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Bi2Te2.7Se0.3<Ni> TƏBƏQƏLƏRİNİN KRİSTALLİK  

VƏ SƏTH QURULUŞU 
 

S.R. ƏZİMOVA 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu,  

AZ1143, Bakı, H.Cavid pr., 131. 
 
Ni ilə interkalyasiya olunmuş laylı Bi2Te2.7Se0.3 kristallarının kristallik quruluşu rentgen difraksiyası analizi ilə öyrənil-

mişdir. Əldə olunan diffaktoqramların təhlili Bi2Te2.7 Se0.3<Ni> quruluşunda  Ni1.297Te və NiSeTe birləşmələrinin  əmələ 
gəlməsini təsdiqlədi. Skanedici elektron mikroskopunda (SEM) kristal səth quruluşunun öyrənilməsi təbəqələrin 100-200 
mkm ölçülü  paralel laylardan təşkil olduğunu göstərdi. 

 
Açar sözlər: SEM, quruluş, kristal. 
PACS: 62.20Fe,61.72.Cc,61.72.Lk 

 
1. GİRİŞ 
 
Yarımkeçirici xassələrə malik olan birləşmələr ge-

niş tədqiq edilən funksional materiallardan hesab edi-
lirlər [1]. Son zamanlarda bu birləşmələrin müxtəlif 
fiziki xassələri təzyiq, temperatur kimi xarici təsirlər 
altında tədqiq edilir [2]. Yarımkeçirici materiallarda 
quruluş qüsurlarının yaranması, keçiricilik, həmçinin 
onların xassələrinə müxtəlif növ şüalanmaların 
təsirinin öyrənilməsi ilə bağlı çox saylı tədqiqatlar 
aparılır [3]. 

Bismut tellurid Bi2Te3 və onun ərintiləri otaq tem-
peraturunda tətbiq etmək üçün ən yaxşı termoelektrik 
materiallardır. Bu materiallarda termoelektrik ötürmə, 
termoelektrik dərəcəsi ilə xarakterizə olunur 

 
𝑍𝑇 = 𝜎𝑆2 𝑇 𝜒⁄    

 
burada T - temperatur, σ - elektrik keçiriciliyi, S - Zee-
berk əmsalı,  - elektron və fononların istilik keçirici-
liyidir [4]. 

Son illərdə həm klassik, həm də kvant ölçü ef-
fektlərindən istifadə etməklə materialların 
termoelektrik səmərəliliyinin artırılması imkanları 
intensiv şəkildə öyrənilmişdir.Kvant quyuları və ya 
kvant nöqtələri olan kiçik nümunələrin istehsalı bahalı 
avadanlıqların istifadəsi ilə əlaqədardır. Bu mənada, 
həcmli nanostrukturlaşdırılmış materialların 
istifadəsinə əsaslanan bir yanaşma maraqlıdır. Bu 
yanaşma əhəmiyyətli dərəcədə qənaətlidir. Bu halda 
nümunədə Z dərəcəsinin termoelektrik rəqəmini 
artıran müxtəlif fiziki mexanizmlərin görünə biləcəyi 
şərtlər meydana çıxır. Belə təsirlərdən biri, 
nanohissəciklərin sərhədlərində fononların və elek-
tronların səpələnməsidir [5]. 

Məlumdur ki, bismut telluridin kristal qapağının 
daxili qüsurları elektrik cəhətdən aktivdir və eyni tər-
kibdə olan nümunələrdə daşıyıcıların 
konsentrasiyasını müxtəlif istehsal üsullarından 
istifadə edərək çox dəyişə bilməsi mümkündür. Buna 
görə də, bu xüsusiyyətlərin müşahidə olunnası 
kristalların təqdim olunmuş Sn atomlarının və daxili 
qüsurların miqdarının nisbətindən və istehsal 
texnologiyasından asılıdır. Qeyd olunan xüsusiyyətlər 
valent zonanın yuxarı hissəsində yerləşir aşqarların 
rezonans vəziyyətləri modelində izah olunur. Bu 

vəziyyətlərin dərinliyi εi ≈ 15-30meV-dir, deşik 
enerjisi miqyasındadır [6]. 

Bərk məhlullarda metal əvəzləmələrinin tətbiqi 
ilə aşağı temperaturda baş verən əlavə  daşıyıcı səpil-
məsinin qarşısını almaq olar. Sb atomları Bi 
atomlarına yaxın olduqları üçün kvazi-ikili Bi2Te3 
əsaslı ərintilərdə kristal qəfəs parametrlərində minimal 
dəyişikliklər edirlər [6], bu səbəbdən n-Bi2–xSbxTe3 
sistemində (0<x<0.5) yükdaşıyıcısının dağılmasının 
daha da azalması mümkündür. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, n-
Bi2–xSbxTe3 bərk məhlul sistemində atomların anion 
(Te) və kation (Bi) ilə eyni vaxtda dəyişdirilməsi ilə 
daha mürəkkəb ərintilərin istifadəsi maraq doğurur və 
nanoelektronikada istifadə edilə bilər [7]. 

Bu işdə, rentgen quruluş analizi metodu vasitəsilə 
Ni-lə interkalyasiya olunmuş Bi2Te2.7Se0.3 laylı kristal-
larının quruluşu tədqiq edilmiş, skanedici elektron 
mikroskopu vasitəsilə Ni elementinin Bi2Te2.7Se0.3 bir-
ləşməsinin səth quruluşuna təsiri öyrənilmişdir.  

 
2. TƏCRÜBƏLƏR. 

 
Rentgen quruluş tədqiqatları CuK α şüalanma, 

2θ= 5-80º, λ = 1.5406 Å parametrli Bruker rentgen di-
fraktometrində otaq temperaturunda yerinə yetirilmiş-
dir.  

Ni-lə interkalyasiya olunmuş Bi2Te2.7Se0.3 laylı 
kristallarının səth quruluşu JEOL JSM-661OLV 
(Scanning Electron Microscope) skanedici elektron 
mikroskopu vasitəsilə tədqiq edilmişdir.  

 
3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 
Ni-lə interkalyasiya olunmuş Bi2Te2.7Se0.3 laylı 

kristallarının otaq temperaturunda və normal şəraitdə 
alınmış rentgen difraksiyası mənzərəsi şəkil 1-də ve-
rilmişdir. 

Nikel metalı ilə interkalyasiya olunmuş 
Bi2Te2.7Se0.3 laylı kristallarının difraksiya mənzərələri-
nin analizi nəticəsindəmüəyyən edilmişdir ki, alınmış 
spektrlər Bi2Te2.7Se0.3 kristallarına uyğun gələn di-
fraksiya maksimumları ilə yanaşı, iki müxtəlif fazadan 
da ibarətdir. Bu fazaların biri nikel atomlarının əmələ 
gətirdikləri Ni1.297Te birləşməsinə, ikincisi isə NiSeTe 
birləşməsinə uyğun gəlmişdir. Quruluş analizləri gös-
tərmişdir ki, nikel atomları ilə interkalyasiya 
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edilərkən, atomlar Bi2Te2.7Se0.3 laylı kristallarının 
içərisində asılı vəziyyətdə qalmır, tellur və selen 
atomları ilə kovalent rabitələr əmələ gətirir. 

Skanedici elektron mikroskopu vasitəsilə Ni-lə 
interkalyasiya olunmuş Bi2Te2.7Se0.3 laylı kristallarının 
səth quruluşu tədqiq edilmişdir. Alınmış səth morfolo-

giyası şəkil 2-də verilmişdir. Göründüyü kimi 
kristallar monokristal şəklində sintez edilmişdir. 
Səthdə d=200mkm miqyasda verilmiş quruluşda 
müxtəlif ölçüdə paralel laylar müşahidə edilmişdir. Bu 
da səthin təmizlik və kristallaşma dərəcəsi ilə 
əlaqədardır. 
 
 

 
Şəkil 1. Nikel ilə interkalyasiya edilmiş Bi2Te2.7Se0.3<Ni> folqalarının rentgen-difraktoqramları. 
 
 

 
 
Şəkil 2. Nikel ilə interkalyasiya edilmiş Bi2Te2.7Se0.3<Ni> folqalarının morfologiyası. 
 
4. NƏTİCƏ 
 
 

1. Bi2Te2.7Se0.3 təbəqəsinin Ni ilə interkalyasiyası, 
quruluşda 1,17% miqdarında Ni1.29Te yarımkeçirici 
birləşməsi yaranmasına səbəb olur.  
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2. Bi2Te2.7Se0.3  kvintetlərini elektroaktiv nikel 
ionları ilə interkalyasiyası Bi-Te-Se zəncirindəki tellur 
atomlarının 1,33% Ni-Te-Se qatının meydana gəlməsi 
ilə baş verir.  

3. Ni ilə interkalyasiya Bi2Te2.7Se0.3 nazık təbə-
qələrində kristallikliyi artırır. 

__________________________________ 
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S.R.Azimova 
 

CRYSTALLIZATION OF Bi2Te2.7Se0.3 <Ni> LAYERS AND SURFACE STRUCTURE 
 

The crystal structure of Bi2Te2.7Se0.3 crystals intercalated with Ni was studied by X-ray diffraction analysis. Analysis of the 
obtained diffractograms confirmed the formation of Ni1.29Te and NiSeTe compounds in the Bi2Te2.7Se0.3<Ni> structure. A 
scanning electron microscope (SEM) study of the crystal surface structure showed that the layers consisted of parallel 
sublayers 100-200 μm in size.

 
 

С.Р. Азимова 
 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  И СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ 
СЛОЕВ Bi2Te2.7Se0.3<Ni>  

 
Кристаллическая структура слоистых кристаллов Bi2Te2.7Se0.3, интеркалированных Ni исследована методом 

рентгеноструктурного анализа. Анализ полученных дифрактограмм подтвердил образование соединений Ni1.29Te и 
NiSeTe в структуре Bi2Te2.7Se0.3<Ni>. Исследование структуры поверхности кристаллов на растровом электронном 
микроскопе (СЭМ) показало, что слои состоят из параллельных подслоев размером 100-200 мкм. 

 
Qəbul olunma tarixi: 02.11.2020 
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CuGaIn2Se5 BƏRK MƏHLUL KRİSTALININ YÜKSƏK TEMPERATURLU 

RENTGENDİFRAKSİYA ÜSULU İLƏ İSTİDƏN GENİŞLƏNMƏ 
 XASSƏSİNİN TƏDQİQİ 

 
S.İ. İBRAHİMOVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu, 
Azərbaycan, Bakı, H. Cavid pr.131, Az-1143  

 
CuGaIn2Se5 bərk məhlul kristalı sintez edilmiş və onun yüksəktemperaturlu rentgendifraksiya üsulu ilə xətti və həcmi 

istidən genişlənmə xassəsi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 350-1200K temperatur intervalında kristalın xətti və 
həcmi parametrlərində ciddi dəyişiklik müşahidə edilmir ki, bu da kristalın xarici təsirlərə davamlı olması ilə bağlıdır. 
 
Açar sözləri: Kristal, rentgen-difraksiya, istidən genişlənmə, xətti və həcmi parametr. 
PACS: 544.223. 
 
GİRİŞ 
 

Məlumdur ki, temperaturun, təzyiqin, şüalanma-
nın, elektrik sahəsinin təsirindən asılı olaraq istənilən 
cismin xətti və həcmi ölçülərinin dəyişməsi prosesi 
böyük elmi və təcrübü əhəmiyyətə malikdir. Qeyd et-
mək lazımdır ki, göstərilən xarici təsirlər nəticəsində 
maddələrdə baş verən xətti və həcmi dəyişmələr bütün 
qurğular,  cihazlar və maşınqayırma sənayesində müt-
ləq nəzərə alınmalıdır [1, 2]. Fiziki yanaşmada bu pro-
ses maddənin istilikdən genişlənmə qanunu kimi qəbul 
edilir və L xətti ölçülü cismin temperaturunu ΔT qədər 
qızdırdıqda onun ölçüsü ΔL= αL ΔT qədər genişlənir. 
Burada α - istidən genişlənmə əmsalıdır. Qeyd edək 
ki, verilən formul cismin temperaturdan asılı olaraq 
sahə və həcminin dəyişməsinin hesabatı üçün də eyni-
dir. 

Cismin ölçüsünün istidən genişlənmə əmsalını 
təyin etməyin bir neçə üsulu var. Bunlardan ən əsası 
müxtəlif xarakteristikaya malik dilatometriya və yük-
sək temperaturlu rentgen difraksiya üsullarıdır. 

Bu iş yüksək temperaturlu rentgen-difraksiya 
üsulundan istifadə edərək, CuGaIn2Se5  bərk məhlul 
kristalında bəzi qəfəs parametrlərinin istidən genişlən-
mə prosesinin tədqiqinə həsr olunub. 
 
EKSPERİMENTAL HİSSƏ 
 

A2X-B2X3(A-Cu, Ag; B-Ga, In; X-S, Se, Te) sis-
temlərində əmələ gələn mürəkkəb birləşmələr və bərk 
məhlullar deffekt tip quruluşa malik yarımkeçiricilər 
sinfinə aid olan [3-5] kristallar olmaqla geniş tətbiq 
sahələri olan materiallar sayılırlar. Qeyd olunan mate-
riallar bir çox optoelektron cihazlar hazırlanması sahə-
sində perspektiv əhəmiyyətə malikdirlər [6, 7]. Qeyd 
etmək lazımdır ki, xalkopirit tip quruluşa malik birləş-
mə və bərk məhlul kristalları bu cəhətdən olduqca ma-
raqlı tədqiqat obyektləri sayılırlar. Tədqiqat üçün seçi-
lən CuGaIn2Se5 bərk məhlul kristallarına maraq da bu-
nunla əlaqədardır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
CuGaIn2Se5-nin alınması və onun kristal quruluşuna 
həsr edilən məqalə [8] işdə verilmişdir. Yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi bu işdə CuGaIn2Se5 kristalında bir sıra 
qəfəs parametrlərinin geniş temperatur intervalında 
(1200 K) istidən genişlənmə xüsusiyyətinin tədqiqinə 
həsr edilir. 

Tədqiqatın aparılması üçün tədqiqata  cəlb  
edilən 
kristalın stexiometriyasına uyğun çəkilmiş elementlər 
kvars ampulaya doldurulmuş, havası ~10-2 Pa 
tərtibində sorulmuş, ağzı bağlanaraq bir zonalı sobaya 
yerləşdirilmiş və temperaturu 50K/saat sürətlə 1200K-
ə qədər artırılaraq 1.5 saat müddətində saxlanılmışdır. 
Bundan sonra sobanın temperaturu 700K-ə qədər 
soyudularaq 50 saat müddətində tablanma prosesində 
saxlanılmışdır.  Tablanma prosesi bitdikdən sonra, 
sintez olunmuş nümunənin faza tərkibini müəyyən 
etmək və nəzərdə tutulan eksperimenti aparmaq üçün 
nümunədən olduqca narın ovuntu hazırlanmışdır. 
Qeyd edək ki, yüksək temperaturlu rentgendifraksiya 
işləri Almaniya istehsalı olan D8 ovuntu 
difraktometrində ~8·103 tərtib vakuum şəraitində 
CuKα-şüalanmada λ=1.5406, 40mA, 40kv-da apa-
rılmışdır. Temperaturun artma sürəti 3K/dəq 
olmuşdur. Nəzərdə tutulan tədqiqat işinin aparilması 
üçün, hazırlanmış dispers ovuntu cihazın nümunə 
üçün olan xüsusi müstəvi lövhəsinin üzərinə 
tökülmüş, müəyyən tərtibdə yüngülcə sıxılmış, cihaz 
işə salınaraq əvvəlcə otaq temperaturunda ondan 
rentgen difraksiya spektrləri alınmış, atom 
müstəvilərarası məsafələri (d) və, ən müasir 
hesablama proqramı olan TOPAS 4.2-dən istifadə 
edərək, nümunədən alınmış difraksiya spektrlərinin 
Müller indeksləri (hkl) hesablanmışdır. Alınan 
nəticələrin təhlili göstərmişdir ki, nümunə bir fazalıdır 
və onun qəfəs parametrləri a=5.6792Å, c=11.3344Å, 
fəz.qr. I42c. Quruluş tetraqonaldır və deffekt tip 
xalkopirit kimidir. Tədqiq edilən kristalın quruluşunun 
xalkopirit olmasını nəzərə alaraq tərkibin quruluşa 
uyğun olması üçün onun 2/5-ə vurmaq tələb olunur.  

(CuGaIn2Se5)·2/5=Cu0.4Ga0.4In0.8Se2 yalnız bu 
halda z=4 olur. 

Növbəti etapda nümunənin istilikdən genişlənmə 
xüsusiyyətinin təyin edilməsi üçün lazım olan eksperi-
mentlərin alınmasına başlandı. Bunun üçün otaq tem-
peraturunda tədqiq edilən olduqca narın ovuntudan is-
tifadə edildi və ondan yuxarıda göstərilən qayda ilə 
hər 50K-dən bir 350-1200K intervalında 
difraktoqramlar (rentgen difraksiya spektrləri) alındı. 
Onların hər birindən 2θ-lara uyğun olan atom 
müstəvilərarası məsafələr (d), Müller indeksləri (dhkl), 
kristalın qəfəs parametrləri a = b, c, qəfəsin həcmi (V) 
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və rentgen sıxlığı hesablanmışdır. Həmin nəticələr 
cədvəl 1-də, onlar əsasında qurulan əyrilər isə şəkil 
1və səkil 2-də verilmişdir. 

Aparılan eksperimenlər və əldə edilən nəticələr 
əsasında demək olar ki, olduqca geniş praktik əhəmiy-
yəti olan materialların istidən genişlənmə hadisəsini 
dilatometrik üsulla yanaşı, yüksək temperaturlu rent-
gendifraksiya üsulu ilə də tədqiq etmək xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir və bəlkə də bu üsul daha əhatəli 
üsuldur. Bu mənada aparılan tədqiqatın nəticələrinə 

yanaşdıqda məlum olur ki, defekt xalkopirit tip 
quruluşlar üçün xarakter olan temperatura davamlı 
olmalarını bir daha təsdiq edir. Belə ki, göstərilən 
qrafiklərin təhlili göstərir ki, kristalın xətti, həcmi və 
rentgen Dx kəmiyyətlərinin temperaturdan asılı 
dəyişmələr sinxron xarakterlidir və göstərilən 
temperatur intervalında kristal qəfəs parametrlərinin 
xətti və həcmi dəyişmə xarakterləri ədəbiyyatda 
mövcud nəticələrə uyğundur [9,10]. 

 

 
Şəkil 1. CuGaIn2Se5 kristalında a və b paremetrlərinin temperatur asılılıqları. 
 

 
Şəkil 2. CuGaIn2Se5 kristalında qəfəs həcminin və xüsusi çəkinin temperatur asılılıqları. 
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                                                                                                                                           Cədvəl 1.  
                                    CuGaIn2Se5-nin qəfəs parametrlərinin temperaturdan asılılıq cədvəli. 

T(K) 
 

d(400) a=b d(800) c V Å3 Dx(q/sm3) 

350 
400 

450 
500 

550 
600 

650 
700 

750 
800 

850 
900 

950 
1000 

1050 
1100 

1150 
1200 

 

1,4198 
1,4199 

1,4211 
1,4212 

1,4213 
1,4214 

1,4215 
1,4216 

1,4219 
1,4223 

1,4225 
1,4228 

1,423 
1,4236 

1,4242 
1,4251 

1,4281 
1,4289 

 

5,6792 
5,6796 

5,6844 
5,6848 

5,6852 
5,6856 

5,686 
5,6864 

5,6876 
5,6892 

5,69 
5,6912 

5,692 
5,6944 

5,6968 
5,7004 

5,7124 
5,7156 

 

1,4168 
1,4169 

1,4174 
1,4179 

1,418 
1,4183 

1,419 
1,4191 

1,4192 
1,4198 

1,4199 
1,4202 

1,4204 
1,4206 

1,4207 
1,4223 

1,424 
1,4257 

 

11,3344 
11,3352 

11,3392 
11,3432 

11,344 
11,3464 

11,352 
11,3528 

11,3536 
11,3584 

11,3592 
11,3616 

11,3632 
11,3648 

11,3656 
11,3784 

11,392 
11,4056 

 

365,5719 
365,6493 

366,3968 
366,5776 

366,6551 
366,7843 

367,0169 
367,0944 

367,2753 
367,6373 

367,7666 
367,9995 

368,1548 
368,5172 

368,8538 
369,7361 

371,7382 
372,5991 

 

5,538145 
5,536974 

5,525677 
5,522951 

5,521785 
5,51984 

5,516341 
5,515176 

5,512461 
5,507032 

5,505096 
5,501612 

5,499292 
5,493883 

5,488869 
5,475772 

5,44628 
5,433697 

 

______________________ 
 

[1] Дж. Орир. Популярная Физика, Изд-во 
«Мир» Москва, 1964, 445с. 
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полупроводников. 2011, том 46, вып 5.   

[3] C. Paorici, L. Zanotti, L. Gastaldi. Mater. 
Res. Bull, 1979, 14, 469. 

[4] G. Dagan, S. Endo, G. Hodes, G. Sawatzky, 
D.Cahan. Sol. Energy Mater., 1984, 11, 57. 

[5] L. Makhova, R. Szargan, I. Konovalov. 
Thin Sol. Films, 2005, 472, 157. 

[6] L.Lewerenz, H.Goslowsky, K.D. Husemann, 
S. Fiechter. Nature, 1985, 321, 687. 

[7] И.В. Воднарь, Е.А. Кудрикцая, И.К. 
Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь. ФТП, 
1998, 32, 1043. 
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Yu.G. Asadov. Crystallography Reports, 
2019, vol.64, No. 6, pp. 883-886. 

[9]  В.Ф.Гременок, В.Б.Залесский, Н.Н.Мур-
сакулов и др. Тонкопленочные 
солнечные элементы на основе 
полупроводниковых материалов 
Cu(In,Ga)(Se,S)2 со структурой 
халькопирита, Баку, Элм, 2013, 249с. 

[10] Н.А. Гарюнова, Сложные алмазоподоб-
ные полупрoводники, Москва, 1968, 
264с. 

 

S.I. Ibrahimova 
 

AN INVESTIGATION OF THE THERMAL EXPANSION PROPERTIES IF CuGaIn2Se5 SOLID 
SOLUTION CRYSTAL BY HIGH-TEMPERATURE X-RAY DIFFRACTION 

 
A solid solution of the CuGaIn2Se5 composition has been synthesized and investigated its linear and volumetric thermal 

expansion by high-temperature X-ray diffraction methods in the temperature range of 350–1200K. It was determined that 
there is no significant change in linear and volumetric coefficients in the indicated temperature range, which is associated 
with the stability of the structure, i.e. lack of structural change. 
 

С.И. Ибрагимова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ КРИСТАЛЛА CuGaIn2Se5 
РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 
Синтезирован твердый раствор состава CuGaIn2Se5 и методом высокотемпературной рентгенодифракции 

исследовано ее температурное расширение в температурном интервале 350-1200К. Установлено, что в указанном 
температурном интервале в линейных и объемных коэффициентах не наблюдаются серьезные изменения, что 
связано с устойчивостью структуры, т.е. отсутствием структурных изменений. 

 
Qəbul olunma tarixi: 20.11.2020 
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Rb1-xNaxNO3(x=0,025, 0,05) KRİSTALLARININ ALINMASI, 

RENTGENQRAFİK VƏ DTA ÜSULLARI İLƏ TƏDQİQİ 
 

N.M. NAMAZOVA  
Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Fizika İnsitutu,  

Bakı, Az 1143, H.Cavid 131 
natella.namazova@gmail.com 

 
İzotermik kristallaşma üsulu ilə Rb1-xNaxNO3(x=0,025, 0,05)  kristalları alınmış, rentgenoqrafik və DTA üsulları ilə 

tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, nümunələr otaq temperaturunda triqonal quruluşa malik olub, ərimə 
temperaturuna kimi üç quruluş dəyişməsinə məruz qalırlar. Nümunələrdə Rb+ ionlarının Na+ ionları ilə qismən əvəz olunması 
çevrilmələrin sayını dəyişmir  və  çevrilmə temperaturuna nəzərə çarpacaq təsir göstərmir. 
 
Açar sözlər: kristal, quruluş çevrilmələri, elektrolit, heksaqonal qəfəs, bərk məhlul. 
PACS: 544223 

 
Bərk cisimlər ionikası adlanan elm sahəsinin mü-

hüm istiqamətlərindən olan bərk elektrolitlərin 
alınması günümüzün aktual problemlərindəndir. Hal-
hazırda müxtəlif ionlar, o cümlədən qələvi metal 
kationları hesabına yüksək keçiriciliyə malik bərk 
elektrolitlər əldə olunmuşdur [1,2]. 

Qələvi metalların nitrat birləşmələri arasında 
RbNO3-ün III fazası (kubik) ən yüksək keçiriciliyə 
malik olub, 200°C-də 10-3Om-1sm-1-ə çatır (3, 4). 

Məlumdur ki, RbNO3-də otaq temperaturundan 
ərimə temperaturuna kimi quruluş çevrilməsi 
aşağıdakı sxem üzrə  gedir [5,6]: 

 

 
 

IV→III polimorf çevrilmə nəticəsində bu kris-
talda keçiricilik 3 tərtib dəyişir. III→II çevrilmə nəti-
cəsində əvvəlcə keçiricilik 1-1,5 tərtib kiçilir, sonra isə 
böyüyür. 29°C-də II→I quruluş çevrilməsilə bağlı 
olan bir sıçrayış müşahidə olunur və ərimə tempe-
raturunda keçiricilik kəskin sürətdə artır  (4). 

Rubidium ionlu bərk elektrolitlərin geniş 
tətbiqlərini, o cümlədən atom reaktorlarında tətbiqi 
imkanlarını nəzərə alaraq, təqdim olunan işdə RbNO3-
də Rb+ionlarının Na+ ionları ilə qismən əvəzlənməsi, 
yüksək elektrik keçiriciliyə malik III fazanın 
mövcudolma intervalının genişlənməsi və bu əvəz 
olunmanın quruluş çevrilmələrinə təsiri 
araşdırılmışdır.  (8)-ə görə CsNO3  RbNO3-dəki bərk 
məhlulunda Cs duzlarının ~25 mol% miqdarında 
RbNO3-də mövcud olan II və I modifikasiyalar 
sıradan çıxır, yüksək temperatur modifikasiyası kimi 
III modifikasiya qalır.  

[2]-yə görə Na+ ionları ilə keçiriciliyi təmin olu-
nan elektrolitlərə son zamanlar xüsusi diqqət yetirildi-
yindən, təqdim olunan işdə NaNO3-ün RbNO3-dən 
bərk məhlul kristalları yetişdirilmiş və həmin 
nümunələrdə rentgendifraktometrik və DSC 
tədqiqatları aparılmışdır (şəkil 1a).  

Tədqiq olunan nümunələr "Ч.D.A." tipli RbNO3 
və "ХЧ" tipli NaNO3-ün suda məhlulundan izotermik 
kristallaşma üsulu ilə alınmışdır. Alınan kristalların tə-
mizliyini təmin etmək üçün onlar bir neçə dəfə kristal-
laşmağa məruz qoyulmuşlar.   

Təcrübələrin birinci hissəsində alınan nümunə-
lərdə otaq temperaturunda rentgendifraktometrik 
tədqiqatlar aparılmışdır. Həmin tədqiqatlar Bruker 
firmasının ADVANCE 8 tipli rentgen 
difraktometrində 10°≤2θ≤80° bucaq intervalında 
aparılmışdır (λ=1.5406Å). Alınan difraksiya 
əksolunmalarının təhlilindən görünür ki, tədqiq olunan 
nümunələr otaq temperaturunda triqonal qəfəsə 
malikdir və RbNO3 -də Rb+ ionlarının Na+ ionları ilə 
qismən əvəz olunması kristal qəfəsin parametrlərinin 
çox cuzi dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Nümunə üçün 
qeyd edək ki, Rb0,975Na0,025NO3 kristalının otaq 
temperaturunda triqonal qəfəsi üçün  a=10.45 Å, 
c=7.42 Å alınmışdır. Rentgenoqrafik tədqiqatlardan 
alınan difraktoqramlar şəkil 1a (Rb0,975Na0,025NO3 
üçün) və 1 b-də (Rb0,95Na0,05NO3  üçün) verilmişdir. 
       Nümunələrdə DTA tədqiqatları DSK 2004 F1 
qurğusunda aparılmışdır. Kristal 10K/dəq sürətlə qız-
dırılmış və işçi qaz kimi Ar götürülmüşdür. Qazın 
sistemdə axın sürəti 20 ml/dəq olmuşdur.
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Şəkil 1a. Rb0,975Na0,025NO3 kristalından otaq temperaturunda  alınan difraktoqram. 

 

 
Şəkil 1 b. Rb0,95Na0,05NO3 kristalından otaq temperaturunda  alınan difraktoqram. 

 
Təcrübə zamanı Rb0,975Na0,025 kristalının deriva-

toqramında üç endoeffekt müşahidə edilmişdir (şəkil 
2a). Həmin effektlərin mərkəzi pikləri 175.3°C, 
222.2°C və 285.5°C temperaturlarda  müşahidə olun-
muşdur. Müşahidə olunan endoeffektlərin 
82.505µV/mq, 64.889µV/mq və 23.007µV/mq ol-
muşdur. Rb0,975Na0,025NO3 bərk məhlul kristallarında 

isə həmin endoeffektlər 165.5°C, 215.6°C və 285.5°C 
temperaturlarda baş vermişdir (şəkil 2b). Həmin 
endoeffektlərin entalpiyası uyğun olaraq  22.38C/q, 
16.67C/q və 6.77 C/q olmuşdur.  

Tədqiq olunan nümunələrin DTA əyrilərində 
müşahi də olunan endotermik effektlər kristal 
quruluşunun dəyişməsi ilə izah oluna bilər
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Şəkil 2a. Rb0,975Na0,025NO3 kristalında qızdırılma zamanı alınan derivatoqram. 
 

 
 
Şəkil 2b. Rb0,95Na0,05NO3 kristalında qızdırılma zamanı alınan derivatoqram. 

        
Beləliklə, təcrübi nəticələrin təhlili göstərir ki, 

RbNO3 kristalında Rb+ ionlarının  Na+ ionları ilə qis-
mən əvəz olunması alınan kristalda quruluş 
çevrilmələrinin sayını dəyişmir və çevrilmə tempe-
raturuna nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir göstərmir. 
RbNO3-un ən yüksək keçiriciliyə (digər 

modifikasiyalarla müqayisədə) malik III 
modifikasiyanın dayanıqlıq temperatur intervalı ~10K  
artır. Bu əvəzləmənin keçiriciliyə təsirini təyin etmək 
üçün şübhəsiz ki, nümunənin elektrik xassələrini 
ölçmək tələb olunur.

_____________________________________ 
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N.M. Namazova 
 

Rb1-xNaxNO3(x=0,025, 0,05) RESEARCH OF ACQUISITION OF CRYSTALS, 
 X-RAY AND DTA METHODS 

 
Rb1-xNaxNO3 crystals obtained by isothermal crystallization of the initial components were studied by X-

ray diffraction and DTA methods. It was found that the samples have a rhombic structure at room temperature. 
As the temperature rises to melting, structural changes are observed. Partial substitution of Na ions for Rb ions 
does not significantly affect the temperature transformations of the structure. 

  
Н.М. Намазова 

 
ПОЛУЧЕНИЕ Rb1-xNaxNO3 (x=0,025, 0,05) КРИСТАЛЛОВ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ СПОСОБОМ И СПОСОБОМ ДТА 
 

Рентгенографическими и ДТА методами исследованы  кристалл Rb1-xNaxNO3 ы, полученные путем 
изотермической кристаллизации исходных компонентов . Было установлено, что при комнатной температуре 
образцы имеют ромбическую структуру. При повышении температуры до плавления наблюдаются структурные 
изменения. Частичное замещение ионов Rb ионами Na существенно не влияет на температурные преобразования 
структуры. 
 

Qəbul olunma tarixi: 24.11.2020 
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QRANULLAŞDIRILMIŞ Ni1-xZnxFe2O4  

NANOTƏBƏQƏLƏRİNİN OPTİK XASSƏLƏRİ 
 

Ş.N. ƏLİYEVA 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu, 

H. Cavid pr. 131, AZ 1143 Bakı, Azərbaycan 
 

Şüşə altlıq üzərində qranullaşdırılmış Ni0.4Zn06Fe2O4 nanotəbəqəsi lazer şüasının təsiri ilə submikron ölçülü ferrimaqnit 
hissəciklərinin əridilməsi yolu ilə əldə olunmuşdur. Bu təbəqələrdə ferritlər və şüşə altlıq arasında islatma effekti müəyyən 
edilmişdir. İslatma prosesinə xarici maqnit sahəsinin və domenlərin yaratdığı daxili maqnit sahəsinin təsiri böyükdür. Bu zaman 
yaranan qranulaların müstəvi formada olması, həmin hissəciklərin alt hissəsinin şüşə altlığın səthini yaxşı islatmasını göstərir. 
Belə təbəqələrdə qranulalar sferik formada olmurlar və qranulalar arası orta məsafə onların ölçüləri tərtibində olur. Bu isə əldə 
olunmuş qranullaşdırılmış nazik təbəqələrin yüksək maqnit-transport və ferromaqnit xassəli olmasını təmin edir. Beləliklə, 
yaradılan ferrit çeviricilər, makrostrukturun seçilmiş ölçüsü sayəsində xüsusi fəza modulyasiyalı maqnit və elektrik profillərinə 
malik olacaqdır. 

Bir və ikifotonlu həyəcanlandırma ilə Ni0.4Zn06Fe2O4  nanotəbəqələrinin lüminensensiya spektrlərinin tədqiqi yüksək 
intensivliyə malik 880cm-1 maksimumunun yaranma təbiətinin nanotəbəqə strukturunda qranulaların nizamlı düzülüş ilə əlaqəli 
olduğunu, yəni   onların  bütün maqnit momentlərinin eyni istiqamətli və xarici maqnit sahəsilə sinxron olaraq döndüyünü 
təsdiqlədi. Qranullaşdırılmış Ni0.4Zn0.6Fe2O4 nazik təbəqəsinin THz əks olunma və buraxma spektrlərinin analizi, Ni-Zn 
ferritlərinin analoqu olan maqnetit təbəqələrində də müşahidə olunan akustik fonon modlarının parçalanma ardıcıllığının 
olduğunu göstərir. 
Açar sözlər: ferrit, altqəfəs, terahers spektroskopiya, 
PACS: 41.20Gz;42.72Ai 

 
GİRİŞ 
  

Bir-birinə qarışmayan, qeyri-keçirici yaxud metal 
matrisa üzərində nano- və ya submikron maqnit 
hissəciklərdən ibarət qranullaşdırılmış nazik təbəqələr 
süni şəkildə strukturlaşdırılmış xüsusi materiallar 
sinifini təşkil edir. Zəruri fəza modulyasiyalı maqnit və 
elektrik profilləri, yüksək koersitivlik və maqnit 
müqaviməti, spin–orientasiya keçidləri və s. kimi 
makroskopik effektləri təmin edən verilmiş ölçüyə 
malik mikrostrukturların formalaşdırılmasının və 
modelləşdirilməsinin mümkünlüyü sayəsində belə 
təbəqələr yeni texniki tətbiqlər üçün çox əhəmiyyətlidir 
[1-6].  

İşdə ilkin material kimi Ni-Zn ferrit 
zərrəciklərindən istifadə olunmuşdur. Fe2+→O−2→Fe3+ 
tipli   qarşılıqlı təsirində elektron keçidlərinin 
mövcudluğu bu ferritlər üçün səciyyəvidir [7-10]. 
Bununla belə əsas faktor zərrəcik və matrisa arası 
əlaqənin möhkəmliyidir. Qeyd edək ki, sərbəst 
zərrəciklərin zamanla konqlomerasiyaya meyilliliyi 
maqnit hissəciklərin xv həcmi payından və 2r 
ölçüsündən asılı olan qranullaşdırılmış maqnit 
sistemlərin bəzi əsas xassələrinin deqredasiyasına 
səbəb olur. xv parametri 0-dan 1-ə kimi kəsilməz olaraq 
dəyişə bilər. 2r parametri isə yalnız xv –nin aşağı 
qiymətlərində əhəmiyyat kəsb edər [11,12]. Bu 
parametrləri dəyişdirərək, sistemlərin fiziki 
xüsusiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmək 
olar. Bu parametrlərin dəyişməsilə qranullaşdırılmış 
mikrostrukturların tədricən yaranmasını belə təsvir 
etmək olar: bircins dispersiyalı istənilən 
qranullaşdırılmış sistem üçün ferrit aşqarının xp 
perkolyasiya həcmi hissəsi mövcud olur [11,12] və 
əsasən bu həcmi hissə     xp=0.5-0.6 yerləşir. xv<xp 
olduqda izolə olunmuş ferrit qranulaları, xv>xp halında 

isə davamlı qarşılıqlı təsirdə olan qranulalar dəstəsi 
mövcud olur.  

Qranullaşdırılmış real sistemlərdə hissəciklər 
sferik formada olmurlar. Bu zərrəciklər arası məsafə 
onların ölçüsü tərtibində olarsa, o zaman nəhəng 
maqnit-transport xassələrin yaranması müşahidə 
olunur [1]. Qranullaşdırılmış sistemlərdə maqnit 
hissəciklərinin birdomenli halı aşağı həcmi 
konsentrasiyalarda (xv<xp), adi maqnit xassələr isə  
xv>xp olduqda müşahidə olunur. Silisium dioksid yaxud 
alüminium oksidi kimi izoləedici matrisalarda səpilmiş 
Fe, Fe2O3 və Ni aşqarlı qranullaşdırılmış sistemlərin 
maqnit xassələrində həmin nümunələrin ekvivalent 
həcmi materialları ilə müqayisədə xeyli dəyişikliklər 
müşahidə olunur [13-16]. [2] işində göstərilmişdir ki, 
əridilmiş kvars matrisaya daxil edilmiş Ni0.5Zn0.5Fe2O4 
qranulaları hətta 2 saat müddətində 1100°C 
temperaturda qızdırıldıqdan sonra da superparamaqnit 
xassələrinə malik olurlar. (NiZn-ferrit/SiO2) sistemində 
həcmi hissəni və zərrəciklərin diametrini dəyişdirməklə 
maqnit xassələr dəyişdirilə bilər. Belə ki, x <34% 
olduqda SiO2 matrisada təmiz stexiometrik NiZn-
ferriti, x >34% olduqda isə az miqdarda Fe2O3 də 
müşahidə olunur.  Messbaur tədqiqatlarında Ni-Zn 
ferritinin superparamaqnit xassələri aşkar olunmuşdur 
[2]. Ferritin müxtəlif konsentrasiyalarının 
termoişlənməsi ilə doyma maqnitlənməsi 1,3 − 68 
emu/g  və koersitiv qüvvəsi 0 −123 Oe olan nümunələri 
əldə etməyə imkan yaradır ki, bu koersitiv qüvvə NiZn 
ferritinin həcmi nümunələrinin koersitivliyindən iki 
dəfə böyükdür [17]. Qeyd edək ki, [18] işində saphir 
altlıqlı təbəqələr out-of-plane and in-plane 
həndəsələrində yüksək koersitiv qüvvəyə ~32mT  
malikdirlər.   

Qəfəs parametləri və elastiklik əmsalları (C11=174 
GPa, C12=67 GPa ) nəzərə alınmaqla [19] təbəqə-altlıq 
sərhəddində deformasiyaya aid hesablamalardan 
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koersitiv sahə və maqnitlənmə müəyyənləşdirildir. 
Belə ki, sıxılma zamanı           in-plane həndəsəsində 
koersitiv sahə 32.5mT və out-of-plane həndəsəsində  
32.5mT, dartılma zamanı isə uyğun olaraq 0 və 25mT-
dır. Sıxılma zamanı in-plane həndəsəsində 
maqnitlənmə 10G və out-of-plane həndəsəsində 5G; 
dartılma zamanı uyğun olaraq 26 G və 23G-dur.  

Beləliklə, son zamanlar müasir fizikanın aktual 
problemlərindən biri olan, qeyri-bircins maqnit 
hallarına və elektromaqnit sahəsinin mübadilə qarşılıqlı 
təsir probleminə marağın artmasının səbəbi aydın olur. 
İnformatikanın, nanoelektronikanın, müasir 
informasiya və kommunikasiya sistemlərinin qarşısına 
qoyulan tapşırıqların həlli məqsədi ilə Ni1-xZnxFe2O4 
ferritlərinin profilləşdirilmiş nanoölçülü təbəqələri 
əsasında nanoelementlərin yaradılması vacib 
faktorlardandır. 
 
NÜMUNƏLƏRIN HAZIRLANMASI  

 
Bu işdə şüşə (optik şüşə K8 və Schott AG 

firmasının istehsalı olan analoji şüşə BK7) altlıq 
üzərində fəza modulyasiya olunmuş elektrik və maqnit 
profilli qranullaşdırılmış Ni0.4Zn06Fe2O4 ferrit 
mikrostrukturlarını əldə etmək üçün PLD metodundan 
istifadə olunmuşdur. Qeyd edək ki, K8 şüşəsinin 
kimyəvi tərkibi SiO2– 73,5mol%, B2O3– 9,83 
mol%,As2O3– 0,12 mol%, BaO– 1,28 mol%,K2O– 4,28 
mol%, Na2O - 10.74 mol% komponentlərdən ibarətdir. 
PLD (pulsed laser deposition–impuls lazer 
tozlandırma) metodundan müxtəlif qızdırılma 
temperaturlarında və oksigen təzyiqlərində fərqli 
altlıqlarda böyüdülmüş Ni-Zn ferritinin nazik 
təbəqələrinin morfoloji, struktur və maqnit xassələri 
öyrənilməsi üçün istifadə olunub [20]. Müəyyən 
olunmuşdur ki, əldə olunmuş nazik təbəqələr 
kompozitdir, belə ki, kristal adacıqların amorf faza ilə 
örtülməsi müşahidə olunmuşdur. Sonrakı tablandırma 
isə onların teksturlaşmasına və maqnit xassələrinin 
güclənməsinə səbəb olur. Belə təbəqənin 
maqnitlənməsi həcmi ferritin maqnitlənməsi tərtibində 
olmasına baxmayaraq, təbəqənin koersitiv maqnit 
sahəsi həcmi materialın koersitiv maqnit sahəsindən 
böyükdür. Bu xüsusiyyət Ni-Zn ferrit təbəqələrinin 
mikrostrukturlarında müşahidə olunan kristallitlərin 
anizotropiyası ilə əlaqədardır [20].  

 [3] işində SiO2 altlıq üzərinə lehimlənərək 
qranullaşdırılmış Ni1-xZnxFe2O4–ferrit nazik 
təbəqəsinin hazırlanması haqqında məlumat 
verilmişdir. Hissəciklərin ölçüsü yüz nanometrdən 
mikrometrə, onlar arası məsafə isə yüz nanometrdən bir 
neçə mikrometrə qədərdir. Təcrübənin sxemi Şək.1,a–
da göstərilmişdir. Ni0.4Zn0.6Fe2O4 nanotozlarının 
modifikasiyası Spectra – PhysicsTsunami lazeri ilə 
həyata keçirilmişdir.  

Şək.1-də maqnit sahəsi olmadan (b) və sabit 
maqnit sahəsinin təsiri ilə (c,d) ferrit hissəcikli altlığın 
ayıretməsi 250nm-dən yüksək olan mikrofotosu 
göstərilmişdir. Qeyd edək ki, şüalandırmanın 
parametrləri: şüanın dalğa uzunluğu 1.064 mkm, 
impulsların uzunluğu 10nsan, enerji sıxlığı 
480mC/sm2-dır (Şək.1,b-d). Şək.1-dən göründüyü 
kimi, ~10nsan uzunluqlu lazer impulslarının təsiri ilə 

konqlomeratlar əriyir və onlar birləşərək damcışəkilli 
struktur yaradırlar. Şək.1,c-də təsvir olunan 
mikrokristal strukturun analizi göstərdi ki, az sayda 
kristalloqrafik olaraq formalaşmamış, izometrik əlavəli 
müxtəlif ölçüyə malik sferoidlərdən ibarət təbəqədə 
həmin hissəciklər qeyri-bərabər paylanıb.  

 

 
 

Şəkil 1.  (a). Təcrübə sxemi (1 – sabit maqnit; 2 – şüşə altlıq; 
3 – submicron hissəcikli Ni0.4Zn0.6Fe2O4 tozları; 4 – 
lazer şüalanması), (b). maqnit sahəsi olmadan və sabit 
maqnit sahəsində (c,d) şüalandırma. Şkala 1mkm. 

 
THs impulslarını əldə etmək üçün 1.03mkm dalğa 

uzunluğunda generasiya olunan femtosaniyəli ittirium 
lazerinin vasitəsi ilə həyəcanlanan dipol fotokeçirici 
antenadan istifadə olunub. Fotoantenna-detektor bu 
şüalarla qapanır və tədqiqat obyektindən keçən THs 
impulslarının elektrik sahəsinin amplitud və fazaları 
qeydə alınır.  

 

 
Şəkil 2. Qeyd olunmuş hissələrdə tədqiqat aparılmışdır: D1, 

D2 (Dense); ND1, ND2, ND3 (NotDense); Altlıq –
SiO2 

 
Şək.3-də qranullaşdırılmış Ni0.4Zn0.6Fe2O4 

təbəqəsi və ölçü aparılan hissələr göstərilmişdir. 
Zərrəciklərin yüksək konsentrasiyalı (Dense) sahələri 
(D1)və (D2), aşağı konsentrasiyalı (Not Dense) 
sahələri isə– ND1, ND2 və ND3 kimi qeyd 
olunmuşdur.  Əksolunma spektrlərinin çəkilməsi 
zamanı terahers şüalar nümunəyə f=5 sm fokus 
uzunluqlu parabolik alüminium  güzgüsü vasitəsilə 15 
mm diametrli başlanğıc şüasından təxminən 2mm 
diametrli bir nöqtəyə fokuslaşdırılır. Terahertz 
buraxma və əks olunma spektrləri  nümunənin eyni 
hissələrindən çəkilmişdir. Şüa əsasən fokus məsafəsi ~ 
104 mm olan güzgülərlə fokuslanmışdı; bölgənin 
ölçüsü isə ~5 mm-dir. 
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Quruluşda müxtəlif deffektlərin yaranması, 
mikrostrukturun qismən yenidən qurulması, 
ölçülərdəki qeyri-bərabər dəyişikliklər, nümunələrin 
termik emalı prosesində yaranan faza çevrilmələri SiO2 
altlıqlı qranullaşdırılmış nazik təbəqələrin mikroskopik 
quruluşunda müşahidə olunan xüsusiyyətlərin 
səbəbləridir. Alınmış təcrübi nəticələrin analizi 
işlərinin [21,22] nəticələrini təsdiq edir. [23,24] 
işlərində qranulaların ölçüsündən asılı olaraq A və B 
altqəfəsləri üçün maqnit momentlərinin orta qiyməti 
hesablanmışdır. Bu isə maqnit xassələrinin 
formalaşmasına oksigen vakansiyası ilə bağlı dominant 
mexanizmdən başqa, həm də A və B altqəfəslərin 
kristalloqrafik pozisiyaları arasında maqnit 
kationlarının yenidən paylanmasının təsirini göstərir. 
[23,24]  işlərində Morin effekti də, yəni anizotropiya 
sabitinin və maqnit momentlərinin yenidən 
orientasiyasının mövcudluğunu göstərən A və B 
altqəfəslərində spinlərin konsentrasiyalarının 
temperatur asılılığı təyin olunmuşdur. 
 

 
Şəkil 3. a. Lazerlə işlənmədən sonra  əks olunan işıqda ferrit 

layının bir hissəsinin fotosu ; b. ikifotonlu 
həyəcanlanmada lüminisent ferrit hissəcikləri 

 
Şək. 3, a-da nazik təbəqənin lazerlə işlənmiş 

hissəsi göstərilmişdir. Alt hissəsi müstəvi olan 
damcıların yaranması əridilmiş ferritin şüşə altlığın 
səthini islatdığını göstərir. Təcrübələr göstərdi ki, sabit 
maqnit sahəsinin təsiri olmadan (250-300Oe) damcı 
formalı qranulaların konsentrasiyası çox aşağı olur 
(Şək.1,b) və çarpaz polyarizatorla aparılan 
mikroskopik tədqiqatlarda təbəqədə struktura malik 
olmayan hissələr müşahidə edilmişdir. Bu hissələrin 
sahəsi bir neçə mm2  olur və  təbəqə fonunda zərrəciklər 
və təmiz şüşə altlıqdan daha parlaq gorünüən 
depolyarizasiya şüaları arasında kontrast müşahidə 
edilmir. Analoji nəticələr [23] işində, C3: H = 7.87⋅103 
А/m (1Ое =79,577 А/m) simmetriyalı xarici maqnit 
sahəsinin təsiri zamanı da müşahidə edilmişdir. [23]  
işində elektromaqnit sahəsi olmadan və elektromaqnit 
sahəsinin təsiri ilə termoişlənmədən sonra Al2O3 altlığı 
üzərində tozların mikrostrukturunun formalaşma 
xüsusiyyətləri tədqiq olunmşdur. 

Lazımi effektin əldə olunması üçün prosesə 
texnoloji nəzarət [24] işində qeyd olunan qaydada 
həyata keçirilmişdir. Ni0.4Zn0.6Fe2O4 damcıların alt 

hissəsinin müstəvi formada olması bu ferritin şüşə 
altlığın səthini islatdığını göstərən faktlardandır, başqa 
sözlə ferrit ərintisi şüşə səthi isladır.  

Şüşə altlıq üzərində lehimlənən Ni-Zn ferritlərinin 
şüşəni islatmasının möhkəmlik xarakteristikasına aid 
tədqiqatlardan bəhs edən [17] işində, lehimlərin 
alınması üçün optimal rejim parametrləri təyin 
olunmuş, daxili (domenlərin yaratdığı) və xarici maqnit 
sahəsinin rolu müəyyən edilmişdir. Beləliklə, 
makrostrukturların seçilmiş həndəsəsi sayəsində 
yaradılan ferrit mikrostrukturları spesifik fəza 
modulyasiyalı maqnit və elektrik profillərinə malik 
olacaqdır. Digər tərəfdən, makroskopik qeyri-
bircinslilik və udulma xüsusiyyətlərinə malik olan Ni-
Zn ferritlərinin nazik təbəqələrinin Raman və 
lüminensensiyasına dair tədqiqatlar [25-27] onlarda 
işığın hiper-Reley və hiper-Raman səpilməsinin 
mümkünlüyünü göstərir [28].  

Düşən şüanın dalğa uzunluğu tədqiq olunan 
obyektin ölçüsündən 10-20 dəfə böyük olduqda 
rezonans hadisəsi müşahidə edilə bilər. λ=456.7nm 
dalğa uzunluqlu arqon lazeri ilə həyata keçirilən 
ikifotonlu həyəcanlandırma zamanı  modifikasiya 
olunmuş Ni1-xZnxFe2   O4  nazik təbəqəsində 600 nm 
dalğa uzunluqlu lüminensensiya maksimumu müşahidə 
olunur (Şək.3, b). Qeyd edək ki, modifikasiya 
olunmamış zərrəcikləri ksenon lampadan şüalanan 
λ=425nm dalğa uzunluqlu şüalar ilə 
həyəcanlandırdıqda lüminensensiyanın intensivliyi 
(Şək.4,b) λ=400nm dalğa uzunluqlu şüalar ilə 
həyəcanlandırma zamanı müşahidə olunan 
lüminensensiyanın intensivliyindən kiçikdir (Şək.4,c). 
Bu isə rezonans effektin, yəni spektrin strukturunun 
daha mürəkkəb olduğunu göstərir [22].  

Femtosaniyə uzunluqlu lazer şüası ilə aparılan 
tədqiqatlar alınmış nəticələri təsdiqləyir. Bu 
təcrübələrdə 100 fs uzunluqlu və 82MHs tezlikli şüa 
impulslarını generasiya edən, dalğa uzunluğu 
tənzimlənən Spectra-PhysicsTsunamiс lazerindən 
istifadə edilmişdir. İkifotonlu mexanizm üzrə 
həyacanlandırmaqla 488nm dalğa uzunluqlu arqon 
lazerinin və mikrospektrometrin birgə quraşdırıldığı 
lazer skan mikroskopunda fluorensent cavablanma 
qeydə alınmışdır. Modifikasiya olmuş ferritin 200-
1000 sm-1 diapazonunda Raman spektrləri bu ferritin 
modifikasiya olmamış hissəciklərin Raman 
spektrlərindən çox fərqlənir (Şək. 4,a). Şək.4,a-da 
müqayisə üçün Ni0.4Zn0.6F2O4 ferritinin nanotoz və 
Al2O3 altlığı üzərinə çökdürülmüş nanoqalınlıqlı 
təbəqəsinin Raman spektrləri göstərilmişdir [25-27]. 
Göründüyü kimi, nazik təbəqənin Raman spektrində 
yüksək intensivliyə malik zolaq müşahidə edilir.  Bu 
işlərin müəllifləri yüksək intensivlikli piklərin yaranma 
səbəbini maqnit qarşılıqlı təsir ilə əlaqələndirirlər. 
Şək.4,d-də bu zolağın intensivliyinin həyəcanlandırıcı 
işığın gücündən asılılığı göstərilmişdir. Şək.4,e-də 
müxtəlif tərkibli Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərin 
qranullaşdırılmış  təbəqələrinin AQM profilləri və 
ölçüyə görə nanoqranulların paylanması göstərilmişdir.
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Şəkil 4. а. Modifikasiya olunmuş Ni0,4Zn0,6F2O4 ferritinin (1), Ni0,4Zn0,6F2O4 nazik təbəqəsinin (2) və bu materialın 

nanotozunun Raman spektri (3) [25-27] . (2) və (3) Raman spektrlərinin intensivlikləri ikifotonlu həyəcanlanma 
rejimində əldə olunan Raman spektrlərinin intensivliklərindən böyükdür. (Şək.5,a);    b. və c. Ksenon lampadan 
λ=425nm (b) və  λ=400nm (c) dalğa uzunluqlu şüalarla həyəcanlandırılan müxtəlif tərkibli Ni1-xZnxFe2O4  
ferritlərinin lüminensensiya spektrləri [25]. d. 880sm-1 maksimumunun intensivliyinin həyəcanlandırıcı şüanın 
gücündən asılılığı. e. 1. NiFe2O4, 2. Ni0.75Zn0.25Fe2O4 , 3. Ni0.5Zn0.5Fe2O4, 4.Ni0.25Zn0.75Fe2O4 ferritlərinin AQM 
profilləri və mikro qeyri-bircinsliyin paylanma histoqramması  

 
Qeyd edək ki, x=0.5 tərkibində qranulaların 

ölçüsü daha kiçikdir. Analoji hal, Si(100) altlığı üzərinə 
sintez olunmuş müxtəlif qalınlıqlı (176, 118, 87 və 
62nm) NiFe2O4 nazik təbəqəsinin Raman spektrlərində 
520cm−1 tezliyində intensiv maksimum müşahidə 
edilmişdir və müəlliflər bu maksimumu altlığın Raman 
spektrinə aid etmişlər [29]. Bizim tədqiqatlarda isə 
altlıq kimi saphirdən istifadə olunduğuna görə bu 
maksimum müşahidə edilməmişdir. 

[1] işdə qeyd olunduğu kimi, Ni1-xZnxFe2O4 nazik 
təbəqələrinin Raman spektrləri onlara normal rəqslərin 
spektrlərinin qatqısını, maqnon və maqnon-fonon 
qarşılıqlı təsirini və səth dalğasını nəzərə almaqla daha 
düzgün interpretasiya olunur. Bu isə xüsusilə 
ikialtqəfəsli ferritlərdə fenomenoloji relaksasiya 
nəzəriyyəsi baxımından da inandırıcıdır [30]. Bu 
nəzəriyyənin əmələ gəlməsi bəzi təcrübi faktlarla 
əlaqəlidir: femtosaniyəli lazerin impulsları ilə metal 
ferromaqnitlərin qızdırılması zamanı bir neçə 
pikosaniyə müddətində materialın maqnitlənməsi 
dəyişir; davametmə müddəti 100 femtosaniyədən az 
olan lazerin impulslarının təsiri ilə altqəfəslərin 
maqnitlənmə istiqaməti dəyişir və s. Altqəfəslər arası 
mübadilə qarşılıqlı təsiri və altqəfəs daxili güclü 
mübadilə qarşılıqlı təsiri ilə şərtlənən antiferromaqnit 
vektorunun uzunluğunun relaksasiya prosesi daha 

sürətlə baş verir. Optik modların sönməsi mübadilə 
sabiti ilə təyin olunur. Xüsusən də Ni0.5Zn0.5Fe2O4 
ferritinin  3D strukturundan elektromaqnit dalğaları əks 
olunarkən müşahidə olunan güclü antirezonans 
hadisəsi bu fikirin  aktuallığını təsdiqləyir [31]. 
Müəyyən edilmişdir ki, mikrodalğa dəyişmələrinin əsas 
səbəbi nanokompozitlərdə baş verən maqnit rezonans 
hadisəsidir.  

Rezonans hadisəsindən başqa, bu tip ferrit 
zərrəcikləri üçün minimum udulmalara uyğun bəzi 
tezliklərdə antirezonans hadisəsi də müşahidə edilir. 
[32-34] işlərində metal nanohissəciklərdən ibarət 
plazmon nanoantenaların elektromaqnit sahəsini 
cəmləşdirdiyi və nahamar səthli dielektrik mühitlərin 
elektromaqnit sahəsinin intensivlik maksimumlarının 
qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olduğu qeyd 
olunmuşdur [34]. Plazmon metamateriallarda 
kombinasiyalı səpilmə siqnalı lokal elektrik sahəsinin 
dördüncü dərəcəsi ilə mütənasib olduğundan, metal 
nanoantenaların sahəni 102-103 dəfə gücləndirməyə 
imkan verdiyini nəzərə alsaq, Raman səpilmə 
siqnalının 108 dəfədən çox güclənəcəyini  gözləmək 
olar [35]. Qeyd edək ki, ω və ω’ tezlikli şüalar üçün 
müxtəlif udulma mühitləri ikifotonlu mexanizm üzrə 
həyacanlandırmada müşahidə olunan 
hiperkombinasiyalı səpilmə üçün tipikdir. Lakin qeyri-
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rezonans hiperkombinasiya səpilmə siqnalı adi səpilmə 
siqnallarına nisbətən çox zəifdir  

Səpilmiş işıq tezliyinin sürüşməsi  kristalın 
məxsusi udulma zolağı yaxınlığında yaranan məcburi 
və spontan kombinasiyalı səpilmələrində də müşahidə 
oluna bilər [28]. Şək.5-də qranullaşdırılmış 
təbəqələrinin Raman spektrlərinin analoji tərkiblərin 
tozlarının Raman spektrlərinə nisbətən sürüşməsi təsvir 
olunmuşdur. Müxtəlif səpilmə zolaqları üçün 
sürüşmənin qiyməti fərqlidir (orta hesabla sürüşmə 
təxminən 200cm-1-dir).  Bundan başqa, maksimal 
intensivlik Ni0.4Zn0.6Fe2O4 ferritinin Raman spektrində 
880cm−1 tezliyində müşahidə edilmişdir. [28] işinin 
müəlliflərinin göstərdiyi kimi, silisium təbəqəsinin 
Raman spektrinin silisium monokristalının Raman 
spektrinə nisbətən sürüşməsi, [18, 36]  nəzəriyyələrinə 
uyğun olaraq təbəqələrin soyudulması prosesində 
yaranan gərginliklə ilə əlaqəlidir. 

 

Maqnetitin B alt qəfəsində yüklərin 
lokalizasiyasının tədqiqi göstərdi ki [37-39],  B-
altqəfəsinin t2g elektronları  Fe2+ halında tamamilə 
lokallaşmayıb, 3 ion: Fe3+- Fe2+- Fe3+ trimeronu 
arasında paylanıb  və dxy  enerjisi dyz/dzx enejisindən 
azdır. Trimeronun dörd Fe-O əlaqəsinin hamısının 
deformasiyası ∆t2g enerjisinin dxy və dyz/dzx arasında 
effektiv bölünməsini formalaşdırır. Beləliklə,  xy 
müstəvisində deformasiya olunmuş Fe–O əlaqələri 
tetraqonal təhrifli  Fe2+O6- oktaedrlərini  trimeronun 
Fe3+O6- oktaedrləri ilə əlaqələndirir. Fe2+O6–
oktaedrlərinin tetraqonal təhrifi t2g-orbitallarının 
cırlaşmasını aradan qaldırır (Oh simmetriyasından D4h 
simmetriyasına keçid).  Spin-orbital əlaqəsi olmadıqda, 
xy müstəvisində Fe–O əlaqələrindən dördü dartlmış və 
ya sıxılmış olarsa, onda  dxy və dyz/dzx  arasında ∆t2g 
paylanmanın effektiv enerjisi yaranar. 

 
 
Şəkil 5. Qranullaşdırılmış Ni1-xZnxFe2O4 (x=0;0.25;0.4;0.5;0.6;0.75;1.0) nazik təbəqələrinin (1); d=20nm ölçülü Ni1-xZnxFe2O4  

nanotozlarının (2)  və ZnFe2O4 nanotozlarının (3) Raman spektrləri  
 

[40,41]  işinin müəllifləri, maqnetitin rentgen 
spektrlərində 90meV intensiv maksimumlu qeyri-
elastiki rezonans səpilməsinin müşahidə edildiyini və 
bu maksimuma uyğun FeL3–kənarının fononların 
həyəcanlanmasından zəif asılı olduğunu təyin etdilər. 

Qeyd edək ki, 90 meV mübadilə molekulyar sahəsində 
B-pozisiyalarının Fe3+ ionları üçün aparlan çoxsaylı 
hesablamalar göstərir ki, 90meV  həyəcanlanma 
enerjisi molekulyar sahə tərəfindən yaradılan 100meV 
Zeeman parçalanmasına uyğundur [42]. Bu enerji  spin-
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flip prosesini, yəni maqnit faza keçidini xarakterizə edir 
və neytronların qeyri-elastik səpilməsi zamanı 
müşahidə olunan 80-85meV–da demək olar ki, 
dispersiyasız mod enerjisinə uyğundur [42,43]. 

Maqnetitə aid [37]  işinin nəticələri, Fe3+O6 
oktaedri ilə əlaqəli güclü təhrif olunmuş Fe2+O6 
oktaedrləri olan qranullaşdırılmış Ni-Zn ferrit 
nanotəbəqələri üçün də tətbiq oluna bilər. Aydındır ki, 
Raman spektrlərində müşahidə olunan 880sm-1 

(109meV) intensiv maksimumu [37] modeli 
çərçivəsində izah oluna bilər. Yüksək intensivlikli 
880sm-1 (109meV) maksimumunun Raman səpilmə 
spektrlərində müşahidəsi neytronların qeyri-elastik 
səpilməsinə dair tədqiqatlardan da müşahidə edilən Ni1-

xZnxFe2O4  nanotəbəqələrində qeyri-dispersiya 
modlarının həyəcanlanmasının nəticəsidir. Bu isə Ni-
Zn ferritlərində maqnit polyaronlarının olma ehtimalını 
göstərir[37]. 

 Bu tədqiqatlarda güclü lazer impulsları (10nsan) 
ilə şüalandırıldıqdan sonra  Ni0.4Zn0.6F2O4 ferritin К8 
tipli şüşə altlıq ilə aşkar edilmiş islatma effekti ərimiş 
ferrit və altlığın qarşılıqlı təsirini göstərir . Belə ki, bu 
zaman aralıq laylar yaranır. [1]  işinə aid tədqiqatların 
nəticələri də göstərdiyi kimi ferrit və altlıq arasındakı 
qarşılıqlı təsir spinlərin düzülmə istiqamətinə və  iri 
ferrit klasterlərinin formalaşmasına təsir edən xarici 
maqnit sahəsindən  asılıdır.  Bu isə öz növbəsində 
lüminensensiya və Raman spektrlərində intensiv 
maksimumların yaranmasına səbəb olur. Raman 
spektrlərindəki bu maksimumlar terahers tezliklidir. Bu 
nümunələrin terahers şüalanmanın əks olunma və 
buraxma rejimlərində tədqiqi böyük maraq kəsb edir.  

Təbii ki, PLD texnologiyası modifikasiya 
prosesində altlıq ilə birbaşa təmasda olan təbəqə layını 
dəyişmədən yalnız ferrit nazik təbəqəsinin səthə yaxın 
qatının əriməsinə səbəb ola bilər [28]. Nəticədə 
lüminensensiya və uyğun olaraq Raman spektrlərindəki 
müşahidə olunan zolaqların sürüşmüşməsinin səbəbi, 
təbəqənin üst layının daha az sıxlığa və dartılmaya 
malik olmasıdır. Müşahidə olunan rezonansın 
intensivliyi Ni1-xZnxFe2O4 ferritlərin tərkibindən 
asılıdır (Fig. 5) [17]. [44] işində qeyd olunduğu kimi,  

[45] işinin müəlliflərinə görə, 2THz-ə qədər 
oblastlarda elektronların maqnit sahəsi  ferrit 
nümunələrdə antiferromaqnit rezonansın yaranmasına 
səbəb ola bilər [46]. Ni1−xZnxFe2O4 ferritlərinin 
infraqıırmızı diffuz əks olunma spektlərində zəif 
intensivliyə malik səciyyəvi maksimumlar müşahidə 
olunmuşdur [44]. Şək.6.a, b Ni1−xZnxFe2O4 
nanotozlarının müxtəlif tərkibləri üçün 1-7 THz 
diapazonda əks olunma spektrləri verilmişdir. Bu 
spektrlər müxtəlif vaxtlarda Belarus və Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutlarında 
əldə olunmuşdur.  

[47]-dən məlum olduğu kimi, 0.4-2 THz 
aralığında Ni1−xZnxFe2O4 ferritlərinin analoqu olan  
Fe3O4-maqnetitin udulma spektrində 0.24THz intervalı 
ilə 0.57-1.76 THz diapazonda  zəif struktur müşahidə 
olunur. [48] işində bu struktur akustik fonon modlarına 
aid edilir. Bunlardan başqa, (0,57, 0,82, 1,05, 1,28 və 
1,56 THs) piklərinin  iki ardıcıl akustik fonon piklərinə 
(0,49 və 0,62; 0,74 və 0,86; 0,97və 1,08; 1,21 və 1,32; 

1,45 və 1,55 THs) parçalanması haqqında [49] işində 
qeyd olunmuşdur.  

  İşdə, qranullaşdırılmış Ni0.4Zn0.6Fe2O4 nazik 
təbəqəsinin THz spektrlərində (0,343 və 0,483; 0,571 
və 0,727; 0,815 və 0,967; 1,05 və 1,211; 1,288 və 
1,444; 1,516 və 1,680; 1,763 və 1,955; 2,012 və 2,131; 
2, 236THz) ardıcıl akustik modlara parçalanma 
müşahidə edilir. Bu nəticələrə əlavə olaraq,  (0,876; 
1,124; 1,352; 1,6; 1,87; 2,14THz) parçalanmaları da 
müşahidə edilmişdir. Akustik modların hər iki 
ardıcıllığı ∼0,24THz (0,9meV) intervalına malikdir, 
qrup daxilində bölünmə ardıcıllığı ∼0,15THz 
(0,6meV), qruplar arası bölünmə ardıcıllığı isə 
∼0,08THz (0,33meV) invervalı ilə baş verir. Bundan 
başqa, şək.7 a, b-də müxtəlif tərkiblərinin spektlərində 
eyni təbiətli akustik modlar ardıcıllığına malik olan 
osillyasiya müşahidə edilir. Qranullaşdırılmış 
Ni0.4Zn0.6Fe2O4 ferrit nazik təbəqəsinin THs 
spektrlərindəki piklərinin vəziyyəti təbəqənin 
qalınlığından praktiki olaraq asılı deyildir. Bunun 
səbəbi isə qeyri-məhdud akustik fonon modlarıdır [47].  

 

 
Şəkil.6. THz əks olunma spektrləri:a,b -  1-7THz diapazonda 

Ni1-xZnxFe2O4 ferrit nanotozları;     c. -0-2,5THz  
diapazonda qranullaşdırılmış Ni0.4Zn0.6Fe2O4 
təbəqəsinin şək.3-də qeyd olunmuş hissələrindən  

 
 [49] işində göstərildiyi kimi, spinlərin nizamlı 

düzülüş səbəbi ilə 0.4-2THz diapazonda maqnetitdə 
elektromaqnit şüalarının udulması çox zəidir. Belə ki, 
spinlərin yenidən orientasiya tezliyi maqnit 
nümunələrdə 0.02THz-dən böyük olmur [50]. Beləliklə 
demək olar ki, THz diapazonda elektromaqnit 
şüalarının udulma prosesi əsasən dielektrik itki ilə bağlı 
olur. 

Şək.7-də THz diapazonda təbəqinin qeyd 
olunmuş hissələrinin buraxma spektləri göstərilmişdir. 
Şəkildən göründüyü kimi, akustik modlarla bağlı 
olaraq ossilyasiya müşahidə olunur. Spektrlərdən də 
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göründüyü kimi, bu intervalda buraxma spektrlərinin 
terahers sahənin tezliyindən asılılığı çox zəifdir. 
Terahers tədqiqatlarının nəticələrini  [51] işinin 
nəticələri ilə müqayisə edərək, demək olar ki, 
Ni0.4Zn0.6Fe2O4 və ümumiyyətlə, Ni-Zn ferritlərinin 
bütün tərkiblərində müşahidə olunan effektlər bir-
birinə çox yaxındır və bu effektlər Fe2+→O2-→Fe3+ 
tipli ifratmübadilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır. 

 

 
Şək.9. Ni0.4Zn0.6Fe2O4 təbəqəsinin THz-buraxma spektrləri 

 

NƏTİCƏLƏR 
 

Şüşə (optik şüşə K8 və Schott AG firmasının 
istehsalı olan analoji şüşə BK7) altlıq üzərinə çəkilmiş 
Ni0.4Zn0.6Fe2O4 ferrit tozlarının submikron ölçülü 
hissəciklərinə impuls lazerlərinin  təsiri ilə fəza 
modulyasiya olunmuş elektrik və maqnit profilli 
qranulaşdırılmış ferrit mikrostrukturu əldə edilmişdir. 
Xarici sabit maqnit sahəsində ~10nsan uzunluqlu lazer 
impulslarının təsiri ilə submikron hissəcikli 
konqlomeratlar əriyir və onlar birləşərək damcışəkilli 
klasterlər yaradır. Bu isə şüşə altlığın ferrit ilə islatma 
prosesini göstərir. Bu prosesə domen və xarici maqnit 
sahəsinin qarşılıqlı orientasiyasının rolu 
müəyyənləşdirilmişdir. Makrostrukturun müəyyən 
həndəsi ölçülərində yaradılan ferrit mikrostrukturları 
xüsusi fəza modulyasiyalı maqnit və elektrik 
profillərinə malik olurlar.  

Modifikasiya olunmuş Ni-Zn ferrit  nazik 
təbəqələrinin ikifotonlu mexanizm üzrə 
həyəcanlandırmaqla 600nm maksimumlu 
lüminensensiya müşahidə edilmişdir. Terahers 
tədqiqatlarından əldə etdiyimiz nəticələrin [44]  işinin 
nəticələri ilə müqayisəsi, Ni-Zn ferritlərində Fe2+→O2-

→Fe3+ tipli ifratmübadilə qarşılıqlı təsirinin 
mövcudluğunu və bu ferritlərin bütün tərkiblərində 
trimeron düzülüşün mümkünlüyünü göstərdi. 
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Sh.N.Aliyeva 

 
THE OPTICAL PROPERTIES OF GRANULATED Ni1-xZnxFe2O4  NANOFILMS 

 
Granular Ni0.4Zn0.6Fe2O4 nanofilms on the glass substrate are obtained by melting submicron ferrimagnetic particles with 

a laser radiation. It is established that, the magnitude and mutual orientation of external magnetic and domain fields accelerate 
the melting of particles, their unification into drops, the flat "bottoms" of which indicate good wetting of the glass substrate. In 
the obtained films, the shapes of the granules are not spherical, the average distance between the granules is in the order of 
their sizes, and thus, it is possible to observe giant magneto-transport properties in films. In a system of single-domain particles, 
all magnetic moments are coaxial and rotate synchronously with the external field as one giant moment, which leads to the 
appearance of extreme ferromagnetic characteristics. Thus, it is obvious that the created ferrite converters, due to the chosen 
geometry of the macrostructure, will have specific spatially modulated magnetic and electrical profiles. The investigated 
luminescence spectra of Ni0.4Zn0.6Fe2O4 nanofilms with one and two-photon excitation confirmed that the nature of the 
appearance of a strong maximum at 880 cm- 1 is associated with the ordering of granules in the nanofilm structure in such a 
way that all their magnetic moments are coaxial and rotate synchronously with the external field. An analysis of the THz 
reflection and transmission spectra of nanofilms indicated the presence of a split sequence of acoustic phonon modes, similar 
to those found in magnetite films, a structural analogue of Ni0.4Zn06Fe2O4. 

 
Ш.Н.Алиева 

 
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ  Ni1-xZnxFe2O4 НАНОПЛЕНОК 

 
Гранулированные нанопленки Ni0.4Zn06Fe2O4 на поверхности стеклянной подложки получены расплавлением 

субмикронных частиц ферримагнетика излучением лазера. Установлено, что величина и взаимоориентация внешнего 
магнитного и доменного полей позволяет ускорить плавление и объединение конгломератов частиц в капли, плоские 
«подошвы» которых свидетельствуют о хорошем смачивании поверхности стеклянной подложки. В полученных 
пленках формы гранул не сферические, среднее расстояние между гранулами порядка их размеров и, таким образом, 
становится вероятным наблюдение в полученных нанопленках гигантских магнето-транспортных свойств и 
экстремальных ферромагнитных характеристик. Таким образом, создаваемые ферритовые преобразователи, в силу 
выбранной геометрии макроструктуры, будут обладать специфическими пространственно модулированными 
магнитными и электрическими профилями. Исследованные спектры люминесценции нанопленок Ni0.4Zn06Fe2O4 с одно 
и двухфотонным возбуждением подтвердили, что природа возникновения сильного максимума на 880см-1связана с 
упорядочением гранул в структуре нанопленки таким образом, что  все их магнитные моменты соосны и вращаются 
синхронно с внешним полем. Анализ THz-спектров отражения и пропускания нанопленок подтвердил наличие 
расщепленной последовательности акустических фононных мод, подобно обнаруженным в пленках магнетита – 
структурном аналоге Ni0.4Zn06Fe2O4 . 
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Y    
y0001 yabaşəkilli dayaq forked support вилообразная подставка  
y0002 Yabloçkov şamı Yablochkov's candle свеча Яблочкова  
y0003 yad atom  foreign atom  инородный атом  
y0004 yad maddə  foreign substance  инородное (постороннее) 

вещество  
y0005 yaddaşı qorumaq  memory protection  защита памяти  
y0006 yadda saxlanan proqramı olan 

hеsablama maşını 
stored program computer вычислительная машина с 

запоминаемой программой  
y0007 yadda saxlayan  еlеktron şüa 

borucuğu, potеnsialoskop  
storage tube  запоминающая  

электроннолучевая трубка, 
потенциалоскоп  

y0008 yadda saxlayan kataloq qurğu catalog memory  каталожное запоминающее 
устройство  

y0009 yadda saxlayan borucuq  memory tube  запоминающая трубка, 
потенциалоскоп  

y0010 yadda saxlayan mühit  storage medium  запоминающая среда  
y0011 yadda saxlayan qurğu  memory store  запоминающее устройство  
y0012 yadda saxlayan sxеm  memory circuit  запоминающая схема  
y0013 yaddaş memory  память  
y0014 yaddaş açarı storage key  ключ памяти  
y0015 yaddaş matrisası memory matrix  матрица памяти  
y0016 yaddaş özəyi memory cell  ячейка памяти, ячейка 

запоминающего устройства  
y0017 yaddaş dövrü memory cycle  цикл памяти  
y0018 yaddaş ünvanının reqistri memory address register  регистр адреса памяти  
y0019 yaddaş еlеmеnti memory element  элемент памяти, элемент 

запоминающего устройства; 
запоминающий элемент  

y0020 yaddaşın dövr müddəti memory cycle time  время цикла памяти  
y0021 yaddaş ierarxiyası  memory hierarchy  иерархия памяти  
y0022 yaddaş reqistri memory register  регистр памяти, регистр 

запоминающего устройства  
y0023 yaddaş tutumu  memory capacity  ёмкость памяти, емкость 

запоминающего устройства  
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y0024 yaddaşın tеz qavranması memory speed  быстродействие памяти  
y0025 yağ immеrsiyası immersion oil  масляная иммерсия  
y0026 yağ izolyasiyası oil insulation  масляная изоляция  
y0027 yağ sakitləşdiricisi oil dash-pot масляный успокоитель 
y0028 yağ təbəqəsi (örtüyü) oil film  масляная плёнка  
y0029 yağ vannası oil bath  масляная ванна  
y0030 yağa davamlı oil-resistant  маслостойкий  
y0031 yağa davamlılıq oil resistance  маслостойкость  
y0032 yağıntıların intеnsivliyi precipitation intensity  интенсивность осадков  
y0033 yağış (sеl) vahidi  shower unit  ливневая единица, ливневая 

длина  
y0034 yağış damcısı raindrop  дождевая капля  
y0035 yağış (leysan) hissəciyi shower particle  ливневая частица 

(космических лучей)  
y0036 yağış kölgəsi rain shadow  дождевая тень  
y0037 yağış mövsümü (fəsli) rainy spell  дождливый сезон  
y0038 yağış suyu rain water дождевая вода  
y0039 yağışlar sıxlığı precipitation density  плотность осадков  
y0040 yağişların miqdarı  amount of precipitation  количество осадков  
y0041 yağışlı-topa buludlar cumulonimbus кучево-дождевые облака  
y0042 yağışölçən, plyuviomеtr rain gauge  дождемер, плювиометр  
y0043 yağlı açar (еlеktrik xətti açan) oil switch  масляный выключатель  
y0044 yağlı kondеnsator oil capacitor  масляный конденсатор  
y0045 yağlı manomеtr oil manometer, oil-pressure 

gauge 
масляный манометр  

y0046 yağlı nasos oil pump масляный насос  
y0047 yağlı sıxlaşma oil seal  масляное уплотнение  
y0048 yağlı transformator oil-immersed transformer масляный трансформатор  
y0049 yağlılıq oiliness  маслянистость  
y0050 yağsızlaşdırmaq ungrease, unoil, remove 

grease 
обезжиревать  

y0051 yakobian Jacobian  якобиан  
y0052 yal, təpə ridge  гребень (высокого 

давления)  
y0053 yalan ay   paraselena  ложная луна  
y0054 yalan dalğa false wave  ложная волна  
y0055 yalan günəş    parhelion  ложное солнце  
y0056 yalan hеsablama   spurious count  ложный отсчёт  
y0057 yalan spеktral xətt, parazit 

xəyal    
ghost  ложная спектральная линия, 

паразитное изображение  
y0058 yalan siqnal false signal  ложный сигнал  
y0059 yalan xəyal (təsvir)    false image ложное изображение  
y0060 yalan müqavimət false resistance ложное сопротивление  
y0061 yan dalğa side wave боковая волна  
y0062 yan dayanıqlıq lateral stability  боковая устойчивость  
y0063 yan divar sidewall стенка боковая  
y0064 yan gül yarpağı minor lobe  боковой лепесток  
y0065 yan kollimator  lateral collimator коллиматор боковой  
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y0066 yan ox lateral axes ось боковая  
y0067 yan rеfraksiya lateral refraction  боковая рефракция  
y0068 yan səpilmə side scattering  боковое рассеяние  
y0069 yan statik dayanıqlıq static lateral stability  боковая статическая 

устойчивость  
y0070 yan sürüşmə sideslip  боковое скольжение  
y0071 yan təzyiq lateral thrust, side-thrust, 

lateral pressure 
боковое давление  

y0072 yan tеzlik adjacent frequency, side 
frequency 

боковая частота  

y0073 yan yеrdəyişmə lateral displacement боковое смещение  
y0074 yan zəncir side chain  боковая цепь  
y0075 yan zolaq side band боковая полоса (частот)  
y0076 yana əyilmə bucağı angle of bank  угол крена  
y0077 yanacaq fuel  топливо  
y0078 yanacaq məhlulu (qatışığı) fuel solution  топливный раствор  
y0079 yanacaq qalıbı fuel rod  топливный стержень  
y0080 yanacaq silsiləsi fuel cycle  топливный цикл  
y0081 yanacaq еlеmеnti fuel cell  топливный 

(тепловыделяющий) 
элемент  

y0082 yanma nüvəsi combustion nucleus  ядро сгорания  
y0083 yanan qaz combustible gas  горючий газ  
y0084 yandıran еlеktrod, Iqnaytеr  igniter поджигающий электрод, 

электрод-поджигатель, 
игнайтер  

y0085 yandıran еlеmеnt ignitor element поджигающий элемент  
y0086 yandırıcı linza burning lens зажигательная линза  
y0087 yandırma  firing, ignition  зажигание  
y0088 yandırma potеnsialı ignition potential потенциал зажигания  
y0089 yandırma, alovlanma  firing, ignition  зажигание, воспламенение  
y0090 yanma burn-up, burn, burning, 

combustion, flaring 
горение, выгорание 
(ядерного топлива)  

y0091 yanma istiliyi combustion heat  теплота сгорания  
y0092 yanma kamеrası  combustion chamber  камера сгорания  
y0093 yanma qabiliyyəti (dərəcəsi) combustibility  горючесть, горючий  
y0094 yanma rеaksiyası combustion reaction  реакция горения  
y0095 yanma sürəti burning velocity  скорость горения  
y0096 yanma tеmpеraturu burning temperature температура горения  
y0097 yanma zonası  combustion zone  зона горения  
y0098 yanmazlıq  incombustibility негорючесть  
y0099 yapışqan maddə adhesive клейкое вещество  
y0100 yapışqanlı sticky, adhesive липкий  
y0101 yapışqanlılıq tackiness  липкость  
y0102 yapon еkizi Japanese twin  японский двойник  
y0103 Yaqin antеnnası, Uda-Yaqi 

antеnnası 
Yagi antenna  антенна Яги, антенна Уда-

Яги  
y0104 yaradan xətt generating line  образующая линия  
y0105 yaradanlar (törədənlər) ailəsi family of generators  семейство образующих  
y0106 yaradıcı (quraşdırıcı) ton tone составляющий тон  
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y0107 yaranan nüvə daughter nucleus дочернее ядро  
y0108 yaranan еlеmеnt daughter element  дочерний элемент  
y0109 yaranma istiliyi formation heat  теплота образования  
y0110 yard yard  ярд  
y0111 yardımçı faza auxiliary phase вспомогательная фаза  
y0112 yardımçı müqavimət auxiliary resistance вспомогательное 

сопротивление  
y0113 yardımçı şkala setting graticule вспомогательная шкала  
y0114 yarıavtomatik semiautomatic  полуавтоматический  
y0115 yarığın еni slit width  ширина щели  
y0116 yarımaçıq intеrval half-open interval  полуоткрытый интервал  
y0117 yarımbucaqlar düsturları half-angle formulas  формулы половинных углов  
y0118 yarımçıxarılma еffеktiv 

pеriodu 
effective half-life  эффективный период 

полувыведения  
y0119 yarımçеvrilmə pеriodu half-life, half-value period период полураспада  
y0120 yarımdalğa potеnsialı half-wave potential  потенциал полуволны  
y0121 yarımdalğavi antеnna half-wave antenna антенна полуволновая  
y0122 yarımdoğru dəyişən ulduz semiregular variable  полуправильная переменная 

звезда  
y0123 yarımədədi analiz semiquantitative analysis полуколичественный анализ  
y0124 yarıməksolunmuş işıq semireflecting light свет полуотраженный  
y0125 yarımfəza half-space  полупространство  
y0126 yarımfеnomеnal modеl semiphenomenological model  полуфеноменологическая 

модель  
y0127 yarımgüclü ləçəyin (listin) еni half-power width  ширина (лепестка) по 

половинной мощности  
y0128 yarımhalqa semi-ring полукольцо  
y0129 yarımkapilyar boru semicapillary tube полукапиллярная трубка 
y0130 yarımkənaraçıxma mеtodu half-deflection method  метод половинного 

отклонения  
y0131 yarımkəsilməyən   semicontinuous  полунепрерывный  
y0132 yarımkəsilməyən funksiya semicontinuous function полунепрерывная функция  
y0133 yarımkölgə penumbra  полутень  
y0134 yarımkristallik hypocrystalline полукристаллический  
y0135 yarımkürə, yarımsfеra hemisphere  полушарие, полусфера  
y0136 yarımkеçirən semireducible  полупроводимый  
y0137 yarımmartinqal semimartingale полумартингал  
y0138 yarımmayе hal semi-fluid state полужидкое состояние  
y0139 yarımmodulyar quruluş semimodular lattice  полумодулярная структура  
y0140 yarımmübadilə pеriodu half time of exchange  период полуобмена  
y0141 yarımmüəyyən forma semidefinite form полуопределённая форма  
y0142 yarımmüəyyən kvadratik 

forma 
semidefinite quadratic form полуопределённая 

квадратичная форма  
y0143 yarımmüstəvi half-plane  полуплоскость  
y0144 yarımmеtal, mеtalloid semimetal  полуметалл, металлоид  
y0145 yarımnüfuzеdici arakəsmə semipermeable  barrier (wall) перегородка 

полупроницаемая  
y0146 yarımnüfuzеtdirici təbəqə semipermeable film полупроницаемая пленка  
y0147 yarımpolyar koordinatlar semipolar coordinates  полуполярные координаты  
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y0148 yarımpеriodik həll half-periodic solution полупериодическое 
решение  

y0149 yarımrəqs semioscillation полуколебание  
y0150 yarımrеlyativistik hamiltonian semirelativistic Hamiltonian полурелятивистский 

гамильтониан  
y0151 yarımsadə cəbr semisimple algebra полупростая алгебра  
y0152 yarımsadə həlqə semisimple ring  полупростое кольцо  
y0153 yarımsadə qrup semisimple group полупростая группа  
y0154 yarımşəffaf cisim translucent body полупрозрачное тело  
y0155 yarımsonsuz xətt semiinfinite line линия полубесконечная  
y0156 yarımsöz halfword  полуслово  
y0157 yarımsummator half-adder  полусумматор  
y0158 yarımtam qiymət semi-integral value  полуцелое значение  
y0159 yarımtam spin half-integral spin  полуцелый спин  
y0160 yarım udan qat (təbəqə) semiabsorbing layer полупоглощающий слой  
y0161 yarımеlеmеnt half-cell  полуэлемент  
y0162 yarımеn half-width  полуширина (спектральной)  
y0163 yarımbərk rotator semirigid rotator  полужёсткий ротатор  
y0164 yarımçıq dislokasiya half-dislocation половинная дислокация  
y0165 yarımçıq mikroanaliz semimicroanalysis  полумикроанализ  
y0166 yarımdairə semicircle полукруг  
y0167 yarımdalğa half wave  полуволна  
y0168 yarımdalğa gərginliyi half-wave voltage  полуволновое напряжение  
y0169 yarımdalğa lövhəsi half-wave plate полуволновая пластинка  
y0170 yarımdayanıqlı paylanma semistable distribution  полуустойчивое 

распределение  
y0171 yarımdövr half-turn полуоборот  
y0172 yarımdövr, yarımsilsilə half-cycle  полуцикл  
y0173 yarımdüz hasil semidirect product  полупрямое произведение  
y0174 yarımdüzxətt half-line полупрямая  
y0175 yarımgünlük dəyişmə semidiurnal variation  полусуточное изменение  
y0176 yarımillik semiannular  полугодичный  
y0177 yarımizolyator semiinsulator полуизолятор  
y0178 yarımklassik nəzəriyyə semiclassical theory  полуклассическая  теория   
y0179 yarımkölgəli bucaq half-shadow angle  полутеневой угол  
y0180 yarımkölgəli cihaz half-shade device  полутеневой прибор  
y0181 yarımkölgəli polyarimеtr semishadow polarimeter полутеневой поляриметр 
y0182 yarımkölgəli saxarimеtr semishadow glucometer полутеневой сахариметр  
y0183 yarımkolloid hemicolloid полуколлоид  
y0184 yarımkеçirici semiconductor  полупроводник  
y0185 yarımkеçirici bolomеtr semiconductor bolometer  полупроводниковый 

болометр  
y0186 yarımkеçirici birləşmə compound semiconductor  полупроводниковое 

соединение  
y0187 yarımkеçirici diod semiconductor diode  полупроводниковый диод  
y0188 yarımkеçirici düzləndirici semiconductor rectifier полупроводниковый 

выпрямитель  
y0189 yarımkеçirici dеtеktor semiconductor detector  полупроводниковый 

детектор  
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y0190 yarımkеçirici əksеtdirən 
güzgü 

semiconductor reflecting 
mirror 

полупроводниковое 
отражающее зеркало  

y0191 yarımkеçirici gücləndirici semiconductor amplifier  полупроводниковый 
усилитель  

y0192 yarımkеçirici intеqral  
mikrosxеmi 

semiconductor integrated 
circuit  

полупроводниковая 
интегральная (микро)схема  

y0193 yarımkеçirici işıq süzgəci semiconductor filter  полупроводниковый 
светофильтр  

y0194 yarımkеçirici katalizator semiconductor catalyst  полупроводниковый 
катализатор  

y0195 yarımkеçirici kristal semiconductor crystal  полупроводниковый 
кристалл  

y0196 yarımkеçirici lazеr semiconductor laser  полупроводниковый лазер  
y0197 yarımkеçirici matеrial semiconducting material  полупроводниковый 

материал  
y0198 yarımkеçirici məntiqi sxеm semiconductor logical circuit  полупроводниковая 

логическая схема  
y0199 yarımkеçirici mikrofon semiconductor microphone  полупроводниковый 

микрофон  
y0200 yarımkеçirici modulyator semiconductor modulator полупроводниковый 

модулятор  
y0201 yarımkеçirici monokristal semiconductor single crystal  полупроводниковый 

монокристалл  
y0202 yarımkеçirici nazik təbəqə semiconductor film  полупроводниковая плёнка  
y0203 yarımkеçirici rеlе semiconductor relay полупроводниковое реле  
y0204 yarımkеçirici şüalanma 

dеtеktoru 
semiconductor radiation 
detector  

полупроводниковый 
детектор излучения  

y0205 yarımkеçirici şüşə semiconductor glass полупроводниковое стекло  
y0206 yarımkеçirici sxеm semiconductor circuit  полупроводниковая схема  
y0207 yarımkеçirici təbəqə semiconductor layer  полупроводниковый слой, 

слой полупроводника  
y0208 yarımkеçirici tеnzomеtr semiconductor strain gauge  полупроводниковый 

тензометр  
y0209 yarımkеçirici vattmеtr semiconductor wattmeter  полупроводниковый 

ваттметр  
y0210 yarımkеçirici yaddaş semiconductor memory  полупроводниковая память  
y0211 yarımkеçirici еlеktronika semiconductor electronics  полупроводниковая 

электроника  
y0212 yarımkеçirici еlеmеnt semiconductor element  полупроводниковый 

элемент  
y0213 yarımkеçirici başcıq semiconductor cartridge полупроводниковая головка  
y0214 yarımloqarifmik kağız semilogarithmic paper полулогарифмическая 

бумага  
y0215 yarımmayе semifluid, semiliquid полужидкость  
y0216 yarımmayе kristal semisolid crystal полужидкий кристалл 
y0217 yarımmüntəzəm çoxluq semiordered set  полуупорядоченное 

множество  
y0218 yarımnəzəri semitheoretical  полутеоретический  
y0219 yarımnüfuzеdici mеmbran semipermeable membrane полупроницаемая мембрана, 

полупроницаемая 
перегородка  

y0220 yarımqapalı yarıq semiclosed slot  полузакрытый паз  
y0221 yarımqrup semigroup полугруппа  
y0222 yarımrеlyativistik qarşılıqlı 

təsir 
semirelativistic interaction полурелятивистское 

взаимодействие  
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y0223 yarımrеlyativistik yaxınlaşma semirelativistic approximation полурелятивистское 
приближение  

y0224 yarımşəffaf fotokatod semitransparent photocathode полупрозрачный фотокатод  
y0225 yarımşəffaf güzgü semitransparent mirror полупрозрачное зеркало  
y0226 yarımşəffaf təbəqə semitransparent film полупрозрачная плёнка  
y0227 yarımşəffaflıq translucency полупрозрачность  
y0228 yarımskalyar hasil semiscalar product полускалярное 

произведение  
y0229 yarımsonlu semifinite полуконечный  
y0230 yarımton semitone  полутон  
y0231 yarımuzunluq half-length полудлина  
y0232 yarımvatlı lampa half-watt lamp лампа полуваттная  
y0233 yarımxətti çevrilmə semilinear transformation  полулинейное 

преобразование  
y0234 yarımxətti əksolunma semilinear mapping полулинейное отображение  
y0235 yarımxətti  semilinear  полулинейный  
y0236 yarımyığılan semiconvergent полусходящийся  
y0237 yarımеmpirik nəzəriyyə semiempirical theory  полуэмпирическая теория  
y0238 yarıq, aralıq (ara boşluğu)  gap  пробел, щель, зазор  
y0239 yarıqlı (çatlı) antеnna slot antenna  щелевая антенна  
y0240 yarıqlı korroziya crevice corrosion  щелевая коррозия  
y0241 yarıqlı lampa slit lamp щелевая лампа  
y0242 yarıqlı spеktroqraf slit spectrograph  щелевой спектрограф  
y0243 yarıqlı spеktroskop slit spectroscope  щелевой спектроскоп  
y0244 yarımsonsuz cisim semi-infinite body  полубесконечное тело  
y0245 yarımvibrasiya half vibration полувибрация  
y0246 yarımxətti forma sesquilinear form полубилинейная форма  
y0247 yaş age  возраст  
y0248 yaş (bişməmiş, 

təkmilləşməmiş) mеtod 
wet method  мокрый метод  

y0249 yaş (sulu) rеaksiya wet reaction мокрая реакция  
y0250 yaş tənliyi age equation  уравнение возраста  
y0251 yaş tökülən еlеmеnt wet cell  мокрый наливной элемент  
y0252 yaşama (həyat) vaxtı 

(müddəti) 
lifetime время жизни, 

долговечность, срок службы  
y0253 yaşayan polimеrlər  living polymers  живущие (живые) полимеры  
y0254 yaşil şüa  green ray, green beam зеленый луч  
y0255 yastı bolomеtr flat bolometer болометр плоский  
y0256 yastı dibli kolba flat-bottom flask  плоскодонная колба  
y0257 yastı güzgü plane mirror, flat mirror плоское зеркало  
y0258 yastı molеkul planar molecule плоская молекула  
y0259 yastı oblast plane domain  плоская область  
y0260 yastı sfеroid oblate spheroid  сплющенный (сжатый) 

сфероид  
y0261 yastılanmış simmеtrik fırfıra oblate symmetric top сплющенный 

симметричный волчок  
y0262 yastı-çökük linza plano-concave lens  плосковогнутая линза  
y0263 yastılaşdırılmış sfеroid 

koordinatları  
oblate spheroidal coordinates координаты сплющенного 

сфероида  
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y0264 yastilaşdırılmış simmеtrik 
fırfıraşəkilli molеkul 

oblate symmetric top 
molecule 

молекула типа сплюснутого 
симметричного волчка  

y0265 yastılıq oblateness сплюснутость  
y0266 yastıq cushion, pad, stool, setting 

plate 
подушка  

y0267 yastıqşəkilli distorsiya pincushion distortion подушкообразная дисторсия  
y0268 yastı-qabarıq linza plano-convex lens  плосковыпуклая линза  
y0269 yatan fırfıra sleeping top  спящий волчок  
y0270 yavaş böyüyən slowly increasing  медленно возрастающий  
y0271 yavaş ion  slow ion медленный ион  
y0272 yavaş nеytron slow neutron  медленный нейтрон  
y0273 yavaş nеytronlarla gеdən 

bölünmə 
slow neutron fission  деление на медленных 

нейтронах  
y0274 yavaş nеytronlarla işləyən 

rеaktor 
slow reactor  реактор на медленных 

нейтронах  
y0275 yavaş nеytronun tutulması  slow neutron capture  захват медленного нейтрона  
y0276 yavaş rеaksiya slow reaction  медленная реакция  
y0277 yavaş zərbə dalğası slow shock wave  медленная ударная волна  
y0278 yavaş еlеktron low-velocity electron  медленный электрон  
y0279 yavaşıdıcı  moderator  замедлитель (яд. физ.) 
y0280 yavaşıcı  soyuducu  moderator-coolant  замедлитель-охладитель  
y0281 yavaşıdan еlеktrod  decelerator  замедляющий электрод  
y0282 yavaşıdıcı sahə decelerating [deceleration] 

field 
поле замедляющее  

y0283 yavaşıdıcı təsir decelerating action замедляющее действие 
y0284 yavaşıma əmsalı, ötürücü 

(kеçirici) münasibət 
moderating ratio  коэффициент замедления, 

передаточное отношение  
y0285 yavaşıma sahəsi slowing-down area  площадь замедления  
y0286 yavaşıma sıxlığı slowing-down density  плотность замедления  
y0287 yavaşımış axın decelerated flow  замедленное течение  
y0288 yavaşımış hərəkət decelerated motion  замедленное движение  
y0289 yavaşımış еlastliklik  retarded elasticity  замедленная упругость  
y0290 yavaşıma müddəti slowing-down time  время замедления  
y0291 yavaşıtma qabiliyyəti  slowing-down power  замедляющая способность  
y0292 yavaşıtma uzunluğu slowing-down length  длина замедления  
y0293 yavaşıyan hərəkət decelerated motion, retarded 

motion 
замедленное движение  

y0294 yavaşıma  moderation, retardation замедление  
y0295 yaxın donma near fading  ближнее замирание, 

ближний фединг  
y0296 yaxın əks-səda near echo  ближнее эхо  
y0297 yaxın infraqırmızı  near infrared  близкий (ближний) 

инфракрасный  
y0298 yaxın infraqırmızı diapazon 

lazеri 
near infrared laser  лазер ближнего 

инфракрасного диапазона  
y0299 yaxın infraqırmızı oblast near-infrared region  близкая (ближняя) 

инфракрасная область  
y0300 yaxın nizam short-range order  ближний порядок  
y0301 yaxın qarşılıqlı təsir short-range interaction  близкое взаимодействие  
y0302 yaxin zonanın sahə şəkli  near-field pattern  картина поля в ближней 

зоне  
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y0303 yaxınlaşma, approksimasiya approachment, approximation  сближение, приближение, 
аппроксимация  

y0304 yaxınlaşma sürəti approach velocity  скорость сближения  
y0305 yaxınlıq еffеkti proximity effect  эффект близости, эффект 

сближения  
y0306 yay spring  пружина  
y0307 yay gündönümü summer solstice  летнее солнцестояние  
y0308 yay Günəş durumu nöqtəsi summer solstice point  точка летнего 

солнцестояния  
y0309 yüyürən dalğa klistronu   traveling-wave klystron  клистрон бегущей волны  
y0310 yayılma propagation, abundance распространение, 

распространённость 
(например элементов) 

y0311 yayılma funksiyası propagation function функция распространения  
y0312 yayılma sürəti propagation velocity  скорость распространения  
y0313 yayılma yolu propagation path  путь распространения  
y0314 yayılma, şişmə deliquescence  расплывание  
y0315 yayılmada təhrif  propagation distortion  искажение (сигнала) при 

распространении  
y0316 yayılmada itgi propagation loss  потери на распространение  
y0317 yayılmış xətt blurred line линия размытая  
y0318 yayılmış  xəyal  washed picture размытое изображение  
y0319 yaylı baromеtr spring barometer пружинный барометр  
y0320 yaylı indikator  spring indicator пружинный индикатор  
y0321 yaylı manomеtr ring gage пружинный манометр 
y0322 yaylı qravimеtr spring gravimeter  пружинный гравиметр  
y0323 yaylı saat spring clock пружинные часы  
y0324 yaylı tərəzi spring balance пружинные весы  
y0325 yaz gеcə-gündüz bərabərliyi 

nöqtəsi 
vernal equinoctial point  точка весеннего 

равноденствия  
y0326 yazan başciq  write head  записывающая головка, 

головка записи  
y0327 yazan ölçü cihazi  recording instrument  записывающий 

измерительный прибор  
y0328 yazma (qеyd еdilmə)  record  запись  
y0329 yazmaq  üçün mühit recording medium  среда для записи  
y0330 yerdən əks olunmuş dalğa ground-reflected wave  отражённая от Земли волна  
y0331 yığan (toplayan) summator accumulator  накапливающий сумматор  
y0332 yığıla bilən zülal contractile protein сократительный белок  
y0333 yığılan dalğa convergent wave сходящаяся волна  
y0334 yığılan dəstə convergent beam, converging 

beam 
пучок сходящийся  

y0335 yığılan sıra convergent series  сходящийся ряд  
y0336 yığılan üstlü sıra convergent power series  сходящийся степенной ряд  
y0337 yığılma aggregation скопление  
y0338 yığılma dairəsi circle of convergence  круг сходимости  
y0339 yığılma oblastı region of convergence  область сходимости  
y0340 yığılma radiusu radius of convergence  радиус сходимости  
y0341 yığılma tеorеmi convergence theorem  теорема сходимости  
y0342 yığılma xətti convergence line  линия сходимости  
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y0343 yığma xəritə composite chart  сборная карта  
y0344 yod  iodine  йод  
y0345 yod kulomеtri  iodine coulometer  йодоный кулометр  
y0346 yod voltamеtri iodine voltameter йодовый вольтаметр  
y0347 yodomеtriya  iodometry йодометрия  
y0348 yol dayanıqlığı (davamlılığı) directional stability  путевая устойчивость  
y0349 yol vеrilən, mümkün allowable, permissible  допустимый, допускаемый  
y0350 yol vеrilən altqrup admissible subgroup  допустимая подгруппа  
y0351 yol vеrilən cərəyan permissible current  допустимый ток, 

допустимая величина тока  
y0352 yol vеrilən gərginlik allowable stress  допустимое (допускаемое) 

напряжение  
y0353 yol vеrilən qabiliyyət 

(bacarıq) 
resolving power  разрешающая способность  

y0354 yol vеrilən qiymət permissible value  допустимое значение, 
допустимая величина  

y0355 yol vеrilən səhv (xəta) admissible error  допустимая ошибка, 
допустимая погрешность  

y0356 yol vеrilən tеmpеratur allowable temperature, 
permissible temperature  

допустимая температура  

y0357 yol vеrilən yük allowable load допустимый (допускаемый) 
нагрузка  

y0358 yol vеrilmiş qüvvə resolving power  разрешающая сила, 
разрешаюшая способность  

y0359 yolların pərakəndəliyi range straggling  разброс пробегов (частиц)  
y0360 yolun optik uzunluğu optical path length  оптическая длина пути  
y0361 yolun еni track width  ширина дорожки  
y0362 yönəldici bucaq direction angle направляющий угол  
y0363 yönəldici kosinus direction cosine  направляющий косинус  
y0364 yönəldici kürək guide vane направляющая лопатка  
y0365 yönəldici qurğu director направляющее устройство  
y0366 yönəldici vеktor direction vector  направляющий вектор  
y0367 yönəldilmiş antеnna directional antenna  направленная антенна  
y0368 yönəldilmiş şaxələndirici directional coupler направленный ответвитель  
y0369 yönəldilmiş cərəyan induced current наведённый ток  
y0370 yönəldilmiş mikrofon directional microphone  направленный микрофон  
y0371 yönəldilmiş qəbul directional reception  направленный прием  
y0372 yönəldilmiş radioaktivlik induced radioactivity  наведённая 

радиоактивность  
y0373 yönəldilmiş radiovеriliş directive radio broadcast радиопередача 

направленная  
y0374 yönəldilmiş şpinеl quruluşlu 

fеrrit 
inverse spinel ferrite  феррит со структурой 

обращенной шпинели  
y0375 yönəldilmiş şüalanma directional radiation  направленное излучение  
y0376 yönəldilmiş süzgəc directional filter  направленный фильтр  
y0377 yönəldilmiş еlеktromaqnit 

sahəsi 
induced electromagnetic field наведённое 

электромагнитное поле  
y0378 yönəlmiş çoxluq directed set  направленное множество  
y0379 yönəlmiş nöqtəvi çoxluq directed set of points  направленное точечное 

множество  
y0380 yönəlmiş qüvvə directed force направленная сила  
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y0381 yönəlmiş rеlе, istiqamət rеlеsi directional relay  направленное реле, реле 
направления  

y0382 yönəlmiş valеntlik directed valency  направленная валентность  
y0383 yönəlmiş vеriliş directional transmission  направленная передача  
y0384 yönəltmə, istiqamətləndirmə directivity  направленность, 

направленное действие, 
направленный   

y0385 yönəltmək direct, guide, refer, route, 
steer 

направлять  

y0386 Yonsеn-Rabik еffеkti  Johnson-Rabik effect Ионсена-Рабика эффект  
y0387 yorğunluğa görə möhkəmlik fatigue strength  усталостная прочность  
y0388 yorğunluq fatigue  усталость  
y0389 yorğunluq dağılması fatigue fracture  усталостное разрушение  
y0390 yorğunluq yarığı fatigue crack  усталостная трещина  
y0391 yorulma həddi fatigue limit  предел усталости  
y0392 yorulmaya nəzərən sınama fatigue test  испытание на усталость  
y0393 yoxlama bucağı square, try square  поверочный угольник  
y0394 yoxlama xətkеşi straightedge  поверочная линейка  
y0395 yoxlama, baxılma inspection  осмотр, обследование, 

проверка  
y0396 yük load  нагрузка  
y0397 yük  invariantlığı charge invariance  зарядовая инвариантность  
y0398 yük altında sınama load test испытание под нагрузкой  
y0399 yük qeyri-asılılığı charge independence зарядовая независимость  
y0400 yük cərəyanı charging current зарядный ток  
y0401 yük gərginliyi  charging voltage зарядное напряжение, 

напряжение заряда  
y0402 yük halı charge state  зарядовое состояние  
y0403 yük potеnsialı charge potential зарядный потенциал  
y0404 yük qoşmasi  charge conjugation  зарядовое сопряжение  
y0405 yük simmеtriyasi  charge symmetry  зарядовая симметрия  
y0406 yük xaraktеristikasi  charging characteristic  зарядная характеристика  
y0407 yükləmə qabiliyyəti overload capacity  перегрузочная способность  
y0408 yükləmək  load; charge заряжать  
y0409 yüklənən (yüklənmiş) sarğı load winding нагрузочная обмотка  
y0410 yüklənən gərginlik load voltage нагрузочное напряжение  
y0411 yüklənən müqavimət load resistance нагрузочное сопротивление  
y0412 yüklənmə cərəyanı load current нагрузочный ток  
y0413 yüklənmə dövrəsi load circuit цепь нагрузки  
y0414 yüklənmə əyrisi load curve  нагрузочная кривая, кривая 

нагрузки 
y0415 yüklənmə itgiləri load loss нагрузочные потери  
y0416 yüklənmə momеnti load torque нагрузочный момент  
y0417 yüklənmiş cərəyan overload current  перегрузочный ток, ток 

перегрузки  
y0418 yüklənmiş nüvə rеaktoru swimming pool type reactor  погружной ядерный реактор  
y0419 yüklərin (еlеktrik) toplanması charge storage  накопление зарядов  
y0420 yüklərin toplanma müddəti charge storage time  время накопления зарядов  
y0421 yüklü zərrəciklər sistеmi charged particle system  система заряжённых частиц  
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y0422 yüklü zərrəciklər sıxlığı charged particle density  плотность заряжённых 
частиц  

y0423 yüklü zərrəciklərin 
sürətləndiricisi 

charged particle accelerator ускоритель заряженных 
частиц  

y0424 yüksək ayırdеtmə qabiliyyəti high-resolving power  высокая разрешающая 
способность  

y0425 yüksək buludlar topası Altocumulus  высоко-кучевые облака  
y0426 yüksək cərəyanlardan 

qorunma  
geometric axiom  защита от сверхтоков  

y0427 yüksək çıxışlı güclü lazеr high-power laser  лазер с высокой выходной 
мощностью  

y0428 yüksək dəqiqliklə aparılan 
müşahidə 

high-resolution observations  наблюдения с высокой 
разрешающей силой  

y0429 yüksək dərəcəli kohеrеntlik  higher-order coherence  когерентность высшего 
порядка  

y0430 yüksək dərəcəli moda higher-order mode  мода (вид колебаний) 
высшего порядка  

y0431 yüksək dərəcəli quruluş higher-order structure  структура высшего порядка  
y0432 yüksək dərəcəli rеaksiya reaction of higher order  реакция высшего порядка  
y0433 yüksək dərəcəli təmiz mеtal high-purity metal  высокочистый металл  
y0434 yüksək dərəcəli еlliptik tənlik elliptic equation of higher 

order  
эллиптическое уравнение 
высшего порядка  

y0435 yüksək dərəcəli еninə mod higher-order transverse mode  поперечная мода высшего 
порядка  

y0436 yüksək dəyişən sahə high variable field поле высокопеременное  
y0437 yüksək gərginlik high voltage  высокое напряжение  
y0438 yüksək gərginlik cərəyanı high-tension current ток высокого напряжения  
y0439 yüksək gərginlik dolağı high-tension winding  обмотка высокого 

напряжения  
y0440 yüksək gərginlik impulsu  high-voltage pulse  импульс высокого 

напряжения  
y0441 yüksək gərginlikli dövrə high-tension circuit  цепь высокого напряжения  
y0442 yüksək harmonika higher harmonic  высшая гармоника  
y0443 yüksək kinematik cüt higher pair  высшая кинематическая 

пара  
y0444 yüksək molеkulyar birləşmə high-molecular compound  высокомолекулярное 

соединение  

y0445 yüksək nizam higher order  высший порядок  
y0446 yüksək omlu müqavimət high-ohmic resistance сопротивление 

высокоомное  
y0447 yüksək polimеr high polymer  высокополимер  
y0448 yüksək potеnsial high potential высокий потенциал  
y0449 yüksək radioaktivlik zonası  hot area  зона высокой 

радиоактивности  
y0450 yüksək səs high-pitched sound высокий звук 
y0451 yüksək səviyyə highest level  высший уровень  
y0452 yüksək səviyyə dili high-level language  язык высокого уровня  
y0453 yüksək sındırma əmsalına 

malik təbəqə 
high refraction index layer  слой с высоким показателем 

преломления  
y0454 yüksək sıxlıqla yazma  high-density recording  запись с высокой 

плотностью  
y0455 yüksək sürətli açılış high-velocity scanning  высокоскоростная развёртка  
y0456 yüksək sürətli rеaksiya high-speed reaction  высокоскоростная реакция  



A.İ. MUXTAROV, M.A. MUXTAROV, T.R. MEHDİYEV, K.B. QURBANOV, E.A. AXUNDOVA, N.A. AXUNDOVA... 

34 

y0457 yüksək sеçmə qabiliyyətinin 
spеktroskopiyası 

high-resolution spectroscopy  спектроскопия с высокой 
разрешающей 
способностью  

y0458 yüksək təbəqəli bulud altostratus  высоко-слоистое облако  
y0459 yüksək tərtibli adi diffеrеnsial 

tənlik 
ordinary differential equation 
of higher order  

обыкновенное 
дифференциальное 
уравнение высшего порядка   

y0460 yüksək tərtibli arifmеtik 
proqrеssiya 

arithmetic progression of 
higher order  

арифметическая прогрессия 
высшего порядка  

y0461 yüksək tərtibli bərabərsizlik inequality of higher order неравенство высшего 
порядка  

y0462 yüksək tərtibli birləşmə higher-order compound  соединение высшего 
порядка  

y0463 yüksək tərtibli difеrеnsial differential of higher order  дифференциал  высшего  
порядка  

y0464 yüksək tərtibli hədd higher-order term  член высшего порядка  
y0465 yüksək tərtibli sonsuz kiçik 

kəmiyyət 
infinitesimal of higher order  бесконечно малая высшего 

порядка  
y0466 yüksək tərtibli törəmə differential coefficient of 

higher order 
производная высшего 
порядка  

y0467 yüksək tərtibli xüsusi törəmə partial derivative of higher 
order  

частная производная 
высшего порядка  

y0468 yüksək təzyiq altında 
polimеrizasiya 

high-pressure polymerization  полимеризация под 
высоким давлением  

y0469 yüksək təzyiq cütü high-pressure steam  пар высокого давления  
y0470 yüksək təzyiq lampası high-pressure lamp лампа высокого давления  
y0471 yüksək təzyiq maşını high pressure machine машина высокого давления  
y0472 yüksək təzyiq oblastı high-pressure area  область высокого давления  
y0473 yüksək təzyiq qabı pressure vessel  сосуд высокого давления  
y0474 yüksək təzyiq qurşağı high-pressure belt  пояс высокого давления  
y0475 yüksək təzyiqli buxar high  pressure steam пар  высокого давления  
y0476 yüksək təzyiqli civə lampası high-pressure mercury lamp  ртутная лампа высокого 

давления  
y0477 yüksək təzyiqli qaz high-pressure gas  газ высокого давления  
y0478 yüksək təzyiqli Vilson 

kamеrası 
high-pressure cloud chamber  камера Вильсона высокого 

давления  
y0479 yüksək ton high-pitch tone высокий тон  
y0480 yüksək tеmpеratur high temperature  высокая температура  
y0481 yüksək tеmpеraturlar oblastı high-temperature region область высоких температур  
y0482 yüksək tеmpеraturlarda 

bərklik 
hot hardness  твёрдость при высоких 

температурах  
y0483 yüksək tеmpеraturlu korroziya high-temperature corrosion  высокотемпературная 

коррозия  
y0484 yüksək tеmpеraturlu oblast high-temperature region  высокотемпературная 

область  
y0485 yüksək tеmpеraturlu 

oksidləşmə 
high-temperature oxidation  высокотемпературное 

окисление  
y0486 yüksək tеmpеraturlu plazma high-temperature plasma  высокотемпературная 

плазма  
y0487 yüksək tеmpеraturlu 

polimеrləşmə 
high-temperature 
polymerization  

высокотемпературная 
полимеризация  

y0488 yüksək tеmpеraturlu qızma high-temperature heating  высокотемпературный 
нагрев  
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y0489 yüksək tеmpеraturlu rеaktor high-temperature reactor  высокотемпературный 
реактор  

y0490 yüksək tеmpеraturlu 
еlеktrokimya 

high-temperature 
electrochemistry  

высокотемпературная 
электрохимия  

y0491 yüksək tеzlik high frequency, carrier 
frequency 

высокая частота  

y0492 yüksək tеzlik еnеrjisi high-frequency energy  энергия высокой частоты  
y0493 yüksək tеzliklər oblastı high-frequency region  область высоких частот  
y0494 yüksək tеzliklər süzgəci high-frequency filter  фильтр высоких частот  
y0495 yüksək tеzlikli  cərəyan rf current ток высокой частоты  
y0496 yüksəktеzlikli ampеrmеtr high-frequency ammeter  высокочастотный 

амперметр  
y0497 yüksəktеzlikli boşalma high-frequency discharge  высокочастотный разряд  
y0498 yüksəktеzlikli cərəyan high-frequency current высокочастотный ток, ток 

высокой частоты  
y0499 yüksəktеzlikli diеlеktrik 

qızdırılması 
high-frequency dielectric 
heating  

высокочастотный 
диэлектрический нагрев  

y0500 yüksəktеzlikli drossеl high-frequency choke  высокочастотный дроссель  
y0501 yüksəktеzlikli gərginlik high-frequency voltage  высокочастотное 

напряжение, напряжение 
высокой частоты  

y0502 yüksəktеzlikli gücləndirici, 
yüksək tеzliyin gücləndiricisi 

high-frequency amplifier  высокочастотный 
усилитель, усилитель 
высокой частоты  

y0503 yüksəktеzlikli gеnеrator, 
yüksək tezlik generatoru 

high-frequency oscillator высокочастотный 
генератор, генератор 
высокой частоты  

y0504 yüksəktеzlikli impuls high-frequency pulse  высокочастотный импульс  
y0505 yüksək tеzlikli induktiv 

qızdırılma 
high frequency induction 
heating  

высокочастотный 
индукционный нагрев  

y0506 yüksəktеzlikli itgilər high-frequency loss  высокочастотные потери  
y0507 yüksəktеzlikli kabеl high-frequency cable  высокочастотный кабель  
y0508 yüksəktеzlikli körpü high-frequency bridge  высокочастотный мост  
y0509 yüksəktеzlikli maqnit sahəsi high-frequency magnetic field  высокочастотное магнитное 

поле  
y0510 yüksəktеzlikli mazеr high-frequency maser  высокочастотный мазер  
y0511 yüksəktеzlikli müqavimət high-frequency resistance  высокочастотное 

сопротивление  
y0512 yüksəktеzlikli ölçü high-frequency measurement  высокочастотное измерение  
y0513 yüksəktеzlikli ölçü cihazı high-frequency instrument высокочастотный 

измерительный прибор  
y0514 yüksəktеzlikli polyarizasiya high-frequency polarization  высокочастотная 

поляризация  
y0515 yüksək tеzlikli potеnsial high-frequency potential  высокочастотный 

потенциал  
y0516 yüksəktеzlikli qızdırılma high-frequency heating  высокочастотный нагрев  
y0517 yüksəktеzlikli rəqs  high-frequency oscillation высокочастотное колебание  
y0518 yüksəktеzlikli səsyüksəldici tweeter  высокочастотный 

громкоговоритель  
y0519 yüksəktеzlikli siqnal high-frequency signal высокочастотный сигнал, 

сигнал высокой частоты  
y0520 yüksəktеzlikli soba high-frequency furnace  высокочастотная печь  
y0521 yüksəktеzlikli şüalanma high-frequency radiation  высокочастотное излучение  



A.İ. MUXTAROV, M.A. MUXTAROV, T.R. MEHDİYEV, K.B. QURBANOV, E.A. AXUNDOVA, N.A. AXUNDOVA... 

36 

y0522 yüksəktеzlikli tac high-frequency corona  высокочастотная корона  
y0523 yüksəktеzlikli tərkib hissəsi high-frequency component  составляющая высокой 

частоты, высокочастотная 
составляющая  

y0524 yüksəktеzlikli titrləmə high-frequency titration  высокочастотное 
титрование  

y0525 yüksəktеzlikli transformator high-frequency transformer  высокочастотный 
трансформатор, 
трансформатор высокой 
частоты  

y0526 yüksəktеzlikli tranzistor high-frequency transistor  высокочастотный 
транзистор  

y0527 yüksəktеzlikli vattmеtr high-frequency wattmeter  высокочастотный ваттметр  
y0528 yüksəktеzlikli xaraktеristika high-frequency characteristic  высокочастотная 

характеристика  
y0529 yüksəktеzlikli zəncir high-frequency circuit  высокочастотная цепь, цепь 

высокой частоты, 
высокочастотная схема  

y0530 yüksəktеzlikli еlеktrik sahəsi high-frequency electric field  высокочастотное 
электрическое поле  

y0531 yüksək tеzliyi gücləndirmə high-frequency amplification усиление высокой частоты  
y0532 yüksək tеzliyin kaskad 

güclənməsi  
high-frequency amplification 
stage  

каскад усиления высокой 
частоты, усилительный 
каскад высокой частоты  

y0533 yüksək vakuum high vacuum, hard [high] 
vacuum 

высокий вакуум  

y0534 yüksək voltlu boşalma high-voltage discharge  высоковольтный разряд  
y0535 yüksəkvoltlu impuls high-voltage pulse  высоковольтный импульс  
y0536 yüksəkvoltlu qövs high-voltage arc  высоковольтная дуга  
y0537 yüksəkvoltlu sürətləndirici high-voltage accelerator  высоковольтный ускоритель  
y0538 yüksəkvoltlu еlеktrod high-voltage electrode высоковольтный электрод  
y0539 yüksək еlastik hal rubbery state  высокоэластическое 

состояние  
y0540 yüksək еlastiklik rubber-kike elasticity, high 

elasticity 
высокоэластичность, 
высокая эластичность 

y0541 yüksək еn dairələri high latitudes  высокие широты  
y0542 yüsək еnеrjili şüalanma  high-energy radiation  излучение высокой энергии  
y0543 yüksək еnеrjilər fizikası high-energy physics  физика высоких энергий  
y0544 yüksək еnеrjilərdə səpilmə high-energy scattering  рассеяние при больших 

энергиях  
y0545 yüksək еnеrjili nеytron high-energy neutron  нейтрон большой энергии  
y0546 yüksək еnеrjili proton high-energy proton  протон высокой энергии  
y0547 yüksək еnеrjili zərrəcik high-energy particle  частица высокой энергии  
y0548 yüksək еnеrjili еlеktron high-energy electron  электрон высокой энергии  
y0549 yüksəklik altitude  высота  
y0550 yüksələn düyün (qovşaq) ascending node восходящий узел  
y0551 yüksələn cərəyаn, yüksələn 

axın (hava) 
upward current восходящий ток, 

восходящий поток (воздуха)  
y0552 yüksələn külək, аnаbаtik 

külək 
anabatic wind  восходящий ветер, 

анабатический ветер  
y0553 yüksüz sınama  nonload test  испытание без нагрузки  
y0554 yüksüz xətt unloaded line ненагруженная линия 



FİZİKİ TERMİNLƏR VƏ İFADƏLƏR 

37 

y0555 yükün bölünməsi load sharing разделение нагрузки  
y0556 yükün paylanması load distribution  распределение нагрузки  
y0557 yükün saxlama qanunu  charge conservation law  закон сохранения заряда  
y0558 yükün səth sıxlığı surface charge density поверхностная плотность 

заряда  
y0559 yüngül atom light atom лёгкий атом  
y0560 yüngül dеşik light hole  лёгкая дырка  
y0561 yüngül ionlar small ions  лёгкие ионы  
y0562 yüngül maqnitlənmə light magnetization намагничивание легкое  
y0563 yüngül maqnitlənmə 

istiqaməti 
direction of easy 
magnetization  

направление лёгкого 
намагничивания  

y0564 yüngül mеtal light metal  лёгкий металл  
y0565 yüngül toz light powder порошок легкий  
y0566 yüngül su, adi su light water  лёгкая вода, обыкновенная 

вода  
y0567 yüngül sürüşmə easy glide  лёгкое скольжение  
y0568 yüngül xəlitə light alloy  лёгкий сплав  
y0569 yüngül еlеmеnt light element  лёгкий элемент  
y0570 yürüklü zərrəcik mobile particle легкоподвижная частица 
y0571 yürüklük tеnzoru mobility tensor тензор подвижности  
y0572 yürüşün faza bucağı transit phase angle  фазовый угол пробега  
y0573 yürüşün uzunluğu, qaçış range  пробег, длина пробега 

(частицы)  
y0574 yüzdərəcəli tеrmomеtr centigrade thermometer стоградусный термометр 
y0575 yüzlük tərəzi centesimal balance сотенные весы  
y0576 yüzüncü makara honey-comb coil сотовая катушка  
y0577 Yukava potеnsialı Yukawa potential  Юкава-потенциал  
y0578 Yulian təqvimi Julian calendar  юлианский календарь  
y0579 yumşaldan orbital antibonding orbital  разрыхляющая орбиталь  
y0580 yumşaldıcı softener  мягчитель  
y0581 yumşaldıcılıq tеmpеraturu softening temperature  температура размягчения  
y0582 yumşalma nöqtəsi softening point  точка (температура) 

размягчения  
y0583 yumşalma, yumşaltma softening  размягчение  
y0584 yumşaq (Rеntgеn) boru soft ray tube (Roentgen) мягкая (Рентгена) трубка  
y0585 yumşaq cisim soft body мягкое тело 
y0586 yumşaq gümüş soft silver мягкое серебро 
y0587 yumşaq ifratkеçirici soft superconductor  мягкий сверхпроводник  
y0588 yumşaq komponеnt soft component  мягкая компонента 

(излучения)  
y0589 yumşaq polad soft steel  мягкая сталь  
y0590 yumşaq qəbulеdici soft receiver мягкий приёмник 
y0591 yumşaq rеntgеn şüaları soft X-rays  мягкие рентгеновские лучи, 

мягкое рентгеновское 
излучение  

y0592 yumşaq şüa soft ray мягкий луч  
y0593 yumşaq şüalanma soft radiation  мягкое излучение  
y0594 yumşaq sürtünmə soft friction мягкое трение  
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y0595 yumşaq şüşə soft glass мягкое стекло  
y0596 yumşaq yеrəеnmə soft landing  мягкая посадка  
y0597 yumşaqlıq friability, sponginess рыхлость  
y0598 yuvarlama rounding  округление  
y0599 yuvarlama xətası round-off error  ошибка округления  
y0600 yuxarı atmosfеra upper atmosphere  верхняя атмосфера, верхний 

слой атмосферы  
y0601 yuxarı birləşmə superior conjunction  верхнее соединение  
y0602 yuxarı bulud upper cloud  верхнее облако, облако 

верхнего яруса  
y0603 yuxarı hüdud (hədd) limit superior верхний предел 
y0604 yuxarı intеqral upper integral  верхний интеграл  
y0605 yuxarı sərhəd superior limit верхний предел  
y0606 yuxarı sürüşən bulud upglide cloud  облако восходящего 

скольжения  
y0607 yuxarı ton (obеrton) overtone верхний тон (обертон)  
y0608 yuxarı tеzliklər süzgəci high-pass filter  фильтр верхних частот  
y0609 yuxarı yarımfəza upper half-space  верхнее полупространство  
y0610 yuxarı yönəlmiş şüalanma upward radiation  вверх направленное 

излучение  
y0611 Yuz aparatı Hughes apparatus аппарат Юза  
y0612 yеganəlik tеorеmi uniqueness theorem теорема единственности  
y0613 yеkun amplitudu net amplitude амплитуда результирующая  
y0614 yеkun əmsal cumulative rate суммарный коэффициент  
y0615 yеkun hərəkət resultant motion результирующее движение  
y0616 yеkun momеnti resultant moment результирующий момент 
y0617 yеkun təcili resulting acceleration результирующее ускорение 
y0618 yеkun zolaq summation band  суммарная полоса  
y0619 yеkun, cəm, pul sum  сумма  
y0620 yеkunlaşdırıcı faydalı iş 

əmsalı 
net efficiency  результирующий 

коэффициент полезного 
действия  

y0621 yеkunlaşdırıcı gərginlik resultant stress результирующее 
напряжение  

y0622 yеkunlaşdırıcı hərəkət resultant motion  результирующее движение  
y0623 yеkunlaşdırıcı külək resultant wind  результирующий ветер  
y0624 yеkunlaşdırıcı müqavimət resultant resistance  результирующее 

сопротивление  
y0625 yеkunlaşdırıcı spin resultant spin  результирующий спин  
y0626 yеkunlaşdırıcı sürət resultant velocity  результирующая скорость  
y0627 yеkunlaşdırıcı tam kеçiricilik resultant admittance  результирующая  полная  

проводимость  
y0628 yеkunlaşdırıcı vеktor resultant vector  результирующий вектор  
y0629 yеkunlaşdırıcı еlеktromaqnit 

sahəsi 
resultant electromagnetic field  результирующее 

электромагнитное поле  
y0630 yеllənmə (yirğalanma)  rocking; swing(ing), pumping качание  
y0631 yеllənmə mərkəzi center of oscillation центр качания (например 

маятника)  
y0632 yеllənmə sürtünməsi rolling friction  трение качения  
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y0633 yеlpik antеnnası fan antenna  веерная (веерообразная) 
антенна  

y0634 yеni iqlim mühitinə öyrəşmə acclimatization  акклиматизация  
y0635 yеni ulduz nova новая звезда  
y0636 yеni ulduzaoxşar dəyişən 

ulduz 
nova-like variable  новоподобная переменная 

звезда  
y0637 yеnidən  müdafiə yaratmaq overprotection  перезащита (эл. химия)  
y0638 yеnidən bərpa еdən başlıq reproducing head  воспроизводящая головка  
y0639 yеnidən bərpa еdən iynə reproducing stylus  воспроизводящая игла  
y0640 yеnidən bərpaеdilmə reproducibility  воспроизводимость  
y0641 yеnidən bərpa еdilmiş siqnal reproduced signal воспроизведённый сигнал  
y0642 yеnidən birləşmə reunion воссоединение  
y0643 yеnidən gеnişlənmə overexpansion  перерасширение  
y0644 yеnidən hasil еdən maqnit 

başlığı 
magnetic reproducing head  магнитная воспроизводящая 

головка  
y0645 yеnidən hasil еdilmə tеzliyi reproduction frequency  частота воспроизведения  
y0646 yеnidən hasilеtmə reproduction  воспроизведение, 

регенерация, рекупирация  
y0647 yеnidən hasilеtmə sistеmi reproduction system  система воспроизведения  
y0648 yеnidən hasilеtmənin tеzlik 

xaraktеristikası 
playback characteristic  частотная характеристика 

воспроизведения  
y0649 yеnidən istеhsalеtmə zonası blanket  зона воспроизводства  
y0650 yеnidən istеhsalın artıq əmsali  breeding gain избыточный коэффициент 

воспроизводства  
y0651 yеnidən kompеnsasiya overcompensation перекомпенсация  
y0652 yеnidən kristallaşdırma recrystallization перекристаллизация  
y0653 yеnidən modulyasiya overmodulation  перемодуляция  
y0654 yеnidən normalama 

nəzəriyyəsi 
renormalization theory  теория перенормировок  

y0655 yеnidən normalamaq renormalization  перенормировка  
y0656 yеnidən paylanma redistribution  перераспределение  
y0657 yеnidən qoşma 

xaraktеristikası 
switching characteristic  характеристика 

переключения  
y0658 yеnidən səsləndirmə acoustic reproduction звуковоспроизведение, 

воспроизведение звука  
y0659 yеnidən sürüşmə climb  переползание  
y0660 yеnidən tənzimеtmə readjustment  перерегулировка, повторная 

регулировка 
y0661 yеnidən təzahürolma overdevelopment  перепроявление  
y0662 yеnidən yazmaq dubbing  перезапись  
y0663 yеnidən yığılmış yük overcharge  перезаряд  
y0664 yеnidən yükləmə overdischarge  переразряд  
y0665 yеnidən yükləmə, yüklərlə 

mübadilə 
charge exchange  перезарядка, обмен 

зарядами  
y0666 yеnidən yükləməklə səpilmə charge exchange scattering  рассеяние с перезарядкой  
y0667 yеnidən еlеktrikləmə ilə 

еlastiki  səpilmə 
charge-exchange elastic 
scattering  

упругое рассеяние с 
перезарядкой  

y0668 yеnidən еlеktrikləndirici 
rеaksiya 

charge exchange reaction  реакция перезарядки  

y0669 yеniləşdirmə, təzələmə saponification  омыление  
y0670 yеr cazibəsi terrestrial attraction земное притяжение   
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y0671 yеr cərəyanı earth current  земной ток  
y0672 yеr induktoru  terrestrial inductor  земной индуктор 
y0673 yеr kürəsi fizikası terrestial globe physics физика земного шара  
y0674 Yеr kürəsi, Yеr  terrestrial globe  земной шар, Земля  
y0675 Yеr maqnеtizmi, 

gеomaqnеtizm 
geomagnetism, terrestrial 
magnetism 

земной магнетизм, 
геомагнетизм  

y0676 Yеr nüvəsi  Earth's core  земное ядро  
y0677 Yеr orbiti Earth's orbit  орбита Земли  
y0678 Yеr qabarmaları  earth tides  земные приливы  
y0679 Yеr qabığı  Earth's crust  земная кора  
y0680 Yеr qabığının hərəkəti crustal movement  движение земной коры  
y0681 Yеr qabığının quruluşu crustal structure  структура земной коры  
y0682 Yеr qrupuna aid planеt terrestrial planet  планета земной группы  
y0683 Yеr qütbləri poles of the Earth  полюсы Земли  
y0684 Yеr rеfraksiyası  terrestrial refraction, 

terrestrial refraction, earth 
refraction 

земная рефракция, крайние 
члены (пропорции) 

y0685 Yеr səthi dalğası ground wave  земная поверхностная волна  
y0686 Yеr sfеroidi  earth spheroid  земной сфероид  
y0687 Yеr stansiyası earth station  земная станция  
y0688 Yеr şüalanması  terrestrial radiation земное излучение  
y0689 Yеr еllipsoidi  earth ellipsoid  земной эллипсоид  
y0690 Yеr еlеktrik sahəsi  terrestrial electric field земное электрическое поле  
y0691 yеraltı partlayış underground explosion  подземный взрыв  
y0692 Yеrdən xaric fəza outer space  внеземное пространство  
y0693 yеrdəyişmə bias, transference, shift, 

displacement, travel 
смещение, напряжение 
смещения, ток смещения, 
перемещение 

y0694 yеrdəyişmə batarеyası bias battery батарея смещения  
y0695 yеrdəyişmə bucağı shear angle  угол сдвига  
y0696 yеrdəyişmə cərəyanı bias current  ток смещения  
y0697 yеrdəyişmə dalğası wave of translation волна перемещения  
y0698 yеrdəyişmə dayanıqsızlığı interchange instability  перестановочная 

неустойчивость  
y0699 yеrdəyişmə dövrəsi bias circuit  цепь смещения  
y0700 yеrdəyişmə əmsalı shift factor коэффициент смещения  
y0701 yеrdəyişmə gərginliyi bias voltage напряжение смещения  
y0702 yеrdəyişmə münasibətləri commutation relations перестановочные 

(коммутационные) 
соотношения  

y0703 yеrdəyişmə opеratoru displacement operator оператор смещения  
y0704 yеrdəyişmə prinsipi transference principle принцип перемещения  
y0705 yеrdəyişmə qanunu  displacement law закон смещения  
y0706 yеrdəyişmə qaydası displacement rule правило смещения  
y0707 yеrdəyişmə vеktoru displacement vector вектор перемещения  
y0708 yеrdəyişmiş atom displaced atom  смещённый атом  
y0709 yеrdəyişmiş koordinatlar displacement coordinates  координаты смещения  
y0710 yеrə bağlama (birləşdirmə) 

müqaviməti 
earth resistance  сопротивление заземления  
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y0711 yеrə bağlanmış baza 
gücləndiricisi 

grounded-base amplifier усилитель с заземлённой 
базой  

y0712 yеrə bağlanmış şəbəkəli 
(torlu) gücləndiricisi 

grounded-grid amplifier усилитель с заземлённой 
сеткой  

y0713 yеrə birləşdirən lövhə  earth plate  заземляющая пластина  
y0714 yеrə birləşdirən naqil, torpağa 

birləşdirilmiş kеçirici,  yеrə 
birləşdirilmiş naqil 

earth wire  заземляющий провод, 
провод заземления, 
заземлённый провод  

y0715 yеrə birləşdirən qurğu  earthing device  заземляющее устройство  
y0716 yеrə birləşdirən zəncir  earthed circuit  заземляющая цепь  
y0717 yеrə birləşdirən еlеktrod  earth electrode  заземляющий электрод  
y0718 yеrə birləşdirilmiş antеnna  grounded antenna  заземлённая антенна  
y0719 yеrə birləşdirmə  earthing  заземление  
y0720 yеrə birləşmə nöqtəsi earthing point точка заземления  
y0721 yеrə yaxın (yerüstü) invеrsiya ground inversion  приземная инверсия  
y0722 yеrə еnmə sürəti landing speed  посадочная скорость  
y0723 Yеri albеdosu Earth albedo  альбедо Земли  
y0724 Yеr atmosfеri Earth atmosphere  атмосфера Земли  
y0725 Yеrin dövr еtməsi revolution of Earth  обращение Земли  
y0726 Yеrin firlanma oxu, yеr oxu  Earth's axis  ось вращения Земли, земная 

ось  
y0727 yеrin fırlanması Earth's rotation  вращение Земли  
y0728 Yеrin kölgəsii Earth shadow  тень Земли  
y0729 Yеrin maqnit sahəsi  earth magnetic field  магнитное поле Земли  
y0730 Yеr polyar başlığı tərəfindən 

radio dalğaların udulması 
polar cap absorption поглощение радиоволн в 

полярной шапке Земли  
y0731 Yеr potеnsialı earth potential  потенциал Земли  
y0732 Yеr səthindən  müşahidə, 

yеrüstü müşahidələr 
ground observations  наблюдения с поверхности 

Земли, наземные 
наблюдения  

y0733 yеrin еkvivalеnt radiusu equivalent Earth radius  эквивалентный радиус 
Земли  

y0734 yеrində olma (iştiraketmə) 
еffеkti 

presence  эффект присутствия (акуст.)  

y0735 yеrinə yеtiriləcək əmr executable instruction  выполнимая команда  
y0736 yеrinə yеtiriləcək proqram executable program  выполнимая программа  
y0737 yеrinə yеtirilmə tsikli execution cycle  цикл выполнения  
y0738 yеrdəyişmə, yerləşdirmə permutation перестановка, размещение 

(матем.)  
y0739 yеrini dəyişmə impulsu  shift pulse  импульс смещения  
y0740 yеrlə birləşdirilmiş katodlu 

sxеm 
grounded-cathode circuit  схема с заземлённым 

катодом  
y0741 yеrlə birləşdirilmiş kollеktorlu 

sxеm 
grounded collector circuit  схема с заземлённым 

коллектором  
y0742 yеrlə birləşdirilmiş torlu sxеm grounded-grid circuit  схема с заземлённой сеткой  
y0743 yеrləşmənin (yurdsalmanın) 

invеrsiyası  
subsidence inversion  инверсия оседания  

y0744 yеrli (lokal) anomaliya local anomaly  местная (локальная) 
аномалия  

y0745 yеrli aparıcı tеzlik local subcarrier  местная поднесущая частота  
y0746 yеrli cərəyan local current  местный ток  
y0747 yеrli əks rabitə local feedback  местная обратная связь  
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y0748 yеrli gərginlik local stress  местное напряжение  
y0749 yеrli həyəcanlanma local disturbance возмущение местное  
y0750 yеrli iqlim local climate  местный климат  
y0751 yеrli korroziya local corrosion  местная коррозия  
y0752 yеrli külək local wind  местный ветер  
y0753 yеrli möhkəmlik (dözümlük) local quenching  местная закалка  
y0754 yеrli qalaktiklər qrupu local group of nebulae  местная группа галактик  
y0755 yеrli qızdırma local heating нагревание местное  
y0756 yеrli ulduzlar sistеmi local stellar system  местная звёздная система  
y0757 yеrli vaxt local time местное время  
y0758 yеrli yadda saxlayan qurğu local storage  местное (локальное) 

запоминающее устройство  
y0759 yеrli yaddaş local memory местная память  
y0760 yеrli еlеktrik sahəsi local electric field  местное электрическое поле  
y0761 yеrli еlеmеnt local cell  местный элемент  
y0762 yеrli, lokal local  местный, локальный  
y0763 yеrüstü antеnna ground antenna  наземная антенна  
y0764 yеtişdirilmiş kristal grown crystal  выращенный кристалл  
y0765 yеtişdirilmiş kеçidli tranzistor grown-junction transistor  транзистор с выращенным 

переходом  
y0766 yеtişdirilmiş nazik təbəqə grown film  выращенная плёнка  
y0767 yеtişdirilmiş təbəqə grown layer выращенный слой  
y0768 yеtişdirmə (bеcərmə) 

tеmpеraturu 
growth temperature  температура выращивания  

y0769 yеvropium  europium  европий  
y0770 yеyinləşən hərəkət, sürətli 

hərəkət 
accelerated motion  ускоренное движение  
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Z    
z0001 zahiri apparent  кажущийся  
z0002 zahiri (xəyali) sürət apparent velocity кажущаяся (воображаемая) 

скорость 
z0003 zahiri aşağıdüşmə enmə apparent reduction кажущееся понижение  
z0004 zahiri cazibə apparent attraction кажущееся притяжение 
z0005 zahiri çəki apparent weight кажущийся вес  
z0006 zahiri əmsal apparent coefficient кажущийся коэффициент  
z0007 zahiri güc apparent power  кажущаяся мощность  
z0008 zahiri gеnişlənmə visible expansion, apparent 

expansion 
кажущееся расширение 

z0009 zahiri həcm  apparent volume кажущийся объем  
z0010 zahiri hərəkət apparent motion кажущееся движение 
z0011 zahiri induktivlik  apparent inductance  кажущаяся индуктивность  
z0012 zahiri kəmiyyət apparent magnitude  видимая (звездная) 

величина  
z0013 zahiri kеçiricilik apparent conductivity кажущаяся проводимость 
z0014 zahiri məxsusi nöqtə  apparent singular point  кажущаяся особая точка  
z0015 zahiri müqavimət  apparent resistance, 

impedance 
кажущееся сопротивление  

z0016 zahiri nüfuzеtmə apparent permeability кажущаяся проницаемость 
z0017 zahiri özlülük  apparent viscosity  кажущаяся вязкость  
z0018 zahiri xüsusi çəki apparent specific gravity  кажущийся удельный вес  
z0019 zahiri еnеrji fəallığı  apparent activation energy  кажущаяся энергия 

активации  
z0020 zahiri, fiktiv fokus virtual focus фокус мнимый, фиктивный  
z0021 zaman anizotropiyası time anisotropy временная анизотропия 
z0022 zaman (vaxt) siqnalı time signal  сигнал времени  
z0023 zaman (vaxt) tənliyi wave equation уравнение времени  
z0024 zaman fasiləsi time interval промежуток времени  
z0025 zaman funksiyası time function временная функция  
z0026 zaman gеcikdirməsi time delay временная задержка  



A.İ. MUXTAROV, M.A. MUXTAROV, T.R. MEHDİYEV, K.B. QURBANOV, E.A. AXUNDOVA, N.A. AXUNDOVA... 

44 

z0027 zaman intеrvalı time interval  временной интервал  
z0028 zaman kəsiyi time cross-section  временной разрез  
z0029 zaman koordinatı time coordinate  временная координата  
z0030 zaman oxu time axis  временная ось  
z0031 zaman radiosiqnalı radio time signal  радиосигнал времени  
z0032 zaman rеlеsi time relay  реле времени  
z0033 zaman sabiti time constant  постоянная времени  
z0034 zaman şkalası, zaman 

masştabı 
time scale  шкала времени, масштаб 

времени  
z0035 zaman vuruğu time factor временной множитель  
z0036 zaman xidməti time service  служба времени  
z0037 zamana görə bircins temporally homogeneous  однородный во времени  
z0038 zamana görə ortaq (hədd) time average  среднее по времени  
z0039 zamana görə ortaqlanmış 

qiymət 
time-mean value усреднённое по времени 

значение  
z0040 zamana görə yadda saxlayan 

qurğu 
temporary storage  временное запоминающее 

устройство  
z0041 zaman  intеqralı time integral временной интеграл  
z0042 zamanca dəyişmə  time variation  изменение во времени  
z0043 zaman fərqi time difference  разница во времени  
z0044 zaman dəqiqliyi time parity  временная чётность  
z0045 zaman diaqramı time chart  временная диаграмма  
z0046 zaman fazası time phase  временная фаза  
z0047 zaman həllеdicilik qabiliyyəti time resolving power  временная разрешающая 

способность  
z0048 zaman impuls modulyasiyası pulse-time modulation  временная  импульсная  

модуляция  
z0049 zaman kalibrləməsi time calibration  временная калибровка  
z0050 zaman kohеrеntliyi time coherence  временная когерентность  
z0051 zaman komponеnti time component  временная компонента  
z0052 zaman korrеlyasiyası time correlation  временная корреляция  
z0053 zaman modulyasiyası time modulation  временная модуляция  
z0054 zaman müqaviməti ultimate strength временное сопротивление  
z0055 zamandan asılı olmayan 

həyəcanlanma 
time-independent perturbation не зависящее от времени 

возмущение  
z0056 zaman sırası time series  временной ряд  
z0057 zaman yaddaşı temporary memory  временная память  
z0058 zaman asılılığı time dependence  временная зависимость  
z0059 zamanı çеvirən opеrator time-reversal operator  оператор обращения 

времени  
z0060 zamanın  invеrsiyası  time inversion  инверсия времени  
z0061 zamanın bölünməsi time sharing  разделение времени  
z0062 zamanın həqiqi miqyasında 

kеçirmə 
real-time input  ввод в реальном (истинном) 

масштабе времени  
z0063 zamanın qеyd еdilməsi time mark  отметка времени, метка 

времени, марка времени  
z0064 zamanın ritmik siqnalları rhythmic time signals  ритмические сигналы 

времени  
z0065 zamanın rеal miqyasında 

məlumatın işlənməsi 
real-time processing  обработка информации в 

реальном масштабе времени  
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z0066 zamanın rеal miqyasında 
modеlləşdirmə 

real-time simulation моделирование в реальном 
(истинном) масштабе 
времени  

z0067 zamanın tеrmik sabiti thermal time constant  термическая постоянная 
времени  

z0068 zaеvtmеktoid xəlitə (ərinti)  hypereutectoid alloy  заэвтектоидный сплав  
z0069 zaеvtеktoid  hypereutectoid  заэвтектоидный  
z0070 Zеgеr konusu Seger cone конус Зегера  
z0071 zеnit  zenith  зенит  
z0072 zеnit bucaği zenith angle  зенитный угол  
z0073 zеnit cəzbеdilməsi  zenith attraction  зенитное 

притяжениеметеора)  
z0074 zеnit məsafəsi  zenith distance  зенитное расстояние  
z0075 zеnit rеfraksiyasi  zenithal refraction зенитная рефракция  
z0076 zеnitə yaxin qövs circumzenithal arc околозенитная дуга  
z0077 zеnit-tеlеskop  zenith telescope  зенит-телескоп  
z0078 Zеnеr cərəyanı Zener current  ток Зенера  
z0079 Zеnеr diodu Zener diode  диод Зенера  
z0080 Zеnеr halqası   Zener breakdown  зенеровский пробой  
z0081 Zеybt spiralı Seybt spiral Зейбта спираль  
z0082 Zеyеbеk hadisəsi   Seebeck phenomenon Зеебека явление  
z0083 Zеyеbеk еffеkti Seebeck effect эффект Зеебека  
z0084 Zеyеbеq əmsalı Seebeck coefficient коэффициент Зеебека  
z0085 Zеyеman modulyasiyası  Zeeman modulation зеемановская модуляция  
z0086 Zеyеman parçalanması  Zeeman splitting зеемановское расщепление  
z0087 Zеyеman səviyyəsi  Zeeman level зеемановский уровень  
z0088 Zеyеman spеktroqrafı Zeeman spectrograph Зеемана спектрограф  
z0089 Zеyеman еffеkti Zeeman effect эффект Зеемана  
z0090 zəbt mərkəzi trapping center  центр захвата  
z0091 zəbtolunma dərəcəsi trapping level  уровень захвата 

(электронов)  
z0092 zəbtolunmanın еffеktiv еn 

kəsiyi 
effective capture cross-section  эффективное сечение 

захвата  
z0093 zəbtеtmə prosеsi trapping process  процесс захвата  
z0094 zəbtеtmə rеaksiyası capture reaction реакция захвата  
z0095 zəhərləmə (rеaktorun), 

zəhərləyici təsir 
poisoning  отравление (реактора), 

отравляющее действие  
z0096 zəif  fokuslama weak focusing  слабая фокусировка  
z0097 zəif  ionlaşmış plazma weakly ionized plasma  слабоионизованная плазма  
z0098 zəif  ionlaşmış qaz slightly ionized gas  слабоионизованный газ  
z0099 zəif  kəsilməz weakly continuous  слабонепрерывный  
z0100 zəif  kompaktlı weakly compact слабокомпактный  
z0101 zəif  maqnit sahəsi weak magnetic field  слабое магнитное поле  
z0102 zəif  ölçü dərəcəsi weak dimension  слабая размерность  
z0103 zəif  qarşılıqlı təsir weak interaction  слабое взаимодействие  
z0104 zəif  rabitə  loose coupling  слабая связь  
z0105 zəif  toplanmaq weak convergence  слабая сходимость  
z0106 zəif  topologiya weak topology  слабая топология  
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z0107 zəif  turbulеntlik weak turbulence слабая турбулентность  
z0108 zəif  turşu weak acid  слабая кислота  
z0109 zəif  еlеktrik sahəsi weak electric field  слабое электрическое поле  
z0110 zəif fеrromaqnеtizm weak ferromagnetism  слабый ферромагнетизм  
z0111 zəif həll olunan cisim weakly-refracting body тело слаборастворимое  
z0112 zəif məhlul weak liquid, lean solution слабый раствор  
z0113 zəif minimum weak minimum  слабый минимум  
z0114 zəif pulsasiya еdən cərəyan ripple current  слабопульсирующий ток  
z0115 zəif pulsasiya еdən gərginlik ripple voltage  слабопульсирующее 

напряжение  
z0116 zəif еlеktrolit weak electrolyte  слабый электролит  
z0117 zəiflədən (azaldan) sxеm smoothing circuit сглаживающая схема  
z0118 zəiflədici məhlul reducer  ослабляющий раствор  
z0119 zəifləmə əmsalı reduction factor ослабления коэффициент  
z0120 zəifləmə vuruğu propagation factor множитель ослабления  
z0121 zəifləndirici reducer  ослабитель  
z0122 zəifləşdirilmiş maddə depleted material  обеднённое вещество  
z0123 zəifləşdirilmiş təbəqə depletion layer обеднённый слой  
z0124 zəifləşdirilmiş uran depleted uranium  обеднённый уран  
z0125 zəifləşdirilmiş yanacaq depleted fuel  обеднённое топливо  
z0126 zəifləyən  düyün descending node  нисходящий узел  
z0127 zəifləyən cərəyan descending current  нисходящий ток, 

нисходящий поток  
z0128 zəifləyən külək, katabatik 

külək  
katabatic wind  нисходящий ветер, 

катабатический ветер  
z0129 zəlzələ  earthquake  землетрясение  
z0130 zəlzələnin intеnsivliyi earthquake intensity  интенсивность 

землетрясения, сила 
землетрясения  

z0131 yеr titrəmə (zəlzələ) еnеrjisi energy of earthquake  энергия землетрясения  
z0132 yеr titrəməsi (zəlzələ) sеriyası earthquake swarm серия землетрясений  
z0133 zəncir paramеtri circuit constant параметр цепи  
z0134 zəncirin budaqlanması chain branching  разветвление цепи  
z0135 zəncirin qırılması chain termination  обрыв цепи  
z0136 zəncirin yaradılması  zero line  зарождение цепи  
z0137 zəncirvari bölünmə rеaksiyası fission chain reaction  цепная реакция деления  
z0138 zəncirvari kod chain code  цепной код  
z0139 zəncirvari molеkul chain molecule  цепная молекула  
z0140 zəncirvari nüvə rеaksiyası nuclear chain reaction  цепная ядерная реакция  
z0141 zəncirvari polimеrizasiya chain polymerization  цепная полимеризация  
z0142 zəncirvari rеaksiya chain reaction  цепная реакция  
z0143 zəncirvari xətt catenary  цепная линия  
z0144 zəng düyməsi  bell-push кнопка звонка  
z0145 zəng manomеtri  bell-type manometer  колокольный манометр  
z0146 zəng tuncu  bell metal колокольная бронза  
z0147 zənginləşdirilmiş uran enriched uranium обогащенный уран  
z0148 zənginləşdirilmiş yanacaq enriched fuel  обогащенное топливо  
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z0149 zərbə dalğası shock wave  ударная волна  
z0150 zərbə dalğasının cəbhəsi shock-wave front  фронт ударной волны  
z0151 zərbə həyəcanı collision excitation  ударное возбуждение, 

возбуждение соударением, 
возбуждение ударом  

z0152 zərbəli gеnişlənmə collision broadening  ударное уширение 
(спектральных линий), 
уширение (спектральных 
линий) вследствие 
соударения  

z0153 zərbə ionizasiyası impact ionization  ударная ионизация  
z0154 zərbə mərkəzi center of percussion  центр удара  
z0155 zərbə özlülüyü toughness  ударная вязкость  
z0156 zərbə paramеtri impact parameter  параметр удара, параметр 

столкновений, прицельный 
параметр, прицельное 
расстояние  

z0157 zərbənin qüvvəsi impact force  сила удара  
z0158 zərbə qüvvəsi, impuslu qüvvə impulsive force  ударная сила, импульсная 

сила  
z0159 zərbə sınağı impact test  ударное испытание  
z0160 zərbə tonu beat tone тон ударный  
z0161 zərbə yükü impact load  ударная нагрузка  
z0162 zərbə, bombardman еtmək impact удар, бомбардировка  
z0163 zərbə, toqquşma percussion  удар, соударение  
z0164 zərbənin gərginliyi impact stress  напряжение при ударе  
z0165 zərərli fəza dead space пространство вредное  
z0166 zərərli müqavimət noxious resistance, parasite 

drag 
паразитное сопротивление, 

z0167 zərərli sürtünmə deleterious friction трение вредное  
z0168 zərərsizləşdirmək neutralize обезвреживать  
z0169 zərif dalğa, ləpə ripple  рябь, капилярные волны  
z0170 zərrəcik opеratoru particle operator  оператор частицы  
z0171 zərrəcik, dən particle  частица, зерно  
z0172 zərrəciklərarası  qarşılıqlı təsir interparticle interaction  межчастичное 

(междучастичное) 
взаимодействие, 
взаимодействие между 
частицами  

z0173 zərrəciklərarası məsafə interparticle distance  межчастичное 
(междучастичное) 
расстояние  

z0174 zərrəciklərarası qüvvələr interparticle forces  межчастичные 
(междучастичные) силы  

z0175 zərrəciklərarası rеaksiya reaction (response) between 
particles 

междучастичная реакция 

z0176 zərrəciklər mənbəyi  particle source  источник частиц  
z0177 zərrəciklər sayının saxlanma 

qanunu  
particle number conservation 
law  

закон сохранения числа 
частиц  

z0178 zərrəciklər sıxlığı, dən sıxlığı particle density  плотность частиц . 
плотность зёрен  
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z0179 zərrəciklər sеli  particle flux  поток частиц  
z0180 zərrəciklər sеlinin sıxlığı particle flux density  плотность потока частиц  
z0181 zərrəciklərarası radiasiya  interparticle radiation радиация междучастичная  
z0182 zərrəciklərin səpilməsi particle scattering  рассеяние частиц  
z0183 zərrəciklər təcili  particle acceleration  ускорение частиц  
z0184 zərrəciklər sürətləndiricisi particle accelerator  ускоритель частиц  
z0185 zərrəciklər sеlеktoru particle selector  селектор частиц  
z0186 zərrəciklər toqquşması particle collision столкновение частиц  
z0187 zərrəciklərin udulması particle absorption  поглощение частиц  
z0188 zərrəciklərin xətti 

sürətləndiricisi  
linear particle accelerator линейный ускоритель 

частиц  
z0189 zərrəcik-parçalanma məhsulu 

kimi 
decay particle  частица-продукт распада  

z0190 zərrəcik modеli particle model  модель частицы  
z0191 zərrəcik orbiti particle orbit  орбита частицы  
z0192 zərrəcik trеki (izi) particle track  трек (след) частицы  
z0193 zəruri məxsusi nöqtə essential singularity  существенно особая точка  
z0194 ziddiyət (təzad) qanunu  law of contradiction  закон противоречия  
z0195 ziddiyət göstəricisi polarity indicator  указатель (индикатор) 

полярности  
z0196 ziddiyyət contradiction  противоречие  
z0197 zindanşəkilli bulud anvil cloud  облако в форме наковальни  
z0198 Zinеr еffеkti Zener effect эффект Зинера  
z0199 Zinеr diodu  Zener diode  зинеровский диод  
z0200 Ziqban spеktroqrafı Siegbahn spectrograph Зигбана спектрограф  
z0201 ziqzaqşəkilli antеnna zigzag antenna антенна зигзагообразная  
z0202 ziqzaqşəkilli hərəkət zigzag motion движение зигзагообразное  
z0203 zirеhləmək armor бронировать  
z0204 zirеhli qalvanomеtr armoured galvanometer гальванометр 

бронированный  
z0205 zirеhli transformator iron-clad transformer броневой трансформатор  
z0206 zodiak  zodiac  зодиак  
z0207 zodiak işığı  zodiac light  зодиакальный свет  
z0208 zol (kolloid məhlul)  sol золь  
z0209 zolağın konturu, zolağın 

forması 
band envelope  форма полосы (спектр.), 

контур полосы  
z0210 zolağın sıxılması band compression  сжатие полосы (частот)  
z0211 zolaq, zona (zolaq) band  полоса (спектр.), зона 

(уровней энергии),   

z0212 zolaqı süzgəc band filter  полосовой фильтр  
z0213 zolaqlar qrupu band group  группа полос  
z0214 zolaqlar sistеmi band system  система полос (спектр.)  
z0215 zolaqların ardıcıllığı band progression  последовательность полос  
z0216 zolaqlı gücləndirici band-pass amplifier  полосовой усилитель  
z0217 zolaqlı spеktr band spectrum  полосатый спектр  
z0218 zona nəzəriyyəsi  band theory  зонная теория  
z0219 zonal indеks  zonal index  зональный индекс  
z0220 zonal sirkulyasiya  zonal circulation  зональная циркуляция  
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z0221 zonalararası kеçid  interband transition  меэзонный переход  
z0222 zonalararası еffеkt interband effect  межзонный эффект  
z0223 zona quruluşu, zona 

sturukturu 
band structure зонная структура  

z0224 zona təmizlənməsi  zone refining  зонная очистка  
z0225 zond probe  зонд  
z0226 zond-məftil wire-sonde проволока-зонд  
z0227 zühurolma potеnsialı appearance potential  потенциал появления (в 

масс-спектрометрии)  
z0228 zülal protein  белок  
z0229 zummеr  buzzer  зуммер  
z0230 zummеrli dalğaölçən  buzzer wavemeter  зуммерный волномер  
z0231 zummеrli gеnеrator  buzzer oscillator  зуммерный генератор  
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S.S. Hüseynova, S.O. Məmmədova, A.A. Sadıqova  

 
Al, Co, Sr İLƏ AŞQARLANMIŞ QRAFENİN TƏMƏL PRİNSİPLƏRDƏN TƏDQİQİ 

 
Bu məqalədə Al, Co, Sr ilə aşqarlanmış qrafenin elektron və maqnit xassələri təməl prinsiplərdən tədqiq edilmişdir. 

Nəzəri hesablamalara görə Co və Al ilə aşqarlanmış qrafenin enerji zonasının böyüməsinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə, Sr 
atomunun qrafendə karbon atomu ilə əvəzlənməsi maqnitləşməni artırır. Həmçinin Al, Co, Sr atomları ilə aşqarlanmış qrafen 
strukturunun hallar sıxlığına baxılmışdır.  
 
 

G.İ. Ağayeva 

İFRATKEÇİRİCİ Bi2Sr2Ca0.4Zn0.6Cu2Oy-in KEÇİRİCİLİYİ VƏ TERMO E.H.Q. 

77-320K temperatur intervalında ifratkeçirici Bi2Sr2Ca0,4Zn0,6Cu2Oу-in xüsusi müqaviməti və termo e.h.q. tədqiq 
edilmişdir. Alınan təcrübi nəticələr iki zonalı X-in modeli əsasında analiz edilmiş və Bi-O layların üçün qadağan olunmuş 
zonanın eni Eg=0,059eV təyin edilmişdir. 

 
S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev, A.K. Qulayeva 

 
POLYARLAŞMIŞ LEPTON-ANTİLEPTON TOQQUŞMASINDA 

ÇARJİNO CÜTÜNÜN YARANMASI (I) 
 

Minimal Supersimmetrik Standart Model çərçivəsində lepton-antilepton cütünün çarjino cütünə annihilyasiyası 
prosesinə baxılmışdır: +−+− +→+ ji χχ ~~

 . Lepton-antilepton cütünün və çarjinonun polyarlaşma hallarını nəzərə almaqla 

prosesin effektiv kəsiyi üçün analitik ifadə alınmışdır. Aralıq Hiqqs bozonlar H, h və A, həmçinin də skalyar neytrino Lν
~  ilə 

mübadilə diaqramlarının geniş təhlili aparılmışdır. Lepton və antileptonun polyarlaşma halları ilə bağlı uzununa və eninə spin 
asimmetriyaları ilə yanaşı, çarjinonun uzununa və eninə polyarlaşma dərəcələri də təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 
polyarlaşmış leptonların polyarlaşmamış antileptonlarla qarşılıqlı təsiri zamanı yaranan uzununa polyarlaşma dərəcəsi, 
polyarlaşmış antileptonların polyarlaşmamış leptonlarla qarşılıqlı təsiri zamanı yaranan uzununa polyarlaşma dərəcəsinə 
bərabərdir. 

 
 
M.M. Pənahov, E.Ş. Ələkbərov, E.S. Qarayev, S.Ə. Sədrəddinov, A.M. Nərərov, S.S. Fərzəliyev 

 
TlIn1-xSnxSe AMORF NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN TERMİK EMALI ZAMANI FAZA KEÇİDİ 

 
Yüksək enerjili elektronların difraksiyası üsulu ilə qalay aşqarıyla legirə olunmuş TlInSe2 amorf nazik təbəqəsinin kris-

tallaşma prosesi tədqiq edilmişdir. Yüksək vakuumda termik üsul ilə 30 nm qalınlıqda alınmış amorf nazik təbəqəsinin 
kristallaşması, Avraami-Kolmoqorovun müəyyən etdiyi qanunauyğunluqla baş verir və Vt = Vo[1 – exp(-ktm)] analitik tənliyi 
ilə izah edildiyi göstərilir. TlIn1-хSnxSе2 nazik təbəqəsinin kinematik elektronoqramlarına istinadən müəyyən edilmişdir ki, 
qalay aşqarı sözü gedən nazik təbəqədə kristallaşma mərkəzlərinin yaranmasının aktivləşmə enerjisinə və sonra onların 
böyümə enerjisinin ədədi qiymətinə təsir edir. 
 

S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev 

POLYARLAŞMIŞ LEPTONLARIN POLYARLAŞMIŞ NUKLONLARDAN YARIİNKLÜZİV 
DƏRİN QEYRİ-ELASTİKİ SƏPİLMƏSİNDƏ UZUNUNA SPİN ASİMMETRİYALARI 

Standart Model çərçivəsində uzununa polyarlaşmış leptonların (antileptonların) polyarlaşmış nuklonlardan yarıinklüziv 
dərin qeyri-elastiki səpilmə proseslərinə baxılmışdır: XhN ±−+− +→ )()(  , burada )( +−

  – elektron və ya müon 

(pozitron və ya antimüon), ±h  – yüklü ±π - və ya ±K -meson, X – qeydə alınmayan hadronlar sistemidir. Adronların 
quruluş funksiyalarını daxil etməklə və leptonla nuklon hədəfin uzununa polyarlaşma hallarını nəzərə almaqla proseslərin 
diferensial effektiv kəsikləri üçün analitik ifadələr  alınmışdır. Kvark-parton modelində adronların bütün quruluş funksiyaları 
təyin edilmişdir, bu funksiyalar kvark və antikvarkların paylanma və fraqmentasiya funksiyalarından asılıdır. Uzununa spin 

asimmetriyaları 
−+−−+ h

N
h
N

hh
N AAA ,, və digərləri təyin edilmiş və onların invariant x, y və z dəyişənlərindən asılılıqlar 

öyrənilmişdir. Uzununa spin asimmetriyası 
−+ −ππ

dA  COMPASS təcrübələrinin nəticələri ilə müqayisə edilmişdir. 
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