baxılır. Bəzən küyü sistemin özünün elektrik xarakteristikalarını tədqiq etmək üçün
istifadə etmək mümkündür.
Açar sözlər: sürətlənmiş ionlar, lokal enerji, hədəf, ion bombardmanı, neytral atom, səpilmiş ionlar.
UOT: 621.383.5
PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx

Nanoelektron cihazlarda küylərə adətən zaman və
ya tezlik oblastlarında stasionar təsadüfi proseslər kimi
baxılır. Belə olan halda küylərin əsas xarakteristikaları
aşağıdakılardır: bu təsadüfi prosesin reallaşmasının orta qiyməti (riyazi gözləmə); fluktuasiya edən siqnalın
orta spektral toplananını təşkil edən spektral sıxlıq; riyazi gözləməsi sıfır olan küyün enerjisini xarakterizə
edən dispersiya; x(t) təsadüfi funksiyasının t zaman
intervalı ilə ayrılan iki qiyməti arasında statistik əlaqəni
təyin edən avtokorrelyasiya funksiyası.
Küylərin nəzəri analizi üçün ən effektli metod
Furye metodudur. Bu metodda fluktuasiya olunan x(t)
kəmiyyəti 𝑆𝑥 (𝑓) - spektral sıxlıq ilə təsvir oluna bilər.
Məsələn, tezliklərin böyük olmayan intervalında (zolaqda) küy e.h.q. olan U(t) – gərginliyi 𝑆𝑢 (𝑓) spektral
sıxlıq vasitəsilə təsvir olunur, Δf tezliklər zolağında i(t)
fluktuasiya cərayanı mənbəyi isə orta kvadratik küy
cərəyanı generatoru ilə əvəz edilir:

𝑖𝑘2 = 𝑆𝑖 (𝑓)∆𝑓
Burada, 𝑆𝑖 (𝑓) kəmiyyəti i(t) cərəyanının spektral sıxlığıdır.
Furye metodunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki,
küyün intensivliyini (gücünü) təyin edən kəmiyyətin
orta kvadratik qiymətlərini dəyişən cərəyan dövrələri
nəzəriyyəsinin köməyi ilə hesablamaq mümkündür.
Küylü nanoelektron cihaz adətən küylü iki- və ya
dördqütblü (çoxqütblü) şəklində verilir (şəkil 1). Belə
küylü sistemin analizini sadələşdirmək üçün çoxqütblü
“ideal” yəni, küydən azad çoxqütblü kimi götürülür
(şəkil 1a). Küy adətən ||Y|| - keçiricilik matrisi ilə xarakterizə olunur. Küy ya girişə və çıxışa iş1(t) və iş2(t) –
cərəyanlarının küy generatoru birləşdirmək (şəkil 1b),
ya da aralarında korrellyasiya edə bilən ardıcıl birləşdirilmiş (şəkil 1c) Uş1(t) və Uş2(t) küy e.h.q. ilə modelləşir.

Şəkil 1. Küylü nanoelektron cihazın küylü dördqütblü şəkilində verilməsi.
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Konkret cihaz və qurğularda küylərin rolu müəyyən
olunarkən, tez-tez yuxarıda göstərilənlərdən əlavə,
küysüz dördqütblünün girişində eyni zamanda giriş küy
cərəyanı generatoru və giriş küy gərginliyinin generatorları birləşdirilir. Bu zaman fərz edilir ki, belə generatorların küyləri korrelyasiya etməmişdir (şəkil 1d).
Çıxış küyləri küysüz dördqütblünün məlum parametrləri vasitəsi ilə çox asanca hesablanır [1,2].
Cərəyan və e.h.q.-nin küy generatorlarının hər bir
cihaz üçün olan parametrləri bu cihaza aid olan küy
mənbələri ilə təyin olunur. Əgər hər bir cihaz ayrı-ayrılıqda analiz edilərsə, bi cihazların müxtəlifliyi səbəbindən küylərin rolunun müəyyən olunması çox çətinləşir. Vəziyyəti etalon və misbətən universal olan, bir
çox cihazların küylərinin analizində istifadə edilən cərəyan və gərginlik küy generatorları tətbiq etməklə sadələşdirmək mümkündür. Bundan əlavə, küy mənbələrinin müxtəlifliyi çox böyük olduğu zaman daha mürəkkəb ekvivalent sxemlər istifadə edilir. Etalon küy
mənbələri kimi, adətən, diodun doyma rejimində küyü
və T temperaturunda R müqavimətinin istilik küyü götürülür.
Əgər istənilən ikiqütblü və ya ikiqütblü kimi baxıla bilən cihaz (diodlar, müqavimətlər və s.) nəzərdən
keçirilirsə, küy cərəyanı mənbəyi 𝑌̇ kompleks giriş
keçiriciliyinə paralel, küy

𝑑𝑃𝑘 =

𝑃=

𝑑𝑓.

𝑈2
4𝑅

olduğunu nəzərə alaraq, Δf zolağında

𝑈𝑘2 =

4ℎ𝑓∆𝑓𝑅
[𝑒𝑥𝑝(

(2)

ℎ𝑓
)−1]
𝑘𝑇

şəkilində küy e.h.q.-nin orta kvadratik qiymətini tapırıq.
Aldığımız bu ifadə optik diapazonda da küyləri
qiymətləndirməyə imkan verir.
hf<< kT olduğu şərt daxilində (1) ifadəsi Naykvist
düsturuna çevrilir. Əgər bu nəticələri elektron ikiqütblü
cihaza köçürsək, cihazın aktiv Gkeç – küy keçiriciliyində küy cərəyanə aşağıdakı ifadə ilə təyin olunacaqdır:

𝑖𝑘2 = 4𝑘𝑇𝐺𝑘𝑒ç ∆𝑓.

(3)

Çıxış küy e.h.q. isə belə hesablanacaqdır:

𝑈𝑘2 = 𝑖𝑘2 |𝑍̇ |2 = 4𝑘𝑇𝑅𝑐𝑖ℎ ∆𝑓.

e.h.q. mənbəyi isə 𝑍̇ kompleks müqaviməti ilə ardıcıl
birləşdirilir.
Küy cərəyanının orta kvadratik qiyməti aşağıdakı
bərabərliklə təyin olunur:

(4)

burada, Rcih=1/Gkeç cihazın T temperaturunda ekvivalent həqiqi (aktiv) küy müqavimətidir.
Doyma rejimində istilik küy cərəyanını diodun
ekvivalent cərəyanına çevirmək mümkündür. Bunu
üçün (1) ifadəsini (3) düsturunda nəzərə almaq
lazımdır:

(1)

burada, Iekv – verilmiş dövrə və ya cihaz üçün diodun
ekvivalent doyma cərəyanı, q – mütəhərrik daşıyıcının
(elektron və ya deşik) yüküdür. Iekv cərəyanının mənası
ondan ibarətdir ki, əgər dövrənin küyünün qiyməti ölçülübsə və onun girişinə paralel olaraq Iekv cərəyanlı
doyma rejimində diod birləşdirilibsə, çıxışda küyün gücü iki dəfə artacaqdır.
Naykvist teoreminə əsasən Δf tezlik zolağında T
temperaturunda R müqavimətinin istilik küyü ya bu
müqavimətə ardıcıl birləşdirilmiş e.h.q.

2𝑘𝑇

2𝑞𝐼𝑒𝑘𝑣 = 4𝑘𝑇𝐺𝑘𝑒ç → 𝐼𝑒𝑘𝑣 = 𝑞𝑅 .

(5)

𝑐𝑖ℎ

Bir çox hallarda küyləri təsvir etmək üçün doyma
rejimində diodun cərəyanından və küy müqavimətindən başqa ekvivalent Tekv – küy temperaturu anlayışı
daxil edilir. Tekv -nin daxil edilməsi cihazda istilik küyü
üstünlük təşkil etdiyi zaman daha faydalı olur.
Nanoelektron cihazın küylərini təsvir edərkən, T
– həqiqi temperaturun əvəzinə hər hansı T0 – “dayaq”
temperaturu istifadə edilir. Bu onunla əlaqədardır ki, cihazın temperaturunu çox zaman, müxtəlif elementlərinin temperaturlarının fərqli olması səbəbindən, müəyyən etmək çox çətin olur. Məsələn, vakuum cihazlarında bütün elektrodların temperaturları bir qayda olaraq
müxtəlifdir. Bunun səbəbindən sadəlik üçün fiksə olunmuş, standart otaq temperaturu götürülür: T0=290K [3].
Çoxqütblü cihazlarda (tranzistorlar, çoxelektrodlu
lampalar və s.) küyləri analiz edən zaman ekvivalent
sxemlər üçün cərəyan və gərginlik generatorları və ya
onların kombinasiyası - məsələn, giriş müqavimətinə
paralel birləşdirilmiş küy cərəyanı generatoru və ardıcıl
birləşdirilmiş, onunla korrelyasiya olunmuş küy gərginliyi generatoru şəkilində bir neçə küy mənbəyi daxil
edilir (şəkil 1d).

√̅̅̅̅
𝑈𝑘2 =√4𝑘𝑇𝑅∆𝑓
küylü gərginlik generatoru, və ya

√𝑖̅2𝑘 = √

ℎ𝑓
)−1
𝑘𝑇

𝑒𝑥𝑝(

Nəzərə alsaq ki, R yükünə generator tərəfindən
verilən P gücü

√𝑈𝑘2 −= √𝑖𝑘2 ∙ |𝑍̇ |2

𝑖𝑘2 = 2𝑞𝐼𝑒𝑘𝑣 ∆𝑓,

ℎ𝑓

4𝑘𝑇𝑅∆𝑓
𝑅

küy cərəyanı mənbəyi ilə verilə bilər.
Küyün Pk – gücü üçün hf və kT arasındakı istənilən münasibətdə daha ümumi ifadə aşağıdakı kimi
yazıla bilər:
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Küy fonunda zəif siqnalların ayrılması zamanı radioqəbuledici qurğuların qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün F küy əmsalı anlayışından geniş istifadə
olunur.
Küy əmsalı girişdə siqnal mənbəyinin Pmən – gücünün küy mənbəyinin Pm.k – gücünə nisbətinin çıxışda
analoji nisbətdən neçə dəfə çox olduğunu göstərir. Riyazı şəkildə ifadə etsək:

𝑃

𝐹(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑔𝐹 = 10𝑙𝑔 ( 𝑃𝑚ə𝑛 )
𝑚.𝑘

Sistemin Tekv - ekvivalent küy temperaturu F – küy əmsalı ilə aşağıdakı münasibətlə əlaqədardır:

𝑇𝑒𝑘𝑣 = 𝑇0 (𝐹 − 1)

𝐹=

𝑔𝑖𝑟
𝑃𝑚ə𝑛
(
)
𝑃𝑚.𝑘
ç𝚤𝑥

.

(8)

(7) ifadəsindən gördüyümüz kimi, küy əmsalının minimal qiyməti vahidə bərabərdir (Fmin=1).
Fotoqəbuledicilərdə küylərin tədqiqi isə daha böyük maraq kəsb edir. Burada əsas küy mənbələri – istilik, generasiya-rekombinasiya mənbələridir. Küy generatorları nəzərə alınmaqla fotorezistorun ekvivalent
sxemi şəkil 2-də verilmişdir.

𝑃
( 𝑚ə𝑛 )
𝑃𝑚.𝑘

(7)

𝑔𝑖𝑟

(6)

Küy əmsalı adətən desibellərlə ölçülür (dB):

Şəkil 2. Küy generatorları nəzərə alınmaqla fotorezistorun ekvivalent sxemi.

Şəkildə:

kimi təyin olunan küyün ekvivalent gücü (noise equivalent power) ilə qiymətləndirilir.
Bütün tip fotodiodların (p–i –n fotodiodlar, Şottki
çəpərli və heterokeçidli) küyləri əsasən generasiya – rekombinasiya və istilik fluktuasiyaları aid olan eyni bir
mənbəyə malikdir. Bu mənbələr digər cihazların küy
xarakteristikaları öyrənilən zaman olduğu kimi küy
cərəyanları generatorları ilə modelləşir [4,5].
Optik siqnalın və fon şüalanmasının udulması zamanı fotodiodlarda elektrik sahəsi tərəfindən ayrılan və
p–n keçiddən ayrı-ayrı tərəflərə dreyf edən elektron –
deşik cütləri generasiya edir. Bu zaman optik siqnal ilə
şərtlənən fotocərəyan IF, fon şüalanması ilə şərtlənən
fotocərəyan Ifon, elektron – deşik cütlüyünün termik generasiya cərəyanı IT olur. Daşıyıcıların generasiya prosesi təsadüfi xarakter daşıdığı və onların güclü sahədən
keçdikləri səbəbindən aşağıdakı ifadə ilə təyin olunan
küy yaranır:

2
1) √𝑖𝑘𝑇
cərəyan generatoru

2
𝑖𝑘𝑇
= 4𝑘𝑇𝐺∆𝑓

istilik küyləri modeləşşdirir. Burada, G – istilik
cərəyanı, fon cərəyanı və fotocərəyan ilə şərtlənən
keçiricilikdir.
2
2) √𝑖𝑘𝑔−𝑟
küy generatoru generasiya – rekombi-

nasiya küyü modelləşdirir:
𝜏
4𝑞𝐼 ∆𝑓
2
√𝑖𝑘𝑔−𝑟
= (𝑡 ) [1+𝜔02 𝜏2 ].

(9)

𝑢ç

burada, τ – fotodaşıyıcıların yaşama müddəti; I0 – stasionar çıxış fotocərəyanı; tuç –kontaktlar arasında daşıyıcıların uçuş müddəti; ω = 2πf optik siqnalın modulyasiyasının tezliyidir.
3) ior – generatoru faydalı orta kvadratik cərəyan siqnalıdır.
Fotodetektorların keyfiyyəti çox zaman 1 Hs tezlik zolağında vahidə bərabər siqnal/küy nisbətini almaq
üçün lazım olan düşən şüalanmanın orta kvadratik gücü

𝑖𝑘2 = 2𝑞(𝐼𝐹 + 𝐼𝑓𝑜𝑛 + 𝐼𝑇 )∆𝑓

(10)

Baxdığımız küylərdən başqa diod oblastlarının
həcmi müqavimətləri istilik küyləri əlavə edir. Fotodiodun şəkil 3-də göstərilən ekvivalent sxemində fotodiodların parametrləri ilə təyin olunan cərəyanların küy
generatorları və sxemin digər elementləri yer almışdır.

Şəkil 3. Fotodiodların parametrləri ilə təyin olunan cərəyanların küy generatorları.
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Sxemdə CK və RK – keçidin uyğun olaraq tutum və müqaviməti; RB – diodun bazası həcmi müqaviməti; RY –
yükün müqaviməti; RG – faydalı siqnal gücləndiricisinin giriş müqavimətidir. İstilik küyləri fotodiodun tam
keçiriciliyi ilə təyin olunur:
2
𝑖𝑘𝑇
= 4𝑘𝑇𝐺Σ ∆𝑓,

Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, Naykvist
düsturu ya küy tezliyində, ya da baxılan spektral
diapazonda yəni, hf << kT olduqda (burada, h – Plank
sabiti; k – isə Bolsman sabitidir) istilik hərəkətinin kT
enerjisi istilik şüalanması kvantının hf enerjisindən böyük olduqda doğrudur. Optik tezliklərə kimi bütün radiodiapazonda bu münasibət doğru olacaqdır. Həqiqətən də, yalnız f = 1013 Hs (λ = 30 mkm) tezliyində kvantın hf enerjisi dərəcəyə görə kT kəmiyyətinə bərabər
olacaqdır (T = 300K üçün).

(11)

burada:
1

1

1

1

𝐺Σ = 𝑅 = (𝑅 ) + (𝑅 ) + (𝑅 ).
Σ

𝐺

𝑌

𝐾
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E.A.Kerimov
METHODS OF NOISE DESCRIPTION IN NANOELECTRONIC DEVICES
The physical processes which are considered at study of electronic devices are designated as deterministic ones, though
in fact the different random factors, causing the current fluctuations and voltages in device circuits, influence on these processes.
The voltage fluctuations on outputs of electronic devices are usually called noises. All electronic devices have noises and they
are caused by random nature of current carrier movement inside electronic devices. The noises are often factor limiting the
electronic device characteristics, in particular, their sensitivity. Sometimes, the noise can be used for investigation of el ectric
characteristics of the system itself.

Э.А. Керимов
МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ШУМОВ В НАНОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ
Физические процессы, которые были рассмотрены при изучении электронных приборов, считались детерминированными, хотя на самом деле на эти процессы оказывают влияние различные случайные факторы, вызывающие
флуктуации токов и напряжений в цепях приборов. Флуктуации напряжения на выводах электронных приборов и
устройств обычно называются шумами. Шумы внутренне присущи всем электронным приборам, и они обусловлены
случайным характером движения носителей заряда внутри электронных приборов. Шумы часто являются фактором,
накладывающим ограничения на характеристики электронных устройств, в частности, на их чувствительность. Иногда
шум можно использовать как средство для исследования электрических характеристик самой системы.
Qəbul olunma tarixi: 22.09.2020

43

AJP FİZİKA

2020

volume XXVI №2, section: Az

Cu ƏVƏZLƏMƏLİ Ni-Zn FERRİTLƏRİNİN STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
İ.F. YUSİBOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu,
AZ 1143 Bakı, Azərbaycan
Bu məqalə keramika üsulu ilə kiçik konsentrasiyalı Cu əvəzləməli Ni1-xZnxFe2O4 ferrit materiallarının sintezinə həsr
olunub. Cu əvəzləməsinin Ni1-xZnxFe2O4 -ferritin mikrostrukturuna təsiri müxtəlif ekspermentlərlə tədqiq edilmişdir. Sintez
olunmuş Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 ( x=0- 0.6) - ferrit nümunələrinin rentgen faza analizi səthə mərkəzləşmiş bir fazalı kubik struk̅ m-𝑂ℎ7 fəza simmetriya quruluşuna malik şpinel
turun formalaşmasını təsdiq edir. Müşahidə olunan bütün maksimumlar Fd3
strukturlu ferritlərin rentgen spektrlərinə xarakterikdir. Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 ferritlərinin qəfəs parametrləri hesablanmış və
müəyyən olunmuşdur ki, Cu2+ ionunun konsentrasiyasının artması qəfəs parametrinin 8.3963 Å-dən 8.3425Å qədər azalmasına
səbəb olur.
Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 (x=0-0.6) ferritlərinin 4000-400 sm-1 spektral diapazonda diffuz əksolunmasının infraqırmızı
spektrləri tədqiq edilmiş və şpinel ferritlərə xas olan hər iki udulma zolağı: 604-542 sm-1və 463-416 sm-1 müşahidə edilir.
Açar sözlər: ferrit, termik metod, rentgenfaza, İQ spektroskopiya, altqəfəs.
PACS: 41.20Gz;42.72Ai

ionlarl hər iki alt qəfəsdə yerləşir. Bu halda şpinelin
ümumi formulu MexFe1-x[Me1-x Fe1+x]O4 şəklində olur.
Burada x- çevrilmənin ölçüsüdür.

1. GİRİŞ.
Geniş praktik əhəmiyyətə malik olan şpinel quruluşlu ferrit materialların öyrənilməsinə maraq keçən
əsrdən başlamışdır və hazırda da müasir texnologiyada
tətbiqinin günbəgün artması hesabına aktual olaraq qalmaqdadır. Ferritlər həm tətbiqi, həm də nəzəri cəhətdən
vacib materiallardır. Bu materialların yüksək xüsusi
müqavimətə malik olması, bu materialların yüksək tezliklərdə tətbiqinə imkan verir [1]. Eyni zamanda, ferritlərin yüksək istiliyə və korroziyaya davamlılığı materialların əhəmiyyətli olmasını təmin edir [6]. Texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə bu tip maqnit materiallarına təlabat artmaqdadır.
Yumşaq maqnit materiallarından xüsusi maqnit
xassələrinə və geniş tezlik diapazonunda yüksək elektrik müqavimətinə malik polikristalik ferritlər xüsusi
yer tutur. Yüksək maqnit nüfuzluğuna və kiçik maqnit
itkisinə malik şpinel tipli ferritlər bir çox elektrik və
maqnit qurğularında tətbiq olunurlar. Demək olar ki,
hal-hazırda istehsal olunan elektrik cihazlarının hər bir
elementində ferrit materiallardan istifadə olunur.
Ferritlərin xüsusiyətləri bir neçə faktordan asılıdır: tərkibindən, hazırlanma qaydasından, temperaturdan, müxtəlif kationlarla aşqarlamadan, dənəciyin ölçüsündən və yerləşməsindən və s.
Ferromaqnetiklərin əsas qrupunu təşkil edən ferritlər MFe2O4 ümumi formuluna malikdirlər burada M
- Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+,Zn2+, Mg2+ və Cd2+ kimi
iki valentli metal ionudur. Şpinel tipli qəfəs düyünlərində oksigen anion (O2–) yerləşmis səthə mərkəzləşmiş
kubik qəfəsdir. Düyünlər arasında iki növ alt qəfəs
yaranır: Tetraedrik A- alt qəfəsdə Ме2+ ionu, oktaedrik
B- alt qəfəsində Fe3+ kationu yerləşir. Bir şpinel qəfəsi
32 oksigen ionu və 24 metal ionundan ibarətdir. Quruluşuna görə şpinelləri 3 qrupa bölürlər: normal, çevrilmiş və qarışıq .
ZnFe2O4-ferritini normal şpinelə nümunə göstərmək olar. Çevrilmiş şpinellərdə Ме2+-ionu B alt
qəfəsində Fe3+-ionu isə A və B alt qəfəslərində yerləşir
və Fe+3[Me2+Fe3+]O42– formuluna malik olur. Çevrilmiş şpinellərə nümunə olaraq NiFe2O4, CoFe2O4 göstərmək olar. Qarışıq tipli şpinellərdə isə Ме2+ və Fe3+
131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

2. NÜMUNƏLƏRİN HAZIRLANMASI.
Ferrit materiallarının xüsusiyyətləri onun kimyəvi
tərkibindən və sintez üsulundan asılıdır. Hər bir ferrit
üçün, tələb olunan xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, uyğun
texnoloji üsul işlənməlidir.
Ferritlərin sintez texnologiyası haqqında məlumat
[1] işində dərc edilmişdir. Oksid əsaslı ferrit materiallarının sintezi üçün əksər hallarda 3 üsuldan istifadə
olunur: oksidlərin qarışdırılması (xammal kimi müvafiq metal oksidlərindən istifadə olunur), duz məhlullarının termiki parçalanması (xammal kimi müvafiq duzlardan istifadə olunur), hidroksil və ya karbonat duzlarının birgə çökdürülməsi üsulu (xammal kimi müvafiq
hidroksid və ya duzlardan istifadə olunur). Həmçinin,
bu üsulların konbinasiyasından da istifadə olunur.
Məlumdur ki, yüksək temperaturda bərk faza halında, metal oksidi qarışıqlarında, diffuziya reaksiyası
nəticəsində kubik strukturlu ferritlər yaranır. Bərk fazada olan metal oksid qarışıqları arasında diffuziya reaksiyasının tam baş verməsi üçün komponentlərin kimyəvi aktivlıyi, hissəciklərin ölçuləri və homogenliyi təmin
olunmalıdır. Ferritlərin xassələrinə sintez prosesində istifadə olunan xammalın təmizliyi, həmçinin qarışığın
hazırlanma prosesində çirklənməsi də təsir edir [1].
Bildiyimiz kimi, ferrit materiallarının hazırlanma
temperaturu nümunənin kimyəvi tərkibindən, elektromaqnit xüsusiyyətləri isə nümunənin mikrostrukturundan və sıxlığından asılıdır. Tərkib komponentlərinin
əlavəsi və ya əvəzlənməsi alınacaq nümunənin elektromaqnit xassələrinin artmasına yönəlir.
Ferritlərə Cu ionunun əlavəsi daha aşağı temperaturlarda kompozit almağa imkan verir, ancaq Cu ionu
nümunələrin xüsusi müqavimətini aşağı salır ki, bu da
onların yuksək tezliklərdə istifadəsi üçün əlverişsizdir.
Ona görə də, biz lazım olan xüsusiyyətlərə malik material hazırlamaq üçün, Ni, Zn və Cu-un miqdari nisbətini, onların məxsusi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Təmiz və keyfiyyətli ferrit materialı almağın ən
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geniş yayılmış sintez üsulu yüksək temperaturlu “keramika” üsuludur. Bu üsulun mənfi cəhəti prosesin yüksək temperaturda (1200°S-dən yuxarı) getməsidir ki, bu
da ferrit zərrəciklərinin ölçüsünün böyüməsinə və maqnit xassələrinin zəifləməsinə səbəb olur. Ni-Zn ferritlərinin sintez temperaturunu aşağı salmaq üçün müxtəlif
üsullardan istifadə olunur [1,6]. Buna sinezdə istifadə
olunan materialın əzilməsi, öncədən tablaşdırılması və
müxtəlif əlavələrin edilməsini misal göstərmək olar. [6,
7] işində gostərilmişdir ki, Ni-Zn ferritlərinə Cu əlavə
etməklə aşağı temperaturda şpinel quruluşlu materiallar
ala bilərik.
Ni0.4Zn0.6-xCuxFe2O4 (x=0, 0.12, 0.24, 0.3, 0.36,
0.42, 0.6) nanotozları yüksək temperaturlu sintez metodu ilə əldə edilmişdir. Müvafiq metal oksidlərin ZnO,
NiO, CuO, Fe2O3 (bütün hallarda 99% təmiz) tərkibə
uyğun stexiometrik miqdarları xammal kimi istifadə
olunmuşdur. Proses bir neçə mərhələdə aparılmişdır. İlkin olaraq müvafiq metal oksidləri aqat dəyirmanında
əzilərək qarışdırılmış, süzgəcdən keçirilmiş 900°C-də 3
saat müddətində bişirilmiş, daha sonra qarışıq yenidən
dəyirman vasitəsi ilə əzilmiş, süzgəcdən keçirilərək həb
şəklində preslənib, 950°C-də altı saat müddətində tablandırılmışdır. Sonra yenidən üyüdülərək toz halına
salınmışdır.
Sintez olunmuş ferrit tozlarının keyfiyyəti
XRDD8 ADVANCE (Bruker, Germany) rentgen difraktometri ilə qiymətləndirilmişdir. Difraksiya mənzərəsi CuK∞(λ=1.54060Ǻ) şüalanmalı monoxromatorla
skan rejimində qeyd olunmuşdu. Kristalın ölçüləri tozların rentgen difraksiya piklərinin eninə uyğun olaraq
Şerrer formuluna əsasən hesablanmışdır (d=κλ/βcosθ).
[2,5]
Ni0.4Zn0.6-xCuxFe2O4 (x=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36,
0.42, 0.6) ferrit tozlarının infraqırmızı spektrləri vakuum kamerasında standart spektral ayırdetməsi 0.5sm-1

olan 4000-400 sm-1 spektral diapazonunda, Easi
DiffTMM diffuz əksetmə əlavəli (PİKETechnologies,
USA) infraqırmızı Furye Vertex70 spektrometrində
(Bruker, Germany) tədqiq olunmuşdur [11, 12].
3. ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.
Ni0.4CuxZn0.6-xFe2O4 (x=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36,
0.42, 0.6) ferrit tozlarının rentgen difraksiya spektri şəkil 1-də göstərilmişdir. Kubik şpinel quruluşa xas olan
(111), (220), (311), (222), (400), (422), (511) və (440)
maksimumları tədqiq olunan ferrit nümunələrinin hər
birində
müşahidə
olunmuşdur.
Bu
isə
Ni0.4Zn0.6-xCuxFe2O4 ( x=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 0.42,
̅ m -𝑂ℎ7 fəza simmetriya quruluşlu
0.6) ferritlərinin Fd3
şpinel ferritlər olmasını göstərdi. Ən güclü əksolunma
maksimumu (311) müstəvisində qeydə alınmışdır [4, 5,
7].
Məlumdur ki, ferritlərin keramika üsulu ilə sintezi
əsasən yüksək temperaturlarda mümkün olur. Bizim işdə Ni0.4CuxZn0.6-xFe2O4 (x=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 0.42,
0.6) ferrit nümünələri 950 C temperaturunda həyata
keçirilmişdir. Qeyd edək ki, Ni-Zn ferritlərinə CuO əlavə etdikdə Cu ionların diffuziyasının artmasına və bişirilmə prosesində bərk faza reaksiyasını sürətləndirərək dənəciklərin böyüməsinə səbəb olur [4,6].
Qəfəs parametri (a0) ”d”-nin qiymətinə və buna
uyğun (hkl) indekslərinin köməyi ilə hesablanır. Hesablamalar nəticəsində aşkar olunur ki, Cu2+-in konsentrasiyası artdıqca Ni0.4CuxZn0.6-xFe2O4 ( x=0, 0.12 0.24,
0.3, 0.36, 0.42, 0.6) ferrit tozlarının qəfəs parametri
azalır. Bunun izahını Zn2+ (0,82Å) əvəz edən Cu2+
(0,72Å) ion radiuslarının müqayisəsindən görmək olar
[3,5]. Bu da, öz növbəsində, ədəbiyyatdakı digər
nəticələrə uyğundur [6].
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Şəkil 1. Ni0.4Zn0.6-xCuxFe2O4 ( x=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 0.42, 0.6) ferrit tozlarının rentgen difraksiya spekterləri.
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Şəkil 2. 4000-400 sm-1İQ diapazonunda Ni0.4Zn0.6-xCuxFe2O4 (x=0, 0.12 0.24, 0.3, 0.36, 0.42, 0.6) ferrritlərinin
diffuz əksolunma spektirləri.

Cədvəl 1.
Infraqırmızı spektrdə 50 sm-1-700 sm-1aralığında Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 fanonların tezlikləri
[8]
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̅ m fəza simmetriya quruluşlu
Məlumdur ki, Fd3
şpinel ferritlərin İQ-spektrlərində tetraedrik və oktaedrik alt qəfəslərinin metal ionlarının M-O əlaqəsinə uyğun iki əsas udulma zolağı müsahidə olunmalıdır. Şəkil
2-də Ni0.4Zn0.6-xCuxFe2O4 (x=0, 0.12, 0.24, 0.3, 0.36,
0.42, 0.6) tozlarının İQ spektrləri verilmişdir. Şəkildən
də göründüyü kimi, bu nümunələrin İQ spektrlərdə
şpinel ferritlərə xas olan hər iki udulma zolağı: 604542sm-1 və 463-416 sm-1 müşahidə edilir. [9, 11, 12]
İQ spektrlərdən əldə olunmuş maksimumların qiymətləri (vəziyyətləri) [8] işinin nəticələri ilə müqayisə
olunmuş və cədvəl 1-də göstərilmişdir. Gələcək işlərimizdə bu spektrlərin geniş şəkildə interpritasiyası veriləcəkdir.

4. NƏTİCƏ
Ferritlərinin rentgen faza analizində müşahidə
̅ m-𝑂ℎ7 fəza simmetriya
olunan bütün maksimumlar Fd3
qurluşuna malik şpinel strukturlu ferritlərin rentgen
spektrlərinə xarakterikdir. Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 ( x=0,
0.12, 0.24, 0.3, 0.36, 0.42, 0.6) ferritlərində Cu2+
ionunun konsentrasiyasının artması qəfəs parametrinin
8.3963 Å-dən 8.3425Å qədər azalmasına gətirib
çıxarır. Həmçinin, nümunələrin 4000-400 sm-1 spektral
diapazonda diffuz əksolunmasının infraqırmızı
spektrləri tədqiq edilmişdir.
Bu iş Qrant №EİF-BGM-3-BRFTF-2+/201715/04/1-M-02 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
həyata keçirilmişdir.
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I.F.Yusibova
THE STRUCTURAL PROPERTIES OF Ni-Zn FERRITES DOPED BY Cu
The article is dedicated to the synthesis of Ni1-xZnxFe2O4 ferrite materials with low-concentration substitution of Cu using
ceramic technology. The influence of Cu substitution on Ni 1-xZnxFe2O4 ferrite microstructure is investigated by diferent
experiments. The roentgen-phase analysis of Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 (x=0-0.6) synthesized ferrite samples confirms the formation
of face-centered single-phase cubic structure. All observable maxima are character for roentgen spectra of spinel ferrites of the
̅ m-𝑂ℎ7 . The lattice parameters of Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 ferrites are calculated and it is defined
structure with phase symmetry Fd3
2+
that increase of Cu ion concentration leads to decrease of lattice parameter from 8.3963 Å up to 8.3425Å.
The IR spectra of Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 (x=0-0.6) ferrite diffuse reflection in spectral range 4000-400 cm-1 are investigated
and two absorption bands character for spinel ferrites 604-542cm-1 and 463-416cm-1 are observed.

И.Ф. Юсибова
СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ Cu ФЕРРИТОВ Ni-Zn
Статья посвящена синтезу Ni1-xZnxFe2O4 ферритных материалов с малым концентрационным замещением Cu
посредством керамической технологии. Влияние замещения Cu на микроструктуру Ni1-xZnxFe2O4 ферритов было исследовано с различными экспериментами. Рентгенофазовый анализ синтезированных Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 (x=0-0.6)ферритовых образцов подтверждает формирование гранецентрированной однофазной кубической структуры. Все наблюдаемые максимумы характерны для рентгеновских спектров шпинельных ферритов структуры с фазовой симмет̅ m-𝑂ℎ7 . Рассчитаны параметры решетки Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 -ферритов и определено, что увеличение конценрией Fd3
трации иона Cu2+ приводит к уменьшению параметра решетки с 8.3963 Å до 8.3425Å.
Исследованы ИК-спектры диффузного отражения ферритов Ni0.4Zn0.6-xCux Fe2O4 (x=0-0.6) в диапазоне 4000-400
см-1 и наблюдаются две полосы поглощения характерные для шпинельных ферритов :604-542см-1 и 463-416см-1.
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İPƏK FİBROİNİNDƏ ULTRABƏNÖVŞƏYİ ŞÜALARIN TƏSİRİNDƏN YARANAN
SƏRBƏST RADİKALLARIN REKOMBİNASİYASI İLƏ ZÜLALLARIN
DİNAMİKASININ ÖYRƏNİLMƏSİ
RASİM B. ASLANOV, LƏMAN M. SÜLEYMANOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Biofizika İnstitutu,
Azərbaycan, Bakı 1141, Z.Xəlilov küç.,117
Biofizikanın fundamental maraqlarından biri də biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyaları arasındakı qarşılıqlı əlaqədir. Zülalların dinamikası zaman və fəza miqyasında əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Təqdim olunan məqalədə barama
ipəyindən alınan fibroin zülalının dinamikasına nəmlənmənin təsiri öyrənilmişdir. Nəmlənmə qliserin-su qarışığının faizini
dəyişməklə aparılmışdır. Zülallarda ultrabənövşəyi (UB) şüaların təsirindən yaranan sərbəst radikalların temperaturdan asılı
rekombinasiyası xüsusi maraq kəsb edir. Temperaturdan asılı tam rekombinasiya 120 К÷340 К intervalında baş verir. Su ilə
nəmlənən fibroin zülalında 77K-də UB şüanın təsirindən yaranan sərbəst radikalların yanma əyrisində üç keçid nöqtəsi müşahidə olunmuşdur. Bu keçid temperaturlarının ~135 К, 205 К və 279 К oblastında olması aydın müşahıdə olunur. Sərbəst
radikalların 2-6% artmı ~ 135 К temperaturda baş verir. Birinci keçid qliserin-su qarışığının 40% və 50% olduğu məhlula
yerləşdirilmiş fibroin zülalında UB şüaların təsirindən yaranan sərbəst radikalların termik rekombinasiya əyrisində baş verir.
İkinci keçid isə həm nəm, həm də quru fibroin nümunəsində ~205 К temperaturda baş verir. Üçüncü keçid quru fibroin nümunələrində daha yüksək temperaturda 363K, nəm nümunələrdə isə nisbətən aşağı temperaturda 279K-də baş verir. 205 K temperaturda keçidlər su molekulları ilə zəif rabitədə və 279 K-dəki istilik keçidləri güclü əlaqədə olurlar. Keçidlərdə iştirak edən
radikalların təbiəti müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: EPR, fibroin, UB şüalar, sərbəst radikallı proseslər, sərbəst radikalların rekombinasiyası.
PACS: 87.64.-t

11]. Fibroin Bombyx mori ipək qurdunun yaratdığı ipəyin əsas zülalıdır. Fibroinin həm də yaxşı bioloji uyğunluq xüsusiyyəti var [12]. Fibroin disulfid bağları ilə
kovalent şəkildə birləşmiş iki polipeptid zəncirdən,
yüngül Fib-L zənciri 26kDa (262 amin turşuları) və ağır
Fib-H ağır 350kDa (5263 amin turşuları) ibarət olan bir
heterodimerdir [13-15]. Fibroin zülalı kristal və amorf
hissədən ibarət olan semikristal material kimi qəbul
edilir ki, bu da onun bir çox xüsusiyyətini müəyyən
edir.
Hal-hazırda UB şüanın fibroin zülalına təsirini öyrənən bir sıra elmi işlər mövcuddur [17-21]. Göstərilmişdir ki, oksigensiz mühitdə sərbəst radikalların EPR
spektrləri bənzər olurlar. UB şüaların təsirindən fibroin
zülalında yaranan ilkin sərbəst radikalların yaranması
ilə yaxşı razılaşma olsa da, sonrakı reaksiyalar nəticəsində yaranan sərbəst radikalların təbiəti birmənalı deyil. Təqdim olunan işdə UB şüaların təsirindən quru və
nəmlənmiş fibroin zülalında yaranan sərbəst radikalların rekombinasiyasının müxtəlif temperaturlarda zamandan asılı reaksiyaları öyrənilmişdir. Əvvəllər tədqiq olunmuş işlərdə rekombinasiya kinetikasında, ümumi temperatur tənəzzülü, reaksiyanın keçid nöqtələri və
sərbəst radikalların təbiəti nəzərə alınmamışdır. Təqdim etdiyimiz məqalə bu çatışmazlığı aradan qaldırmağa yönəlmişdir.
Təqdim etdiyimiz məqalədə məqsədimiz, zülalların strukturunun və nəmlənmə faizinin sərbəst radikalların rekombinasiyasından asılılığını öyrənməkdir, fibroin nümunələrində sərbəst radikallar maksimum həddə çatana qədər UB şüalarla şüalandırılmışdır. Şüalanma müddəti bir saat olmuşdur, bu müddətdə sərbəst
radikalların yaranması 95-100%-ə çatır. UB şüalanmadan sonra termik rekombinasinyadan əvvəl nümunələrdə müşahidə olunan EPR siqnalları eyni intensivliyə
malik olmuşdur ki, bu da nümunələrin eyni dozada şüalandığını göstərir. Göstərilmişdir ki, sərbəstradikallı

1. GİRİŞ.
Zülallar metobolizm proseslərində iştirak edir və
orqanizmin qurucu materialı olmaqla yanaşı onda müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Orqanizmin həyati fəaliyyətini saxlamaq üçün zülalların funksiyaları böyük
əhəmiyyət daşıyır. Zülalların funksiyasının başa düşülməsində onların quruluşu və dinamikası böyük əhəmiyyət kəsb edir. Zülalların dinamikası əsasən fırtınalı
enerji mənzərəsi və rəqslərlə müəyyən olunur [1, 2].
Zülal enerji mənzərəsinin əsas konsepsiyası zülal strukturunun və dinamikasının temperaturdan asılılığının
öyrənilməsi ilə tərtib edilmişdir [3]. Zülalın fiziki vəziyyətini, eləcə də dinamikanın öyrənilmə növünü, uyğun temperatur intervalı müəyyənləşdirir. Zülal dinamikasının temperaturdan asılılığı fundamental metodlardan nüvə maqnit rezonansı (NMR), rentgen difraksiyası, neytron səpilməsi, elektron paramaqnit rezonansı (EPR) və flüoressensiya kimi metodlarla tədqiq
edilmişdir. Zülalın dinamikasını ölçmək üçün hər bir
üsulun öz zaman şkalası vardır.
Təbiətdə zülallara təsir edən faktorlardan biri də
UB şüalardır. Bu şüaların təsirindən amin turşularının
ionizasiyasından yaranan sərbəst radikalların stabilliyi
temperaturdan kəskin asılıdır. Hüceyrələrin normal və
patoloji hallarında sərbəst radikallar daim müşahidə
olunur. Buna baxmayaraq, zülal dinamikasının öyrənilməsində sərbəst radikallardan “müxbir qrup” kimi istifadə etmək daha az tədqiq edilmişdir. Zülallarda da
sərbəst radikalların dinamikası onun quruluşundan və
hidratsiya dərəcəsindən asılı olacaq. Sərbəst radikallar,
normal şəraitdə hüceyrə metabolizmində əhəmiyyətli
rol oynayan son dərəcə reaktogen oksidantlardır və onların konsentrasiyası çox olduqda hüceyrə quruluşu
dağıla bilər ki, bu da onların ölümünə səbəb olar [4].
Fibroin məişətdə, təbabətdə, kosmosda və elektrotexnikada geniş istifadə olunan biomaterialdır [5131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
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sönmənin sürəti ilkin konsentrasiyadan xətti asılıdır
[22] və buna görə, ilkin konsentrasiyalara normallaşdırılmış sərbəst radikal rekombinasiya reaksiyası, reaksiyanın eyni parametrlərini verir.

çəkilişi zamanı maqnit sahəsinin dəyişmə intervalı
200G, İYT gücü 0,47mVt və modulyasiya amplitudu
2G seçilmişdir. Brüker firmasının cihazla birgə təqdim
etdiyi proqram təminatı əsasında ifrat incə parçalanma
sabiti və g-faktor müəyyən edilmişdir. EPR ölçmələrindən alınan spektrlərin ikiqat inteqrallanmasını
OriginLab (OriginLab Corp., Northampton, MA) proqramı vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Spektrlərin baza
xətlərinin seçilməsində olan səhvləri minimuma endirmək üçün ikiqat inteqrallama iki mərhələdə aparılmışdır. Spektrin birinci törəməsinin inteqrallanmasını yerinə yetirdikdən sonra, düzgün udulma zolağını almaq
üçün, yeni baza xətti yaradılmışdır. İkinci inteqrallanmanı baza xətti korreksiya olunmuş spektri istifadə etməklə aparılmışdır.

2. MATERİALLAR VƏ METODLAR.
2.1. İlkin hazırlıqlar.
Bombyx mori ipək qozalarından fibroin liflərinin
alınması qəbul edilmiş metodlarla aparılmışdır, bu zaman ipək qozaları xırda hissələrə kəsilərək 30 dəqiqə
ərzində 0,02 М Na2CO3 məhlulunda qaynadılmışdır.
Yuyulmadan sonra ipək lifləri deionizə olunmuş suda
təmiz yuyulmuş və qurudulmuşdur [23]. Nümunələrin
nəmlənmə prosesi distillə suyunda və distillə suyunun
qliserinlə müxtəlif qarışıqlarında (40% və 50% h/h) 24
saatdan az olmayaraq inkubasiya etməklə aparılmışdır.

3. NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR.
3.1 UB şüaların təsirindən ipək fibroinində yaranan
sərbəst radikalların EPR spektrləri.

2.2. UB şüalanma.
Nümunələrin şüalanması 77K temperaturda
yüksək təzyiqli civə lampasından (DRŞ 500) alınan
şüalarla aparılmışdır. Nümunələr üzərinə düşən işıq su
filtrindən keçməklə kvars linza ilə fokuslanmışdır.
Kvars ampulalara yerləşdirilmiş quru nümunələr orada
olan sərbəst oksigeni sıxışdırmaq məqsədi ilə bir müddət arqon qazında yuyulduqdan sonra, ampulanın ağzı
qapanır və nümunələr bu mühitdə qalır. Nəmli nümunələrdə həll olmuş qazlar, məhlulları bir neçə dəfə maye azotda dondurub açmaqla vakuum nasosu vasitəsi
ilə xaric edilir. Bütün nümunələr maksimum sərbəst
radikallar yaranana kimi şüalandırılmışdır. DRŞ 500
lampasının verdiyi UB işıqla fibroin nümunəsinin bir
saat ərzində şüalanması orada yaranan sərbəst radikalları maksimum həddə çatdırır. Nümunələrin eyni UB
doza alması üçün çalışmışıq ki, termik rekombinasiyaya başlamazdan əvvəl EPR spektrləri eyni intensivliyə
malik olsun. Əvvəllər göstərilmişdir ki, sərbəst radikalların rekombinasiya sürəti sərbəst radikalların ilkin
konsentrasiyasından xətti asılıdır. 77K temperaturda
UB şüanın təsirindən yaranan sərbəst radikalların konsentrasiyasına normallaşdırılmış radikallların reaksiyası reaksiyanın eyni parametrlərini verəcək.

Şəkil 1-də quru və nəmlənmiş fibroin zülalında
UB şüalanmadan sonra yaranan sərbəst radikalların seçilmiş temperaturda qızdırıldıqdan sonra qalan radikalların EPR spektrləri göstərilmişdir. Alınan dublet EPR
spektrlərinin g-faktoru 2,004 və uyğun ifrat incələnmə
sabiti ~16 G olmuşdur. UB şüalanmadan yaranan radikalların təbiətinə nəmlənmənin təsiri yoxdur. Yaranan
radikallar isə zülallarda əsasən aromatik amin turşularının ionlaşması hesabına olur. Yaranan radikallardan
ən çox pay Trp. və Tir.-nə düşür [24] . UB şüanın təsirindən əsasən Tir. ionlaşır. Fibroində isə əsas etibarı ilə
Tir. ionlaşır. İpək fibroinin 275 nm-də həyəcanlanması,
maksimumu 305 nm olan Tir. qalıqlarına xas olan [20]
flüoressent şüalanma əmələ gətirir. İpək fibroinində
Trp. qalıqları az olduğundan həyəcanlanmanın bu dalğa
uzunluğunda Trp.-dan flüoressent şüalanma görsənmir. Fibroinin 280 nm həyəcanlanmasından flüoressent
şüalanma zülalın ikinci quruluşundan asılıdır [25].
Lakin fibroinin lüminesent şüalanması ancaq Tir.lə və ya Trp.-la əlaqədardır. Ona görə də, ipək
fibroininin UB şüalanması Tir. və ya Trp. həyəcanlanma halına gətirir. Aromatik amin turşularının həyəcanlanmış halı radiasiyalı relaksasiya (flüoressent şüalanma) və ya qeyri-şüalanma relaksasiyası yaşada bilər ki,
bunlardan biri də ionlaşmadır. Trp. ionlaşması qeyri
relaksasiyalı preflüoressent S* və zəifləmiş flüoressent
hal S1 -dən [26] baş verə bilər. Məhlullarda aromatik
məhlullardan ayrılan elektonlar solvativləşmiş elek−
tronlar verir 𝑒𝑎𝑞
. Aromatik qalıqların kation radikalları
tez köçürülür və uyğun neytral radikallar yaradır.

2.3. EPR spektroskopiya.
77K temperaturda fibroin zülalında UB şüanın təsirindən yaranan sərbəst radikalların EPR spektrləri
Bruker firmasının “ELEXSYS E580” spektrometrində
X_diapazon tezliyində dəyişən temperatur aksesuarlarında qeyd edilmişdir. Nümunələr seçilmiş temperaturlarda 15 dəqiqə saxlanıldıqdan sonra ani olaraq içərisində maye azot olan düara köçürülür. 77K temperaturda temperaturdan asılı olan sərbəst radikalların rekombinasiyası dayanır. Hər temperatura uyğun eksperimentlər bir neçə dəfə təkrarlanır. EPR ölçmələri apararkən korreksiyanı aradan qaldırmaq üçün bütün
spektrlər 77K-də qeydə alınır ki, bu da sərbəst radikalların konsentrasiyasının hesablanmasında temperatur
dəyişkənliyini nəzərə alır. Temperaturdan asılı radikalların rekombinasiyasını kəmiyyət etibarı ilə müqayisə
etmək üçün hər temperatura uyğun EPR spektrlərinin
ikiqat inteqrallanması aparılmışdır. EPR spektrlərinin

Trp + hν→Trp•+ + e-aq
(1)

Trp•+ + hν→ Trp• + H
Tir. qalığının fotoionizasiyadan son məhsulu Trp.
qalığının son məhsulu ilə, neytral Tir ̶ O• radikallar və
−
solvativləşmış elektronlar 𝑒𝑎𝑞
eynidir. İlkin yaranan
sərbəst radikallar ilə aromatik qalıqların müxtəlif reaksiyaları yarana bilər. İpək fibroin üçün vacib olan peptid zəncirində lokallaşmış sərbəst radikallardır. Karbon
atomlarının peptid zəncirinin karbonil qrupları karbon
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radıkalları kimi məşhur olan ketil radikalların yaranması ilə, solvativləşmiş elektronları tuta bilər [24].

aromatik qalıqlardan ayrılmış elektronlar, elektronların
solvativləşmiş halından yan keçərək, karbonil qrupunun karbon atomları tərəfindən birbaşa tutula biər. Ona
görə də UB şüalanma ilə induksiya edilən sərbəst radikalların təbiəti və uyğun EPR spektrləri, gözlənildiyi
kimi, fibroinin quru və nəmlənmiş formasında bənzərliyi çox olacaq (şəkil 1).

e- aq+ −CONH− → OH͞ + − C•(OH)NH – (2)
Karbonil radikallar peptid zənciri boyunca yayıla
bilər və uyğunsuzluq (disproporsional) reaksiyalarda
və rekombinasiyalarda iştirak edə bilər. Quru zülallarda

Şəkil 1. Ayrı-ayrı temperaturlarda ipək fibroinində UB şüanın təsiridən yaranmış sərbəst radikalların qızdırılmadan sonra
EPR spektrləri. (a) quru və (b) 50%-li qliserin məhlulunda nəmləndirilmiş fibroin. EPR spektrlkərin qeydiyyatı
77K-də aparılmışdır. Spektrlərin aydın görsənməsi üçün tədqiq olunan bütün temperaturlara aid olan EPR spektrləri göstərilməmişdir.

Şəkil 2. UB şüalanma nəticəsində quru və 50% qliserin məhluluna yerləşdirilmiş ipək fibroinində yaranan sərbəst
radikalların EPR spektrləri. Aydınlıq üçün spektrlərin hər iki qanadı kəsilmişdir.

Quru və nəmlənmiş formada olan fibroinin elektronlarının spinlərinin karbon atomu və yaxın protonlarla qarşılıqlı təsirindən yaranan sərbəst radikallarının
EPR spektrlərində dublet xətlər üstünlük təşkil edir.
Fibroin zülalında yaranan sərbəst radikalların EPR
spektrlərini müqayisə etdikdə görünür ki, quru formalarda dublet xətlərin icazəliyi nəmlənmiş forma ilə müqayisədə pisdir və onların ifrat incə parçalanma sabitində fərq kiçikdir.
Quru fibroinin dublet EPR spektrinin ifrat incə
parçalanma sabiti (16,2 G) nəmlənmiş fibroin nümunələrində təxminən 1G artmışdır. Suya və 50% qliserin
məhluluna salınmış fibroin üçün ifrat incə parçalanma
sabiti eynidir. Məlumatlar göstərir ki, dublet spektrlərə
məsul olan sərbəst radikallar, solvatlanmış olur.
Quru formada olan fibroində sinqlet EPR spektrləri daha yüksək temperaturlarda əmələ gəlir (səkil 1a),
nəmlənmiş formada isə özünü göstərmir (şəkil 1b).
Nəmlənmiş formada əsas zəncirin dinamikası yüksəkdir, ancaq α-karbon sərbəst radikalların rekombinasiyası nisbətən aşağı temperaturlarda daha tam olur. Sinqlet

EPR xətti, kömürləşmə prosesinin başlanğıcının 440K
temperatura təsadüf etdiyini göstərir. Fibroinin müxtəlif formalarında temperaturdan asılı sərbəst radikalların
rekombinasiyası, zülalların dinamikasında yaranan xüsusiyyətləri aydınlaşdırmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, fibroinin elektron-şüa ilə
şüalanması da uyğun dublet EPR spektrinin yaranmasına gətirir [27, 28]. Aydındır ki, aromatik qalıqdan ayrılan, paketdən olan hər iki elektronlar, eyni bir qrup,
karbonil qrupunun karbon atomu tərəfindən tutulur, ancaq bu radikalların temperaturdan asılı sönməsi tədqiq
edilməmişdir.
3.2. İpək fibroinində ultrabənövşəyi şüalanma ilə
induksiya edilmiş sərbəst radikalların termik
rekombinasiyası.
Şəkil 3a-da müxtəlif dərəcədə nəmlənmə və quru
halında olan ipək fibroinində sərbəst radikalların termik
rekombinasiya əyrisi göstərilmişdir. 40% və 50% qliserin məhluluna yülklənmiş fibroin nümunələrində
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114K-151K temperatur intervalında spinlərin ümumi
sayının artması görsənir. Bu nümunələri 77K-də dondurduqda fibroin ətrafında şəffaf şüşə yaradır. Temperaturu artırdıqda (114 К-151 К) sərbəst radikalların
çoxalmasını “qəfəs effekti” ilə izah etmək olar. Fibroini
UB şüalandırdıqda yaranan bir neçə cüt sərbəst radikallar (həmişə cütlər tərəfindən yaranan sərbəst radikallar)
“qəfəsə” düşür. Qəfəsdə cütləşən sərbəst radikalların
bir-birinə yaxın olmasına görə spin-spin qarşılıqlı tə-

sirindən spektral xətlər çox geniş olur. Ona görə də, qəfəsdə tutulan radikal cütləri EPR spektrlərində görsənmir.
Çox güman ki, termik aktivləşmə zamanı qəfəs
tərəfindən tutulmuş radikallar yox olur ki, bu da EPR
spektrlərinin yaranmasına səbəb olur (şəkil 1 və 3).
Təmiz suda kristal buz formalaşması, sərbəst radikal
cütləri sabitləşdirə bilən hüceyrələrin meydana gəlməsinə mane olur.

Şəkil 3. a) müxtəlif sulu və quru hallarda UB şüalanmadan sonra ipək fibroinində yaranan sərbəst radikalların termik
rekombinasiyası və onların birinci tərtib törəmələrinin müvafiq əyriləri; b) Törəmə əyriləri məlumat nöqtələrini
birləşdirən hamar xətlərdən istifadə etməklə alınmışdır.

Cədvəl 1.
Fibroinin müxtəlif hallarında sərbəst radikalların istilikdən sönmə
əyrisinin parametrləri.
Nümunə
Td1 (K)*
Td2 (K)
Td3 (K)
Quru fibroin
202.2
363.6
Fibroin təmiz suda
209.4
279.5
Fibroin 40% -li qliserində
136.7
200.4
277.6
Fibroin 50% -li qliserində
132.5
208.3
281.0
Orta qiymət
205.1 ± 4.4 279.4 ± 1.7**
*Aktivləşmiş dinamikanın keçid temperaturu; **quru fibroinin
qiyməti istisna olmaqla

Spinlərin ümumi sayının ilkin artımına əlavə olaraq, bütün sərbəst radikalların rekombinasiya əyriləri
təxminən 77K-250K və 250K-450K temperatur intervallarına (şəkil 3a) bölünə bilən iki fərqli bölgəni göstərir. Rekombinasiya əyrilərin birinci tərtib törəmələri
keçid temperaturlarını, rekombinasiya sürətinin maksimumunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur (şəkil
3 b, cədvəl 1). Maraqlıdır ki, keçid temperaturu bütün
nümunələr üçün 205,1±4,4 K (hamısı üçün ortalama)
təxminən eynidır. Zülalın nəmlənməsi keçid temperaturunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmir. Lakin, quru
fibroində, ~205 K keçid temperaturundan məsul olan
sərbəst radikalların rekombinasiyası daha geniş temperatur intervalında baş verir (şəkil 3). Bu, quru fibroindəkı sərbəst radikalların daha heterogen mühitə malik olduğunu göstərir və bu aktivasiya enerjilərinin daha geniş yayılmasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, birinci
bölgədəki sərbəst radikalların rekombinasiya amplitudu nəmlənmiş nümunələrin amplitidu ilə müqayisədə

daha azdır. Su və su ilə gliserin qarışığına batırılmış fibroin nümunələrində sərbəst radikallı rekombinasiyalar
eyni keçid temperaturunu 279.4 K göstərir (şəkil 3, cədvəl 1). Lakin, suda olan fibroin, gliserin qarışıqları ilə
nəmlənmiş fibroinlə müqayisədə 279.4 K səviyyəsində
daha sərt bir temperatur keçidini göstərir.
Beləliklə, təmiz su ilə nəmlənmiş fibroinin sərbəst
radikalları daha çox homogen bir mühitə malikdir və
bu, aktivləşmə enerjilərinin daha dar yayılmasını göstərir. Quru fibroində isə ~279,4 К temperaturda keçid
müşahidə olunmur. Əvəzində isə 84 K daha yüksək
temperatura tərəf sürüşməklə, ikinci keçid təxminən
363,6 K temperaturda baş verir. Alınan nəticələr göstərir ki, zülal dinamikası sərbəst radikalların dağılması
üçün məsuliyyət daşıyır və 279.4 K keçid nöqtəsi su ilə
sıx bağlıdır.
Sərbəst radikalların təbiətinin birinci və ikinci
bölgələrdə uyğunluğu barədə sual yaranır. Fibroinin
quru və nəmlənmiş formalarında sərbəst radikalların
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EPR spektrlərindəki fərq hər iki bölgədə sərbəst radikalların təbiətini müəyyən etmək üçün, rekombinasiyanın keçid temperaturu alınmışdır (şəkil 4). Birinci bölgədə spektrlərin müxtəlifliyi informativdir (şəkil 4а).
Həm quru və həm də nəmlənmiş nümunələrdə,
kvintetlərin spektrləri təxminən 1: 6: 20: 6: 1 nisbətində
aydın görsənir. Məlumatlar quru və nəmlənmiş fibroin
nümunələri üçün rekombinasiyaya məruz qalmış radikalların təbiətinin eyni olduğunu göstərir. Spektrləri
fibroində ən çox yayılmış zəncirin sonunda Gly və Ala
qalıqlarında olan radikallara aid etmək olar. Termal radikalların Gly (-CONH-𝐶̇ H2) и Ala (-CONH- 𝐶̇ H
(CH3)) EPR spektrlərinin amplitudlarının nisbəti uyğun
olaraq 1: 2: 1 və 1: 4: 6: 4: 1 kimi görsənir. Zəncir

sonluğunda Gly, Ala və başqa aminturşular radikallarının qeyri-mütənasib töhfəsinə fərq spektrlərinin müşahidə olunan amplitud nisbətləri məsuldur. İstənilən
halda, Gly və Ala-nın üstünlükləri (dominantlığı) aşkardır. Beləliklə, fibroini UB şüa ilə şüalandırdıqda αkarbon radikallarla birlikdə zəncir sonluğunda məskunlaşan aminturşuların da sərbəst radikalları müəyyən
oluna bilər. Zəncir sonluğundakı radikallar daha çox
yüyrüklük göstərir, ancaq su molekulları ilə zəif rabitədə olurlar. Suda həcmi həlledici, qliserin məhlulları
da həmçinin 205K-də donurlar. Dondurulmuş həcmli
həlledicilər, zəncir qrupların və nəmlənmə qabığı ilə
əhatə olunan lokal dinamikanı (kiçik amplitudları)
məhdudlaşdırır.

Şəkil 4: Su ilə zəif (77-250 K) və güclü əlaqə bölgəsində (250-450K) fibroinin ultrabənövşəyi şüa ilə şüalandırılmış
sərbəst radikallarının fərqli EPR spektrləri. a) A: su (77 K - 220 K) və B: quru (77 K - 250 K) formalar. b) A:
fibroin suda (280 K-290 K) və B: quru fibroin (380 K-400 K).

İkinci temperatur keçid bölgəsində, quru və nəm
hallarında fibroində sərbəst radikalların fərqlilik
spektrləri (şəkil 4 b) göstərir ki, sərbəst radikalların
növləri ilk keçid bölgəsində olan növlərdən fərqlənir.
Hər iki halda, yaxşı icazəli dublet spektrlər aşkardır.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu spektrlər -𝐶̇ (OH)-NHkarbon radikallarına aid edilə bilər. Şəkil 2-yə uyğun
olaraq, fərq spektrlərində, nəmləndirilmiş nümunədə
dubletin parçalanması quru nümunəyə nisbətən təxminən 1 G çoxdur. İkinci keçid temperaturunda (279 K)
maye həcm həlledicisi əsas protein zəncirinin nisbətən
böyük miqyaslı hərəkəti üçün imkan verir ki, bu da
həlledici molekulların mütərəqqi hərəkətini tələb edir.
Gözlənildiyi kimi, bu hərəkət su ilə sıx bağlıdır.

keçid ölçüsünü (dəyərini) əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir.
Buna görə, dinamik rejim ~ 205K keçid temperaturuna
uyğun olan zülal su ilə zəif əlaqəli hesab olunur. Keçid
temperaturu ~279 К nəmlənmiş nümunələrdə müşahidə
olunmuşdur, quru zülalda isə bu temperaturda keçid
müşahidə edilməmişdir. Təmiz suya salınmış fibroində
ən kəskin keçid müşahidə olunur. Nəticələr göstərir ki,
zülalların ~279 К keçid temperaturu ilə xarakterizə olunan dinamik rejimi su ilə sıx əlaqədədir. Quru fibroində, bu dinamik rejimin keçid temperaturu ~364K-də
müşahidə olunur və əhəmiyyətli dərəcədə yüksək temperatura doğru dəyişir. Beləliklə, fibroinın ultrabənövşəyi şüalanmasından yaranan sərbəst radikalların termal parçalanması zülalın su ilə bağlı dinamik rejimlərini fərqləndirir. İki müxtəlif rejimdə iştirak edən sərbəst radikalların təbiəti fərqlidir. Lakin, temperatur keçid nöqtələrində ən çox ehtimal olunan fərq, ilk növbədə radikal təbiətinin mahiyyətinə, zəncirin uc dinamikasına və zəncirin orta əlaqələrinə bağlıdır. Bu təklifi
əsaslandırmaq üçün gələcək tədqiqatlara ehtiyac var.
Müəlliflər Bruker ELEXSYS E580 spektrometrinə çıxışı təmin etdikləri üçün AMEA Fizika İnstitutunun İnnovasiya Sektoruna təşəkkür edir və bu tədqiqatların aparılması üçün maddi dəstəyə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına minnətdarlıqlarını bildirirlər.

4. NƏTİCƏLƏR

Quru və nəmlilik dərəcəsi müxtəlif formalarda
olan ipək fibroinin ultrabənövşəyi şüalanmasından yaranan sərbəst radikalların termal parçalanması zülalın
müxtəlif dinamik rejimlərini aşkar etdi. Zülalın hər dinamik rejimi keçid temperaturu ilə xarakterizə olunur.
40% və 50% gliserin məhlulunda nəmlənən fibroin
üçün müşahidə edilən ~135K ən aşağı keçid temperaturu, "qəfəsdən" cüt sərbəst radikalların rekombinasiyasını xarakterizə edir. Keçid temperaturu ~205 К quru
fibroin də daxil olmaqla bütün nümunələrə aiddir. Zülalın nəmlənməsi sabit keçid temperaturunu saxlamaqla
__________________________________
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Rasim B. Aslanov, Laman M.Suleymanova
THE İNVESTİGATİON OF PROTEİN DYNAMİCS İN SİLK FİBROİN BY THE WAY OF
RECOMBİNATİON OF FREE RADİCALS UNDER THE İNFLUENCE OF ULTRAVİOLET BEAMS
The interrelation between structure, dynamics and biomolecule functiones is the one of fundamentl interest of biophysics.
The protein dynamics significantly changes in time and space. The hydratation influence on fibroin protein dynamics obtained
from cocoon silk is investigated in present article. The hydratation is carried out by the change of percentage of glycerine-water
mixture. The temperature-dependent recombination of free radicals in proteins caused by ultraviolet radiation (UV) is of the
special interest. The total recombination takes place in range 120-340K in the dependence on hydratation level. The three points
of the transition on burning curve of free radicals generated by ultraviolet radiation at 77K, are observed in hydrated fibroin
protein. It is seen that transition temperatures are ~135 К, 205 К and 279 К. The increase of free radical quantity on 2-6% takes
place at temperature ~135K. The first transition in recombination of free radicals caused by ultraviolet beams takes place when
mixture of glycerine and water is 40% and 50%. The second transition is observed in both wet and dry samples of fibroin at
temperature ~205K. The third transition takes place at 363K at higher temperatures in fibroin dry samples and at 279K at
relatively low temperatures in wet samples. At 205K the transitions with water molecules are weak ones and at 279K the
transitions are strong ones. The radical nature taking part in transitions is established.
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Расим Б. Асланов, Ламан М. Сулейманова
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БЕЛКОВ В ФИБРОИНЕ ШЕЛКА ПУТЕМ РЕКОМБИНАЦИИ
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ
Одним из фундаментальных интересов биофизики является взаимосвязь между структурой, динамикой и функциями биомолекул. Динамика белков значительно меняется во времени и пространстве. В представленной статье изучалось влияние гидратации на динамику белка фиброина, полученного из коконного шелка. Гидратация осуществлялась изменением процентного содержания смеси глицерин-вода. Особый интерес представляет температурно-зависимая рекомбинация свободных радикалов в белках, вызванная ультрафиолетовым (УФ) излучением. В зависимости от
уровня гидратации полная рекомбинация происходит в диапазоне 120 K - 340 K. В увлажненном водой белке фиброина
наблюдались три точки перехода на кривой горения свободных радикалов, генерируемых УФ-излучением при 77 К.
Отчетливо видно, что температуры перехода лежат в диапазоне ~ 135 К, 205 К и 279 К. Увеличение количества свободных радикалов на 2-6% происходит при температуре ~ 135 К. Первый переход в рекомбинации свободных радикалов, вызванный УФ-лучами, происходит только тогда, когда смесь глицерина и воды составляет 40% и 50%. Второй
переход наблюдается как в мокром, так и в сухом образцах фиброина при температуре ~ 205 К. Третий переход происходит при 363 К при более высоких температурах в сухих образцах фиброина и при 279 К при относительно низких
температурах во влажных образцах. При 205 К переходы с молекулами воды слабые, а при 279 К переходы сильные.
Установлена природа радикалов, участвующих в переходах.
Qəbul olunma tarixi: 25.09.2020

56

AJP FİZİKA

volume XXVI №2, section: Az

2020

H+ VƏ He2+ İONLARI İLƏ İMPLANTASİYA OLUNMUŞ TlGaSe2 KRİSTALININ
DİELEKTRİK XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
S.F. SAMADOV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu
Azərbaycan, Bakı, Az-1143, B.Vahabzade küç. 9
Samirsamedov.rpi@gmail.com
Təqdim olunan işdə H+ və He2+ ionlari ilə implantasiya olunmuş TlGaSe2 kristalının dielektik və elektrik xassələri 300600K temperatur intelvalında tədqiq edilmişdir. Bu temperatur intervalında dielektrik sabitinin həqiqi və xəyali hissələri, dielektrik itgi bucağı, dielektrik nüfuzluğu kimi dielektrik parametrləri tədqiq edilmişdir. Dielektrik parametrlərinin 25-106Hz
tezlik intervalında tədqiqi əsasında, f<10kHz olduqda, relaksasiya prosesində sərbəst ionların rolu müəyyənləşdirilmişdir.
Dielektrik nüfuzluğunun həqiqi və xəyali hissələrinin qarşılıqlı asılılıqlarının standartdan kənara çıxması müşahidə olunmuşdur.
Açar sözlər: dielektrik xassələr; impedans; TlGaSe2 kristalları;
PACS: 29.20.dg, 29.27.Ac, 68.37.Ps, 78.30.-j, 61.05.cp

larını ciddi nəzarət edilən miqdarda daxil etməyə, müxtəlif enerjili ion dozalarının ardıcıllığı ilə dərinlik üzrə
konsentrasiyaların paylanmasını qabaqcadan verməyə
imkan verir [14]. Metodun ən vacib xüsusiyyəti ionların növünə və onların tətbiqi enerjilərinə bağlı olaraq,
materialın strukturunda defektlərin səth qatında və ya
nümunənin həcmində yaranması faktıdır
Yarımkeçirici materialların təbiətinin və istifadə
sahələrinin inkişaf etdirilməsində bir çox metodlardan
istifadə olunur. Bu metodlardan biri ionlarla bombalanma (implantasiya) metodudur ki, bunun əsas prinsipi
yüksək sürətə malik ionların hədəf daxilinə yeridilməsinə dayanır. İon implantasiya metodu vasitəsi ilə materialların həm fiziki, həm də kimyəvi təbiətini dəyişdirmək mümkündür. Belə ki, bəzi materiallar elektronika və sənayedə saf olaraq müəyyən edilmiş yerlərdə istifadə edilə bilərkən, ionlarla implantasiya nəticəsində
materialların həm istifadə sahəsi, həm də istifadə müddəti mühüm ölçülərdə dəyişdirilə bilər. Bu səbəblə istifadə olunan bu metod texnologiyada, əsasən də yarımkeçiricilər texnologiyasında, nümunələrin xassələrinin
yaxşılaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi yollardan biridir.

1. GİRİŞ.
Yarımkeçirici materiallar son illərdə geniş elmi və
texnoloji marağa səbəb olmuşdur. Bərk cisim elektronikasının inkişafı nanoelektronikada – superkondensatorlar, ionistorlar (ifrat yüksək tutumlu kondensatorlar),
elektron çeviricilər kimi cihazların yaradılması üçün tələbləri artırır. Müasir mikroelektronika üçün yeni ion
birləşmələrinin alınması və tədqiqi vacibdir. Hazırda
yüksək ion keçiriciliyinə malik olan materiallar müxtəlif qurğularda funksional elektrodlar kimi istifadə olunur. Bu materiallardan müxtəlif sensorların tərkibində
və Günəş elementlərində kiçik ölçülü enerji tutumlu cərəyan mənbələri kimi də istifadə olunur. Bu materialların tətbiq sahələrinin perspektivlərindən biri də istilik
enerjisini elektrik enerjisinə çevirən qurğularda istifadə
etməyin mümkünlüyüdür. Müasir mikroelektronikanın
inkişafı eyni zamanda həm elektron, həm də ion keçiriciliyinə malik olan yeni yarımkeçirici materialların
alınmasına ehtiyacı artırır. İon keçirici birləşmələr nizamsız materiallara aiddirlər.
А3В3С26 birləşmələr sinfinə daxil olan TlGaTe2,
TlInSe2, TlInTe2 birləşmələri son illərdə geniş tədqiq
olunmuşdur. [1-7] müəllifləri göstərmişlər ki, otaq temperaturundan yuxarı temperaturlarda bu kristallar ion
keçiriciliyə malikdirlər. Həmçinin TlInS2 və TlGaSe2
kristalların ion keçiriciliyinə γ-kvantlarının təsiri öyrənilmiş və 470K temperaturda elektron-ion payı hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, qamma kvantların təsirindən sonra elektron payı azalır və ion keçiriciliyi artır
[8].
Bu işdə А3В3С26 birləşmələr sinfinə daxil olan
TlGaSe2 kristalının otaq temperaturdan yuxarı temperaturlarda dielektrik, ion keçiriciliyi və kompleks impedans spektri H+ və He2+ ionları ilə implantasiyasından
əvvəl və sonra müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Yüngül ionlarla implantasiyasından sonra, nümunədə yaratdığı defektlərin tədqiqinə olan maraq həm defektlərin
özünün təbiətinin, onların əmələgəlmə mexanizmlərinin, həm də defektlərin kristalın fiziki xassələrinə təsirinin öyrənilməsidır [13].
İon implantasiyası metodu universal və qeyri-spesifikdir, istənilən hədəflərə müxtəlif elementlərin ion131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

2. TƏCRÜBƏNİN METODİKASI.
Tədqiq olunan TlGaSe2 kristalının sintezi Bricmen Stokbarqer üsulu ilə aparılmışdır. Experimentlərdə
istifadə olunan kristalın geometrik parametrləri
5x2x2mm3 ölçülərində istifadə olunmuşdur. Bu kristalların dielektrik xassələrinin tədqiqi zamanı, elektrik
kontaktı olaraq gümüş elektrodlarından istifadə olunub.
Tədqiqatlar nümunələrin tetraqonal oxuna paralel istiqamətində aparılmışdır. Elektrik və dielektrik xassələrinin tədqiqi MNIPI E7-25 impedance analyzer spektrometrində aparılmışdır. Təcrübələr geniş temperatur
intervalında (300-600K) və tezlik oblastında (25106Hz) 300-650K aparılmışdır. TlGaSe2 kristalının ion
implantasiyası Polşanın Lublin şəhərində yerləşən Maria Curie-Sklodovska Universitetinin Fizika institutunun “İon Fizikası və İmplantasiyası kafedra”sında aparılmışdır. İmplantasiya UNİMAS 79 sürətləndiricisində
otaq temperaturunda və 10 bucaq altında aparılmışdır.
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Nümunə 150 keV enerjidə və Ф=1015 ион/sм-2sек dozada He2+ ionları ilə implantasiya olunmuşdur.

xətti dəyişir. εˈ(T) asılılığında dielektrik nüfuzluğunun
sıçrayış temperaturundan yuxarı temperaturda
ln(ε)(1000/T)-nin xətti dəyişməsinin xarakteri, ε-nun
ion xarakterli olduğunu göstərir. Bununla yanaşı,
TlGaSe2 kristalının alt qəfəslərində Tl+ ionlarının vakansiyalar üzrə diffuziyasına əsaslanır. Bu cür dəyişmə
zamanı TlGaSe2 kristalında faza keçidi nəticəsində Tl
alt qəfəsinin əriməsi müşahidə olunur. Bu hal ion keçiricilər üçün xarakterik bir haldır. TlGaSe2 kristalında
dielektrik nüfuzluğunun temperatur asılılığının bu cür
ifadə olunması böyük ehtimal ionların defektlər üzrə
“c” oxuna paralel və perpendikulyar istiqamətdə hərəkəti ilə bağlıdır. TlGaSe2 aşağı tezliklərdə yuxarı qiymətlər alması ion polyarizasiyası mexanizminə əsaslanır. Bu isə Tl+ alt qəfəsinin nizamsızlaşması (zəif
əlaqəli Tl ionları) hesabına yaranır. Yüngül ionlarla implantasiyadan sonra isə müşahidə olunan faza keçidləri
temperaturun artması ilə yuxarı temperatur oblastına
sürüşür və dielektrik nüfuzluğunun maksimumları azalır. 550K temperaturdan başlayaraq dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin siçrayışlı artımı müşahidə olunur.
Cədvəl 1-də TlGaS2 kristalının aktivləşmə enerjisi
ionlaşdırıcı şüaların təsirindən əvvəl və sonra müqayisəli şəkildə verilmişdir. Cədvəldən də göründüyü
kimi, TlGaSe2 kristalında ionlaşdırıcı şüaların təsirindən sonra aktivləşmə enerjisi azalır.

3. TƏCRÜBƏNİN NƏTİCƏLƏRİ VƏ
MÜZAKİRƏSİ.
Məlum olduğu kimi TlGaSe2 birləşməsində ardıcıl qeyri-mütənasib və seqnetoelektrik faza keçidi müşahidə olunur [9-12]. Rentgen və neytronoqrafik tədqiqatların nəticələrinə görə qeyri-mütənasib faza
Tc=201K<T<Ti =216K, temperatur intervalında mövcud olub ki = (δ, δ, 0.25) dalğa vektoru ilə xarakterizə
olunur [10-11].
TlGaSe2 kristallarının dielektrik nüfuzluğu tezliyin 25Hs-1MHs və temperaturun 300-550K interalında
implantasiyadan öncə və sonra müqayisəli şəkildə verilmişdir (şəkil 1). Ölçmələr tetraqonal oxuna paralel istiqamətdə aparılmışdır. İmplantasiya olunmamış
TlGaSe2 kristalında 415K, 500K, 532K temperaturlarda faza keçirdləri müşahidə olunur [15]. Bu faza keçidləri ion xarakterlidir. TlGaS2 kristalında ion keçiricilik
Tl ionlarının hərəkətliliyi ilə bağlı olduğundan Ga-Se
birləşməsi, Tl-Se birləşməsindən daha dayanıqlıdır.
Hər üç hal üçün ln(ε)(1000/T)- asıllığı qurularaq aktivləşmə enerjiləri hesablanmışdır. ln(ε)(1000/T)- asılılığında təcrübü nöqtələr bir düz xətt üzərində yığılır və

Şəkil 1. TlGaSe2 kristalının dielektrik nüfuzluğunun temperatur asılılığı ( a-şüalanmamış; b-H+; c-He2+ ionları ilə
implantasiya olunmuş)
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Cədvəl 1.
TlGaS2 kristalının aktivləşmə enerjisi
Şüalanmamış
20Mrad
H+ (150 keV)
He2+(150 keV)

TlGaSe2
∆𝐸𝑎1 = 0.54𝑒𝑉, ∆𝐸𝑎2 = 0.4𝑒𝑉
∆𝐸𝑎1 = 0.5𝑒𝑉, ∆𝐸𝑎2 = 0.38𝑒𝑉
∆𝐸𝑎1 = 0.45𝑒𝑉, ∆𝐸𝑎2 = 0.36𝑒𝑉
∆𝐸𝑎1 = 0.4𝑒𝑉, ∆𝐸𝑎2 = 0.32𝑒𝑉

Şəkil 2. Şüalanmamış TlGaSe2 kristalı üçün impedans spektləri. a-195K; b-230K; c-293K; d-320K;e-372K; f-434K.

Şəkil 3. He2+ ionları ilə implantasiya olunmuş TlGaSe2 kristalı üçün impedans spektrləri. a-195K; b-230K; c-293K;
d-320K;e-372K; f-434K.
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Şəkil 2 və şəkil 3-də He2+ ionları ilə implantasi- He2+ ionları ilə implantasiya olunmuş TlGaSe2
yadan əvvəl və sonra TlGaSe2 kristalı üçün qodoqrafları kristalında relaksorların sayı artır.
Z ''= f(Z ') verilmişdir. Tədqiqatlar sabit temperaturlarda (195K; 230K; 293K; 320K; 372K; 434K) aparılmış- NƏTİCƏ.
dır. Şəkil 2-dən göründüyi kimi 324K qədər, spektri iki
xarakterik oblasta bölünür: yarımdairə şəklində spekTlGaSe2 kristallarının dielektrik nüfuzluğu və imtrin yüksək tezlikli hissəsi və qövs şəklində elektrodla- pedansının həqiqi və xəyali hissələrinin qarşılıqlı asılırın təsirinin bloklanmasını xarakterızə edən aşağı tez- lıqları tezliyin 25Hs-1MHs-də və temperaturun 300likli oblast. Temperatur artdıqca yarımdairənin diamet- 550K interalında 150 keV H+ və He2+ ionları ilə implanri kiçilir və yüksək tezlikli oblasta sürüşür. Şəkil 3-də tasiyadan öncə və sonra müqayisəli şəkildə öyrənilmişHe2+ ionları ilə implantasiya olunmuş TlGaSe2 kristalı dir. Göstərilmişdir ki, implantasiya nəticəsində dieleküçün qodoqraflar verilmişdir. Şəkil 3-dən göründüyi ki- trik nüfuzluğunun ədədi qiymətinin və relaksasiya
mi, temperatur artdıqca spektrdə həm yüksək, həm də müddətinin azalmasının əsas səbəbi mobil ionların konaşağı tezliklərdə iki yarımdairə müşahidə olunur. Bura- sentrasiyasının artmasıdır.
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S.F.Samadov
THE İNVESTİGATİON OF DİELECTRİC AND ELECTRİC PROPERTİES OF TlGaSe2
CRYSTALS İMPLANTED BY H+ AND He2+ İONS
The dielectric and elecric properties of TlGaSe 2 crystal implanted by H+ and He2+ ions in temperature interval 300-600K
are presented in the given work. In this temperature interval such dielecric parameters as imaginary and real parts of dielectric
constant coefficient, dielectric loss angle and dielectric constant are studied. The role of free ions in relaxation process at
f<10kHz is defined on the base of investigation of dielectric parameters in frequency range 25-106 Hz. It is shown that
interdependence of real and imaginary parts of dielecric constant exceeds the standard one.

С.Ф.Самадов
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ
TlGaSe2, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ H+ и He2+
В настоящей работе представлены диэлектрические и электрические свойства кристалла TlGaSe 2, имплантированного ионами H+ и He2+ в интервале температур 300-600К. В этом интервале температур изучались такие
диэлектрические параметры, как действительная и мнимая части коэффициента диэлектрической проницаемости, угол
диэлектрических потерь, диэлектрическая проницаемость. На основании исследования диэлектрических параметров
в диапазоне частот 25-106 Гц определена роль свободных ионов в процессе релаксации при f<10кГц. Было замечено,
что взаимозависимость действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости превышает стандартную.
Qəbul olunma tarixi: 25.09.2020
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Ü
ü0001
ü0002
ü0003

üç ampermetrlər metodu
üç atomlu molekul
üç cisim məsələsi

ü0004
ü0005
ü0006
ü0007
ü0008

üç dairəli qoniometr
üç elektronlu rabitə
üç əsаs rəng
üçfаzalı cərəyаnın reаktiv
gücü
üçfаzalı dəyişən cərəyаn

ü0009
ü0010
ü0011
ü0012
ü0013
ü0014
ü0015

üçfаzalı generаtоr
üçfаzalı gərginlik
üçfаzalı mühərrik
üçfаzalı sхem
üçfаzalı trаnsfоrmаtоr
üçfаzalı vаttmetr
üçfоtоnlu flüоressensiyа

three-phase generator
three-phase voltage
three-phase motor
three-phase circuit
three-phase transformation
three-phase wattmeter
three-photon fluorescence

ü0016
ü0017
ü0018

üçfоtоnlu prоses
üçfоtоnluı udulmа
üçgirişli çıхmа qurğusu

three-photon process
three-photon absorption
three-input subtracter

ü0019
ü0020
ü0021

üçgirişli summаtоr
üçkomponentli sistem
üçkomponentli xəlitə

three-input adder
three-component system
ternary alloy

ü0022
ü0023
ü0024
ü0025

üçmənalı məntiq
üçmolekullu reaksiya
üçnaqilli sistem
üçölçülü fəzа

three valued logic
trimolecular reaction
three-wire system
three-dimensional space

three ammeter method
triatomic molecule
problem of three bodies, tree
body problem
three-circle goniometer
three-electron bond
three primary colors
three-phase reactive power
three-phase alternating current
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метод трёх амперметров
трёхатомная молекула
задача трёх тел
трёхкружный гониометр
трёхэлектронная связь
три основные цвета
реактивная мощность
трёхфазного тока
трёхфазный переменный
ток
трёхфазный генератор
трёхфазное напряжение
трёхфазный двигатель
трёхфазная схема
трёхфазный трансформатор
трёхфазный ваттметр
трёхфотонная
флуоресценция
трёхфотонный процесс
трёхфотонное поглощение
вычитающее устройство с
тремя входами
сумматор с тремя входами
трёхкомпонентная система
трёхкомпонентный
(тройной) сплав
трёхзначная логика
тримолекулярная реакция
трехпроводная система
трёхмерное пространство
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ü0026

üçölçülü fırlаnmа

three-dimensional rotation

ü0027
ü0028

üçölçülü gərginlik
üçölçülü hаrmоnik оssilyаtоr

ü0029
ü0030
ü0031

üçölçülü hоlоqrаm
üçölçülü kristаl
üçölçülü kristаl qəfəs

three-dimensional stress
three-dimensional harmonic
oscillator
three-dimensional hologram
three-dimensional crystal
three-dimensional lattice

ü0032
ü0033
ü0034

üçölçülü məsələ
üçölçülü mоdel
üçölçülü ölçmə

ü0035

üçölçülü quruluş

ü0036

üçölçülü təsvir

ü0037
ü0038
ü0039
ü0040

üçölçülü vektоr
üçölçülü ахın
üçoxlu ellipsoid
üçpazlı (üçbücaq şəkilli)
kristalloqrafik sistem

ü0041
ü0042
ü0043
ü0044
ü0045
ü0046
ü0047
ü0048
ü0049

üçpazlı ox
üçpilləli raket
üçpolyar koordinatlar
üçrəngli fotometriya
üçrəngli fotoqrafiya
üçrəngli kolorimetr
üçrəngli polimer
üçsəviyyə üzrə yazma
üçsəviyyəli bərk cisimli lazer

triclinic axis
three-stage rocket
tripolar coordinates
three-color photometry
three-color photography
trichromatic colorimeter
terpolymer
three-level recording
three-level solid-state laser

ü0050
ü0051
ü0052
ü0053
ü0054
ü0055
ü0056
ü0057

üçsəviyyəli lаzer
üçsəviyyəli mаzer
üçsəviyyəli sistem
üçtərəfli bucаq
üçünvаnlı kоd
üçvalentli
üçvariantlı sistem
üç vektorun mürəkkəb hasili

three-level laser
three-level maser
three-level system
trihedral angle
three-address code
trivalent
trivalent system
vector triple product

ü0058
ü0059
ü0060
ü0061
ü0062

üç voltmetrlər metodu
üçzərrəcikli hal
üçbucаqlı mаtrisа
üçbucаq аksiоmаsı
üçbucаqlı

three voltmeter method
three-particle state
triangular matrix
triangle axiom
triangle

three-dimensional problem
three-dimensional model
three-dimensional
measurement
three-dimensional structure

three-dimensional image,
three-dimensional
representation
three-dimensional vector
three-dimensional flow
triaxial ellipsoid
triclinic crystal system
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трёхмерное вращение,
трехмерный поворот
трёхмерное напряжение
трёхмерный гармонический
осциллятор
трёхмерная голограмма
трёхмерный кристалл
трёхмерная
кристаллическая решётка
трёхмерная задача
трёхмерная модель
трёхмерное измерение
трёхмерная
(пространственная)
структура
трёхмерное изображение,
трёхмерное представление
трёхмерный вектор
трехмерное течение
трёхосный эллипсоид
триклинная
кристаллографическая
система
триклинная ось
трёхступенчатая ракета
триполярные координаты
трёхцветная фотометрия
трехцветная фотография
трехцветный колориметр
трёхзвенный полимер
запись по трём уровням
трёхуровневый
твердотельный лазер
трёхуровневый лазер
трёхуровневый мазер
трёхуровневая система
трёхгранный угол
трёхадресный код
трёхвалентный
тривариантная система
смешанное произведение
трёх векторов
метод трёх вольтметров
трёхчастичное состояние
треугольная матрица
аксиома треугольника
треугольник
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ü0063

üçbucаqlı dipirаmidа

trigonal bipyramid

ü0064
ü0065

üçbucаqlı ədədlər
üçbucаqlı impuls

triangular numbers
triangular pulse

ü0066

üçbucаqlı kristаllоqrafik
sistem

trigonal crystal system

ü0067
ü0068
ü0069
ü0070
ü0071
ü0072
ü0073
ü0074
ü0075
ü0076

üçbucаqlı kооrdinаtlаr
üçbucаqlı pirаmidа
üçbucаqlı prizmа
üçbucаqlı qəfəs
üçbucаqlı qаt
üçbucаq bərаbərsizliyi
üçbucаqlа birləşmə
üçfаzalı cərəyаn
üçfаzalı cərəyаn gücü
üçölçülü fırlаnmаlаr qrupu

ü0077
ü0078
ü0079

üçölçülü sistem
üçqаt diffuziyа
üçqаt diffuzlu trаnzistоr

triangular coordinates
trigonal pyramid
triangular prism
trigonal lattice
triangular layer
triangle inequality
delta connection
three-phase current
three-phase power
three-dimensional rotation
group
three-dimensional system
triple diffusion
triple-diffused transistor

ü0080

üçqаt elektrоlit

ternary electrolyte

ü0081
ü0082

üçqаt inteqrаl
üçqаt nöqtə

triple integral
triple point

ü0083
ü0084

üçqаt rаbitə
üçqаt tоqquşmа

triple bond
triple collision

ü0085
ü0086
ü0087
ü0088
ü0089

üçqаt ulduz
üçtilli prizmа
üçüncü dərəcəli əyri
üçüncü dərəcəli reаksiyа
üçüncü dərəcəli səth

triple star
trihedral prism
cubic curve
third order reaction
surface of third order

ü0090
ü0091
ü0092
ü0093

üçüncü dövretmə
üçüncü dоlаq
üçüncü hаrmоnikа
üçüncü kоsmik sürət

tertiary circulation
tertiary winding
third harmonic
third astronautical velocity

ü0094
ü0095
ü0096
ü0097
ü0098

üçüncü növ elektrоd
üçüncü quruluş
üçüncü spektr
üçаyаq
üçüncünün çıхаrılmа qаnunu

electrode of the third kind
tertiary structure
tertiary spectrum
tripod
law of excluded middle
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тригональная дипирамида,
тригональная бипирамида
треугольные числа
треугольный импульс,
импульс треугольной
формы
тригональная
кристаллографическая
система, тригональная
сингония
треугольные координаты
тригональная пирамида
треугольная призма
тригональная решётка
треугольный слой
неравенство треугольника
соединение треугольником
трехфазный ток
мощность трёхфазного тока
группа трёхмерных
вращений
трехмерная система
тройная диффузия
транзистор с тройной
диффузией
тройной (тернарный)
электролит
тройной интеграл
тройная точка (на
диаграмме состояний)
тройная связь
тройное столкновение,
тройное соударение
тройная звезда
трехгранная призма
кривая третьего порядка
реакция третьего порядка
поверхность третьего
порядка
третичная циркуляция
третичная обмотка
третья гармоника
третья космическая
скорость
электрод третьего рода
третичная структура
спектр третичний
треножник
закон исключённого
третьего
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ü0099
ü0100

üfüqi adveksiya
üfüqi açılış

horizontal advection
horizontal scanning

ü0101
ü0102
ü0103

üfüqi antena
üfüqi dairə
üfüqi dayanıqsızlıq

horizontal antenna
horizontal circle
horizontal instability

ü0104
ü0105
ü0106
ü0107

üfüqi dayaq
üfüqi divergensiya
üfüqi dövretmə
üfüqi ekvator parallaksı

horizontal tail
horizontal divergence
horizontal circulation
equatorial horizontal parallax

ü0108
ü0109

üfüqi görünüş
üfüqi hərəkət

horizontal visibility
horizontal motion

ü0110

horizontal resolution

ü0111

üfüqi istiqamətdə yol verilən
qabiliyyət
üfüqi kənaraçıxma

ü0112

üfüqi maqnitometr

horizontal magnetometer

ü0113
ü0114
ü0115
ü0116

üfüqi müstəvi
üfüqi ox
üfüqi parallaks
üfüqi polyarlaşmış antenna

horizontal plane
horizontal axis
horizontal parallax
horizontally polarized antenna

ü0117

üfüqi polyarlaşmış dalğa

horizontally polarized wave

ü0118
ü0119

üfüqi qəfəs
üfüqi qüvvə

horizontal cell
horizontal force

ü0120
ü0121
ü0122

üfüqi refraksiya
üfüqi rəqqas
üfüqi sapdıran lövhələr

horizontal refraction
horizontal pendulum
horizontal-deflection plates

ü0123

üfüqi səth

flat surface

ü0124

üfüqi seysmoqraf

horizontal seismograph

ü0125

üfüqi sinxronlayıcı impuls

horizontal synchronization
pulse

ü0126
ü0127
ü0128
ü0129

üfüqi şüalanma
üfüqi sürüşmə
üfüqi təbəqə
üfüqi tərkib hissəsi

horizontal radiation
horizontal displacement
horizontal layer
horizontal component

ü0130
ü0131

üfüqi uçuş
üfüq

horizontal flight
horizon

horizontal deflection
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горизонтальная адвекция
горизонтальная (строчная)
развёртка
горизонтальная антенна
горизонтальный круг
горизонтальная
неустойчивость
горизонтальное оперение
горизонтальная дивергенция
горизонтальная циркуляция
горизонтальный
экваториальный параллакс
горизонтальная видимость
горизонтальное движение,
движение по горизонтали
разрешающая способность
по горизонтали
горизонтальное отклонение
горизонтальный
магнитометр, Нмагнитометр
горизонтальная плоскость
горизонтальная ось
горизонтальный параллакс
горизонтально
поляризованная антенна
горизонтально
поляризованная волна
горизонтальная клетка
горизонтальная сила,
горизонтальная
составляющая силы
горизонтальная рефракция
горизонтальный маятник
горизонтальные
отклоняющие пластины
поверхность горизонтальная
горизонтальный
сейсмограф, сейсмограф для
записи горизонтальных
колебаний
горизонтальный
синхронизирующий
импульс
горизонтальное излучение
горизонтальное смещение
горизонтальный слой
горизонтальная
составляющая
горизонтальный полёт
горизонт
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dip of horizon
horizontal antenna
dip of horizon

депрессия горизонта
горизонтальная антенна
понижение горизонта

ü0135

üfüq depressiyası
üfüqi antenna
üfüqün aşağı düşməsi
(alçalması)
üfüqi istiqamət

horizontal direction

ü0136

üfüqi komponent

horizontal component

ü0137
ü0138

üfürülmüş yastıq
ümumdünya cazibə qanunu

air-cushion
law of universal gravitation

направление
горизонтальное
составляющая
горизонтальная
надувная подушка
закон всемирного тяготения

ü0139
ü0140
ü0141

ümumdünya cazibəsi
ümumi (yekun) keçiricilik
ümumi (yerlə birləşdirilən)
bazalı sxem
ümumi analiz
ümumi anodlu gücləndirici

universal gravitation
total conductivity
grounded-base circuit

ü0132
ü0133
ü0134

ü0142
ü0143

frontal analysis
amplifier with common
anode, common anode
amplifier
common base
common base amplifier
common divisor
common multiple
total sum

ü0149

ümumi baza
ümumi bazalı gücləndirici
ümumi bölən
ümumi bölünən
ümumi cəm (yekun),
cəmləmə, toplama
ümumi daxili toxunan

ü0150
ü0151

ümumi emitter
ümumi emitterli gücləndirici

common emitter
common emitter amplifier

ü0152

ümumi emitterli sxem, yerlə
birləşdirilmiş emitterli sxem

grounded-emitter circuit

ü0153
ü0154
ü0155
ü0156
ü0157
ü0158
ü0159

general physics
general form
general solution
frontal inversion
common ion
general illumination
general-purpose computer

ü0161
ü0162
ü0163

ümumi fizika
ümumi forma
ümumi həll
ümumi inversiya
ümumi ion
ümumi işıqlanma
ümumi istifadədə olan
hesablama maşın
ümumi kallektorlu
gücləndirici
ümumi katodlu gücləndirici
ümumi kök
üfüqi koordinat sistemi

ü0164
ü0165
ü0166

ümumi kollektor
ümumi məxrəc
ümumi nisbilik nəzəriyyəsi

common collector
common denominator
general relativity theory

ü0144
ü0145
ü0146
ü0147
ü0148

ü0160

internal common tangent

common collector amplifier
common cathode amplifier
common root
horizontal system of
coordinates
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всемирное тяготение
проводимость суммарная
схема с общей (с
заземлённой) базой
фронтальный анализ
усилитель с общим анодом
общая база
усилитель с общей базой
общий делитель
общее кратное
общая сумма, суммирование
общая внутренняя
касательная
общий эмиттер
усилитель с общим
эмиттером
схема с общим эмиттером,
схема с заземлённым
эмиттером
общая физика
общая форма
общее решение
фронтальная инверсия
общий ион
общее освещение
вычислительная машина
общего назначения
усилитель с общим
коллектором
усилитель с общим катодом
общий корень
горизонтальная система
координат
общий коллектор
общий знаменатель
общая теория
относительности
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ü0167

ümumi nisbilik prinsipi

general principle of relativity

ü0168
ü0169
ü0170
ü0171
ü0172
ü0173
ü0174
ü0175
ü0176
ü0177
ü0178
ü0179
ü0180
ü0181
ü0182
ü0183

ümumi nöqtə
ümumi oxlu çevrə
ümumi perpendikulyar
ümumi presessiya
ümumi rekursiv funksiya
ümumi şəbəkəli gücləndirici
ümumi temperatur
ümumi tənlik
ümumi tin (künc, bucaq)
ümumi topologiya
ümumi toxunan
ümumi xarakteristika
ümumi xarici toxunan
ümumi xassə
ümumi vətər
ümumiləşdirilmə,
ümumiləşdirmə
ümumiləşdirilmiş analitik fəza
(məkan)

common point
coaxial circles
common perpendicular
general precession
general recursive function
common grid amplifier
total temperature
general equation
general angle
general topology
common tangent
overall characteristic
external common tangent
general property
common chord
generalization
generalized analytic space

обобщённое аналитическое
пространство

ümumiləşdirilmiş funksiya
ümumiləşdirilmiş həll olunan
qrup
ümumiləşdirilmiş homoloji
qrup
ümumiləşdirilmiş impuls
ümumiləşdirilmiş
izoperimetrik məsələ

generalized function
generalized solvable group

обобщённая функция
обобщённая разрешимая
группа
обобщённая группа
гомологии
обобщённый импульс
обобщённая
изопериметрическая задача

ümumiləşdirilmiş koordinatlar
ümumiləşdirilmiş nilpotent
element
ümumiləşdirilmiş qüvvə
ümumiləşdirilmiş sürət
ümumiləşdirilmiş topoloji
fəza
ünvanlanma səviyyəsi
ünvanlanma sistemi
ünvan hissəsi
ünvan sabiti
ünvan sahəsi
ünvan sayğacı
ünvan sözü
ünvan yolu
ünvanda dayanmaq
ünvanı qeyd edən qurğu,
ünvan registri
ünvanın formatı

generalized coordinates
generalized nilpotent element

ü0184
ü0185
ü0186
ü0187
ü0188
ü0189
ü0190
ü0191
ü0192
ü0193
ü0194
ü0195
ü0196
ü0197
ü0198
ü0199
ü0200
ü0201
ü0202
ü0203
ü0204
ü0205

generalized homology group
generalized momentum
generalized isoperimetric
problem

общий принцип
относительности
общая точка
окружность с общей осью
общий перпендикуляр
общая прецессия
общерекурсивная функция
усилитель с общей сеткой
общая температура
общее уравнение
общий угол
общая топология
общая касательная
общая характеристика
общая внешняя касательная
общее свойство
общая хорда
обобщение

addressing level
addressing system
address part
address constant
address field
address counter
word address
address track
address halt, address stop
address register

обобщённые координаты
обобщённый
нильпотентный элемент
обобщённая сила
обобщённая скорость
обобщённое топологическое
пространство
уровень адресации
система адресации
адресная часть
адресная константа
поле адреса
счётчик адреса
адрес слова
адресная дорожка
остановка по адресу
регистр адреса

address format

формат адреса

generalized force
generalized velocity
generalized topological space
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ü0206
ü0207
ü0208
ü0209
ü0210
ü0211
ü0212
ü0213
ü0214
ü0215
ü0216
ü0217
ü0218

ünvanın hesablanması
ünvanın kodu
ünvanın modifikasiyası
ünvanın modifikatoru
ünvanlanma
ünvanlar fəzası
ünvansız komanda
ürəyin fibrilly edilməsi
üslub (heca) artikulyasiyası
üstlü funksiya
üstlü sıra
üstlü sıralar halqası
üstlü sıraya ayırma

address computation
address code
address modification
address modifier
addressing
address space
noaddress instruction
fibrillation of heart
syllabic articulation
power function
power series
power series ring
expansion into power series

вычисление адреса
код адреса
модификация адреса
модификатор адреса
адресация
пространство адресов
безадресная команда
фибрилляция сердца
слоговая артикуляция
степенная функция
степенной ряд
кольцо степенных рядов
разложение в степенной ряд

ü0219
ü0220
ü0221
ü0222

exponent
covering theorem
prevailing wind
dominance

показатель степени
теорема покрытия
преобладающий ветер
доминирование

nonprivileged mode

ü0231

üstün əmsalı
üstünə salma teoremi
üstünlük təşkil edən külək
üstünlük təşkil etmə
(dominantlıq)
üstünlüyü olmayan rejim
(şərait)
üst-üstə düşən hesab
üst-üstə düşmə
üst-üstə düşmə sxemi
üst-üstə düşmələr metodu
üyğunlaşdırılmış
transformator
üz, tərəf, sərhəd
üzəmərkəzlənmiş düzbucaqlı
qəfəs
üzəmərkəzlənmiş guruluş

ü0232

üzəmərkəzlənmiş kubik qəfəs

face-centered cubic lattice

ü0233

face-centered cubic structure

ü0234

üzəmərkəzlənmiş kubik
quruluş
üzəmərkəzlənmiş qablaşdırma

ü0235

üzəmərkəzlənmiş qəfəs

face-centered lattice

ü0236

üzəmərkəzlənmiş sıx
qablaşdırma
üzən (dəyişən) ünvan
üzən (yerdəyişən) vergüllü
arifmetik əməliyyat
üzən (yerdəyişən) vergüllü
sabit
üzən (yerini dəyişən) vergül
üzən başlıq
üzən cisim

face-centered closest packing

непривилегированный
режим
счёт совпадений
совпадение
схема совпадений
метод совпадений
согласующий
трансформатор
грань
гранецентрированная
прямоугольная решётка
гранецентрированная
структура
гранецентрированная
кубическая решётка
гранецентрированная
кубическая структура
гранецентрированная
упаковка
гранецентрированная
решётка
гранецентрированная
плотнейшая упаковка
плавающий адрес
арифметическая операция с
плавающей запятой
константа с плавающей
запятой
плавающая запятая
плавающая головка
тело плавающее

ü0223
ü0224
ü0225
ü0226
ü0227
ü0228
ü0229
ü0230

ü0237
ü0238
ü0239
ü0240
ü0241
ü0242

coincidence counting
coincidence
coincidence circuit
coincidence method
matching transformer
bound, edge, facet, margin
face-centered rectangular
lattice
face-centered structure

face-centered packing

floating address
floating-point arithmetic
floating-point constant
floating point
floating head
floatable body
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ü0243

üzən kartuşkalı kompas,
mayeli kompas

liquid compass

ü0244

üzən maqnit başlığı

floating magnetic head

ü0245

üzən vergüllü təsvir

floating-point representation

ü0246
ü0247
ü0248

üzən vergüllü ədəd
üzgəc
üzgəc növlü dağılma ölçən

floating-point number
replenisher
float-type flowmeter

ü0249

üzgəcli differensial manometr

float-type differential pressure
gauge

ü0250
ü0251
ü0252
ü0253
ü0254

üzgəcli manometr
üzgəcli viskozimetr
üzmə
üzmə mərkəzi
üzmək, Arximed qüvvəsi

float-type pressure gauge
float-type viscometer
floating
center of buoyancy
buoyancy

ü0255

üzvi maddə

organic matter
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компас с плавающей
картушкой, жидкостный
компас
плавающая магнитная
головка
представление с плавающей
запятой
число с плавающей запятой
поплавок
расходомер поплавкового
типа
поплавковый
дифференциальный
манометр
поплавковый манометр
поплавковый вискозиметр
плавание
центр плавучести
плавучесть, Aрхимедова
сила
органическое вещество
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B.H. İBRAHİMOV
YARIMKEÇİRİCİ NANOSTRUKTURLARDA RAŞBA SPİN-ORBİT QARŞILIQLI TƏSİRİ
Biz bu işdə yarımkeçirici nanostrukturlarda [1] Raşba Spin-Orbit qarşılıqlı təsirlə əlaqəli nəzəri və təcrübi məsələni nəzərdən keçirdik. Raşba Spin-Orbit qarşılıqlı təsiri yarımkeçirici spintorniklər sahəsində elektron spininin nəzarət edilməsi
üçün perspektivli bir namizəd olmuşdur. Bu işdə, maqnit sahəsində izolə olunmuş yarımkeçirici kvant halqası və qəfəsində
elektronların spin və deşiklərinin öyrənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Sistemlərdə, zona quruluşu içərisində güclü spinorbit birləşməsi olan Spin-asılı termodinamik xassələr araşdırılır.Əlavə olaraq, spin-orbit qarşılıqlı təsiri ilə ikiölçülü, birölçülü halqa və kvant nöqtə nanostrukturlarında xüsusi istilik və maqnitlənmə müzakirə edilib.

T.D. İBRAHİMOV, A.R. İMAMƏLİYEV, G.F. QƏNİZADƏ
TƏKDİVARLI KARBON NANOBORUCUQLARI İLƏ LEGİRLƏNMIŞ 5CB MAYE KRİSTALININ
DİELEKTRİK, KEÇİRİCİLİK VƏ ELEKTROOPTİK XASSƏLƏRİ
Təkdivarli karbon nanoborucuqlarının (TDKNB) 4-siano 4’-pentilbifenil (5CB) maye kristalının dielektrik, keçiricilik
və elektrooptik xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, 0,5 % konsentrasiyada TDKNB-nun əlavə olunması
TDKNB ilə maye kristal molekulları arasında güclü qarşılıqlı təsirə səbəb olur ki, bu da 5CB-nin nizam parametrini artırır.
Nəticədə şəffaflaşma nöqtəsi yuxarı qalxır, dielektrik nüfuzluğunun uzununa komponenti artır, eninə komponenti isə azalır.
Perkolyasiya effektinini yaranması ilə bağlı sıçrayışla baş verən elektron keçiriciliyi ion keçiriciliyini üstələyir və bu xüsusi
keçiriciliyin artmasına səbəb olur. 5CB-nin eninə əyilmə elastik sabitinin qiyməti və buna uyğun olaraq S-effektin astana gərginliyi artır. Maye kristal molekulları arasındakı Van der Vaals qarşılıqlı təsirinin zəifləməsi fırlanma özlülüyünü azaldır. Nəticədə, molekulların dönməsi asanlaşır, eyni zamanda elektrooptik effektin keçid müddətləri azalır.

S.T. Əzizov, H.M. Əskərov
XLOROBENZOL - n-BUTİL SPİRT MƏHLULUNUN DİELEKTRİK POLYARİZASİYANIN
TARAZLIQ VƏ DİNAMİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ
Məqalədə xlorobenzol -n-butil spirt sistemin dielektrik polyarizasiyasının tarazlıq və dinamik xüsusiyyətlərinin tədqiqat
məlumatları, dielektrik nüfuzluğun ε' və udma göstəricisi ε" ölçmə nəticələri təqdim edilib. Ölçmələr 0,008; 0,04; 0,20; 0,50;
1,5; 5,0; 7,5 MHz tezliklərdə və 20 – dən -1500C – dək temperaturda, 25; 50; 500; 1000; 3000; 7500; 14000 MHz tezliklərdə
20-dən -40C-dək temperaturda х = 0,000; 0,270; 0,526; 0,769; 1,000 spirt molar miqdarı olduqda aparılmışdır.

S.T. Əzizov
XLOROBENZOL - BENZOL, XLOROBENZOL – n - HEKSAN MƏHLULLARININ
DİELEKTRİK RELAKSASİYASI
Məqalədə xlorbenzol – benzol və xlorbenzol – n-heksan, ikiqat sistemlərdə dielektrik əmsalı (ε') və udma göstəricisinin
(ε'') 12,8 və 3,26 sm dalğa uzunluğunda və 20ºC temperaturda bütün konsentrasiya intervalında ölçülmüş qiymətləri verilib.
Statik dielektrik əmsalı 1 MHz tezlikdə təyin edilmişdir.
ε', ε'' və ε0 üçün alınan qiymətlər öyrənilən sistemlərin hamısında (ε', ε'') müstəvisində mərkəzi ε' oxu üzərində olan yarımçevrə üzərində yerləşir. Bu halda dielektrik əmsalının yüksək tezlikdəki limit qiyməti (ε∞) sındırma əmsalının kvadratından böyük alınır.
Təcrübədən alınan kəmiyyətlərə əsasən makroskopik və molekulyar relaksasiya vaxtları hesablanıb, onların məhlulun
konsentrasiyasından, özlüyündən və həlledicinin molekulunun ölçü və formasından asılılığı məsələləri müzakirə edilib.

T.Y. Orucov
İŞİQ DİODUNUN FOSFOR QATININ OPTİK PARAMETRLƏRİN XARAKTERİSTİKASI VƏ
KVANT EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Bu məqalədə, işiq diodların istehsalında istifadə olunan fosforların (YAG:Ce) fotolüminessensiya və həmçinin
kvant səmərəliliyi öyrənilmişdir. Lüminessent materialların optik xüsusiyyətləri işiq diodların səmərəliliyinə böyük təsir
göstərdiyindən, silicon maddədə disperiya olunmuş və olunmamış nümunələrin qarşılıqlı təsiri araşdırılmışdır. Fosfor
şüalanması ilə əks olunan, udulmuş və ötürülən hesablamalardan fosforun kvant səmərəliliyi hesablanılmışdır.
LED, fosfor, lüminessensiya spektri, kvant səmərəliyi
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İ. R. Əmiraslanov, P. Ə.Əskərova. Z. C. Əliyev, Y. R. Əliyeva. A.B. Rəhimli
MnBi2Te4 KRİSTAL QURULUŞUNUN DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ
Maqnetik topoloji izolyatorlara hər gün maraq artmaqdadır. Topoloji izolyatorlar arasında MnBi 2Te4 daha
perspektivli hesab olunur. Antiferromaqnit xüsusiyyətlərinə görə spintronik və kvant elektronikasında istifadə edilə bilər.
Məqalədə MnBi2Te4 birləşməsinin kristal quruluş analizi aparılmış, Mn və Bi qarşılıqlı həll imkanlarını araşdırılmışdır.
N.M. AXUNDOVA, T.C. ƏLİYEVA, G.C. ABDİNOVA
SƏTH POZUNTUSUNUN Bi0.5Sb1.5Te3 KRİSTALININ HƏCMİNDƏ,
SƏTHİNDƏ VƏ Bi - Sn ƏRİNTİSİ İLƏ AYRILMA SƏRHƏDİNDƏ ELEKTRON DAŞINMASINA TƏSİRİ
Bi0.5Sb1.5Te3 kristalından elektroeroziya üsullu ilə kəsilmiş nümunələrin səthinin işlənməsinin onların səthi və həcmi
elektrikkeciriciliyinə, termoehq və Holl əmsallarına, habelə (Bi - Sn) - Bi0.5Sb1.5Te3 strukturunun elektrik və adgeziya
xassələrinə təsiri 77300 К intervalında tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, kəsmə səthində yaranan ~40 mkm
qalınlıqlı təbəqə tərkib, struktur və elektrik xassələrinə görə kristaldan fərqləndiyindən onun səth və həcmi elektrik
parametrlərini dəyişir. Kristal-kontakt ərintisi ayrılma sərhədində SnTe kimi aralıq faza yaranır və bu sərhədin elektrik və
adgeziya xassələri arasında yaxşı korrelyasiya müşahidə olunur.
A. İ. Cabbarov
Cu1.04Fe1.12Te1.84 MONOKRİSTALINININ 2D MÜSTƏVİSİNDƏ "ARTIQ" Cu + 2 VƏ Fe + 2NIN KATİONLARINININ QARŞILIQLI MAQNİT TƏSİRİ
Bu iş, Cu1.04Fe1.12Te1.84 (~ Cu1.13Fe1.22Te2) tipli qeyri-stokiyometrik xalkopirit kristalların maqnit qavrayıcılığını və
maqnitləşməsinin (H = 50 kOe-ə qədər maqnit sahəsində) temperatur 2 ≤ T ≤ 400 K intervalında ölçmələrin nəticələri
tədqim edir. Ölçmə nəticələri qarşılıqlı təsirlərin antiferromaqnit təbiətindəki "klaster" kimi (Cu - Te –Fe = Te), həmçinin 2D
müstəvidə nanohissəciklər kimi davranan Cu + 2 və Fe + 2 kationlarının "artığını" göstərir. H ≤ 1000 Oe Dəmir atomlarının
effektiv maqnit momenti Meff > 1.3 μB və 1.0 ≤ H ≤ 50 kOe maqnit sahəsində Meff > 2.0 μB olur.
Maqnitlənmə izotermalarında (histerezis) M (H) 2, 4, 100 və 300 K temperaturlarda, Dəmir və Misin nizamsız bir maqnit
quruluşunun əmələ gəlməsi zamanı maqnit qarşılıqlı təsirlərin ilə əlaqəli qalıq maqnitləşmələr müşahidə olunur. TN = 65K-də
antiferromagnetik olacaq yerləşdirilən "klasterlır", Tg = 65K-dəki spin-şüşə vəziyyəti ilə üst-üstə düşür (Tg - donma
temperaturudur). Bu nəticələri CuFeTe2-nin maddəsinin Mossbauer spektrləri ilə yaxşı bir şəkildə uyğun gəlir.
Açar sözlər: maqnit qavrayıcılığı, frustrasiya, spin-şüşə vəziyyəti, maqnitlənmə izotermi (histerezis).
S. Q. Abdullayev, E. Ş. ÖMƏROVA
HİQQS BOZONUN SUPERSİMMETRİK ZƏRRƏCİKLƏRƏ PARÇALANMALARI
Minimal Supersimmetrik Standart Model çərçivəsində 𝐻, ℎ, 𝐴 və 𝐻 ± Hiqqs bozonların supersimmetrik zərrəciklərə –
çarcino cütünə 𝐻(ℎ; 𝐴) ⇒ 𝜒𝑖− 𝜒𝑗+ ; neytralino cütünə 𝐻(ℎ; 𝐴) ⇒ 𝜒𝑖0 𝜒𝑗0 ; çarcino – neytralino cütünə Н± ⇒ 𝜒𝑖± 𝜒𝑗0 və skalyar
fermion cütünə 𝐻(ℎ; 𝐴) ⇒ 𝑓̃𝑖 𝑓̃𝑗̅ , Н± ⇒ 𝑓̃𝑖 𝑓̃𝑗′̅ parçalanma kanalları öyrənilmişdir. Bu parçalanma enləri üçün riyazi ifadələr
müəyyən edilmişdir, eləcə də çarcino və neytralinonun uzununa polyarlaşma dərəcəsi və parçalanma eninin Hiqqs bozonun
kütləsindən asılılıqları öyrənilmişdir.

V. H. Agayev
KİMYƏVİ TƏMİZLƏNMİŞ VƏ NATRİUMLA AŞQARLANMIŞ TRİGONAL SELEN
ƏSASINDA ELEKTROGRAFİYA LAYLARININ FOTOELEKTRİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Kimyəvi təmizlənmiş və natriumla aşqarlanmış trigonal selen əsasında elektrografiya layları hazirlanmışdır. Məlum olmuşdur
ki, natrium aşqarı layın fotoelektrik xassələrini xeyli yaxşılaşdırır.
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