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İONLAŞMA ŞÜALANMASININ YARIMKEÇİRİCİLƏRİN
PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİ
H.S. ƏLİYEV, E.Ə. KƏRİMOV*
Azərbaycan Texniki Universiteti, H. Cavid pros. 25, AZ 1073
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azadlıq pr. 16/21, AZ 1010*
e-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru
Yarımkeçiricilərin həcmində yaranan defektlər sərbəst yük daşıyıcıların n konsentrasiyasının, μ yürüklüyünün, τ yaşama
müddətinin və L diffuziya uzunluğunun dəyişməsinə gətirir. Yarımkeçiricilərin həcmində qeyri-əsas yükdaşıyıcıların yaşama
müddəti əsasən birbaşa zona-zona rekombinasiyası ilə deyil, qadağan zonasında yerləşən tələlərin energetik səviyyələri ilə
təyin olunur. Radiasiya defektlərinin yaranması yarımkeçiricinin qadağan zonasında dərin energetik səviyyələrin formalaşmasına gətirir ki, bu da həcmi rekombinasiyanın sürətini artırır və deməli, qeyri-tarazlıq vəziyyətində olan yük daşıyıcı cütlərin
yaşama müddətini azaldır.
Açar sözlər: sürətlənmiş ionlar, lokal enerji, hədəf, ion bombardmanı, neytral atom, səpilmiş ionlar.
UOT: 621.383.5
PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx

Elektron cihazların parametrlərinin nominal qiymətləri yalnız onların müəyyən istismar şəraitində reallaşa bilər. Elektron cihazların istismarı müəyyən tələblər və standartlar – elektron cihazların tətbiq olunması
haqqında göstərişlər və cihazların konkret sinfi üçün
olan göstərişlər əsasında həyata keçirilməlidir.

materialda yaşama müddəti bir-iki dominantlıq edən rekombinasiya mərkəzləri ilə təyin olunur: əgər rekombinasiya mərkəzlərinin konsentrasiyası tarazlıqda olan
yük daşıyıcıların konsentrasiyası ilə müqayisədə kifayət qədər azdırsa, nəzəri hesablamalar göstərir ki, bir
dominantlıq edən səviyyə halında yük daşıyıcıların τ
yaşama müddəti rekombinasiya mərkəzlərinin öz növbəsində şüalanmanın inteqral selinə düz mütənasib olan
Nr konsentrasiyası ilə tərs mütənasibdir [1-3]. Deməli,
şüalanma zamanı yük daşıyıcıların yaşama müddətinin
tərs qiymətinin

1
1 1
∆( ) = −
𝜏
𝜏 𝜏0
dəyişməsi rekombinasiya mərkəzlərinin Nr konsentrasiyası və ya Ф ionlaşdırıcı zərrəciklər selinin inteqral
sıxlığı ilə mütənasibdir (burada, τ0 və τ uyğun olaraq
şüalanmadan əvvəl və sonra qeri-əsas yük daşıyıcıların
yaşama müddətidir):
1

∆ (𝜏 ) = 𝐾𝜏 Ф,

(1)

burada, Kτ – əsas yük daşıyıcıların konsentrasiyasından,
radiasiya mərkəzlərinin yaranma sürətindən və onların
elektronlarla dolma dərəcəsindən asılı olan qeyri-əsas
yükdaşıyıcıların yaşama müddətlərinin radiasiya dəyişilməsi əmsalıdır.
Beləliklə, Ф-nin artması ilə yaşama müddəti azalır,
1

yaşama müddətinin tərs qiymətinin ∆ ( ) dəyişməsi
𝜏
artır ki, bu da xüsusi müqaviməti ρ ~ 100 Om·sm olan
n–Si üçün şəkil 1-də göstərilmişdir. 1 əyrisi - γ – kvantlarla; 2 əyrisi – enerjisi Ee = 2,5 MeV olan elektronlarla;
3 əyrisi - Ee = 30 MeV olan elektronlarla; 4 əyrisi isə sürətli neytronlarla şüalanmanın yaşama müddətinə təsirini müəyyən edir.
Yük daşıyıcıların yürüklüyünə radiasiyanın təsirinin tədqiqinin eksperimental nəticələrinin analizi göstərir ki, yürüklüyün müşahidə olunan dəyişikliyi yalnız
şüalanma nəticəsində yaranan ionlaşmış atomlardan

Şəkil 1. İonlaşdırıcı zərrəciklər selinin Ф inteqral sıxlığının yaşama müddətinin əks qiymətinin dəyişməsindən asılılığı.

Radiasiyanın təsiri ilə şərtlənən yarımkeçirici materialların kristal qəfəsinin defektlərinin xarakteri digər
defektlərdən kəskin fərqlənmir. Yarımkeçiricinin qadağan olunmuş zonasında bir çoxları rekombinasiya səviyyəsi olan çoxlu sayda səviyyələrin yaranmasına baxmayaraq, eksperimentlərin göstərdiyi kimi, şüalanan
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deyil (şəkil 2-də 4, 5, 6 əyrilərinin azalan sağ budaqları)
həm də atomların sürüşmə effekti ilə meydana çıxan fononlardan səpilmə ilə (şəkil 2-də 4, 5, 6 əyrilərinin artan
sol budaqları və 2, 3 əyriləri) şərtlənir [4].
2 və 4 əyriləri uyğun olaraq, ФN = 1,6∙1014 sm-2 və
ФN = 3,3∙1015 sm-2 intensivlikli neytronlar, 3 əyrisi
Фe=1015 sm-2 intensivlikli, 5, 6 əyriləri uyğun olaraq
Фpr = 1014 sm-2, Фpr = 6∙1014 sm-2 intensivlikli və
Epr=660 MeV enerjili protonlar seli ilə şüalandıqda
alınmışdır. Aşağı temperaturlarda şüalanma zamanı yürüklüyün nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması (1/T-nin

böyük qiyməti) başlanğıc vəziyyətlə müqayisədə ion
laşmış atomların və atom komplekslərinin meydana
çıxması ilə şərtlənir. Radiasiya tərpənməz yüklü zərrəciklərin sayını artırır ki, bu da sərbəst yükdaşıyıcıların
ionlarla kulon toqquşmasının ehtimalının artmasına və
uyğun olaraq yürüklüyün azalmasına gətirir. Şüalanma
selinin yarımkeçiricinin maddəsi ilə qarşılıqlı təsirinin
fiziki mexanizmləri müxtəlif təbiətə malik olduqlarından, kəmiyyət və keyfiyyət baxımından kifayət qədər
fərqlənə bilərlər (cədvələ nəzər sal) [5].

Şəkil 2. Radiasiyanın yük daşıyıcıların yürüklüyünə təsiri.

Cədvəl.
Maddənin 1 sm3-da sürüşmüş atomların sayının şüalanmanın növü və enerjisindən asılılığı.
Material
Silisium E = 12,9 eV
Germanium E = 14,5 eV

Neytronlar
En = 2 MeV
42
62

Protonlar
Ep = 2 MeV
Ep = 5 MeV
341
148
482
213

Şəkil 3. Silisiumda yük daşıyıcıların yürüklüyünün dəyişməsi.

4

Elektronlar
Ee = 2 MeV
2,8
1,2
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Şəkil 4. Neytronlarla şüalandıqda düz cərəyanların qiymətlərinin geniş diapazonunda VAX.

Şəkil 5. Düz gərginliyin dəyişməsi.

Şüalanma selinin hər bir tipi üçün silisiumda yürüklüyün dəyişməsi müxtəlif olacaqdır. Şəkil 3-də bu
aydın şəkildə verilmişdir (1 əyrisi γ – kvantlar, 2 əyrisi
10 MeV enerjiyə malik elektronlar, 3 əyrisi sürətli
neytronlar).
Silisiumda sərbəst yük daşıyıcıların konsentrasiyasının dəyişməsi aşqarlanmanın o qədər də böyük olmayan səviyyəsində və ФN>1014 neytron/sm2 neytronlar seli ilə şüalandıqda daha güclü surətdə baş verir.
Hazırda düzləndirici diodlarda radiasiya effektləri
daha ətraflı öyrənilmişdir. Silisium diodlarında kifayət
qədər böyük enerjiyə malik istənilən növ ionlaşdırıcı
şüalanmanın təsiri zamanı onun tərs keçiriciliyin artması və düz keçiriciliyin azalması ilə əlaqədar olan ventil

xassələri deqradasiyaya uğrayır. Deqradasiya sürəti
əsasən bazanın W eni, onun ρB xüsusi müqaviməti və
düz cərəyanın Id qiyməti ilə təyin olunur. Bundan əlavə, nəzərəçarpacaq dərəcədə təsiri şüalanma enerjisi,
aşqarların emitter oblastında konsentrasiyası, konsentrasiyanın qradiyenti və bazada deşiklərin τp yaşama
müddəti göstərir (elektron keçiriciliyə malik baza
üçün). Bir çox hallarda silisium diodlarında şüalanma
zamanı ən böyük dəyişikliyə VAX-ın düz budağı uğrayır. Ona görə də, diodların radiasiya dayanıqlığını düz
cərəyanın verilmiş Id qiymətində Ud düz gərginliyin ikiqat artması üzrə qiymətləndirirlər.
Şüalanma zamanı VAX-ın dəyişməsini təyin edən
yarımkeçiricilərin əsas elektrofiziki parametrləri τp, N,
5
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ρB və W-dir. Müxtəlif şüalanma növləri zamanı Id-nin
qiymətlərinin geniş diapazonunda diodun bazasında
deşiklərin N, ρB və W parametrlərinin funksiyası olan τp
yaşama müddətinin dəyişməsi (1) düsturu ilə qiymətləndirilə bilər [6].
Neytronlarla şüalanma zamanı silisium diodların
düz cərəyanlarının qiymətlərinin geniş diapazonunda
VAX və Ud düz gərginliyin dəyişməsi uyğun olaraq
şəkil 4 və 5-də verilmişdir.
Şəkil 4-də 1 əyrisi ФN = 0 olduğu zaman yəni, şüalanma olmadıqda, 2 əyrisi isə ФN = 4·1014 neytron/sm2
olduqda alınmışdır. Şəkil 5-də ФN = 0 olduğu zaman

Ud0 – düz gərginlikdir, 1 və 2, 3 və 4 əyriləri arasında
qalan oblastlar isə müxtəlif aşqarlar üçün (məsələn, B,
Al) Ud/Ud0 qiymətindən kənaraçıxmaları göstərir. Aşqar qismində Bor istifadə olunan diodlar alüminium istifadə olunan diodlardan daha böyük radiasiya dayanıqlığına malikdirlər.
Yüksək temperaturlarda diodların şüalanması radiasiya defektlərinin qismən termik emal olunması nəticəsində onların xassələrinin kifayət qədər az dəyişilməsinə səbəb olur. Müxtəlif tip diodlara şüalanmanın
təsiri şəkil 6-da verilmişdir.

Şəkil 6. Şüalanmanın müxtəlif tip diodlara təsiri.

Burada 1 və 2 əyriləri müxtəlif marka düzləndirici
3 və 4 əyriləri isə impuls diodlarının şüalanması zamanı
alınmışdır. Diodda ФN = 0 olduğu zaman Ud0 düz
gərginlikdir.

əsas yük daşıyıcıların konsentrasiyasının dəyişməsini
isə nəzərə almamaq olar. Belə ki, p+ - n keçidi üçün
Na>>ND olduğundan, şüalanma zamanı keçidin qalınlığının artması əsasən baza tərəfdə baş verir. Bundan əlavə, keçiddə aşqarların kifayət qədər böyük konsentrasiya qradiyentlərinin olması ona gətirir ki, şüalanma zamanı sərbəst yük daşıyıcıların konsentrasiya qradiyentlərinin və, deməli, keçiddən axan cərəyanların nəzərəçarpacaq dəyişilməsi müşahidə oluna bilir.
ρB = 2,5 Om·sm xüsusi müqavimətə malik silisium diodlar üçün Uəks = 300 V olduqda jəks əks cərəyan
sıxlığının neytron selindən asılılığı şəkil 7-də verilmişdir. 1 əyrisi t = 18C; 2 əyrisi isə t = 100С temperaturlarda alınmışdır. Şüalanma zamanı keçidin eninin dəyişməsi aydın məsələdir ki, çəpər tutumunun da dəyişməsinə gətirəcəkdir.
NƏTİCƏ
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq şüalanma zamanı yarımkeçiricilərin səthində gedən prosesləri aşağıdakı kimi klassifikasiya edə bilərik:
- səthi rekombinasiyanın sürətini artıran yeni sürətli
səthi halların yaranması;
- səthi halların yükünü və səthi potensialın qiymətini
dəyişən, tələlər tərəfindən şüalanma nəticəsində generasiya olunan yük daşıyıcıların tutulması və ya səthi
halların həyəcanlanması;
- yarımkeçirici əsasında yaradılmış cihazın korpusunda
qazın ionlaşması və səthi potensialın dəyişməsini şərtləndirən yüklənmiş ionların kristalın səthinə çökməsi.

Şəkil 7. jəks əks cərəyan sıxlığının neytron selindən asılılığı.

Radiasiyanın silisium diodlarının VAX-ının əks
budaqlarına təsiri əsasən p–n keçiddə baş verən proseslərlə təyin olunur. Şüalanma p–n keçidin yaxınlığında
kompensə olunmamış aşqarların effektiv paylanmasını
dəyişir yəni, keçidin qalınlığına təsir edir. Bu onunla
əlaqədardır ki, şüalanma zamanı baza oblastında yük
daşıyıcıların effektiv konsentrasiyası dəyişir. Emitterdə
______________________________
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H.S. Aliyev, E.A. Kerimov
THE EFFECT OF IONIZING RADIATION ON THE PARAMETERS OF SEMICONDUCTORS
Defects appearing in the volume of semiconductors lead to a change in the concentration of free charge carriers n, their
mobility μ, lifetime τ and diffusion length L. The lifetime of minority charge carriers in the volume of semiconductors is often
determined not by direct zone-zone recombination, but by the energy levels of traps, located in the forbidden band. The
appearance of radiation defects leads to the formation of deep energy levels in the forbidden band of the semiconductor, which
increases the rate of bulk recombination and, correspondingly, decreases the lifetime of pairs of nonequilibrium charge carriers.

Х.С. Алиев, Э.А. Керимов
ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
Возникающие дефекты в объеме полупроводников приводят к изменению концентрации свободных носителей
заряда n, их подвижности μ, времени жизни τ и диффузионной длины L. Время жизни неосновных носителей заряда в
объеме полупроводников чаще всего определяется не прямой рекомбинацией зона-зона, а через энергетические уровни ловушек, расположенные в запрещенной зоне. Возникновение радиационных дефектов приводит к формированию
глубоких энергетических уровней в запрещенной зоне полупроводника, что увеличивает скорость объемной рекомбинации и, соответственно, уменьшает время жизни пар неравновесных носителей заряда.
Qəbul olunma tarixi: 22.09.2020
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FURYE ÇEVİRİCİ İNFRAQIRMIZI SPEKTROSKOPİYA VASİTƏSİLƏ MİOMA
XƏSTƏLƏRİNİN QAN PLAZMASININ KLASSİFİKASİYASI
A.H. AYDƏMİROVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Biofizika İnstitutu
AZ-1141, Bakı ş., Z.Xəlilov küç.,117
Bu işdə mioma xəstəliyinin diaqnozu üçün Furye Çevirici İnfraqırmızı (FÇİQ) spektroskopiyanın istifadəsinin mümkünlüyü nəzərdən keçirilmişdir. Təcrübədə 50 nəfər qadından toplanmış venoz qan nümunələri sağlam (27 nəfər) və xəstə (23
nəfər) qruplara bölünmüşdür. İnfraqırmızı oblastın 3060 sm-1, 3280 sm-1, 1730 sm-1, 1450 sm-1,940 sm-1, 800sm-1 dalğa ədədləri
ətrafında xəstə və sağlam nümunələr arasında əhəmiyyətli fərqlər müşahidə edilmişdir. Xəstə və sağlam nümunələrin təsnifatını
piklərin intensivliyi və sürüşməsindəki fərqlərə görə vermək mümkün olmuşdur. Müşahidə olunan spektral dəyişikliklərin
mümkün molekulyar interpretasiyası verilmişdir.
Açar sözlər: mioma, qan plazması, spektral marker, FÇİQ (Furye Çevirici İnfraqırmızı) Spektroskopiya
PACS: 87.64.Je

sandan (yaş həddi 25-66) venoz qan nümunələri toplanmışdır. Laxtalanmanın qarşısının alınması məqsədilə
toplanmış qan nümunələri EDTA tərkibli sınaq şüşələrinə toplanmışdır. Plazma bütöv qan nümunələrindən
10 dəqiqə ərzində 10000 dövr/dəq olmaqla sentrifuqa
vasitəsilə əldə edilmişdir. Bu zaman qanı təşkil edən digər elementlər eritrositlər, leykositlər, trombositlər
çökdürülərək supernatant hissədə yerləşən plazma nümunələri ölçməyə qədər 4C temperaturda (24 saat ərzində) saxlanılmışdır. Barmaq ucundan götürülmüş qan
az invaziv sayılsa da onun hüceyrəarası maye ilə qarışması təcrübə zaman artefaktların yaranmasına yol aça
bildiyi üçün bu üsuldan istifadə edilməmişdir.

GİRİŞ
Mioma uşaqlıq borusunun hamar əzələ toxumasından meydana gələn, qadınlarda geniş yayılmış və
əsasən xoşxassəli şiş xəstəliklərindən biridir [1-3]. Bu
xəstəlik nəticəsində əmələ gələn fəsadlar uşaqlıq borusunda həddindən artıq qanaxmalar, anemiya, vaxtından
erkən hamiləlik pozulmalarına, doğuş vaxtı üzləşən
problemlərə, sidik qaçırması kimi hallara gətirib çıxara
bilər. Xəstəliyin əsas risk faktorları piylənmə, tütün istifadəsi, iltihabi proseslər və sair hesab edilir [4, 1].
Tibb sahəsində çoxlu sayda diaqnostik yanaşmalar biomarkerlər vasitəsilə aparılır [5]. Biomarkerlər
biokimyəvi, metabolik, spektroskopik və s. tədqiqatlarda təyin oluna bilər. Xəstələrin diaqnostikasında qeyriinvaziv (və ya minimal invaziv) metodların yaradılmasının mühüm əhəmiyyəti var. Qeyri-invaziv metodlarda
əsasən biomarkerlər insan bədəni tərəfindən ifraz olunmuş maye və maye tərkibli maddələrdə müəyyən olunur və diaqnostik vasitə kimi istifadə edilir. Venoz qanın alınması minimal invaziv hesab olunur və ondan
alınan qan plazması çox hallarda diaqnostik məqsədlər
üçün informativ olur. Raman Spektroskopiyası, Furye
Çevirici İnfraqırmızı Spektroskopiya kimi metodlarda
bu tip markerlər spektral markerlər (“spektral barmaqizi piklər”) adlandırılır [6].
Bu işdə mioma xəstələrinin qan plazmasının sağlam qrupdan fərqlənən spektral xüsusiyyətləri tapılmışdır ki, bunların da diaqnostik məqsədlər üçün istifadəsinin mümkünlüyü göstərilmişdir. Plazma çoxsaylı birləşmələrdən ibarətdir ki, bunlar insan orqanizminin fizioloji vəziyyətini əks etdirir. Bu yöndə güclü və geniş
yayılan metodlardan biri hesab edilən FÇİQ spektroskopiyanın qan plazmasına tətbiqi zülalların ikinci quruluşu, nukleid turşuları, karbohidratlar, lipidlər və
funksional qruplar haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir [7, 8].

Furye Çevirici İnfraqırmızı Spektroskopiya.
Bu işdə aparılmış ölçmələr Almaniyanın “Bruker”
şirkətinin istehsalı olan (VERTEX 70VXSA) spektrometri vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Ölçmələr zamanı
termostatlı BioATR (ZnSe) aksessuarlarından istifadə
olunmuşdur. Ölçülər 20C temperaturunda aparılmışdır. Ölçü nümunəsinin həcmi təqribən 5 L olmuşdur.
Nümunələrin və suyun temperaturunun dəqiq olması
üçün, hər bir nümunə ən azı 10 dəqiqə termostatda qaldıqdan sonra ölçülərə başlanmışdır.
Ölçmələr qan plazması üçün daha informativ olan
orta-infraqırmızı (400-4000sm-1) oblastda aparılmışdır.
Cihazın ayırdetmə qabiliyyəti 4 sm-1 və hər bir nümunə
üçün tətbiq edilən skanların sayı 512 seçilmişdir.
Tədqiq edilən plazma nümunələri maye təbiətli
olduğundan, çəkiliş zamanı plazmanı təşkil edən informativ, vacib birləşmələrdən başqa eyni zamanda bu birləşmələrin dəqiq görünməsini əngəlləyən suya məxsus
olan piklərin üstünlüyü də aydın şəkildə nəzərə çarpır.
Bu səbəbdən tədqiq olunun mayenin spekrindən suyun
spektrinin çıxılması vacibdir. Çıxma zamanı xüsusi
diqqət edilən bölgə (2000-2370sm-1) hesab edilir ki, bu
hissədə maksimum hamarlığın əldə olunması mütləqdir. Spektral çıxılma zamanı artefaktlardan azad olmaq üçün temperaturun nümunələr və su üçün dəqiq
olması çox vacib şərtlərdən biridir.
Ölçmə zamanı alınan spektlərin baza xətləri heç
vaxt ideal olmur. Buna səbəb olan amillər spektr çəkildikdən sonra baza xəttinin sıfırdan aşağı düşməsi, cihaz

MATERİALLAR VƏ METODLAR
Nümunələrin hazırlanması.
Kliniki olaraq mioma diaqnozu qoyulmuş 23 nəfər xəstədən (yaş həddi 50-60 ) və 27 nəfər sağlam in-
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daxilində temperaturla bağlı dəyişikliklərin olması və
eləcə də, spektrometrin qidalandığı elektrik xəttində
gərginlik fluktuasiyalarının olmasıdır. Bunun üçün hər
bir spektrin baza xətti korreksiya edilir və sonra analiz
üçün informativ olan “barmaqizi”(500-1800sm-1) və
“lipid” (2500-3800sm-1) zonalarına bölünür. Yekun
olaraq hər bir spektral hissə spektrin sahəsinə görə normallaşdırıldıqdan sonra bu regionlar birləşdirilərək tam
spektr halına gətirilir.

qrup daxilində spektral piklərin amplitudları dəyişkəndir. Səciyyəvi olaraq, 806 sm-1, 941 sm-1 1044 sm-1,
1453 sm-1, 1737 sm-1 hissələrdə mioma xəstələrinə aid
olan piklərin amplitudu sağlam insanlara nəzərən böyük olsa da, 1312 sm-1, 1398 sm-1, 2856sm-1, 2928sm-1,
3280sm-1 və 3453sm-1 hissələrdə isə daha kiçik amplituda malikdir. Amplitud nisbətlərində olan bu fərqlərə
baxmayaraq 1082sm-1, 1169sm-1, 1249sm-1, 1552 sm-1,
1644 sm-1, 2876 sm-1, 2955 sm-1, 3061 sm-1 dalğa ədədlərində sağlam qrupla müqayisədə piklərin amplitudlarında dəyişiklik müşahidə olunmamışdır.
Şəkil 2- də spektraltı sahə normallaşmasına əsasən “barmaqizi” hissəsi üçün sağlam-xəstə fərq spektri
göstərilmişdir. Fərq spektrinin standart kənaraçıxma
sahəsi (boz sahə) hüdudlarından xaricdə olan hissəsi
əhəmiyyətli fərq hesab oluna bilər. Yəni, bu fərq nizamsız kənaraçıxma nəticəsində əmələ gəlməyib. Şəkil
2-dən göründüyü kimi, fərq spektrində bəzi hissələr xüsusilə 1657-1539sm-1(zolağı Amid I və Amid II), 7501049 sm-1 (anti A-spiral konformasiyası, karetenoid)
boz sahənin hüdudlarından kənara çıxmışdır. Bu regionlar xəstənin sağlam insanın spektri ilə müqayisədə
informativ olduğunu nümayiş etdirir.
Eləcə də, analoji vəziyyət şəkil 3-də təsvir edilmiş
“lipid” spektal hissənin 3000-3230sm-1 və 28482930sm-1 oblastlarında da müşahidə olunmuşdur. Təsvirə (şəkil 3) əsasən 3000-3230sm-1 oblastı C2 aromatik
uzanma, Amid II qrupunun Fermi-gücləndirilmiş overtonunu və 2848-2930sm-1 zolağı isə CH3-ün simmetrik
uzanması və C-H uzanma üçün səciyyəvidir. Buradan
da belə nəticəyə gəlmək olar ki, bəzi FÇİQ spektral
hissələr mioma xəstələri üçün ilkin diaqnostik vasitə
kimi istifadə edilə bilər.

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏ
Sağlam və xəstə (mioma) qrupa aid insanların
plazma nümunələrinin ortalanmış FÇİQ spektrləri şəkil 1-də verilmişdir. “Materiallar və metodlar” hissəsində qeyd edildiyi kimi, bütün spektrlər “barmaqizi”
(500-1800sm-1) və “lipid” (2600-3800sm-1) zonalarına
bölünüb, spektral sahələrinə görə normallaşdırılır və
sonra bir tam spektr halında birləşdirilir. Tədqiq olunan
bütün plazma nümunələrinin FÇİQ spektrlərinin normallaşdırılması sağlam və xəstə qruplar üçün ayrı-ayrılıqda aparılmışdır. Təsvirlərdən göründüyü kimi, spektral diapazon boyunca hər iki qrupu xarakterizə edən
bəzi piklər həm amplitud, həm də pikin dalğa ədədinə
görə fərqlənirlər. Hər iki qrup üçün nəzərə çarpacaq
fərqlər 3280 sm-1, 3060 sm-1, 1730 sm-1 1450 sm-1,
940 sm-1, 800 sm-1 dalğa ədədləri ətrafındadır. Qeyd
edilən hissələrdən başqa digər dalğa ədədlərində hər iki
qrup üçün plazma nümunələrinin ortalanmış FÇİQ
spektrlərindəki pik intensivliyindəki fərqlər aydın nəzərə çarpır. Cədvəldə həm amplitud, həm də piklərin
dalğa ədədinə görə dəyişiklikləri təqdim olunmuşdur.
Verilən xarakteristikalardan göründüyü kimi, hər iki

Şəkil 1. Sağlam və xəstə qrup plazma nümunələrinin FÇİQ spektrləri.
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Cədvəl.
Sağlam və xəstə insanların qan plazmalarının FÇİQ spektrlərində xəstəlik klassifikasiyası üçün
vacib olan piklərin təsviri.
Pikin
vəziyyəti
(Sağlam)
( sm-1)

Pikin
Pik
vəziyyəti intensivliyindəki
Mioma
fərqlər*
( sm-1)

800
932
1043
1078

809
927
1044
1078

1169
1249
1308

1169
1249
1319

1398
1458
1552
1644
1732
2854
2876
2926
2955
3061

1398
1456
1548
1644
1737
2856
2876
2928
2955
3068

3281
3456

3289
3448

Spektral piklərin təyinatı

İstinadlar

C3 endo (anti-A-spiral konformasiyası)
Karotenoid
Karotenoid
Simmetrik uzanan fosfat (PO2), RNT-də Fosfat I. Qlikogenin
olmadığı şəraitdə sağlam qrupda DNT
as CO-O-C
Amid III qrupunun kollogen zülallarının komponentləri
Asimmetrik uzanan PO2 (fosfat) Amid III qrupunun kollogen
zülallarının tərkib hissələri
Simmetrik deformasiya CH3
Asimmetrik metil deformasiyası
Amid II
Amide I (amid C550-nin əsasən uzanan vibrasiya C550-nin udulması)
Yağ turşusu efirinin udma zolağı
C-H uzanma
s CH3
C-H uzanma
C-H uzanma
C2 aromatik uzanma; Amid II qrupunun Fermi-gücləndirilmiş
overtonu
O-H simmetrik uzanma; Amid A-(N-H) uzanma rejimləri
O-H simmetrik uzanma

[9]
[10]
[9]
[11]- [15]
[10]
[11]
[9]
[9]
[9]
[9], [10]
[9], [10]
[9]
[9]
[9], [10]
[9], [10]
[9]
[9], [11]
[9], [11]
[9]

*-miomanın sağlama olan nisbəti
, , sağlam qrupa nəzərən amplitudda artma, azalma və heç bir dəyişiklik olmayan halları nümayiş etdirən
simvollardır.

Şəkil 2.“Barmaqizi”spektral zolağı üçün sağlam-xəstə fərq sspektri. Qara xətt- sağlam-xəstə fərq spektri, boz sahəsağlam-xəstə fərq spektrinin standart kənaraçıxması.
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Şəkil 3.“Lipid”spektral zolağı üçün sağlam-xəstə fərq spektri. Qara xətt- sağlam-xəstə fərq spektri; boz sahə- sahəsağlam-xəstə fərq spektinin standart kənaraçıxması.

edilmiş fərq spektrlərinin bəzi hissələri standart kənaraçıxmanın hüdudlarından xaricdə qalmasına əsasən xəstəliyin təyinində ilkin diaqnostik marker kimi istifadə
edilə bilər.

YEKUN

Təcrübi nəticələrdən göründüyü kimi, spektral
markerlərdən istifadə etməklə FÇİQ spektroskopiyası
metodunun insan qanı plazmasına tətbiqi ilə mioma
xəstələrini sağlam insanlardan ayırmaq mümkün ol- MİNNƏTDARLIQ
muşdur. Bu markerlər tədqiq edilən obyektin tərkibində
olan müxtəlif birləşmələr haqqında dolğun informasiya
Bu iş Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
verir. Hər iki qrupu xarakterizə edən spektral piklər proqramı çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Müəllif
həm amplitud, həm də dalğa ədədinə görə diapazon FÇİQ spektrlərin çəkilməsində göstərilən dəstəyə görə
boyunca müxtəlif hissələrdə müşahidə olunmuşdur. AMEA-nın Fizika İnstitutuna öz minnətdarlığını bildiUyğun olaraq, hər bir qan plazması nümunəsindən əldə rir.
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A.H. Aydemirova
BLOOD PLASMA CLASSIFICATIONH OF MYOMA PATIENTS
USING FTIR SPECTROSCOPY
In this study the possibility of using Fourier Transform Infrared(FTIR) spectroscopy is examined for the diagnosis of
myoma. Venous blood samples are taken from 50 women and divided into healthy (27 people) and sick (23 people) groups.
Significant differences for sick and healthy samples are observed in the spectral sections of 3060 cm -1, 3280 cm-1, 1730 cm-1,
1450 cm-1, 940 cm-1, 800 cm-1. It allows classifying the sick and healthy samples according to the differences in peak intensities
and slidings. A possible molecular interpretation of the observed spectral changes is given.

А.Г. Айдемирова
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАЗМЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ МИОМА С
ПОМОЩЬЮ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ФУРЬЕ
В данном исследовании рассматривалась возможность использования инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (ИФП) для диагностики миомы. Образцы венозной крови были взяты у 50 женщин и разделены на
группы здоровых (27 человек) и больных (23 человека). Существенные различия для больных и здоровых образцов
наблюдались в спектральных сечениях 3060 см-1, 3280 см-1, 1730 см-1, 1450 см-1, 940 см-1, 800 см-1, что позволило
классифицировать больные и здоровые образцы по разнице в пиковых интенсивностях и скольжениях. Дана возможная молекулярная интерпретация наблюдаемых спектральных изменений.
Qəbul olunma tarixi: 30.09.2020
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MƏNFİ DİELEKTİRİK ANİZOTROPİYALI SMEKTİK A MAYE KRİSTALIN
ELEKTRO-OPTİK XASSƏLƏRİNƏ BaTiO3 HİSSƏCİKLƏRİNİN ÖLÇÜ
EFFEKTİNİN TƏSİRİ
A.R. İMAMƏLİYEV1, M.Ə. RAMAZANOV2, G.M. BAYRAMOV2,
Ş.Ə. HÜMBƏTOV2
AMEA-nın adına Fizika İnstitutu, Az-1143, Bakı, H.Cavid prospekti 131
2
Bakı Dövlət Universiteti, Аz1148, Z.Xəlilov küç. 23
e-mail: shirxan-humbatov@mail.ru

1

İşdə elektro-optik yuvacığın volt-lümen xarakteristikasının ölçülməsi metodu ilə submikron ölçülü (100-500 nm) seqnetoelektrik BaTiO3 hissəciklərinin mənfi dielektrik anizotropiyalı smektik A maye kristalda baş verən homeotrop-planar (Frederiks) keçidinə təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, BaTiO3 hissəcikləri (500nm) Frederiks keçidinin astana gərginliyini
~1,7 dəfə aşağı salır. Alınan nəticələrin polyarlaşmış seqnetoelektrik hissəciklərin yaratdığı lokal sahə konsepsiyası çərçivəsində izahı verilmişdir.
Açar sözlər: smektik A maye kristal, seqnetoelektrik hissəciklər, spontan polyarizasiya, dielektrik anizotropiya, dielektrik nüfuzluğu.
PACS: 77.84.Nh, 42.70.Df, 77.22.-d, 61.30.Gd, 61.30.-v, 64.70.M-, 78.15.+e, 83.80.Xz

rini arzu olunmaz istiqamətdə pisləşdirir, məsələn, maye kristalın şəffaflaşma nöqtəsini aşağı sürüşdürür [16].
Kolloiddə matris olaraq smektik maye kristal istifadə
olunduqda stabilizatora ehtiyac qalmır. Bunun səbəbi
odur ki, bir istiqamətdə translyasiya nizamının olduğu
smektik maye kristallarda özlülük çox böyük olur və bu
seqnetoelektrik hissəciklərin birləşərək çökməsinin
qarşısını alır. Digər tərəfdən, özlülüyün böyük qiyməti
smektik maye kristalda Frederiks effektinin yaddaşla
baş verməsinə səbəb olur ki, bu da onları informasiyanı
yazmaq və yadda saxlamaq üçün perspektivli
materiallar sırasına daxil edir. Bu üstünlüklərinə baxmayaraq smektik maye kristalda baş verən elektro-optik effektin astana gərginliyi nematiklərlə müqayisədə
təxminən bir-iki tərtib böyük olur. Smektik A maye
kristala BaTiO3 əlavə edildikdə, Frederiks effektinin
astana gərginliyi kəskin azalır [17].
Bu işdə mənfi dielektrik anizotropiyalı smektik A
maye kristala (C2 kommersiya markası) müxtəlif ölçülü BaTiO3 hissəcikləri əlavə etməklə onda baş verən
homeotrop – planar keçidinin astana gərginliyinin necə
dəyişilməsi exsperimental tədqiq olunmuşdur.

GİRİŞ
Displey sənayesinin ən vacib tələblərindən biri
maye kristalların idarəetmə gərginliyini aşağı salmaqdır [1-3]. Bu problemin bir həlli yolu maddi parametrlərin yaxşılaşdırılması (dilektrik nüfuzluğunun anizotropiyasını artırmaq, elastik sabitlərin qiymətini aşağı
salmaq və s.) üçün aparılan məqsədyönlü sintezdir. Digər daha səmərəli üsul isə maye kristala funksional zərrəciklər daxil etməklə onun maddi parametrlərini modifikasiya etməkdir. Məhz buna görə, elmi ədəbiyyatlarda son vaxtlar nematik maye kristalların kolloidlərinə
dair elmi araşdırmaların artması müşahidə olunur. Əyilə bilən displeylərdə istifadə olunan polimerdə dispersiya olunmuş maye kristallarda mikron ölçülü maye
kristal damcıları paylanmışdır [4]. Kolloidal maye kristal kompozitlərdə isə tərsinə, submikron ölçülü müxtəlif təbiətli (ferromaqnit, seqnetoelektrik, metal və s)
hissəciklər, həmçinin karbon nanoboruları, fullerenlər
maye kristal mühitdə dispersiya olunur [5-7]. Bu hissəciklərin hətta kiçik miqdarda maye kristala əlavə olunması sonuncunun xassələrində əhəmiyyətlı dəyişikliklər yaradır və bir çox hallarda keyfiyyətcə yeni effektlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Xüsusilə tərkibində az miqdarda seqnetoelektrik barium titanat (BaTiO3)
hissəcikləri olan nematik maye kristal kolloidlərdə maraqlı effektlər baş verir [8-10]. BaTiO3 hissəcikləri əlavə olunmuş 4-,4’-penticsianibifenil (5CB) maye kristalının izotrop fazasında yaddaşlı elektromexaniki effekt
müşahidə olunur [11]. Seqnetoelektrik nanohissəciklər
nematik maye kristalın dielektrik anizotropiyasını artırmaqla Frederiks effektinin (elektro-optik effektin) astana gərginliyini azaldır və sistem xarici elektrik sahəsinin işarəsinə həssas olur [12]. BaTiO3 hissəciklərinin
əlavə olunduğu 5CB maye kristalında Fredriks effekti
ən azı iki mərhələdə baş verir [13-15].
Nematik maye kristal əsasında kolloid hazırlayarkən seqnetoelektrik hissəciklərin aqreqasiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə kolloidə əlavə olaraq 1-2 % stabilizator (məsələn, olein turşusu) daxil edilir. Bir çox
hallarda olein turşusu maye kristalın maddi parametrlə-

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

EKSPERİMENT
Təcrübədə maye kristal olaraq geniş temperatur
intervalında (30.5°C–dən 71°C-ə qədər) smektik A fazasına malik olan 4-hekiloxsi 3-nitrobezoy turşusunun
4´-heksilokibenzoy turşusu götürülmüşdür.
Güclü eninə yönəlmiş nitrofenil qrupu maye kristalın böyük mənfi dielektrik anizotropiyasını yaradır:

 ||  4,2 ,    12,6 ,    ||     -8,4 .
Kolloidlərdə beş fərqli ölçüdə (100 nm, 200 nm,
300 nm, 400 nm və 500 nm) BaTiO3 hissəciklərindən
istifadə olunmuşdur. Təmiz BaTiO3 hissəciklərindən
ibarət tozun JEOL JSM7600F skanedici elektron mikroskopunda çəkilmiş təsvirləri göstərir ki, hissəciklər
kifayət qədər monodispersdir.
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Şəkil 1. C2 maye kristal molekulunun kimyəvi quruluşu və üçölçülü təsviri

Şəkil 2. BaTiO3 hissəciklərinin SEM görüntüsü (a-e); BaTiO3 hissəciyinin real təsviri (f).
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Şəkil 3. Saf smektik A maye kristal (a) və maye kristalda dispersiya edilmiş BaTiO3 hissəciyindən alınmış kolloidin SEM
mənzərəsi (b).
BaTiO3 hissəciklərinin satışını həyata keçirən US
Nano firmanın təqdim etdiyi texniki parametrlərə dair
məlumatlarda 100 nm ölçülü hissəciklər kubik kristal
qəfəsə malikdirlər, yəni onlarda spontan polyarizasiya
olmamalıdır. Digər hissəciklər (200nm, 300nm, 400nm
və 500 nm) isə tetraqonal kristal qəfəsə yəni spontan
polyarizasiyaya malikdirlər.
BaTiO3 hissəciklərinin smektik A maye kristalda
paylanması texnologiyası əvvəlki işlərdə təsvir olunmuşdur [15] və alınan kolloidləri SEM mənzərəsi təstiq
edir ki, hər hansı stabilizatordan istifadə olunmamasına
baxmayaraq hissəciklərin aqreqasiya dərəcəsi böyük
deyil, yəni paylanma kifayət qədər keyfiyyətli hesab
etmək olar (şəkil 3).
Maye kristalın və elektrooptik xassələrinin tədqiqi
elektrooptik yuvacığın köməyi ilə aparılır (şəkil 4).
Elektrooptik yuvacıq təbəqəli (sendviç) quruluşa malik
olub, bir-birindən dielektrik arakəsmə ilə ayrılmış, daxili səthi şəffaf və keçirici (nazik In2O3) təbəqə ilə örtülmüş iki parallel müstəvi şüşə lövhədən ibarətdir.
Homoetrop tekstura (maye kristalın molekulları
səthə perpendikulyar olur) almaq üçün keçirici təbəqənin üzərinə nazik oriyentant təbəqəsi çəkilir. Bu ekspe-

rimentdə oriyentant təbəqə olaraq polimid lakı istifadə
edilmişdir.
Ölçmələr 18 mkm qalınlıqlı elektro-optik yuvacıqda və 32±0,1°C temperaturda yerinə yetirilmişdir.
Temperaturun sabit saxlanmasında SYL-1512/TC-K3
termorequlyatorundan istifadə olunmuşdur. Homeotrop-planar keçidin astana gərginliyi optik mikroskopda vizual şəkildə təyin edilmişdir. 5B-34 sabit gərginlik
mənbəyindən elektro-optik yuvacığa verilən gərginlik
5 V addımla artırılır.
Müəyyən gərginlikdən başlayaraq qara fonda ağ
nöqtələr (rüşeymlər) yaranır və onlar böyüməyə başlayır. Rüşeymlərin yarandığı gərginlik homeotrop-planar keçidin astana gərginliyi olaraq götürülür. Dəqiqliyi artırmaq üçün fotodiod (SF-3) vasitəsi ilə elektrooptik yuvacıqdan keçən işığın gərginlikdən asılılıq qrafikindən (volt-lümen xarakteristikası) istifadə olunmuşdur.
Homeotrop-planar keçid müddəti verilmiş gərginlikdə yuvacığın optik reaksiyasından (işıqburaxmanın
zamandan asılılığından) tapılır. Bu asılılıq HANTEK
6022B rəqəmsal yaddaşlı osilloqrafının köməyi ilə
çəkilmişdir

Şəkil 4. Elektrooptik yuvacığın sxemi və real təsviri.
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Şəkil 5. Elektrooptik yuvacığın sxemi və real təsviri.

Şəkil 6. Homeotrop-planar keçid müddətinin gərginlikdən asılılığı.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ
Ölçmə nəticəsində alınan nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks etdirilmişdir:
Cədvəl 1.
Nümunə

U th ,V
 , san

Təmiz
SmA
230

SmA+BaTiO3
(100 nm)
220

SmA+BaTiO3
(200 nm)
180

SmA+BaTiO3
(300 nm)
160

SmA+BaTiO3
(400 nm)
145

SmA+BaTiO3
(500 nm)
135

1,6

1,3

0,18

0,22

0,28

0,35

Cədvəldəki verilənlər aşağıdakı kimi dəyərləndirilə bilər:
1) smektik A maye kristala BaTiO3 hissəciklərinin əlavə
olunması homeotrop-planar keçidin astana gərginliyini

aşağı salır və hissəciklərin ölçüsü böyüdükcə bu azalma
daha da güclənir;
2) 100 nm ölçülü hissəciklər istisna olmaqla BaTiO3
hissəcikləri homeotrop-planar keçidin müddətini kəskin azaldır. 200 nm ölçülü BaTiO3 hissəcikləri halında
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planar keçidin astana gərginliyi artmalıdır. Lakin eksperimental nəticələr bunun əksini deyir. Bu ziddiyyət
ya Parodi düsturunun kolloid halında tətbiq oluna bilmədiyi, ya da düsturdakı Wa kəmiyyətinin qiymətinin
kəskin azalması ilə bağlıdır. Bu Reznikovun [9] və başqalarının [12] irəli sürdüyü lokal sahə konsepsiyası ilə
izah oluna bilər.
Ədəbiyyatdan məlumdur ki, submikron ölçülü
BaTiO3 hissəcikləri xarici elektrik sahəsi olmadıqda
polidomen struktura malikdirlər və onlarda qalıq polyarizasiya çox kiçik olur. Xarici sahənin təsiri ilə bu hissəciklər, qismən də olsa, monodomen hala keçir [20].
Elektro-optik yuvacığa 100 V tərtibində gərginlik verdikdə bu hissəciklərin olduğu yaranan elektrik sahəsinin intensivliyi

bu effekt maksimum olur (9 dəfə) və hissəciklərin
ölçüsü artdıqca bir qədər zəifləyir.
Mənfi dielektrik anizotropiyasına malik smektik A
maye kristalda baş verən homeotrop – planar keçid xarici elektrik sahəsinin təsiri ilə təsadüfi defektlərdə
rüşeymlərin yaranması, onların böyüməsi və bir-birini
örtməsi şəklində başverir. Parodi nəzəriyyəsinə görə
bu keçidin astana gərginliyi [18]

U th2 

Wa d
2 0  l

(1)

düsturu ilə təyin olnur.
Burada l - maye kristal molekulunun uzunluğu, d –
elektrooptik yuvacığın qalınlığı,  - maye kristalın və
ya kolloidin dielektrik nüfuzluğunun anizotropiyası, Wa
- elastik eneji ilə disklinasiyaların və dislokasiyaların
yaranması ilə bağlı enerjilərin cəmidir. Qeyd edək ki,
disklinasiya dedikdə maye kristal molekullarının yönəlməsi ilə bağlı defektər (singulyarlıqlar), dislokasiya
dedikdə isə smektik layların periodikliyinin pozulması
ilə bağlı defektlər nəzərdə tutulur.
Əvvəlki tədqiqatlarda BaTiO3 hissəcikləri C2 maye kristalının dilektrik anizotropiyasının mütləq qiymətini azaldır [19]. Onda (1) düsturuna görə homeotrop-

p

Eext 

U
100 V
V

 10 6

5
d    2  10 m  5
m

tərtibində olur.
Bu sahə seqnetoelektrik BaTiO3 hissəciklərini polyarlaşdırmaq üçün kifayət edir. BaTiO3 hissəciklərininin
sferik formada olduğunu qəbul etsək, onların əldə etdiyi dipol momentini qiymətləndirmək olar:

4R 3
4  3  ( 107 m )3
C
 PS 
 0,1 2  4  10 22 C  m
3
3
m

Burada hissəciklərin radiusu 100 nm = 10-7m, spontan
polyarizasiya vektorunun modulu isə 0,1 C/m2 götürülmüşdür.
p dipol momentinə malik olan zərrəciyin ondan r
məsafədə yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi

E FNP 

4  10
4  3  10

11

(2)

E FNP 

(3)

p
40 r

3

( 3 cos 2   1 )

(4)

düsturu ilə təyin olunur.
Polyarlaşmış hissəciklərin oxu boyunca (θ = 0)
onların səthi yaxınlığında (r=0,5 mkm) bu sahənin
intensivliyi

22

 ( 5  10

7 3

)

 2  5  10

7

V
V
 50
m
mkm

(5)

alınır ki, bu da maye kristal molekullarını döndərmək planar keçidinin sürəti təmiz C2 maye kristalı ilə
üçün kifayətdir.
müqayisədə artır (keçid müddəti azalır).
Beləliklə məlum olur ki, BaTiO3+ C2 kolloidi haKeçid müddətinə təsir edən digər faktor planar
lında homeotrop-planar keçidinin astana gərginliyinin ərazilərin divarının böyümə sürətidir ki, xarici gərgintəmiz C2 smektik maye kristalı ilə müqayisədə az liklə astana gərginliyi arasındakı fərqdən (U-Uth) asıolması polyarlaşmış BaTiO3 hissəciklərinin yaratdığı lıdır: bu fərq nə qədər böyük olarsa, rüşeym divarının
lokal sahə ilə bağlıdır. Zərrəciklərin ölçüsü böyüdükcə böyümə sürəti bir o qədər böyük, keçid müddəti isə bir
(3) düsturuna görə, onun dipol momemti artır və səthi o qədər kiçik olar.
yaxınlığında yaratdığı lokal sahə də güclənir. Bu isə daBeləliklə, homeotrop haldan planar halakeçid
ha az gərginliklərdə homeotrop-planar keçidin yaran- müddəti BaTiO3hissəciklərinin sayından və yaratdıqlamasına səbəb olur (Cədvəl1).
rı lokal sahənin intensivliyindən asılıdır. Həcm payının
Yuxarıda qeyd olundu ki, elektro-optik yuvacıqda eyni bir qiymətində hissəciklərin ölçüsü kiçildikdə, bir
baş verən homeotrop-planar keçid müəyyən defektlər- tərəfdən, onların sayı artır və bu keçid sürətinə müsbət
dən rüşeym şəklində başlayıb boyüyür və proses bu əra- təsir edir, digər tərəfdən isə BaTiO3 hissəciklərinin yazilər bir-birini örtənə qədər davam edir. Aydındır ki, ratdığı lokal sahə zəifləyir və bu keçid sürətinə mənfi
keçid müddəti ilkin rüşeymlərin sayından və onların təsir edir. Cədvəl 1 göstərir ki, bu iki əks (rəqabətedici)
divarının böyümə sürətindən asılıdır.
faktorda dominant rolu birinci oynayır. 100 nm ölçülü
Smektik A maye kristala barium titanat hissəcik- BaTiO3 hissəcikləri halındakı istisna bu hissəciklərin
ləri əlavə etdikdə, rüşeymlərin sayı artır, çünki bu seqnetoelektrik xassəsinin zəif olmasıvə ya heç olmahissəciklər rüşeymlərin yarandığı defekt rolunu oyna- ması ilə bağlıdır.
yır. Ona görə də C2+BaTiO3 kolloidində homeotrop___________________________________
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A.R. Imamaliev, M.A. Ramazanov, G.M. Bayramov, Sh.A. Humbatov
THE INFLUENCE OF SIZE EFFECT OF BaTiO3 PARTICLES ON DIELECTRIC PROPERTIES OF
SMECTIC A LIQUID CRYSTALS WITH NEGATIVE DIELECTRIC ANISOTROPY
In this paper, the influence of submicron (100 - 500 nm) ferroelectric BaTiO3 particles on the voltage-lumen
characteristics of a homeotropic-planar transition (Fredericks transition) in smectic A liquid crystal with positive dielectric
constant anisotropy was studied by the capacitance-voltage characteristics measuring of the electro-optical cell. It is shown that
the addition of BaTiO3 particles at least 1,7 times reduces the threshold voltage of the Fredericks transition. The explanation
of the obtained results based on the concept of a local field of polarized ferroelectric particles is given.

А.Р. Имамалиев, М.А. Рамазанов, Г.М. Байрамов, Ш.А. Гумбатов
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ BaTiO3 ЧАСТИЦ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СМЕКТИЧЕСКИХ А ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АНИЗОТРОПИЕЙ
В данной работе влияние субмикронных (100-500 нм) сегнетоэлектрических частиц BaTiO3 на вольт-люменные
характеристики гомеотропно-планарного перехода (переход Фредерикса) в смектическом жидком кристалле с положительной анизотропией диэлектрической проницаемости исследовано методом электрооптической ячейки. Показано, что добавление частиц BaTiO3 по крайней мере в 1,7 раза снижает пороговое напряжение перехода Фредерикса.
Дается объяснение полученных результатов на основе концепции локального поля поляризованных сегнетоэлектрических частиц.
Qəbul olunma tarixi: 15.10.2020
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ZƏRRƏCİKLƏR FİZİKASINDA FERMİONLARIN
ELEKTRİK YÜKLƏRİNİN KVANTLANMASI
S.S. RZAYEVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu
Az 1143, Bakı, H.Cavid pr. 131
nurelmar@gmail.com
Hal-hazırda zərrəciklər fizikasında Standart Model empirik olaraq ən uğurlu modeldir.Təqdim olunan işdə Standart
model çərçivəsində, Hiqqs və fermion sahələrinin hiperyüklərinin ixtiyari qiymətlərdə elektrik yükünün kvantlanma şərtləri
vasitəsi ilə hər bir fermionun elektrik yükləri təyin edilmişdir. Burada zərrəciklərin elektrik yüklərinin kvantlanması üçün
Hiqqs sahəsinin zəruri şərt olduğu göstərilmişdir.
Açar sözlər: Hiqqs bozon, elektrik yükü, Standart Model, spontan simmetriyanın pozulması, Higgs mexanizmi,anomaliyalar.
PACS: 12.10.Dm; 12.10.-g; 12.15.-y; 14.80.-Bn; 11.15.-q

III.fermionların kütlələri adi Hiqqs mexanizmi
vasitıəsilə generasiya olunmalıdır.
[5] işində göstərilmişdir ki, neytrinonun sağ
komponentini özündə saxlayan modellərdə, elektrik
yükünün kvantlanması yalnız neytrinonun Mayoran
tipli olması halında anomaliyaların ixtisarı şərtlərindən alınır. Burada, Standart Modelə neytrinonun sağ
komponentinin daxil edilməsi, əlavə parametrin yaranmasına gətirir və anomaliyaların ixtisarı şərtlərindən
elektrik yükünün kvantlanmasını almaq mümkün
olmur.
Standart Modelə aşağıdakı sahələr daxil edilir:

GİRİŞ
Müasir elementar zərrəciklər fizikasının nəzəriyyəsi elektromaqnit, zəif və güclü qarşılıqlı təsirlərin
arasında müəyyən simmetriyanın olmasına əsaslanır.
Hesab olunur ki, bu simmetriya erkən Kainatda mövcud olub və buna görə də, əvvəlcə bütün zərrəciklər
kütləsiz olub, lakin hər-hansı bir mərhələdə bu simmetriya öz-özünə pozulub və zərrəciklər kütlə qazanıb. Standart Modeldə simmetriyanın pozulmasını
izah etmək üçün Hiqqs sahəsi daxil edilir. Standart
Model məlum olan elementar zərrəcikləri və onlar arasındakı məlum qarşılıqlı təsirləri təsvir edir.
Hiqqs bozon fundamental zərrəciklərin və kalibrləmə bozonların kütlə qazanmasına və elektrozəif
simmetriyanın spontan pozulmasına cavabdehdir.
Təcrübələr göstərir ki, yalnız kütləli elementar
zərrəciklər elektrik yükünə malikdir. Nəzəri tədqiqatlardan alınan bu nəticələr Hiqqs sahəsinin təkcə fundamental zərrəciklərin və kalibrləmə bozonlarının kütlə
qazanmasına deyil, həmçinin fundamental zərrəciklərin elektrik yüklərinin kvantlanmasına təsiri olduğunu
sübut edir.
Təcrübədə müşahidə edilən ixtiyari zərrəciyin
elektrik yükü elementar elektrik yükünün tam misllərinə bərabərdir. Elektrik yükünün təbiətdə yalnız elementar elektrik yükünün tam mislləri şəklində rast
gəlməsi faktına elektrik yükünün kvantlanması deyilir.
Elektrik yükünün kvantlanması probleminin həllinə yönəlmiş böyük birləşmə [1, 2, 3, 4] və vahid
elektrozəif modelləri çərçivəsində bir sıra işlər mövcuddur [5-6]. Qeyd etmək lazımdır ki, böyük birləşmə
modelləri çərçivəsində elektrik yükünün kvantlanması
olduqca təbii həllini tapmasına baxmayaraq, bu tip
modellər təcrübələrə zidd olan nəticələrə gətirir (protonun parçalanması və s.).
Məsələn, Standart Model çərçivəsində qeyd edilir ki, kalibrləmə modellərində elektrik yükü aşağıdakı
şərtlər daxilində kvantlana və fiksə oluna bilər:
I. U(1)em kalibirləmə simmetriyası dəqiq saxlanılmalıdır;
II. nəzəriyyənin və kovariant olması üçün kalibrləmə və kalibrləmə-gravitasiya anomaliyaları ixtisar
olunmalıdır;
131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

ν 
ψ L   L 
e L
u 
ψ L   
d L

e R  1,1, y e  ,
u R  3,1, y u ,

(1)

u R  3,1, y d .

Standart Modeldə hiperyüklər y = 2Q kimi təyin
olunur və onlar aşağıdakı qiymətləri alır:

2
4
1
y dR =  , y uR = , y QL =  ,
3
3
3
y eR = 2, y L = 1, y = 1.

(2)

İlk növbədə Standart Modeldə fermion anomaliyalarının ixtisarı şərtlərinə baxaq.
Qeyd edək ki, bu yaxınlaşmada üçbucaq anomaliyaların ixtisarı şərtlərindən irəli gələn ifadələrdən istifadə olunur.
Üçbucaq anomaliyalarının əmsalı

Aijk = Tr[ TLi TLj TLk  TRi TRj TRk ] = 0,

(3)

rep

kimi təyin olunur. Burada Ti - kalibrləmə qrupunun
təsviridir.
Adətən, sahələrin hiperyükləri arasında belə əlaqələri Standart Modeldə fermionların kütlələrini generasiya edən qarşılıqlı təsir laqranjianından almaq
mümkündür:
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f
mass

L

= f e ψ Lψ eR + f d ψ QL ψ dR + f u ψ QL ψuR

c

mA =

+ h.c.
(4)

mZ =
Məlumdur ki, zəif qarşılılı təsirdə hipryüklərin
saxlanması şərti ödənilir. Bu halda (4) ifadəsindən
hiperyüklərin saxlanması halında:

gsinθW + g ' y L cosθW = 0,

Standart Modeldə fermionların, Hiqqs sahəsinin
və kalibrləmə sahələrinin qarşılıqlı təsiri laqranjianını

sinθW = g ' / g 2 + g '2 və cosθW = g/ g 2 + g '2 oldu-

(5)

ğunu nəzərə alsaq, fotonun kütləsi üçün

mA =

'
X(ψ QL ) = ζ QL
, X(ψ uR ) = ζ uR , X(ψ dR ) = ζ dR .

(6)
Asanlıqla göstərmək olar ki, qarşılıqlı təsir laqranjianının neytral sahələrin qarışma bucağı üçün

sinθ QL =

'
ζ QL
g'
2
g 2 + ζ QL
g '2

,

(7)

(8)

ifadələrini alarıq.
Qeyd etmək lazımdır ki, ən ümumi halda (7) və
(8) bucaqları fərqli də ola bilər. Lakin bir tərəfdən, nəzəriyyədə yaranan bu qarışma bucaqlarının Standart
Modelin Vaynberq bucağı ilə eyni olması istəyi, ikinci
tərəfdən, Vaynberq bucağına təmiz lepton, lepton-adron və sırf adron proseslərindən alınan təcrübi qiymətlərin olduqca yaxın olması, bu bucaqların bir-birinə
bərabər olmasını tələb edir. Bu halda neytral sahələrin
qarışma bucaqlarının (7) və (8) ifadələrindən
'
ζ = ζ L , ζ = ζ QL

'
ζ L = ζ QL
,

υ

gg '

2 2

g2 + g

2

(1  y ) ,

(12)

ifadəsini alarıq. Buradan isə fotonun kütləsinin sıfra
bərabər olması Hiqqs sahəsinin hiperyükünə (y=1)
məhdudiyyət qoyur. Beləliklə, (10) və (11) ifadələrindən alınan ζ=-ζL şərti (1) ifadəsinə daxil olan lepton
izomultipletinin hiperyükünü fiksə edir.
(8) ifadəsinin birinci şərti (y=-yL) yuxarıda qarışma bucaqları üçün alınmış (7) və (8) ifadələrinin
bərabər götürülməsinə əlavə bir sübutdur.
(8) bərabərliyindən məlum olur ki, X parametrləri və nəticə etibarı ilə Hiqqs və fermion sahələrinin
Bμ sahəsi ilə qarşılıqlı təsirləri modulca bərabərdir.
Standart Modeldə Hiqqs və fermion sahələrinin Bμ sahəsi ilə qarşılıqlı təsirlərini xarakterizə edən kəmiyyət
hiperyükdür. (8) parametrlərin Standart Modelin adi
hiperyükləri olduğu halda, Standart Modeldə Hiqqs və
lepton izodubletləri (y SM = 1, y LSM = 1 ) doğrudan da

X(  ) = ζ X(ψ L ) = ζ L , X(ψ R ) = ζ eR , X(ψ νR ) = ζ νR ,

,

(11)

müqayisəsindən ζ=-ζL ifadəsini almaq olar.
Standart
Model
çərçivəsində

Burada Dˆ = Dμ γ μ , fL- və fR -sol və sağ fermion sahələridir. (1) sahələrinin Bμ Maksvell sahələri ilə
qarşılıqlı təsirini şərtləndirən X parametrləri üçün aşağıdakı işarələmələri qəbul edək

g 2 + ζ L2 g '2

(10)

və elektromaqnit sahəsinin qarşılıqlı təsirinin düzgün
formaya (yəni vektor formaya) malik olması tələbindən alınan şərt ilə

Standart Modelin modifikasiya olunması, qarışma
bucaqları və elektrik yükünün kvantlanma şərtləri:

ζ L g'

2 2

(9)

(gcosθW + g ' y sin θW ).

gsinθW  g ' y cosθW = 0,

şərtlərini alarıq.

sinθ L = 

2 2
υ

(gsinθW  g ' y cosθW ).

(9) şərtində birincisinin sıfra bərabər olması (yəni mA=0),

y = yL  yeR , y =  yQL + yuR , y = yQL  ydR ,

ˆ ψ + iψ D
ˆ ψ + (D  )+ (D  ),
L = iψ fL D
fR
fL
fR
μ
μ

υ

(8) ifadəsinin birinci şərtini ödəyir. Sol kvark izodubletinə gəldikdə isə, Standart Modeldə o, y SM = 1/3 - ə
QL

bərabərdir və, deməli, (8) ifadəsinin ikinci və ücüncü
şərtləri ödənilmir. Nəticədə, sol kvark izodubletinin Bμ
'
sahəsilə qarşılıqlı təsiri şərtləndirən ζ QL
kəmiyyətinin
Standart Modelin sol kvark izodubletinin hiperyükü
y SM ilə eyniləşdirmək olmaz və beləliklə, x'
QL

QL

kə-

miyyətinin interpretasiyasına və onun y SM hiperyükü
QL

(8)

ilə əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac yaranır.
Bu əlaqəni təyin etməzdən əvvəl, baxılan modeldə
zərrəciklərin elektrik yüklərini hesablayaq.
Zərrəciklərin elektrik yükünü hesablamaq üçün,
leptonların elektromaqnit sahəsilə qarşılıqlı təsirinin

bərabərliklərini almış oluruq.
Hiqqs bozonun hiperyükünün ixtiyari qiymətində
Aμ- və Zμ- bozonların kütlələri üçün aşağıdakı ifadəni
almaq olar:
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Leptonların elektromaqnit sahəsi ilə qarşılıqlı
təsirinə anoloji olaraq, elektromaqnit sahəsinin
P - invariantlığı
( Q1u' = 0,Q1d' = 0 ) şərtindən

Llγ = νγ μ (Qν + Qν' γ5 )νν μ + eγ μ (Qoe + Qoe' γ5 )eAμ ,
(13)
ifadəsini alırıq. Burada,

Qν =

ζ ± ζ νR
g
( 1+ L
)sinθ ,
4
ζ

Qoe = 

ζ ± ζ eR
g
(1  L
)sinθ
4
ζ

ζ QL = ζ uR  ζ ,ζ QL = ζ dR + ζ ,
(14)

ifadələrini alarıq.
Qeyd edək ki, (19) şərtləri, leptonlar halında olduğu kimi, sol və sağ kvarkların elektrik yüklərinin
bərabərliyindən və kvarkların

işarələmələrin qəbul olunmuşdur. (13) qarşılıqlı təsirindən görünür ki, əvvəla, neytrinonun fotonla qarşılıqlı təsiri sıfırdan fərqlidir; ikincisi, neytrinonun və
elektronun elektromaqnit sahəsilə qarşılıqlı təsir ifadələrində 5 - ə mütənasib olan həddlər mövcuddur. Bu
arzuedilməz həddləri yox etmək üçün, elektromaqnit
sahəsinin P-invariantlığı şərtindən istifadə etmək olar.
Elektromaqnit sahəsinin P-invariantlığı Qν' = 0 və
'
Qoe

Lqmass = f d ψ QL ψ dR + f u ψ QL ψuR

Qu =

νR

Qoe = 

Qe
ζ
( 1  L ),
2
ζ

(20)

ζ QL
ζ QL
Qe
Q
( 1+
), Qd = e ( 1 
),
2
ζ
2
ζ

'
ζ = ζ L , ζ = ζ QL

(16)

(21)

'
ζ L = 3ζ QL
,

(22)

Buradan görünür ki, bütün ζ parametrlərinin Standart
Model sahələrinin hiperyükləri ilə (22) əlaqələndirmək mümkündür. Standatr Modeldə Hiqqs bozonunun olmadığı halda, (7) ifadələrindən yalnız bir
'
ζ L = 3ζ QL
şərti alınır. Beləliklə, nəzəriyyəyə Hiqqs

burada  c=i2...
(8) və (15) ifadəsinin birinci həddlərinin müqayisəsindən ζνR=0, yəni neytrinonun sağ komponentinin
hiperyükünün sıfra bərabər olduğunu alarıq. Bu isə o
deməkdir ki, neytrinonun sağ komponentini özündə
saxlayan modellərdə, [8, 16] işlərində göstərilənlərin
əksinə olaraq, anomaliyaların ixtisarı şərtlərində heç
bir əlavə parametr yaranmır və elektrik yükünün
kvantlanması məsələsinin həlli çərçivəsindı Standart
Modeldə Mayoran tipli neytrinonun daxil edilməsi
vacib deyil.

Q
ζ
Qν = e ( 1+ L ),
2
ζ

+ h.c.,

ifadələrini alarıq.
Zərrəciklərin elektrik yükləri üçün alınmış (19)
və (21) ifadələrinə leptonların və kvarkların elektrik
yükünün kvantlanmasının təsdiqi şərtləri kimi baxmaq
olar. Eyni ζL=-3QQL - bu şərt Standart Modeldə elektrik yükünün kvantlanmasının alınmasına kifayət edir.
Bu halda (8) şərtlərini aşağıdakı kimi yazmaq olar:

(15)

şərtlərini alırıq. Qeyd edək ki, (15) ifadələri həm də
sol (eL) və sağ (eR) elektronun elektrik yüklərinin
bərabərliyi QeL=QeR şərtindən və zəif qarşılıqlı təsirlərdə hiperyükün saxlanmasını nəzərə alınmaqla Yukava potensialından da alınır

Llmass = f e ψ L ψ eR + f ν ψ L ψ e + h.c.,

c

Yukava potensialından da alınır.
Burada u və d kvarkların elektrik yükləri üçün

= 0 olmasıni tələb edir. Bu tələbdən

ζ L = ζ νR  ζ ,ζ L = ζ eR + ζ ,

(19)

bozonun daxil edilməsi sol fermion izodubletlərinin
hiperyüklərinin Hiqqs izodubletinin hiperyükü ilə
fiksə olunduğuna gətirir.
(7) ifadələrini (17) və (20)-də nəzərə alsaq leptonların və kvarkların elektrik yükləri üçün elektronun
yükü vahidlərində Qν = 0, ,

(17)

Q0e = Qe ,

Qu =

2
Q,
3

1
Qd =  Q qiymətlərini almaq olar.
3
Göstərmək olar ki, digər lepton və kvark ailələri
üçün də analoji ifadələr almaq olar. Bu qiymətlər lepton və kvarkların elektrik yüklərinin ədədi qiymətlərini təyin etməkdən başqa lepton və kvarkların elektrik
yüklərinin kvantlandığını da göstərir. Beləliklə, belə
bir nəticəyə gəlirik ki, (8), (19) və (22) ifadələri lepton
və kvarkların elektrik yüklərinin kvantlanması üçün
zəruri şərtlərdir və nəticə etibarı ilə baxdığımız nəzəriyyələrdə Hiqqs bozonun olmadığı halda zərrəciklərin
elektrik yüklərinin kvantlanması mümkün deyil. Bundan başqa, baxdığmız hallarda zərrəciklərin elektri
yüklərinin kvantlanmasını almaq üçün, üçbucaq anomaliyalarının ixtisarı şərtlərindən istifadə etmək heç
də vacib deyil və Hiqqs bozonun, ya da hər hansı bir
izodubletin hiperyükünün fiksə olunmasına ehtiyac

(18)

ifadələrini alarıq. Qeyd edək ki, (17) və (18) ifadələrinə sağ leptonların hiperyükləri daxil olmadığndan, onlar neytrinonun sağ komponentinin olmadığı halda da
doğrudur.
İndi isə kvarkların elektromaqnit sahəsilə qarşılıqlı təsirinə baxaq. Lepton halına analoji hesablamalardan
'
Lqγ = uγ μ (Q1u + Q1u' γ5 )uAμ + dγ μ (Q2d + Q2d
γ5 )dAμ ,

ifadəsini alarıq..
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INVESTIGATION OF PARAMETERS OF NEW SILICON PHOTOMULTIPLIERS MAPD-3NM
The results of studies of MAPD-3NK and MAPD-3NM with deep-immersed pixel arrangement, manufactured by
Zecotek were presented. The volt-ampere and capacitance-voltage characteristics, gain and breakdown voltage of photodiodes
were investigated by experimental methods.
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В работе представлены результаты исследований МЛФД -3NK и МЛФД-3NM с глубокопогруженным расположением пикселей, произведенных фирмой Zecotek. Экспериментальными методами были исследованы вольт-амперная и вольт-фарадная характеристики, коэффициент усиления и пробивное напряжение фотодиодов.
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YENİ MAPD- 3NM SİLİSİUM ƏSASLI FOTOELEKTRON GÜCLƏNDİRİCİLƏRİN
PARAMETRLƏRİNİN TƏDQİQİ
F.İ. ƏHMƏDOV1,3, Q.S. ƏHMƏDOV1,2,3, Z.Y. SADIQOV1,2,3, A.Z. SADIQOV1,2,
A.H. MƏMMƏDLİ1, N.V. SADIQOVA1, M. HOLİK4, E.YİLMAZ5
1
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu,
Bakı, Azərbaycan, AZ-1143, B. Vahabzadə küç, 9.
2
Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu, Dubna, Rusiya
3
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5
İBU Nüvə Radiasiya Detektorları Tətbiq və Araşdırma Mərkəzi, Bolu, Türkiye
E-mail: farid-akhmedov@yandex.ru
Təqdim olunan işdə Zekotek şirkətinin istehsal etdiyi dərin pikselli MSFD-3NK və MSFD-3M fotodiodlarının parametrləri tədqiq edilmişdir. Təcrübi metodlar ilə fotodiodların volt-amper, volt-farad xarakteristikaları, gücləndirmə əmsalı və deşilmə gərginliyi tədqiq edilmişdir.

vimət rolunu piksellə epitaksial təbəqə arasında yaranan potensial çəpər oynayır [2, 3, 14]. Pikselləri dərinlikdə yerləşən MSFD tipli fotoqəbuledicilər ilk dəfə
Zecotek Ph. İnc şirkəti tərəfindən istehsal edilmişdir
[1, 14]. Dərin pikselli selvari fotodiodlar 2009-ci illərdən başlayaraq geniş tədqiq edilməyə başlanılmışdır
[15]. Tətbiq sahəsindən asılı olaraq, ilk dəfə piksel sıxlığı 40000 piksel/mm2 olan MAPD-3B diodları istehsal
edilmişdir. MAPD-3B fotodiodlar yüksək enerjilər fizikasında tətbiq olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu
quruluşda pikselin ölçüsü 2 mkm və addım 5 mkm seçilmişdir. MAPD-3B fotodiodları piksel sıxlığına görə
yüksək enerjilər sahəsində aparılan təcrübələr üçün optimal sayılsa da, onun bir sıra çatışmayan cəhətləri
mövcüd idi [16]. Məs., gücləndirmə əmsalının (104) və
FQE-nin (10 %) aşağı olması. Bu çətinliyin aradan qaldırılması üçün daha sonra MAPD-3A fotodiodları hazırlandı. Bu quruluşda pikselin ölçüsü 3 mkm və addım
5 mkm idi. Bu quruluşda piksel sıxlığı
15000piksel/mm2 alınmışdır. Pikselin sahəsi artdığından (Cp ~ Sp) MAPD-3A fotodiodların gücləndirməsi
~3*104 və FQE-si 15 % yaxınlaşmışdır [16]. Lakin,
tibbdə və yüksək enerjilər fizikasında aparılan bəzi təcrübələr üçün FQE-nin 20% yuxarı olması tələb edilirdi.
MAPD fotodiodların gücləndirmə əmsalının və FQEsini artırmaq üçün piksellərin diametri artırılaraq 5mkm
və addım 7 mkm seçilmişdi. Bu quruluşda hazırlanan
fotodiodlar MAPD-3N adlandırılmışdır [17]. MAPD3N fotodiodlarının gücləndirilməsi ~ 6* 104 və FQE-si
~25% yaxınlaşmışdır. MAPD-3N fotodiodlarının piksel sıxlığı 15000 piksel/mm2 olmuşdur. Daha sonra
MAPD fotodiodlarının parametrlərini yaxşılaşdırmaq
üçün MAPD-3NK hazırlanmışdır. MAPD-3NK fotodiodunda piksellərin diametri 7 mkm və addım 10 mkm
seçilmişdir. Belə bir quruluş MAPD-3NK fotodiodlarının piksel sıxlığının 10000 piksel/mm2 olmasına imkan
vermişdir [2]. MAPD-3NK fotodiodlarının gücləndirmə əmsalı 6*104 və FQE-si 30% ətrafında idi. Qaranlıq
cərəyanın yüksək olması epitaksial təbəqənin, vayferin
keyfiyyətindən asılıdır və bu çətinliyin aradan qaldırılması onların keyfiyyətini artırmaqla mümkündür [18].
Sadalanan digər çatışmazlıqların aradan qaldırılması

GİRİŞ
Mikropikselli Selvari Fotodiodlar (MSFD) fotoelektron gücləndiricilərlə müqayisədə özünün geniş tətbiq imkanlarına malikdirlər [1-3]. Artıq bir çox tədqiqatçılar Hamamatsu (Yaponiya), KETEK (Almaniya),
FBK (İtaliya), -Zecotek (Kanada, Singapur) və SensL
(İrlandiya) şirkətlərin müxtəlif MSFD tipli fotoqəbuledicilərdən istifadə edərək ionlaşdırıcı radiasiya detektorlarının yaradılması və onların tətbiq imkanlarını
tədqiq edirlər [4-10, 11]. MSFD-lərin bir çox təcrübələrdə tətbiq edilməsi üçün bir sıra şərtlər tələb edilir:
aşağı işləmə gərginliyi, yüksək fotoqeydetmə effektivliyi (FQE), maqnit sahəsinə həssas olmaması, kompakt
olması, yüksək piksel sıxlığı, deşilmə gərginliyinin
temperatur sabitinin kiçik olması, radiasiya davamlı olması və s. [1-2, 8, 9].
Hazırda əsas olaraq mikropikselli selvari fotodiodların 2 növü mövcuddur: səthi və dərin pikselli [1, 3].
Səthi pikselli selvari fotodiodlarda piksellər səthdə yerləşir və hər bir piksel söndürücü müqavimət vasitəsi ilə
katoda birləşir. MSFD-lərdə piksellər bir-birinə paralel
birləşir və hər piksel izoləedici kanalla ayrılır. Beləliklə, səthi pikselli fotodiodlarda həssas sahənin müəyyən
hissəsi söndürücü müqavimətlər, izoləedici kanallar və
ana xətlər vasitəsi ilə tutulmuş olur [1, 3]. Bu isə fotodiodun həndəsi faktorunun və eyni zamanda fotoqeydetmə effektivliyinin (FQE)-nin azalmasına səbəb olur.
Bu tip fotodiodlarda piksel sıxlığı artdıqca, həndəsi faktor və fotoqeydetmə effektivliyi (FQE) kəskin azalır.
Buna misal olaraq Hamamatsu şirkətinin istehsal etdiyi
MPPC-050 -10P-ni göstərmək olar. Bu fotodiodların
piksel sıxlığı 400-10000 piksel/sm2 və FQE-si 40%10% ətrafında dəyişmişdir [12, 13]. Bu çatışmazlıqlar
pikselləri səthdə yerləşən fotodiodların yüksək enerjili
zərrəciklərin qeyd edilməsində və spektroskopiyada istifadəni məhdudlaşdırır [2].
Səthi pikselli MSFD-dən fərqli olaraq dərin pikselli fotodiodlardahər bir piksel epitaksial təbəqənin daxilində yerləşir. Bu fotodiodlarda hər bir piksel birinci
epitaksial təbəqə ilə altlığa birləşir və söndürücü müqa-
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üçün, epitaksial təbəqələrin qalınlığının azaldılması və
aşqar konsentrasiyanın artırılması təklif edilmişdir.
MSFD-3NK fotodiodlarda olan çatışmazlığı aradan
qaldırmaq üçün 2019-cu ildə MAPD kolaborasiya
tərəfindən yeni MSFD-3NM fotodiodları işlənib
hazırlanmışdır. Təqdim edilən iş MSFD-3NK və yeni
hazırlanmış MSFD-3NM fotodiodlarının parametrlərinin müqayisəli şəkildə tədqiq edilməsinə həsr
edilmişdir.

MSFD-3NM fotodiodlarıdır. İstifadə edilən MSFD3NK fotodiodu cənubi Koreyanın NANOFAB
(National NanoFab Center) mərkəzində (2013) və
MSFD-3NM fotodiodu isə Malaysiyanın MIMOS
(Malaysia’s national Applied Research and
Development Centre) mərkəzində (2019) istehsal edilmişdir. Hər iki tip fotodiodun piksel diametri və addımları eyni seçilmişdir. MSFD-3NK və 3NM fotodiodlarında piksel sıxlığı 10000 piksel/ mm2 olmuşdur [2].
Tədqiq edilən fotodiodun quruluşu şəkil 1-də verilmişdir. MSFD-3NM fotodiodlarında ikinci epitaksial təbəqənin qalınlığı azaldılaraq 3 mkm və birinci epitaksial təbəqənin aşqar konsentrasiyası artırılmışdır.

TƏCRÜBƏ VƏ NƏTİCƏLƏR
Təcrübələrdə istifadə edilən fotodiodlar Zekotek
firmasının istehsal etdiyi dərin pikselli MSFD-3NK və

Şəkil 1. MSFD-3NK və MSFD-3NM fotodiodunun qurluşu.

Şəkil 2.MSFD-3NK və MSFD-3NM fotodiodunun tərs istiqamətdəvolt-amper xarakteristikası (VAX).

Fotodiodların volt-amper (VAX) və volt farad
(VFX) xarakteristikasını təyin etmək üçün Keithley
6487 və Е7-20М Измеритель Иммитанс qurğusundan
istifadə edilmişdir.
Şəkil 2-də MSFD-3NK və MSFD-3NM fotodiodunun tərs istiqamətdə volt-amper xarakteristikası
verilmişdir. MSFD-3NK və MSFD-3NM fotodiodunda
80V isə 70.4V gərginliyə qədər olan rejim gücləndirmə
əmsalının kiçik olduğu rejimə (∆U<0V; burada
∆U=Utətbiq- Udeşilmə, Utətbiq - tətbiq edilən gərginlik və
Udeşilmə - deşilmə gərginliyidir) gücləndirmə əmsalınım
yüksək olduğu ifrat gərginlik oblastı (∆U > 0V) Heyger
rejiminə uyğun gəlir. MSFD-3NK fotodiodunda ifrat
gərginlik oblastı 89-91.6 V intervalını və MSFD-3NM
fotodiodunda isə 71.6-75.6V intervalına uyğun
gəlmişdir. İşləmə gərginliyində qaranlıq cərəyanı

MSFD-3NK fotodiodunda 1569 nA və MSFD-3NM
fotodiodunda 448 nA olmuşdur.
Şəkil 3-də (a) zəif işıq selindən istifadə edərək tək
fotoelektronların paylanma spektri çəkilmişdir. MSFD3NK fotodiodlarının deşilmə gərginliyi 85.65 V və optimal gərginlikdə (88V) gücləndirmə əmsalı ~ 6*104 olmuşdur (-20C). Tətbiq edilən maksimal ifrat gərginliyi
2.85V-a qədər qaldırmaq mümkün olmuşdur. Bir
pikselin tutumu isə 4.2 fF olmuşdur.
MSFD-3NM fotodiodlarında isə deşilmə gərginliyi 71.17 V olmuş və optimal gərginlikdə 74.5V gücləndirmə əmsalı 1.1*105 olmuşdur (-6C) (Şəkil 3 b).
MSFD-3NM fotodiodlarında maksimal ifrat gərginlik
3.53 V alınmışdır. Bir pikselin tutumu isə 5.7 fF olmuşdur. Yeni diodlarda ifrat gərginlik oblastı ~24% artaraq yaxşılaşmışdır.
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Şəkil 3. MSFD-3NK və MSFD-3NM fotodiodlarında tək fotoelktronların amplitud paylanması və birinci fotoelektrona
uyğun gələn yükün gərginlikdən asılığı .

Şəkil 4. MSFD-3NK və MSFD-3NM fotodiodun tutumunun gərginlikdən asılılığı.

MSFD-3NK və MSFD-3M fotodiodlarının tutumunun ölçülməsi zamanı Е7-20 ИЗМЕРИТЕЛЬ
ИММИТАНС cihazından istifadə edilmişdir (Şəkil 4).
MSFD-3NK fotodiodunda gərginliyin 23 V qiymətində
epitaksial təbəqə tam həcmi yüklər oblastı ilə əhatə olunur və tutum azalır. Gərginliyin 24 V-dan yuxarı qiymətlərində həcmi yüklər oblastının eni sabit qalır və sahə artır. Gərginliyin sonrakı böyük qiymətlərində
MSFD-3NK fotodiodunun tutumu 176 pF olmuşdur.
MSFD-3NM fotodiodunda isə gərginliyin 10 V-dan yuxarı qiymətlərində artıq hər iki epitaksial təbəqə həcmi

yüklərlə tam əhatə olunmuş və tutumun qiymətinin gərginlikdən asılı olaraq dəyişməsi azalmış və yeni diodun
tutumu 202 pF olmuşdur. MSFD-3NM fotodiodlarının
tutumunun artması epitaksial təbəqənin qalınlığının
azalması ilə bağlıdır.
NƏTİCƏLƏR
Aparılan təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, optimal halda MSFD-3NM fotodiounun gücləndirmə əmsalı MSFD-3NK fotodiodunun gücləndirmə
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əmsalından 1.8 dəfə çox olmuşdur. MSFD-3NM foto- - İşləmə gərginliyinin 50-60V qədər azaldılmasının
diodlarının ifrat gərginlik oblastı ~24% artırılaraq (epitaksial təbəqənin qalınlığını və aşqar konsentrasi3.53V qədər qaldırılmışdır. İşləmə gərginliyində yasını dəyişməklə)
MSFD-3NM fotodiounun qaranlıq cərəyanı MSFD- - Gücləndirmə əmsalının artırılması (piksellerin tutu3NK fotodioduna nəzərən 3.5 dəfə azalmışdır. MSFD- munun və ifrat gərginliyini artırmaqla)
3NM fotodiodunun tutumu – 202 pF, MSFD-3NK foto- - Foton qeydetmə efektivliyinin artırılması (ifrat gərdiodunun tutumu – 176 pF olduğu müəyyən edilmişdir. ginliyi və pikselin sahəsini artırmaqla)
Alınan nəticələr göstərmişdir ki, yeni hazırlanmış
MAPD-3NM diodu əksər parametlrəinə görə MSFD- MİNNƏTDARLIQ
3NK diodu üstələyir və əksər təcrübələrdə uğurla tətbiq oluna bilər.
Aparılan işlər Azərbaycan Respublikasının PreziBununla yanaşı, növbəti ilərdə istehsal ediləcək denti Yanında Elmin İnkişafı Fondunun № EİF —
MSFD-3N.. fotodiodlarının aşağıdakı parametrlərinin BGM-5-AZTURK-1/2018-2/01/1-M-01 nömrəli qrant
təkmilləşdirilməsi nəzərə alınmışdır:
layihəsi çərçivəsində yerinə yetirilmişdir.
- Qaranlıq cərəyanın azaldılması (epitaksial layın, vayferin qalınlığının azaldılması və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması);
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vakansiyalar (boş yerlər)
üzrə diffuziya
vakuumda distillə etmə

v0021
v0022
v0023

vakuum
vakuum borusu
vakuum elektron lampası

vacuum
vacuum tube
vacuum tube

v0024
v0025
v0026
v0027
v0028

vakuum fotoelementi
vakuum halı
vakuum kamerası
vakuum lampası
vakuum manometri,
vakuummetr
vakuum nasosu
vakuum qığılcımı

vacuum phototube
vacuum state
vacuum chamber
vacuum lamp
vacuum gauge

v0001
v0002
v0003
v0004
v0005
v0006
v0007
v0008
v0009
v0010
v0011
v0012
v0013
v0014
v0015
v0016
v0017
v0018
v0019

v0029
v0030

vacancy, vacant site, hole
vacancy diffusion
vacuum distillation

vacuum pump
vacuum spark
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перегонка (дистилляция) в
вакууме, вакуумная
перегонка, вакуумная
дистилляция
вакуум
вакуумная трубка
вакуумная электронная
лампа
вакуумный фотоэлемент
вакуумное состояние
вакуумная камера
вакуумная лампа
вакуумный манометр,
вакуумметр
вакуумный насос
вакуумная искра
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вакуумный спектрометр
вакуум-спектрограф,
вакуумный спектрограф
вакуумный спектроскоп
вакуумный термоэлемент
вакуумный,
ультрафиолетовый
вакуумная ультрафиолетовая
спектроскопия
поправка на вакуум
вакуум-болометр
вакуум-трубка
длина волны в вакууме

v0031
v0032

vakuum spektrometri
vakuum spektroqrafı

vacuum spectrometer
vacuum spectrograph

v0033
v0034
v0035

vacuum spectroscope
vacuum thermocouple
vacuum ultraviolet

v0041
v0042
v0043
v0044

vakuum spektroskopu
vakuum termoelementi
vakuumlu
ultrabənövşəyi
vakuum ultrabənövşəyi
spektroskopiyası
vakuuma düzəliş
vakuum-bolometr
vakuum-boru
vakuumda dalğa
uzunluğu
vakuumda əritmə
vakuumda hopdurma
vakuumda işıq sürəti
vakuumda qızdırma

v0045
v0046
v0047

vakuumda qövs
vakuumda qurutma
vakuumda tozlandırma

vacuum arc
vacuum drying
vacuum evaporation

v0048
v0049

vakuum-filtr
vakuumun son hədd
qiyməti
vakuumun maqnit
nüfuzluğu
vakuumun
polyarizasiyası
vakuol
valcıq
Valden qaydası
valent bucağı
valent əlaqəsi
valent elektronu
valent halı
valent kristalı
valent qüvvəsi
valent əlaqələri metodu
valent rəqsləri
valent rəqslər tezliyi

vacuum filter
ultimate vacuum

valent sxemi
valent xüsusiyyəti
valent zolağı
valentlik
valentlik nəzəriyyəsi
valentliyin izomerliyi
valent-optik sxemi
valideyn termi
Vallaston prizması
vanadium
Van-de-Qraaf
sürətləndiricisi
Van-de-Qraaf generatoru

valence scheme
bond line
valence band
valence
ultrahigh energy
valence isomerism
valence optical scheme
parent term
Wollaston prism
vanadium
Van de Graaff accelerator

вакуоль
валик
Вальдена правило
валентный угол
валентная связь
валентный электрон
валентное состояние
валентный кристалл
валентная сила
метод валентных связей
валентные колебания
частота валентных
колебаний
валентная схема
валентный штрих
валентная зона
валентность
теория валентностей
изомерия валентности
валентно-оптическая схема
родительский терм
Валластона призма
ванадий
ускоритель Ван-де-Граафа

Van de Graaff generator

генератор Ван-де-Граафа

v0036
v0037
v0038
v0039
v0040

v0050
v0051
v0052
v0053
v0054
v0055
v0056
v0057
v0058
v0059
v0060
v0061
v0062
v0063
v0064
v0065
v0066
v0067
v0068
v0069
v0070
v0071
v0072
v0073
v0074
v0075

vacuum ultraviolet
spectroscopy
vacuum correction
vacuum bolometer
vacuum tube
vacuum wavelength
vacuum melting
vacuum impregnation
speed of light in vacuum
vacuum heating

permeability of vacuum
vacuum polarization
vacuole
roller; cylinder
Walden law
valence angle, bond angle
valence bond
valence electron
valence state
valence crystal
valence force
valence bond method
valence vibrations
stretching frequency
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вакуумная плавка
вакуумная пропитка
скорость света в вакууме
вакуумный нагрев, нагрев в
вакууме
дуга в вакууме
вакуумная сушка
вакуумное напыление,
напыление в вакууме
вакуум-фильтр
предельный вакуум
магнитная проницаемость
вакуума
поляризация вакуума
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v0076
v0077

Van-der-Vaals qüvvələri
Van-der-Vaals səthi

Van der Waals forces
Van der Waals surface

v0078

Van-der-Vaals tənliyi

v0079
v0080
v0081
v0082
v0083
v0084
v0085
v0086
v0087
v0088
v0089
v0090
v0091

Vanner pirometri
Vant-Hoff qanunu
Vant-Hoffun osmotik
təzyiq qanunu
Vant-Hoff qutusu
variabel oblastı
variasiya
variasiya əmsalı
variasiya hesabı
variasiya ölçüsü
variasiya prinsipi
variasiya tənliyi
variasiya törəməsi
varikap

v0092

varikap, varaktor

v0093
v0094
v0095
v0096
v0097
v0098
v0099

variometr
varistor
varitronlar
varlanma əmsalı
varlıq teoremi
vasitəli adresasiya
vasitəli analitik davam

Van der Waals equation,Van
der Waals equation of state
Vanner pyrometer
Vant-Hoff law
Vant Hoff law of osmotic
pressure
Vant-Goff box
variable region
variation
coefficient of variation
calculus of variations
variational measurement
variational principle
variation equation
variational derivative
varactor, variable
capacitance diode
varactor, variable
capacitance diode
variometer
varistor
varitrons
enrichment factor
existence theorem
indirect addressing
indirect analytic continuation

v0100
v0101

vasitəli analiz
vasitəli ionlaşdırlan
zərrəcik
vasitəli işıqlandırma,
əks olunmuş işıqlanma
vasitəli metod
vasitəli modulyasiya
tezliyi
vasitəli ölçmə
vasitəli təsir

indirect analysis
indirectly ionizing particle

vasitəli tsikl, dolayı
olmayan dövr
vasitəli ünvan
vasitəli qızdırılan
termistor
vasitəsiz (bilavasitə)
kontakt
vaterpas

indirect cycle

v0102
v0103
v0104
v0105
v0106
v0107
v0108
v0109
v0110
v0111
v0112
v0113
v0114
v0115
v0116

vatterxətt
vattmetr
vattmetroqraf
vatt-saat
vatt-saatlar üzrə
qaytarma

indirect lightning
indirect method
indirect frequency
modulation
indirect measurement
indirect action

indirect address
indirectly-heated thermistor
direct contact
level, bubble tube, air level,
builder's level, water level
water line
wattmeter
wattmetergraph
watt-hour
watt-hour efficiency
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Ван-дер-Ваальсовы силы
Ван-дер-Ваальса
поверхность
уравнение Ван-дер-Ваальса
Ваннера пирометр
закон Вант-Гоффа
закон осмотического
давления Вант-Гоффа
ящик Вант-Гоффа
вариабельная область
вариация
коэффициент вариации
вариационное исчисление
вариационное измерение
вариационный принцип
вариационное уравнение
вариационная производная
варикап
варикап, варактор
вариометр
варистор
варитроны
коэффициент обогащения
теорема существования
косвенная адресация
косвенное аналитическое
продолжение
косвенный анализ
косвенно ионизирующая
частица
косвенное освещение,
отражённое освещение
косвенный метод
косвенная частотная
модуляция
косвенное измерение
косвенное (непрямое)
действие
косвенный цикл, непрямой
цикл
косвенный адрес
термистор с косвенным
подогревом
непосредственный контакт
ватерпас
ватерлиния
уатттметр, ваттметр
ваттметрограф
ватт-час
отдача по ватт-часам
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vatt-saniyə
vattsız cərəyan
vatsız müqavimət
vatt
vatt-saat sayğacı
vakuumda boşalma
Vavilov təcrübəsi
vaxt, zaman, müddət
vaxt, zaman
vaxtdan asılı olan
həyəcanlama
vaxtın anı
vaxtın ölçülməsi
vaxtın real miqyasında
hesablama

watt-second
wattless current
wattless resistance
watt
watt-hour meter
vacuum discharge
Vavilov experiment
pore
time
time-dependent perturbation

v0130
v0131
v0132
v0133
v0134
v0135
v0136
v0137
v0138
v0139
v0140
v0141
v0142
v0143
v0144
v0145
v0146
v0147
v0148
v0149
v0150
v0151
v0152
v0153
v0154
v0155
v0156
v0157
v0158
v0159
v0160
v0161
v0162
v0163
v0164
v0165
v0166

veber
Veber fərziyyəsi
Veber fotometri
Veber-Fexner qanunu
vegetasiya dövrü
vektor
vektor analizi
vektor borusu
vektor burulğanı
vektor cəmi
vektor diaqramı
vektor fəzası
vektor generatoru
vektor hasili
vektor invariantı
vektor kəmiyyəti
vektor mezonu
vektor modeli
vektor operatoru
vektor potensialı
vektor qarşılıqlı təsiri
vektor rabitəsi
vektor rotoru
vektor sahəsi
vektor seli (axını)
vektor tənliyi
vektor təsviri
vektor-funksiya
vektorlar paralleloqramı
vektormetr
vektor-potensial
vektor-sətir
vektor-sütun
vektorun momenti
vektorun polyarizasiyası
Venelt borusu
Venelt kəsicisi

v0167
v0168

Venelt lampası
Venelt şkalası

weber
Weber hypothesis
Weber photometer
Weber-Fechner's law
vegetation period
vector
vector analysis
vector tube
vector vortex
vector sum
vector diagram
vector space
vector generator
vector product
vector invariant
vector quantity
vector meson
vector model
vector operator
vector potential
vector interaction
vector coupling
vector rotor
vector field
vector flux
vector equation
vector representation
vector function
parallelogram of vectors
vectormeter
vector potential
row-vector
column vector
vector moment
polarization of vector
Wehnelt tube
Wehnelt current breaker,
Wehnelt interrupter
Wehnelt lamp
Wehnelt scale

v0117
v0118
v0119
v0120
v0121
v0122
v0123
v0124
v0125
v0126
v0127
v0128
v0129

time instant
time measurement
real-time computation
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ватт-секунда
безваттный ток
безваттное сопротивление
уатт, ватт
счетчик ватт-часов
разряд в вакууме
Вавилов опыт
пора
время
зависящее от времени
возмущение
момент времени
измерение времени
вычисление в реальном
(истинном) масштабе
времени
вебер
гипотеза Вебера
фотометр Вебера
закон Вебера-Фехнера
вегетационный период
вектор
векторный анализ
векторная трубка
вихрь вектора
векторная сумма
векторная диаграмма
векторное пространство
векторный генератор
векторное произведение
векторный инвариант
векторная величина
векторный мезон
векторная модель
векторный оператор
векторный потенциал
векторное взаимодействие
векторная связь
ротор вектора
векторное поле
поток вектора
векторное уравнение
векторное представление
вектор-функция
параллелограмм векторов
векторметр
вектор-потенциал
вектор-строка
вектор-столбец
момент вектора
поляризация вектора
трубка Венельта
прерыватель Венельта
лампа Венельта
шкала Венельта
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v0169
v0170
v0171
v0172

Venelt silindri
Venesian modeli
Venn diaqramı
ventil

v0173

v0178
v0179

ventil sxemi, idarəedici
elektrod dövrəsi
ventilli elektrik
boşaldıcısı
ventilyasiya, havasını
dəyişmə
ventilyator
Venturi borusu, Venturi
dağılma ölçəni
Veqard qanunu
Verde sabiti

v0180
v0181
v0182

veriliş sabiti
veriliş səviyyəsi
veriliş xarakteristikası

v0183
v0184
v0185
v0186

veriliş, ötürmə
verilişə olan itgi
verilişin idarə edilməsi
verilişin tam müqaviməti

v0187
v0188
v0189
v0190
v0191
v0192
v0193
v0194

verilmiş istiqamətdə
dalğalar daşıyan kanal
vernyer
vernyern şkalası
verteks, apeks
vəsfi analiz
Vestivald tərəzisi
Veston elementi
Veston normal elementi

v0195
v0196
v0197
v0198
v0199

Veyqert effekti
vəzityyətin izomerliyi
vəziyyət dairəsi
vibrasiya düzəldicisi
vibrasiya fırlanması

v0200
v0201
v0202
v0203
v0204
v0205

vibrasiya kondensatoru
vibrasiya manometri
vibrasiya qalvanometri
vibrasiya spektri
vibrasiya təcili
vibrasiya tezlik ölçəni

v0206
v0207
v0208
v0209
v0210

vibrasiya xətləri
vibrasiya,titrəyiş, ehtizaz
vibrator sahəsi
vibrometr
vibroqraf

v0174
v0175
v0176
v0177

Wehnelt cylinder
Veneziano model
Venn diagram
rectifying cell , cock, faucet,
gate, isolator, tap, tube ,
valve
gate circuit

цилиндр Венельта
модель Венециано
диаграмма Венна
вентиль

valve type arrester

вентильная схема, цепь
управляющего электрода
вентильный разрядник

ventilation

вентиляция, проветривание

ventilator
Venturi tube

вентилятор
трубка Вентури, расходомер
Вентури
закон Вегарда
постоянная Верде

Wegard law
magnetic rotatory power,
Verdet constant
transfer constant
transmission level
transfer characteristic,
transmission characteristic
transmission
transmission loss
transmission control
transfer impedance
waveguide
vernier
vernier dial
vertex
qualitative analysis
Vestivald balance
Weston cell
cadmium cell, Weston
standard cell
Weygert effect
position isomerism
circle of position
vibrating rectifier
torsional vibration

vibrating capacitor
vibrating-reed manometer
vibration galvanometer
vibration spectrum
vibrational acceleration
vibrating reed frequency
meter
dipole lines
vibration (oscillation)
dipole field
vibrometer
vibrograph
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постоянная передачи
уровень передачи
характеристика передачи
передача
потери на передачу
управление передачей
полное сопротивление
передачи
волновод
верньер
верньерная шкала
вертекс, апекс
качественный анализ
весы Вестивальда
элемент Вестона
нормальный элемент
Вестона
эффект Вейгерта
изомерия положения
круг положения
вибрационный выпрямитель
вибрация кручения;
вибрация при кручении,
крутильные колебания
вибрационный конденсатор
вибрационный манометр
вибрационный гальванометр
вибрационный спектр
вибрационное ускорение
вибрационный (язычковый)
частотомер
вибрационные линии
вибрация
вибраторное поле
виброметр
виброграф
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v0211
v0212
v0213
v0214
v0215
v0216

vibrotəcridetmə
Videman effekti
Videman-Frans -Lorens
qanunu
Videman-Frans qanunu
videoaxtaran
videogücləndirici

vibration isolation
Wiedemann effect
Wiedemann-Franz-Lorenz
law
Wiedemann-Franz's law
video finder
video frequency amplifier,
video amplifier
video tape recorder
video transmitter
video signal
video frequency
vidicon
video recording
vibromotive force
Vickers hardness
Vild board
Villar effect
Villari effect
villemit
Villard effect
Wilson electrometer
cloud chamber
Wien effect
Wien bridge
Wiener experiment
Wien's radiation law
Wien's displacement law

виброизоляция
эффект Видемана
Видемана-Франца-Лоренца
закон
закон Видемана-Франца
видеоискатель
видеоусилитель

screw axis
screw rule
helical surface
helical instability

винтовая ось
правило винта
винтовая поверхность
винтовая (спиральная)
неустойчивость
винтовая линия
отвертка
шаг винта
винтовая ножка
винтовая дислокация
винтовая кинематическая
пара
винтовой кран
винтовой насос
винтовая передача
винтовая спираль
винтовое движение ,
движение по спирали
единица Виолля
эффект Вигнера
вираж
вириальный коэффициент
вириальное разложение
вириальное уравнение
теорема вириала
вирирование

v0237
v0238
v0239
v0240

videomaqnitofon
videoötürücü
videosiqnal
videotezlik
vidikon
videoyazma
vibrohərəkətedici qüvvə
Vikkersə görə bərklik
Vilda lövhəsi
Villar effekti
Villari effekti
villemit
Villyard effekti
Vilson elektrometri
Vilson kamerası
Vin effekti
Vin körpüsü
Viner təcrübəsi
Vinin şüalanma qanunu
Vinin yerdəyişmə
qanunu
vint oxu
vint qaydası
vintsəthli
vintvari tarazlıqsızlıq

v0241
v0242
v0243
v0244
v0245
v0246

vintxəttli
vintaçan
vintin addımı
vintayaqlı
vintvari dislokasiya
vintvari kinematik cüt

circular helix, screw line
screwdriver, turn-screw
lead of screw, propeller pitch
screw leg
screw dislocation
screw pair

v0247
v0248
v0249
v0250
v0251

vintli kran
vintli nasos
vintli ötürmə
vintvari spiral
vintvari hərəkət

screw tap
screw pump
screw-gear
helical curve , helical spiral
helical motion, screw motion

v0252
v0253
v0254
v0255
v0256
v0257
v0258
v0259

Violl vahidi
Viqner effekti
viraж
virial əmsal
virial sıraya ayırma
virial tənlik
virial teoremi
virirləmə

Viol unit
Wigner effect
toner
virial coefficient
virial expansion
virial equation
virial theorem
toning

v0217
v0218
v0219
v0220
v0221
v0222
v0223
v0224
v0225
v0226
v0227
v0228
v0229
v0230
v0231
v0232
v0233
v0234
v0235
v0236
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видеомагнитофон
видеопередатчик
видеосигнал
видеочастота
видикон
видеозапись
вибродвижущая сила
твёрдость по Виккерсу
доска Вильда
эффект Виллара
эффект Виллари
виллемит
Виллярда эффект
электрометр Вильсона
камера Вильсона
эффект Вина
мост Вина
опыт Винера
закон излучения Вина
закон смещения Вина
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v0260
v0261
v0262
v0263

virtual foton
virtual hal
virtual iş
virtual iş prinsipi

virtual photon
virtual state
virtual work
principle of virtual work

v0264
v0265
v0266
v0267

virtual keçid
virtual proses
virtual səviyyə
virtual şüalandırma
(buraxma)
virtual temperatur
virtual təsir
virtual udulma
virtual ünvan
virtual yadda saxlayan
qurğu
virtual yaddaş
virtual yerdəyişmə,
mümkün yerdəyişmə
virtual yerdəyişmələr
prinsipi

virtual transition
virtual process
virtual level
virtual emission

v0268
v0269
v0270
v0271
v0272
v0273
v0274
v0275

virtual temperature
virtual action
virtual absorption
virtual address
virtual storage
virtual memory
virtual displacement
principle of virtual
displacement ç virtual
motion principle
virtual particle
vicinal face

v0278
v0279
v0280
v0281
v0282
v0283
v0284
v0285
v0286
v0287
v0288
v0289
v0290
v0291
v0292

virtual zərrəcik
visinal, visinal sərhəd
(hudud)
viskozimetr
vissin süzgəci
vitrin
vitrometr
Vitston aparatı
Vitston körpüsü
vizual metod
vizual müşahidə
vizual densitometr
vizual fotometr
vizual fotometriya
vizual kolorimetr
vizual kolorimetriya
vizual siqnal
vizual spektrofotometr

v0293
v0294

vizual teleskop
vizual ulduz kəmiyyətı

visual telescope
visual magnitude

v0295
v0296
v0297
v0298
v0299
v0300
v0301
v0302
v0303
v0304
v0305
v0306

vizual yürüş
vizual-ikişər ulduz
volfram
volfram katodu
volfram sapı
volfram teli
Vollaston məftili
Vollaston prizması
Voloqdin maşını
volt
Volt cərəyanı
Volta qanunu

visual range
visual binary
tungsten
tungsten cathode
tungsten filament
tungsten filament
Wollaston wire
Wollaston's prism
Vologdin's machine
volt
Volt current
Volta law

v0276
v0277

viscosimeter
viscin filter
showcase
vitrometer
Wheatstone apparatus
Wheatstone bridge
visual method
visualization
visual densitometer
visual photometer
visual photometry
visual colorimeter
visual colorimetry
visual signal
visual spectrophotometer
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виртуальный фотон
виртуальное состояние
виртуальная работа
принцип виртуальной
(возможной) работы
виртуальный переход
виртуальный процесс
виртуальный уровень
виртуальное испускание
виртуальная температура
виртуальное действие
виртуальное поглощение
виртуальный адрес
виртуальное запоминающее
устройство
виртуальная память
виртуальное перемещение,
возможное перемещение
принцип виртуальных
(возможных) перемещений
виртуальная частица
вициналь, вицинальная
грань
вискозиметр
висциновый фильтр
витрина
витрометр
аппарат Витстона
мостик Витстона
визуальный метод
наблюдение визуальное
визуальный денситометр
визуальный фотометр
визуальная фотометрия
визуальный колориметр
визуальная колориметрия
визуальный сигнал
визуальный
спектрофотометр
визуальный телескоп
визуальная звездная
величина
визуальный пробег
визуально-двойная звезда
вольфрам
вольфрамовый катод
вольфрамовая нить
вольфрамовая нить
волластоновская проволока
призма Волластона
машина Вологдина
вольт
ток Вольтов
закон Вольта
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Volta sütunu
Volt elementi
Volta sırası
voltaik induksiya
voltaj
voltametr (kulonmetr)
volt-amper
volt-amper
xarakteristikası
voltampermetr
voltamperometriya
Volterin inteqral tənliyi

Volta's column
Volt's element
Volta series
voltaic induction
voltage
voltameter
voltampere
volt-ampere characteristic

voltmetrograph
Volt-Gramov's machine
volumenometer
volumeter
Wronskian
development fog
Wood's metal
Wood's alloy
wurtzit structure
volcanic conglomerate

столб Вольтa
элемент Вольта
ряд Вольта
вольтаическая индукция
вольтаж
вольтаметр
вольт-ампер
вольт-амперная
характеристика
вольтамперметр
вольтамперометрия
интегральное уравнение
Вольтерра
вольт-кулон
вольтметр
метод вольтметраамперметра
вольтметрограф
Вольта-Граммова машина
волюменометр
волюметр
вронскиан
вуаль проявления
металл Вуда
сплав Вуда
структура вюртцита
вулканический конгломерат

volt-coulomb
voltmeter
voltmeter-ammeter method

v0337
v0338

volt-kulon
voltmetr
voltmetr-ampermetr
metodu
voltmetroqraf
Volt-Qrammov maşını
volyumenometr
volyumetr
vronskian
vual təzahür
Vud metalı
Vud xəlitəsi
vürtsita quruluşu
vulkanik konqlomerat
(topa)
Vulf elektrometri
Vulf toru
vulkan kanalı
vulkan qumbarası
vulkan süxuru (brekçiya)
vulkanda əmələ gələn
böyük kütlə
vulkanik ada
vulkanik fəaliyyət

Wulf's electrometer
Wulf grid
volcanic pipe
volcanic bomb
volcanic breccia
volcanic block

электрометр Вульфа
сетка Вульфа
канал вулкана
вулканическая бомба
вулканическая брекчия
вулканическая глыба

volcanic island
volcanic activity

volcanic ash
volcanic gases

вулканический остров
вулканическая деятельность,
деятельность вулкана,
вулканическая активность
вулканический пепел
вулканические газы

v0339
v0340

vulkanik kül
vulkanik qazlar

v0341

volcanic emanations

вулканические эманации

v0342
v0343
v0344
v0345
v0346
v0347

vulkanik şüalanma
(emanasiya)
vulkanik şüşə
vulkanik süxur
vulkanik titrəmə
vulkanik toz
vulkanik tullantılar
vulkanik zəlzələ

volcanic glass
volcanic rock
volcanic tremors
volcanic dust
volcanic ejecta
volcanic earthquake

v0348
v0349
v0350
v0351

vulkanik zona
vulkanın ağzı
vulkanın çuxuru
vulkanizm

volcanic zone
volcanic conduit
volcanic vent
volcanism

вулканическое стекло
вулканическая порода
вулканическое дрожание
вулканическая пыль
вулканические выбросы
вулканическое
землетрясение
вулканическая зона
жерло вулкана
кратер вулкана
вулканизм

v0307
v0308
v0309
v0310
v0311
v0312
v0313
v0314
v0315
v0316
v0317
v0318
v0319
v0320
v0321
v0322
v0323
v0324
v0325
v0326
v0327
v0328
v0329
v0330
v0331
v0332
v0333
v0334
v0335
v0336

voltampermeter
voltammetry
Volterra's integral equation
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v0353
v0354
v0355

vulkonologiya
(vulkanlar haqqında elm)
vulkanlaşdırma
vurma hasili (məhsul)
vurma işarəsi

v0356
v0357
v0358

vurma və bölmə
vurub çıxarılan atom
vurub çıxarılan elektron

v0359
v0360
v0361

vuruqlu qurğu
vurulan
vurulma (basılma)
prosesi
vuruq (vurulan)
vuruqlara ayırma

v0352

v0362
v0363

volcanology

вулканология

vulcanization
product
product sign, sign of
multiplication
multiplication and division
knocked-on atom
knock-on electron
multiplier
multiplicand
knock-on process

вулканизация
произведение
знак произведения, знак
умножения
умножение и деление
выбитый атом
выбитый электрон, дельтаэлектрон
множительное устройство
множимое
процесс выбивания

factor
factorization

множитель
разложение на множители
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T.C. İbrahimov, A.R. İmamaliyev, G.F. Gənizadə
TƏKDİVARLI KARBON NANOBORULARININ MÜSBƏT DİELEKTRIK ANİZOTROPİYALI
SMEKTİK A MAYE KRISTALIN DİELEKTRİK RELAKSASİYASINA VƏ ELEKTRİK
KEÇİRİCİLİYİNƏ TƏSİRİ
Təkdivarlı karbon nanoborularının smektik A maye kristalının (4- desiloksikarbon turşusunun 4’-nitrofenil efiri) dielektrik və keçiricilik xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, 0,5 % konsentrasiyada karbon nanoborularının əlavə
olunması smektik A maye kristalın nizam parametrini xeyli azaldır. Bununla belə, şəffaflaşma nöqtəsi yuxarı qalxır, dielektrik nüfuzluğunun uzununa toplananı azalır, eninə toplananı isə artır. Strukturda baş verən perkolyasiya effekti elektrik keçiriciliyində sıçrayış mexanizminin ion mexanizmini üstələməsinə səbəb olur ki, bu da xüsusi keçiriciliyin artması ilə nəticələnir.

E.R. Həsənov, Ş.Q. Xəlilova, E.Ö. Mansurova, Q.M. Məmmədova
ELEKTRON TİPLİ YÜKDAŞIYICILARIN KEÇİRİCİ MÜHİTLƏRİNDƏ QEYRİ-SABİT
TERMOELEKTROMAQNİT DALĞALARININ HƏYƏCANI
Nəzəri olaraq isbat olunmuşdur ki, bir tip keçiricikli mühitlərdə termoelektromaqnit dalğaları yaranır və o dalğalar dayanıqsızdır. Bu halda mühit enerji şüalanmasının mənbəyinə çevrilir. Yaranan termoelektromaqnit dalğalarının tezlikləri və
inkrementləri elektromaqnit dalğalarının və termomaqnit dalğalarının tezlikləri ilə ifadə olunur.

V.A. Tanrıverdiyev, V.S. Taqiyev, G.Q. Kərimova
FERRO- VƏ ANTİFERROMAQNİT YARIMKEÇİRİCİ MATERİALLARDAN TƏŞKİL OLUNMUŞ
İFRAT QƏFƏSDƏ LOKAL SPİN DALĞA ZONALARI
Sadə kubik Heisenberg ferromaqnit və antiferromaqnit yarımkeçirici materiallardan təşkil olunmuş ifratqəfəsdə lokal
spin dalğa həyəcanlarını öyrənmək üçün, s-d (və ya s-f ) qarşılıqlı təsir modeli istifadə olunur. Qrin funksiyası metodu ilə ifratqəfəsin oxu boyunca yayılan local spin dalğaları üçün spin dalğa zonaları müəyyən edilib. Nəticələr kəmiyyətcə təsvir
olunub.

M.Ş. Qocayev


YARIİNKLÜZİV   (  ) N    (  )h X PROSESLƏRİNDƏ
STRUKTUR FUNKSİYALAR VƏ İKİSPİNLİ ASİMMETRİYALAR
Standart Model çərçivəsində yarıinklüziv  ( ) N   ( )h  X proseslərinin struktur funksiyaları və uzununa
spin asimmetriyaları tədqiq edilmişdir. Adronların polyarlaşmış və polyarlaşmamış struktur funksiyaları üçün ifadələr alınmışdır. Kvark-parton modeli çərçivəsində bütün struktur funksiyalar təyin olunmuş və spin asimmetriyaları geniş tədqiq
olunmuşdur.

S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev, A.K. Qulayeva
POLYARLAŞMIŞ LEPTON-ANTİLEPTON TOQQUŞMASINDA
ÇARJİNO CÜTÜNÜN YARANMASI (I)
Minimal Supersimmetrik Standart Model çərçivəsində ixtiyari polyarlaşmış lepton-antilepton cütünün çarjino cütünə
annihilyasiyası prosesinə baxılmışdır:       ~
 i  ~
 j . İxtiyari polyarlaşmış başlanğıc zərrəciklər halında prosesin effektiv kəsiyi üçün ümumi ifadə alınmışdır. Prosesin bucaq və polyarizasiya xarakteristikaları ətraflı öyrənilmişdir. Xüsusi
halda göstərilmişdir ki, uzununa polyarlaşmış elektronların polyarlaşmamış pozitronlarla qarşılıqlı təsirində yaranan asimmetriya, polyarlaşmamış elektronların polyarlaşmış pozitronlarla qarşılıqlı təsirində yaranan asimmetriyaya qiymətcə bərabər, işarəcə əksdir.
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E.İ. Cəfərov, A.M. Məmmədova
KOORDİNATDAN ASILI KÜTLƏYƏ MALİK HARMONİK OSSİLYATORUN KİNETİK ENERJİ
OPERATORU QALİLEY İNVARİANTLIĞI İLƏ UYĞUNLAŞAN KONFAYNMENT MODELİNİN
DƏQİQ HƏLLİ
Koordinatdan asılı olaraq dəyişən effektiv kütlə formalizmi çərçivəsində harmonik ossilyatorun dəqiq həll oluna bilən modeli tərəfimizdən təklif edilir. Koordinatdan asılı olan effektiv kütlənin analitik ifadəsi elə qaydada seçilmişdir ki, bu ifadə koordinatın 𝑥 = ±𝑎 qiymətlərində sonsuz hündür sərhədlər vasitəsilə konfaynment effekti yaradır. Tədqiq edilən ossilyator modelinin
stasionar hallarının dalğa funksiyaları sərbəst Hamilton operatoru Qaliley invariantlığı ilə uyğunlaşan Şredinger tənliyi dəqiq həll
edilməklə tapılmışdır. Dalğa funksiyasının analitik ifadəsi Gegenbauer çoxhədliləri ilə ifadə olunur, tapılmış enerji spektri isə
diskret və qeyri-ekvidistantdır. Göstərilmişdir ki, həm enerji spektri, həm də dalğa funksiyası tərəfindən 𝑎 → ∞ limiti zamanı
məlum Ermit ossilyatorunun ekvidistant enerji spektri və stasionar halların dalğa funksiyası tam olaraq bərpa edilir.

F.A. Saddigh
γ-KVANTIN 𝐻 ⇒ ƒ + ƒ̅ + Ɣ PARÇALANMA ZAMANI POLYARİZASİYA XASSƏLƏRİ
Fermion-antifermion cütünün tormozlanan foton şualandırmasının Feynman diaqramına əsasən, 𝐻 ⇒ ƒ + ƒ̅ + Ɣ Hiqqs
bosonun parçalanması prosesini analiz etdik.
Fermion-antifermion cütünün spirallığı və Ɣ - kvantın xətti (sirkulyar) polyarlaşmasını nəzərə alaraq, SM (standart model) çərçivəsində 𝐻 ⇒ ƒ + ƒ̅ + Ɣ parçalanmasının eni hesablandı. Ɣ - kvantın xətti və sirkulyar polyarlaşma mərhələləri
müəyyən olundu, onların fermion-antifermion cütünün 𝑥 - invariant kütləsindən və 𝜃 çıxış bucağından asılılığı öyrənildi.
𝐻 ⇒ 𝜏 − + 𝜏 + + Ɣ parçalanması üçün Ɣ - kvantın xətti və sirkulyar polyarlaşma mərhələsinin qiymətləri göstərildi.
Məsələlərin qoyuluşuna və işin nəticələrinin faydalı müzakirələrinə görə, müəllif, S.Q. Abdullayevə dərin minnətdarlığını bildirir.

S.Z. Dəmirova
AŞAĞI TEMPERATURLARDA In1-x GaxSb(х=0.300.70 ) MƏHLULLARDA
YÜKDAŞIYICILARIN UZUNDALĞALI AKUSTİK FONONLARINDAN SƏPİLMƏSİ
In1-x GaxSb (х=0.300.70 ) bərk məhlullarında 5÷300 K temperatur intervalında termo e.h.q. (α) və ümumi istilikkeçirmə (𝜒𝑡0𝑡 ) əmsalları tədqiq olunmuşdur. Uyğun olaraq ~2025 və ~3040 K temperatur intervalında α(T) və 𝜒𝑡0𝑡 (T) əmsalları maksimumdan keçirlər. 𝜒𝑡0𝑡 (T) maksimumu Kallavey nəzəriyyəsi əsasında izah edilmişdir , α(T) maksimumu isə deşiklərin uzundalğalı akustik fononlardan səpilməsi ilə izah edilmişdir. α(T) və 𝜒𝑡0𝑡 (T) maksimumlarının temperatur sürüşməsi
Hering nəzəriyyəsi ilə izah olunmuşdur, belə ki ph (T) asılılığı ph~ Т-3.4 şəklində müəyyənləşmişdir.

N.V. Sadıqova, F.İ. Əhmədov, A.Z. Sadıqov, A.H. Məmmədli, A.H. Gerayeva,
N.N. Heydərov.
MAPD FOTODİODLARININ FOTOHƏSSASLIQ PERFORMANSI
İşdə, optik xassələrinin öyrənilməsi və yeni mikropikselli selvari fotodiodunun (MSFD) daxili gücləndirmə əmsalının
hesablanması təqdim edilmişdir. Aparılan tədqiqatların eksperimental qurğusu və zəif işıq selində parametrlərin öyrənilməsinin nəticələri və ölçmə metodikası göstərilmişdir. Təyin edilmişdir ki, mikropiksel strukturlu selvari fotodiodlar geniş tətbiq
edilən vakuum fotoelektron gücləndiricilərin əvəzedicisi kimi qəbul edilə bilər.
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