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AgCuS birləşməsinin termik xassələrinə qamma şüalanmanın təsiri tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar Diferensial Termik
Analiz metodu ilə yüksək temperaturlar (T = 6001250 K) intervalında aparılmışdır. D = 50 kGy, D = 100 kGy və D = 200
kGy dozalarında şüalandırılmış nümunələrinin DTA spektrləri analiz edilmiş, faza keçidinin termodinamik parametrləri müəyyən edilmişdir. Qamma şüalarının təsiri ilə zəif kimyəvi rabitələrin qırılması və kristal quruluşda qismən amorflaşmanın
əmələ gəlməsi müşahidə edilmişdir.
Açar sözlər: DTA, AgCuS, termodinamik parameterlər, qamma şüalanma.
PACS: 544.223.

dırılmış, yüksək temperaturlar oblastında şüalandırılmış və şüalandırılmamış nümunələrin Diferensial Termik Analiz təcrübələri aparılmışdır.

1. GİRİŞ
Məlumdur ki, yarımkeçirici xassələrə malik olan
qeyri-üzvi birləşmələrdə maraqlı fiziki xassələr (optik,
seqnetoelektrik, termik və s.) müşahidə edilir [1]. Gümüş və mis halkogenidləri yarımkeçirici xassələrə malik olan birləşmələr arasında xüsusi yer tuturlar. Bunun
əsas səbəbi, sadə kristal quruluşa malik olmaları və
standart metodla sintez edilmələrinin mümkünlüyüdür.
Bricmen metodu ilə bu birləşmələrin monokristallarını
yetisdirmək mümkün olduğuna görə, bu kristalların
tədqiqatı uzun müddət ərzində davam etdirilir [2-3].
Müəyyən edilmişdir ki, gümüş və mis halkogenidlərində anion-anion, kation-kation əvəzləmələri zamanı
müxtəlif kristal quruluşa malik olan fazalar müşahidə
edilir. Bu fazalar əvəzləmələr zamanı istifadə edilən
atomların ion radiuslarından asılı olaraq fərqlənirlər.
İon radiusları yaxın olan element atomları ilə əvəzləmələr zamanı kristal quruluşda qəfəs parametrlərində
dəyişikliklər baş verir. İon radiuslarında ciddi fərqlər
olan element atomları ilə əvəzləmələr zamanı isə kristal
quruluşun simmetriyası dəyişir [4-5].
AgCuSe və AgCuS halkogenidləri son zamanlarda ən çox tədqiq edilən yarımkeçirici birləşmələrdir. Bu
birləşmələrin böyük maraq doğurmasının əsas səbəbi,
temperaturun təsiri ilə kristalda müxtəlif faza keçidlərinin müşahidə edilməsidir [6-7]. AgCuS birləşməsinin
monokristallarının yüksək temperaturlar oblastında
rentgenoqrafik tədqiqi zamanı ortorombik-heksaqonal-kubik fazalar müşahidə edilmişdir. AgCuS birləşməsinin kristal quruluşu və termik xassələri geniş tədqiq
edildiyinə baxmayaraq, bu xassələrə ionlaşdırıcı şüaların təsiri tədqiq edilməmişdir. Məlumdur ki, şüalanmanın təsirindən asılı olaraq, kristal quruluşa malik bərk
cisimlərin müxtəlif fiziki xassələrində dəyişiklik baş
verə bilir. Bu zaman zəif rabitələrin qırılması hesabına
kristal quruluşun dağılması və amorflaşma baş verir.
Ona görə də, sistemin termodinamik parametrlərində
dəyişikliklər müşahidə edilir.
Bu işdə AgCuS birləşməsi sintez edilmiş, D = 50,
100 və 200 kGy dozalarda qamma şüaları ilə şüalan-
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2. TƏCRÜBƏLƏR
AgCuS birləşməsinin sintezi yüksək temperaturlar sobasında standart metodla həyata keçirilmişdir.
Qamma
şüalarla
şüalandırılma
doza
gücü
D/t=0.40Gy/san olan Co60 radioizotopu ilə D = 50, 100
və 200 kGy udulma dozasında aparılmışdır. Şüalandırılma zamanı nümunələr vakuum şəraitində xüsusi
ampulalarda yerləşdirilmişdir. AgCuS birləşməsinin
istilik xassələri Diferensial Termik Analiz metodu ilə
T = 600  250 K temperatur intervalında Perkin Elmer
STA 6000 cihazında yerinə yetirilmişdir. Ölçmələr
5 K/dəq sürəti ilə aparılmışdır. Təcrübələr zamanı oksidləşməni minimuma endirmək məqsədilə nümunə arqon təsirsiz qaz mühitində tədqiq esilmişdir.
3. MÜZAKİRƏLƏR
Şəkil 1- də E = 1.17 MeV və E = 1.33 MeV enerji
xəttinə malik Co60 radioaktiv mənbə vasitəsi ilə
D/t=0.40Gy/sec doza sürəti ilə D=50 kGy, D=100 kGy
və D = 200 kGy şüalandırılmış AgCuS birləşməsi üçün
600 ≤ T ≤ 1250 K temperatur intervalında istilik selinin
temperaturdan asılılığı verilmişdir. Temperaturdan asılı
olaraq
istilik
selinin
qiyməti
maksimum
ФMax=0.625mW-a qədər artmışdır. İstilik selinin
Ф=0.47mW-dən Ф=0.49 mW-dək intervalında AgCuS
birləşməsində xarakterik faza keçidi baş vermişdir.
T=917-967 K temperatur intervalında AgCuS birləşməsində baş verən faza keçidi həmin birləşmədə baş verən
quruluş faza keçidi ilə xarakterizə olunur və əvvəlki
tədqiqat nəticələri ilə uyğunluq təşkil edir. Şüalanma
dozasının artması ilə baş verən faza keçidində sahə kinetikasının dəyişməsi aydın müşahidə olunur. Uyğun
olaraq şüalanmamış nümunə üçün effektiv sahəsinin
qiyməti SEff0 = 0.38 mJ, D1 = 50 kGy udulma dozasında
SEff1 = 0.54mJ, D2 = 100kGy
udulma
dozasında
SEff2 = 0.72mJ və D3 = 200 kGy udulma dozasında isə
3
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SEff3 = 0.95 mJ bərabərdir. Müxtəlif şüalanma dozalarında effektiv sahənin qiymətləri cədvəl 1-də verilmişdir.
Bütün udulma dozalarında effektlərin mərkəzi piki T = 938 K temperaturunda baş verir. Mərkəzi pikin
bütün şüalanma dozalarında eyni qiymətdə baş verməsi
birləşmədə birinci növ faza keçidinin olması ilə xarak-

terizə olunur. Birinci növ faza keçidləri kristallarda quruluşla əlaqədar olduğu üçün, AgCuS birləşməsində
baş verən bu faza keçidinin də quruluş faza keçidi olması öz təsdiqini tapmışdır. Sahə kinetikası ilə yanaşı
temperaturdan asılı olaraq sistemin termodinamik halını xarakterizə edən parametrlərin (istilik tutumu və
entalpiya) təyin olunması ümumi mexanizmin verilməsinə aydınlıq gətirmiş olacaqdır.

D = 200 kGy

0,6
AgCuS

DTA (uV/mg)

D = 100 kGy
0,5
D = 50 kGy
Unirradiated

0,4

0,3
600

800
1000
Temperature (K)

1200

Şəkil 1. 600 ≤ T ≤ 1250 K temperatur intervalında müxtəlif udulma dozalarında qamma kvantlarla şüalandırılmış AgCuS
birləşməsinin istilik selinin temperaturdan aslılığı.

Cədvəl 1.
AgCuS birləşməsində qamma şüalanmanın dozasından asılı olaraq
termodinamik parametrlərin dəyişməsi.
Doza
0
50
100
200

Effektin sahəsi
(mC)
0.38
0.54
0.72
0.95

Xüsusi istilik tutumu
(C/q·K)
0.076
0.108
0.144
0.19

Məlum termik parametrlərə əsasən birləşmənin istilik hal durumunu xarakterizə edən xüsusi istilik tutumunu təyin etmək mümkündür. Xüsusi istilik tutumunun kalorimetrik metodu ilə təyini və istilik selinin ortalama qiymətinin təyin olunması haqqında çoxlu tədqiqat məqalələri mövcuddur. İstilik tutumunun təcrübi
𝐶𝑝 = 𝐾Ф (𝑇) ∙

Entalpiya
(C/q)
0.19
0.27
0.36
0.47

qiymətinin daha dəqiq qeyd olunması üçün, istilik selinin qiymətinin bir sıra faktorlardan asılılığı nəzərə
alınmalıdır. Dəqiq təyin olunmuş istilik selinin qiyməti
istilik tutumunun və termodinamik funksiyaların qiymətlərinin dəqiq təyin olunmasına təsir edir [8].

Ф𝑆 − (Ф𝑒𝑚𝑝 + Ф𝑠𝑢𝑚 ) 𝑚𝑅
𝑚𝑅 − 𝑚𝑆
∙
∙ 𝐶𝑅 +
∙ 𝐶𝐶𝑟
Ф𝑅 − (Ф𝑒𝑚𝑝 + Ф𝑠𝑢𝑚 ) 𝑚𝑆
𝑚𝑆

Burada, CP – sabit təzyiqdə istilik tutumu, KФ – kalibrləmə əmsalı, Ф𝑆 – nümunənin istilik sel qiyməti, Ф𝑒𝑚𝑝
– boş pənin malik olduğu istilik seli, Ф𝑠𝑢𝑚 – nümunə
ilə birlikdə pənin istilik tutumu, Ф𝑅 – refrens nümunənin istilik sel qiyməti, 𝑚𝑅 – refrens nümunənin kütləsi,
𝑚𝑆 – tədqiq olunan nümunənin kütləsi, 𝐶𝑅 – refrens nümunənin istilik tutumu, 𝐶𝐶𝑟 – pənin xüsusi istilik tutumudur.
Müəyyən olunmuşdur ki, istilik selinin təyin
olunmuş orta qiyməti istilik tutumunun dəqiq qiyməti-

nin təyin olunmasına keçid yaradır.
𝐻(𝑇) − 𝐻(𝑇0 ) = СР (

Т2 𝑇02
− )
2
2

Burada, 𝐻(𝑇) – nümunənin geniş temperatur intervalında entolpiyası, 𝐻(𝑇0 ) – otaq temperaturunda nümunənin entolpiyası, CP – sabit təzyiqdə istilik tutumu, T
– faza keçidinin başa çatdığı qiymət və T0 – faza keçidinin başladığı temperaturdur.
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Entalpiyanın qiyməti şüalanmamış və müxtəlif ma dozasından asılı olaraq xətti artması, qamma kvantudulma dozalarında şüalandırılmış nümunələr üçün ları ilə ötürülən enerjisinin strukturda xaotiklik dərəcətəyin olunmuşdur. Mərkəzi piki T = 938 K-də AgCuS sinin artmasına əsaslanır.
birləşməsində olan faza keçidinin xüsusi istilik tutumu
şüalanmamış nümunə üçün 0.19 J/g∙K, D1 = 50 kGy 4. NƏTİCƏ
udulma dozasında şüalandırılmış birləşmə üçün
0.27J/g∙K, D2 = 100 kGy udulma dozasında şüaDoza gücü D/t = 0.40 Gy/san olan Co60 radiolandırılmış birləşmə üçün 0.36 J/g∙K və D3 = 200 kGy izotopu ilə D = 50, 100 və 200 kGy udulma dozasında
udulma dozasında şüalandırılmış birləşmə üçün şüalanmış AgCuS birləşməsinin termodinamik xassələ0.47J/g∙K bərabərdir. İstilik tutumunun məlum qiymə- ri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, şüalanmatinə uyğun olaraq əsas termodinamik parametrlərdən mış nümunədə T = 938 K temperaturda faza keçidi baş
biri olan entalpiyanın qiyməti şüalanma dozasından ası- verir. Şüalanmanın dozası artdıqca faza keçidi tempelı olaraq cədvəl 1-də verilmişdir. Enerjinin ötürülmə raturunda heç bir dəyişiklik müşahidə edilməmiş, faza
mexanizminə və yeni defekt mərkəzlərinin formalaşma keçidinin enerjisi isə dəyişmişdir. Belə faza keçidləri
xarakterinə əsaslanaraq entalpiyanın artması kristal birinci növ faza keçidləri hesab edilirlər. Bu faza keçidi
strukturda formalaşmış defekt qruplarının miqrasiyası AgCuS birləşməsində müşahidə edilmiş heksaqonalilə bağlıdır. Yeni yaranan defekt mərkəzlərinin şüalan- kubik quruluş faza keçidinə uyğun gəlir.
__________________________________
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Y.I. Aliyev
INFLUENCE OF GAMMA RADİATİON ON THE THERMODYNAMİC PROPERTİES
Of AgCuS COMPOUNDS
The influence of gamma radiation on the thermodynamic parameters of the AgCuS compound is studied. The studies are
carried out by Differential Thermal Analysis (DTA) in the high temperature interval (T = 600-1250 K). DTA spectra of
irradiated samples are analyzed at doses D = 50 kGy, D = 100 kGy and D = 200 kGy, and the thermodynamic parameters of
the phase transition are determined. The breaking of weak chemical bonds and the formation of partial amorphization in the
crystal structure are observed under the influence of gamma rays.

Ю.И. Алыев
ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ AgCuS
Изучено влияние гамма-облучения на термодинамические параметры соединения AgCuS. Исследования проводились методом Дифференциального термического анализа в интервале высоких температур (Т = 600-1250 К). Проанализированы ДТА-спектры облученных образцов при дозах D = 50 кГр, D = 100 кГр и D = 200 кГр, определены
термодинамические параметры фазового перехода. Под действием гамма-лучей наблюдался разрыв слабых химических связей и образование частичной аморфизации в кристаллической структуре.
Qəbul olunma tarixi: 14.12.2020
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Ni0.25Fe0.75Cr2S4 MAQNİT YARIMKEÇİRİCİNİN
MAQNİT VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİ
А.İ. ƏHMƏDOV, А.М. ABDULLAYEV, İ.N. İBRAHİMOV, М.C. NƏCƏFZADƏ,
M.A. ALCANOV, M.K. XUDAYAROVA, Q.C. SULTANOV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu
H. Cavid pr. 131, AZ-1143, Bakı, Azərbaycan
E-mail: aqaadil@gmail.com
110  660K temperatur intervalında maqnit və elektrik tədqiqatı aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, Ni0.25Fe0.75Cr2S4 yarımkeçirici ferromaqnetikdir. TC (TC210K) ferromaqnit Küri temperaturu təyin edilmişdir. Ni0.25 Fe0.75 Cr2S4 üçün eff effektiv
maqnit momenti hesablanmışdır (eff =1.8B Ni0.25Fe0.75Cr2S4 birləşməsinin 𝜎 elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı onun
yarımkeçirici tipə aid olduğunu göstərir. Bütün tədqiq olunan intervalda 𝛼 termo-e.h.q. işarəsi müsbətdir, yəni Ni0.25Fe0.75Cr2S4
birləşməsində keçiricilik bir tipə malik yük daşıyıcıları ilə yaradılır (p-tip). Ni0.25Fe0.75Cr2S4 ferromaqnetikində maqnit faza
keçidinin yük köçürülməsinə təsiri müəyyən olunmuşdur.
Açar sözlər: maqnitlənmə; Ni0.25Fe0.75Cr2S4; Küri temperaturu; elektrik keçiriciliyi
PACS: 64.70.kg, 75.50.Dd, 75.50.Pp

maqnitlənmə, müxtəlif maqnit sahələrində ölçülmüş
maqnitlənmənin sıfır maqnit sahəsinə ekstrapolyasiya
edilməsilə təyin olunur.

GİRİŞ
Məlumdur ki, ion ölçüləri çox fərqli olmadığı təqdirdə, şpinelin tetra- və oktaedr düyünlərində ionların
izovalent əvəzlənməsi ilə bərk məhlulların əmələ gəlməsi kifayət qədər asanlıqla baş verir [1, 2, 3].
Buna əsasən, Küri temperaturu yüksək olan yarımkeçirici birləşmələr əldə etmək üçün, FeCr2S4 birləşməsində Fe qismən Ni ilə əvəz edilmiş və
Ni0.25Fe0.75Cr2S4 tipli tərkib hazırlanmışdır. Belə bərk
məhlul elektrik və maqnit xassələri arasındakı qarşılıqlı
əlaqəni aydınlaşdırmaq üçün əlverişli obyektdir. Maqnit tədqiqatlardan məlumdur ki, Ni0.25Fe0.75Cr2S4 tərkibi
ferromaqnit struktura malikdir [2, 3, 4].
Bununla birlikdə, elektrik xassələrinin öyrənilməməsi Ni0.25Fe0.75Cr2S4-də keçiriciliyin mahiyyətini aydınlaşdırmağa imkan vermir.Buna görə də, elektron keçiriciliyinin mexanizmini aydınlaşdırmaq üçün, maqnit
faza keçidinin temperaturunu əhatə edən 100÷660K
temperatur intervalında elektrik keçiriciliyi (σ) və
termo- EHQ diferensial əmsalı (α) tədqiq edilmişdir.

EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN
MÜZAKİRƏSİ
Şəkil 1-də Ni0.25Fe0.75Cr2S4 üçün 4.2 K temperaturunda IS xüsusi maqnitlənmənin maqnit sahəsindən
asılılığı verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, maqnitlənmə izotermi spontan maqnitlənməyə malik materiallar üçün xarakterikdir. Bundan başqa texniki maqnitA

lənmə prosesi 1.5 kOe (≈ 11.93 ∙ 104 ) qədər olan
m
sahələrdə sona çatır, bundan sonra kiçik paraproses müşahidə olunur ki, bu da, görünür, kristal qəfəsin
defektləri yaxınlığında xaotik hərəkətdə olan spinlərin
maqnit sahəsi ilə istiqamətləndirilməsinin nəticəsidir.
Sabit temperaturda spontan maqnitlənmə, müxtəlif
maqnit sahələrində ölçülmüş maqnitlənmənin kubik
splaynla sıfır maqnit sahəsinə ekstrapolyasiya etməklə
A
təyin edilir. Maqnitlənmə 53.3, 75.6 və 85.9104 maqm
nit sahələrində ölçülmüşdür.
Effektiv maqnit momentinin (eff) 4.2 K-də qiyməti aşağıdakı düsturdan istifadə edərək hesablanır:

SİNTEZ, NÜMUNƏLƏRİN HAZIRLANMASI VƏ
TƏDQİQAT METODLARI
Nümunələri hazırlamaq üçün karbonil dəmir,
elektrolitik xrom və təmizliyi 99,99% olan nikeldən və
99,99999% təmizlikli kükürddən istifadə edilmişdir.
İlkin komponentlərin hesablanmış miqdarı vakuum yaradılmış kvars ampulasına yerləşdirilmiş və
900°C-yə qədər yavaş-yavaş qızdırılmışdır. 3 gündən
sonra temperatur yavaş-yavaş otaq temperaturuna qədər endirilmişdir. Alınan tərkib əqiq həvəngdəstədə
yaxşıca üyüdülmüş və 2.5 GPa təzyiq altında preslənmişdir. Yandırılma vakuumda 800°C-də 8 gün ərzində
aparılmışdır. Rentgenoqrafik analiz göstərmişdir ki,
alınan nümunə bir fazalı olub şpinel struktura malikdir.
Elektrik keçiriciliyi və termo- EHQ ölçüləri sabit
cərəyanda kompensasiya metodu ilə aparılmışdır.
Maqnitlənmə Domenikallinin rəqqaslı maqnitometrində ölçülmüşdür. Sabit temperaturda spontan

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

eff. =

𝐼0𝑠 ∙ 𝑀
,
𝑁𝐴

burada Ni0.25Fe0.75Cr2S4 üçün 1.8B (eff.  1.8B) qiymətinə bərabərdir. IOS - doyma maqnitlənmə, M – molyar kütlə, NA - Avogadro ədədi, B - Bor maqnetonudur.
Əgər Fe və Ni ionlarının tetraedrik düyünlərdə və
Cr ionlarının oktaedrik düyünlərdə yerləşməklə bütün
tərkibin normal spinel struktura malik olduğunu düşünsək, eff. effektiv maqnit momentinin eksperimental
qiyməti nəzəri qiymətlə uzlaşır. Bu vəziyyətdə tədqiq
olunan tərkibin ion konfiqurasiyası aşağıdakı kimi görünəcəkdir [2]:
2+
3+ 2−
Ni2+
0.25 Fe0.75 [Cr2 ]S4 .
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Ni0.25Fe0.75Cr2S4 üçün spontan maqnitlənmənin temperaturdan asılılığı şəkil 2-də göstərilmişdir.
Ferromaqnit TC Küri temperaturu IS(T) asılılığının
temperatur oxuna kubik splaynla ekstrapolyasiya edilərək təyin edilir (𝑇𝐶 ≈ 210 K) [5, 6].
Şəkil 3-də 113660 K temperatur intervalında
Ni0.25Fe0.75Cr2S4 birləşməsinin  elektrik keçiriciliyi
1000
üçün ln 𝜎 (
) temperatur asılılığı göstərilmişdir. Şə𝑇
kildən göründüyü kimi Ni0.25Fe0.75Cr2S4 üçün

1000

ln 𝜎 (
) asılılığı yarımkeçirici keçiriciliyinə malik
𝑇
olan tipi göstərir. Göründüyü kimi T > 230 K interva1000

lında ln 𝜎 (
) asılılığı fərqli meyl bucağına malik iki
𝑇
oblastdan ibarət olan bir əyridir. Elektrik keçiriciliyinin
temperaturdan asılılığının bu davranışı, qadağan olunmuş zonada sayı dəyişə bilən həm donor, həm də akseptor səviyyələrin eyni vaxtda mövcudluğunun mümkün
olduğu enerji modeli əsasında izah olunur [7].

Şəkil 1. Ni0.25 Fe0.75 Cr2S4 kristalın 4.2 K temperaturda maqnitlənməsinin sahədən asılılığı.

Şəkil 2. Ni0.25Fe0.75Cr2S4 kristalı üçün maqnitlənmənin temperaturdan asılılığı.
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Şəkil 3. Ni0.25Fe0.75Cr2S4 kristalı üçün xüsusi elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılığı (ln𝜎 = 𝑓 (

1000
𝑇

)).

Şəkil 4. Ni0.25Fe0.75Cr2S4 kristalı üçün termo-EHQ-nin temperaturdan asılılığı (𝛼 ∙ 𝑇 = 𝑓(𝑇)).

Şəkil 4-də Ni0.25Fe0.75Cr2S4 birləşməsinin  termo-ehq üçün T(T) temperatur asılılığı verilmişdir. 
kəmiyyətinin işarəsi bütün araşdırılan intervalda
müsbətdir, yəni, Ni0.25Fe0.75Cr2S4-də keçiricilik bir növ
yük daşıyıcıları (p – tip) tərəfindən həyata keçirilir [9].

Şəkil 3-dən görünür ki, 230<T<265K temperatur
intervalında  elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı, 265 K (T> 265 K) yuxarıdakı temperatur aralığından fərqli olaraq, daha zəif asılılığa malikdir.
Ni0.25Fe0.75Cr2S4
kristalı
üçün
keçiriciliyin
1000

ln𝜎 = 𝑓 (
) asılılığının meyl bucağının tangensləri𝑇
nə görə ∆𝐸𝑎1 = 0.092 eV, ∆𝐸𝑎2 = 0.046 eV aktivasiya
enerjiləri hesablanmışdır. Küri temperaturu (TC) oblas-

NƏTİCƏ
Beləliklə, 113-660 K temperatur intervalında
Ni0.25Fe0.75Cr2S4 birləşməsinin maqnit və elektrik xassələrinin tədqiqi göstərmişdir ki, bu birləşmə ferromaqnitdir və elektrik keçiriciliyi yarımkeçirici xüsusiyyətə
malikdir. Ni0.25Fe0.75Cr2S4 ferromaqnitində maqnit faza
keçidinin yük daşınmasına təsiri aşkar edilmişdir. Elektrik tədqiqatları aşkara çıxartmışdır ki, Ni0.25Fe0.75Cr2S4
p–tip yarımkeçiricidir.

103

tında ln𝜎 ( ) asılılığında yarımkeçirici – metal tipli
𝑇
anomaliya müşahidə olunur. Göründüyü kimi bu, yük
daşıyıcılarının spin sisteminin maqnit nizamlılığı halından nizamsız hala keçməsi zamanı meydana gələn spin
nizamsızlığından səpələnməsi ilə əlaqədardır [8].
Ni0.25Fe0.75Cr2S4 kristalında 370 K-dən yuxarıda məxsusi keçiricilik oblastı reallaşır.

_______________________________
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A.I. Akhmedov, А.М. Abdullayev, I.N. Ibrakhımov, М.C. Nadjafzade,
M.A. Aldjanov, M.K. Khudayarova, Q.C. Sultanov
MAGNETİC AND ELECTRİCAL PROPERTİES OF MAGNETİC SEMİCONDUCTORS
Ni0.25Fe0.75Cr2S4
Magnetic and electrical investigations are carried out in the temperature interval 110660 K which show that
Ni0.25Fe0.75Cr2S4 is the semiconductor ferromagnet. The ferromagnetic Curie temperature TC (TC210K) is determined. The
value of the effective magnetic moment (eff.) is calculated for Ni0.25Fe0.75Cr2S4 (eff. =1.8B).The temperature dependence of
the electrical conductivity σ of the Ni0.25Fe0.75Cr2S4 compound indicates on semiconductor type of conductivity. The sign of
the thermopower α in total studied interval is positive one, i.e. the conductivity in Ni0.25Fe0.75Cr2S4 is carried out by one type
of charge carrier (p type). The influence of the magnetic phase transition on charge transfer in Ni0.25Fe0.75Cr2S4 ferromagnet is
observed.

А.И. Ахмедов, А.М. Абдуллаев, И.Н. Ибрагимов, М.Дж. Наджафзаде,
М.А. Алджанов, М.К. Худаярова, Г.Дж. Султанов
МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ Ni0.25Fe0.75Cr2S4
В интервале температур 110  660K проведены магнитные и электрические исследования, которые показали, что
Ni0.25Fe0.75Cr2S4 является полупроводниковым ферромагнетиком. Определена ферромагнитная температура Кюри
TC(TC210K). Рассчитано значение эффективного магнитного момента ( eff.) для Ni0.25 Fe0.75 Cr2S4 (eff.=1.8B). Температурная зависимость электропроводности 𝜎 соединения Ni0.25Fe0.75Cr2S4 указывает на полупроводниковый тип проводимости. Знак термоэдс 𝛼 во всем исследованном интервале положителен, т.е. проводимость в Ni0.25Fe0.75Cr2S4 осуществляется одним типом носителей заряда (𝑝-тип). Обнаружено влияние магнитного фазового перехода на перенос
заряда в ферромагнетике Ni0.25Fe0.75Cr2S4.
Qəbul olunma tarixi: 16.01.2021
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KARBOKSİL QRUPU İLƏ FUNKSİONALLAŞDIRILMIŞ KARBON
NANOBORUNUN RENTGEN DİFRAKSİYA SƏPİLMƏSİNİN ANALİZİ
R.Q. ABASZADƏ, R.İ. ƏLƏKBƏROV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu,
Bakı АZ-1143, H. Cavid pr. 131, Azərbaycan
E_mail: abaszada@gmail.com r.abaszada@physics.science.az
1

Təqdim olunan məqalə karboksil qrupu ilə funksionallaşdırılmış karbon nanoborunun adi halda və 25 MPa təzyiq altında sıxılmasının analizinə həsr olunur. Funksionallaşdırılmış karbon nanoboru düzbucaqlı paralelopiped formasına salınaraq
rentgen - faza analizi aparılmış və Debye-Scherrer düsturunun köməyi ilə sıxılmamışdan öncə, eləcə də sonra nanozərrəciyin
ölçüləri müəyyənləşdirilmişdir.
Açar sözlər: karbon nanoboru, rentgen-faza analizi.
Pacs: 61.05.C−, 73.63.Fg

mətləri tərtibində olmuşdur [2]. Karbon nanoborunun
adi halda və təzyiq altında sıxılması ilə əlaqədar analizinə baxılmışdır. Karbon nanoboru düzbucaqlı paralelopiped formasına salınmış və Rentgen-faza analizi
ilə tədqiq edilmişdir. Karbon nanoborunun mexaniki
xassələrinin dəyişməsi nəticəsində Rentgen difraksiya
əyrilərində nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə
olunmuşdur. Debye-Scherrer düsturuna əsasən presləndikdən öncə və sonra nanozərrəciyin ölçüləri hesablanmışdır [3]. Karbon nanoboruları karboksilik
turşuların amidasiya və esterifikasiya vasitə ilə funksionallaşdırılmışdır. Bu funksionallaşdırma sayəsində
karbon nanoborularının həll olması və həll olunması
ilə əlaqəli xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Tədqiqat işində karbon nanoborularının həll olunma dərəcəsi, dispersiya xüsusiyyəti, defunksionallaşdırılması və optik
xüsusiyyətləri ilə əlaqəli işlər araşdırılmışdır. Polimer
karbon nanokompozitlərinin hazırlanmasında, karbon
nanoborularla molekullar arasında qarşılıqlı təsirlərin
araşdırılması həyata keçirilmişdir [4]. Karbon nanoboruların karboksil qrupları ilə funksionallaşdırılması sayəsində, sudan qurğuşun metallarının təmizlənməsində uğurla istifadə metodikası tədqiq edilmişdir. Bu parametrlərin sudan qurğuşunun adsorbsiya qabiliyyətinə təsirinin müəyyənləşdirilməsi , pH karbon nanoborunun dozası, təmas müddəti və sürəti də daxil olmaqla, dörd parametr üzrə aparılmışdır. Sintez edilmiş
çox divarlı karbon nanoborularının (MWCNT) morfologiyası, diametri və uzunluğu ölçülmüşdür. Tədqiqatın nəticələri, 2 saat müddətində pH7, 150 dövr/dəqiqə
sürətilə COOH - çoxdivarlı karbon nanoborularından
istifadə edərək qurğuşunun 100% təmizləndiyi müəyyən etmişdir. Bu yüksək təmizlənmə effektivliyi, karbon nanoboruların fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə
qurğuşunun güclü yaxınlığı ilə əlaqələndirilməsi ehtimalı ilə bağlıdır [5]. Kimyəvi cəhətdən işləyən nanoborular, işləməmiş nanoborulardan fərqli olaraq, mexaniki və ya elektrik xüsusiyyətlərə malik ola bilməsi
səbəbindən, kimyəvi sensor və ya nanometr miqyaslı
birelektronlu qurğu kimi istifadə edilə bilərlər. Bu
günə qədər istifadə olunan müxtəlif üsullar və ortaya
çıxan funksional nanoboruların mümkün tətbiqi bu
icmal məqaləsində müzakirə edilmişdir [6].
Təqdim olunan məqalənin əsas məqsədi 25Mpa
təzyiq altında sıxılmanın təsiri ilə, funksionallaşdırılmış karbon nanoboruların adi halda və sıxılmanın tə-

1. GİRİŞ
Ötən əsrin əvvəllərindən etibarən elektronikanın
və eləcə də cihazqayırma texnologiyalarının yeni elementinin yaradılması istiqamətində intensiv tədqiqatlar aparılmağa başlanmışdır. Bu yeni, üçüncü elmitexnoloji inqilabın simvolu hesab edilən nanotexnologiyanın sürətli inkişafı ilə bağlıdır. Belə ki, bu sahədə
aparılan intensiv tədqiqatlar, ilk növbədə aparıcı iqtisadi resurslara malik dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin elmə ayırdıqları külli miqdarda vəsaitlərin hesabına yeni texnologiyaların, eləcə də yeni materialların
sürətlə yaradılaraq tətbiq edilməsi ilə nəticələnmişdir.
Məhz bu sahədə atılan uğurlu addımların sayəsində
yeni materialların yaradılaraq inkişaf etdirilməsi, radio-rabitənin, biotexnologiyaların, mikroelektronikanın, energetikanın, səhiyyənin və hərbi sənaye sahələrinin güclü inkişafı üçün böyük perspektivlər açırmışdır.
Qrafitin, karbon nanoborunun və funksionallaşdırılmış karbon nanoborunun təmizliyi, keyfiyyəti,
səth morfologiyası skanedici elektron mikroskopiyası
(SEM) və enerjidispers (EXD) metodları ilə, quruluş
xassələri isə rentgen-faza analizlərinin sayəsində müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış karbon
nanoborunun Rentgen-faza analizlərinə əsasən məxsus
difraksiya pikləri, maddənin morfoloji xüsusiyyətlərindən asılı olub, karbon nanoborunun ölçüləri və divarları arasında olan məsafə haqqında ilkin məlumat
əldə etməyə imkan verir [1]. Elektrik qövsü metodu
ilə alınmış karbon nanoboruları karboksil qrupları vasitəsilə funksionallaşdırılmış və Raman səpilməsi metodu vasitəsiylə tədqiq edilmişdir. İlkin mərhələdə
qrafitin, təmiz və funksionallaşdırılmış karbon nanoborularının Raman səpilmə spektrləri müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki,
qrafitin Raman səpilməsi spektrində əsasən vəziyyətləri 1595sm-1, 2676sm-1-ə uyğun gələn G və 2D, təmiz
karbon nanoborularında isə vəziyyətləri 1338sm-1,
1595sm-1, 2676sm-1, intensivlikləri isə uyğun olaraq
1075, 827, 565 olan D, G, 2D pikləri müşahidə olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, təmiz karbon nanoborusunu funksionallaşdırdıqda, müşahidə olunan D, G, 2D piklərinin intensivlikləri azalaraq 817, 703, 421 qiy31, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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sirindən sonra quruluşunda baş verən dəyişmələrin
Rentgen difraksiya metoduna əsasən müəyyənləşdirilməsidir.
2. TƏCRÜBİ HİSSƏ
Rentgen difraksiya səpilməsi metodu karbon nanoboruların quruluş xassələrinin tədqiqi baxımından
mühüm metodlardan hesab olunur. Elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış karbon nanoborunun quruluş
xassələri rentgen-faza analizi ilə öyrənilmişdir. rentgen-faza analizi Almaniyanın “Bruker” firmasının istehsalı olan D2 Phaser diffraktometrində, CuKα – şüaları ilə (λ=1,5406Å) 2θ=0,50÷800 bucaq intervalında
aparılmışdır [1].
Genişlənmiş difraksiya pikindən hesablanan ölçülər ən kiçik səpici mərkəzlər olan müxtəlif özəkləri,
kristallitləri təsvir edir. Səpilmə intensivliyinin bucaq
asılılığından istifadə edərək difraksiya piklərinin genişlənməsinin səbəblərini müəyyənləşdirmək mümkündür. Yəni, difraksiya pikinin forması nanohissəciklərin formasından və ölçülərindən asılıdır. Bircins
elastiki deformasiyanın qəfəs parametrlərinin dəyişməsi hesabına difraksiya piklərinin vəziyyətinin sürüşməsi baş verir [8].
Nümunənin deformasiyası və maddəyə məxsus
nanoölçülü kristallitlərin ölçülərinin təyin olunması
üçün Williamson və Hall, Warren və Averbach, Debye
-Scherrer müəllifləri tərəfindən üç metod təklif olunmuşdur. Əgər maddədə qeyri-bircins deformasiya
mövcud deyilsə, kristallitlərin orta nano ölçüləri Debye-Scherrer düsturuna əsasən geniş diffraksiya pikinin
tam yarım eninə görə təyin olunur.

Şəkil 1. a) Karbon nanoborunun adi halda rentgen difraksiya səpilməsi, b) 25MPa təzyiq altında
sıxılmış karbon nanoborunun rentgen difraksiya səpilməsi [3].

Burada: D -nanoborunun diametridir; β -isə,
diffraksiya pikinin tam yarımenidir (FWHM).
Düsturda verilən Şerrer sabitinin (K) qiyməti, kubik kristal qəfəsin müxtəlif kristollaqrafik Miller indeksli (hkl) difraksiyaları halında 0.9÷1.15 intervalında dəyişdiyi göstərilmişdir. Kubik nümunələrdə K -nın
qiymətinin 0,9 olduğu qəbul edilmişdir. Bizim apardığımız tədqiqatda isə K=0.94 götürülmüşdür. Difraksiya pikinin genişlənməsi maddənin mikrodeformasiyası, qeyri-bircinsliyi və təcrübə aparılan qurğunun
xətası ilə bağlı ola bilər. Maddənin mikrodeformasiyası və onu təşkil edən xaotik paylanmış dislokasiyaların
hesabına difraksiya pikinin genişlənməsi tgθ ilə düz
mütənasibdir [7, 8]. Hesablamalarda betta radianla ifadə olunmuşdur. Debye-Scherrer düsturuna əsasən hesablanan difraksiya pikinin parametrləri aşağıdakı
cədvəldə təsvir olunmuşdur.
Nümunə

2θ

β,
dər.

D,
nm

cosθ

Funksionallaşdırılmış
karbon nanoboru
Preslənmiş
funksionallaşdırılmış
karbon nanoboru

25,898

4,75

1.793

0.9745

23,5

0.34

25,94

0.979

Şəkil 2. a) Karboksil qrupu ilə funksionallaşdırılmış
karbon nanoborunun adi halda rentgen difraksiya səpilməsi, b) 25MPa təzyiq altında sıxılmış olan karboksil qrupu ilə funksionallaşdırılmış karbon nanoborunun rentgen difraksiya
səpilməsi.
Karbon nanoborunun quruluş xassələri rentgen faza difraksiya analizinin köməyi ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. Şəkil 1a-da karbon nanoborunun
(2θ=25,595; β=4,77; D=1,786; cosθ=0,9744) qiymətləri ilə əlaqədar olaraq rentgen-faza analizi Deb-
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ye–Scherrer düsturuna əsasən hesablanmışdır. Spektrdə baxılan difraksiya pikinin genişlənməsinin,
<100nm-dən kiçik ölçülərdə rentgen şüalarının tam
konstruktiv və destruktiv interferensiyasının olmaması, difraksiya piklərinin genişlənməsi ilə əlaqədardır.
Şəkil 1b-də elektrik qövsü metoduna əsasən alınmış
və 25MPa təzyiq altında sıxılmış karbon nanoborunun
rentgen - faza analizinə əsasən difraksiya piklərinin
nümunənin morfoloji xüsusiyyətləri ilə, karbon nanoborunun ölçülərinin (2θ=23,5; β=0,4228; D=19,637;
cosθ=0,979) və divarların xüsusiyyətləri haqqında informasiya əldə etməyə yardım edir [3].

alınmış və funksionallaşdırılmış karbon nanoborunun
25MPa təzyiq altında sıxılaraq rentgen-faza analizi
aparılmışdır. Difraksiya pikləri nümunənin morfoloji
xüsusiyyətləri, karbon nanoborunun ölçüləri (2θ=23,5;
β=0,34; D=25,94; cosθ=0,979) və divarların xüsusiyyətləri haqqında informasiya əldə etməyə yardım edir.
Rentgen-faza difraksiya analizinə əsasən nümunələrin
təbiətinə uyğun spektr alınmış və tədqiqatların nəticəsi
olaraq təzyiq altında sıxılmanın köməyi ilə baxılan
nümunələrdə amorf fazadan kristal fazaya keçidin baş
verməsi müəyyənləşdirilmişdir. Sıxılmış nümunənin
difraksiya səpilmə əyrisinin yarımeninin kiçilməsi,
funksionallaşdırılmış nano-borunun diametrinin isə
kəskin artması müşahidə olunmuşdur ki, bunun da
mexaniki xüsusiyyətlərlə yanaşı, funksionallaşdırılma
təsiri ilə bağlı olması fikri irəli sürülmüşdür.

3. NƏTİCƏ

Funksionallaşdırılmış karbon nanoborunun quruluş xassələri rentgen-faza difraksiya analizinin köməyi
ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. Şəkil 2a-da 4. TƏŞƏKKÜRLƏR.
karbon nanoborunun (2θ=25,898; β=4,75; D=1,793;
cosθ=0,9745) qiymətləri ilə əlaqədar olaraq rentgenRentgen-faza difraksiya səpilməsi analizinin apafaza analizi Debye-Scherrer düsturuna əsasən hesab- rılması üçün yaratdıqları imkanlara görə professor
lanmışdır. Karboksil qrupları ilə funksionallaşdırma İmaməddin Əmiraslanova və dosent Yeganə Süleymazamanı karbon nanoborunun səthinin dəyişməsi baş novaya minnətdarğımızı bildirik.
verir ki, bu da funksional qrupların daxil edilməsi ilə
bağlıdır. Şəkil 1b-də elektrik qövsü metoduna əsasən
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[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

R.Q. Abaszadə. Karbon nanoboruların rentgen-faza analizi, Texniki Universitetin Elmi
Əsərləri, №3, 2019, s. 88-93.
R.Q. Abaszadə, S.A. Məmmədova, R.İ. Ələkbərov, O.Ə. Əliyev, A.M. Nəbiyev, E.M. Əliyev, O.A. Kapuş,
Ş.K. Səfərəliyev.
Azərbaycan Fizika Jurnalı, vol. XXVII №4,
section: Az, 2019, səh.9-14
R.Q. Abaszadə, R.İ. Ələkbərov. Energetikanın problemləri, №4, 2020, səh. 21-24
Ya.P. Sun, K. Fu, Yi. Lin, W. Huang. Acc.
Chem. Res. 2002, 35, pp. 1096-1104
M.A. Atieh, O.Y. Bakather, B. Al-Tawbini,
A.A. Bukhari, F.A. Abuilaiwi, M.B. Fettouhi.
Effect of Carboxylic Functional Group
Functionalized on Carbon Nanotubes Surface
on the Removal of Lead fromWater, Hindawi

[6]

[7]

[8]

Publishing
Corporation
Bioinorganic
Chemistry and Applications, 2010, Article ID
603978, 9 pages
S.B. Sinnott. Chemical Functionalization of
Carbon Nanotubes, J. Nanosci. Nanotech.
2002, vol. 2, No. 2, pp. 113-123
R.K.
Goyal.
Nanomaterials
and
Nanocomposites
Synthesis,
Properties,
Characterization
Techniques,
and
Applications, Taylor & Francis Group, LLC
CRC Press is an imprint of Taylor & Francis
Group, an Informa business, 2018, 351 p.
B.C. Yadav, R.Kumar, R.Srivastav, T.Shukla.
Flame Synthesis of Carbon Nanotubes
usingCamphor and its Characterization
International
Journal
of
Green
Nanotechnology, 2011, vol.3, pp.170–179.

R.G. Abaszade, R.I. Alakbаrov
X-ray PHASE DIFFRACTION ANALYSİS OF FUNCTİONALİZED CARBON NANOTUBES
The presented paper is devoted to the analysis of carbon nanotubes functioning at the carboxyl group under normal
conditions and under a pressure of 25 MPa. The functionalized carbon nanotube is shaped of the rectangular parallelepiped.
X-ray phase diffraction analysis is carried out and the size of the nanoparticles before and after compression is determined
using the Debye - Scherrer formula.

Р.Г. Абасзаде, Р.И. Алекберов
РЕНТГЕНOФАЗНЫЙ ДИФРАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Представленная статья посвящена анализу углеродных нанотрубок, функционирующих по карбоксильной
группе в нормальных условиях и под давлением 25 МПа. Функционализированной углеродной нанотрубке придавали форму прямоугольного параллелепипеда, проводили рентгенофазовый анализ определяя размер наночастиц до и
после сжатия с использованием формулы Дебая - Шеррера.
Qəbul olunma tarixi: 26.01.2021
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BaFe12-xAlxO19 BƏRK MƏHLULLARININ LÜMİNESSENSİYA XASSƏLƏRİ
Ə.İ. MƏMMƏDOV, R.Z. MEHDİYEVA, S.H. CABAROV, R.E. HÜSEYNOV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu
H.Cavid pr. 131, АZ-1143, Bakı, Azərbaycan
r.e.huseynov@gmail.com
BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) bərk məhlullarının kristal quruluşu və lüminessensiya xassələri öyrənilmişdir. Bu bərk məhlulların normal şəraitdə P63/mmc fəza qrupuna malik olması müəyyən edilmişdir. Al və Fe atomlarının ion radiusundan asılı
olaraq Al atomlarının konsentrasiyasının artması ilə kristal quruluşda atomlararası məsafənin və qəfəs parametrlərinin azalması
müşahidə edilmişdir. BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) kristalları 375 və 435 nm dalğa uzunluqlu lazer şüaları ilə həyəcanlandırılmış
və birləşmələrin lüminessensiya xassələri tədqiq edilmişdir. Lüminessensiya spektrlərindən görünür ki, Fe3+ ionlarını diamaqnit
Al3+ ionları ilə əvəz etdikdə, spektrlərin intensivliyi artır. 435 nm dalğa uzunluqlu lazer ilə həyəcanlandırılma zamanı, ultrabənövşəyi oblastda antistoks lüminessensiyası müşahidə edilmişdir.
Açar sözlər: multiferroik, kristal quruluş, lüminesensiya xassələri.
PACS: 81.40.Vw, 61.05.С-, 77.80.B-

ları müşahidə edilmişdir və göstərilmişdir ki, bu maksimumlar Mn və Tb atomlarının atomdaxili keçidləri ilə
əlaqədar yaranırlar [15]. Eu ilə legirə olunmuş
BaAl12O19 kristallarında aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, Eu atomlarının daxil olunması nəticəsində mavi
oblastda 444 nm Eu atomdaxili kecidi hesabına
(4f65d-4f7) şüalanma müşahidə edilir [20]. Göstərilmişdir ki, kristal yenidən qızdırıldıqda bu şüalanma pikinin
intensivliyi keskin artır və 438 nm-ə sürüşür. Eu ilə
əvəz edilmiş BaAl12O19 kristallarında 438 nm, 462 nm
və 511 nm qiymətlərinə malik üç şüalanma maksimumu müşahidə olunan 375-600 nm oblastında geniş lüminessensiya spektri müşahidə olunmuşdur [20].
BaFe12-xAlxO19 kristallarının bir çox fiziki xassələrinin öyrənilməsinə baxmayaraq, onların fotolüminessensiya xassələri kifayət qədər öyrənilməmişdir.
Təqdim edilən işdə, ilk dəfə olaraq otaq temperaturunda x = 0.1-0.6 intervalında BaFe12-xAlxO19 polikristallarının luminessensiya xassələri tədqiq edilmişdir.

1. GİRİŞ
Yeni müxtəlif funksiyalı materialların alınması və
öyrənilməsi kondensə olunmuş hal fizikasının əsas istiqamətlərindən biridir [1-7]. Bu tədqiqatlarda seqnetoelektrik və ferromaqnit xassəli materiallar vacib rola
malikdirlər [8-9]. Müəyyən edilmişdir ki, müxtəlif ion
radiuslu atomlarla əvəzləmələr zamanı onların kristal
quruluşlarına nisbətən fiziki xassələrində daha çox dəyişiklik etmək mümkündür [10-11].
Son zamanlarda heksaqonal kristal quruluşa malik
barium ferritlərə (BaFe12O19) və barium ferrit əsaslı birləşmələrdə Fe atomlarının müxtəlif konsentrasiyaları
Al, Ga, In, və s. ilə qismən əvəzlənməsindən alınmış
bərk məhlullarına maraq kəskin artmışdır [12-14]. Bunun səbəbi bu birləşmələrdə müşahidə olunan geniş fiziki hadisələrlə əlaqələndirilir: müxtəlif təbiətli struktur
faza keçidləri; ferroelektrik və ferrimaqnit xassələr;
maqnitoelektrik effekt və s. [15-16]. Bu xüsusiyyətlərinə görə barium heksaferritlər ferrimaqnit, multiferroik və mikrodalğalı materiallar kimi perspektivli materiallardır [13].
Əvvəlki tədqiqatlardan məlumdur ki, BaFe12O19
kristallarında fotolüminessensiya xassələri müşahidə
edilmir. Lakin, müxtəlif nadir torpaq elementləri ilə legirə olunmuş BaAl12O19 kristalları ağ işıq diodları
üçün lüminofor materialdır [17,18]. Kristallara Mn və
Tb daxil etməklə yaşıl oblastda şüalanma maksimum-

2. TƏCRÜBƏ
Tədqiq edilən BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9
və 1.2) bərk məhlullarının ovuntu halında hazırlanmış
keramika nümunələri yüksək temperatur sobasında
standart metodla “yüksək təmiz” markalı Fe2O3, Al2O3
oksidlərindən və BaCO3 karbonatından sintez edilmişdir.

1 

1 
BaCO3   6  x  Fe 2 O3   x  Al 2 O3  BaFe12 x Al x O19  CO 2 
2 

2 

İlkin mərhələdə oksidlər və karbonat müvafiq
miqdarda qarışdırılmış, açıq havada 1473 K temperaturda 6 saat, son mərhələdə isə açıq havada 1573 K temperaturda 6 saat qızdırılmışdır. Sintez prosesindən sonra nümunələr tədricən soyudulmuşdur (100 K·saat-1).
Alınmış ovuntu halında olan nümunələrin kristal
quruluşları rentgen difraksiyası metodu ilə, D8 Advance (Bruker) difraktometrində tədqiq edilmişdir. D8
Advance rentgen difraktometrinin parametrləri:40 kV,
40 mA, CuKα-şüalanma (λ=1.5406 Å) kimidir. Kristal
quruluşun analizi FullProf proqramında Ritveld metodu ilə aparılmışdır (21,22).

131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
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BaFe12-xAlxO19 (x=0:1-1.2) kristalları 375 və
435nm dalğa uzunluqlu lazer şüaları ilə həyəcanlandırılmış və birləşmələrin lüminessensiya xassələri tədqiq
edilmişdir. Tədqiqat otaq temperaturunda aparılmışdır.
3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ
3.1. Kristal quruluş
BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) birləşmələrinin normal şəraitdə və otaq temperaturunda alınmış rentgen difraksiyası spektrləri şəkil1-də verilmişdir.
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Şəkil 1. BaFe12-xAlxO19 birləşmələrinin otaq temperaturunda alınmış rentgen difraksiyası spektrləri: a) BaFe11.9Al0.1O19,
b) BaFe11.7Al0.3O19 c) BaFe11.4Al0.6O19 d) BaFe11.1Al0.9O19 e) BaFe10.8Al1.2O19 (23).

Normal şəraitdə BaFe12-xAlxO19 birləşmələrinin
difraksiya spektrləri, əvvəllər əldə edilmiş nəticələrdə
olduğu kimi, P63/mmc fəza qruplu heksaqonal kristal
quruluşa uyğundur [23]. Kristal quruluşda qəfəs parametrləri cədvəl 1-də göstərilmişdir. Alüminium ionlarının konsentrasiyasının artması ilə qəfəs parametrlərində azalma müşahidə edilmişdir. Bu böyük ion radiusuna malik Fe3+ (r = 0.645 Å) ionlarının daha kiçik ion

radiuslu Al3+ (r = 0.535 Å) ionları ilə əvəz edilməsi ilə
izah olunur [24]. Oksigen atomları dəmir və ya onu
əvəz edən alüminium atomları ilə birlikdə
Fe(1)/Al(1)O6, Fe(4)/Al(4)O6, Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrləri, Fe(2)/Al(2)O5 bipiramidaları və Fe(3)/Al(3)O4 tetraedrləri əmələ gətirirlər.

Cədvəl 1.
BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1–1.2) bərk məhlullarının otaq temperaturunda
qəfəs parametrləri.
X

0.1

a=b
C

5.8899(2)
23.1972(6)

Konsentrasiya
0.3
0.6
Qəfəs parametrləri
5.8854(1)
5.8846(1)
23.1756(5)
23.1719(3)

0.9

1.2

5.8809(2)
23.1686(9)

5.8700(2)
23.1268(9)

olunmuş BaFe12O19 kristalında da müşahidə edirik [25,
26]. Belə qənaətə gəlmək olar ki, bu piki yalnız Eu və
Al keçidi ilə bağlamaq olmaz. 444 nm pik təmiz kristalda da nisbətən geniş və əlavə iki bitişik piklə müşahidə olunur. Ehtimal etmək olar ki, Eu keçidinin (444
nm) kristalın öz şüalanma maksimumu ilə üst-üstə düşməsi və defektlərin yerini doldurması pikin daralmasına, intensivliyin artmasına və bunun nəticəsi olaraq
nisbətdə əlavə (420 nm) pikin itməsinə səbəb olur.
435nm dalğa uzunluğu ilə nümunələri həyəcanlandıran
zaman, ultrabənövsheyi oblastda 355 nm və 380 nm-də
(şəkil 3) iki maksumumda antistoks lüminessensiyasının mövcud olması müşahidə edilir [24].

3.2. Lüminessensiya xassələri
Məlumdur ki, BaFe12O19 kristallarında lüminessensiya müşahidə olunmur. BaFe12-xAlxO19 kristallarında isə lüminessensiya xassələrinin meydana gəlməsinin
səbəbi Al atomlarının olduğunu söyləyə bilərik. Kristallarda Al atomlarının konsentrasiyasının x=0.1-1.2
aralığında artması ilə şüalanma artır. Bu, işıq udan və
ona görə də lüminessensiya yaradan atomların konsentrasiyasının artması ilə izah olunur.
375 nm dalğa uzunluqlu lazerlə mavi oblastda
maksimumu 420 nm, 444 nm və nisbətən zəif 470 nm
olan üç şüalanma piki müşahidə edilir (şəkil 2). Ədəbiyyatda 444 nm, 470 nm-dəki piklər Eu ilə legirə
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Şəkil 2. BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) birləşmələrinin dalğa uzunluğu λ=375 nm olan lazerlə həyəcanlanma zamanı lüminessensiya spektrləri,

Şəkil 3. BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-1.2) birləşmələrinin dalğa uzunluğu λ=435 nm olan bir lazerlə həyəcanlanma zamanı
lüminessensiya spektrləri,

olaraq kristal quruluşda atomlararası məsafələrdə və
qəfəs parametrlərində azalmalar müşahidə edilmişdir.
BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1-1.2) bərk məhlulları sintez
Alüminium atomlarının x=0.1-1.2 konsentrasiyası
edilmiş, alınmış tədqiqat nümunələrinin kristal quruluş- intervalında alınmış BaFe12-xAlxO19 birləşmələri 375 və
ları və lüminessensiya xassələri tədqiq edilmişdir. Mü- 435 nm dalğa uzunluqlu lazer şüası ilə həyəcanlandıəyyən edilmişdir ki, bu bərk məhlulların kristal quru- rılmış və birləşmələrin lüminessensiya xassələri tədqiq
luşları barium heksaferritin kristal quruluşuna oxşar edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Al və Fe atomlarıolaraq P63/mmc fəza qruplu heksaqonal simmetriyaya nın ion radiuslarından asılı olaraq kristal quruluşda
malik olurlar. Al və Fe atomlarının ion radiuslarından müşahidə edilən dəyişikliklər lüminessensiya xassələasılı olaraq Al atomlarının konsenrtrasiyasından asılı rində də müşahidə edilir.
______________________________
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A.I. Mammadov, R.Z. Mehdiyeva, S.H. Jabarov, R.E. Huseynov
LUMİNESCENT PROPERTİES OF SOLİD SOLUTİONS BaFe12-xAlxO19
The crystal structure and luminescent properties of Al-substituted BaFe12O19 are studied. It is established that under
normal conditions the samples are characterized by the space group P63/mmc. BaFe12-xAlxO19 crystals (x = 0.1- 1.2) are excited
by a laser with wavelengths of 375 nm and 435 nm and their luminescent features are studied. From the obtained luminescent
spectra, it is seen that the intensity of the spectra increases at the replacement of magnetic Fe 3+ ions by diamagnetic Al3+ ions.
During laser excitation by wavelength of 435 nm, anti-Stokes luminescence is observed in the ultraviolet region.
А.И. Маммадов, Р.З. Мехдиева, С.Г. Джабаров, Р.Э. Гусейнов
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BaFe12-xAlxO19
Исследованы кристаллическая структура и люминесцентные свойства Al-замещенных BaFe12O19 составов.
Установлено, что при нормальных условиях образцы характеризуются пространственной группой P63/mmc. Кристаллы BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1-1.2) возбуждены лазером с длиной волн 375 нм и 435 нм, изучены их люминесцентные
особенности. Из полученных люминесцентных спектров видно, что при замещении магнитных ионов Fe3+ диамагнитными ионами Al3+, интенсивность спектров возрастает. При возбуждении лазером с длиной волны 435 нм, в ультрафиолетовой области наблюдается антистоксовая люминесценция.
Qəbul olunma tarixi: 26.01.2021
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DƏMİR NANOHİSSƏCİYİN MAQNİT XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
PAŞAYEV FAİQ HEYDƏR OĞLU, HƏSƏNOV ARZUMAN QARDAŞXAN OĞLU,
ABDULLAYEVA SÜBHANƏ FÜZULİ QIZI
Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1143 Bakı, Z.Xəlilov küç. 23, Azərbaycan
faig.pasha55@gmail.com
İşdə müxtəlif ölçülü dəmir nanohissəciklərin maqnit xassələri tədqiq olunmuşdur. Ölçüləri D=0.665nm, D=4nm və
D=20.16nm olan dəmir nanohissəciklərin maqnit doyması (Ms), öz-özünə maqnitlənməsi (Msp), maqnit momenti (m0), maqnit
nüfuzluğu ( µ) və maqnit qavrayıcılığı () nanohissəciyin ölçülərindən istifadə etməklə hesablanmışdır. Hesablamalarda həcmli
dəmirin maqnit xassələrindən istifadə olunmuşdur. Hesablamaların nəticələri göstərir ki, ölçüləri 20 nm-dən böyük olan dəmir
nanohissəcikləri özlərini ferromaqnit material kimi aparır.
Açar sözlər: dəmir nanohissəciyi, maqnit xassələri, maqnit nüfuzluğu, maqnit qavrayıcılığı.
PACS:07.05.Tp;81.07.-b;03.67.Lx

NƏZƏRİ HİSSƏ
Materialın maqnit xassələrinin nəzəri tədqiqi üçün
bir sıra kəmiyyətlər arasında əlaqəni bilmək zəruridir.
Maqnit sahəsinin induksiyası, intensivliyi və maqnitlənmə vektoru arasında aşağıdakı kimi əlaqə var:

⃗ = µ0 𝐻
⃗ + 𝜇0 𝐽
𝐵

(1)

Maqnit sahəsini xarakterizə edən digər kəmiyyət  maqnit sahəsinin qavrayıcılığıdır:
⃗
𝐽 = 𝜒𝐻

(2)

𝜇𝑟 = 1 + 𝜒
𝜇𝑟 nisbi maqnit nüfuzluğu olub 𝜇𝑟 =
olunur. 𝜇 =

⃗
𝐵
𝐽

(3)
𝜇
𝜇0

kimi təyin

Şəkil 1. Ferromaqnitlərin histerizis əyrisi.

materialın maqnit nüfuzluğu, 𝜇0 isə

Materialların maqnit xassələrini onu təşkil edən
atomların elektron quruluşuna əsasən izah etmək olar.
Pauli prinsipinə əsasən bir orbitalda spinləri antiparalel
olan yalnız iki elektron yerləşə bilər. Qapalı elektron
təbəqəsinə malik atomlarda cütləşməmiş elektron olmaması səbəbindən tam maqnit momenti sıfra bərabərdir. Lantonoidlər (4f təbəqəsi qismən dolmuş), aktinidlər (5f qismən dolmuş) və eləcə də 3d, 4d, 5d təbəqələri tam dolmamış yəni açıq elektron təbəqəli elementlər cütləşməmiş elektronlar səbəbindən tam maqnit momentinə malikdir, məsələn, Cu, Sc, Fe və s. Beləliklə, tam maqnit momentinə malik atomlardan təşkil
olunmuş bir sıra materiallar maqnit xassələri göstərmir.
Dəmirin maqnitləşməsi ilk dəfə A.Q. Stoletov tərəfindən tədqiq edilmişdir. Dəmir materialında maqnit xüsusiyyətini gizlədən səbəb onun çoxlu sayda bir-birinə
toxunan ayrı-ayrı hissələrdən ˗ domenlərdən ibarət olmasıdır. Qonşu domenlərdə maqnitlənmə vektorlarının
istiqaməti müxtəlif olduğundan, ferromaqnitlər spontan maqnitləşmə xassəsinə malikdirlər. Xarici maqnit
sahəsi tətbiq edildikdə dəmir atomunun xarici elektron
təbəqəsində yerləşən elektronların (3d64f2) spinləri nizamlı şəkildə düzülür (şəkil 2). Nəticədə tam maqnitləşmə 0-dan fərqli olur.
Maqnit xassəli metal və metal oksid tərkibli nanohissəcikər elektronika və tibbdə geniş tətbiq sahələrinə

maqnit sabitidir.
 maqnit sahəsinin qavrayıcılığı adsız kəmiyyətdir və onun qiymətindən asılı olaraq maddələri diamaqnit, paramaqnit və ferromaqnit olmaqla üç növə
ayırmaq olar. Biz əsasən ferrmaqnitləri nəzərdən keçirəcəyik. Ferromaqnitlər kristallik quruluşlu güclü maqnitlərdir. Ferromaqnitlərdə 𝜒 ≫ 1, 𝜇𝑟 ≫ 1. Ferromaqnitlərin maqnitləşməsi paramaqnit və diamaqnit
materialların maqnitləşməsindən dəfələrlə çoxdur.
Ferromaqnitləri fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:
1) Çox böyük maqnit qavrayıcılığına malik ola bilirlər (𝜒~106 ).
2) Ferromaqnitlərdə qalıq maqnitlənmə müşahidə
olunur, materialı xarici sahədən çıxardıqda belə onun
maqnitlənməsi yox olmur (şəkil 1).
3) Ferromaqnitlərdə maqnitlənmə vektorunun (𝐼 )
⃗ ) asılılığı qeyri-xətti olub,
sahənin intensiviyindən (𝐻
daha mürəkkəb xarakter daşıyır.
4) Ferromaqnitlərdə, seqnetoelektriklərdə olduğu
kimi, histerezis hadisəsi müşahidə olunur.
5) Maqnit qavrayıcılığı əmsalı maqnitlənməni birqiymətli xarakterizə etmir. O ferromaqnitin halından,
maqnitlənmə prosesindən, maqnit sahəsinin intensivliyinin modulu və istiqamətindən asılıdır.
131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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malikdir. Nanohissəciklərin maqnit xüsusiyyətləri bir
çox amillərdən kristal qəfəsin növündən, ölçüsündən,
formasından, atomların sayından və s. asılıdır. Nanohissəciyin tərkibi, quruluşu və ölçüsünü dəyişməklə
materialın maqnit xüsusiyyətlərini müəyyən etmək
3

6𝑀𝑁

3

olar. Eyni atomlardan təşkil olunmuş dəmir nanohissəciyində atomların sayı məlum olduqda, onun ölçüsünü
tapa bilərik. Nanohissəciyin, atomların sayı və ölçüləri
arasında əlaqə düsturundan istifadə etməklə, Fe13 nanohissəciyinin ölçüsünü təyin edək [1, 2]:

6∙55,845∙10−3 ∙13

𝐷 = √𝜋𝜌𝑁 = √3,1415926536∙7,87∙(10−9 )3 ∙ 6,0221415∙1023 ≈ 0,665 nm
𝐴

Burada
Fe
atomunun
atom
kütləsinin
M = 55.845 q/mol = 0.055645 kq/mol,
sıxlığının
3
23
-1
 = 7.87 q/sm , NA = 6.022141510 mol - Avaqadro
sabiti və nanohissəcikdəki atomların sayı N=13 olduğu
nəzərə alınmışdır. Beləliklə, 13 dəmir atomundan ibarət

olan dəmir nanohissəciyinin ölçüsü D0.665 nm olar.
Atomların sayını bilərək dəmir nanohissəciyin vizual
modelini qura bilərik. Şəkil 3-də atomların sayı n=13
üçün dəmir nanohissəciyin vizual modeli verilmişdir.

Şəkil 2. Maqnit momentlərinin spontan və nizamlı düzülüş halları

Şəkil 3. Fe13 nanohissəciyinin vizual modelləri a) - xətlə, b) - xətlə və kürələrlə, c)- kürələrlə göstərilmişdir).

Dəmir nanohissəciyinin ölçülərinin 0,665 nm,
4 nm və 20 nm qiymətləri üçün maqnit parametrlərinin
- Ms maqnit doyması, Msp öz-özünə maqnitlənmə, 
maqnit qavrayıcılığı, m0 maqnit momentinin və  maqnit nüfuzluğunun qiymətlərini hesablamaq olar. Bunun
üçün TC = 1043K, T = 300K, V = 1.53979710-28 mol3,
Msb = 219.569 emu/g =1.747278106A/m,
d = 20.11710-9 m qiymətləri
𝑀𝑠 = 𝑀𝑠𝑏 ∙ (1 −

2∙𝑑 3
𝐷

) .

d- səth qabağının qalınlığıdır. d olaraq həmin nanohissəciyi təşkil edən atomların 𝑟ℎ radiusundan istifadə oluna bilər 𝑑 < 2 ∙ 𝑟ℎ ;
MS - nanohissəciyin maqnit doyması olub ölçü
vahidi A/m.
Nanohissəciyin maqnit doyması məlum olduqda,
onun öz-özünə maqnitlənməsini hesablamaq üçün
𝑇 1.2

𝑀𝑠𝑝 = 𝑀𝑠 ∙ (1 − 0.3 ∙ ( ) )
𝑇𝑐

(5)

(4)
düsturundan istifadə olunur. Burada T – nanohissəciyin
temperaturu, Tc - həcmi materialın Küri temperaturu
olub, maqnit materiallar üçün keçid temperaturdur, Msp
- nanohissəciyin öz-özünə maqnitlənməsi olub ölçü va-

Burada
Msb həcmi materialın öz-özünə maqnitlənməsi
olub ölçü vahidi A/m;
D- kürə formalı təsəvvür edilən nanohissəciyin ölçüsü;
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hidi A/m. Tc temperaturundun böyük qiymətlərdə nizamlı maqnit domenlər əmələ gəlmədiyinə görə özözünə maqnitlənmə əmələ gəlmir. Nanohissəcik üçün
digər əhəmiyyətli maqnit kəmiyyətlərdən biri maqnit
qavrayıcılığıdır. O, adsız kəmiyyət olub materialın fundamental maqnit xassəsini xarakterizə edir və materialın maqnit sahəsində necə maqnitlənməsini göstərir.
Nanohissəciyin maqnit qavrayıcılığı onun V həcmindən, T temperaturundan, həmçinin Msp öz-özünə maqnitlənməsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin oluna
bilər [3, 4]:

𝜒 = 𝑀𝑠𝑝 2 ∙ (

𝜇0 ∙𝑉
3∙𝑘0 ∙𝑇

)

(6)

burada
– nanohissəciyin maqnit qavrayıcılığı,
V– nanohissəciyin
0=410-7N/A2maqnit sabiti,
k0=1.38065r10-23j/K maqnit Bolsman sabitidir.
Ümumiyyətlə nanohissəciklərin maqnit qavrayıcılığının müəyyən edilməsi çox mürəkkəb məsələdir.
Nanohissəciyin maqnit xassəsindən asılı olaraq  maqnit qabiliyyətinin ala biləcəyi qiymətlər cədvəl 1-də
verilmişdir:
Cədvəl 1.
χ maqnit qavrayıcılığının qiymətləri

Maqnit
N qavrayıcılığı
Χ

1

Maqnit xassəsi olmayan
Diamaqnit
−10−3 ÷ −10−6

Maqnit xassəli

Paramaqnit
10 −6 ÷ 10−3

Superparamaqnit
5000

MS nanohissəciyin maqnit doyması və χ maqnit qavrayıcılığının qiymətləri məlum olduqda, onun maqnit
momentini m0 (ölçü vahidi 𝐴 ∙ 𝑚2 ) və nüfuzluğunu 𝜇
(ölçü vahidi N/A2 ) da hesablamaq olar:

𝑚0 = 𝑀𝑠 ∙ 𝑉

(7)

𝜇 = 𝜇0 ∙ (1 + 𝜒)

(8)

KOMPÜTER HESABLAMALARI
𝐷 = 0,665 𝑛𝑚: 𝑀𝑠 = 1.747278 ∙ 106 ∙ (1 −
𝑀𝑠𝑝 = 45425.074 ∙ (1 − 0.3 (
𝜒 = 42370.0032 ∙

2∙0,234∙10−9
0.665∙10−9

3

) = 45425.074 𝐴/𝑚

300 1.2
) ) = 42370.003 𝐴/𝑚
1043

4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ 1.539797 ∙ 10−28
= 2.796 ∙ 10−5
3 ∙ 1.38065 ∙ 10−23 ∙ 300

𝑚0 = 45425.074 ∙ 3.331 ∙ 10−28 = 6.995 ∙ 10−24 𝐴 ∙ 𝑚2
𝜇 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ (1 + 2.796 ∙ 10−5 ) = 1.257 ∙ 10−6 N/A2
𝐷 = 4 𝑛𝑚: 𝑀𝑠 = 1.747278 ∙ 106 ∙ (1 −
𝑀𝑠𝑝 = 1202940.122 ∙ (1 − 0.3 (
𝜒 = 1122036.1952 ∙

2∙0,234∙10−9
4∙10−9

3

) = 1202940.122 𝐴/𝑚

300 1.2
) ) = 1122036.195 𝐴/𝑚
1043

4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ 3.351 ∙ 10−26
= 4.267
3 ∙ 1.38065 ∙ 10−23 ∙ 300

𝑚0 = 1202940.122 ∙ 3.351 ∙ 10−26 = 4.031 ∙ 10−20 𝐴 ∙ 𝑚2
𝜇 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ (1 + 4.267) = 1.091 ∙ 10−5 N/A2
𝐷 = 20.16 𝑛𝑚: 𝑀𝑠 = 1.747278 ∙ 106 ∙ (1 −

2∙0,234∙10−9
20.16∙10−9

3

) = 1628395.139 𝐴/𝑚

300 1.2
𝑀𝑠𝑝 = 1628395.139 ∙ (1 − 0.3 (
) ) = 1518877.169 𝐴/𝑚
1043
𝜒 = 1518877.1692 ∙

4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ 4.29 ∙ 10−24
= 1000.9198
3 ∙ 1.38065 ∙ 10−23 ∙ 300

𝑚0 = 1628395.139 ∙ 4.29 ∙ 10−24 = 6.986 ∙ 10−18 𝐴 ∙ 𝑚2
𝜇 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ (1 + 1000.9198) = 1.259 ∙ 10−3 N/A2
Nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.
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Cədvəl 2.
Ölçüləri 0.665 nm, 4 nm və 20.16 nm olan dəmir nanohissəciyi üçün maqnit parametrlərinin
hesablanmış qiymətləri
№

1
2
3

Nanohissəciyin
ölçüsü
0,665
4
20.16

Maqnit
doyması
Ms(emu/g)
5.708
151.166
204.63

Öz-özünə
maqnitlənmə
Msp(emu/g
5.324
140.999
190.868

Maqnit
momenti (Am2)

Maqnit nüfuzluğu
(N/A2)

Maqnit
qavrayıcılığı 

6.99510-24
4.03110-20
6.98610-18

1.25710-6
6.61810-6
1.25910-3

2.79610-5
4.267
1000.9198

Ölçüləri 20 nm - dən böyük olan dəmir nanohissəcikləri
özlərini əsasən ferromaqnit material kimi aparır.

NƏTİCƏ

Müəyyən edilmişdir ki, dəmir nanohissəciyinin
maqnit xassələri onun ölçülərindən asılı olaraq dəyişir.
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STUDY OF MAGNETIC PROPERTIES OF IRON NANOPARTICLES
The magnetic properties of iron nanoparticles of different sizes are studied in the present work. Magnetic saturation (Ms),
self-magnetization (Msp), magnetic moment (m0), magnetic permeability (µ), magnetic susceptibility (χ) of iron nanoparticles
with sizes D=0.665nm, D=4nm and D=20.16nm are calculated using nanoparticle sizes. Magnetic properties of massive iron
are used in calculations. The results of the calculations show that iron nanoparticles with sizes larger than 20 nm behave like a
ferromagnetic material.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА
В работе исследованы магнитные свойства наночастиц железа разного размера. Магнитное насыщение (Ms), самонамагничивание (Msp), магнитный момент (m0), магнитная проницаемость (µ), магнитная восприимчивость (χ) наночастиц железа с размерами D=0.665 нм, D=4 нм и D=20.16 нм. рассчитывается с использованием размеров
наночастиц. В расчетах использовались магнитные свойства массивного железа. Результаты расчетов показывают, что
наночастицы железа размером более 20 нм ведут себя как ферромагнитный материал.
Qəbul olunma tarixi: 27.01.2021
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Müəyyən edilmişdir ki, əks gərginliyin artması və inteqral mikrosxemlərin elementlərinin formalaşdığı altlıqda və ya
epitaksial təbəqədə aşqarların konsentrasiyasının azalması ilə onların həssas elementində seçilmiş yükün kritik Qkr qiyməti
artır. Bu effektlər sxemin ayrı-ayrı elementlərində kifayət qədər yüksək sıxlıqlı elektron-deşik cütlərinin olduğu lokal oblastların əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır.
Açar sözlər: kosmik şüalanma, inteqral mikrosxemlər, ionlaşma itkiləri, tormozlanma yolu, özək, lokal oblastlar.
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PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx

Müasir inteqral mikrosxemlərin (İMS), xüsusən
də böyük inteqrasiya dərəcəsinə malik sxemlərin ölçülərinin çox kiçik olmasını nəzərə alaraq, sxemin bir elementində İMS-nin fəaliyyəti ilə bağlı yük daşıyıcıların
konsentrasiyasından nəzərəçarpacaq dərəcədə artıq
konsentrasiyaya malik qeyri-tarazlıqda olan yükdaşıyıcıların meydana gəlməsi, sxemin işləmə qabiliyyətinin
sıradan çıxması ilə nəticələnə bilər. Bu özünü daha çox
rəqəmsal İMS-in müəyyən bir özəyinin məntiqi halının
dəyişməsində göstərir ki, nəticədə sxemin fəaliyyətində
qısa müddətli fasilələr baş verir. Belə fasilələr adətən
tək fasilələr adlanır (TF). Lakin, bir sıra hallarda yüklənmiş yüksək enerjili zərrəciklərin təsiri bir çox İMSdə dönməyən imtinalar yarada bilir. Yüksək enerjili
yüklənmiş tək zərrəciklərin İMS-in elementlərinə təsiri
zamanı baş verən prosesləri nəzərdən keçirək.
İMS-in strukturundan keçən yüklənmiş zərrəcik
öz enerjisini materialın tormozlama qabiliyyətindən
asılı olaraq itirir və (dE/dx)-a düşür. Materialın tormozlama qabiliyyətinin qiyməti, həmçinin uyğun materialda zərrəciyin vahid qaçış yolunun uzunluğunda zərrəciyinin enerji itkisini təyin etdiyindən, enerjinin xətti ötürülməsi (EXÖ) adlandırılır. Bu zaman zərrəciyin kütləsinin artması və enerjisinin azalması ilə EXÖ artır.
Lakin, EXÖ-nün enerjidən asılı olması qeyri-monotondur və kifayət qədər kiçik enerjilərdə maksimuma malikdir. Belə ki, а – hissəciklər üçün EXÖ-nün maksimal
qiyməti ~ 1MeV-a uyğun gəlib, ~ 355 keV/mkm təşkil
edir. Yarımkeçirici materialdan keçərkən, yüklü zərrəcik düzxətli olan hərəkəti yolunda (trek) enerji ayrılmasına uyğun olan konsentrasiyalarda qeyri-tarazlıqda
olan elektron-deşik cütləri yaradır. Bu zaman silisiumda bir zərrəcikdən trekin oxu boyunca udulan enerji
dozası protonlar üçün 106 rad, ağır yüklü zərrəciklər
üçün isə məsələn, 56Fe üçün isə 108÷109 rad qiymətini
ala bilir. Zərrəcik keçdikdən sonra, elektron-deşik plazması pikosaniyə zamanı müddətində 1000 A radiusa
malik silindrik formalı oblastın daxilində termallaşır.
Plazmada elektron-deşik cütlərinin konsentrasiyası
1018÷1019 sm-3 və daha böyük qiymət alır ki, bu da İMSin yaradılmasında istifadə olunan altlıqlarda və epitaksial təbəqələrdə əsas yük daşıyıcıların konsentrasiyasından kifayət qədər böyük olur [1].
Zərrəcik İMS-in strukturunun əsas elementlərin-
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dən biri olan p – n keçidindən keçərsə, keçidin fəza yükü oblastında (FYO) generasiya olunmuş yük daşıyıcıların toplanması baş verir. Əgər p – n keçidə qovuşan
hər hansı bir oblastın (məsələn, altlığın) ölçüsü onda
yerləşən yük daşıyıcıların diffuziya uzunluğundan böyük olarsa, diffuziya uzunluğu ilə şərtlənən impuls cərəyanı axacaqdır.
Yalnız, qamma şüalanma zamanı inteqral sxemin
bütün həcmi boyu cütlərin bərabər generasiyası halı
istisna təşkil edir ki, bu zaman radiasiya cərəyanına
əlavəni p–n keçidin bütün səthi verir, tək yüklənmiş
zərrəciyin təsiri zamanı yük daşıyıcıların toplanması
p–n keçidin tam sahəsindən deyil, yüklənmiş zərrəciyin
treki ilə kəsişən hissəsində baş verir. Lakin, praktikada
belə modeldən çıxış etdikdə, cərəyanların qiyməti müşahidə olunmalı qiymətlərdən nəzərəçarpacaq dərəcədə
yüksək olur. Hesablama və nəzəri verilənlərin belə
fərqlənməsinə səbəb yüklənmiş zərrəciyin trekində
elektron-deşik cütlərinin yüksək konsentrasiyasının olmasıdır ki, bu da trek oblastında altlıqda ekvipotensial
səthlərin “asılmasına” gətirir (bu effekt şəkil 1-də əks
sürüşmüş n+-p keçidi üçün sxematik olaraq verilmişdir). Bu effektə adətən yük qıfının yaranması effekti
deyilir [2].
İlkin olaraq keçiddə lokallaşmış elektrik sahəsi
yüklü zərrəciyin keçdiyi zaman trekdə yerləşən yük daşıyıcıların yüksək konsentrasiyası nəticəsində altlığa
daşınır. Termallaşmadan sonra qeyri-tarazlıqda olan
yük daşıyıcıları trekin oxundan ambipolyar diffuziya
səbəbindən radial istiqamətdə və elektrik sahəsində
dreyf nəticəsində ox istiqamətdə axır. Beləliklə, qeyriəsas yük daşıyıcıları (baxılan halda elektronlar) n+ oblastına tərəf dreyf edir, əsas yük daşıyıcıları (baxılan
halda deşiklər) isə diffuziya hesabına trekin oxuna perpendikulyar istiqamətdə yerlərini dəyişir. Bu zaman
trekdə elekroneytrallığın saxlanılması üçün elektronlar
da silindrin yan xarici səthinə doğru deşikləri müşayət
edirlər kimi yerlərini dəyişməlidirlər. Əks halda elektronlar və deşiklərin fəza ayrılmaları belə ayrılmanın
yaranmasına mane olan sahələrin yaranmasına gətirib
çıxarar. Silindrin hər-hansı bir hissəsindən ayrılması
elə həmin oblastdan deşiklərin ayrılması ilə müşayət
olunacaqdır. Əvvəlcə bu hadisə qıfın aşağı hissəsində
başlayır və proses yuxarıya doğru yerini dəyişir, yəni
keçidin fəza yükü oblastının bərpası baş verir. Qıfın
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mövcud olduğu müddət qeyri-əsas yük daşıyıcıların
dreyf zamanı ilə təyin olunduğundan, ondan daşıyıcıların toplanması yalnız FYO keçiddən toplanan yük da-

şıyıcıların yaranan cərəyandan nəzərəçarpacaq dərəcədə böyük olan kifayət qədər qısa müddətli (10-8÷10-10)
cərəyan impulsu verir [3].

Şəki1 1. Ağır yüklü zərrəciyin keçdiyi zaman n+-p keçidinin həcmi yükünün “asılma” effekti.

Təklənmiş yüklü zərrəciyin təsiri altında rəqəmsal
İMS-in fəaliyyətində baş verən pozulmaları toplanan
yüklərin qiyməti ilə qiymətləndirmək daha əlverişli
olardı. Belə ki, yük daşıyıcıların yaşama müddətindən
daha kiçik olan enerji ayrılması zamanı sxemin yalançı
işə düşməsi İMS-nin həssas elementində seçilmiş yükün kritik Qkr qiyməti ilə xarakterizə olunur. Bu zaman:

𝑄𝑘𝑟 = ∆𝑉𝑘ü𝑦 ∙ 𝐶𝑒𝑓 ,

sidir. Bir qayda olaraq, z-in böyüməsi yəni, zərrəciyin
nümunənin dərinliyinə nüfuz etməsi ilə EXÖ-nün
(dE/dx) qiyməti artır belə ki, zərrəciyin enerjisi tədricən
zəifləyir.
Qs aşağıdakı kimi təyin olunur:
𝐿

𝑄𝑠 = 𝑞 ∫0 𝑡 𝑁0 (𝑧) ∙ 𝑑𝑧 = 𝑞 ∙ 𝑁0 ∙ 𝐿𝑠 ,

(1)

burada, 𝑁0 – elektron-deşik cütlərinin Ls intervalında
1

burada, ΔVküy – özəyin küyə davamlığı yəni, küyün gərginliyinin minimal qiyməti – sxemi digər məntiqi hala
çevirmək qabiliyyəti; Cef – İMS elementinin tutumunun
effektiv qiymətidir.
Beləliklə, Qkr-in qiymətini sxemin elementinin
topladığı yükün Qs qiyməti ilə müqayisə edərək sxemin
yalançı fəaliyyətə başlamasının mümkünlüyü haqqında
nəticəyə gəlirik. Qs ≥ Qkr olduğu zaman sxemin fəaliyyətinin birdəfəlik dayanması baş verir. Deməli, İMSdən yüklü zərrəciyin keçməsi ilə şərtlənən toplanmış
yükün qiymətini təyin etmək mümkün olur.
Yükün toplanmasının digər bir modelinə nəzər salaq. Yükün toplandığı və yüklü zərrəciyin p–n keçidinə
perpendikulyar istiqamətlənmiş trek hissəsinin ümumi
uzunluğu Lt-dir. Yüklü zərrəciyin treki boyu elektrondeşik cütlərinin N0(z) xətti sıxlığı mövcuddur. Z koordinatı trekin oxu ilə üst-üstə düşür. N0(z) trekdə EXÖ
ilə əlaqəlidir:
1 𝑑𝐸

𝑁0 (𝑧) = 𝐸

𝐶

𝑑𝑥

(𝑧)

,

(3)

𝐸𝑐

𝑑𝐸

( )-ə bərabər olan xətti sıxlığının orta qiymətidir.
𝑑𝑥

Ls kəmiyyəti iki hissədən ibarətdir: FYO və qıf, yəni:

𝐿𝑠 = 𝑣𝑞.ə ∙ 𝜏 + 𝐸𝐹𝑌𝑂 ,

(4)

burada, vq.ə - qıf daxilində qeyri-əsas yük daşıyıcıların
orta dreyf sürəti; τ – qıfın oxu boyunca qeyri-əsas yük
daşıyıcıların dreyf müddəti; EFYO-p-n keçidin fəza yükü
oblastının enidir.
Öz növbəsində:

𝑣𝑞.ə = 𝜇𝑞.ə ∙ 𝐸 = 𝜇𝑞.ə ∙

𝑈+𝜑𝑘
𝐿𝑠

=

𝑈0
𝐿𝑠

𝜇𝑞.ə , (5)

burada, 𝜇𝑞.ə - qeyri-əsas yük daşıyıcıların yürüklüyünün orta qiyməti; 𝐸 - qıf daxilində sahənin intensivliyinin orta qiyməti; U–p–n keçidinə tətbiq olunmuş əks
gərginliyin qiyməti; φk–p–n keçiddə kontakt potensiallar fərqidir.
(5) ifadəsini (4) bərabərliyində nəzərə alsaq:

(2)

burada, EC – elektron deşik cütünün yaranması enerji-
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1

2
𝐿𝑠 = 0,5 ∙ [𝐸𝐹𝑌𝑂 + (𝐸𝐹𝑌𝑂
+ 4 ∙ 𝜇𝑞.ə ∙ 𝑈0 𝜏)2 ].

Ls>> EFYO olduğu şərt daxilində (6) bərabərliyi
sadələşir:
1
2

𝐿𝑠 = (𝜇𝑞.ə ∙ 𝑈0 𝜏) .

𝑑𝑡

= −2𝜋𝑟(𝑡)𝐼ə.𝑑

𝑉ə.𝑑 =

𝑟(𝜏)
𝜏

𝐷𝑎

= 2√

.

𝜏

3𝑁

𝜏 = (16𝜋𝑁0 𝐷 ) .

(14)

(15)

𝐶 𝑎

İndi isə (15) ifadəsindən τ - nun qiymətini (6) və
(7) bərabərliklərində nəzərə alsaq Ls üçün son ifadəni
təyin edə bilərik. Xüsusi olaraq (15) ifadəsi (7)-də nəzərə alındıqda:

(8)

1

3𝑁0 𝜇𝑞.ə 𝑉0 2

𝐿𝑠 = ( 16𝜋𝑁

𝐶 𝐷𝑎

) .

(16)

Ümumi halda N0 kəmiyyəti trekin oxu boyunca
dəyişir. Ona görə də, (16) bərabərliyində kəmiyyətin 𝑁0
orta qiymətindən istifadə olunmalıdır. Bu halda Qs kəmiyyəti aşağıdakı ifadə ilə təyin olunacaqdır:
3𝜇𝑞.ə 𝑉0

𝑄𝑠 = 𝑞 (16𝜋𝑁

(10)

𝐶 𝐷𝑎

1
2

3

) ∙ (𝑁0 )2 .

(17)
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(9) və (10) ifadələrini (8) bərabərliyində nəzərə
alsaq ayrılan dəyişənli differensial tənlik alarıq:

𝑑𝑡

(13)

(14) ifadəsi (13)-də nəzərə alındıqda τ-nın dəqiq
qiyməti təyin olunur:

(9)

Beləliklə deyə bilərik ki, Qs – kəmiyyəti p-n keçidinə tətbiq olunmuş əks gərginliyin artması və inteqral
mikrosxemlərin elementlərinin formalaşdığı altlıqda və
ya epitaksial təbəqədə aşqarların konsentrasiyasının
azalması ilə artır.

1

= −4𝜋𝑁𝑛 𝑣ə.𝑑 (𝐷𝑎 𝑡)2 .

)

Və.d – kəmiyyəti kimi əsas yük daşıyıcıların ambipolyar diffuziya hesabına yer dəyişməsinin orta sürətini
götürə bilərik:

burada, Da – ambipolyar diffuziya əmsalıdır. Əsas yük
daşıyıcılar selinin sıxlığının qiyməti isə əsas yük daşıyıcıların tarazlıq konsentrasiyası və onların ambipolyar
diffuziya hesabına və.d hərəkət sürəti ilə təyin olunur:

𝑑𝑁

1

8𝜋𝑁𝐶 𝑉ə.𝑑 𝐷2

1

𝐼ə.𝑑 = 𝑁𝑛 ∙ 𝑣ə.𝑑

2
3

3𝑁0

𝜏=(

Öz növbəsində r(t) kəmiyyəti ambipolyar diffuziya hesabına əsas yük daşıyıcıların t zaman müdddətində yerlərini dəyişdikləri silindrin oxundan olan məsafə
ilə təyin olunur, yəni:

𝑟(𝑡) = 2(𝐷𝑎 𝑡)2

(12)

t=τ olduğu zaman N(t)=0 olacaqdır. Buradan τ
təyin oluna bilər:

(7)

.

1 3

8

𝑁(𝑡) = 𝑁0 − 3 𝜋𝑁𝑛 𝑣ə.𝑑 (𝐷𝑎 )2 𝑡 2

τ – kəmiyyətini, qıfdan qeyri-əsas və əsas yük daşıyıcıların kənarlaşması eyni bir zaman müddəti ilə təyin olunduğundan, əsas yük daşıyıcıların ambipolyar
diffuziya hesabına trekin oxuna perpendikulyar istiqamətdə, yəni silindrin radiusu boyunca qıfdan hərəkəti
prosesinin analizindən təyin edək. Qıf daxilində yük
daşıyıcıların radius boyunca diffuziya hesabına xətti
sıxlığının N dəyişməsi əsas yük daşıyıcıların selinin Iə.d
sıxlığı ilə əlaqədardır. Belə ki, kəsilməzlik tənliyindən
bilirik ki, əsas yük daşıyıcıların trek oxundan r – radiusu boyunca axması, onların əsas yük daşıyıcıların
konsentrasiyasının altlıqda aşqarların Nn konsentrasiyasına bərabər olduğu qıfın silindrik hissəsinin xarici
səthində də uyğun hərəkətinə gətirir.
Belə olan halda:
𝑑𝑁

(6)

(11)

Differensial tənliyin həllindən sonra N=N0 və t=0
başlanğıc şərtlərində:
______________________________________
[1] Э.Н. Вологдин, А.П. Лысенко. Интегральные радиационные изменения параметров
полупроводниковых материалов, МГИЭМ,
М., 1999.
[2] Э.Н. Вологдин, А.П. Лысенко. Радиационная стойкость биполярных транзисторов,
МГИЭМ, М., 2000.

[3] Э.Н. Вологдин, А.П. Лысенко. Радиационные эффекты в некоторых классах полупроводниковых приборах, МИЭМ, М.,
2001.
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an increase in the reverse voltage and with a decrease in the concentration of impurities on the substrate elements of integrated
circuits. In the epitaxial layer, these effects are associated with the appearance of local regions with an exceptionally high
density of electron-hole pairs in individual elements of the circuit.
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РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В МИКРОСХЕМАХ НА ОСНОВЕ IrSi-Si
Установлено, критическая величина выбранного заряда в чувствительных элементах микросхем растет с увеличением обратного напряжения и с уменьшением концентрации примесей на подложке элементов интегральных микросхем. В эпитаксиальном слое эти эффекты связаны с появлением в отдельных элементах схемы локальных областей
с исключительно высокой плотностью электронно-дырочных пар.
Qəbul olunma tarixi: 03.02.2021

24

AJP FİZİKA

volume XXVII №1, section: Az

2021

(MnxZn1-xFe2O4)n , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN RİYAZİ
MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ TƏDQİQİ
ARZUMAN Q. HƏSƏNOV
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası
E-mail: gasqhapk@gmail.com
(MnxZn1-xFe2O4)n , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin mexaniki, elektrik, maqnit və optik parametrlərinin bəzi
qiymətləri, qurulmuş vizual modellər əsasında kvantmexaniki metodlar tətbiq etməklə, hesablanmış və xassələri öyrənilmişdir.
Nəticələr göstərir ki, yaxın gələcəkdə bu nanohissəciklərdən xərçəng xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunması mümkün
olacaqdır.
Açar sözlər: riyazi model, kvantmexaniki metod, nanohissəcik, xərçəng xəstəliyi.
PACS: 87.85.Rs; 87.85.Qr.

GİRİŞ

xassəli nanohissəcik bu temperaturda paramaqnit xassəli olur. Bu zaman nanohissəciklər maqnit sahəsinə
həssas olmur və onların daha da qızması prosesi dayanır. Belə material olaraq ferritlər - dəmir oksidi Fe2O3
və onların digər metalların oksidləri ilə birləşmələri
olan (MnxZn1-xFe2O4)2 , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərin istifadə olunması məqsədəuyğundur. Onların
bədənə zəhərli təsiri yoxdur. Şiş hüceyrələrinin orqanizmə fəsadları hiss olunduqda, manqan və sinkin nisbətini seçməklə Küri temperaturunun qiymətini 42C 45C diapazonda dəyişdikdə, müalicəvi qızma dərəcəsini almaq mümkündür. Bu zaman qısa müddətli istilik
mübadiləsi sağlam toxumalar üçün nisbətən zərərsizdir
və təcrübələr maqnit sahəsinin təsiri altında
(MnxZn1-xFe2O4)n nanohissəciklərinin 45C-dən yuxarı
temperaturda istiləşmədiyini (qızmadığını) göstərir. Bu
istiqamətdə canlı hüceyrə və heyvanlar üzərində təcrübələr aparılır [1, 2]. Gələcəkdə xərçəngin müalicəsində
istifadə oluna bilər. Buna görə də, nanohissəciklərin
xassələrinin əvvəlcədən nəzəri metodlar ilə öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün əvvəlcə
onun vizual modellərinin qurulmasına baxılmışdır.
x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 qiymətlərindən asılı olaraq
(ZnFe2O4)2,
(MnZn3Fe8O16)2,
(MnZnFe4O8)2,
(Mn3ZnFe8O16)2 və (MnFe2O4)2 nanohissəciklərinin
vizual modelləri qurulmuşdur (şəkil 1, şəkil 5-də a xətlə, b - xətt və kürələrlə, c- kürələrlə göstərilmişdir):

Hazırda tibb elminin ən vacib vəzifələrindən biri
xərçəng xəstəliyinin müalicəsi və onunla mübarizədir.
Həkimlərin istifadə etdikləri bir neçə müalicə metodları
sağlam toxumaların fəaliyyətinə mənfi təsirlərə səbəb
olur. Çox vaxt müalicə yalnız xərçəng hüceyrələrinə
deyil, ətrafdakı sağlam toxumalara, və ya bütün orqanizmə də dağıdıcı təsir göstərir. Belə təsirlərin azaldılması baxımından ümidverici bir üsul maqnit-maye hipertermiyadır. Maqnit nanohissəcikli aktiv maddə maye şiş hüceyrələrə daxil olur və dəyişən maqnit sahəsinin təsirinə məruz qalır. Müəyyən temperatura kimi
nanohissəciklərin qızması hesabına həmin şiş hüceyrələri məhv olur. Bu məqsədlə istifadə edilən maddələrin əksəriyyəti zəhərlidir. Bundan əlavə hissəciklərin
nisbətən yüksək temperatura qədər qızması davam edir
ki, bu da sağlam toxumaların fəaliyyətinə ciddi ziyan
vurur və bəzi hallarda onların məhv olmasına səbəb
olur. Temperaturdan asılı olaraq maqnit xassələri dəyişə bilən nanohissəciklər bu problemlərin həlli zamanı
istifadə oluna bilər.
VİZUAL MODELLƏRİN QURULMASI
Küri temperaturu maqnitlənmənin kəskin azalmasının müşahidə olunduğu temperaturdur. Ferromaqnit

Şəkil 1. (ZnFe2O4)2 vizual modelləri.

131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
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Şəkil 2. (MnZn3Fe8O16)2 vizual modelləri.

Şəkil 3. (MnZn3Fe4O8)2 vizual modelləri

Şəkil 4. (Mn3ZnFe8O16)2 vizual modelləri.

Şəkil 5. (MnFe2O4)2 vizual modelləri.

NƏZƏRİ METODOLOGİYA

𝑈𝑖 = ∑𝑛𝑞=1 𝑐𝑞𝑖 ∙ 𝜒𝑞

(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 (nanohissəciklərinin xassələri qurulmuş vizual modellər əsasında kvantmexaniki metodları tətbiq etməklə öyrənilmişdir. Bunun üçün nanohissəcik daxilində elektronun
halını təsvir edən dalğa funksiyanı Ui molekulyar orbitalları atom orbitallarının q xətti kombinasiyası şəklində axtarılır:

(1)

Burada Ui i-ci molekulyar orbital i=1, 2, ..., m, m molekulyar orbitalların sayı, 𝜒𝑞 - atom orbitallarıdır və
onlar məlum hesab olunurlar. Atom orbitalları olaraq
Qaus funksiyalarından istifadə olunmuşdur [3]:
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 22 n (n  1)!
 nlm (  , r )  
 2n  1!

2 2 n 1 


Burada - variasiya parametri, r, ,  - elektronun sferik koordinatları, Yim(, )- kompleks sferik funksiyalar, m - bazis funksiyaları kimi seçilən atom orbitallarının sayıdır.



1/ 2

r n 1e  r Ylm ( , )
2

.

cqi - naməlum əmsallarının qiymətləri molekulyar
orbitallar metodunun ∑𝑞(𝐻𝑝𝑞 − 𝜀𝑖 𝑆𝑝𝑞 ) 𝑐𝑞𝑖 = 0 və ya

H11  S11 c1  H12  S12 c2  ...  H1m  S1m cm  0
H  S c  H  S c  ...  H  S c  0
 21
21 1
22
22 2
2m
2m m

                             
H m1  S m1 c1  H m 2  S m 2 c2  ...  H mm  S mm cm  0

KOMPÜTER HESABLAMALARI
(MnxZn1-xFe2O4)2 , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin qurulmuş vizual modellər əsasında, yarımempirik Genişlənmiş Hükkel(𝐺𝐻), 𝑃𝑀3, 𝑍İ𝑁𝐷𝑂 𝑆
və qeyri empirik (𝑄𝐸) və s. kvantmexaniki metodlar
tətbiq etməklə, kompüter hesablamaları aparılaraq
energetik parametrləri hesablanmışdır. Nəticələr cədvəl
1 - də verilmişdir. Bu qiymətlər əsasında nanohissəciyin bir sıra xassələri tədqiq oluna bilər. Nanohissəciyin
elektronları ən aşağı enerji səviyyəsindən başlayaraq
iki-iki səviyyələrdə yerləşdirilir və elektronlar tərəfindən tutulmuş ən yuxarı  HOMO və ən aşağı boş  LUMO
molekulyar orbitallara uyğun enerjilər, ionlaşma potensialı Ip=-  HOMO , tam elektron enerjisi 𝐸𝑛ℎ = ∑𝑖 𝜀𝑖 , qadağan olunmuş zonanın eni Eg   LUMO   HOMO ,

H11  S11 H12  S12 ...H1m  S1m

H m1  S m1 H m 2  S m 2 ...H mm  S mm

0

Bu determinantı açlışı  kəmiyyətinə nəzərən m dərəcəli tənlik alınır:

 m  a1 m 1  a2 m  2  ...  a0  0

(3)

kü vasitəsilə tapılmış əmsallar I molekulyar orbitalı,  2
kökü vasitəsilə tapılmış əmsallar II molekulyar orbitalı
və s. müəyyən edir.

tənlikləri həll olunaraq tapılır. Burada Hpq - effektiv Hamilton operatorunun matris elementləridir və Volfsberq
- Helmhols yaxınlaşmaları əsasında qiymətləndirilir,
Spq - örtmə inteqrallarıdır və Qaus funksiyaları istifadə
etməklə hesablanır. (3) tənlikləri Cqi əmsallarına nəzərən xətti bircins tənliklər sistemidir. Belə tənliklərin 0dan fərqli həllərinin olması üçün məchulların əmsallarından düzəldilmiş determinant 0-a bərabər olmalıdır.
Yəni,

H 21  S 21 H 22  S 22 ...H 2m  S 2m

(2)

(4)

möhkəmlik 𝜂 =

burada 0, 1 və s. kəmiyyətləri Spq və Hpq matris elementləri vasitəsilə təyin olunur.
(4) tənliyi həll olunaraq m sayda 1,  2 ,..., m kökləri tapılır. Bu köklərə molekulun orbital enerjiləri deyilir.  m -in hər biri növbə ilə (3) tənliklər sistemində
yazılmaqla naməlum Cqi əmsalları tapılmış olur.  1 kö-

E  Enh 

E

𝐸𝑔

A

2

və

stabillik

parametri

a.v müəyyən olunur. Burada EA

A

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

Cədvəl 1.
(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin yarımempirik Genişlənmiş Hükkel (GH), PMЗ,
PZINDO S və qeyri empirik (QE) metodlarla energetik parametrlərinin hesablanmış qiymətləri
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(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin mexaniki parametrlərinin hesablanmasi.
Nanohissəciyin Eb rabitə enerjisi, S - diametral en
kəsiyinin sahəsi, r- atomlararası rabitənin uzunluğunun
qiymətlərini bilərək Yunq modulunun qiymətini hesablanmaq olar:

𝑌=

𝐹
𝑆

𝐸

= 𝑟∙𝑆𝑏 , 𝐹 ≈

𝐸𝑏
𝑟

, 𝐸𝑏 = ⌊Δ𝐸⌋

𝑘=

𝑌∙𝑆
𝐷

𝑟

𝑌

𝐷

2∙(1+𝜈)

, 𝜎=𝑌∙ , 𝐺=

(5)
𝐾=

𝑌
3∙(1−2𝜈)

, 𝐻𝑁 = 𝐺 ∙ 𝐴 ∙ 𝑒 −𝐵∙𝑇

düsturlarından istifadə etmək olar. Burada 𝜈 Puasson
əmsalı, 𝐴 = 0.0807, B eksponensial parametrinin
qiyməti 𝐵 = 2.204 ∙ 10−3 1/𝐾, 𝑇 = 3000 𝐾. Cədvəl 1
və cədvəl 2-dakı qiymətləri (4) və (5) düsturlarında
nəzərə alaraq (MnxZn1-xFe2O4)2 , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1
nanohissəciklərinin mexaniki parametrlərin - k sərtlik
əmsalının,  deformasiya, Y Yunq, G sürüşmə, K həcmi elastiki və HN möhkəmlik modullarının qiymətlərini hesablamaq olar. Nəticələr cədvəl 3-də verilmişdir.

(4)

Yunq modulunun qiymətinə görə nanohissəciyin
k sərtlik əmsalının, 𝜎 deformasiya, G sürüşmə, K həcmi elastiki və 𝐻𝑁 möhkəmlik modullarının qiymətlərinin hesablanması üçün isə [4-7] - də verilən

Cədvəl 2.
(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin mexaniki parametrlərinin
hesablanması üçün bəzi kəmiyyətlərin qiymətləri

Cədvəl 3.
(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin
mexaniki parametrlərinin hesablanmış qiymətləri
№

Nanohissəcik

1
2
3
4
5

(MnFe2O4)2
(MnZn3Fe8O16)2
(MnZnFe4O8)2
(Mn3ZnFe8O16)2
(MnFe2O4)2

Sərtlik
əmsalı
N/m

Deformasiya
modulu (GPа)

063.19
354.03
096.08
157.03
029.62

Sürüşmə
modulu
(GPа)

22.27
20.93
07.07
08.92
02.53

40.11
81.78
24.84
35.36
08.57

𝐷

)

Möhkəmlik
modulu
(GPа)

055.07
204.64
062.16
088.47
020.95

096.81
216.51
065.77
093.60
022.63

1.671
3.407
1.035
1.473
0.357

𝑀𝑠𝑝 = 𝑀𝑠 ∙ (1 − 0.3 ∙ ( ) )
𝑇𝑐

(7)

düsturundan istifadə etmək olar. Burada T – nanohissəciyin temperaturu, TC - həcmi materialın Küri temperaturu, Msp - nanohissəciyin öz-özünə maqnitlənməsi,
ölçü vahidi A/m. TC temperaturundan böyük qiymətlərdə nizamlı maqnit domenlər əmələ gəlmədiyinə görə,
öz-özünə maqnitlənmə əmələ gəlmir. Nanohissəcik
üçün digər əhəmiyyətli maqnit kəmiyyətlərdən biri
maqnit qavrayıcılığıdır. Bu, adsız kəmiyyət olub materialın fundamental maqnit xassəsini, materialın maqnit
sahəsində necə maqnitlənməsini xarakterizə edir. Nanohissəciyin maqnit qavrayıcılığı onun V həcmdən, T
temperaturdan, həmçinin Msp öz-özünə maqnitlənməsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin oluna bilər [8]:

Nanohissəciyin maqnit xassəsini müəyyənləşdirmək üçün əvvəlcə onun maqnit doyması qiymətini bilmək lazımdır. Nanohissəciyin maqnit doymasını təyin
etmək üçün
2∙𝑑 3

Yunq modulu
(GPа)

𝑇 1.2

(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1
NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN MAQNİT
PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMASI.

𝑀𝑠 = 𝑀𝑠𝑏 ∙ (1 −

Həcmi elastiki
modul (GPа)

(6)

düsturundan istifadə etmək olar [8]. Burada Msb həcmi
materialın maqnit doymasını xarakterizə edir və ölçü
𝐴
vahidi – dir. D - kürə formalı təsəvvür edilən nanohis𝑚
səciyin ölçüsü, d - səth qabığının qalınlığıdır. d olaraq
həmin nanohissəciyi təşkil edən atomların yerləşdiyi
kürənin rh radiusu ilə təyin oluna bilər. d < 2 rh ,
MS –d < 2 rh nanohissəciyin maqnit doyması olub ölçü
𝐴
vahidi - dir. Nanohissəciyin maqnit doyması məlum
𝑚
olduqda, onun öz-özünə maqnitlənməsini hesablamaq
üçün

𝜒 = 𝑀𝑠𝑝 2 ∙ (

𝜇0 ∙𝑉
3∙𝑘0 ∙𝑇

)

(8)

Burada  – nanohissəciyin maqnit qavrayıcılığı, V – nanohissəciyin həcmi, 0=410-7N/A2 vakuumda maqnit
nüfuzluğu, K0=1.3806510-23C/K Bolsman sabitidir.
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MS nanohissəciyin maqnit doyması və  maqnit
qavrayıcılığının qiymətləri məlum olduqda, onun maqnit momentini m0 (ölçü vahidi Am2) və nüfuzluğunu 
(ölçü vahidi N/A2) hesablamaq olar:
𝑚0 = 𝑀𝑠 ∙ 𝑉

yıcılığı, m0 maqnit momentinin və  maqnit nüfuzluğunun qiymətlərini hesablamaq olar [8]. Nəticələr cədvəl 5-də verilmişdir.
Cədvəl 4.
(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin maqnit parametrlərinin hesablanması üçün
bəzi parametrlərin hesablanmış qiymətləri

(9)

𝜇 = 𝜇0 ∙ (1 + 𝜒)

(10)

Beləliklə, TC=318K, T=300 K, d=0.3310-9m;
0.8310-9m; 0.7410-9m; 0.8510-9m; 0.6610-9m qiymətləri və cədvəl 4-dəki qiymətləri (6) - (10) düsturlarında
nəzərə alıb (MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin maqnit parametrlərinin - Ms maqnit
doyması, Msp öz-özünə maqnitlənmə,  maqnit qavra-

Cədvəl 5.
(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin maqnit parametrlərinin hesablanmış
qiymətləri
№ Nanohissəcik

Maqnit
doyması
Ms(emu/g)

Öz-özünə
maqnitlənmə
Ms(emu/g)

Maqnit momenti
(Am2)
4.73210-25

Maqnit
nüfuzluğu
(N/A2)

Maqnit qavrayıcılığı



1

(MnFe2O4)2

0.198

0.143

4.73210-25

1.25710-6

3.90910-8

2

(MnZn3Fe8O16)2

0.166

0.120

6.25610-24

1.25710-6

4.34510-7

3

(MnZnFe4O8)2

0.359

0.259

9.62610-24

1.25710-6

1.44310-6

0.654

0.471

2.65410-23

1.25710-6

7.24110-6

83

60

1.60210-21

1.32610-6

5.610-2

4

(Mn3ZnFe8O16)2

5

(MnFe2O4)2

fotonun kütləsi

(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1
NANOHİSSƏCİYİNİN OPTİK
PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMSI

𝑚=

𝜆=

1,6∙𝐸𝑔

10

28

𝑛𝑚

𝑝=

𝑐
𝜆

(11)

1/𝑠𝑎𝑛

(13)

ℎ
𝜆

𝑘𝑞 ∙ 𝑚/𝑠𝑎𝑛

.

(14)

Bunun üçün qadağan olunmuş zonanın cədvəl 1 də hesablanmış qiymətlərindən və (11) - (12) düsturlarından istifadə edərək (MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5,
0.75, 1 nanohissəciklərinin optik parametrlərinin – şüalanan fotonun dalğa uzunluğu , rəqslərin sayı v , kütləsi m və impulsunun p qiymətlərini hesablamaq olar.
Nəticələr cədvəl 6-da verilmişdir.

fotonun rəqslərinin sayı
𝜈=

𝑘𝑞

fotonun impulsu

Nanohissəciyin optik parametrlərinin qiymətlərini
hesablamaq üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə etmək
olar: şüalanan fotonun dalğa uzunluğu
𝑐∙ℎ

ℎ
𝜆∙𝑐

(12)

Cədvəl 6.
(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin optik parametrlərinin hesablanmış qiymətləri
№

Obyekt (metod)

1
2
3
4
5

(ZnFe2O4)2, QE
(MnZn3Fe4O8)2, ZINDO S
(MnZnFe4O8)2, РМЗ
(Mn3ZnFe8O16)2, ZINDO S
(MnFe2O4)2, QE

Şüalanan fotonun
dalğa uzunluğu
 (mkm)
0,173
0,332
0,309
0,344
0,496

Fotonun
rəqslərinin sayı
𝜈 (1/san)

1.7341015
9.0231014
9.7171014
8.7161014
6.0511014

Fotonun kütləsi
𝑚(𝑘𝑞)

1.2764631810-35
6.6433153510-36
7.1540681510-36
6.4170468310-36
4.4545752410-36

Fotonun impulsu
𝑝(𝑘𝑞 ∙ 𝑚/𝑠𝑎𝑛)

3.8293895410-27
1.9929946010-27
2.1462204410-27
1.9251140510-27
1.3363725710-27

modellər əsasında kompüter hesablamaları aparılmışdır. Nanohissəciklərin orbital enerjiləri, ionlaşma potensialı, tam elektron enerjisinin qiymətləri, mexaniki,

NƏTİCƏ
(MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin elektron quruluşu kvantmexaniki metodlar istifadə etməklə öyrənilmişdir. Qurulmuş vizual
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elektrik, maqnit və optik parametrlərinin bəzi qiymət- (MnxZn1-xFe2O4)2, x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəcikləri hesablanmışdır. Nəticələr göstərir ki, bu nanohis- ləri özlərini paramaqnit materiallar kimi aparır. Yaxın
səciklər stabildir. TC=45C və T = 300K- də maqnit pa- gələcəkdə bu nanohissəciklərdən xərçəng xəstəliyinin
rametrlərinin hesablanmış qiymətlərinə əsasən müalicəsində istifadə olunmasi mümkün olacaqdır.
______________________
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Gasanov Arzuman G.
MATHEMATICAL MODELING AND RESEARCH OF NANOPARTICLES

(MnxZn1-xFe2O4)2 , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1
Some mechanical, electrical, magnetic and optical parameters of nano-particles (MnxZn1-xFe2O4)2 , x = 0, 0.25, 0.5,
0.75, 1 are calculated and its properties are investigated using the quantum mechanical method based on the visual models.
The results show that these nanoparticles can be used for treatment of cancer.
Гасанов Арзуман Г.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИСЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ

(MnxZn1-xFe2O4)2 , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1
Вычислены некоторые механические, электрические, магнитные и оптические параметры (MnxZn1-xFe2O4)2,
x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 нано-частиц и теоретически изучены их свойства с использованием квантовомеханических
методов, основанных на визуальных моделях. Результаты показывают, что эти наночастицы могут быть использованы
для лечения раковых болезней.
Qəbul olunma tarixi: 05.02.20210
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ELEKTRON CİHAZLARIN İŞLƏMƏ QABİLİYYƏTİNİN ANALİZİ ÜÇÜN
HİDRODİNAMİK METOD
E.Ə. KƏRİMOV, S.N. MUSAYEVA
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Bakı, Azadlıq pros. 16/21, AZ 1010
E-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru
Diffuziya, elektrik keçiriciliyi, istilik keçiriciliyi, termoelektrik hadisələr elektron cihazlarda cərəyan, gərginlik kəmiyyətlərinin qiymətlərini təyin edir. Elektrik və maqnit sahələrinin intensivlikləri, cərəyan, gərginlik kimi fiziki parametrlərin
təyin olunması və hesablanması, həmçinin bu kəmiyyətlər arasında funksional asılılıqların yaranmasının tədqiqi üçün daha
sadə hidrodinamik metod təklif olunmuşdur.
Açar sözlər: elektron cihazlar, fiziki hadisə, termoelektrik hadisə, yük daşınması, kvazineytrallıq.
UOT: 666.9-129
PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 72.10.-d

Elektron və radioelektron cihazlarda yük daşıyıcıların individual xassələri mühüm olmayıb, onların özlərini kollektiv şəkildə necə apardıqları vacib amil sayılır. Elektron qazında kvazineytrallığın pozulması, və
ya xarici təsir nəticəsində elektrik sahəsinin mövcud
olması zamanı sahəni λD debay uzunluğu məsafədə ekranlaşdırmaq üçün, elektronlar yenidən paylanır. Beləliklə, debay uzunluğu kollektiv hərəkət başlanan sərhəd
x məsafəsini təyin edir, yəni λD kollektiv hərəkət oblastını (λD > x) individual zərrəciklərin hərəkəti oblastından (λD < x) ayırır. Elektron cihazlarda müşahidə
olunan əksər kəmiyyətlər zərrəciklər ansamblının orta
hərəkəti ilə təyin olunur. Ona görə də, uyğun olan ümumi nəzəri təsvir statistik təsvir sayılır. Statistik mikroskopik yanaşma məsələsi kinetik əmsalların – yürüklüyün, differensial və statistik keçiriciliyin, diffuziya
əmsalının və s. maddənin xassələrini (yük daşıyıcıların
effektiv kütləsi, qəfəsin temperaturu, ionlaşma enerjisi
və s.) təyin edən parametrlərdən və konkret elektron cihazda reallaşan şəraitdən (gərginlik, sərhəd şərtləri və
s.) asılı olaraq təyin olunmasındadır.
Kinetik əmsallar zərrəciklərin 𝑣𝑣⃗ sürəti, 𝑟𝑟⃗ koordinatı və t zamanından asılı olan f(𝑣𝑣⃗, 𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) paylanma funksiyası ilə xarakterizə olunan statistik ansambla görə ortalama nəticəsində alınır. f(𝑣𝑣⃗ , 𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) funksiyasının mənası
f(𝑣𝑣⃗, 𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡)d𝑟𝑟⃗d𝑣𝑣⃗ hasilinin d𝑟𝑟⃗d𝑣𝑣⃗ həcm elementində yüklənmiş zərrəciklərin say ehtimalıdır. Fərz edək ki, E elektrik sahəsi və onun qradienti x oxu üzrə yönəlib və deməli, x oxuna perpendikulyar istiqamətdə elektron qazının halı fəza-bircinsdir yəni, fe = fe (х, u, θ, t) (burada,
θ – elektrik sahəsinin istiqamətilə sürət vektoru arasındakı bucaqdır).
Kiçik təzyiqlərdə elektron və ionların sərbəst qaçış yolunun uzunluğu elektrodətrafı təbəqələrin ölçüləri
ilə müqayisə olunan olduqda, Bolsman tənliyinin ikihədli yaxınlaşma həlli tətbiq oluna bilmir. Boşalmanın
mənzərəsini almaq üçün ən adekvat prosedur kinetik
tənliyin Monte-Karlo həllidir. Monte-Karlo metodu ilə
hesablamalarda, sahədə elastiki və qeyri-elastiki toqquşmaları nəzərə almaqla, yüklənmiş zərrəciklərin hə-

rəkətinin ehtimallı ssenarisinə baxılır. Adətən, hesablamalar zamanı hər bir zərrəciyin trayektoriyası izlənilir
ki, bu da hətta ən optimal alqoritmdə belə nəhəng hesablamalara gətirir. Ona görə də son zamanlar PICМСС adlanan alqoritmlər inkişaf etmişdir ki, bu alqoritmlər adi Monte-Karlo metodu ilə müqayisədə hesablamaların həcmini və operativ yaddaşın resurslarını
azaltmağa imkan verir. PIC (particle-in-cell) metodlar
iri zərrəciklərin müxtəlif variantlarına əsaslanır [1].
Kvazihissəciklər elektrik sahəsində klassik mexanikanın qanunlarına əsasən hərəkət edir və adi elektron
və ionlar kimi neytral molekullarla toqquşurlar. Model
plazmada kvazihissəciklərin sıxlığı (~103•••105sm-3)
olduğundan və “laborator” plazmadakı zərrəciklərin
(~108•••1011sm-3) sıxlığından nəzərəçarpacaq dərəcədə
kiçik olması səbəbindən, praktikada kvazihissəciklərin
trayektoriyasının və toqquşma proseslərinin hesablanması üçün Monte-Karlo metodu ilə aparılan alqoritmləri reallaşdırmaq daha asan olardı. Belə olan halda
Monte-Karlo metodu ilə kombinə olunmuş PIC metod
(PIC-MCC metod) aşağı təzyiqli boşalmaların modelləşməsi üçün aktiv tətbiq olunur [2].
Bolsmanın mikroskopik bərabərliyi əsasında daha
sadə makroskopik hidrodinamik bərabərliklər çıxarmaq
mümkündür. Hidrodinamik modelin istifadə olunması
onu göstərir ki, biz elektron qazını orta sıxlıq, orta
sürət, təzyiq və özlülük əmsalı ilə xarakterizə olunan və
toqquşmaların tezliyi ilə təyin edilən hər hansı yüklənmiş kəsilməz maye mühiti ilə əvəz edirik. Hidrodinamik modelin istifadə olunması onu göstərir ki, biz elektron qazını orta sıxlıq, orta sürət, təzyiq və özlülük əmsalı ilə xarakterizə olunan və toqquşmaların tezliyi ilə
təyin edilən hər hansı yüklənmiş kəsilməz maye mühiti
ilə əvəz edirik. f funksiyasının momentinin hesablanması f-in Q = 1, 𝑣𝑣⃗ , 𝑣𝑣⃗𝑣𝑣⃗ və s. hasili və sürətlər fəzası üzrə
inteqrallamaq deməkdir. Əgər c(f) = (∂f/∂t)toq. Asılılığı
elastiki toqquşmaların, həyəcanlanmanın, ionlaşmanın,
yapışmanın və rekombinasiyanın paylanma funksiyasına tam təsirini təsvir edirsə, aşağıdakı bərabərliyi alarıq:

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐹𝐹

����⃗𝑟𝑟⃗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣⃗ + ∫ 𝑄𝑄 � � ����⃗
∇𝑣𝑣�⃗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣⃗ = ∫ 𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑓𝑓 ) 𝑑𝑑𝑣𝑣⃗.
∫ 𝑄𝑄 � 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑑𝑑𝑣𝑣⃗ + ∫ 𝑄𝑄𝑣𝑣⃗∇
𝑚𝑚
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Paylanma funksiyasının sıfır momenti (Q = 1
olduqda) elektronların orta sıxlığını (konsentrasiyasını)
təyin edir:

𝑛𝑛(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = ∫ 𝑓𝑓 (𝑟𝑟⃗, 𝑣𝑣⃗, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑣𝑣⃗ .

azaltdığından bu kəmiyyətlər (3) ifadəsinin sağ tərəfinə
müxtəlif işarələrlə daxil olurlar.
Əgər (3) ifadəsinin sağ və sol tərəfini zərrəciyin
yükünə vursaq, kəsilməzlik tənliyini aşağıdakı şəkildə
yaza bilərik:

(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕

Bolsman bərabərliyinin sıfır momentlərini (Q = 1
olduqda (1) bərabərliyinin sol tərəfində üçüncü inteqral
sıfra bərabər olur) və paylanma funksiyasını istifadə
edərək, (1) ifadəsindən kəsilməzlik tənliyini alarıq:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

1
� ∫ 𝑣𝑣⃗𝑓𝑓 (𝑟𝑟⃗, 𝑣𝑣⃗, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑣𝑣⃗
𝑛𝑛(𝑟𝑟⃗,𝑡𝑡)

����⃗0 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = �
𝑣𝑣

burada, 𝑣𝑣𝑖𝑖 , 𝑣𝑣𝑎𝑎 , 𝑣𝑣𝑟𝑟 - kəmiyyətləri vahid zamanda vahid
həcmdə elektronların sayının sürətə görə ionlaşma,
yapışma və rekombinasiya səbəbindən orta dəyişməsini
təyin edir. İonlaşma (𝑣𝑣𝑖𝑖 ) həcmdə elektronların sayını
artırdığından, yapışma (𝑣𝑣𝑎𝑎 ) və (𝑣𝑣𝑟𝑟 ) rekombinasiya isə
𝑑𝑑𝑑𝑑

=−

𝑒𝑒

𝑚𝑚

burada, νtoq. – toqquşmaların impulsun dəyişməsi ilə
effektiv tezliyidir. Aparıcı rolu zərrəciklərin toqquşması oynayan lokal tarazlıq halında ionlaşmış mühitin təzyiqini temperatur ilə əlaqələndirmək olar və bu zaman
𝑘𝑘𝑇𝑇
1
����⃗𝑟𝑟⃗ 𝜌𝜌, Burada k(6) ifadəsinin axırıncı həddi � 𝑚𝑚𝑒𝑒� � � ∇

1
����⃗
𝑣𝑣0
∇ ∫(����⃗
𝑛𝑛(𝑟𝑟⃗,𝑡𝑡) 𝑟𝑟⃗

− 𝑣𝑣⃗ )(����⃗
𝑣𝑣0 − 𝑣𝑣⃗ )𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣⃗ ,

𝜌𝜌

�⃗

�⃗

�⃗ × 𝐸𝐸�⃗ = 𝜕𝜕𝐵𝐵 ; ∇
�⃗ × 𝐻𝐻
�⃗ = 𝚥𝚥⃗ + 𝜕𝜕𝐷𝐷 ;
∇
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑

�∇⃗ ∙ 𝐵𝐵
�⃗ = 0; �∇⃗ ∙ 𝐷𝐷
�⃗ = 𝜌𝜌;

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑒𝑒

𝑚𝑚

(6)

sahəsi, cərəyan daşıyıcıların alt sistemi, kristallik qəfəsin atomlarının istilik rəqslərinin alt sistemi. Bərabərliklərin belə sistemi daşınma hadisələri reallaşan elektron cihazlarda (elektrik vakuum cihazları, dinamik
idarə olunan İYT-cihazları, yarımkeçirici, qaz boşalması, plazma, optoelektron cihazlar) gedən prosesləri
analiz etməyə imkan verir. Son nəticədə proseslərin
analizində və cihazların VAX-nın qurulmasında istifadə olunan əsas bərabərliklər aşağıdakı şəkildə olacaqdır:

Bolsman sabitidir.Yüklənmiş mayenin hərəkət tənliyini
Maksvel tənlikləri və sərhəd şərtləri ilə kombinasiya
edib aşağıdakı qarşılıqlı təsirdə olan alt sistemlərin
hansı şəkildə olacağını nəzərdən keçirmək olar: elektrik

=−

. (5)

Paylanma funksiyasının ilkin anını (Q=𝑣𝑣⃗ ) istifadə
etməklə (5 ifadəsi) və Bolsman bərabərliyinin ilkin anını yazaraq (1 ifadəsi) hərəkət tənliyini (impulsun
dəyişməsi) alarıq:

�⃗� − 𝜈𝜈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. ����⃗
�𝐸𝐸�⃗ + 𝑣𝑣
����⃗𝑥𝑥𝐵𝐵
𝑣𝑣0 −
0

�⃗
𝑑𝑑𝑣𝑣

(4)

burada, ρ = en və 𝚥𝚥⃗ = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣⃗ – uyğun olaraq yükün həcmi
sıxlığı və cərəyan sıxlığıdır.
Sürətə nəzərən paylanma funksiyasının ilkn anı
zərrəciklərin orta sürətini təyin edir:

+ ����⃗
∇𝑟𝑟⃗ (𝑛𝑛𝑣𝑣⃗ ) = 𝑛𝑛(𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑎𝑎 − 𝑣𝑣𝑟𝑟 ) ≡ 𝑛𝑛𝑣𝑣 , (3)

����⃗
𝑑𝑑𝑣𝑣
0

+ ����⃗
∇𝑟𝑟⃗ 𝚥𝚥⃗ = 𝜌𝜌𝑣𝑣⃗ ,

𝜕𝜕𝜕𝜕

(7)
(8)

𝑘𝑘𝑇𝑇
1
�⃗� − 𝜈𝜈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. 𝑣𝑣
�𝐸𝐸�⃗ + ����⃗
𝑣𝑣0 × 𝐵𝐵
����⃗0 − � 𝑒𝑒 � � � ����⃗
∇𝑟𝑟⃗ 𝜌𝜌;
𝑚𝑚

�⃗ = 𝜇𝜇𝜇𝜇0 𝐻𝐻
�⃗ , 𝐷𝐷
�⃗ = 𝜀𝜀𝜀𝜀0 𝐸𝐸�⃗ .
𝜌𝜌 = 𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝚥𝚥⃗ = 𝜌𝜌𝑣𝑣⃗, 𝐵𝐵

𝜌𝜌

(9)
(10)

həllərin tapılmasına imkan yaradır. Onu da qeyd etməliyik ki, MHD-nin bir və ikiölçülü məsələlərinin həlli
üsulları yaxşı işlənilsə də, üçölçülü praktiki mühüm
məsələlərin hesablamaları nadir hallarda mümkün olur.
MHD bərabərliklərinin həllinin hesablama metodlarından mümkün olanı variasiya və son fərqlər metodlarıdır. Birinci halda məsələnin mahiyyəti kəsilməz
arqumentin funksiyası ilə təsvir olunan kəsilməz mühitin baxılan oblastında onun fərq analoqu ilə əvəz olunmasıdır. Mühitin bu modeli sonlu sayda nöqtələrdə
təyin olunan diskret funksiyaların köməyi ilə verilir.
Nöqtələrin belə çoxluğu fərq toru adlanır. Bu zaman ilkin modelin differensial tənlikləri sonlu – fərq münasibətinə keçir. Nəticədə, sistemin kəsilməz modeli fərq
bərabərliklərinin yığımı – fərq sxemi ilə approksimasiya olunur [5].
Fərq sxemi kəsilməz mühitin əsas xassələrini əks
etdirməlidir. Ona görə də, ilk növbədə sxem üçün ilkin

Cərəyanın 𝚥𝚥⃗ - sıxlığı və yükün ρ həcmi sıxlığı
kəsilməzlik təniliyi ilə əlaqədardır.
Toqquşmalar olmadıqda kəsilməzlik tənliyi
Maksvel (7), (8) bərabərliklərindən alına bilər. (7) –
(10) bərabərliklər sistemi, əksər elektron cihazlarda fiziki prosesləri korrekt şəkildə təsvir etmək üçün, daha
ümumi bərabərliklər sistemi sayılır. Ona görə də, onların tədqiq olunmasının analitik metodları yalnız əlavə
sadələşdirici fərziyyələrlə bir sıra xüsusi hallar üçün
tətbiq oluna bilir [3, 4]. Lakin, son zamanlar yüksək işləmə qabiliyyətinə malik kompüterlərə əsaslanan hesablama texnikasının sürətli inkişafı və bunun nəticəsində hesablama metodlarının geniş tətbiq olunması
MHD məsələlərinin həllində nəzərəçarpacaq uğurların
əldə olunmasına səbəb oldu. İnkişaf etmiş hesablama
metodları analitik metodlara nəzərən böyük universallığa malikdir və əvvəlcədən verilmiş dəqiqliyə malik
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Variasiya metodları daha ümumi şəkildə sonsuzölçülü
xətti fəzada hər hansı funksionalın minimumlaşdırma
məsələsini əvəz edir.

əsas saxlanılma qanunlarının fərq analoqlarının düzgün
olması tələb olunmalıdır. Belə xassələrə malik fərq
sxemləri konservativ sxemlər adlanır. Belə olan halda,
əsas saxlanılma qanunlarını istifadə edərək, müxtəlif
disbalanslardan yaxa qurtarmaq üçün, bir sıra tor münasibətləri daxil edilir. Belə sxemlər tam konservativ
sxemlər adlanır.
Tam konservativ fərq sxemlərinin xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, hadisənin müəyyən fiziki aspektini
əks etdirən differensial tənliklər sisteminin yazılışının
bütün müxtəlif növlərini eyni zamanda approksimasiya
edir. Nəticədə belə sxemlər digər tip sxemlərə nisbətən
kobud torlarda həlli kifayət qədər təhrif edən fiktiv
enerji mənbələri yaratdıqları halda, məsələn, kinetik və
daxili enerjilər arasında münasibətləri düzgün ötürür.

NƏTİCƏ
MHD tənliklər sistemi xətti, özünüqoşma və müəyyən müsbət operatorlu Hilbert fəzasında operator bərabərliyi kimi qəbul edilir. Variasiya metodlarının müasir reallaşması əksər hallarda funksiyaların yalnız seçilmiş torun sonlu özəklərində sıfra bərabər olduğu torlu
metodlar vasitəsi ilə mümkündür. Nəticədə, bərabərliklər sisteminin matrisi seyrəkləşmiş olur ki, bu da ilkin bərabərliklər sisteminin həllinin axtarılması prosesini nəzərəçarpacaq dərəcədə yüngülləşdirir.
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E.A. Kerimov, S.N. Musayeva
HYDRODYNAMIC METHOD FOR ANALYZING THE OPERABILITY
OF ELECTRONIC DEVICES
The processes of diffusion, electrical conductivity, thermal conductivity and thermoelectric phenomena are the
determining values of currents and voltages in electronic devices, so to determine and calculate such physical parameters:
current, voltage, electric and magnetic field strengths, as well as to establish functional dependencies between them, a
hydrodynamic method is proposed.

Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
Процессы - диффузия, электропроводность, термоэлектрические явления, теплопроводность являются определяющими для величин токов и напряжений в электронных приборах. Для определения и вычисления этих физических
параметров: тока, напряжения, напряженностей электрических и магнитных полей, а также установления функциональных зависимостей между ними предложен гидродинамический метод.
Qəbul olunma tarixi: 03.02.2021
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QAMMA KVANTLARLA ŞÜALANMANIN Сu3In5S9 MONOKRİSTALININ
ELEKTRİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
L.H. HƏSƏNOVA, A.Z. ABASOVA
Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı, Z. Xəlilov küç., 23
e-mail: ludmilahasanova@mail.ru
Yeni mürəkkəb Cu3In5S9 monokristalı öz quruluşuna və fotoelektrik xassələrinə görə diqqəti cəlb edir. Layvari quruluşa malik olduğundan elektrik və fotoelektrik xassələri anizotropiyaya malikdir. Qadağan olunmuş zolağının eninə və yüksək
fotohəssaslığına görə tətbiqi cəhətdən əlyerişlidir. Baxılan işdə şüalanmamış və γ-kvantlarla şüalandırılmış Cu3In5S9 kristalında VAX-ları və elektrikkeçiriciliyin temperatur asılılığı öyrənilmiş, lokal səviyyələrin dərinliyi hesablanmış və bu səviyyələrə γ-kvantların təsirinə baxılmışdır.
Açar sözlər: γ-kvantlar, şüalanma, injeksiya cərəyanı, volt-amper xarakteristikası.
PACS:71.20.Nr; 72.20.Fr

Mürəkkəb yarımkeçirici birləşmələrdə nöqtəvi
defektlərin yaranma ehtimalının nəzəri analizi bircins
yarımkeçiricilərə nəzərən, xeyli mürəkkəbdir.
Təcrübələr göstərmişdir ki, ionlaşdırıcı şüaların
təsiri ilə bütün hallarda həm donor, həm də akseptor
mərkəzləri yaranır. Radiasiya defektlərinin sayının ilkin kimyəvi aşqarların konsentrasiyasını xeyli üstələdikdə, yükdaşıyıcıların tarazlıqlı konsentrasiyası və
onunla əlaqədar Fermi səviyyəsi limit qiymətinə yaxınlaşır. Bu limit qiymətlər radiasiya defektləri ilə yaranan sistemlə müəyyən olunur. Şüalanma nəticəsində
atom defektlərinin artımının yaranması, maddənin bir
çox fiziki xassələrinin, elektrik, optik və diğər xassələrinin dəyişməsinə səbəb olur. Ona görə, şüalanma ilə
maddənin xassələrinin və qəfəsin pozulması tipinin və
xarakterinin idarə olunması əlverişli hesab olunur.
Radiasiya defektlərinin enerji səviyyəsinin vəziyyətini öyrənmək üçün müxtəlif üsullardan, o cümlədən
elektrik xassələrinin və Holl effektinin tədqiqindən istifadə olunur.
γ-kvant kristaldan keçdikdə əsasən elektron sistemi ilə qarşılıqlı təsirdə olur, belə ki γ-kvantların qəfəsin atomlarının nüvəsi ilə tutma en kəsiyi elektronlarla
tutma en kəsiyinə nəzərən çox kiçikdir.
Son zamanlar diqqəti cəlb edən mürəkkəb yarımkeçirici birləşmələrdən biri də CuInS2–In2S3 sisteminin araşdırılması nəticəsində alınmış Cu3In5S9 birləşməsidir [1]. Monoklin quruluşa malik olan Cu3In5S9
defektli yarımkeçiricilər qrupuna daxildir və bu kristalda kation qəfəsaltındakı vakansiyalar 25 % təşkil
edir.
Tədqiq olunan kristal ona görə maraq kəsb edir
ki, o n-tip keçiriciliyə malikdir, defekt quruluşlu olduğundan kənar atomların təsirinə məruz qalmır, yəni aşqarlar elektrik cəhətdən qeri-aktiv olur, qadağan olunmuş zolağının eni 1,5 eV,
optik udma əmsalı
α ≥104 sm-1 olduğundan, günəş elementləri yaratmaq
üçün uyğun maddə hesab olunur. Bundan başqa, defektlərin konsentrasiyasının böyük olması, radiasiyaya
davamlılığı da yüksəldir.
Baxılan işdə Cu3In5S9 monokristalının elektrik
xassələrinə γ-kvantlarla şüalanmanın təsirinə baxılmışdır. Aydındır ki, bütün geniş zolaqlı birləşmələr kimi
Cu3In5S9 kristalının da qadağan olunmuş zolağında
müxtəlif xarakterli lokal səviyyələr var və onlar krista131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

lın əksər fiziki xassələrinə ciddi təsir edir.
Cu3In5S9 monokristalı layvarı quruluşa malik olduğundan, ölçmə üçün nümunələr laylardan ülqüclə
qoparılaraq, lazım olan ölçüdə kəsilir. Kontakt materialı olaraq gümüş pastasından istifadə olunur. Şüalandırılmamış və 50 krad γ-kvantlarla şüalandırılmış nümunələrin volt-amper xarakteristikası çıxarılmışdır
(şəkil 1). Şəkildən göründüyü kimi, VAX-da üç oblast
müşahidə olunur: xətti, kvadratik (I-U2) və cərəyanın
kəskin artma (I-U4) oblastı. γ-kvantlarla şüalanmadan
sonra, kritik oblasta çatmazdan əvvəl VAX-da I-Un
asılılığı müşahidə olunur (1,3 – 2,5). Şüalandırılmış
nümunələrin VAX-na görə tarazlıqda olan yükdaşıyıcıların konsentrasiyası n = 1,5·1014sm-3, yürüklüyü
μ = 0,4 m2V-1san-1, lokal səviyyəsinin dərinliyi
EL=0,2eV və konsentrasiyası Nz=7·1012 sm-3 olmuşdur.
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Şəkil 1. Şüalandırılmamış (1) və 50 krad γ-kvantlarla
şüalandırılmış (2) Cu3In5S9 kristalının VAX-ı.
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Cu3In5S9 monokristalının şüalanmadan əvvəl və
şüalandırdıqdan sonra elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığı öyrənilmlşdir. Şəkil 2-də 1 əyrisi şüalanmadan əvvəl, 2 əyrisi isə 50 krad γ-kvantlarla şüalandırılmış nümunələrə 10 V ğərğinlik tətbiq etdikdə,
elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığını göstərir.
Şəkildən görünür ki, 160 – 200 K temperatur intervalında şüalanmamış nümunənin elektrikkeçiriciliyi temperaturdan asılı deyil. Temperatur 160 K-dən aşağı
düşdükdə keçiricilik kəskin azalır, sonra isə artır (şəkil
2, 1 əyrisi). Şüalandırılmış nümunələrdə keçiricilik
200 K-dən aşağı temperaturlarda artmağa başlayır. Şüalandırılmamış nümunələrdə dərinlikləri E1=0,35eV
və E2=0,50 eV olan lokal səviyyələr müşahidə olunmuşdur. Şüalandırıldıqdan sonra E1=0,30 eV olmuş,
E2-nin vəziyyəti isə dəyişməmişdir.

Şəkildə 300 K temperaturdan başlayaraq, şüalandırılmış kristalda keçiriciliyin dəyişməsi dipol tipli əks
adlı yüklərlə yüklənmiş radiasiya defektlərinin parçalanması ilə izah olunur. Parçalanma nəticəsində sərbəst r-mərkəzlər və donorlar yaranır. γ-şüalanma ilə
belə defektlərin yaranması, ilkin defektlərin termik
dissosiasiya yaxud assosiasiya prosesində baş verir.
Bu faktorlar onu göstərir ki, şüalanmadan sonra aşağı
temperaturlarda yükdaşıyıcıların generasiyası, ilkin
defektlərə nəzərən, daha kiçik enerjili səviyyədən
generasiya edir.
Təcrübi nəticələri araşdıraraq, belə qənaətə gəlmək olar ki, Cu3In5S9 monokristalında cərəyankeçirmə
mexanizmi, həcmi yüklərlə məhdudlanmış cərəyanla
izah olunur. n-tip kristallarda metal vakansiyalarda tarazlıqlı keçiricilik göründüyündən belə nəticəyə gəlmək olar ki, şüalanma nəticəsində tarazlıqlı keçiriciliyin artması, kristalda donor mərkəzlərinin konsentrasiyasının dəyişməsi ilə əlaqədardır. γ-şüalanma nəticəsində Frenkel cütləri yaranır, onlar aşqar atomları ilə
qarşılıqlı təsirə girə bilərək dayanıqlı defektlər yarada
bilər. Struktur defektlər əsas yükdaşıyıcılar üçün kiçik
en kəsiyinə, qeyri-əsas yükdaşıyıcılar üçün isə böyük
tutma en kəsiyinə malikdir.
İkiqat injeksiya nəzəriyyəsinə görə [2] baxılan
hal bütün elektronlar arasındakı məsafədə qeyri-əsas
yükdaşıyıcıların nüfuz etməsinə imkan verən gərginliklərdə cərəyanın kəskin artmasına gətirir. Qeyri-əsas
yükdaşıyıcılar struktur defektləri tərəfindən tutulur, bu
da onları əhatə edən potensial çəpəri kiçildir. Belə çəpərlərin olması isə əsas yükdaşıyıcıların yaşama müddətinin böyüməsinə səbəb olur. Defektlərin konsentrasiyasının artması isə aşırma effektinə gətirə bilər.

lgσ, Om-1sm1

-5
-6
-7
2
-8
1

-9
-10
3

4

5
6
7
103/T, (K-1)

Şəkil 2. Sabit gərginlikdə (U=10 V) şüalanmamış və
50 krad γ-kvantlarla şüalandırılmış (2)
Cu3In5S9 kristalının keçiriciliyinin temperatur
asılılığı.
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L.G. Hasanova, A.Z. Abasova
INFLUENCE OF GAMMA RADIATION ON THE ELECTRICAL
PROPERTIES OF Cu3In5S9 SINGLE CRYSTAL
A new complex semiconductor compound Cu3In5S9, attracts attention for its structure and physical properties. The
layered structure leads to anisotropy of electrical and photoelectric properties. This compound is of applied interest due to its
high photosensitivity and the value of the band gap. In this work, the current-voltage characteristics of the temperature
dependence of the electrical conductivity of unirradiated and irradiated with gamma quanta of Cu3In5S9 single crystal are
investigated. The depth of the local levels is calculated and the influence of γ-quanta on these levels is investigated.

Л.Г. Гасанова, А.З. Абасова
ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МОНОКРИСТАЛЛА Cu3In5S9
Новое сложное полупроводниковое соединение Cu3In5S9, привлекает внимание по своей структуре и физическим свойствам. Слоистая структура приводит к анизотропии электрических и фотоэлектрических свойств. Это соединение вызывает прикладной интерес своей высокой фоточувствительностью и величиной ширины запрещенной
зоны. В данной работе исследованы вольт-амперные характеристики, температурная зависимость электропроводности необлученных и облученных гамма-квантами монокристалла Cu3In5S9. Была вычислена глубина залегания локальных уровней, и исследовано влияние γ-квантов на эти уровни.
Qəbul olunma tarixi: 05.02.2021
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LDA(GGA), LDA(GGA)+U METODLARI İLƏ ZnO KRİSTALININ
STRUKTUR VƏ ELEKTRON XASSƏLƏRİNİN
TƏMƏL PRİNSİPLƏRDƏN TƏDQİQİ
V.N. CƏFƏROVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu
H.Cavid pr. 131, АZ-1143, Bakı, Azərbaycan
e-mail: vcafarova@beu.edu.az
Təqdim olunan işdə Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi əsasında Lokal Sıxlıq və Ümumiləşmiş Qradient Yaxınlaşmaları istifadə olunmaqla, Quantum Wise proqram paketi vasitəsilə ZnO primitiv özəyini təşkil edən atomların tarazlıq vəziyyəti təməl prinsiplərdən hesablanmış, buradan qəfəs parametrləri təyin edilmişdir. Birləşmə üçün təməl prinsiplərdən Brillüen zonası üzrə zona quruluşu və hal sıxlığı hesablanmış, qadagan zolağın eni qiymətləndirilmişdir. Qadağan zolağın eninin eksperimental qiymətə uyğun alınması məqsədilə yarıempirik Hubbard U düzəlişindən istifadə olunmuşdur. Təməl prinsiplərdən hesablamalarda elektron-ion qarşılıqlı təsiri FHI psevdopotensialları ilə nəzərə alınmışdır. ZnO-nun zona quruluşu və hal sıxlığı
mənzərəsinə əsasən müəyyən olunmuşdur ki, valent zonasının tavanı və keçirici zonanın minimumu Brillüen zonasının Γ
simmetrik nöqtəsində olub, düzkeçidli birləşmədir.
Açar sözlər: ZnO, qəfəs parametri, zona quruluşu, hal sıxlığı, Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi, Lokal Sıxlıq Yaxınlaşması,
Ümumiləşmiş Qradient Yaxınlaşması
UOT: 538.915

Tədqiqat obyekti olaraq ZnO yarımkeçirici kristalının seçilməsi onun geniş tətbiq imkanları (terapevtik stomatologiya, əczaçılıq, şin, boya, neft emalı sənayesi, şüşə və keramika istehsalı) ilə bağlıdır. ZnO
birləşməsinin istilik tutumu, istilik keçiriciliyi və ərimə temperaturunun yüksək, istidən genişlənmə əmsalının aşağı olması bu maddəni keramika istehsalı üçün
faydalı material edir. Bundan başqa, ZnO kristalı əsasında yeni nəsil müstəvi ekran panellər, şəffaf keçirici
oksidlər, işıq detektorları, işıq saçan və UB yarimkeçirici lazer diodlar və s. düzəldilir.
4
Tədqiq edilən ZnO heksaqonal birləşməsi C 6v
simmetriyasına, P63mc fəza qrupuna malik olub, vürsit strukturda kristallaşır [1]. Belə ki, Zn və O atomlarından hər biri, uyğun olaraq təpələrində O və Zn
atomu olan, düzgün tetraedrin mərkəzində yerləşir.
Əksər II-VI qrup yarımkeçiricilərdə olduğu kimi,
ZnO-nun kristal quruluşu ion rabitəsi (Zn2+–O2−) hesabına yaranır. ZnO -nun kristal quruluşu şəkil 1-də
verilmişdir.

Zeta Polarized (DZP) bazis setləri istifadə olunmaqla,
uyğun olaraq Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [5] və
Perdew-Zunger (PZ) [6] mübadilə korrelyasiya funksionalları tətbiq olunmuşdur. Elektron-ion qarşılıqlı
təsiri normanı qoruyan Fritz-Haber-Institute (FHI) [7]
tam relyativistik ion psevdopotensialları ilə nəzərə
alınmışdır. Əvvəlcə ZnO primitiv özəyini təşkil edən
atomların tarazlıq vəziyyəti təməl prinsiplərdən hesablanmış, buradan kristal quruluş və qəfəs parametrləri təyin edilmişdir. Birləşmə üçün təməl prinsiplərdən Brillüen zonası (BZ) üzrə zona quruluşu və hal
sıxlığı hesablanmış, qadagan zolağın eni qiymətləndirilmişdir. Zona quruluşunun dəqiq hesablamaları
Hubbard U empirik düzəlişi [8] nəzərə alınmaqla təməl prinsiplərdən yerinə yetirilmişdir. Bu metodun
böyük uğurla tətbiq olunması onun sadə şəkildə ifadə
olunması, hesablamanın qısa zamanda yerinə yetirilməsi və eləcə də, Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsində
istifadə olunan funksionalların qeyri-dəqiqliyinin aradan qaldırılması ilə əlaqədardır. BZ üzrə inteqrallama
Monkhorst-Pack sxemi [9] üzrə 7x7x7 k-nöqtə istifadə olunmaqla xüsusi nöqtələr üzrə cəmləmə ilə əvəz
olunmuşdur. Korrelyasiya effektləri Ceperley-AlderPerdew-Zunger [6] sxemi üzrə nəzərə alınmışdır. Baxılan halda kristalın strukturunun optimallaşdırılması
zamanı atomlararası qarşılıqlı təsir qüvvəsinin maksimal qiyməti 0.01 eV/Å, mexaniki gərginlik tenzorunun maksimal qiyməti isə 0.01 eV/Ǻ3-dan kiçik olana qədər, yəni tarazlıq quruluş parametrlərinə gətirilənə qədər optimallaşdırma proseduru davam etdirilmişdir. Dalğa funksiyalarının ayrılışında kinetik enerjinin maksimal qiyməti 150 Ry-i aşmamışdır.
İşdə LDA və GGA tədqiqat metodlarından istifadə etməklə ZnO birləşməsi üçün qəfəs parametrlərinin və qadağan zolağının eninin hesablamaları yerinə yetirilmiş, uyğun olaraq cədvəl 1 və cədvəl 2- də
verilmişdir. Cədvəllərdə müqayisə üçün əldə olunan
digər nəzəri və eksperimental işlərin nəticələri də gətirilmişdir.

Şəkil 1. ZnO-nun kristal quruluşu.

İşdə
Atomistic
ToolKit
(ATK)
(http://quantumwise.com/) program paketi istifadə
olunmaqla, Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi (DFT) [2]
əsasında Lokal Sıxlıq (LDA) [3] və Ümumiləşmiş
Qradient Yaxınlaşmaları (GGA) [4] ilə ZnO heksaqonal kristalının struktur və elektron xassələri tədqiq
edilmişdir. LDA və GGA yaxınlaşmalarında Double
31, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com
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Cədvəl 1.
ZnO birləşməsi üçün LDA və GGA yaxınlaşmaları ilə hesablamalardan alınmış qəfəs
parametrlərinin qiymətləri.
Qəfəs
parametri
a, Å
c, Å
c/a

LDA-PZ
3.276
5.279
1.61

GGA-PBE
3.312
5.322
1.60

Hesablama
GGA-PBE [10]
3.292
5.292
1.60

Eksperiment
[12]
[13]
3.281
3.258
5.256
5.220
1.60
1.60

LDA-PW [11]
3.219
5.197
1.61

Cədvəl 2.
ZnO birləşməsi üçün LDA və GGA metodu ilə hesablamalardan alınmış
qadağan zolağının eninin qiymətləri.
Komputer
kodu
ATK
CASTEP
ATK
CASTEP

Metod
LDA-PZ
LDA-HF
GGA-PBE
GGA-PBE

Kinetik enerji, eV

MP: qrid

3265
340
3265
380

7×7×7
5×5×4
7×7×7
4×4×2

Yuxarıdakı cədvəllərdən göründüyü kimi, ZnO
birləşməsinin qəfəs parametrləri üçün təməl prinsiplərdən LDA (a = 3.276 Å; c = 5.279 Å) və GGA
(a =3.312 Å; c = 5.322 Å) metodları ilə hesablamalardan alınmış nəticələr məlum eksperimental
(eksp.:
a = 3.281 Å; c=5.256 Å [12]; a = 3.258 Å; c = 5.220Å
[13]) və digər nəzəri nəticələrlə çox yaxşı uzlaşır
(cədvəl 1). Lakin, məlum eksperimental nəticələrlə
müqayisədə, LDA və GGA metodları ilə hesablamalardan ZnO-nun qadağan zolağın eni üçün çox kiçik
qiymətlər alınmışdır: LDA ilə 0.7 və GGA ilə 0.67
eV (eksp.: 3.3 [16]; 3.37 [17]).
Ədəbiyyatda ZnO birləşməsinin zona quruluşunun tədqiqinə aid bir çox nəzəri və eksperimental işlərə rast gəlinir. Lakin, əksər nəzəri işlərdə bu birləşmənin qadağan zolağının eni düzgün qiymətləndirilməmişdir. Belə ki, nəzəri tədqiqatlar zamanı ZnO-nun
qadağan zolağının eni məlum eksperimental qiymətdən çox kiçik alınmışdır. Bu isə hesablama metodunun düzgün seçilməməsindən və yerinə yetirilmiş tədqiqatın qeyri-dəqiqliyindən xəbər verir.

Qadağan
zolağın eni, eV
0.7
0.79
0.67
0.74

Ədəbiyyat
Hesablama
[14]
Hesablama
[15]

İşdə ZnO heksaqonal birləşməsi üçün zona quruluşunun dəqiq araşdırılması məqsədilə geniş nəzəri
elmi tədqiqat yerinə yetirilmişdir. Təməl prinsiplərdən ZnO-nun qadağan zolağın eninin dəqiq və məlum
eksperimental nəticələrə uyğun alınması məqsədilə
Hubbard U düzəlişi tətbiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, LDA və GGA metodları istifadə olunmaqla
yarıempirik Hubbard U düzəlişi ilə ZnO üçün hesablanmış zona quruluşuna əsasən qadağan zolağın eni
məlum eksperimental nəticələrə [16, 17] uyğun alınır.
Qadağan zolağın eninin təcrübi nəticələrə uyğun alınması məqsədi ilə istifadə etdiyimiz LDA(GGA)
hesablamalarında Hubbard U düzəlişi 3; 5; 5 eV (5; 4;
4 eV) olmaqla O atomunun 2p, Zn-in uyğun olaraq 3d
və 4s hallarına tətbiq olunmuşdur.
Təməl prinsiplərdən hesablamalardan ZnO üçün
LDA+U və GGA+U yaxınlaşmaları ilə hesablamalardan alınmış qəfəs parametrlərinin qiymətləri və qadağan zolağın eninin nəticələri uyğun olaraq cədvəl 3 və
cədvəl 4.-də gətirilmişdir.

Cədvəl 3.
ZnO birləşməsi üçün LDA+U və GGA+U yaxınlaşmaları ilə hesablamalardan alınmış
qəfəs parametrlərinin qiymətləri.
Metod
GGA-PBE
GGA-PBE
LDA-PZ
LDA-HF

Ud(Zn), eV
5
10
3
10

Us(Zn), eV
4
5
-

Up(O), eV
4
7
5
5.9

Qəfəs sabiti, Å
3.253
5.126
3.052
4.912
3.220
4.986
3.167
5.095

Ədəbiyyat
Hesablama
[15]
Hesablama
[18]

Cədvəl 4.
ZnO birləşməsi üçün LDA+U və GGA+U metodları ilə hesablamalardan alınmış
qadağan zolağının eninin qiymətləri.
Kinetik
MP: qrid
Ud(Zn),
Us(Zn),
Tədqiqat metodu
enerji, eV
eV
eV
ATK,LDA-PZ
3265
7×7×7
3
5
NS, LDA-NC
380
3×3×2
10.5
ATK,GGA-PBE
3265
7×7×7
5
4
VASP, GGA-PBE
500
14×14×10
10
Ultra Bənövşəyi-Görünən (UV-VIS) Spektroskopiya
Rentgen şüaları Spektroskopiyası
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Up(O),
eV
5
7.0
4
7

Qadağan
zolağın eni, eV
3.32
3.34
3.3
3.4
3.37
3.3

Ədəbiyyat

[19]
[15]
Eksp. [17]
Eksp. [16]

V.N. CƏFƏROVA

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, ZnO üçün Hubbard U
düzəlişləri nəzərə alınmaqla Lokal Sıxlıq (LDA,
a=3.220 Å; c= 4.986 Å) və Ümumiləşmiş Qradient
Yaxınlaşmaları (GGA, a=3.253 Å; c= 5.126 Å) ilə hesablanmış qəfəs parametrlərinin qiymətləri məlum
eksperimental qiymətlərlə (a=3.281 Å; c= 5.256 Å
[12]; a=3.258 Å; c= 5.220 Å [13]) müqayisədə bir
qədər kiçik alınmışdır.

ZnO yarımkeçirici kristalı üçün LDA(GGA) və
LDA(GGA)+U metodları ilə təməl prinsiplərdən hesablanmış zona quruluşları (BS) və hal sıxlığı (DOS)
mənzərələri uyğun olaraq şəkil 2 və şəkil 3-də verilmişdir.

Şəkil 2. ZnO üçün LDA-PZ metodu ilə təməl prinsiplərdən hesablanmış zona quruluşu və hal sıxlığı mənzərəsi.

Şəkil 3. ZnO üçün GGA+U metodu ilə təməl prinsiplərdən hesablanmış zona quruluşu və və hal sıxlığı mənzərəsi.

Şəkil 2 və 3-dən göründüyü kimi, LDA+U LDA, GGA, LDA+U və GGA+U metodları tətbiq
(Eg=3.32 eV) və GGA+U (Eg=3.3 eV) metodları ilə olunmaqla FHI ion psevdopotensialı ilə yerinə yetirilyerinə yetirilmiş təməl prinsiplərdən hesablamalardan miş hesablamalardan müəyyən olunmuşdur ki, birləşZnO üçün qadağan zolağın eni məlum eksperimental mənin valent zonasının tavanı və keçirici zonanın dibi
nəticələrlə (Eg=3.37 eV [17]; 3.3 eV [16]) çox yaxşı Г nöqtəsində yerləşir. Bu isə onu göstərir ki, ZnO
uyğunluq təşkil edir.
üçün hesablanmış elektron zona quruluşuna əsasən
Qeyd etmək lazımdır ki, yerinə yetirilmiş hər bir kristalın fundamental udma kənarları düz keçidlərlə
hesablamada əldə olunmuş zonaların dispersiya qanu- formalaşır.
nauyğunluqları kifayət qədər yaxşı alınır. ZnO üçün
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V.N. Jafarova
AB-INITIO STUDY OF BAND STRUCTURE AND DENSITY OF STATES OF ZnO
We present results of theoretical study of the structural and electronic properties of hexagonal semiconductor ZnO. The
structural and electronic properties of bulk ZnO crystal were studied by the DFT method within the Local Density and
General Gradient Approximations using Atomistix ToolKit (ATK) program software. The Perdew-Burke-Erenzhorf (PBE)
and Perdew-Zunger (PZ) exchange-correlation functionals and Double Zeta Polarized (DZP) basis sets are used in ab-initio
calculations. We use Hubbard U semiempirical correction for obtaining of forbidden band width value close to experimental
one for modeling of “ideal” crystal ZnO.

В.Н. Джафарова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ И ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ ZnO
ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ
Представлены результаты теоретических исследований структурных и электронных свойств ZnO. Основные
расчеты выполнены с использованием программного пакета Atomistix Tool Kit (ATK). Для описания структурных и
электронных свойств применялись теория функционала электронной плотности (DFT), приближения Локальной
Плотности и Обобщенное Градиентное приближение для обменно-корреляционных функционалов Perdew-BurkeErenzhorf (PBE) и Perdew-Zunger (PZ). Для получения значения ширины запрещенной зоны, близкого к экспериментальному, при моделировании ”идеального“ кристалла ZnO использовалась Хаббард коррекция.
Qəbul olunma tarixi: 09.02.2021
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MSFD-3NM FOTODİODLARI VƏ LFS SSİNTİLYATORUNUN QAMMA ŞÜALARI
QEYDETMƏ HƏSSASLIĞININ TƏDQİQİ
F.İ. ƏHMƏDOV1,3, A.H. MƏMMƏDLİ1, Q.S. ƏHMƏDOV1,2,3,
Z.Y. SADIQOV1,2,3, A.Z. SADIQOV1,2, M. HOLİK4, E. YİLMAZ5, S. NURİYEV1,2,3
AMEA- AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
2
Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu, Dubna, Rusiya
3
NRYTN-Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan
4
CTU- Eksperimental və Tətbiqi Fizika İnstitutu, Praqa, Çexiya
5
İBU-Nüvə Radiasiya Detektorları Tətbiq və Araşdırma Mərkəzi

1

Email: farid-akhmedov@yandex.ru
Təqdim edilən işdə MSFD-3NM fotodiodu və LFS-3 ssintilyatoru əsasında hazırlanmış detektorun qamma şüaları qeydetmə həssaslığı öyrənilmişdir. Detektorun qamma şüalara həssaslığını yoxlamaq üçün Co-57, Na-22, Eu-152 nöqtəvi
mənbələrindən istifadə edilmişdir. Detektor bloku 14.43keV -1408keV enerji intervalında öz xəttiliyini tam saxladığı müəyyən
edilmiş və minimum qeyd ediləbilən enerji 14.43keV olmuşdur. Detektor blokunun xəttiliyinin saxlaması bir-başa olaraq
MSFD-3NM fotodiodunun yüksək piksel sıxlığı ilə bağlı olmuşdur.
Açar sözlər: mikropikselli selvari fotodiodlar, detektor, ssintilyator, fotodiod
PACS: 85.30.−z; 85.60.Dw

üstünlüklərə malik olmalıdır: işıq çıxışının
30000foton/MeV-dan böyük, parçalanma sabitinin
50nsan kiçik, yüksək sıxlığa malik, buraxılan foton selinin maksimumunun 400nm-550 nm intervalında olması, enerjidən asılı olaraq xəttiliyə malik və bir növ
ionlaşdırıcı şüalanmaya həssas olmasıdır [4-12].
Yuxarıda sadalanan şərtlər daxilində ssintilyator
detektorlarının hazırlanması üçün təqdim edilən işdə
ssintilyator olaraq qeyri-üzvi LFS-3 ssintilyatoru və
selvari foto diod olaraq isə MSFD-3NM fotodiodu istifadə edilmişdir. Hazırlanan detektor blokunun qamma
şüalara həssaslığını yoxlamaq üçün, Co-57, Na-22, Eu152 nöqtəvi mənbələrindən istifadə edilmişdir.

GİRİŞ
Heyger rejimli mikropikselli selvari fotodiodlar
(MSFD) sahəsində qazanılmış uğurlar bu qeydedicilərin əksər təcrübələrdə foto qeydedici kimi geniş oblastda tətbiq olunmasına imkan verir [1-4] . Belə ki,
mikropikselli selvari fotodiodlarından (MSFD) yüksək
enerjilər fizikasında (CMS, ATLAS, ALİCE, NİCA),
tibbdə (PET, gamma camera), fəza tədqiqatlarında
(LİDAR ), spektroskopiya və dozimetriya sahəsində
geniş tətbiq edilir [5-11]. MSFD fotodiodların xüsusi
maraq kəsb edən sahələrindən biri də onların spektroskopik və dozimetrik qurğularında tətbiqidir. Spektroskopik və dozimetrik qurğular əsasən 3 hissədən ibarət
olur: Detektor bloku, elektronik bloklar və çoxkanallı
analizator bloku. Detektor bloku fotoelektron gücləndiricilərdən (FEG) və ssintilyatorlardan ibarətdir [5].
Ssintilyatorlu detektorun üzərinə düşən ionlaşdırıcı şüalar ssintilyatorda udularaq görünən dalğa uzunluğu oblastındakı fotonlara çevrilir və bu fotonların
qəbuledicinin həssas sahəsinə düşərək elektrik siqnalın
formalaşmasına səbəb olur. İonlaşdırıcı şüalanmanın
enerjisindən asılı olaraq yaranan siqnalın amplitudu dəyişir. Ssintilyatorlar əsasında hazırlanan detektorlarda
foton qeydedici kimi fotoelektron gücləndiricilər, dərin
və səthi pikselli MSFD və PIN diodlar geniş tətbiq edilir. Bu sahədə aparılan təcrübələrdə isitfadə edilən fotoqeydedicilər bir sıra xassələrə malik olmalıdır: yuksək
fotonqeydetmə effektivliyinə (25%), yüksək piksel sıxlığına (10000 piksel/mm), yüksək gücləndirmə əmsalına (105), aşağı deşilmə gərginliyinə (100V), aşağı işləmə gərginliyinə (100 V) və aşağı qaranlıq cərəyana
(500nA) malik olmalıdır [ 2-5].
Ssintilyatorlu radiasiya detektorlarının hazırlanmasında üzvi (silben, perterfenil və s.) və qeyri üzvi
(NaI, LFS- Lutetium Fine Silicate, CsI, LaBr3 və s.)
ssintilyatorlar geniş tətbiq edilir. İstifadə edilən ssintilyatorların parametlərindən və həssaslıqlarından asılı
olaraq müxtəlif növ foto qeydedicilər istifadə edilir.
Bununla yanaşı istifadə edilən ssintilyatorlar aşağıdakı
31, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

TƏCRÜBƏ VƏ NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ
Təcrübələrdə Zekotek firmasının istehsal etdiyi
MSFD-3NM fotodiodundan və LFS-3 ssintilyatorundan istifadə edilmişdir. İstifadə edilən MSFD-3NM fotodiodu Malayziyanın MIMOS (Malaysia’s national
Applied Research and Development Centre) mərkəzində (2019) istehsal edilmişdir. İstifadə edilən MSFD3NM fotodiodlarının parametrləri cədvəl 1-də verilmişdir. MSFD-3NM fotodiodları zərbə ilə selvari proses hesabına daxili gücləndirməyə malik olan fotodiodlardır. Bu tip fotodiodların işləmə prinsipi ilə daha
geniş göstərilən işlərdə tanış olmaq olar [ 1, 3, 4, 14 ].
Cədvəl 1.
MAPD-3NM fotodiodunun parametrləri.
İstehsal edən firma
Aktiv sahəsi
Piksel addımı/diameter
Ümumi piksel sayı
Həndəsi faktor
Gücləndirmə
İşləmə gərginliyi
Tutum
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3.7mm3.7mm
10mkm/7mkm
136900 piksel
100%
105
73-74.5 V
202 pF
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Təcrübədə istifadə edilən LFS ssintilyatorunun ölçüsü 3mm3mm10mm , sönmə müddəti 35 nsan, kristalın sıxlığı 7.34 q/sm³, emissiya spektrinin maksimal
dalğa uzunluğu 435 nm və işıq çıxışı 35000 foton/MeV
olmuşdur [4]. LSF-3 ssintilyatorunun MSFD-3NM fotodiodun birləşən tərəfindən başqa digər tərəfləri ağ nazik teflon təbəqəsi ilə sarınmışdır. LSF-3 ssintilyatoru
MSFD-3NM fotodioduna şəffaf optik ötürücü ilə birləşdirilmişdir.
Detektor blokundan alınan siqnalların işlənməsi
üçün MAPD Spectrig modulundan istifadə edilmişdir.
MAPD Spectrig modulu 2019-cu ildə Radiasiya Problemləri İnstitutu və Çexiyanın Eksperimental və Tətbiq
Fizika İnstitutu arasında mövcud əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmışdır [15]. Təcrübələr 23 C temperaturda aparılmışdır. Ölçmələr zamanı MSFD-3NM fotodioduna 74.5V gərginlik tətbiq edilmişdir. Nöqtəvi qamma
radiasiya mənbəsi olaraq Co-57, Na-22 və Eu-152 izotoplarından istifadə edilmişdir. Qamma mənbələri LFS3 ssintilyatorunun səthindən 1sm məsafədə yerləşdirilmişdir. Aparılan təcrübələrdən Co-57 mənbəsindən
buraxılan qamma şüaların qeyd edilməsi zamanı dəyi-

şən gücləndiricinin gücləndirməsi 35 dB və Na-22 və
Eu-152 təcrübələrində isə dəyişən gücləndiricinin gücləndirməsi 25 dB seçilmişdir.
Şəkil 1-də Co-57 mənbəsinin buraxdığı qamma
şüalarının amplitud paylanma spektri qurulmuşdur. Co57 mənbəsi enerjiləri 122keV və 14,43keV olan müxtəlif qamma və x-ray şüaları buraxır. Co-57 mənbəsinin buraxdığı 122keV enerjili qamma şüasının foto piki
(300-cu kanal), Kompton səpilməsi və səpilmədə iştirak edib enerjisini tam itirməyən ssintilyatoru tərk edən
elektron və ya qamma şüası nəticəsində yaranan hadisələr aşağı enerji oblastında müşahidə edilmişdir
(112-220-ci kanal) . Xüsusi maraq kəsb edən pik 28-cı
kanalda müşahidə edilmişdir. Bu pikin 14.43keV enerjili x -ray şualanması olmağını yoxlamaq üçün mənbə
ilə detektor arasına 2mm qalınlıqlı mis təbəqə yerləşdirilmişdir. Spektrdən göründüyü kimi mis təbəqə qoyulduqda 28-ci kanalda hadisələr müşahidə edilməmişdir.
Bu isə, məhz bu siqnalın 14.43keV enerjili x-ray şüalanması olduğunun göstəricisidir. Beləliklə, 14.43keV
və 122keV enerjili şüalanma üçün enerji ayırd etməsi
55.73 % və 23.69% alınmışdır.

Şəkil 1.Co-57 mənbəsinin buraxdığı qamma şüalarının amplitud paylanma spektri.

Şəkil 2.Na-22 və Eu-152 mənbəsinin buraxdığı qamma şüalarının amplitud paylanma spektri.

Şəkil 2-də Na-22 və Eu-152 izotopundan buraxılan qamma şüalarının amplitud paylanma spektri verilmişdir. Na-22 mənbəsindən buraxılan 511keV enerjili

qamma şüalarının foto piki və enerjisi 1.27MeV olan
anhilyasiya piki spektrdə müşahidə edilir. Qeyd edilən
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qamma şüaları üçün 511keV və 1.27MeV enerjili şüalanma üçün enerji ayırd etməsi 12.4 % və 8.24% alınmışdır. Şəkil 2-də Eu-152 mənbəsinin buraxdığı 8
qamma şüaların xətti müşahidə edilmişdir: 32keV,
122keV, 245keV, 345keV, 779keV, 964keV, 1112keV
və 1435.8keV. Qeydedilən qamma şüaları üçün enerji
ayırdetməsi 44.25% (34keV), 23.7% (122keV),
16.56% (245keV), 14.33% (345keV) və 6.95%
(1408keV) alınmışdır.

qamma şüasının enerjisindən asılılığı qurulmuşdur. Burada E-qamma şüasının enerjisidir və R-foto pikə uyğun gələn enerji ayırdetməsidir.
Beləliklə, qeyd edilən qamma şüalarının amplitud
paylanasından istifadə edərək, MSFD-3NM+LFS
ssintilyatorundan ibarət detektor blokunun xəttiliyi qurulmuşdur (şəkil 4). Alınan asılılıqdan göründüyü kimi,
detektor bloku öz xəttiliyini 1408keV enerji intervalına
kimi tam saxlayır və aşağıdakı qanuna uyğunluqla
dəyişir:

E(keV)= -15.25+ADC2.6787
Burada E-qamma şüasının enerjisi (keV) və ADC- detektorla qeydedilən qamma şüasına uyğun gələn siqnalın amplitududur.
Beləliklə LFS-3 ssintilyator + MSFD-3NM əsasında hazırlanmış detektor blokunun öz xəttiliyin
14.43keV-1408keV enerji intervalında öz xəttiliyini
tam saxladığı müəyyən edilmişdir. Bu xətti asılılıqdan
naməlum radioizotopların yaydığı qamma şüasının
enerjisi təyin edilir. “MSFD-3NM + LFS-3” detektor
bloku, MSFD fotodiodun yüksək piksel sıxlığı səbəbindən böyük enerji intervalında xətti asılılıq nümayiş etdirir. Fotoelektronların enerjiyə görə paylanmasının
qamma şüasının enerjisindən asılılığı 55% -dən 6.95 %ə qədər dəyişmişdir.

Şəkil 3. MSFD-3NM+ LFS ssintilyatorundan ibarət
detektor bloku ilə alınmış enerji ayırd
etməsinin qamma şüasının enerjisindən asılığı.

NƏTİCƏLƏR
Aparılan təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yeni hazırlanmış MSFD-3NM və LFS-3 ssintilyatoru əsasında hazırlanmış detektorlar qeyd edilən
siqnalın amplitudu enerjidən asılı olaraq xətti qanunla
dəyişir: E(keV)= -15.25+ADC*2.6787. Detektor bloku
geniş enerji intervalında öz xəttiliyini tam saxladığı
müəyyən edilmişdir. Xəttiliyin saxlanması MSFD3NM fotodiodlarında toplam piksellərinin sayının
136900 olması ilə bağlı olmuşdur. Detektor bloku vasitəsi ilə minimum qeyd edilə bilən enerji 14.43keV olmuşdur.
Alınan nəticələr göstərmişdir ki, MSFD-3NM və
LFS-3 ssintilyatoru əsasında hazırlanmış detektorlar
dozimetriya və spektroskopiya sahəsində uğurla tətbiq
oluna bilər.
Aparılan işlər Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondunun
№ EİF-BGM - 5 - AZTURK - 1/2018 - 2/01/1 -M-01
nömrəli qrant layihəsi çərçivəsində yerinə yetirilmişdir.

Şəkil4. LFS-3 ssintilyator + MSFD-3NM əsasında
hazırlanmış detektorun kalibrləmə əyrisi.

Şəkil 3-də MSFD-3NM+ LFS sisintilyatorundan
ibarət detektor bloku ilə alınmış enerji ayırd etməsinin
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F.I. Ahmadov, G.S. Ahmadov, Z.Y. Sadygov, A.Z. Sadigov, A.H. Mammadli, M. Holik,
E. Yilmaz, S. Nuryev
INVESTIGATION OF THE DETECTION SENSITIVITY OF GAMMA RAYS BY MSFD-3NM
PHOTODIODESAND LFS SCINTILLATOR
The paper presents the results of research of detection sensitivity of gamma radiation detector developed on the basis of LFS-3 scintillator
and photodiode MSFD-3NM. The point sources of Co-57, Na-22 and Eu-152 are used as sources of gamma radiation. It is determined that the
detector totally keeps its linearity in the energy range 14.43–1408 keV, where the minimum recorded energy is 14.43 keV. It is revealed that
the reason for the keeping of such linearity is associated with the high pixel density of the MSFD-3NM photodiode.

Ф.И. Ахмедов, A.Г. Мамедли, Г.С. Ахмедов, З.Я. Садыгов, А.З. Садыгов,
М. Холик, Э. Йылмаз, С. Нурьев
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ГАММА- ИЗЛУЧЕНИЙ
MSFD-3NM ФОТОДИОДОМ И LFS СЦИНТИЛЛЯТОРОМ
В работе представлены результаты исследования чувствительности регистрации гамма-излучений разработанного детектора на основе LFS-3 сцинтиллятора и фотодиода MSFD-3NM. В качестве источников гамма-излучений
использовались точечные источники Co-57, Na-22 и Eu-152. Было определено, что детекторный блок полностью
сохраняет свою линейность в диапазоне энергий 14,43-1408 кэВ, где минимальная зарегистрированная энергия составила 14,43 кэВ. Выявлено, что причина сохранения такой линейности связана с высокой плотностью пикселей фотодиода MSFD-3NM.
Qəbul olunma tarixi: 15.02.2021
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Bi2Se3 VƏ Bi2Se3<Cu> OPTİK XASSƏLƏRİ
Ş.K. QUDAVASOV1,2, N.A. ABDULLAYEV1,3, C.N. CƏLİLLİ1,
Y.A. ABDULLAYEV1, Z.İ. BƏDƏLOVA1, İ.A. MƏMMƏDOVA1
1Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu,
AZ1143 Bakı, H.Cavid pr., 131
2
Fransız-Azərbaycan Universiteti, AZ1010, Bakı, Nizami küç., 183
3Bakı Dövlət Universiteti, AZ1148, Bakı, Z.Xəlilova küç., 23
e-mail: shamilkamal1989@gmail.com
Dar zolaqlı Bi2Se3 klassik 3D topoloji izolyator və geniş tədqiq olunan termoelektrik materialdır. Bu işdə spektroskopik
ellipsometriya yanaşmalarından istifadə edərək Bi2Se3 və Bi2Se3<Cu>-un optik xassələri (foton enerjisi 0,7 eV-dən 6,5 eVdək) və düz keçidlərin enerjiləri müəyyənləşdirilmişdir. Cody-Lorens və Lorens optik ossilyatorlarının köməyi ilə dispersiya
asılılığı eksperimental nəticələri ilə uzlaşdırılmışdır. Beləliklə, Bi2Se3 və Bi2Se3<Cu> üçün maksimum udulmanın 1.900 eV və
1.949 eV keçidlərinə uyğun olduğu müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: spektral ellipsometriya, ellipsometrik bucaqlar, foton enerjisi, elliptik qütbləşmə, əks əmsalları, spektral xətt,
ossilyator
PACS: 78.20.-e, 78.20.Ci

ilə əlaqəli olan ellipsometriyanın əsas tənliyi və eliptik
olaraq qütbləşmiş işığın p və s komponentləri üçün
Frinel əks əmsallarının rp və rs-nin kompleks dəyərləri
[5] şəklində yazılmışdır:

GİRİŞ
Son vaxtlar topoloji xüsusiyyətlərin aşkarlanması
nəticəsində tetradimit tipli strukturlara maraq artmışdır.
Topoloji xüsusiyyətlərə əlavə olaraq bu tip strukturlar
geniş tədqiq olunan termoelektrik materiallardır. Optik
xüsusiyyətlərin araşdırılması bu strukturlarda baş verən
əsas fiziki proseslərin daha ətraflı başa düşülməsi üçün
lazımdır. Yük daşıyıcılarının yüksək konsentrasiyası
səbəbindən (təxminən 1017 ~ 1019sm-3) qadağan olunmuş zolağın enini eksperimental və nəzəri olaraq öyrənmək hələ də çətindir. Yük daşıyıcılarının konsentrasiyasının yüksək olması Burştein-Moss effektinə səbəb
olur. Buna görə də, uzaq infraqırmızı spektrdə sərbəst
elektronlar tərəfindən güclü udulma olduğundan qadağan olunmuş zolağı təyin etmək çətindir. Eyni zamanda, energetik zolağın quruluşunun qiymətləndirilməsində müəyyən uğurlar var [1]. Bu strukturların günəş
hüceyrələrinə tətbiqi xüsusi maraq doğura bilər. Günəş
hüceyrəsi tərəfindən udulan günəş işığının çox hissəsi
istilik artımına sərf olunduğundan, bu strukturların termoelektrik təsirləri istiliyi elektrik enerjisinə çevirmək
üçün istifadə edilə bilər [2]. Aşağıda göstərildiyi kimi
bu quruluşların udulmasının əsas hissəsi günəş intensivliyinin zirvəsi ilə üst-üstə düşür [3]. Məsələn, silikon
üçün əsas keçid enerjisi 3.354 eV günəş intensivliyinin
kənarına düşür [4].

𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛹𝛹 )𝑒𝑒 𝑖𝑖Δ =

𝑟𝑟𝑠𝑠

(1)

Dispersiya nisbətləri Complete EASE mühitində
simulyasiya edilmişdir. Optik keçidlər əsasən Lorens
spektral xəttinin formasına uyğundur, buna görə də,
dispersiya əlaqəsi olaraq Lorens ossilyatoru istifadə
edilmişdir:

𝐿𝐿(𝐸𝐸) = 𝐸𝐸

𝑛𝑛

𝐴𝐴ΓEn
2 −𝐸𝐸 2 +𝑖𝑖Γ𝐸𝐸

(2)

A - amplitud, Γ- genişlənmə, En - kritik nöqtənin enerjisi, E - fotonun enerjisidir. Cody-Lorens ossilyatoru
qadağan olunmuş zonanın ölçüsünü nəzərə alan Lorens
ossilyatorunun bir formasıdır. Simulyasiyaların və təcrübələrin uzlaşması orta kvadrat səhvindən istifadə edərək qiymətləndirilmişdir. Orta kvadrat səhvin 20-dən az
olduqda simulyasiya etibarlı sayılır.
Simulyasiya üçün bir Cody-Lorents ossilyatoru və
üç Lorens ossilyatoru istifadə edilmişdir. Hər iki
quruluş üçün Bi2Se3 və Bi2Se3<Cu> təcrübə ilə yaxın
uyğunluq əldə edildi, ortalama kvadrat səhvləri
müvafiq olaraq 9.5 və 11.3-dir (şəkil 1).
Bi2Se3 və Bi2Se3<Cu> üçün təcrübədən alınan dielektrik funksiyaların qrafikləri şəkil 2-də göstərilmişdir. Kritik nöqtələr səviyyələrin keçid sıxlığı ilə əlaqəli
olan dielektrik funksiyanın xəyali hissəsində göstərilir
(şəkil 2a). Pik hər iki quruluş üçün En + 3 kritik nöqtəsinə
düşür.

TƏCRÜBƏ VƏ NƏTİCƏLƏRİN MÜBAHİSƏSİ
Tədqiqat M-2000 DI (J.A. WoollamCo, Inc.)
spektroskopik ellipsometrdə aparılmışdır. Ellipsometrik parametrlər Ψ və Δ-nin foton enerjisindən spektral
asılılığı 0,7-6,5 eV foton enerjisi aralığında, 50 meV
addım ilə, düşmə bucaqlarının 60°-75° aralığında, 5°
addım ilə alınmışdır. Ellipsometrik parametrlər Δ və Ψ
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Şəkil 1. Ellipsometrik bucaqların Ψ və Δ təcrübəsi (qatı xətt) və simulyasiyası (nöqtəli xətt): a) Bi2Se3, b) Bi2Se3<Cu>.

Şəkil 2. Bi2Se3 üçün dielektrik funksiyanın həqiqi (a) və xəyali (b) hissələri.

Şəkil 3. Bi2Se3<Cu> üçün dielektrik funksiyanın həqiqi (a) və (b) xəyali hissələri.
Cədvəl 1.
Bi2Se3 və Bi2Se3<Cu>-un kritik nöqtələri
Nümunə

Kritik nöqtələrin tərtibi

Kritik nöqtə enerjisi, eV

Eni, eV

Bi2Se3

En
En+1

1.013
1.343

0.6164
0.2581

En+2
En+3

1.656
1.900

1.6450
0.4000

En
En+1
En+2
En+3

1.012
1.350
1.774
1.949

1.7230
0.2971
0.3423
0.4439

Bi2Se3:Cu
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Cədvəl 1 tapılan kritik nöqtələri göstərir. Misin
tətbiqi kritik nöqtələrin ultrabənövşəyi bölgəyə doğru
dəyişməsinə gətirib çıxarır. En nöqtəsi dəyişmir, En + 1
nöqtəsi 7 meV, En + 2 nöqtəsi 118 meV dəyişir. En + 3
kritik nöqtəsi Bi2Se3 və Bi2Se3<Cu> üçün uyğun olaraq
1.900 eV və 1.949 eV-yə bərabərdir, enerji 49 meV
miqdarında dəyişmişdir. Hər iki quruluş üçün dispersiyanı simulyasiya edərkən qadağan olunmuş zolağın
eni 0,706 eV, həqiqi qadağan olan zolaq isə 0,1-0,3 eV
aralığında qiymətləndirilir [1]. Bu kəmiyyətin M0 tipli
kritik nöqtənin spin-orbit parçalanmasına uyğun olduğu istisna edilmir [6].

enerjiləri ilk dəfə qiymətləndirilmişdir. Mis aşqarı
əlavə edildikdə kritik nöqtələrin spektri ultrabənövşəyi
bölgəyə doğru dəyişməsi müşahidə olunur.
Maraqlıdır ki, icazə olunan bütün əsas keçidlər
günəşin spektral intensivliyinin əsas hissəsinə 1 ilə 3
eV arasında düşür [3]. Beləliklə, bu nəticələr yüksək
səmərəli günəş panellərinin düzəldilməsi üçün səmərəli
ola bilər.
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyə dəstəyi
ilə həyata keçirilmişdir (Qrant № EIF-BGM-3-BRFTF2+/2017-15/02/1 və № EIF/MQM/Elm-Tehsil-1-20161(26)-71/16/1-M-01).
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Bi2Se3 И Bi2Se3<Cu>
В данной работе методами спектроскопической эллипсометрии получены мнимые и действительные части
диэлектрической функции монокристаллов Bi2Se3 и Bi2Se3<Cu> в диапазоне энергий фотонов от 0,7 эВ до 6,5 эВ,
определены энергии разрешенных прямых переходов. С помощью оптических осцилляторов Коди-Лоренца и
Лоренца, дисперсионное соотношение приведено в соответствие с экспериментальными данными. Также определено
что, максимальное поглощение соответствуют переходам в 1,900 эВ и 1,949 эВ для Bi2Se3 и Bi2Se3<Cu> соответственно.

Sh.K. Qudavasov, N.A. Abdullayev, J.N. Jalilli, Y.A. Abdullayev, Z.I. Badalova, I.A. Mammadova
OPTICAL PROPERTIES OF Bi2Se3 AND Bi2Se3<Cu>
In this work, by spectroscopic ellipsometry the imaginary and real parts of the dielectric function of Bi2Se3 and
Bi2Se3<Cu> single crystals were obtained in the photon energy range from 0.7 eV to 6.5 eV, and were determined the energies
of allowed direct transitions. By the help of Cody-Lorentz and Lorentz optical oscillators, the dispersion relation is adjusted in
conformity with the experimental data. It was also determined that the maximum absorption corresponds to the transitions at
1.900 eV and 1.949 eV for Bi2Se3 and Bi2Se3<Cu>, respectively.
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SONLU TEMPERATURDA HƏYƏCANLAŞMIŞ VEKTOR MEZON VƏ
BARİONLARIN MİNİMAL QARŞILIQLI TƏSİR SABİTİ
N. Ə. NƏSİBOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu,
AZ1143, H.Cavid küç.131, Bakı, Azərbaycan
n.nesibli88@gmail.com
Bu məqalədə həyəcanlaşmış halda olan 𝜌 vektor mezonun həyəcanlaşmış halda olan barionlarla, eyni zamanda müqayisə
(0)𝑛𝑚
üçün həyəcanlaşmamış halda olan barionların da profil funksiyası nəzərə alınmaqla 𝑔𝜌𝐵𝐵 (𝑇) , minimal qarşılıqlı təsir sabitinin
temperaturdan asılılığına AdS/KXD yumşaq modelində baxılmışdır. Həyəcanlanmış vektor mezon minimal qarşılıqlı təsir sabitinin
temperaturdan asılılığı təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: AdS/KSN duallığı, yumşaq divar modeli, vektormezon, güclü qarşılıqlı təsir sabiti.
PACS:11.25. Tq.11.25.Wx. 13.75.Lb

güclü qarşılıqlı təsirdə olan kvark-qlüon plazmanın öyrənilməsi məsələlərinə, o cümlədən sonlu temperatur halında hadronların güclü qarşılıqlı təsir sabitlərinin və
form-faktorlarının temperatur asılılıqlarının öyrənilməsində uğurla tətbiq edilir [9, 10].
Sonlu temperaturda  mezon - barion üçün minimal
kalibrləşmə qarşılıqlı təsir sabitinin temperatur asılılığını
AdS/KXD-nin yumşaq divar modeli çərçivəsində
qurmaq məqsədilə biz “MATEMATİCA” proqramından
istifadə etmişik.

1. GİRİŞ.
Elementar zərrəciklərin qarşılıqlı təsir sabitləri və
form-faktorlarının tədqiqi bugünkü nəzəri fizikanın qarşısında duran mühüm məsələlərdəndir. Müasir
AdS/KXD modelləri AdS/KSN uyğunluğu prinsipinə
əsaslanır və bu kəmiyyətlərin hesablanmasında çox
effektli metod hesab olunur.
Holoqrafik duallıq prinsipi adlanan bu nəzəriyyədə
simlər nəzəriyyəsi d-ölçülü fəzada kalibrləşmə nəzəriyyəsi ilə (d+1)- ölçülü fəzada qravitasiya nəzəriyyəsi arasında əlaqə yaradır və nəzəri fizikanın müxtəlif sahələrinə uğurla tətbiq edilir. AdS/KSN uyğunluğu prinsipi kalibrləşmə nəzəriyyəsi tərəfdən maksimal supersimmetrik
Yang-Mills nəzəriyyəsi ilə, qravitasiya nəzəriyyəsi tərəfdən isə xüsusi on ölçülü AdS5S5 fəzasında simlər nəzəriyyəsini əlaqələndirir [1-8].
Kvant sahə nəzəriyyəsindən fərqli olaraq AdS/KSN
uyğunluğu prinsipinə əsaslanan AdS/KXD modelləri,
güclü qarşılıqlı təsir məsələlərinin həllindəki ötürülən
enerji-impuls oblastına məhdudiyyət qoyulmadan
istifadəyə imkan verir. Eyni zamanda, sonlu temperaturda hadron xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi erkən kainatın meydana gəlməsini, təkamülünü daha dərindən başa düşməyə imkan verdiyi üçün, AdS/KXD modelləri

𝑓(𝑧, 𝑇)𝑒 2𝐴(𝑧)
0
√|𝑔| = √||
0
0
0

0
− 𝑒 2𝐴(𝑧)
0
0
0

2. SONLU TEMPERATURDA HƏYƏCANLAŞMIŞ
VEKTOR MEZON İLƏ HƏYƏCANLAŞMIŞ VƏ
ƏSAS HALDA OLAN BARİONLARIN MİNİMAL
QARŞILIQLI TƏSİRİ
AdS fəzasının daxilində sonlu temperaturda barionların vektor sahə ilə qarşılıqlı təsiri vektor sahənin
spinor sahələr ilə qarşılıqlı təsirinə [11] analoji olaraq
aşağıdakı şəkildə yazılır:

𝑆 = ∫ 𝑑 4 𝑥 𝑑𝑧 𝑒 −Ф(𝑧,
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√𝑔 ℒ𝑞/𝑡 .

(1)

Sonlu temperatur halında AdS fəzasının metrikasının
determinantı aşağıdakı şəkildə təyin edilir:

0
0
− 𝑒 2𝐴(𝑧)
0
0

Burada A(z)=logR/z), R AdS fəzasının radiusudur. Termal faktor f(z, T) = z4/H4, H hadisə üfüqünün vəziyyətidir
və Havkinq temperaturu ilə T=1/H kimi əlaqəlidir.
Eksponensial faktor isə inteqralı infraqırmızı sərhəddə
sonlu edir.
 (z, T) sonlu temperatura uyğun dilaton sahəsi

Ф(𝑧, 𝑇) = 𝐾 2 (𝑇)𝑧 2

𝑇)

0
0
0
𝑒 2𝐴(𝑧)
0

0
0
|
0
|
0
− 1/𝑓(𝑧, 𝑇)𝑒 2𝐴(𝑧)

(2)

Kimi təyin olunur[9].

𝛥𝑇 = −

𝑁𝑓2 𝑇 2 −𝑇 2
12𝑁𝑓 𝐹2

𝑁𝑓2 𝑇 4 −𝑇 4

− 144𝑁2 𝐹4

𝐾 2 (𝑇) = 𝑘 ∗ (1 + 𝛥𝑇 )

(4)

𝑓

(5)

burada, F kiral limitdə mezon şüalanma sabiti sonlu temperatur üçün hesablanmışdır [11], Nf isə kvark rayihə
parametridir [12].

(3)
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Bildiyimiz kimi, qarşılıqlı təsir Laqranjianı iki həd(0)
dən ibarətdir ki, bunlardan biri ℒ𝜌𝐵𝐵 minimal kalibrləşmə
qarşılıqlı təsir Laqranjianıdır.
Beləliklə, vektor sahənin fermion cərəyanları ilə
minimal kalibrləşmə qarşılıqlı təsir hədləri aşağıdakı şəkildə təyin edilir[13]
(0)

ℒ𝜌𝑁𝑁 = 𝐵̅1 𝑒𝐴𝑀 𝛤 𝐴 𝑉𝑀 𝐵1 + 𝐵̅2 𝑒𝐴𝑀 𝛤 𝐴 𝑉𝑀

1

𝐴
𝐴
keçid veylbeyni olub, 𝑒𝑀
= 𝜂𝑀
şəklində təyin olunur. 
𝑧
A
isə 5-ölçülü Dirak matrisləri olub, 𝛤 𝐴 = (𝛾 𝜇 , −𝑖𝛾 5 )
şəklində təyin olunur. 𝑉𝑀 -isə vector sahəni göstərir.
Lagranjianın ifadəsini təsirin ifadəsində nəzərə alıb
FL,R profil funksiyaları üçün ifadələri Furye çevirməsi
vasitəsilə impuls fəzasında inteqral şəklində yazmaqla,
həmçinin vektor sahənin V(z,T) profil funksiyası vasitəsilə ifadə olunduğunu nəzərə almaqla, AdS/KSN uyğunluğu düsturuna əsasən Lagranjian bu qarşılıqlı təsir üçün
aşağıdakı inteqral şəklini alır:

(6)

burada, B1 və B2 uyğun olaraq 5-ölçülü Dirak
fermion sahələridir. 𝑒𝐴𝑀 əyrixətli fəzadan düzxətli fəzaya
∞ 𝑑𝑧

(0)𝑛𝑚
𝑔𝜌𝐵𝐵 (𝑇) = ∫0

𝑧2

𝑒 −Ф(𝑧,

𝑇)

(𝑛)∗
(𝑚)
(𝑛)∗
(𝑚)
𝑉0 (𝑧, 𝑇) (𝐹1𝐿 (𝑧, 𝑇)𝐹1𝐿 (𝑧, 𝑇) + 𝐹2𝐿 (𝑧, 𝑇)𝐹2𝐿 (𝑧, 𝑇)) . (7)

Sonlu temperaturda həyəcanlaşmış hal üçün  mezonun profil funksiyası temperatursuz hala uyğun olaraq [13]
aşağıdakı şəkildə tapılır:
(1)

𝑉0 (𝑧, 𝑇) = 𝐾(𝑇)𝑧 2 √2𝐿1 (𝐾 2 (𝑇)𝑧 2 ). (8)
Sonlu temperaturdakı sağ və sol həyəcanlaşmış barion profil funksiyalarını isə (9) tənliyi ifadə edir.
(𝑚𝐿)

𝑛 (𝑧,
𝐹1𝐿
𝑇) = 𝐾 𝑚𝐿+1 (𝑇)𝑧 𝑚𝐿+1/2 √2Г(𝑛 + 1)/Г(𝑛 + 𝑚𝐿 + 1) × 𝐿1

(𝐾 2 (𝑇)𝑧 2 ),

(9)

(𝑛)
(𝑚𝑅)
𝐹1𝑅 (𝑧, 𝑇) = 𝐾 𝑚𝑅+1 (𝑇)𝑧 𝑚𝑅+1/2 √2Г(𝑛 + 1)/Г(𝑛 + 𝑚𝐿 + 1) × 𝐿1 (𝐾 2 (𝑇)𝑧 2 )

(10)

∞

isə sonlu temperaturdakı barionların həyəcanlanmış
profil funksiyalarıdır.
Burada

∫ 𝑑𝑧

𝑒 −𝐾

∞

𝑚𝑅 = 𝑁 + 𝐿 − 2

∫ 𝑑𝑧

N=3 və L=0 uyğun olaraq barionlar üçün parton sayı və orbital bucaq momentidir. n, m indeksləri isə sonlu
temperatur limitindəki barionların həyəcanlaşma halını
göstərir .
Bu funksiyalar üçün yekun həll Lager polinomu
vasitəsilə ifadə olunur və profil funksiyaları normallaşma
şərtini ödəyir.

0

𝑛
𝑚
𝐹1𝐿
(𝑧, 𝑇)𝐹1𝐿
(𝑧, 𝑇) = 𝛿𝑛𝑚

𝑧2

0

𝑚𝐿 = 𝑁 + 𝐿 − 1

2 (𝑇)𝑧 2 /2

(10)

𝑒

−𝐾2 (𝑇)𝑧 2 /2

𝑧2

𝑛
𝑚
𝐹1𝐿
(𝑧, 𝑇)𝐹1𝐿
(𝑧, 𝑇) = 𝛿𝑛𝑚

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝐹1𝐿
(𝑧, 𝑇) = 𝐹2𝑅
(𝑧, 𝑇)və𝐹2𝐿
(𝑧, 𝑇) = 𝐹1𝑅
(𝑧, 𝑇)
ödəyir.
Sonlu temperatur halında hadron kütlə spektri
aşağıdakı kimi təyin olunur:

𝑀 = 𝑀2 (0)(1 + 𝛥𝑇 ) + (6𝑛 − 1)(𝑛 + 𝑚 + 1)

𝜋4𝑇4
𝑘2

burada, M2(0) sıfır temperatur halına uyğun kütlə spektridir.

(0)𝑛𝑚

Şəkil 1. Həyəcanlanmış mezonla, həyəcanlanmış halda olan barionların qarşılıqlı təsir sabitinin 𝑔𝜌𝐵𝐵 (𝑇) temperaturdan
asılılığı göstərilmişdir. 𝑁𝑓 = 4, 𝐹 = 140 𝑀𝐸𝑉, 𝑛 = 1, 𝑘 = 383.
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Şəkil 1-dən göründüyü kimi, qrafik müsbət oblastda yerləşir və temperaturun artması ilə azalır və nəhayət temperaturun T= 0.20 MeV qiymətində sıfıra yaxınlaşır.

(0)𝑛𝑚

Şəkil 2. Həyəcanlanmış mezonla, əsas halda olan barionların qarşılıqlı təsir sabitinin 𝑔𝜌𝐵𝐵 (𝑇) temperaturdan asılılığı gös
tərilmişdir. 𝑁𝑓 = 4, 𝐹 = 140 𝑀𝐸𝑉, 𝑛 = 1, 𝑘 = 383.

Göründüyü kimi, qrafik müsbət oblastda yerləşir və
temperaturun artması ilə azalır, nəhayət temperaturun
T=0.20MeV qiymətində sıfra yaxınlaşır.

temperaturuna yaxın temperaturda, yəni T=221MeV
temperaturda sıfra yaxınlaşır. Yəni, o temperatura qədər
zərrəciklər qarşılıqlı təsirdə olur. O temperaturdan yuxarı
temperaturda qrafikin sonsuzluğa getməsi isə, barionların tamamilə dağılıb, qvark-qlüon plazma halının yarandığı, qarşılıqlı təsirlərin olmadığı mühiti göstərir.

3. NƏTİCƏ
Beləliklə, həyəcanlı halda olan və əsas halda olan
barionların qarşılıqlı təsir sabitlərinin temperaturdan asılılığını qurmaqla müəyyən etdik ki, hər iki sabit Havkinq
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VON ROOS KİNETİK ENERJİ OPERATORUNUN TƏSİRİ ALTINDA OLAN
POTENSİAL QUTUVARİ KVANT HARMONİK OSSİLYATORUNUN
DƏQİQ HƏLLİ
E.İ. CƏFƏROV, A.M. MƏMMƏDOVA və N.F. MƏMMƏDOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu
Cavid pr. 131, AZ1143, Bakı, Azərbaycan
E-mail: ejafarov@physics.science.az
Koordinat ilə dəyişən effektiv kütlə formalizmi çərçivəsində, birölçülü kvant harmonik ossilyatorunun dəqiq həll oluna
bilən modeli tərəfimizdən təklif edilmişdir. Koordinatdan asılı effektiv kütlənin analitik ifadəsi elə yolla seçilmişdir ki, o,
özündə kvantlanma effektini nümayiş etdirsin və potensialın şəklini harmonik ossilyatordan qeyri-kvadratik profilə malik kvant
qutusuna çevirə bilsin. Tədqiq edilən ossilyator modelinin stasionar hallarının dalğa funksiyaları sərbəst Hamiltonianı von Roos
kinetik enerji operatoru ilə təyin olunan uyğun Şredinger tənliyini dəqiq həll etməklə alınmışdır. Dalğa funksiyasının analitik
ifadəsi psevdo Yakobi çoxhədliləri ilə ifadə edilmişdir. Enerji spektrinin isə tapılmış ifadəsi göstərir ki, o, diskretdir, qeyriekvidistantdır və sonludur. Göstərilmişdir ki, həm enerji spektri, həm də dalğa funksiyası N limiti zamanı Ermit ossilyatoru
da adlanan qeyri-relyativistik kanonik kvant harmonik ossilyatorunun enerji spektri və stasionar hallarının dalğa funksiyasını
tam bərpa edirlər.
Açar sözlər: Koordinatdan asılı effektiv kütlə, kvant harmonik ossilyatoru, psevdo Yakobi çoxhədliləri, qeyri-ekvidistant
enerji spektri
PACS: 03.65.-w, 02.30.Hq, 03.65.Ge

sayılan qadağan olunmuş zonası koordinatdan asılı olaraq dəyişən sərbəst çoxzərrəcikli yanaşma nəzəriyyəsi
çərçivəsində təklif edilmişdir [4]. Məqaləmizin əsas
məqsədi koordinatdan asılı olaraq dəyişən kütləyə malik qeyri-relyativistik kinetik enerji operatorunun ifadə
olunması üçün von Roos yanaşması çərçivəsində əldə
edilmişdir [5]. Göstərilmişdir ki, koordinatdan asılı effektiv kütləyə malik qeyri-relyativistik kvant harmonik
ossilyatoru modelinin stasionar hallarının həm enerji
spektri, həm də dalğa funksiyaları üçün səlis və dəqiq
həllər almaq mümkündür.
Biz məqaləmizi aşağıdakı şəkildə strukturlaşdırmışıq: 2-ci bölmə, stasionar hallarının dalğa funksiyalarının analitik ifadələri Ermit çoxhədliləri ilə ifadə olunan məlum qeyri-relyativistik kvant harmonik ossilyatoru modelinə həsr olunmuşdur. Stasionar halların dalğa funksiyaları və enerji spektrinin analitik ifadələrini
almağa imkan yaradan Nikiforov-Uvarov metodunun
bu məlum model üçün necə tətbiq oluna biləcəyinin detallarını da bu bölmədə təqdim edirik. Daha sonra, biz
koordinatdan asılı effektiv kütləyə malik kvant harmonik ossilyatoru modelinin von Roos kinetik enerji operatoru formalizmində dəqiq həllərinə həsr olunmuş hazırki məqalənin əsas nəticələrini 3-cü bölmədə təqdim
edirik. Burada biz stasionar halların dalğa funksiyaları
və enerji spektrinin aşkar ifadələrini tapmaq üçün yenidən Nikiforov-Uvarov metodundan istifadə edirik. Koordinatdan asılı effektiv kütlənin analitik ifadəsi sayəsində tədqiq edilən harmonik ossilyator modeli özünü
qeyri-kvadratik profilə malik kvant qutusu kimi aparır.
Sonuncu bölmə bu məqalədə alınmış nəticələrin qısa
müzakirəsini əhatə edir.

1. GİRİŞ
Dalğa funksiyaları sonsuzluqda sıfra çevrilən
birölçülü harmonik ossilyator müasir fizika və texnologiyaların müxtəlif istiqamətlərində özünün uğurlu tətbiqləri səbəbilə qeyri-relyativistik kvant mexanikasının
ən cəlbedici problemlərindən hesab olunmaqdadır [1,
2]. Sabit m0 effektiv kütləsinə malik stasionar Şredinger
tənliyi enerji spektri və dalğa funksiyası vahidlərində
birölçülü harmonik ossilyator üçün dəqiq həll oluna
bildiyindən, bu məsələ həm də riyaziyyat nöqteyi-nəzərindən də maraqlıdır. Bu baxımdan yaxşı məlumdur ki,
enerji spektri üçün alınan riyazi ifadə onun diskret və
ekvidistant xassələrə malik olduğunu göstərir. Uyğun
dalğa funksiyasının analitik ifadəsi isə Ermit çoxhədliləri ilə ifadə olunur [3].
Asanlıqla müşahidə etmək olar ki, m0 sabit effektiv kütləyə malik qeyri-relyativistik kanonik kvant harmonik ossilyatorunun Ermit çoxhədliləri ilə ifadə olunan dalğa funksiyası x   qiymətlərində sıfra çevrilir. Kvant harmonik ossilyatorunun bu xassəsini nəzərə
alaraq, özünü qeyri-kvadratik profilə malik kvant qutusu kimi apara bilən kvant harmonik ossilyator modelini
tədqiq etmək də fiziki sistemlər üçün cəlbedicidir. Bu
effektə nail olmaq üçün, əvvəlcə təsəvvür etmək lazımdır ki, adi harmonik ossilyator özünü qanadları x  də sonsuzluğa gedən parabola kimi aparır və daha sonra
da elə bir yanaşma istifadə etmək lazımdır ki, bu parabolanın qeyd edilən qanadlarını x koordinatının müəyyən bir nöqtəsində əyib üfüqü şəklə salmaqla harmonik
ossilyatorun potensialından müəyyən mənada qeyrikvadratik profilə malik potensial qutu düzəldək. Biz
tədqiq etdiyimiz problemdə bu məqsədimizə sabit effektiv m0 kütləsini koordinatdan asılı olaraq dəyişə bilən effektiv M(x) kütləsi ilə əvəz etmək sayəsində nail
ola bilmişik.
Bu yanaşma yeni deyil və ilk dəfə olaraq, ifratkeçiricilərdə tunel effekti ilə bağlı məşhur təcrübənin fizika qanunlarına əsaslanan dəqiq izahı üçün güclü alət
131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku
ANAS, Institute of Physics
E-mail: jophphysics@gmail.com

2. ERMİT ÇOXHƏDLİLƏRİ VAHİDİNDƏ
QEYRİ-RELYATİVİSTİK KVANT
HARMONİK OSSİLYAORU POLYNOMIALS
Bu bölmədə, qeyri-relyativistik kvant harmonik
ossilyator problemi barədə ümumi məlumat təqdim edilir. Bu ossilyator modelinin stasionar hallarının dalğa
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funksiyaları və enerji spektri Nikiforov-Uvarov metodundan istifadə etməklə tapılırlar [6]. Aşağıda təqdim
edilən stasionar Şredinger tənliyinin ümumi şəkli bizim
başlanğıc nöqtəmizdir:
𝑃̂𝑥2

[2𝑚 + 𝑉(𝑥)] 𝜓(𝑥) = 𝐸𝜓(𝑥) .

Bu tənlikdən asanlıqla görmək olar ki,

𝜏̃ = 0, 𝜎 = 1, 𝜎̃ = 2𝑒0 − 𝜉 2 .

Bu da Nikiforov-Uvarov metodu çərçivəsində
(2.5) tənliyinin üzərinə qoyulan şərtlərlə tam olaraq uyğunluq təşkil edir.
Biz (2.7) Şredinger tənliyinin dəqiq həllərini aşağıdakı şəkildə axtarırıq:

(2.1)

0

Bu tənlikdə əvvəlcə impuls operatoru 𝑝̂𝑥 -in və
daha sonra da V(x) potensialının aşkar şəkillərini təyin
etmək lazımdır. Məhz kinetik enerji operatoru və potensialın aşkar şəkilləri (2.1) tənliyində təyin edildiyi
təqdirdə, bu tənliyin təbiəti və onun hansı yollarla dəqiq
həll ediləcəyi barədə müəyyən fikirlər irəli sürə bilərik.
Sadəlik üçün, biz bütün hesablamaları kvant mexanikasına kanonik yanaşma şərşivəsində həyata keçirəcəyik. Bu halda, birölçülü impuls aşağıdakı kimi təyin olunmalıdır:
𝑑

𝑝̂𝑥 = −𝑖ℏ 𝑑𝑥.

(2.8)

𝜓 = 𝜑(𝜉)𝑦(𝜉).

(2.9)

Burada, Nikiforov-Uvarov metoduna uyğun olaraq,
𝜑(𝜉)
𝜋(𝜉)

𝜑(𝜉) = 𝑒

∫𝜎(𝜉)𝑑𝜉

,

(2.10)

kimi təyin olunur və 𝜋(𝜉) isə maksimum birinci tərtib
çoxhədlidir. Asan hesablamalar apararaq, müşahidə etmək olar ki,

(2.2)

𝜋

𝜓′ = 𝜑𝑦 ′ + 𝜎 𝜑𝑦,

Onda, biz kvant harmonik ossilyatoru problemini
tədqiq etməyi qarşımıza məqsəd qoyduğumuzdan, bu
problemin potensialının aşkar şəkli də məlumdur və o,
aşağıdakı şəkildə təyin olunur:

𝑉(𝑥) =

𝑚0 𝜔0 2 𝑥 2
2

,

𝜓′′ = 𝜑𝑦 ′′ +

𝑑𝑥 2

+

2𝑚0
ℏ2

(𝐸 −

𝑚0 𝜔0 2 𝑥 2
2

) 𝜓 = 0.

(2.3)

𝑦 ′′ +

𝜏̃

̃
𝜎

𝜆0 = √

ℏ

𝐸

, 𝑒0 = ℏ𝜔 ,

2𝜋+𝜏̃
𝜎

𝑦′ +

̃ +𝜋 2 +𝜋(𝜏̃−𝜎′ )+𝜋′ 𝜎
𝜎
𝜎2

𝑦 = 0. (2.11)

𝜎̅ = 𝜎̃ + 𝜋 2 + 𝜋 ′ 𝜎,
Daxil etdikdən sonra, (2.11) tənliyi aşağıdakı kimi
kompakt şəklə düşür:

(2.4)

𝜏̅

̅
𝜎

𝑦 ′′ + 𝜎 𝑦 ′ + 𝜎2 𝑦 = 0.

(2.12)

𝜎̅ də maksimum ikinci tərtib çoxhədli olduğundan, onda ehtimal edə bilərik ki, 𝜎̅ = 𝜆𝜎. Bu ehtimal
(2.12) tənliyini aşağıdakı kimi müəyyən qədər dəyişir:

(2.5)
𝜏̅

𝜆

𝑦 ′′ + 𝜎 𝑦 ′ + 𝜎 𝑦 = 0.

(2.13)

Bu ehtimal həm də tələb edir ki,

𝜋 = 𝜀√𝜉 2 + 𝜆 − 𝜋 ′ − 2𝑒0 , 𝜀 = ±1. (2.14)

(2.6)
Onda, 𝜋-nin də maksimum ikinci tərtib çoxhədli
olması ilə bağlı üzərinə qoyulan başlanğıc şərti də nəzərə alaraq taparıq ki,

daxil etsək və daha sonra da 𝜉 = 𝜆0 𝑥 ölçüsüz dəyişənə
keçsək, onda

alarıq.

𝜑𝑦.

𝜏̅ = 2𝜋 + 𝜏̃

0

𝜓′′ + (2𝑒0 − 𝜉 2 )𝜓 = 0.

𝜎2

və

Dəqiq həllin tapılması üçün 𝜏̃ -nun maksimum birinci
tərtib çoxhədli, 𝜎 və 𝜎̃-nın isə maksimum ikinci tərtib
çoxhədli olmalarının tələb olunduğu əlavə şərtlər ödənməlidir. Əgər
𝑚0 𝜔0

𝜋 ′ 𝜎−𝜋𝜎+𝜋 2

İndi asanlıqla müşahidə etmək olar ki, 𝜏̃ və 𝜎 ′ parametrləri sıfra bərabər olduqlarından, 𝜏̃ − 𝜎 ′ = 0.
Eyni zamanda,

İndi isə biz Nikiforov-Uvarov metodundan istifadə etməklə bu tənliyin necə dəqiq həll edildiyini göstərəcəyik. Bu metod aşağıdakı göstərilən şəklə malik
ikinci tərtib diferensial tənlikləri dəqiq həll etmək üçün
tətbiq edilə bilər:

𝜓′′ + 𝜎 𝜓′ + 𝜎2 𝜓 = 0.

𝜎

𝜑𝑦 ′ +

Əgər bu ifadələri (2.7) tənliyində yerinə yazsaq, onda
𝑦(𝜉) üçün asanlıqla aşağıdakı tənliyi alarıq:

Burada, 𝑚0 və 𝜔0 qeyri-relyativistik kvant harmonik ossilyatorunun sabit effektiv kütləsi və bucaq
tezlikləridir. Növbəti addım olaraq, (2.1) tənliyinin dəqiq həlli çərçivəsində ehtimal edirik ki, 𝜓(𝑥) dalğa
funksiyaları bağlıdırlar və sonsuzluqda sıfra yaxınlaşırlar.
(2.2) və (2.3) ifadələrini (2.1) tənliyində yerinə yazmaqla aşağıdakı ikinci tərtib diferensial tənliyi almaq
olar:
𝑑2 𝜓

2𝜋

𝜆 = 𝜋 ′ + 2𝑒0 ,

(2.7)
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bərabərliyi də ödənərsə, o zaman 𝜋(𝜉)-nin üzərinə qoyulan başlanğıc şərt doğru olar. Bu da 𝜋(𝜉) üçün aşağıdakı ifadəyə gətirib çıxarır:

𝜋(𝜉) = 𝜀𝜉.

𝜆 = 2𝑒0 − 1, 𝜏̅ = −2𝜉.
(2.20)
alarıq.
(2.20) sayəsində (2.13) tənliyi aşağıdakı şəklə düşür:
𝑦 ′′ (𝜉) − 2𝜉𝑦 ′ (𝜉) + (2𝑒0 − 1)𝑦(𝜉) = 0.
(2.21)

(2.16)

Bu zaman, (2.8) və (2.16) ifadələrini (2.10)-da
yerinə yazmaqla 𝜑(𝜉) üçün

𝜑(𝜉) = 𝑒 𝜀 ∫ 𝜉𝑑𝜉 .

Bu tənliyi 𝐻𝑛 (𝜉) Ermit çoxhədlilərinin ödədiyi
aşağıdakı ikinci tərtib diferensial tənlik

(2.17)

𝑦 ′′ (𝜉) − 2𝜉𝑦 ′ (𝜉) + 2𝑛𝑦(𝜉) = 0,

alarıq.
Buradakı inteqral da çox asanlıqla hesablana bilər və
nəticədə
𝜀

ilə müqayisə edərək biz qeyri-relyativistik kvant harmonik ossilyatoru üçün kanonik yanaşma çərçivəsində
aşağıdakı məlum həllərə gəlib çıxarıq: (2.21) tənliyindən alınan 𝐸 enerji spektri (2.4) diferensial tənliyinin
məxsusi qiymətidir, o, diskret və ekvidistantdır [3]:

𝜉2
2 .

𝜑(𝜉) = 𝑒
(2.18)
alarıq.
İndi isə, gəlin 𝜓(𝑥) dalğa funksiyasının sonsuzluqda
sıfra bərabər olması kimi başlanğıc şərtimizin mövcudluğunu yada salaq. (2.18) ifadəsindən müşahidə etmək
olar ki, bu şərt yalnız 𝜀 = −1 olduğu təqdirdə doğrudur. Onda
𝜑(𝜉) = 𝑒

𝜉2
−
2,

1

𝐸 ≡ 𝐸𝑛 = ℏ𝜔0 (𝑛 + 2), 𝑛 = 0,1,2, ⋯. (2.23)
Stasionar
halların
dalğa
funksiyaları
𝜓(𝑥) = 𝜑(𝑥)𝑦(𝑥) (2.18) və (2.21) tənliklərindən tapılırlar və onlar aşağıdakı dəqiq ortonormal ifadəyə malikdirlər:

(2.19)

və
1

𝜓𝑛 (𝑥) =

1

𝑚0 𝜔0 4
(
)
𝑛
𝜋ℏ
√2 𝑛!

𝑒−

𝐻𝑛 (𝑥) Ermit çoxhədliləri burada 2 𝐹0 cırlaşmış
hiperhəndəsi funksiyaların köməyi ilə aşağıdakı kimi
təyin olunublar [12]:

𝐻𝑛 (𝑥) = (2𝑥)𝑛

𝑛

− ,
2 𝐹0 ( 2

𝑚0 𝜔0 𝑥2
2ℏ

𝑚0 𝜔0

𝐻𝑛 (√

ℏ

𝑥).

(2.24)

operatorunu daxil edərkən, onun ermitlik xassəsini qoruyub saxlamaq üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həm də,
daha sonra effektiv kütlənin koordinatdan asılı ifadəsini
elə qayda ilə seçməliyik ki, bu ifadə kvant harmonik
ossilyatorunun parabolik profilini qeyri-kvadratik qutuvari profilə çevirə bilsin.
Məqaləmizin Giriş bölməsində tərəfimizdən qeyd
edilmişdi ki, ilk dəfə olaraq, ifratkeçiricilərdə tunel effekti təcrübəsinin nəzəri izahı zamanı sərbəst çoxzərrəcikli yanaşma nəzəriyyəsi çərçivəsində qadağan olunmuş zonanın koordinatdan asılı olduğu halın bu təcrübəni daha dəqiq təsvir edə biləcəyi göstərilmişdi. Qeyd
etmək lazımdır ki, daha sonra bu yanaşma inkişaf etdirilərək ehtimal olunmuşdu ki, qadağan olunmuş zonanın koordinatdan asılı olaraq dəyişməsi eyni zamanda
effektiv kütlənin də koordinatdan asılılığına gətirə bilər
və bununla əlaqədar olaraq, kütlə koordinatdan asılı olduğu halda ermitlik şərtini ödəyən və daha sonra elmə
BenDaniel-Dyuk sərbəst kinetik operatoru kimi də məlum olan aşağıdakı şəkildə sərbəst Hamilton operatoru
daxil edilmişdi [8]:

1
−(𝑛−1)/2
; 𝑥 2 ).
−

(2.24) dalğa funksiyaları (−∞, +∞) tam həqiqi
oblastda ortonormallaşdırılıblar:
∞

∗ (𝑥)𝜓 (𝑥)𝑑𝑥
= 𝛿𝑚𝑛 .
∫−∞ 𝜓𝑚
𝑛

Bu şərtin doğruluğu 𝐻𝑛 (𝑥) Ermit çoxhədlilərinin
ödədiyi aşağıdakı ortoqonallıq şərti vasitəsilə asanlıqla
yoxlanıla bilər [7]:
2
∞
1
∫ 𝑒𝑥
√𝜋 −∞

(2.22)

𝐻𝑚 (𝑥)𝐻𝑛 (𝑥)𝑑𝑥 = 2𝑛 𝑛! 𝛿𝑚𝑛 .

3. PSEVDO YAKOBİ ÇOXHƏDLİLƏRİ
VAHİDİNDƏ VON ROOS KİNETİK ENERJİ
OPERATORUNUN TƏSİRİ ALTINDA OLAN
BİRÖLÇÜLÜ POTENSİAL QUTUVARİ
KVANT HARMONİK OSSİLYATORU MODELİ

2

̂0𝐵𝐷 = − ℏ
𝐻
2

𝑑

1

𝑑

𝑑𝑥 𝑀(𝑥) 𝑑𝑥

.

(3.1)

Burada, 𝑀(𝑥) – koordinatdan asılı olan effektiv
kütlədir. Müəyyən müddət sonra oxşar yanaşma tərkibinə görə zəif qeyri-bircins olan yarımkeçiricilərdə yardımçı yükdaşıyıcılar vasitəsilə elektron köçürməsi hadisəsinin izahı çərçivəsində Qora və Uilyams tərəfindən də irəli sürülmüşdü və aşağıdakı Ermit sərbəst Hamilton operatoru təklif edilmişdi [9]:

Bu bölmədə, biz potensialı özünü qutuvari aparan
kvant harmonik ossilyatorunun dəqiq həll olunan modelini quracağıq. Bu modelin effektiv kütləsi koordinatdan asılı olaraq dəyişir. Ona görə də, əvvəlki bölmədə müzakirə edilən məlum qeyri-relyativistik kvant
harmonik ossilyatoru problemindən fərqli olaraq, burada yalnız kinetik enerjidən asılı olan sərbəst Hamilton
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̂0𝑄𝑈
𝐻

=−

ℏ2
4

1

𝑑2

𝑑2

1

[𝑀(𝑥) 𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑥 2 𝑀(𝑥)] .

dəqiq izah etmək imkanı yaradan Ju-Kroemer sərbəst
Hamilton operatorunu [10]:

(3.2)

2

̂0𝐽𝐾 = − ℏ
𝐻
2

Ermitlik şərtini ödəyən və koordinatdan asılı effektiv kütlə formalizmi çərçivəsində daxil edilən digər
məlum sərbəst Hamilton operatorlara misal olaraq, iki
müxtəlif yarımkeçirici arasında kəskin heterokeçidin
dalğa funksiyaları arasında əlaqə mexanizmləri daha
2

̂0𝐿𝐾 = − ℏ [ 𝑑
𝐻
4 𝑑𝑥

1

1

𝑑2

1

√𝑀(𝑥) 𝑑𝑥 2 √𝑀(𝑥)

,

(3.3)

GaAs-AsxGa1-xAs tipli model heterostrukturların müxtəlif xassələrini daha səliqəli izah etməyə imkan verən
Li-Kuhn sərbəst Hamilton operatorunu [11]:

𝑑

1

√𝑀(𝑥) 𝑑𝑥 √𝑀(𝑥)

+

1

𝑑

1

𝑑

√𝑀(𝑥) 𝑑𝑥 √𝑀(𝑥) 𝑑𝑥

],

(3.4)

(3.1)-(3.3) və bir çox digər oxşar yanaşmaları da özündə ümumiləşdirən və genişlənmiş Barqmann teoremi
çərçivəsində daxil edilən von Roos sərbəst Hamilton operatorunu [5]:
2

̂0𝑣𝑅 = − ℏ [𝑀𝛼 (𝑥) 𝑑 𝑀𝛽 (𝑥) 𝑑 𝑀𝛾 (𝑥) + 𝑀𝛾 (𝑥) 𝑑 𝑀𝛽 (𝑥) 𝑑 𝑀𝛼 (𝑥)] ,
𝐻
4
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
göstərmək olar. (3.5) ifadəsindəki 𝛼, 𝛽 və 𝛾 parametrləri arasında 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = −1 başlanğıc şərtinin ödənməsi mütləqdir. Biz də bu məqalədə əvvəlcə von Roos
sərbəst Hamilton operatorunun təsiri altında olan birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik ossilyatorunun dəqiq həll olunan modelini quracağıq və daha sonra
isə xüsusi hallar kimi BenDaniel-Dyuk, Qora-Uilyams,
Ju-Kroemer, Li-Kuhn modellərini və limit halında isə
2-ci bölmədə icmalı verilən kanonik yanaşmada qeyrirelyativistik xətti harmonik ossilyatora keçid hallarını
müzakirə edəcəyik. Onda, biz əvvəlcə kvant harmonik
ossilyatoru potensialının aşkar şəkli olan (2.3)-də
𝑚0 → 𝑀(𝑥) keçidini həyata keçirək. Bu zaman tədqiq
etmək istədiyimiz problemin potensialı aşağıdakı şəkildə təyin olunacaq:

𝑉(𝑥) =

𝑀(𝑥)𝜔0 2 𝑥2
2

.

-

(3.5) sərbəst Hamilton operatoruna və (3.6) potensialına uyğun gələn (2.1) Şredinger tənliyi koordinatdan asılı effektiv kütlə 𝑀(𝑥)-ın analitik ifadəsi
üçün dəqiq həll oluna bilməlidir.
Biz, yuxarıdakı şərtləri ödəyən koordinatdan asılı
effektiv kütlə 𝑀(𝑥)-ın analitik ifadəsini aşağıdakı kimi
təklif edirik:
𝑎2 𝑚

𝑀 ≡ 𝑀(𝑥) = 𝑎2 +𝑥02 .

ℏ2
4

[𝑀𝛼 (𝑥)

𝑑
𝑑𝑥

𝑀𝛽 (𝑥)

𝑑
𝑑𝑥

𝑀𝛾 (𝑥) + 𝑀𝛾 (𝑥)

𝑀(0) = 𝑚0 və lim

𝑑

𝑀𝛽 (𝑥)

𝑎2 𝑚0

𝑥→±∞ 𝑎2 +𝑥 2

= 0,

(3.8)

yəni, koordinatdan asılı effektiv kütlənin (3.7) analitik
ifadəsi yuxarıda onun təyini üçün üzərinə qoyulan üç
şərtdən ikisini tam olaraq ödəyir. Sonuncu, üçüncü şərtin də doğruluğunu yoxlamaq üçün, (3.5) sərbəst Hamilton operatoruna, (3.6) potensialına və koordinatdan
asılı effektiv kütlə 𝑀(𝑥)-ın (3.7) analitik ifadəsinə uyğun gələn (2.1) Şredinger tənliyini dəqiq həll edərək
stasionar halların dalğa funksiyaları və enerji spektrinin
aşkar ifadələrini tapaq. (3.5) və (3.6) ifadələrini (2.1)
tənliyində nəzərə alsaq:

(3.6)

𝑑𝑥

(3.7)

Sadəlik üçün hesab edəcəyik ki, 𝑎 > 0. Onda,
asanlıqla göstərə bilərik ki,

Növbəti addım kimi isə, 𝑀(𝑥) funksiyasının aşkar
şəklini təyin etmək məqsədilə onun üzərinə aşağıdakı
şərtləri qoyaq:
- Koordinatdan asılı effektiv kütlə 𝑀(𝑥) koordinat
başlanğıcı olan 𝑥 = 0 nöqtəsində sabit effektiv
kütlə olan 𝑚0 -a bərabər olmalıdır;
- Koordinatdan asılı effektiv kütlə 𝑀(𝑥) koordinatın 𝑥 = ±∞ qiymətlərində sıfra çevrilməlidir;
−

(3.5)

𝑑
𝑑𝑥

𝑀𝛼 (𝑥)] 𝜓 𝑣𝑅 (𝑥) +

𝑀(𝑥)𝜔0 2 𝑥 2
2

𝜓 𝑣𝑅 (𝑥) = 𝐸 𝑣𝑅 𝜓 𝑣𝑅 (𝑥). (3.9)

Bəzi riyazi sadələşmələr apararaq (3.9) tənliyini daha sadə şəkildə ifadə edə bilərik:
ℏ2

𝑑2

− 2𝑀 [𝑑𝑥 2 −

𝑀′ 𝑑
𝑀 𝑑𝑥

+

𝛼+𝛾 𝑀 ′′
2 𝑀

𝑀′

2

− (𝛼 + 𝛼𝛾 + 𝛾) ( 𝑀 ) ] 𝜓 𝑣𝑅 (𝑥) +

𝑀𝜔0 2 𝑥 2 𝑣𝑅
𝜓 (𝑥)
2

= 𝐸 𝑣𝑅 𝜓 𝑣𝑅 (𝑥). (3.10)

İndi koordinatdan asılı effektiv kütlə üçün (3.7) analitik ifadədən istifadə edərək asanlıqla tapa bilərik ki,
𝑀′
𝑀
𝑀′′
𝑀

2𝑥

= − 𝑎2 +𝑥 2,
2

(3.11a)
8𝑥 2

= − 𝑎2 +𝑥 2 + (𝑎2 +𝑥 2 )2.

(3.11) ifadələrini (3.10) tənliyində nəzərə aldıqda:
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ℏ2

𝑑2

2𝑥

𝑑

4𝛼𝛾𝑥 2

𝛼+𝛾

− 2𝑀 [𝑑𝑥 2 + 𝑎2 +𝑥 2 𝑑𝑥 − 𝑎2 +𝑥 2 − (𝑎2 +𝑥 2 )2 ] 𝜓 𝑣𝑅 (𝑥) +

𝑀𝜔0 2 𝑥2
2

𝜓𝑣𝑅 (𝑥) = 𝐸 𝑣𝑅 𝜓𝑣𝑅 (𝑥).

(3.12)

Bəzi əlavə sadələşmələr aparsaq, (3.12) tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik:
𝑑2 𝜓𝑣𝑅
𝑑𝑥 2

2𝑥

+ 𝑎2 +𝑥 2

𝑑𝜓𝑣𝑅
𝑑𝑥

+

(

2𝑚0 𝑎2 𝐸𝑣𝑅
𝑚 2 𝜔 2 𝑎4 2
−𝛼−𝛾)(𝑎2 +𝑥 2 )− 0 20
𝑥
ℏ2
ℏ
2
2
2
(𝑎 +𝑥 )

𝜓 𝑣𝑅 = 0.

(3.13)

Əgər yeni ölçüsüz 𝜉 = 𝑥/𝑎 dəyişəninə keçsək və

𝑐0 =

2𝑚0 𝑎2 𝐸 𝑣𝑅
ℏ2

, 𝑐2 =

𝑚0 2 𝜔0 2 𝑎4
ℏ2

,

(3.14)

daxil etsək, onda (3.13) tənliyindən alarıq ki,
2𝜉

𝜓′′ + 1+𝜉2 𝜓 ′ +

𝑐0 −𝛼−𝛾+(𝑐0 −𝑐2 −𝛼−𝛾−4𝛼𝛾)𝜉 2
𝜓
(1+𝜉 2 )2

𝜓′ = 𝜑𝑦 ′ + 𝜎 𝜑𝑦,
𝜓′′ = 𝜑𝑦 ′′ +

(3.16)

𝑦 ′′ +

Bu, o deməkdir ki, (3.15) tənliyi də dəqiq həll oluna bilən hiperhəndəsi tip ikinci tərtib diferensial tənlikdir və onun dəqiq həllinin tapılması üçün Bölmə 2-də
istifadə etdiyimiz Nikiforov-Uvarov metodunu tətbiq
edə bilərik [6].
Biz (2.9)-a analoji olaraq, (3.15) Şredinger
tənliyinin də həllini aşağıdakı şəkildə axtarırıq:

𝜎2

𝜑𝑦.

2𝜋+𝜏̃ ′
𝑦
𝜎

+

̃ +𝜋2 +𝜋(𝜏̃−𝜎 ′ )+𝜋′ 𝜎
𝜎
𝜎2

𝑦 = 0. (3.19)

𝜏̅ = 2𝜋 + 𝜏̃
𝜎̅ = 𝜎̃ + 𝜋 2 + 𝜋 ′ 𝜎,
daxil etməklə, (3.19) tənliyi aşağıdakı şəkildə yazıla
bilər:

(3.17)

.

𝜋 ′ 𝜎−𝜋𝜎+𝜋 2

və

𝜏̅

̅
𝜎

𝑦 ′′ + 𝜎 𝑦 ′ + 𝜎2 𝑦 = 0.

(3.20)

Növbəti addım kimi, yenə də 𝜎̅ parametrinin maksimum olaraq ikinci tərtib çoxhədli olduğunu nəzərə
almaqla, ehtimal edə bilərik ki, 𝜎̅ = 𝜆𝜎. O zaman biz
(3.20) tənliyini daha kompakt bir şəkildə yaza bilərik:

𝜋(𝜉)

∫𝜎(𝜉)𝑑𝜉

𝜎

𝜑𝑦 ′ +

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, yenidən 𝜏̃ − 𝜎 ′ = 0
doğrudur. Onda, eyni qayda ilə

Burada da 𝜑(𝜉) aşağıdakı kimi təyin olunmuşdur:

𝜑(𝜉) = 𝑒

2𝜋

Bu ifadələri (3.15) Şredinger tənliyində nəzərə
alaraq, 𝑦(𝜉) funksiyası üçün şəkil etibarilə (2.11) tənliyi ilə üst-üstə düşən aşağıdakı ikinci tərtib diferensial
tənliyi alarıq:

𝜎̃ = 𝑐0 − 𝛼 − 𝛾 + (𝑐0 − 𝑐2 − 𝛼 − 𝛾 − 4𝛼𝛾)𝜉 2 .

𝜓 = 𝜑(𝜉)𝑦(𝜉).

(3.15)
𝜋

Burada, 𝜓 ≡ 𝜓 𝑣𝑅 (𝜉) - dalğa funksiyasının ölçüsüz 𝜉 dəyişəni vahidlərində ifadəsidir. (3.15) və (2.5)
tənliklərini müqayisə etsək, görərik ki, forma etibarilə
bu iki tənlik bir-birinə ekvivalentdir, yenə də 𝜏̃ maksimum birinci tərtib çoxhədli, 𝜎 və 𝜎̃ isə maksimum
ikinci tərtib çoxhədlilərdir, lakin aşağıdakı riyazi ifadələrə malikdirlər:

𝜏̃ = 2𝜉 , 𝜎 = 1 + 𝜉 2 ,

= 0.

(3.18)

𝜋(𝜉) yenə də maksimum olaraq birinci tərtib çoxhədlidir. (3.17)-nin 𝜑(𝜉) və 𝑦(𝜉) vahidlərində birinci
və ikinci tərtib törəmələri yenə də aşağıdakı şəkildə
Bölmə 2-dəki hesablamaları təkrarlayacaq:

𝜏̅

𝜆

𝜎

𝜎

𝑦 ′′ + 𝑦 ′ + 𝑦 = 0.

(3.21)

Eyni zamanda, asanlıqla müşahidə etmək olar ki,

𝜋 = 𝜀√𝜇𝜎 − 𝜎̃ = 𝜀√(𝜇 + 𝛼 + 𝛾 − 𝑐0 ) + (𝜇 + 𝛼 + 𝛾 + 4𝛼𝛾 − 𝑐0 + 𝑐2 )𝜉 2.
Burada, 𝜇 = 𝜆 − 𝜋′ və 𝜀 = ±1. İndi, nəzərə alsaq
ki, 𝜋 parametri əslində maksimum olaraq birinci tərtib
çoxhədli olmalıdır, onda görərik ki, bu şərt yalnız 𝜇
parametri üçün 𝜇 = 𝑐0 − 𝛼 − 𝛾, və ya 𝜇 = 𝑐0 − 𝛼 −
𝛾 − 4𝛼𝛾 − 𝑐2 qiymətlərində doğrudur. Bu isə o
deməkdir ki, biz 𝜋 üçün (𝜀, 𝜇) cütlüyü vahidlərində

aşağıdakı dörd həll tapırıq: (+1, 𝑐0 − 𝛼 − 𝛾),
(−1, 𝑐0 − 𝛼 − 𝛾), (+1, 𝑐0 − 𝛼 − 𝛾 − 4𝛼𝛾 − 𝑐2 ) və
(−1, 𝑐0 − 𝛼 − 𝛾 − 4𝛼𝛾 − 𝑐2 ). Digər tərəfdən, 𝜑(𝜉)
dəqiq ifadəsini hesablayarkən görürük ki, bu funksiya
yalnız (−1, 𝑐0 − 𝛼 − 𝛾) cütü üçün 𝜉 = ±∞ (𝑥 = ±∞)
şərtini ödəyir. Bu zaman asanlıqla tapırıq ki,
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𝑚0 𝜔0 𝑎2

𝜋(𝜉) = −√

ℏ

2𝑚0 𝑎2 𝐸 𝑣𝑅

𝜆=

ℏ2

𝑚0 𝜔0 𝑎2

𝜏̅ = 2 (1 − √

+ 4𝛼𝛾𝜉 ,
𝑚0 𝜔0 𝑎2

−√

ℏ

ℏ

𝜑(𝜉) = (1 + 𝜉 2 )

+ 4𝛼𝛾 − 𝛼 − 𝛾,

+ 4𝛼𝛾) 𝜉 ,

𝑚 𝜔 𝑎2
−√ 0 0 +𝛼𝛾
4ℏ

.

Nəzərə alsaq ki, 𝜆 və 𝜏̅ artıq məlumdur, onda (3.21) tənliyi də 𝑃𝑛 (𝜉, 𝜈, 𝑁) psevdo Yakobi çoxhədliləri üçün
aşağıdakı məlum ikinci tərtib diferensial tənlik ilə birbaşa müqayisə edilməklə dəqiq həll edilə bilər [7]:

(1 + 𝜉 2 )𝑦̅ ′′ − 2(𝜈 − 𝑁𝜉)𝑦̅ + 𝑛(2𝑁 − 𝑛 + 1)𝑦̅ = 0, 𝑦̅ = 𝑃𝑛 (𝜉, 𝜈, 𝑁).

(3.22)

Bu müqayisədən asanlıqla tapa bilərik ki, 𝐸𝑛𝑣𝑅 enerji spektri qeyri-ekvidistantdır və sonludur:

𝐸𝑛𝑣𝑅

=

1
𝛼+𝛾
(𝑁+1)(𝑛+ )−(𝑛+1)+
2
2
2
ℏ𝜔0
,
√(𝑁+1)2 −4𝛼𝛾

𝑛 = 0,1,2, ⋯ , 𝑁.

(3.23)

Enerji spektrinin məxrəcində √(𝑁 + 1)2 − 4𝛼𝛾 ifadəsinin mövcudluğu 𝑁 > 2√𝛼𝛾 − 1 əlavə şərtinin
meydana çıxmasına şərait yaradır.
Eyni zamanda, koordinatdan asılı effektiv kütlə M(x)-in (3.7) analitik ifadəsi ilə birlikdə daxil etdiyimiz >0
parametri də aşağıdakı şəklə düşür:
1

𝑎 ≡ 𝑎𝑁 =
Stasionar halların dalğa funksiyaları olan ψ
qaydada ifadə olunurlar:

𝜓̃ 𝑣𝑅 (𝑥) = 𝑐𝑛𝑣𝑅 (1 +

[(𝑁+1)2 −4𝛼𝛾]4
𝜆0

vR (𝑥)

.

(3.24)

isə psevdo Yakobi çoxhədliləri vasitəsilə aşağıdakı
−

𝜆0 2 𝑥 2
√(𝑁+1)2 −4𝛼𝛾

)

𝑁+1
2

𝑃𝑛 (

𝜆0 𝑥
1

[(𝑁+1)2 −4𝛼𝛾]4

, 0, 𝑁).

(3.25)

Burada, 𝑃𝑛 (𝑥, 𝜈, 𝑁) psevdo Yakobi çoxhədliləri 2F1 hiperhəndəsi funksiya vasitəsilə aşağıdakı kimi təyin
olunublar [7]:

𝑃𝑛 (𝑥, 𝜈, 𝑁) =

(−2𝑖)𝑛 (−𝑁+𝑖𝜈)𝑛
(𝑛−2𝑁−1)𝑛

−𝑛,𝑛−2𝑁−1 1−𝑖𝑥
; 2 ),
−𝑁+𝑖𝜈

2 𝐹1 (

𝑛 = 0,1,2, ⋯ , 𝑁.

(3.26)

𝜓̃ 𝑣𝑅 (𝑥) ortonormaldır və normallaşma parametri 𝑐𝑛𝑣𝑅 psevdo Yakobi çoxhədliləri üçün aşağıdakı ortoqonallıq
şərtindən tapılır:
1 +∞
∫ (1 +
2𝜋 −∞

𝑥 2 )−𝑁−1 𝑒 2𝜈∙arctan𝑥 𝑃𝑚 (𝑥, 𝜈, 𝑁)𝑃𝑛 (𝑥, 𝜈, 𝑁)𝑑𝑥 =

Onun aşkar şəkli aşağıdakı kimidir:
Г(𝑁−𝑛+1)

4. MÜXTƏLİF XÜSUSİ HALLAR VƏ LİMİT
KEÇİDİ

Г(2𝑁−𝑛+1)
.
𝑁 (2𝑁−2𝑛+1)𝑛!

𝑐𝑛𝑣𝑅 = 2𝑛−𝑁 Г(2𝑁−2𝑛+1) √𝜋𝑎

Əvvəlki bölmədə qarşımıza qoyulan məqsədə çatdıq və von Roos kinetik enerji operatorunun təsiri altında özünü qeyri-kvadratik profilə malik kvant qutusu
kimi apara bilən qeyri-relyativistik xətti harmonik ossilyatorun dəqiq həll oluna bilən modelini qurduq. Bu
zaman, məsələni dəqiq həll etmək üçün sərbəst effektiv
kütləni koordinatdan asılı effektiv kütlə ilə əvəz etdik.
Göstərdik ki, tapılan enerji spektri (3.23) qeyri-relyativistik kvant harmonik ossilyatorun (2.23) xətti enerji
spektrindən fərqli olaraq qeyri-xətti və sonlu təbiətə
malikdir. Stasionar halların dalğa funksiyaları isə psevdo Yakobi çoxhədliləri ilə ifadə olunurlar. Daxil etdiyimiz koordinatdan asılı effektiv kütlə isə kvantlanır.
Bundan başqa, qeyd etmişdik ki, von Roos kinetik
enerji operatoru (3.5) digər məlum BenDaniel-Dyuk
kinetik enerji operatoru (3.1), Qora-Uilyams kinetik
enerji operatoru (3.2), Ju-Kroemer kinetik enerji operatoru (3.3), Li-Kuhn kinetik enerji operatoru (3.4) və

(3.24) ifadəsindən görürük ki, koordinatdan asılı
effektiv kütlənin (3.7) ifadəsi ilə birlikdə daxil etdiyimiz 𝑎 parametri 𝑁 kvant ədədi vasitəsilə kvantlanır və
eyni qayda ilə koordinatdan asılı effektiv kütlə 𝑀(𝑥)in 𝑁 kvant ədədi vasitəsilə aşağıdakı şəkildə kvantlanmasına gətirib çıxarır:

𝑀𝑁 (𝑥) =

√(𝑁+1)2 −4𝛼𝛾
√(𝑁+1)2 −4𝛼𝛾+𝜆20 𝑥 2

𝑚0 .

Г(2𝑁+1−2𝑛)Г(2𝑁+2−2𝑛)22𝑛−2𝑁−1 𝑛!
𝛿𝑚𝑛 .
Г(2𝑁+2−𝑛)|Г(𝑁+1−𝑛+𝑖𝜈)|2

(3.26)

Sonuncu nəticə olduqca maraqlı və gözlənilməzdir. Bu nəticənin maraqlı aspektlərini və tərəfimizdən
qurulan qutuvari kvant harmonik ossilyatorunun digər
xassələrini sonuncu bölmədə qısaca müzakirə edəcəyik.
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başqa digər kinetik operatorları özündə ümumiləşdirir.
Ona görə də xüsusi hal olaraq, yuxarıda sadaladığımız
modellərə keçidi qısaca tədqiq edək.
4.1. BenDaniel-Dyuk kinetik enerji operatorunun
təsiri altında olan birölçülü potensial qutuvari kvant
harmonik ossilyatoru modeli. BenDaniel-Dyuk kinetik
enerji operatoru (3.2) daha ümumi kinetik eneji operatoru olan (3.1) von Roos kinetik enerji operatorunun

𝐸𝑛𝐵𝐷

(𝛼; 𝛽; 𝛾) = (0; −1; 0) qiymətlərinə uyğun gələn xüsusi
halıdır. Ona görə də, BenDaniel-Dyuk kinetik enerji
operatorunun təsiri altında olan birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik ossilyatoru modelinin enerji
spektri və stasionar hallarının dalğa funksiyaları üçün
aşağıdakı analitik ifadələri alarıq [12]:

𝑛+1
)
2
ℏ𝜔0 𝑁+1
,
(

1

= ℏ𝜔0 (𝑛 + 2) −

2 2

−

𝜆0 𝑥
𝜓̃ 𝐵𝐷 (𝑥) = 𝑐𝑛𝐵𝐷 (1 + 𝑁+1
)

√𝑁+1

1

𝐸𝑛𝑄𝑈 = ℏ𝜔0 (𝑛 + 2) − ℏ𝜔0
𝜓̃ 𝑄𝑈 (𝑥) =

(1 +

𝜆0 2 𝑥 2
𝑁+1

, 0, 𝑁).

(4.2)

(

−

)

𝑛+1 1
)+
2
2
,
𝑁+1

𝑁+1
2

𝑛 = 0,1, ⋯ , 𝑁,
𝜆0 𝑥

𝑃𝑛 (

(4.3)

, 0, 𝑁).

√𝑁+1

(4.4)

susi halıdır. Ona görə də, Ju-Kroemer kinetik enerji
operatorunun təsiri altında olan birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik ossilyatoru modelinin enerji
spektri və stasionar hallarının dalğa funksiyaları üçün
aşağıdakı analitik ifadələri alarıq:

4.3. Ju-Kroemer kinetik enerji operatorunun təsiri
altında olan birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik ossilyatoru modeli. Ju-Kroemer kinetik enerji
operatoru (3.4) daha ümumi kinetik eneji operatoru
olan (3.1) von Roos kinetik enerji operatorunun
1
1
(𝛼; 𝛽; 𝛾) = (− ; 0; − ) qiymətlərinə uyğun gələn xü2

𝜆0 𝑥

𝑃𝑛 (

(4.1)

qiymətlərinə uyğun gələn xüsusi halıdır. Ona görə də,
Qora-Uilyams kinetik enerji operatorunun təsiri altında
olan birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik ossilyatoru modelinin enerji spektri və stasionar hallarının
dalğa funksiyaları üçün aşağıdakı analitik ifadələri alarıq:

4.2. Qora-Uilyams kinetik enerji operatorunun təsiri
altında olan birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik ossilyatoru modeli. Qora-Uilyams kinetik enerji
operatoru (3.3) daha ümumi kinetik eneji operatoru
olan (3.1) von Roos kinetik enerji operatorunun
(𝛼; 𝛽; 𝛾) = (−1; 0; 0) və ya (𝛼; 𝛽; 𝛾) = (0; 0; −1)

𝑐𝑛𝑄𝑈

𝑁+1
2

𝑛 = 0,1, ⋯ , 𝑁,

2

𝐸𝑛𝐽𝐾

=

1
1
(𝑁+1)(𝑛+ )−(𝑛+1)−
2
2
2
ℏ𝜔0
,
√𝑁(𝑁+2)

̃ 𝐽𝐾 (𝑥)

𝜓

=

𝑐𝑛𝐽𝐾

(1 +

𝜓

1

= ℏ𝜔0 (𝑛 + 2) −

̃ 𝐿𝐾 (𝑥)

=

𝑐𝑛𝐿𝐾

)

𝑁+1
2

√𝑁(𝑁+2)

(4.5) və (4.6) ifadələrindən görünür ki, 𝑁 > 0
başlanğıc şərti mütləq ödənməlidir.
4.4. Li-Kuhn kinetik enerji operatorunun təsiri altında olan birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik
ossilyatoru modeli. Li-Kuhn kinetik enerji operatoru
(3.5) daha ümumi kinetik eneji operatoru olan (3.1) von
Roos
kinetik
enerji
operatorunun

𝐸𝑛𝐿𝐾

−

𝜆0 2 𝑥 2

(1 +

𝑛 = 0,1, ⋯ , 𝑁,
𝑃𝑛 (

𝜆0 𝑥
1

(4.5)

, 0, 𝑁).

(4.6)

[𝑁(𝑁+2)]4

1

1

1

1

(;;)=(− ; − ; 0) və ya (𝛼; 𝛽; 𝛾) = (0; − ; − )
2
2
2
2
qiymətlərinə uyğun gələn xüsusi halıdır. Ona görə də,
Li-Kuhn kinetik enerji operatorunun təsiri altında olan
birölçülü potensial qutuvari kvant harmonik ossilyatoru
modelinin enerji spektri və stasionar hallarının dalğa
funksiyaları üçün aşağıdakı analitik ifadələri alarıq:

𝑛+1 1
)+
4
2
ℏ𝜔0 𝑁+1
,
(

𝜆0 2 𝑥 2

−

)
𝑁+1

𝑁+1
2

𝑛 = 0,1, ⋯ , 𝑁,
𝜆0 𝑥

𝑃𝑛 (

√𝑁+1

, 0, 𝑁).

(4.7)

(4.8)

(4.2), (4.4) və (4.8) ifadələrindən görünür ki, enerji spektrləri arasında müəyyən fərq olmasına baxmayaraq,
BenDaniel-Dyuk, Qora-Uilyams və Li-Kuhn modellərinin dalğa funksiyaları üst-üstə düşürlər.
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Şəkil 1. Koordinatdan asılı effektiv kütləyə malik (3.6) potensialının və bu potensiala uyğun dəqiq həllərdən tapılan enerji
spektrlərinin N=3 qiyməti üçün qrafik təsviri:
a) BenDaniel-Dyuk modelinin enerji spektri (4.1);
b) Qora-Uilyams modelinin enerji spektri (4.3); c) Ju-Kroemer modelinin enerji spektri (4.5);
d) Li-Kuhn modelinin enerji spektri (4.5) (𝑚0 = 𝜔0 = ℏ = 1).

Şəkil 1-də koordinatdan asılı effektiv kütləyə malik (3.6) potensialının və bu potensiala uyğun dəqiq həllərdən tapılan BenDaniel-Dyuk modelinin enerji spektri (4.1), Qora-Uilyams modelinin enerji spektri (4.3),
Ju-Kroemer modelinin enerji spektri (4.5) və Li-Kuhn
modelinin enerji spektri (4.5)-nin N=3 qiyməti üçün
qrafik təsviri təqdim edilir. Müqayisəli şəkildən görünür ki, əsas fərq yalnız enerji səviyyələrinin qiymətləri
arasındadır. Lakin, əsas halda qeyri-relyativistik harmonik ossilyatorun xətti spektri (2.23) ilə tam olaraq
üst-üstə düşən BenDaniel-Dyuk modeli ilə digər üç
model arasında olsa da digər həyəcanlaşmış enerji səviyyələrində çox böyük fərq müşahidə edilmir.
Limit halının hesablanmasına gəldikdə isə, nəzərə
almaq lazımdır ki,

lim (1 +

𝑁→∞

𝜆0 2 𝑥 2
𝑓(𝑁)

−

)

𝑁+1
2

=𝑒

𝑚 𝜔 𝑥2
− 0 0
2ℏ

və psevdo Yakobi və Ermit çoxhədliləri arasındakı
aşağıdakı məlum [13]
𝑛

lim 𝑁 2 𝑃𝑛 (

𝑁→∞

𝑥

𝜈
1
, 𝑁) = 𝑛 𝐻𝑛 (𝑥)
2
√𝑁 𝑁
;

limit ifadəsindən istifadə etməklə göstərmək olar ki,

lim 𝜓𝑛𝑣𝑅 (𝑥) = 𝜓𝑛 (𝑥).

𝑁→∞

Von Roos modelinin enerji spektri (3.23)-ün qeyri-relyativistik xətti harmonik ossilyatorun (2.23) enerji
spektrinə limit keçidi isə daha sadədir. 𝑁 → ∞ zaman
sadəcə birinci hədd sadələşir, ikinci hədd isə sıfra çevrilir.
Hesab edirik ki, qurduğumuz harmonik ossilyator
modeli cəlbedicidir qeyri-kvadratik profilə malik kvant
qutuları üçün geniş tətbiq perspektivləri var.
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.

Eyni zamanda, Stirlinq approksimasiya düsturundan

Г(𝑧) ≅√2𝜋 𝑒 𝑧𝑙𝑛𝑧−𝑧 ,
𝑧→∞ 𝑧
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E.I. Jafarov, A.M. Mammadova and N.F. Mammadova
EXACT SOLUTION OF THE ONE-DIMENSIONAL QUANTUM BOX-LIKE HARMONIC
OSCILLATOR MODEL UNDER THE VON ROOS KINETIC ENERGY OPERATOR
We propose exactly-solvable model of the one-dimensional quantum harmonic oscillator in the framework of the
effective mass formalism varying with position. Analytical expression of the position-dependent effective mass is chosen by
such a way that it exhibits effect of quantization and can change behaviour of the potential from harmonic oscillator to quantum
box with non-quadratic profile. Wave functions of the stationary states of the oscillator model under study have been obtained
by solving exactly corresponding Schrödinger equation, which free Hamiltonian is defined via the von Roos kinetic energy
operator. Analytical expression of the wave function is described by the pseudo Jacobi polynomials, whereas obtained energy
spectrum is discrete, non-equidistant and finite. It is shown that both energy spectrum and wave function completely recover
known expressions of the so-called Hermite oscillator equidistant energy spectrum and wave function of the stationary states
under the limit 𝑁 → ∞.

Э.И. Джафаров, А.М. Мамедова, Н.Ф. Мамедова
ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ МОДЕЛИ ОДНОМЕРНОГО КВАНТОВОГО ЯЩИКОПОДОБНОГО
ГАРМОНИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОПЕРАТОРА КИНЕТИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ВОН РООСА
Мы предлагаем точно-решаемую модель одномерного квантового гармонического осциллятора в рамках формализма эффективной массы, меняющейся в зависимости от координаты. Аналитическое выражение эффективной массы
зависящей от координаты выбрано таким образом, чтобы поменять поведение потенциала с гармонического осциллятора на квантовый ящик с неквадратичным профилом. Волновые функции стационарных состояний изучаемой модели
осциллятора получены точно решая уравнение Шредингера, свободный Гамильтониан которого определен через
оператор кинетической энергии вон Рооса. Аналитическое выражение волновой функции описивается с многочленами
псевдо Якоби, тогда как, полученный спектр энергии дискретный, неэквидистантный и конечный. Показано, что как
энергетический спектр, так и волновая функция оба полностью восстанавливают известные выражения эквидистантного энергетического спектра и волновой функции стационарных состояний, так называемого осциллятора Эрмита в
случае предела 𝑁 → ∞.
Qəbul olunma tarixi: 03.03.2021
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STANDART MODELƏ UYUŞMAYAN HADİSƏLƏR – LEPTON
UNİVERSALLIĞININ POZULMASI
B. İ. MEHDİYEV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu
H. Cavid pr. 131, AZ-1143, Bakı, Azərbaycan
Mənfi müonların elektrondan səpilməsi prosesinə baxılmışdır. Lepton universallığının pozulması effektlərinin aşkar
edilməsi imkanları araşdırılmışdır. Bu effektlər SU(2)U(1)U’(1)–modeli çərçivəsində tədqiq edilmişdir.

Bu nəticə SM-in irəli sürdüyü qiymətdən 2,6 
qədər fərqlənir [2].
Göründüyü kimi bu təcrübələrdə müxtəlif növ
leptonlar arasında simmetriyanın pozulmasına işarə var
və “təbiətin nə dərəcədə (e − universal olması” açıq
qalır. Təbiətin (e −qeyri universallığının reallaşmasını birinci növbədə zəif qarşılıqlı təsirdə, xüsusi halda
elektron və müonun zəif qarşılıqlı təsir sabitlərinin
müxtəlifliyində gözləmək ağlabatandır. Vahid kalibrləmə nəzəriyyələrində elektron və müon sahələrini müxtəlif izomultipletlərin komponentləri kimi daxil etməklə buna nail olmaq olar [3].
Bu məqalədə mənfi yüklü müonun elektrondan
səpilməsi prosesinə baxılmışdır:

Məlumdur ki, Standart model (SM) hal-hazırda
elmə məlum olan bütün elementar zərrəciklərin qarşılıqlı təsirlərin əsas hissəsini təsvir edir. SM-in əsas
prinsiplərindən biri lepton universallığıdır (LU). Bu
prinsipə görə leptonların bütün növləri – elektronlar,
müonlar və taonlar kütlələrin müxtəlif olmasına baxmayaraq ətraf aləmlə eyni cür qarşılıqlı təsirdə olmalıdırlar. Lakin, Böyük Adron Kollayderində (BAK)
çalışan fiziklər müxtəlif təcrübələrdə aşkar edirlər ki,
leptonların özlərini SM-in irəli sürdüyü tələblərə uyğun
aparmalarına şübhələr var. SM-dən kənar Yeni fizikanın axtarışı BAK qarşısında duran əsas məsələlərdən
biridir.
BAK-da aparılan təcrübələr zamanı LHCb
Kollektivi neytral B mezonun neytral K* mezona və
lepton-antilepton cütünə parçalanmasını qeyd edib:
𝐵0 → 𝐾 0∗ 𝑙 + 𝑙 − , 𝑙 = 𝑒, 𝜇. LU –ya görə son hallarda
müxtəlif nəsil leptonların yaranması ilə gedən parçalanma proseslərinin ehtimalları eyni olmalıdır. Lakin, SMin tələbinin əksinə olaraq, təcrübədə hər üç elektronpozitron cütü yarandığı zaman, təqribən iki müon-antimüon cütünün yaranması prosesi müşahidə olunur [1].
LHCb
Kollaborasiyası
B
mezonların
𝐵 + → 𝐾 + 𝜇 + 𝜇 − və 𝐵 + → 𝐾 + 𝑒 + 𝑒 − parçalanması ehtimallarının nisbətini ölçüb. RK ilə işarə olunan bu nisbət
SM-də 1-ə çox yaxın olmalıdır, belə ki, zəif qarşılıqlı
təsir elektronlara və müonlara eyni cür təsir edir (e universallığı). Lakin, LHCb-nin aldığı nəticələr vahiddən xeyli kiçikdir:

𝜇 − (𝑘1 ) + 𝑒 − (𝑝1 ) → 𝜇 − (𝑘2 ) + 𝑒 − (𝑝2 ) . (1)
Bütün zərrəciklərin uzununa polyarizasiyaları və
elektrozəif qarşılıqlı təsirin bütün hədləri nəzərə alınmaqla prosesin diferensial kəsiyi hesablanmışdır. Zəif
qarşılıqlı təsirdə lepton universallığının mümkün pozulmalarının verdiyi əlavələri nəzərə alan polyarizasiya
effektlərinə baxılmışdır. Bu effektlər elektrozəif
qarşılqılı təsirin SU(2)U(1)U’(1)–modeli çərçivəsində
[4] araşdırılmışdır. Qeyd edək ki, (1) prosesi üçün e universallığının pozulması effektləri SU(2)U(1)−
modeli çərçivəsində [5]-də tədqiq olunmuşdur.
Elektrozəif qarşılıqlı təsirin SU(2)U(1)U’(1) –
modeli çərçivəsində [4] elektron və müonun zəif qarşılıqlı təsir sabitlərinin müxtəlif olduğunu qəbul edərək
(1) prosesinin amplitudunu aşağıdakı şəkildə yaza
bilərik

𝑅K = 0,745+0,090
−0,074 ± 0,036

𝑀𝑓𝑖 =

4𝜋𝛼
𝑞2

[𝑢̅(𝑝2 )𝛾𝛼 𝑢(𝑝1 )] ∙ [𝜗̅(𝑘2 )𝛾𝛼 𝜗(𝑘1 )] −

−√2𝐺𝐹 𝐷𝑍 [𝑢̅(𝑝2 )𝛾𝛼 (g 𝑉 + g 𝐴 𝛾5 )𝑢(𝑝1 )] ∙ [𝜗̅(𝑘2 )𝛾𝛼 (𝐺𝑉 + 𝐺𝐴 𝛾5 )𝜗(𝑘1 )] −
−√2𝐺𝐹 𝐷𝑋 𝑦[𝑢̅(𝑝2 )𝛾𝛼 (g ′𝑉 + g ′𝐴 𝛾5 )𝑢(𝑝1 )] ∙ [𝜗̅(𝑘2 )𝛾𝛼 (𝐺𝑉′ + 𝐺𝐴′ 𝛾5 )𝜗(𝑘1 )],
Burada, 𝐷𝑍 = (1 −

𝑞2
𝑀𝑧2

−1

) , 𝐷𝑋 = (1 −

𝑞2
𝑀x2

Bütün zərrəciklərin uzununa polyarizasiyaları nəzərə alındıqda (1) prosesinin diferensial kəsiyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik (Kütlə mərkəzi sistemində):

−1

) ,

q=p1-p2=k2-k1 virtual bozonların 4-ölçülü impulsu, MZ
və MX uyğun olaraq Z və X vektor bozonların kütlələri,
𝑦=

2
g2
1 𝑠𝑖𝑛 𝛾

4√2𝐺𝐹 𝑀x2

-nəzəriyyədən irəli gələn parametrdir [4].
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𝑑𝜎
𝛼2
𝜃
=
[(𝐶1 + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 4 ) (1 + 𝑠1 𝑠2 )(1 + 𝜂1 𝜂2 ) +
𝜃
𝑑Ω 32𝐸 2 𝑠𝑖𝑛4
2
2

𝜃
𝜃
+ (𝐶1 − 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 4 ) (𝑠1 + 𝑠2 )(𝜂1 + 𝜂2 ) − (𝐶3 + 𝐶4 𝑐𝑜𝑠 4 ) (𝜂1 + 𝜂2 )(1 + 𝑠1 𝑠2 ) −
2
2
4 𝜃 (𝑠
− (𝐶3 − 𝐶4 𝑐𝑜𝑠 ) 1 + 𝑠2 )(1 + 𝜂1 𝜂2 )].
(3)
2

(3) ifadəsində aşağıdakı işarələmələr qəbul olunmuşdur:
2
1
1
1
′
′
′
′
𝐶1 = [1 + 𝜀𝑧 (g 𝑉 𝐺𝑉 + g 𝐴 𝐺𝐴 ) + 𝜀𝑥 (g 𝑉 𝐺𝑉 + g 𝐴 𝐺𝐴 )] + [𝜀𝑧 (g 𝑉 𝐺𝐴 + g 𝐴 𝐺𝑉 ) +
2
2
4
+𝜀𝑥 (g ′𝑉 𝐺𝐴′ + g ′𝐴 𝐺𝑉′ )]2 ,
2
1
1
1
′ ′
′ ′ )]
(g
)
(g
𝐶2 = [1 + 𝜀𝑧 𝑉 𝐺𝑉 − g 𝐴 𝐺𝐴 + 𝜀𝑥 𝑉 𝐺𝑉 − g 𝐴 𝐺𝐴
+ [𝜀𝑧 (g 𝑉 𝐺𝐴 − g 𝐴 𝐺𝑉 ) +
2
2
4
+𝜀𝑥 (g ′𝑉 𝐺𝐴′ − g ′𝐴 𝐺𝑉′ )]2 ,
1

𝐶3 = [1 + 2 𝜀𝑧 (g 𝑉 𝐺𝑉 + g 𝐴 𝐺𝐴 ) +

𝜀𝑥
2

(g ′𝑉 𝐺𝑉′ + g ′𝐴 𝐺𝐴′ )] ∙ [𝜀𝑧 (g 𝑉 𝐺𝐴 + g 𝐴 𝐺𝑉 ) +

+𝜀𝑥 (g ′𝑉 𝐺𝐴′ + g ′𝐴 𝐺𝑉′ )],
1

𝐶4 = [1 + 2 𝜀𝑧 (g 𝑉 𝐺𝑉 − g 𝐴 𝐺𝐴 ) +

𝜀𝑥
2

(g ′𝑉 𝐺𝑉′ − g ′𝐴 𝐺𝐴′ )] ∙ [𝜀𝑧 (g 𝑉 𝐺𝐴 − g 𝐴 𝐺𝑉 ) +

+𝜀𝑥 (g ′𝑉 𝐺𝐴′ − g ′𝐴 𝐺𝑉′ )],
𝜀𝑧 = −

𝐺𝐹 𝑞 2 𝐷𝑧
√2𝜋𝛼

,

𝜀x = −

𝐺𝐹 𝑞 2 𝐷x
√2𝜋𝛼

∙ 𝑦, 𝑞 2 = −4𝐸 2 𝑠𝑖𝑛2

E - kütləmərkəzi sistemində zərrəciyin enerjisi
(zərrəciyin kütləsinin verdiyi əlavələr nəzərə alınmayıb), 𝜃 − müonun ( və ya elektronun) səpilmə bucağı,
𝑠1 və 𝑠2 (𝜂1 və 𝜂2 ) başlanğıc və son elektronun (müonun) uzununa polyarizasiyalarıdır.
İndi də (1) prosesinin müxtəlif xarakteristikalarını
öyrənərək, e −universallığının pozulması effektlərinin aşkar edilməsi imkanlarını araşdıraq. Bu xarakteristikalar başlanğıc zərrəciklərin uzununa polyarizasiyası
hesabına yaranan P – qeyri cüt asimmetriya, son zərrəciklərin uzununa polyarlaşma dərəcəsi və ya elektron
və müon dəstələrinin polyarizasiya effektləri ola bilər.
Başlanğıc zərrəciklərin uzununa polyarizasiyası

𝜃
,
2

hesabına alınan P – qeyri cüt asimmetriya və son zərrəciklərin uzununa polyarlaşma dərəcəsi aşağıdakı şəklə
malik olurlar:

𝐴𝑆1 = 𝑃𝑆2 = −
𝐴𝜂1 = 𝑃𝜂2 = −

𝜃
2
𝜃
𝐶1 +𝐶2 𝑐𝑜𝑠4
2
𝜃
4
𝐶3 +𝐶4 𝑐𝑜𝑠
2
𝜃
𝐶1 +𝐶2 𝑐𝑜𝑠4
2

𝐶3 −𝐶4 𝑐𝑜𝑠4

(4)

(4a)

Elektron və müon dəstələrinin polyarizasiya
effektlərini hesablayaraq aşağıdakı ifadələri alırıq

𝜃

𝜃

𝜃

−1

𝜃

−1

𝑁𝑠1 = −𝑠1 (𝐶3 − 𝐶4 𝑐𝑜𝑠 4 2) [2 (𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 4 2) − 𝑠1 ∙ (𝐶3 − 𝐶4 𝑐𝑜𝑠 4 2)]
𝜃

𝜃

𝑁𝜂1 = −𝜂1 (𝐶3 + 𝐶4 𝑐𝑜𝑠 4 2) [2 (𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 4 2) − 𝜂1 (𝐶3 + 𝐶4 𝑐𝑜𝑠 4 2)]
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(4-5a) ifadələrindən göründüyü kimi bir zərrəciyin polyarizasiyası hesabına yaranan effektlərdə lepton
qeyri universallığı aşkar şəkildə büruzə vermir. Lakin,
ayrı-ayrı təcrübələrdə alınan polyarizasiya effektlərini

birləşdirsək lepton universallığının pozulması effektlərini aşkar edə bilərik. Məsələn, aşağıdakı üsullardan hər
hansı biri ilə təyin olunan B kəmiyyəti vasitəsilə

𝐵 = 𝐴𝑠1 − 𝐴𝜂1 = 𝐴𝑠1 − 𝑃𝜂2 = 𝑃𝑠2 − 𝐴𝜂1 = 𝑃𝑠2 − 𝑃𝜂2 =
(1) prosesində lepton universallığının pozulmasını aşkar edə bilərik. (6) ifadəsindən göründüyü kimi
lepton universallığı ödənildikdə (gV = GV, gA = GA
(g ′𝑉 = 𝐺𝑉′ , g ′𝐴 = 𝐺𝐴′ )𝐵 kəmiyyəti 𝜃 – nın istənilən qiymətində sıfra bərabər olur ( bu halda 𝐶4 = 0). Buradan
belə bir vacib nəticə çıxır ki, əgər təcrübi faktlar göstərsə ki, 𝐵 kəmiyyəti 𝜃 −nın istənilən qiymətində sıfıra

𝜃
2
𝜃
𝐶1 +𝐶2 ∙𝑐𝑜𝑠4
2

2𝐶4 𝑐𝑜𝑠4

(6)

bərabərdir, deməli lepton universallığı ödənilir. Əgər 𝐵
kəmiyyəti 𝜃 −nın istənilən qiymətində (𝜃 = 𝜋 −dən
başqa) sıfırdan fərqlidirsə, deməli lepton universallığı
pozulur.
Qeyd edək ki, LU ödənildikdə (5, 5a) ifadələri sadələşir və aşağıdakı şəklə düşürlər

−1
𝜃
𝑁𝑠1 = −𝑠1 𝐶3 [2 (𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 ) − 𝑠1 𝐶3 ] ,
2
4

(7)
−1

𝜃
𝑁𝜂1 = −𝜂1 𝐶3 [2 (𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 4 ) − 𝜂1 𝐶3 ] .
2
Əgər 𝑠1 = 𝜂1 olarsa ( yəni elektron və müonun
uzununa polyarizasiyaları eynidir), 𝑁𝑠1 ⁄𝑁𝜂1 = 1 olur.
Bu nəticə isə təcrübi araşdırma mövzusudur.
İndi isə В, 𝑁𝑠1 və𝑁𝜂1 kəmiyyətlərini kalibrləmə
nəzəriyyəsinin SU(2)U(1) –sxemi çərçivəsində araşdıraq [4]. Sol polyarizasiyalı elektron və müonu sol
𝜈
izodubletə daxil edək ( 𝑙 ) (𝑙 = 𝑒 − , 𝜇 − ). Elektron və
𝑙 𝐿
müonun sağ komponentlərini isə aşağıdakı izomultipletlərin müxtəlif kombinasiyaları şəklində daxil edəcəyik
.
:
1. 𝑙𝑅 , 2. (𝑙 ) ,
3. ( ) .
𝑅
𝑙 𝑅

Cədvəl 1.
Sağ
komponentlərin
daxil edilməsi
sxemləri
𝑙𝑅
1
2
3

Qarşılıqlı təsir sabitləri

gV
1
− + 2𝑥
2
−1 + 2𝑥
3
− + 2𝑥
2

gA
1
−
2
0
1
2

g ′𝑉

g ′𝐴

3
2
-1
1
−
2

1
2
0
1
−
2

−

Cədvəl 2.
Müonun sağ
komponentin
daxil
edilməsi
sxemləri
1

Qarşılıqlı təsir laqranjianını hesablayaraq [4], leptonların neytral vektor bozonlarla qarşılıqlı təsir sabitlərini tapmaq olar və onlar cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 2-5-də isə uyğun olaraq (gVGA- gAGV),
(g ′𝑉 𝐺𝐴′ − g ′𝐴 𝐺𝑉′ ), (g 𝑉 𝐺𝑉 − g 𝐴 𝐺𝐴 ), (g ′𝑉 𝐺𝑉′ − g ′𝐴 𝐺𝐴′ ) kəmiyyətlərinin qiymətləri verilmişdir. Bu kəmiyyətlər
isə öz növbəsində elektron və müonun sağ komponentlərinin müxtəlif variantlarda reallaşması zamanı lepton
universallığının “pozulması” dərəcəsini müəyyən edirlər.

2
3

Elektronun sağ komponentin daxil
edilməsisxemləri
(g 𝑉 𝐺𝐴 − g 𝐴 𝐺𝑉 )
1
2
3
0
1
− +𝑥
2
−1 + 2𝑥

1
−𝑥
2
0

1 − 2𝑥
1
−𝑥
2
0

1
− +𝑥
2

Cədvəl3.
Müonun sağ komponentin daxil edilməsi
sxemləri
1
2
3

Elektronun sağ komponentin daxil edilməsi sxemləri
(g ′𝑉 𝐺𝐴′ − g ′𝐴 𝐺𝑉′ )
1
2
1
0
−
2
1
0
2
1
1
2
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3
−1
1
2
0

−
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Cədvəl 4.
Müonun sağ
komponentin daxil
edilməsi sxemləri
1

Elektronun sağ komponentin daxil edilməsisxemləri
(g 𝑉 𝐺𝑉 − g 𝐴 𝐺𝐴 )
2
3
2
1
4𝑥 − 4𝑥
4𝑥 2 − 3𝑥 +
2
3
(−1 + 2𝑥)2
(−1 + 2𝑥) (− + 2𝑥)
2

1
2𝑥(−1 + 2𝑥)

2

4𝑥 2 − 3𝑥 +

3

4𝑥 2 − 4𝑥

1
2

3
(−1 + 2𝑥) (− + 2𝑥)
2

4𝑥 2 − 6𝑥 + 2

Cədvəl5.
Müonun sağ
komponentin daxil edilməsi
sxemləri
1
2
3

1
2
3
2
1

Elektronun sağ komponentin daxil edilməsisxemləri
g ′𝑉 𝐺𝑉′ − g ′𝐴 𝐺𝐴′
2
3
3
1
2
1
1
2
1
0
2

Aparılan
araşdırılmalardan
alınır
ki,
𝐵, 𝑁𝑠1 , 𝑁𝜂1 kəmiyyətlərinin təcrübədə ölçülməsi e −

universallığının “pozulma dərəcəsi” haqqında məlumat
verər və SU(2)U(1)U’(1)–modellərində sağ komponentlərin daha real seçimini təyin edə bilərik.
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PHYSICS BEYOND THE STANDARD MODEL – VIOLATION OF LEPTON UNIVERSALITY
The process of negative muons scattering on electron have been considered.
The possibilities of isolating the effects of violation of lepton universality have been found. These effects have been
analyzed in the framework of SU(2)U(1)U’(1) - models of elektroweak interaction.

Б.И. Мехтиев
ФИЗИКА ЗА СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ – НАРУШЕНИЕ ЛЕПТОННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Рассмотрен процесс рассеяния отрицательных мюонов на электроне.
Исследованы возможности выделения эффектов нарушения лептонной универсальности. Эти эффекты проанализированы в SU(2)U(1)U’(1) –модели электрослабого взаимодействия.
Qəbul olunma tarixi: 27.01.2021

62

AJP FİZİKA, 2021, vol. XXVII №1, section: En
BURAXILIŞINDA DƏRC OLUNAN MƏQALƏLƏRİN QISA XÜLASƏSİ

Ş.Ş. Əmirov
SABİT İNTENSİVLİK YAXINLAŞMASINDA DÖRD DALĞALI QARŞILIQLI TƏSİR
Metamaterialda dörd dalğalı parametrik qarşılıqlı təsir itgilərin çox kiçik olduğu hal üçün yeni həyəcanlaşmış dalğanın
əsas dalğanın fazasına əks təsirini nəzərə alan sabit intensivlik yaxınlaşmasında öyrənilmişdir. Qarşılıqlı təsirdə olan dalğaların dalğa ədədləri fərqinin ixtiyari qiymətləri üçün siqnal dalğasının amplitudu və tezliyinin çevrilməsinin effektivliyi üçün
analitik ifadə alınmışdır. Göstərilmişdir ki, sabit sahə yaxınlaşmasından fərqli olaraq amplitud və tezliyin çevrilməsi effektivliyi güclü dalğaların hər ikisinin və ω2 tezlikli zəif dalğanın intensivliklərindən asılıdır. Göstərilmişdir ki, tezliyin çevrilməsi effektivliyi maksimum və minimumlarının zəif dalğanın intensivliyinin dəyişməsi ilə sürüşür. Həmçinin, əks olunma əmsalının maksimuma çatdığı dalğa ədədləri fərqinin optimal qiyməti üçün ifadə alınmışdır.

İ.K. Əliyeva
POLİMERLƏRİN ELEKTRİK MÖHKƏMLİYİNƏ POLYARİZASİYA PROSESLƏRİNİN TƏSİRİ
Polimerlərin elektrik deşilmə vaxtlarının paylanması sabit elektrik sahəsində hər iki istiqamətdə müəyyən edilmişdir.
Eyni zamanda əvvəlcədən polyarizasiya olunmuş polimer nümunələrində elektrik yaşama müddətli τ zamanı ölçülmüşdür.
Müəyyən edilmişdir ki, nümunələrin sabit elektrik sahəsində polyarizasiyası həmin qütb istiqamətində təsir edən sahədə
elektrik möhkəmliyi azaldır. Bu nəticə elekrtrik deşilmə prosesinin cəmlənmə xassəsinin olduğunu təsdiq edir və elektrik
möhkəmliyinin əks qütbdə artmasına səbəb olur.

B.D. Urmanov, M.S. Leonenya, Q.P. Yablonski, O.B. Tagıyev, F.A. Kazımova, T.Ş. İbrahimova
Ca4Ga2S7:Eu2+ BİRLƏŞMƏSİNİN FOTOLÜMİNESSENSİYASI
Ca4Ga2S7:Eu2+ xalkogenid yarımkeçiricilərinin impulslu lazerlə həyəcanlandırmanın 10-105Vt /sm2 intervalında otaq
temperaturunda fotolüminessensiya (FL) xassələri tədqiq edilmişdir.
Nəticədə 450-575nm intervalında həyəcanlaşdırıcı şüalanma ilə Ca4Ga2S7:Eu2+ birləşməsinin alınmış Fl spektri
650nm zolagın daha intensiv olması ilə xarakterizə olunur. Ca4Ga2S7:Eu2+ birləşməsinin Fl spektrindəki 560nm və 660nm
dalğa uzunluqlu maksimumların sönmə zamanı üçün 258ns və 326 ns alınmışdır.

G.M. Ağamirzəyeva, N.A. Əliyeva
Cu3Ni0.5Se2 KRİSTALININ QURULUŞ-FAZA KEÇİDLƏRİ
Cu3Ni0.5Se2 tərkibli maqnit yarımkeçirici birləşməsi sintez edilmişdir. Yüksək fazalı rentgen difraksiyası metodu ilə
aşağı temperatur fazasının parametrləri müəyyənləşdirilmiş və struktur faza keçidləri öyrənilmişdir. Otaq temperaturunda sintez olunmuş Cu3Ni0.5Sе2-nin iki fazalı olduğu və parametrləri, müvafiq olaraq, a=4.321Å, c=20.620Å romboedrik və
a=11.841Å olan kub fazalardan ibarət olduğu aşkar edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 293 < T <773 K intervalında
temperaturun T=462±3 K qiymətində iki fazalı sistemdə romboedrik fazanın itdiyi, kubik fazanın saxlanıldığı müəyyən
edilmişdir. T=665K temperaturda kubik fazanın parametrləri; a = 5.94 Å, V = 209.58 Å3, fəza qrupu Fm3 ̅m, Z = 4 olur.
A.H. Kazım-zadə, V.M. Salmanov, Ə.H. Hüseynov, R.M. Məmmədov, S.S. Rəhimov,
İ.İ. Qurbanov, V.N. Cəfərova
İnSe-NİN QADAĞAN OLUNMUŞ ZOLAĞININ LAZER ŞÜALANMASI İLƏ RENORMALLAŞDIRILMASI
Pikosaniyəli lazer həyəcanlanması vasitəsi ilə InSe-də işığın qeyri-xətti udulması və onun zamana görə evolyusiyası
təcrübi olaraq tədqiq edilmişdir. Yüksək dərəcəli optik həyəcanlanma nəticəsində InSe-də eksiton udulmasının azalmasının
eksiton-eksiton qarşılıqlı təsiri və kulon potensialının lazer şüaları vasitəsi ilə qenerasiya edilən sərbəst yükdaşıyıcılarla ekranlaşması nəticəsində baş verdiyi göstərilmişdir. Eksiton səviyyəsi ilə keçirici zonanın qırağı aralığındakı energi səviyyələri
oblastında udulmanın müşahidə edilməsi, enerji zolağının yerdəyişməsi hesabına hallar sıxlığının yaranması hesabına baş
verir.
V.М. Əliyev, C.Ə. Rəhimov, V.I. Eminova, G.Ə. Əliyeva
Y0,5Cd0,5Ba2Cu3O7-δ İK MATERİALDA FLUKTUASİYA KEÇİRİCİLİYİNİN ANALİZİ
YBa2Cu3O7-δ və Y0,5Cd0,5Ba2Cu3O7-δ ifratkeçirici (İK) materiallarda əlavə keçiriciliyin əmələgəlmə mexanizmi kritik
temperatura yaxınlığında Aslamazov-Larkin nəzəriyyəsi hesaba alınmaqla lokal cütlər modelı çərçivəsində baxılmışdır. Bu
İK materialların 2D fluktasiya oblastından 3D oblastına keçid temperaturu (Tcr) təyin edilmişdir. Fluktasiya nəticəsində c oxu
istiqamətdə yaranan Kuper cütlərinin ξс(0) koherentlik uzunluqları hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, Y-Ba-Cu-O sistemində
Y-nin müəyyən hissəsini Cd elementi ilə əvəz etdikdə ξс(0) ~3,2 dəfə böyüyür (müvafiq olaraq 1,1 Ǻ və 3,6 Ǻ ), eyni
zamanda psevdazolağın mövcud olma oblastını və Tc yaxınlığında ifratkeçirici fluktasiya oblastının genişlənməsinə səbəb
olur. Psevdazolağın temperatur asılılığı Δ*(Т) və Δ*(Тсmf) –nin qiyməti təyin edilmişdir. Δ*(Т) asılılığından psevdazolağın
maksimal qiyməti təyin edilmişdir (Тm). Y0,5Cd0,5Ba2Cu3O7-δ ifratkeçirici materiallarda psevdazolağın maksimal qiyməti
660K olmuşdur.
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S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev, A.K. Qulayeva
POLYARLAŞMIŞ LEPTON-ANTİLEPTON TOQQUŞMASINDANEYTRALİNO CÜTÜNÜN YARANMASI
Minimal Supersimmetrik Standart Model çərçivəsində ixtiyari polyarlaşmış lepton-antilepton (elektron-pozitron, müonantimüon) toqquşmasında neytralino cütünün yaranması prosesi tədqiq edilmişdir:       ~
i0  ~
 0j . Neytral Z-bozon və

~

~

H(h və ya A) Higgs bozonlarla mübadilə s-diaqramları və  L və R – skalyar leptonla mübadilənin t-kanal diaqramları nəzərdən keçirilmişdir. Prosesin diferensial və effektiv kəsikləri üçün ümumi ifadələr alınmış, lepton-antilepton cütünün polyarlaşma halları hesabına yaranan eninə və uzununa spin asimmetriyalar, neytralinonun uzununa və eninə polyarlaşma dərəcələri
təyin edilmişdir. Effektiv kəsiyin və polyarlaşma xarakteristikalarının bucaqlara və enerjiyə görə paylanmaları ətraflı öyrənilmişdir.
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