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BÖYÜK ADRON SÜRƏTLƏNDİRİCİSİNDƏ  

HİQQS BOZONU İLƏ BİRLİKDƏ YARANAN TƏK TOP-KVARKLARIN 

MODELLƏŞDİRİLMƏ PROSESLƏRİ 

 

N.A. HÜSEYNOV 
 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu,  

Azərbaycan, Bakı, H. Cavid pr.131, Az-1143 

 
Tək top kvarkla Hiqqs bozonunun birgə yaranması top kvark Yukava qarşılqlı təsir sabitinə həssas olan  yeganə kanaldır. 

Monte Karlo modelləşmə metodu əsasında kanalda pp→tHqb prosesinin mümkünlüyü axtarılmış, fonda itirilmiş və qeyd 

olunmamış siqnallar üçün meyarlar paketi təklif olunmuşdur. 

 
Açar sözlər: Hiqqs bozonunun yaranması, böyük adron sürətləndirici, Yukava qarşılıqlı sabiti, Monte-Karlo metodu. 

PACS: 12.60.-i 

 

1. GİRİŞ 

 

Böyük adron sürətləndiricisində (LHC) Hiqqs bo-

zonunun tapılması “standart modelin (SM) elektrozəif 

qarşılıqlı təsirinin” təkmilləşdirilməsinə son qoydu [1, 

2]. Sürətləndiricidən alınan bütün eksperimental nəti-

cələr standart modelin təxminləri ilə mükəmməl uyğun-

luq təşkil edir. Müasir dövrdə yüksək enerjilər fizikası-

nın əsas tədqiqat istiqamətində hissəciklərin xassələrini 

dəqiq ölçmək və nəzəriyyənin təxminlərindən kənara 

çıxan kiçik qarşılıqlı təsirləri axtarmaq üçün standart 

modelin xaricində baş verən hadisələr dayanır. Hiqqs 

bozonunun tədqiqi sahəsində, standart modelin xaricin-

dəki hadisələrdə onun kütləsini, enini, yaranmanın en 

kəsiyini və səpilmənin ehtimalını, yukava qarşılıqlı tə-

sir sabitini  ölçmək olar. Hiqqs bozonunun ən ağır top 

kvark fermionlar ilə qarşılıqlı təsirinə  daha böyük ma-

raq göstərilir. Bu qarşılıqlı təsir sabitinin yt mütləq də-

yəri birbaşa pp→ttH kanalda ölçməklə alınmışdır və 

xətti olmayan H→γγ parçalanmasında ölçülmüşdür. 

Lakin göstərilmişdir ki, kanallar Yukava qarşılıqlı təsir 

sabitinin işarəsini hiss etmir, ya da böyük ehtimalla 

onun kompleks fazasıdır. Bu həssaslıq Hiqqs bozonu 

ilə eyni anda yaranan pp→tHqb top kvarkların en kə-

siklərinin ölçülməsi ilə müəyyən edilir. Şəkil 1-də pro-

ton-proton toqquşmasında yaranan Hiqqs bozonunun 

fərqli kanallardakı en kəsikləri göstərilmişdir. 

Böyük adron sürətləndiricisində ən böyük en kə-

siyi olan dörd kanal müşahidə olunmuşdur: birləşmiş 

qluonlar gg→H kanalı, birləşmiş vektorial bozonlar 

VV→H (burda V- W və yaxud Z vektorial bozonlardır) 

kanalı, vektorial bozonlarla eyni anda yaranan  pp→VH 

kanalı və top kvark çütləri ilə eyni zamanda yaranan 

pp→ttH kanalı.  pp→tHqb proses Hiqqs bozonu ilə ey-

ni zamanda yaranan top kvarkların çox kiçik en kəsikdə 

yaranması ilə xarakterizə olunur və hələ də müşahidə 

olunmamışdır. Şəkil 2-də ilk sırada bu proseslər üçün 

Feyman diaqramının həyəcanlaşma nəzəriyyəsi təsvir 

edilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 1. pp toqquşma enerjisinin yaranan Hiqqs bozonunun en kəsiyindən  asılılığı. 
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Şəkil 2. pp→tHqb prosesinin Feyman diaqramı. 

 

Standart modelin hesablanmalarına görə, hər iki 

diaqramın nəticəsi destruktiv interfeysdə yerləşir (kom-

pleks faza matris elementlərinə ziddir) və pp→tHqb 

(təxminən 13 TeV enerjili toqquşmalar üçün 0.054 pb) 

prosesinin kiçik en kəsik qiymət alması ilə izah edilir. 

Standart modelin effektiv olmayan böyüdülmüş ITC 

(Inverse Top Coupling- tərs top kvark qarşılıqlı təsiri) 

modelində də top kvarkların Yukava qarşılıqlı təsir sa-

bitinin qiyməti, standart modeldə olduğu kimi eyni də-

qiqliyə malikdir, amma işarəsinə ziddir. Bu modeldə 

pp→tHqb prosesinin en kəsiyi, demək olar ki, standart 

modelin təxminlərini keçir. LHC məlumatlarında bu en 

kəsikdə proseslərin müşahidə olunması, ITC modelində 

indi  xüsusilə diqqət doğurnaqdadır. 

Hazırki dövrdə seçilmiş standart modeldə bu pro-

seslər çox nadir hallarda baş verir və onun müşahidə 

olunması üçün çoxlu böyük statistikanın toplanması tə-

ləb olunur. Beləliklə, Hiqqs bozonu ilə birlikdə müşa-

hidə olunan tək top kvarkların “standart modelin xari-

cindəki hadisələrin” mövcudluğunun birmənalı göstə-

ricisi olardı. 

 

2. FON VƏ SİQNALLARIN        

    DELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Təcrübələrin daha dəqiq modelləşdirilməsi ekspe-

rimental qurğunun bütün xüsusiyyətlərinin dəqiq izahı-

nı, eksperimental məlumatların yenidən qurulmuş 

program tətbiqini, analizlərin həyata keçirilməsini və 

bu kimi eksperimentlərin istifadəsini nəzərdə tutur. 

Təqdim olunan işin əsas məqsədi hal-hazırda böyük ad-

ron sürətləndiricisində pp→tHqb prosesindən toplan-

mış məlumatların təqribi qiymətləndirilməsinin müm-

künlüyünü müəyyən etməkdən ibarətdir. Buna görə də, 

modelləşdirmə zamanı növbəti sadələşdirilmiş yaxın-

laşma tətbiq olunmuşdur. Hadisədə siqnal və fonun ya-

ranması Madgraph generatorunun köməyi ilə modelləş-

dirilmişdir. Protonun struktur funksiyası CT [5] ədəbiy-

yatında dörd kvarklı aromat yaxınlaşması ilə təsvir 

edilmişdir. Protonun selvari yayılması və hadronlaşma 

PYTHIA8 paketi ilə modelləşdirilmişdir [6]. Hissəcik-

lərin qeyd və bərpa olunması təcrübi qurğuda model-

ləşdirilməmişdir. Yüklü leptonların analizi zamanı mo-

delləşdirilmiş generatorların “həqiqi” xarakteristikasın-

dan istifadə olunmuşdur. Adronlaşma məhsullarının 

“həqiqiliyi” əsasında adron seli DELPHES [7] paketi 

ilə bərpa olunmudur. Şəkil 3-də protonların effektiv 

bərpa olunma seli (bərpa olunan sel sayının tam saya 

olan nisbəti), həmçinin protonların enerjisinin bərpa 

olunma dəqiqliyi (sellərin enerji  nisbətləri və onları 

yaradan protonlar) göstərilmişdir. 

t→bW→blνl (l-elektron və yaxud mion) top kvark 

parçalanmasında neytrinonun çarpaz impulsu əks işarə 

ilə alınmış selin cəmlənmiş çarpaz impuls vektorları və 

yüklü leptonları ilə  təyin olunmuşdur. Neytrinonun im-

puls komponenti pz uzantısı (impulsun dəstə oxuna nə-

zərən proyeksiyası) W→lνl parçalanma kinetikasına gö-

rə təyin olunmuşdur (iki mümkün həlldən top kvark 

parçalanma məhsullarının invariant kütləsinin 

M=172.5 GeV/c2 nominal dəyərə yaxın olması seçil-

mişdir). Siqnal kimi 13 TeV enerjili pp→tHqb prosesi 

modelləşdirilmişdir.

  

 
 

Şəkil 3. Solda: selin bərpa olunma effektivliyinin onların çarpaz impulsundan asılılığı. 

             Sağda: selin enerjisinin protonların enerjisinə nisbəti. 
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Bu proseslər iki nəzəri model, “Standart modelin 

təxminlərindən və ITC modeli çərçivələrində istifadə 

olunmuşlar. Modelləşdirilmiş analiz məlumatları lep-

ton kanalı üzrə t→ blνl  parçalanan top kvaklara və ən 

çox yayılmış H→bb kanal üzrə Hiqqs bozonunun tHqb 

siqnal hadisələrini seçməyə yönəlmişdir. Hadisənin fo-

nu olaraq top kvarkların leptonlardan parçalanması və 

daha minimum iki b-kvarkı olması qəbul edildi. Fonun 

modelləşdirilməsində son hal kimi prosesləri tt, ttbb 

(top kvark cütünün yaranmas, b-kvark cütü ilə birlikdə 

antikvark və antikvark), ttH (Hiqqs bozonu ilə birlikdə 

yaranan iki top kvark), tZqb (siqnaldan yalnız Hiqqs 

bozonunu Z bozonu ilə əvəz etməklə fərqlənir) və ttZ 

(Z-bozonu ilə birlikdə yaran iki top kvark) olmuşdur. 

Son tt halında bir b-kvark “çatışmazlıq”, bu fonda çox 

vacib böyük en kəsikdir. Bu hadisədə  t→bcs kanalı üz-

rə bir top kvarkın parçalanması ola bilər, bu seldə eks-

perimental qurğuda c-kvarkların bərpa olunması b- 

kvarklardakı kimi ola bilər. ATLAC və CMS təcrübə-

lərinin təqribən 12%-də c- kvarkların səhv identifikasi-

yası baş verir [8, 9]. Buna görə də, tt hadisəsində c-

kvarklarına uyğun gələn hissə xəta şəklində b-kvark sa-

yı kimi identifikasiya olunur. Fonun başqa mənbələri 

üçün bu şəkildə xətalı identifikasiya modelləşdirilmə-

mişdir. Cədvəl 1-də siqnal və fon proseslərinin en kəsi-

yi verilmiş və hər bir proses üçün modelləşdirilmiş 

hadisələrin sayı göstərilmişdir.  

 

                                                                                                                         Cədvəl 1.  

(SM və ITC) modelində generasiya siqnallarının sayı və fon 

 proseslərin üçün en kəsiklər (bütün parçalanma kanalları nəzərə alınmaqla). 
 

Proses SM ITC tt ttbb ttH ttZ 

Kəsik 0,541 0,732 746 8,917 0,088 0,063 

Hadisələr 

(min.) 
100 100 1000 100 100 100 

3. HADİSƏLƏRİN SEÇİLMƏSİ 

 

Hadisədəki siqnallar növbəti əlamətlərinə görə 

xarakterizə olunur: top kvark parçalanmada çarpaz 

impulslu böyük tam bir lepton alınır; yüklü lepton və 

çarpaz impuls selindən bərpa olunan böyük çarpaz 

impulslu neytrino; b-kvarklardan dörd sel (ikisi Hiqqs 

bozonunun parçalanması, biri top kvark parçalanması, 

digəri isə qluyon ayrılması, şəkil 2); toqquşma kanalın-

da kiçik bucaq altında yüksək enerjili kvarkların selin 

səpilməsi nəticəsində bərpa olunan; olunmayan və ya 

kiçik miqdarda digər sellər. 

Müvafiq olaraq seçilmiş hadisələr üçün növbəti 

meyarlar tətbiq edilmişdir. 
- Çarpaz impulsu 25 GeV/c-dən böyük olan önəmli lep-

tonun olması; əgər hadisədə digər leptonlar varsa, on-

ların çarpaz impulsu 15 GeV/c-ni keçməməlidir; 

- Çarpaz impulsu ən azı 45 GeV/c olan bərpa olunmuş 

neytrinonun movcudluğu; 

- - b -kvarklarda 3 və ya 4 selinin, həmçinin c - kvarkların 

yanlış identifikasiyası mövcudluğunun yenidən qurul-

ması; 

- - İrəlidəki oblastda çarpaz impulsu 30 GeV/c-dən çox 

olan psevdocəld η>2.0 ən azı bir selin yenidən qu-

rulması; 

- - Digər sellərin sayı (yuxarıda göstərilənlərdən başqa) 

dördü keçməməlidir. İrəlidəki oblastda ITC siqnalları 

üçün sel ilə psevdoçəld və istənilən seldəki b-kvarklar 

arasındakı fərq 1.5 keçməməlidir [10,11]. ITC mode-

lində bu tip siqnallar üçün xarakteristik “cəldlik” var-

dır. Şəkil 4-də fon və siqnal üçün bu paylanmanın də-

yişməsi göstərilmişdir. 

- - Ən sonda Hiqqs  bozonunun  H→bb  və  top  kvark 

t→ blνl  parçalanması yenilənmiş olmalıdır. Parçalan-

ma məhsullarında kütlə  invanriantlığı 

155<Mt<180GeV və 90<MH<135GeV şərtləri ilə qar-

şılaşdırılmalıdır. Şəkil 5-də invariant kütlələrin paylan-

ması göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil 4. "Cəldlik sınması" - ön bölgədəki sel ilə b-kvarkdan ona ən yaxın olan sel arasındakı psevdo-cəldliklərin fərqi.  

             Paylanmalar 140 fb-1 parlaqlığa normallaşdırılır, tt və ttbb əlavələri əlavə olaraq 50 dəfə azalır. 
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Şəkil 5. Top kvark parçalanma məhsullarında (solda) və Hiqqs bozonunda (sağda) kütlə invariantlığı. Paylanma 140 Fb  

             parlaqlığa görə normallaşdırıldı, tt və ttbb nəticələri 25 dəfə azalmışdır. 

 
4. NƏTİCƏ 

 

Seçilmiş hadisələrin tətbiqi nəticələri ümumilləş-

dirilmiş halda cədvəl 1 də təsvir edilmişdir. Cədvəldən 

göründüyü kimi pp→bb prosesi fonun əsas mənbəyidir. 

B- kvarkların əskik olmasına baxmayaraq ttbb hadisə-

sində fonu əhmiyyətli şəkildə keçir. Qalan mənbələr 

ümumi fonda yalnız kiçik bir artıma kömək edir. Belə-

liklə, 140 Fb integral parlaqlığı nəzərə alaraq, ATLAC 

və CMS eksperimentlərinin hər birindən yığılmış fon 

hadisələrinin sayı 33000 seçilmiş hadisədən keçir. 

Standart modeldə 36, ITC modelində isə 856 seçilmiş 

hadisədən ibarətdir. Fonda siqnalın keçmə dəyərini S/N 

formulu ilə qiymətləndirmək olar. S-siqnal, B-fon stan-

dart kənaraçıxmaların sayında dəyəri ifadə edir. Cədvəl 

2-dəki məlumatlarda ITC modelinin siqnal dəyərinin 

4.7, ST modelinin isə 0.2-dan ibarət olması göstərilmiş-

dir.  

 
                                                                                                                                                Cədvəl 2.  

Fon prosesləri və siqnallar üçün 140 Fb integral parlaqlığda hadisələrin 

 sayının və effektivliyinin seçilməsi. 
 

Proces SM ITC tt ttbb ttH tZqb ttZ 

Effektivlik(%) 3,78 6,16 0,22 0,39 0,96 3,34 0,91 

Hadisələr 140 fb-1 36 856 31000 2000 99 84 30 

 

Beləliklə, ITC modeli, hal-hazırki  LHC yığılmış 

məlumatlarına əsaslanaraq, ya aşkar oluna bilər, ya da 

əksinə inkar olunar. Eyni zamanda, ST modellə siqnalın 

müəyyən edilməsi üçün təkrarlanmış statistikanın ar-

tırılması tələb olunur. 

________________________________ 
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N.А. Huseynov 

 

MONTE-CARLO STUDY OF HIGGS BOSON PRODUCTION IN ASSOCIATION 

WITH A SINGLE TOP QUARK AT THE LHC 

 
The Higgs boson production in association with a single top quark is the only channel sensitive to the sign of the Yukawa 

coupling constant of the top quark. Based on Monte Carlo simulation, was considered that possibility of searching for a channel 

pp→tHqb and offer a set of criteria for signal extraction and background suppression.  

 

Н.А. Гусейнов 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АССОЦИАТИВНОГО РОЖДЕНИЯ БОЗОНА XИГГСА 

 C ОДИНОЧНЫМ ТОП-КВАРКОМ НА БОЛЬШОМ АДРОННОМ КОЛЛАЙДЕРЕ 

 
Рождение бозона Хиггса совместно с одиночным топ-кварком является единственным каналом, чувствительным 

к знаку константы юкавовского взаимодействия. На основе моделирования методом Монте-Карло рассмотрена воз-

можность поиска канала pp→tHqb и предложен набор критериев для выделения сигнала и подавления фона. 

 

Qəbul olunma tarixi: 10.03.2021 
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ZnO-POLİMER ƏSASLI  KOMPOZİT VARİSTORLARDA İSTİFADƏ OLUNAN 

POLİMERLƏRİN (PE, F2M) ELEKTRİK MÖHKƏMLİYİNDƏ ROLU 
 

Ş.M. ƏHƏDZADƏ  
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu, 

Azərbaycan, Bakı, H. Cavid pr.131, Az-1143 
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Məqalədə polietilen (PE), polivinilidenftorid (F2M) polimerləri və ZnO əsasında hazırlanmış kompozit varistorların 

elektrik möhkəmliyini təyin etmək üçün nümunələrin elektrik deşilmə gərginlikləri (Udeş), həmçinin elektrik möhkəmliyinin 
dəyişmə səbəblərini müəyyən etmək məqsədilə kompozitlərin dielektrik nüfuzluğunun doldurucunun həcmi faizindən asılılığı, 
modifikasiyadan əvvəl və 3-10 dəqiqə modifikasiya olunduqdan sonra ZnO + PE kompozitlərində boş tələlərin (Hboş tələ) 
konsentrasiyası hesablanmışdır. 
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GİRİŞ 
 

Məlumdur ki, elektrik avadanlıqları tez-tez dəyi-
şən polyarlı impulsların təsirinə məruz qalırlar. Bunun-
la əlaqədar olaraq hal-hazırda mühüm problemlərdən 
biri mikroelektronika, elektronika cihazları, onların 
funksional elementlərinin kommutasiya və ildirim gər-
ginliklərindən qorunmasıdır. Elektronika sənayesində 
bütün dünyada elektrik şəbəkələrini və elektronika 
cihazlarını istənılən növ ifrat elektrik impulslarından 
qorumaq üçün müxtəlif növ varistorlardan istifadə olu-
nur. Bu məqsədlə digər materiallardan bir sıra üstünlü-
yünə görə fərqlənən ZnO əsaslı keramik varistorlar 
daha geniş tətbiq sahəsi tapmışdır. Qeyd etmək lazım-
dır ki, son zamanlar mühafizə qurğularının və element-
lərinin hazırlanmasının perspektivli istiqamətlərindən 
biri keramik varistorlar əsasında  iki və çoxfazalı kom-
pozit materialların yaradılmasıdır. Bu kompozitləri ke-
ramik faza və polimerlər əsasında hazırlamaqla elektro-
energetikanin həm yüksək gərginlik texnikasında, həm 
də aşağı gərginlik qurğularında indiyə qədər mövcud 

olanlardan ucuz və yüksək keyfiyyətə malik olan kom-
pozit varistorların alınmasına nail olmaq mümkündür. 

İşdə qarşıya qoyulan məqsəd ZnO-polimer əsaslı 
kompozitlərin alınması zamanı istifadə olunan polimer-
lərin elektrik möhkəmliyinə qarşı davamlığının və elek-
trik sahəsinin təsirindən polimerlərin fiziki parametrlə-
rinin dəyişilmə səbəblərinin  öyrənilməsidir.  

 
TƏCRÜBİ HİSSƏ VƏ  NƏTİCƏLƏRİN 
 MÜZAKİRƏSİ 

 

Kompozitlərin elektrik möhkəmliyinin təyini 
kompozit varistorlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir 
[3]. Təqdim olunan məqalədə ZnO-polimer əsaslı kom-
pozit varistorların elektrik möhkəmliyini təyin etmək 
üçün ani deşilmə gərginliyi müəyyən edilmişdir. Sınaq 
zamanı istifadə olunan nümunələrin sayı ən azı 10-na 
bərabərdir. Ani elektrik deşilmə gərginliyini təyin et-
mək üçün UPU-10 cihazından istifadə edilmişdir. Sı-
naq üçün istifadə olunan özək şəkil 1-də göstərilmişdir 
[1, 2]. 

 

Şəkil 1. Nümunələrin elektrik möhkəmliyini təyin etmək üçün istifadə olunan özək 
            1-torpaqlanmış elektrod; 2-yüksək gərginlik elektrodu; 3-nümunə; 4 - sıxıcı yay.  
 
Elektrodlar və onların konfiqurasiyası məlum 

şərtlərə uyğundur. Yüksək gərginlilkli elektrod diamet-
rinə görə torpaqlanmış elektrodun diametrindən təqri-
bən 3 dəfə kiçikdir. Elektrodlar Raqovski elektrodu for- 

masındadır. Elektrodların bu formada seçilməsi,  yük-
sək gərginlik elektrodu-kompozit-torpaqlanmış elek-
trod sistemində, elektrik sahəsinin bircinsliyini təmin 
edir.  

mailto:ahadzade79@mail.ru
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Şəkil1 2. ZnO-PE kompozitində deşilmə gərginliyinin (Udeş) doldurucunun həcmi faizindən asılılığı. 

 

 
 

Şəkil1 3. ZnO-F2M kompozitində deşilm ə gərginliyinin (Udeş) doldurucunun həcmi faizindən asılılığı 
                                                                                                                
                                                                                                                               Cədvəl 1. 

Kompozitlərin elektrik möhkəmliyi 
 

 
Kompozitlər 

 

Emıöh. , V/m 
 

PE əsaslı 
 
F2M əsaslı 

 
Nisbət 

100% polimer 40·106 25·106 1,6·106 
10%C+90% polimer 13,04·106 6,65·106 1,96·106 
30%C+70% polimer 3,085·106 2,047·106 1,507·106 
50% C+50% polimer 1,103·106 0,64·106 1,72·106 
60% C+40% polimer 0,904·106 0,456·106 1,98·106 

 
Alınan nəticələr göstərir ki, (cədvəl 1) tədqiq edi-

lən kompozit varistorlarda kimyəvi xarakterli fazalar-  
arası qarşılıqlı təsirin rolu kiçikdir. Doğrudan da, əgər 
 fazalararası sərhəddə kimyəvi qarşılıqlı təsirlər kəskin 
olsaydı, tədqiq etdiyimiz varistorların makroskopik xa-
rakteristikalarının stabilliyi az olardı. 

İndi isə kompozitlərin elektrik sahəsində deşilmə 
prosesinin səbəblərini aydınlaşdıraq. Qeyd edək ki, di-
elektriklərin elektrik sahəsinin təsirindən deşilməsinin 
səbəblərindən biri istilik dağılması prosesidir. 
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İstilik dağılması - dielektrikdən cərəyan keçən za-
man inkişaf edən lokal enerji və istilik səpilməsi nəti-
cəsində dielektrikin dağılmasıdır. İstilik dağılma prose-
sinin tipik göstəricisi ətraf mühitin temperaturunun və 
elektrik sahəsinin təsir müddətinin artması ilə materia-
lın deşilmə gərginliyinin azalmasıdır. İstilik dağılması-
nın yaranmasının əsas səbəbi onun elektrik keçiriciliyi-
nin müsbət temperatur əmsalına malik olması ilə əlaqə-
dardır (yəni, temperatur artdıqca elektrik keçiriciliyi də 
artır). Bu asılılıq adətən  

 
         ))(exp()( 00 TTaT −⋅⋅=σσ           (1) 

kimi təyin olunur [10, 11]. Burada α -asılılığın tempe-
ratur əmsalı, T0- başlanğıc temperatur, σ(T0) -başlanğıc 
temperatur zamanı nümunələnin elektrik keçiriciliyidir.  

Dağılmanın baş vermə mexanizmi aşağıdakı kimi 
izah olunur. Elektrik sahə intensivliyi (Е), xüsusi ke-
çiriciliyi (σ) və təsir müddəti (∆т) olan  Coul itkiləri 

 
         τσ ∆= 2 EW                              (2)  

həmçinin:                                              
                               TCW ∆⋅⋅= ρ                            (3) 

 
ifadəsi ilə təyin olunur. Qeyd edək ki, T∆ temperaturun 
artmasına səbəb olur. Burada C- xüsusi istilik tutumu, 
ρ -dielektrikin sıxlığıdır. 

Temperaturun artması dielektrikin elektrik keçiri-
ciliyini artıraraq, dielektrikdə ayrılan enerjinin miqda-
rını artırır. Qeyd edək ki, bu effekt nəticəsində nümunə-
nin temperaturu qeyri-məhdud arta bilər. Hesab olunur 
ki, istilik dağılması o vaxt baş verir ki, dielektrikin tem-
peraturu sonsuz həddə çatmış olsun. Xüsusi bir hal 
üçün dielektrikdən ətrafa səpilmiş temperatur nəzərə 
alınmırsa, onda dielektrikin deşilməsini təmin edən 
elektrik sahə intensivliyi akademik Fok formulası ilə 
ifadə oluna bilər [10, 11]. 

 
2/1)))(/(( 0 tTaCE ⋅⋅⋅= σρ   (4) 

 
Bu ifadədən görünür ki, istilik dağılmasının elek-

trik sahə intensivliyi temperaturdan asılıdır və elektrik 
möhkəmliyinin temperaturdan asılılığı dielektrikin ke-
çiriciliyinin temperatur asılılığını təyin edir. Dielektrik-
lərin istilik dağılmasını təcrübi olaraq yalnız onun 
keçiriciliyinin temperatur asılılığı ilə deyil, həm də 
dağılma kanalının təbiəti ilə də təyin edirlər. Bu halda 
dielektrikin əriməsinə uyğun olaraq boşalma kanalı nü-
munənin ortasında yaranır və hamar divarlara malik 
olur [12]. 

Qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
elektrik dağılma (deşilmə) prosesinin ilkin mərhələsi 
olan sərbəst elektronların yaranma mənbələri müəyyən 
edilməlidir. Tədqiq edilən kompozitlər üçün ehtimal 
olunur ki, sərbəst elektronların yaranma mənbələri aşa-
ğıdakılar ola bilər: 
- yüksək gərginliyin təsiri nəticəsində elektrodlardan 
qeyri-taraz elektronların kompozitə injeksiyası; 
- təqribən Taunsend qanunu ilə zərbə ionlaşması nəticə-
sində elektron selinin yaranması; 
- həcmi yüklərin yaranması nəticəsində katodda güclü 
lokal sahənin yaranması; 

- zərbə ionlaşmasının intensivliyinin artması.  
Bütün qeyd olunan bu prosesləri aydınlaşdırmaz-

dan əvvəl qeyd edək ki, tədqiq olunan ZnO-polimer 
əsaslı kompozit varistorların xarakteristikaları polimer 
fazasının strukturundan, elektrofiziki xassələrindən çox 
asılıdır. İşdə, polimer fazasının rolunu təyin etmək 
üçün polyar (F2M) və qeyri-polyar (PE) polimerlərin-
dən istifadə etməklə yanaşı, eyni bir polimerin struktu-
runun modifikasiyasının da varistorun xassələrinə təsiri 
öyrənilmişdir. Tədqiq olunan nümunələrin strukturu-
nun modifikasiyası üçün xarici təsir kimi elektrik qaz 
boşalmasından istifadə olunmuşdur [13;14].  

Təcrübə üçün hazırlanmış özəyə  2÷5kV gərginlik 
verilir. Boşalma kanalları ilə bilavasitə kontaktda olan 
kompozit varistorların strukturu modifikasiya olunur. 
Modifikasiya müddəti  3÷10 dəqiqə götürülür.  

İndi isə yuxarıda şərh edilən mənbələrin mövcud 
olması ehtimalını və effektiv elektronların bu mənbələ-
rin iştirakı ilə yaranmasını aydınlaşdıraq. 

 
Şəkil 4. ZnO-PE kompozitində dielektrik nüfuzluğunun          
            (ε) doldurucunun həcmi faizindən asılılığı. 
            1- 3 dəqiqə modifikasiya olunmuş nümunə; 
            2- 10 dəqiqə modifikasiya olunmuş nümunə; 
            3- modifikasiya olunmamış nümunə.       
 
Şəkil 4-də ZnO+PE əsaslı kompozitlərin elektrik 

boşalmasında modifikasiyasından əvvəl və sonra  di-
elektrik nüfuzluğunun (ε) doldurucunun həcmi faizin-
dən asılılığı göstərilmişdir. 

Fərz edək ki, tədqiq etdiyimiz kompozitə müəy-
yən gərginlik tətbiq edilmişdir. Tətbiq olunan gərginlik 
kompozitin fazaları arasında dielektrik nüfuzluğundan 
asılı olaraq paylanacaqdır. Doldurucunun dielektrik nü-
fuzluğunun matrisa kimi götürdüyümüz PE-nin di-
elektrik nüfuzluğundan təqribən 10 dəfə, F2M-dən isə 
5 dəfə böyük olduğunu nəzərə alsaq, qəbul etmək olar 
ki, qadağan zonasının eni təqribən 3,4 olan doldurucu-
nun (ZnO) elektronlarının  ionlaşma ehtimalı, yəni sər-
bəst elektronları yarada bilməsi qabiliyyəti azdır. 

Əgər nümunəyə tətbiq olunmuş elektrik sahəsi 
elektrod-kompozit sərhəddində əmələ gələn potensialın 
yaratdığı elektrik sahəsinə bərabər və ya böyük olarsa, 
onda elektroddan kompozitə qeyri-taraz elektronların 
injeksiyasının ehtimalı böyükdür. İnjeksiya olunan  
elektronların bir qismi kompozitin fiziki və kimyəvi 
strukturundan asılı olaraq müxtəlif tələlərdə stabilləşir, 
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digər qismi isə elektrik deşilmə prosesində sərbəst elek-
tronlar kimi iştirak edə bilərlər[15]. 

 
2

10şb / eHUN εε=.tele o      (5) 
 

düsturuna əsasən ZnO-polimer əsaslı kompozitlərdə 
elektrik qaz boşalmasında 3-10 dəqiqə müddətində mo- 
difikasiya olunmuş və  modifikasiya olunmamış boş tə-
lələrin konsentrasiyası  hesablanmışdır.  Hesablamanın 

nəticələri cədvəl 2 və 3-də göstərilmişdir. 
Cədvəl 2 və 3-dən göründüyü kimi boşalmada iş-

lənməmişdən əvvəl boş tələlərin konsentrasiyası daha 
çoxdur. Kompozitlər elektrik qaz boşalmasında modi-
fikasiya olunduqdan sonra tələlərin konsentrasiyası 
azalır. Bunun əsas səbəbi odur ki, boşalma kanalından 
injeksiya olunan yüklər boş tələlər tərəfindən tutularaq 
orda  stabilləşirlər və uyğun olaraq tələlərin konsentra-
siyası məhdudlaşır. 

                                                                                                                                           Cədvəl 2. 
Modifikasiyadan əvvəl və 3-10 dəqiqə modifikasiya olunduqdan sonra ZnO + PE 

kompozitlərində boş tələlərin (Hboş tələ) konsentrasiyasının hesablanması 
 

 
Kompozitlər 

Hboş tələ, 
3 dəq.modifikasiya 
olunduqdan sonra  

Hboş tələ, 
10 dəq.modifikasiya 
olunduqdan sonra  

Hboş tələ, 
modifikasiyadan 

əvvəl 
Hboş tələ x 1019, m-3 

30%C+70%PE 0,06 0,05 0,3 
35%C+65%PE 0,08 0,06 0,31 
40%C+60%PE 0,09 0,07 0,3155 
50% C+50%PE 0,1 0,08 0,32 
60% C+40%PE 0,11 0,12 0,33 

 

                                                                                                                                            Cədvəl 3. 
Modifikasiyadan əvvəl və 3-10 dəqiqə modifikasiya olunduqdan sonra ZnO + PE 

kompozitlərində boş tələlərin (Hboş tələ) konsentrasiyasının hesablanması 
 

 
Kompozitlər 

Hboş tələ, 
3 dəq.modifikasiya 
olunduqdan sonra  

Hboş tələ,  
10 dəq.modifikasiya 

olunduqdan sonra  

Hboş tələ, 
modifikasiyadan 

əvvəl 

Hboş tələ x 1019, m-3 
30%C+70%F2M 0,19 

 

0,18 0,31 
35%C+65%F2M   0,21 0,23 0,5 
40%C+60%F2M   0,22 0,3 0,68 
50%C+50%F2M   0,24 0,42 0,8 
60%C+50%F2M 0,25 

 

0,49 1,1 
 

NƏTİCƏ 
 

Qeyd edək ki, tələlərin mövcudluğu və onların 
hansı energetik parametrə malik olması həlledici fak-
torlardan biridir. Çox sayda aparılan təcrübi nəticələr 
göstərir ki, polietileni ZnO hissəcikləri ilə dispersiya et-
dikdə onun molekulyarüstü quruluşunun dəyişmə dərə-
cəsi analoji proses nəticəsində  F2M polimerində yara- 

nan uyğun prosesdən daha yüksəkdir. Belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, həm sərbəst elektronlar üçün PE-də 
yaranan stabilləşmə mərkəzlərinin (tələlərin) çox olma-
sı, həm də fazalararası sərhəddə potensial çəpərin hün-
dür olması doldurucu-PE kompozitinin elektrik möh-
kəmliyinin, doldurucu-F2M kompozitinin uyğun para-
metrlərindən böyük olmasına səbəb olur. 

 
___________________________ 
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Sh.M. Ahadzade  
 

THE ROLE OF THE USED POLYMERS (PE, F2M) IN THE ELECTRIC STRENGTH OF BASED 
ZnO-POLYMER COMPOSITE VARISTORS 

In this work, the dielectric strength of composites based on ZnO and various polymers (polyethylene (PE), polyvinylidene 
fluoride (F2M) was determined. To study the dielectric strength of the composites, the breakdown voltage (Ubr) of the samples 
was calculated, as well as to determine the cause of the change in the dielectric strength, the dependence of the dielectric 
constant on the percentage of the filler was created. Also, in the ZnO - PE composites, the concentration of empty traps (Hem.tr.) 
was calculated before and after the discharge. It can be concluded that for free electrons, the many traps that are created in the 
PE polymer, as well as the height of the potential barrier to the interface, is the reason for the stability of the strength of the 
ZnO-PE composite than the ZnO-F2M composite. 

 
          Ш.М. Ахадзаде  

 
РОЛЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ (ПЭ, Ф2М) В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 

 КОМПОЗИТНЫХ ВАРИСТОРОВ НА ОСНОВЕ ZnO-ПОЛИМЕРОВ  
 

В работе была определена электрическая прочность композитов на основе ZnO и различных полимеров (поли- 
этилен (ПЭ), поливинилиденфторид (Ф2М)). Для изучения электрической прочности композитов вычислено напряже-
ние пробоя (Uпр) образцов. Для определения причины изменения электрической прочности была создана зависимость 
диэлектрической проницаемости от процентного содержания наполнителя. В композитах ZnO–ПЭ вычислена 
концентрация пустых ловушек (Hпуст. лов.)  до и после разряда. Можно сделать вывод, что для свободных электронов, 
множество ловушек, которые созданы в полимере ПЭ, а также высота потенциального барьера межфазной границы, 
является причиной устойчивости прочности композита ZnO -ПЭ, чем композита ZnO - F2M. 
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QIZIL və GÜMÜŞ NANOBORULARIN  ELEKTRON QURULUŞUNUN  RİYAZİ 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ XASSƏLƏRİNİN NƏZƏRİ TƏDQİQİ 

 

 ARZUMAN Q. HƏSƏNOV 
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası,  

E-mail: gasqhapk@gmail.com  
 

Diametri 0,54 nm  və uzunluğu 1,58 nm olan Au48 və Ag48 nanoborularının vizual modelləri qurulmuş, elektron qurulu-

şunu öyrənmək məqsədi ilə bu modellər əsasında Genişlənmiş Hükkel metodu ilə kompüter hesablamaları aparılmışdır. Nəti-

cələr göstərir ki, Au48 nanoborusu yumşaq, elektrofil, ensiz zolaqlı yarımkeçirici (Eg = 0,06515 eV) stabil material olub, dia-

maqnit, şüalanan fotonun dalğa uzunluğu =0,2 mkm. Debay və ərimə temperaturlarının qiymətləri uyğun olaraq 127,1 K və 

793,14 K. Ag48  nanoborusu isə yumşaq, elektrofil, enli zolaqlı yarımkeçirici (Eg = 0,48214 eV)  stabil material olub, diamaqnit, 

şüalanan fotonun dalğa uzunluğu =2,6 mkm. Debay və ərimə temperaturlarının qiymətləri uyğun olaraq 123,6K və 372,74 K. 
Müəyyən mexaniki xassələrinə görə qızıl və gümüş materiallar kimi olmasına baxmayaraq Au48  nanoborusu adi qızıl materi-

allardan 5 dəfə, Ag48 nanoborusu isə 4 dəfə möhkəmdir. 

 

Açar sözlər: metal nanoboru, riyazi model, Genişlənmiş Hükkel metodu.  

PACS: 07.05.Tp; 81.07.-b; 03.67.Lx 

 

GİRİŞ 

 

Hal-hazırda metal nanoborularının tibb, sənaye, 

elektronika və s. sahələrdə  tətbiq olunduğunu nəzərə 

alaraq [1] onların xassələrinin əvvəlcədən kvantmexa-

niki metodlar ilə nəzəri öyrənilməsinin böyük əhəmiy-

yəti vardır. İşdə bir qat (6,3) xırıallı qızıl və gümüş 

nanoborularının modelləşdirilməsinə və xassələrinin 

öyrənilməsinə baxılmışdır [2, 3]. Bunun üçün əvvəlcə 

onların vizual modelləri qurulmuş və nanoboruların 

aşağıdakı parametrləri: diametral en kəsiyinin sahəsi 

𝑆𝑑 = 6
√3𝑎2

4
 , en kəsiyinin sahəsi S=Dl, həcmi V=Sdl.  

Hesablanmışdır (cədvəl 1). Burada 𝑎 - qızıl və ya gü-

müş atomlararası rabitənin uzunluğu, D - nanoborunun 

diametri, l nanoborunun uzunluğu, Sd - nanoborunun 

diametral en kəsiyinin sahəsi, S - nanoborunun en kəsi-

yinin sahəsi, V - nanoborunun həcmidir.  

Nanoboruların diametral en kəsiyi düzgün altıbu-

caqlı, en kəsiyi isə eni nanoborunun diametrinə, uzun-

luğu nanoborunun uzunluğuna bərabər olan düzbucaq-

lıdır. Səthi bərabərtərəfli üçbucaqlardan ibarətdir. Üç-

bucaqların təpə nöqtələrində qızıl və ya gümüş atomları 

yerləşmişdir (şəkil 1, şəkil 2.).

   

 
Şəkil 1. Au48 qızıl nanoborunun vizual modelləri (a - xətlə,  b - xətt və kürələrlə, c- kürələrlə) 

 

 

 
Şəkil 2. Ag48 gümüş nanoborunun vizual modelləri (a - xətlə,  b - xətt və kürələrlə, c- kürələrlə) 

 

 

                                                                                                                                                   Cədvəl 1. 

Au48 və Ag48 nanoborularının parametrlərinin hesablanmış qiymətləri 

 
№ Nano-

boru 

Rabitə 

uzunluğu a 

(nm) 

Diametri 

D(nm) 

Uzunluğu 

l(nm) 

Diametral en 

kəsiyinin sahəsi 

 Sd (m2) 

En kəsiyinin 

sahəsi S (m2) 

 

Həcmi  

V (m3) 

 

1 Au48 0,267830 0,54 1,57873 1.863710-19 8.525110-19 2.942210-28 

2 Ag48 0,267882 0,54 1,58374 1.864410-19 8.552210-19 2.952710-28 
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NƏZƏRİ METODOLOGİYA  

 

Au48 qızıl və Ag48 gümüş nanoborularının qurul-

muş modellər əsasında xassələri Genişlənmiş Hükkel 

metodu tətbiq etməklə öyrənilmişdir. Bu metod mole-

kulyar orbitallar metodunun sadə yarımempirik varian-

tıdır [4]. Valent elektronlar yaxınlaşmasına əsasən Ui 

molekulyar orbitalları valent elektronların həm π-, həm 

də σ - elektronların atom orbitallarının xətti kombinasi-

yası  şəklində axtarılır: 
 

             𝑈𝑖 = ∑ 𝑐𝑞𝑖 ∙𝑛
𝑞=1 𝜒𝑞           (1) 

 

Burada q  - atom orbitallarıdır və onlar məlum hesab 

olunurlar. Atom orbitalları olaraq Qaus funksiyaların-

dan istifadə olunmuşdur [6]:

 

  𝜒𝑛𝑙𝑚(𝜇, 𝑟𝜃𝜑) =
22𝑛(𝑛−1)!

(2𝑛−1)!
√

(2𝜇)2𝑛+1

𝜋
𝑟𝑛−1𝑒−𝜇𝑟2

𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜑)  (2) 

 

Burada  - variasiya parametridir, r, ,  - elektronun 

sferik koordinatlarıdır, Yim(, ) - kompleks sferik  

funksiyalardir, m  - bazis funksiyaları kimi seçilən atom 

orbitallarının sayıdır. cqi - naməlum əmsallarının qiy-

mətləri molekulyar orbitallar metodunun 
 

∑ (𝐻𝑝𝑞 − 𝜀𝑖𝑆𝑝𝑞)𝑞 𝑐𝑞𝑖 = 0     (3) 
 

tənlikləri həll olunaraq tapılır. Burada Hpq - effektiv Ha-

milton operatorunun matris elementləridir və Volfsberq  

- Helmhols yaxınlaşmaları əsasında qiymətləndirilir, 

Spq - örtmə inteqrallarıdır və Qaus funksiyaları  bazisin-

də hesablanır.  
 

Au48 və Ag48 NANOBORULARI ÜÇÜN 

KOMPÜTER HESABLAMALARI 
 

Au48 və Ag48 nanoboruları üçün qurulmuş vizual 

modellər əsasında kompüterdə i orbital enerjilərin qiy-

mətləri hesablanmışdır.  Bu qiymətlər əsasında nanobo-

runun bir sıra xassələri tədqiq oluna bilər. Nanoborula-

rın elektronları ən aşağı enerji səviyyəsindən başlaya-

raq iki-iki səviyyələrdə yerləşdirilir və elektronlar tərə-

findən tutulmuş ən yuxarı HOMO və ən aşağı boş LUMO 

molekulyar orbitallara uyğun enerjilər, ionlaşma poten-

sialı Ip = -HOMO , tam elektron enerjisi 𝐸𝑛ℎ = ∑ 𝜀𝑖𝑖 , 

qadağan olunmuş zonanın eni  𝐸𝑔 = 𝜀𝐿𝑈𝑀𝑂 − 𝜀𝐻𝑂𝑀𝑂 , 

möhkəmlik         𝜂 =
𝐸𝑔

2
,      stabillik       parametri    

∆𝐸 = 𝐸𝑛𝑏 − ∑ 𝐸𝐴𝐴   müəyyən olunur. Burada EA qızıl 

və gümüş atomlarının sərbəst halda tam elektron 

enerjiləridir. Nəticələr cədvəl 2-də  verilmişdir. E  0 

olduğundan Au48 və Ag48 nanoboruları stabil hesab 

olunur. 

 

 

 

Cədvəl 2. 

Au48 və Ag48 nanoborularının energetik parametrlərinin kompüterdə hesablanmış qiymətləri 

 
 

№ 

Nano-

boru 
𝜀𝐻𝑂𝑀𝑂 

(eV) 

𝜀𝐿𝑈𝑀𝑂 

(eV) 

Tam enerji 

𝐸(a.v.) 

Stabillik 

parametri 

∆𝐸 

( a.v.) 

İonlaşma 

potensialı 

𝐼𝑝 (eV) 

Qadağan 

olunmuş zonanın 

qiyməti 

𝐸𝑔(eV) 

Möhkəmlik 

parametri 

𝜂 (eV) 

1 Au48 -10,28122 -10,21606 -288,940168 -3,84785 10,28122 0,06515 0,03258 

2 Ag48 -6,52910 -6,04696 -239,149614 -1,77260 6,52910 0,48214 0,24107 

 

 

Mexaniki parametrlərin qiymətlərinin hesablanması. 
 

Nanoboruların mexaniki xassələri öyrənilməsində 

Yunq və möhkəmlik modullarının qiymətlərinin hesab-

lanması vacib məsələdir. Yunq modulunun qiymətini 
 

𝑌 =
𝐹

𝑆
=

𝐸𝑏

𝑟∙𝑆 
,       𝐹 ≈

𝐸𝑏

𝑟
,     𝐸𝑏 = ⌊Δ𝐸⌋     (4) 

 

düsturu vasitəsilə hesablana bilər. Burada Y -Yunq mo-

dulu, F – nanoborunu parçalamaq üçün qüvvənin qiy-

məti, Eb nanoborunun rabitə enerjisi, S nanoborunun en 

kəsiyinin sahəsi, r - atomlararası rabitənin uzunluğu-

dur. Nanoboruların k sərtlik əmsalının,  deformasiya,  

G sürüşmə, K  həcmi elastiki və HN möhkəmlik modul-

larının qiymətlərinin hesablaması üçün isə [6-9]-də 

verilən 

 

𝑘 =
𝑌 ∙ 𝑆

𝐷
, 𝜎 = 𝑌 ∙

𝑟

𝐷
, 𝐺 =

𝑌

2 ∙ (1 + 𝜈)
, 

𝐾 =
𝑌

3∙(1−2𝜈)
 , 𝐻𝑁 = 𝐺 ∙ 𝐴 ∙ 𝑒−𝐵∙𝑇            (5) 

 

düsturlarından istifadə etmək olar. Burada  Puasson 

əmsalı, A-nın qiyməti Au48 nanoboru üçün 0.09796644, 

Ag48 nanoboru üçün isə 0.1437500885, B eksponensial 

parametrinin qiyməti B=2.20410-31/K, T=300K. Cəd-

vəl 1-dəki qiymətlərə əsasən Au48 və Ag48 nanoborula-

rının mexaniki parametrlərinin - k sərtlik əmsalının,   

deformasiya, Y Yunq, G sürüşmə, K həcmi elastiki və 

HN möhkəmlik modullarının qiymətlərini hesablamaq 

olar. Bunun üçün nanoborunun rabitə enerjisinin Eb, 

atomlararası rabitə uzunluğu r və diametri 𝐷, uzunluğu 

l, diametral en kəsiyinin sahəsi s, en kəsiyinin sahəsini 

S, nanoborunun parçalama qüvvəsi F (Au48 üçün 

6.25510-8N , Ag48  üçün 2.88110-8 N), Puasson əmsalı 

 (Au48  üçün 0,47, Ag48  üçün 0,225) və A sabitinin 

qiymətlərini (4) - (5) düsturlarında nəzərə alıb onların 

qiymətlərini hesablamaq olar [10, 11]. Nəticələr cədvəl 

3-də verilmişdir.
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                                                                                                                                                           Cədvəl 3. 

Au48 və Ag48 nanoborularının mexaniki parametrlərinin hesablanmış qiymətləri 
 

 № Nano-

boru 

Sərtlik 

əmsalı 

(𝑁/𝑚) 

Deformasiy

a modulu 

(𝐺𝑃а) 

Sürüşmə 

modulu 

(𝐺𝑃а) 

Həcmi elastiki 

modul (𝐺𝑃а) 

Yunq modulu 

(𝐺𝑃а) 

Möhkəmli

k modulu 

(𝐺𝑃а) 

1 Au48 39,621 12,45 24,96 407,6 73,37 1,262 

2 Ag48 18,191 5,70 13,75    20,42 33,69 1,020 

 

Maqnit parametrlərin qiymətlərinin hesablanmasi. 

 

Nanoboruların maqnit xassəsini müəyyənləşdir-

mək üçün əvvəlcə onun maqnit doyması qiymətini bil-

mək lazımdır. Nanoboruların maqnit doymasını təyin 

etmək üçün  

 𝑀𝑠 = 𝑀𝑠𝑏 ∙ (1 −
2∙𝑑

𝐷
)

3

         (6) 

 

düsturundan istifadə etmək olar [12]. Burada Msb həcmi 

materialın maqnit doymasını xarakterizə edir və ölçü 

vahidi A/m- dir. D - nanoborunun diametri, d - səth qa-

bığının qalınlığı olub qızıl və gümüş atomları kovalent 

radiusları ilə d20.134nm təyin oluna bilər. Ms - nano-

borunun maqnit doyması olub ölçü vahidi A/m. Nano-

boruların maqnit doyması məlum olduqda, onun öz-

özünə maqnitlənməsini hesablamaq üçün  
 

𝑀𝑠𝑝 = 𝑀𝑠 ∙ (1 − 0.3 ∙ (
𝑇

𝑇𝑐
)

1.2

)             (7) 

 

düsturundan istifadə etmək olar. Burada T - nanoboru-

nun temperaturu, Tc - qızıl və gümüş materialların Küri 

temperaturudur. Tc maqnit materiallar üçün keçid tem-

peraturdur, Msp- nanoborunun öz-özünə maqnitlənməsi 

olub ölçü vahidiA/m-dir. Tc temperaturunun böyük qiy-

mətlərində nizamlı maqnit domenlər əmələ gəlmədiyi-

nə görə, öz-özünə maqnitlənmə əmələ gəlmir. Digər 

əhəmiyyətli maqnit kəmiyyətlərdən biri  maqnit qabi-

liyyətidir. Bu, adsız kəmiyyət olub materialın funda-

mental xassəsini və maqnit sahəsində necə maqnitlən-

məsini xarakterizə edir. Nanoboruların maqnit qabiliy-

yəti aşağıdakı kimi təyin oluna bilər[12]: 
 

    𝜒 = 𝑀𝑠𝑝
2 ∙ (

𝜇0∙𝑉

3∙𝑘0∙𝑇
)               (8) 

 

Burada  - nanoborunun maqnit qabiliyyəti, V -  

nanoborunun həcmi, 0 = 410-7N/A2 vakuumda mate-

rialın maqnit nüfuzluğu, k0=1.3806510-23K Bolsman 

sabitidir. Nanoboruların maqnit xassəsindən asılı ola-

raq χ maqnit qavrayıcılığının ala biləcəyi qiymətlər 

cədvəl 4-də verilmişdir:

                                                                                                                                            Cədvəl 4. 

χ maqnit qavrayıcılığının qiymətləri 

 
№ Maqnit 

qabiliyyəti 

Maqnit xassəsi olmayan Maqnit xassəli 

Diamaqnit Paramaqnit Super paramaqnit Ferromaqnit 

1 χ −10−3 −10−6  10 −6  10−3  5000 103  106  

 

Ms nanoborunun maqnit doyması və χ maqnit 

qabiliyyətinin qiymətləri məlum olduqda, onun maqnit 

momentini m0 (ölçü vahidi Am2) və nüfuzluğunu  

(ölçü vahidi N/A2) hesablamaq olar: 
 

𝑚0 = 𝑀𝑠 ∙ 𝑉                         (9) 
 

𝜇 = 𝜇0 ∙ (1 + 𝜒)           10) 
 

Au48 və Ag48 nanoborularının maqnit parametrləri-

nin - Ms maqnit doyması, Msp  öz-özünə maqnitlənmə, 

𝜒 maqnit qabiliyyəti, m0 maqnit momentinin və 𝜇 maq-

nit  nüfuzluğunun qiymətlərini hesablamaq olar.  

Au48 üçün Tc=300K, T=4,2 K, 

Msb=0,0298872emu/g = 237,835 A/m, d = 0,268 10-9m  

və  Ag48 üçün Tc=685K, T=300K,                

Msb=1,303emu /g=10,445∙103A/m,   d = 0,268∙10-9m 

qiymətləri (6) - (10) düsturlarında nəzərə alıb onların 

qiymətlərini hesablamaq olar. Nəticələr cədvəl 5-də 

verilmişdir. 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        Cədvəl 5.  

Au48 və Ag48 nanoborularının maqnit parametrlərinin hesablanmış qiymətləri 

 
№  Nano-

boru 

Maqnit 

doyması 

Ms(A/m) 

Öz-özünə 

maqnitlənmə 

Msp(A/m) 

Maqnit 

momenti 

(Am2) 

Maqnit 

nüfuzluğu 

(N/A2) 

Maqnit 

qabiliyyəti 

𝜒 

1 Au48 0.0000967 0.0000965 2.844210-32 1.25710-6 1.97910-20 

2 Ag48 0,00424533 0,00377245 1.253510-30 1.25710-6 4,250 ∙ 10−19 

 

Optik parametrlərin qiymətlərinin hesablanması. 

 

Cədvəl 2-də hesablanmış qadağan olunmuş zona-

nın qiymətlərindən istifadə edərək Au48 və Ag48 

nanoborularının optik parametrlərini,  şüalanan fotonun 

dalğa uzunluğunu  

                𝜆 =
𝑐∙ℎ

1,6∙𝐸𝑔 
1028  𝑛𝑚  ,        (11) 
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fotonun rəqslərinin sayını 

                𝜈 =
𝑐

𝜆
  1/𝑠𝑎𝑛     ,       (12) 

fotonun kütləsini 

𝑚 =
ℎ

𝜆∙𝑐
  𝑘𝑞  (13) 

fotonun impulsunu 

𝑝 =
ℎ

𝜆
  𝑘𝑞 ∙ 𝑚/𝑠𝑎𝑛            (14) 

 

hesablamaq olar. Burada c=3108m/san işığın vakuum-

da yayılma surəti, h=6.626069310-34Csan Plank sabi-

ti, Eg nanoborunun qadağan olunmuş zonasının qiymə-

tidir.  Nəticələr cədvəl 6-da verilmişdir.

 

      Cədvəl 6.  

Au48 və Ag48 nanoborularının optik parametrlərinin hesablanmış qiymətləri 

 
 

№ Nanoboru Şüalanan 

fotonun dalğa 

uzunluğu 

 (mkm) 

Fotonun 

rəqslərinin sayı 

 (1/san) 

Fotonun kütləsi 

m  (kq) 

Fotonun impulsu 

p  (kqm/san) 

  

1 Au48   0,2 1.57310-13 1.1582222210-37 3.4746666710-29 

2 Ag48 2,6 1.16410-14 8.5713422210-37  2.5714026710-28 

 

 

Debay və ərimə temperaturların qiymətlərinin hesab-

lanması. 

 

Nanoborunun termodinamiki xassəsini müəyyən-

ləşdirmək üçün onun Debay və ərimə temperaturlarının 

qiymətlərini parametrlərin cədvəl 3 və cədvəl 8- də he-

sablanmış qiymətlərindən və aşağıdakı düsturlardan is-

tifadə etməklə hesablamaq olar [13, 14]: 

 

𝜃𝐷 =
ℎ

𝑘𝐵
[

3𝑛

4𝜋
(

𝑁𝐴𝜌

𝑀
)]

1

3
𝑉𝑚 𝐾              (15) 

 

Burada 𝜃𝐷 -nanoborunun Debay temperaturu, ℎ -

Plank sabiti, ℏ =
ℎ

2𝜋
 , 𝑘𝐵 -Bolsman sabiti, 𝑛 -atomların 

sayı, 𝜌 -kütlə sıxlığı, 𝑀- molekulyar kütlə, 𝑉𝑚 -orta səs 

sürəti olub aşağıdakı düsturla hesablanır [16]: 

 

𝑉𝑚 = [
1

3
(

2

𝑉𝑡
3 +

1

𝑉𝑙
3)]

−1/3

𝑚/𝑠𝑎𝑛       (16) 

burada 𝑉𝑡 və 𝑉𝑙 müvafiq olaraq eninə və uzununa elastik 

dalğanın sürətləridir. Onlar Navier tənliklərindən tapıla 

bilər [15]: 

𝑉𝑡 = √
𝐺

𝜌
  𝑚/𝑠𝑎𝑛;   𝑉𝑙 = √

3𝐾+4𝐺

3𝜌
   𝑚/𝑠𝑎𝑛.        (17) 

 

Mexaniki parametrlərin və Debay temperaturu-

nun hesablanmış qiymətinə görə nanoborunun ərimə 

temperaturunu [16]-də verilmiş düsturdan istifadə edə-

rək hesablamaq olar: 

 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑚𝑏
𝜃𝐷

2

𝜃𝐷𝑏
2

𝑚
𝐾.  (18) 

 

Burada 𝑇𝑚 nanoborunun ərimə temperaturu, 𝑇𝑚𝑏 

qızıl və ya gümüş materialların ərimə temperaturu, 𝜃𝐷 

- nanoborunun Debay temperaturu,  𝜃𝐷𝑏 - qızıl və ya 

gümüş materialların Debay temperaturudur. Nəticələr 

cədvəl 9-da verilmişdir.

 

                                                                                                                                                Cədvəl 8. 

Au48 və 𝐴𝑔48 nanoborular üçün bəzi parametrlərin hesablanmış qiymətləri 

 
 

 

№ 

Nano-

boru 

Molyar kütləsi 

M (kq/mol) 

 

Atom kütləsi 

m (kq) 

Sıxlığı 

p (kq/m3) 

Həcmi materialın 

Debay  temperaturu 

𝜃𝐷𝑏 (𝐾) 

Həcmi materialın 

ərimə temperaturu 

𝑇𝑚𝑏(𝐾) 

1 Au48 9454.9210-3 1.5700310-23 53361.584 165 1337.33 

2 Ag48 5177.7610-3 8. 5978710-24 29118.441 225 1235.1 

 

 

                                                                                                                             Cədvəl 9. 

Au48 və Ag48 nanoborularının Debay və ərimə temperaturların  

qiymətlərinin hesablanmış qiymətləri 

 
 

№ Nano-

boru  

Debay temperaturu 

𝜃𝐷(𝐾) 

Ərimə temperaturu 

𝑇𝑚(𝐾) 

1 Au48 127,1 793,14 

2 Ag48 123,6 372,74 
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Au48  və Ag48 NANOBORULAR ÜÇÜN NƏTİCƏ 
 

Diametri 0,54 nm,  uzunluğu 1,58 nm olan Au48 və 

Ag48 nanoborularının vizual modelləri qurulmuş, elek-

tron quruluşu Genişlənmiş Hükkel metodu ilə öyrənil-

mişdir. Bu modellər əsasında kompüter hesablamaları 

aparılmışdır. Nanoboruların orbital enerjiləri, ionlaşma 

potensialı, tam elektron enerjisinin qiymətləri, mexani-

ki, termodinamiki, elektrik, maqnit və optik parametr-

lərinin bəzi qiymətləri hesablanmışdır. Nəticələr göstə-

rir ki, Au48 nanoborusu yumşaq, elektrofil, ensiz zolaqlı 

yarımkeçirici (Eg  = 0,06515 eV) stabil material  olub, 

diamaqnit, şüalanan fotonun dalğa uzunluğu 

=0.2mkm. Debay və ərimə temperaturlarının qiymət-

ləri uyğun olaraq 127,1 K və 793,14K. Ag48  nanoboru-

su isə yumşaq,  elektrofil, enli  zolaqlı  yarımkeçirici 

(Eg = 0,48214 eV)  stabil material olub, diamaqnit, şüa-

lanan fotonun dalğa uzunluğu =2.6 mkm. Debay və 

ərimə temperaturlarının qiymətləri uyğun olaraq 

123,6K və 372,74K-dir. Müəyyən mexaniki xassələrinə 

görə qızıl və gümüş materiallar kimi olmasına baxma-

yaraq Au48 nanoborusu adi qzıl materiallardan 5 dəfə, 

Ag48 nanoborusu isə 4 dəfə möhkəmdir. Termodinamiki 

parametrlərin qiymətləri nanoborunun ölçülərindən ası-

lıdır və nanoboruların ərimə temperaturunun qiymətləri 

qızıl və gümüş materialların ərimə temperaturlarının 

qiymətlərindən xeyli kiçikdir. 

 

_______________________________ 
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Arzuman G. Gasanov 

 

MATHEMATICAL MODELING AND THEORETICAL STUDY OF THE ELECTRONIC 

STRUCTURE OF GOLD AND SILVER NANOTUBES 

 
Visual models of Au48 gold and Ag48 silver nanotubes with a diameter of 0.54 nm and a length of 1.58 nm have been 

constructed. Based on these models, computer calculations of the electronic structure were performed using the extended 

Hückel method. It was found that the Au48 nanotube is a soft, electrophilic, narrow-band semiconductor (Eg = 0.06515 eV) 

stable, diamagnetic material, the wavelength of the emitted photons is λ = 0.2 μm. Debye and melting points are 127.1 K and 

793.14 K, respectively. The Ag48 nanotube is a soft, electrophilic, broadband, semiconductor (Eg = 0.48214 eV) stable, 

diamagnetic material, the wavelength of the emitted photons is  λ = 2.6 μm. Debye and melting points are 123.6 K and 372.74K, 

respectively. Au48 gold nanotubes are 5 times stronger than conventional gold materials, and Ag48 silver nanotubes are 4 times 

stronger. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/09506608.2018.1554991
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Арзуман Г. Гасанов 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ НАНОТРУБОК 

 
Построены визуальные модели нанотрубок золота  Au48 и серебра  Ag48 диаметром 0,54 нм и длиной 1,58 нм. На 

основе этих моделей были выполнены компьютерные расчеты электронной структур по расширенному методу 

Хюккеля. Установлено, что нанотрубка Au48 представляет собой мягкий, электрофильный, узкополосный 

полупроводниковый (Eg = 0,06515 эВ) стабильный, диамагнитный материал, длина волны излучаемых фотонов λ = 0,2 

мкм. Температуры Дебая и плавления 127,1 К и 793,14 К соответственно. Нанотрубка Ag48 - это мягкий, 

электрофильный, широкополосный полупроводниковый (Eg= 0,48214 эВ) стабильный материал, диамагнитный, длина 

волны излучаемых фотонов λ = 2,6 мкм. Температуры Дебая и плавления 123,6 К и 372,74 К соответственно. Au48 

золотые нанотрубки в 5 раз прочнее обычных золотых материалов, а Ag48 серебряные нанотрубки - в 4 раза прочнее. 

 

Qəbul olunma tarixi: 05.04.2021 
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ÇOXDİVARLI KARBON NANOBORU/POLİMER (EPOKSİ, POLİPROPİLEN, 

XİTOSAN) KOMPOZİTLƏRİN HAZIRLANMASI VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİ 

 

GÜLNAZ QƏHRƏMANOVA1,2, FƏRİDƏ ALIYEVA1, RASİM CABBAROV1,2 

. AMEA Fizika İnstitutu, Azərbaycan, AZ-1143 Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
2 NRYTN Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi, 

 Azərbaycan, AZ-1073 Bakı ş., İnşaatçılar pr. 4 

gulnaz_qehremanova@hotmail.com 

 
İşin əsas məqsədi karbon nanoboruların (KNB) polimer matrisinin içərisində bircins dispersiyasını həyata keçirməkdir. 

KNB-ların kiçik faizi ilə KNB/Polimer kompozit keçirici xassələrə malik olur. Bu işdə əsasən 3% KNB olmaqla epoksi, 

polipropilen və xitosan polimerlərdən ibarət kompozit təbəqələri hazırlanması göstərilmişdir. KNB-ların polimerdə az faizdə 

artımı elektrik keçiriciliyinin kəskin sıçrayışla artmasına səbəb olur.  

 

Açar sözlər: çoxdivarlı karbon nanoboru, polimer, xitosan, polipropilen, epoxsi, kompozit təbəqələr  

PACS: 81.15.Gh, 73.63.Fg, 72.80.Tm, 71.20.Rv,  

 

GİRİŞ 

 

Yeni texnologiyalar daha sürətli cavab reaksiyası 

olan elektronik cihazlar, daha kiçik inteqral sxemlər və 

daha az enerji sərfiyyatı tələb edir. Belə tələblərə cavab 

verən innovativ materiallar siyahısında nanoborular və 

nanonaqillər ilk sıralardadır. Karbon nanoborular 

(KNB) son illərdə ən çox öyrənilən nanostrukturlar ara-

sındadır. KNB-lar grafit ve almaz kimi digər karbon al-

lotroplarından fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər [1]. Ya-

pon fiziki Sumio Iijima tərəfindən 1991-ci ildə kəşf 

edildikdən sonra üstün xüsusiyyətləri və maraqlı tətbiq-

ləri sayəsində qlobal tədqiqat mövzusu olmuşdur [2]. 

Belə ki, elektrik, mexaniki, termik, maqnit, kimyəvi, 

struktur xüsusiyyətlərinə (cədvəl 1) əsasən KNB-ların 

çox geniş tətbiq sahələri praktik təsdiqini tapmaqdadır. 

Karbon nanoborular tək divardan (təkdivarlı karbon na-

noborular (TDKNB)) və ya bir neçə divardan ibarət 

(çoxdivarlı karbon nanoborular (ÇDKNB)) olurlar. Qu-

ruluşuna görə KNB-lar bir-birinə bağlanmış altıbucaqlı 

tora bənzəyən karbon atomlarından ibarətdir. Çox yün-

gül və yüksək Yunq moduluna malik olması da KNB-

ların əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindəndir.  

Üstün fiziki, kimyəvi və mexaniki xüsusiyyətlə-

rinə görə elm və mühəndisliyin bir çox sahələrində bö-

yük maraq kəsb edən KNB-lar yüksək möhkəmlikli 

kompozitlərin, yanacaq elementlərinin, enerji çevril-

məsi qurğularının, çöl emissiya qurğularının, günəş is-

tilik çevrilməsində hidrogen saxlama qurğularının və 

yarımkeçirici cihazların yaradılmasında geniş istifadə 

olunur. Eyni zamanda KNB-lar həm metallik həm də 

yarımkeçirici ola bilər [3]. Tədqiqatlar KNB-ların elek-

tronların yayılmasında güclü effektiv vasitə olduğunu 

göstərdi. Bu səbəbdən də televiziya və ya kompüter ek-

ranlarında istifadə oluna bilər [4]. 

                                                                                                                   Cədvəl 1. 

KNB-ların xassələri 
[Schadler, L.S. and etc. (2004). Polymer-Based and Polymer-Filled Nanocomposites, in Nanocomposite Science 

and Technology, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim] 
 

KNB-ların xassələri Nəzəri/təcrübi qiymətlər 

Ölçüləri 
1-1.4nm TDKNB  

5-100nm ÇDKNB  

Sıxlığı  
0.8 g/cm3 TDKNB;  

1.8 g/cm3 ÇDKNB (nəzəri) 

Xüsusi səthinin sahəsi 10–20 m2/g 

Mexaniki 

Elastiklik modulu ~1 TPa TDKNB; 

~0.3–1 TPa ÇDKNB 

Möhkəmlik 50–500 GPa TDKNB; 

10–60 GPa ÇDKNB 

Elektrik 

Elektrik keçiriciliyi 104-107 S/m (ÇDKNB) 

Maksimum cərəyan sıxlığı 1013A/m2 

Qadağan olunmuş zona 1.8-0.18 eV Yarımkeçirici TDKNB 

 0 eV Metallik  

Yükdaşıyıcıların yüyrüklük 105 cm2/Vsec 

Termik 

Termik keçiricilik 3000Vt/m·K (nəzəri)ÇDKNB  

6000Vt/m·K (nəzəri) TDKNB 

Termik stabillik >600°C (in air); 2800°C (in vacuum) 

mailto:gulnaz_qehremanova@hotmail.com
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Eyni zamanda, KNB-ların əsas tətbiq sahələrin-

dən biri də keçirici və strukturlu kompozitlərin hazır-

lanmasıdır. Belə ki, KNB-lar polimerlərin elektrik, 

möhkəmlik və absorbsiya xassələrinə güclü təsir edir. 

Beləliklə, KNB/polimer kompozit təbəqələri nanoelek-

tronika, sensor tenxologiyası, aerokosmos və digər sa-

hələrdə tətbiqi araşdırılmaqdadır.  

Bu işdə KNB-ların elektronikada, aerokosmosda, 

tibbdə və s. geniş tətbiq imkanları olan epoksi, polipro-

pilen (PP-(C3H6)n) və biopolimer olan xitosan 

((C6H11NO4)n) polimerləri ilə kompozitlərinin hazırlan-

ması və alınan təbəqələrin elektrik xassələri müzakirə 

edilmişdir.  

Epoksi evdə istifadə olunan yapışqanlardan baş-

lamış yüksək performanslı kompozitlərə qədər tətbiq 

olunan geniş yayılmış termosetdir. Epoksi yüksək gə-

rilmə müqavimətinə, yüksək sərtliyə, xüsusi elektrik 

xassələrinə və əla kimyəvi müqavimətə malikdir və ör-

tüklərdə, yarımkeçirici kapsullarda, aparat təminatı 

komponentlərində, elektron lövhə materiallarında, 

aviasiyada, kosmik cihazlarda və s. geniş istifadə olu-

nan materialdır. Elektron sənayesində inteqral sxemlə-

rin, tranzistorların və hibrid sxemlərin formalaşmasın-

da istifadə olunan əsas materialdır. Epoksi həmçinin  

kondensator, diod və tranzistor kimi komponentlər 

üçün də istifadə olunur. Kütlələri nisbətinə əsasən kar-

bon lifli epoksi laminantın möhkəmliyi polad və alümi-

nium ərintiləri ilə müqayisədə çox yüksəkdir. Avtomo-

bil sənayesində epoksi əsasən yapışqan kimi istifadə 

olunur və beləliklə qaynağı əvəz edir. Bununla birlikdə, 

epoksi aşağı elektrik keçiriciliyinə malikdir. Termoset-

lərin yüksək çarpaz bağlanma sıxlığı təbii olaraq sərtlik 

və zərbə müqavimətini azaldır, bu da onu yaranan mik-

roçatlara qarşı həssas edir və tətbiqlərini məhdudlaş-

dırır. Epoksi matrisə karbon nanomateriallar əlavə et-

məklə həm epoksi, həm də nanomaterialların üstün-

lüklərini birləşdirən inkişaf etmiş materiallar hazırlanır 

[5]. 

Polipropilen (PP) ((C3H6)n) polimer poliolefin 

ailəsinin üzvüdür və yarı kristal termoplastikdir. PP po-

limeri fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə əlavə olaraq 

hərbi, qablaşdırma sənayesi, avtomobil və inşaat  kimi 

sahələrdə istifadə olunur, çünki digər termoplastik ma-

teriallardan daha ucuzdur. Lakin PP polimerinin aşağı 

istilik, elektrik və mexaniki xüsusiyyətlərə malik olma-

sı və quru sürüşmə şəraitində digər polimerlərlə mü-

qayisədə sürtünmə əmsalının yüksək olması onun isti-

fadəsini məhdudlaşdırır. Çoxdivarlı karbon nanoboru-

larının (ÇDKNB) dağılması və hizalanması (cərgə ilə 

düzülməsi)  ilə PP xüsusiyyətlərinin artırılması əhəmiy-

yətli dərəcədə maraq doğurur. Belə ki, KNB əlavə edil-

miş PP polimerinin elastik modulu, gərilmə müqavimə-

ti və möhkəmliyinin artdığı müşahidə olunur [6]. 

Xitosan (C6H11NO4)n, biobirləşməyə və bioparça-

lanmaya malik təbii polimerdir və bərpa olunan mən-

bələrdən əldə edilir, selülozdan sonra ikinci ən çox ya-

yılmış biopolimerdir. Ancaq bu polimerin istifadəsi zə-

if istilik keçiriciliyinə görə məhduddur. Bundan əlavə, 

xitosanın zəif mexaniki xüsusiyyətləri də bu polimerin 

istifadəsini məhdudlaşdırır. Xitosanın mexaniki gücü 

müxtəlif oxşar möhkəmləndirici materiallarla (qrafen, 

karbon lifi, karbon nanoboruları kimi) artırıla bilər [7]. 

Günümüzdə xitosan dərmandan qidaya, əkinçilikdən 

kosmetikaya, dərman məhsullarından tullantı sularının 

təmizlənməsinə və fotoqraflıqdan tekstil sənayesinə qə-

dər çoxsaylı sahələrdə istifadə edilə bilər. Bitkilərin 

göbələk infeksiyasına qarşı mübarizə aparmasına kö-

mək edərək toxum müalicəsi və biopestisid kimi kənd 

təsərrüfatında istifadə edilə bilər. Şərabçılıqda, yoxla-

ma maddəsi kimi istifadə edilir və xarab olmanın qarşı-

sını alır. Sənayedə öz-özünə yaxşılaşan poliuretan boya 

örtüyündə istifadə edilə bilər. Tibbdə qanaxmanı azalt-

maq və antibakterial vasitə kimi sarğılarda faydalıdır; 

dərman preparatlarının dəridən sorulmasında da istifa-

də edilə bilər [8].   

 

EKSPERİMENTLƏR  

KNB-ların CVD üsulu ilə sintezi və analizi. 

 

ÇDKNB-lar aerozol-CVD üsulu ilə sintez olun-

muşdur (şəkil 1a). Karbon mənbəyi olaraq hidrokarbon 

ailəsinin üzvi olan heptan seçilmişdir və konsentrasi-

yada 15% olmaqla ferrium katalizatoru istifadə edil-

mişdir.  Yüksək tezlikdə (800Hz) ulturasəs cihazı vasi-

təsilə hazırlanmış məhlulun aerozolu yaradılmış və 

hərəkətli peçin kvars boru ətrafındakı sürəti idarə olu-

naraq 920°C temperaturda H/Ar qazlarının iştirakı ilə 

ÇDKNB-lar sintez olunmuşdur.

 

 
 

Şəkil 1. Aerozol CVD-nin sxematik təsviri və ÇDKNB-ların fotoşəkili. 
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Şəkil 2. ÇDKNB-ların Raman analizi. 

 

 
Şəkil 3. ÇDKNB-ların SEM analizləri (SEM: Ziess LEO 982, Ulm Universiteti, Funksional Nanosistemlər  

             İnstitutu, Almaniya) 

 

Nəticədə, kvars boru daxilində sintez olunan ÇDKNB-

lar H/Ar  qaz axını mühitində soyudulmuş və kvars bo-

runun daxili səthində sintez olunan KNB-lar toplan-

mışdır (şəkil 1b). Əldə edilən KNB-ların Raman spek-

troskopiya (532 nm) analizi aparılmışdır. KNB-ların 

Raman analizində meydana çıxan G (grafin) pikinin D 

(defekt) pikindən daha yüksək, və ya D pikinin inten-

sivliyinin G pikinin intensivliyinə nisbətinin kiçik 

qiymətlərdə (ID⁄IG <0.5) olması, KNB-ların strukturları-

nın sintez olunmasını və eyni zamanda təmizliyinin 

yüksək olmasını sübut edir. Bu işdə sintez olunan nü-

munələrdə ID⁄IG <0.3 olmuşdur. (şəkil 2). Skanedici 

Elektron Mikroskop analızləri KNB strukturlarını və 

təmizliyini analiz etmək və həmçinin yüksək-miqyasda 

böyüdülərək diametrini təyin etmək üçün istifadə olu-

nan əsas analiz üzullarından biridir. Şəkil 3-də təsvir 

olunmuş SEM şəkilləri də bir daha göstərir ki, sintez 

olunan ÇDKNB-ların təmizliyi yüksəkdir, xarici 

diametrləri isə 32-65 nm aralığındadır.  

 

KNB/Polimer kompozit təbəqələrin hazırlaması və  

elektrik xarakteristikası. 

 

KNB-lar kimyəvi təsirlərə az məruz qaldığından 

suda və üzvi mühitlərdə dispersiyası çətindir və islan-

mağa yüksək müqavimət göstərirlər. Bu cür təsirsiz 

KNB-ların bir çox cihazlarda tətbiqi üçün vacib olan 

digər materiallarla kompozitlərinin hazırlanmasında 

çətinliklər yaranır. Nanoboruların uyğun  funksional-

laşması (yəni "kimyəvi funksiyaların" bağlanması) bu 

maneələrin aradan qaldırılması üçün bir strategiya təm-

sil edir. Bu baxımdan, polimer/KNB kompozitlərin ha-

zırlanması KNB-ların polimerlərlə qeyri-kovalent ek-

sohedral funksionallaşmasının bir forması kimi qəbul 

oluna bilər. Polimerin istilik və kimyəvi xüsusiyyətlə-

rindən, eləcə də uyğun monomerdən sintezinin asanlı-

ğından və s. asılı olaraq KNB/polimer kompozitlərin 

hazırlanmasında “Əritmə”,  “In-situ polimerləşmə” və 

“Həlletmə” kimi müxtəlif metodlar seçilir [9].  
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Əritmə, sənaye tətbiqetmələrində geniş miqyaslı 

sintezə uyğunlaşmasına görə, termoplastik KNB/poli-

mer kompozitlərinin hazırlanmasında əlverişli seçim 

hesab olunur. Lakin, burada viskoz maye əmələ gətirən 

və axmağa məcbur olan reseptor termoplastik matris 

polimerləri əritmək üçün yüksək temperaturdan istifadə 

olunur.  

In-situ polimerləşmə, həlletmə və ya əritmə  me-

todları ilə işlənə bilməyən, həll olunmayan və ya termal 

olaraq qeyri-sabit matris polimerlərinə əsaslanan kom-

pozitlərin hazırlanması üçün yeganə uyğun variant ola-

raq qalır. Bu metodun polimer matrisində KNB disper-

siyasının asanlaşdırılmasının təmin edilməsi baxımın-

dan fərqli üstünlükləri var. 

Həlletmə, KNB/polimer kompozitlərin hazırlan-

ması üçün ən ümumi metoddur və heç bir texnologiya 

tələb etmir. Qeyd etmək lazımdır ki, həlletmə metodu 

texnoloji və kimyəvi cəhətdən əlçatan olan və kiçik 

enerji sərfiyyatı ilə seçilən metod olduğundan, bu me-

todun texnikası polimerin həlledicilərdə həll olması ilə 

məhdudlaşır. Lakin, KNB/polimer kompozitlərin tə-

bəqə formasına salınma prosesi yeni metodlar tələb 

edir. 

Bu işdə KNB/Polimer kompozitləri həlletmə me-

todu ilə hazırlanmiş və elektrik xassələri analiz edilmiş-

dir. İstifadə olunan üç polimerdən bərk halda olan poli-

merlərin (Xitosan və PP) üçün həlletmə metodu iki 

mərhələdə olmuşdur. 1-ci mərhələ “KNB-ların disper-

siyası və polimerlərin həlledilməsi” adlanır (şəkil 4). 

Bu mərhələdə KNB öncə dispersiyaedici məhlulda otaq 

temperaturunda maqnit qarışdırıcı vasitəsilə 

2000dövr/dəq. sürətlə 4 saat müddətində və daha sonra 

ultrasəs cihazında 2 saat müddətində dispersiya olun-

muşdur. 2-ci mərhələ isə “KNB/Polimer kompozitinin 

hazırlanması” mərhələsi adlanır. Bu mərhələdə PP və 

Xitosan polimerinin özləri həll edilmişdir (şəkil 5). 

ÇDKNB/PP kompozitinin hazırlanması: PP poli-

meri həlledicidə (həlledicinin seçilməsindən asılı ola-

raq (toluol, ksilol və s.)) 120-130°C temperaturda maq-

nit qarışdırıcı vasitəsilə 4000 dövr/dəq. sürətlə 3 saat 

müddətində həll edilmişdir. 2-ci mərhələdə isə disper-

siya olunmuş KNB-lar PP polimerinin məhluluna əlavə 

edilərək yenidən maqnit qarışdırıcı ilə 4000 dövr/dəq. 

sürətlə 4 saat müddətində qarışdırılaraq KNB-ların PP 

polimerində bircins paylanması təmin edilmişdir.  

ÇDKNB/Xitosan kompozitinin hazırlanması: Bu 

zaman xitosan otaq temperaturunda həlledicidə (2%-lik 

sirkə turşusu) 4000 dövr/dəq. sürətlə 4 saat müddətində 

qarışdırılaraq həll edilmişdir. Daha sonra, yuxarıda 

qeyd edildiyi kimi, KNB xitosan məhluluna əlavə edi-

lərək 4000 dövr/dəq. sürətlə 4 saat müddətində qarışdı-

rılaraq KNB-ların Xitosan polimerində bircins paylan-

ması təmin edilmişdir. 

ÇDKNB/Epoksi kompozitinin hazırlanması: 

Epoksi bərk halda olmadığından, bu kompozitin hazır-

lanmasında polimerin həlledilmə mərhələsinə ehtiyac 

olmur. Birbaşa 2-ci mərhələyə keçid edərək eyni qayda 

ilə 4000 dövr/dəq. sürətlə 4 saat müddətində kompozit 

hazırlanmış və sonda 1/10-i nisbətində bərkləşdirici 

əlavə edilərək daha 3 dəqiqə maqnit qarışdırıcıda qarış-

dırılmışdır.  

 

 
Şəkil 4. 1-ci mərhələ: KNB-ların dispersiyası (a) və polimerlərin həlledilməsinin (b) sxematik təsviri (rənglər şərtidir). 

 

 

 
Şəkil 5. 2-ci mərhələ: KNB/Polimer kompozitinin hazırlanmasının sxematik təsviri (rənglər şərtidir). 
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Daha sonra, mikroskop şüşəsi üzərinə axıdılaraq 

mexaniki yayma (şəkil 6.a) metodu ilə eni və uzunluğu 

2:3sm nisbətində olan təbəqələr hazırlanmışdır (şəkil 

6.b). Nümunələr əvvəlcə 10-3 tor vakuumda 2 saat qu-

rudulmuş, otaq temperaturunda 1 həftə saxlanıldıqdan 

sonra elektrik xassələri ölçülmüşdür. Hazırlanmış hər 

üç kompozit nümunədə KNB-ların miqdarı polimerin 

3%-in təşkil edir. Alınan kompozit təbəqələrin qalınlığı 

bütün səth böyü 50 mkm-dir. 

Nümunələrin keçiriciliyi iki-zond metodu ilə təyin 

edilmişdir. Əvvəlcə, kontaktlar arasında məsafə 5mm 

olmaqla kompozit təbəqələrin volt-amper xarakteristi-

kaları (VAX) 1-15V sabit mənbə gərginliyi intervalın-

da 1V addımla ölçülmüşdür (şəkil 7). Bundan əlavə, 

kontaktların yerini bütün səth boyunca dəyişərək müx-

təlif hissələrdə yoxlanılan VAX nəticələrinin eyni ol-

ması və  bundan əlavə, kontaktların nümunələrin kənar 

uc nöqtələrinə yerləşdirilərək aparılan ölçmələrin də 

eyni nəticə verməsi alınan təbəqələrdə KNB-ların bir-

cins paylanmasını nümayiş etdirir. Beləliklə, kompozit 

təbəqələrin iki zond metodu ilə ölçülməsi və hesablan-

masına əsasən elektrik keçiricilikləri təyin edilmişdir 

(cədvəl 2) 

 

 
Şəkil 6. Altlıq üzərinə kompozit təqənin alınması (a) və təbəqələrin fotosu (b). 

 

 
Şəkil 7. ÇDKNB/polimer kompozit təbəqələrin VAX-ları. 

 

                                                                      Cədvəl 2.  

ÇDKNB/polimer kompozit təbəqələrin keçiriciliyi 

 
KNB/Polimer kompozitlər Elektrik keçiricilyi S·sm-1 

ÇDKNB/Xitosan 2.4 ∙ 106 

         ÇDKNB/PP 2.3 ∙ 106 

ÇDKNB/Epoksi 1.3 ∙ 106 

 

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

 

920°C temperaturda H/Ar qazlarının iştirakı ilə 

heptan aerozolundan xarici diametrləri 32-55 nm aralı-

ğında olan təmiz nanoborular sintez olunmuşdur. 

KNB/polimer kompozitlərinin hazırlanması üçün isti-

fadə olunan polimerlərin (epoksi, polipropilen, xitosan) 
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xassələrindən asılı olaraq hazırlanma rejimləri seçilə-

rək həlletmə metodu ilə 3%-lik KNB/polimer kompozit 

təbəqələri hazırlanmışdır. Nümunələrin iki zond meto-

du ilə 1-15 V intervalında ölçülən VAX-larından mə-

lum olmuşdur ki, bir nümunənin bütün səthi boyü kon-

taktlar arasındakı məsafə 0.5sm-dən 3sm-dək artırıla-

raq müxtəlif hissələrindən aparılan ölçmələrdə nəticə-

lər üst-üstə düşür. Bu da KNB-ların polimer daxilində 

bircins paylanmasını sübut edir. Ölçmələrdən alınan 

VAX asılılıq xəttlərinin KNB/PP və KNB/xitosan nü-

munələrində təxminən üst-üstə düşməsi həmin nümu-

nələrin keçiriciliklərinin yaxın olmasını gösrətir. 

KNB/epoksi nümunəsində isə keçiricilik sadalanan di-

gər nümunələrə nisbətən kiçikdir.  

Bu işdə istifadə olunan hər üç polimer dielektrik 

(izolyator) polimerlərdir. Dielektrik polimer kompozit-

lərinin elektrik keçiriciliyinə təsir edən faktorlar keçi-

rici polimerlərdəkindən fərqlidir. Nəzəri olaraq keçirici 

materialın dielektrik matris içərisində dispersiyası ke-

çirici kompozit yarada bilər. Kompozitlərin elektrik ke-

çiriciliyi σ daxil edilən materialın faizindən kəskin ası-

lıdır. Polimer kompozitlərdə elektrik keçiriciliyi per-

kolyasiya nəzəriyyəsi ilə izah edilir [10]. Bu işdə əldə 

olunan KNB/Polimer kompozit təbəqələrdə perkolyasi-

ya həddi çox aşağıdır, yəni KNB-ların dielektrik 

matrisdə az faizdə (3%) iştirakı ilə yaranan kompozitlər 

kifayət qədər yüksək keçiriciliyə malik olmuşdur. 

KNB-ların matris materialında dispersiya zamanı 

KNB-ların əlaqəli şəbəkələri formalaşır və bu da da-

vamlı keçiriciliyi təmin edir. KNB/polimer kompozitdə 

keçiriciliyin nəzəri göstəricilərdən aşağı olması bir tə-

rəfdən üst-üstə düşən nanoborular arasında kontakt mü-

qavimətinin olması (şəkil 8), digər tərəfdən isə nanobo-

rular arasında və ya nanoboruların birləşdiyi kontakt 

nöqtələrində dielektrik polimerin nazik izolyasiya layı-

nın yerləşməsi ola bilər. KNB-lar arasındakı boşluq 

əhəmiyyətli dərəcədə kiçik (1-2nm) olduğu halda elek-

tronlar bu sahəni kvant mexaniki tunel effekti sayəsində 

keçə bilər. Beləliklə, dielektrik polimerlərin KNB-ların 

ətrafında yaranan nazik örtüyü zəif elektrik keçiricili-

yinə səbəb olur və bu keçiricilik də tunel effekti sayə-

sində baş verir.

 

 
Şəkil 8. Polimer matrisdə KNB şəbəkələrinin formalaşmasının sxematik təsviri. 
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Основная цель данной работы - реализация однородного диспергирования УНТ в полимерной матрице. Показа-

но, что при небольшом процентном содержании УНТ, композит УНТ/полимер обладает проводящими свойствами. В 

ходе работы были изготовлены композитные слои, состоящие из полимеров: эпоксидной смолы, полипропилена и 

хитозана, с 3% содержанием УНТ. Небольшое увеличение процентного содержания УНТ в полимере приводит к рез-

кому увеличению электропроводности.  
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Təqdim olunan məqalədə anodda oksidləşmə metodu ilə titan lövhələri üzərində nanoborulu TiO2 təbəqəsinin sintezi 

metodikası və onların bir sıra fiziki xassələrinin tədqiqatı nəticələri göstərilmişdir. Təbəqələr rentgen faza analizi, Raman spek-

troskopiyası, skan- edici elektron (SEM) və atom qüvvə mikroskopiya (AQM) metodları ilə tədqiq edilmişdir. AQM və SEM 

təsvirləri təbəqələrin xarici diametri 100-120 nm, daxili diametrinin (məsamələrin) isə 40-50 nm olan nanoborulu quruluşa 

malik olduğunu göstərir. Anodda oksidləşmədən bilavasitə sonra təbəqə amorf fazada olur, 300°÷500°S-də havada termiki 

işlənmədən sonra isə anatazın polikristallik fazasına keçir. TiO2 kristallitlərinin ölçüləri termiki işlənmədən sonra artır. Belə ki, 

300°S-də termiki işlənmədən sonra onların ölçüləri 5-6nm, 500°S-dən sonra isə 10 nm-ə çatır. Təbəqələrin Raman spektrində 

TiO2-nın anataz fazasına aid olan butün rəqs modaları mövcuddur, brukit və rutil fazalarına aid modları isə aşkarlanmamışdır. 

Termiki işlənmiş və işlənməmiş nümunələrin Raman spektrlərinin qarşılıqlı müqayisəsi göstərdi ki, termiki işlənmə tempe-

raturunun artması təbəqələrdəki atomların yaxın məsafədə nizamlanmadan uzaq məsafədə nizamlanmaya keçidini təmin edir. 

 

Açar sözlər: anod təbəqələr, titan dioksid, anataz, rutil, Raman spektri 

UOT: 621.378.826 535.8 

 

GİRİŞ 
 

TiO2 - n-tipli yarımkeçiricidir və keçid metal ok-

sidləri sinfinə aiddir. Onun fərqli  xüsusiyyəti polimorf 

olmasıdır. Təbiətdə o ən çox anataz (tetraqonal), brukit 

(rombik) və rutil (tetraqonal) olaraq üç müxtəlif mono-

kristallıq quruluşda kristallaşır. Bəzi hallarda monoklin 

quruluşa da rast gəlmək olar. 500°S temperaturundan 

aşağıda TiO2 anataz quruluşunda formalaşır, 600°S-dən 

yüksək temperaturda isə o rutilə çevrilir [1, 2, 14]. 

TiO2 , bioloji kimyəvi dayanıqlıq və yüksək foto-

katalitik aktivlik xüsusiyyətlərinə malikdir. Otaq tem-

peraturunda anatazın qadağan olunmuş zonasının eni 

3,3 eV, rutilin isə 3,06 eV olur. Optika və fotokataliz 

üçün TiO2-in əsas çatışmazlığı onun yalnız ultrabənöv-

şəyi şüalanma şəraitində aktivləşməsidir. Buna görə, 

TiO2-nın  görünən işıq diapazonunda da istifadəsini tə-

min etmək məqsədilə, onun udulma spektrinin geniş-

ləndirilməsi üçün müxtəlif üsullar işlənilir. 

Ftor tərkibli elektrolitdə metallik titanın anodda 

oksidləşməsi prosesi ilə alınan titan dioksid təbəqələri 

metal altlığa perpendikulyar yönəlmiş, bir-birinə para-

lel nanoölçülü borulardan ibarət olan struktura malik-

dir. Bu boruların daxili və xarici diametri, elektrolitin 

tərkibi və oksidləşmə rejimindən asılı olaraq, 10-

100nm aralığında dəyişir. Bu tip quruluşun üstünlüyü 

ondadır ki, boruların məsamələri açıqdır və onlar ölçü-

lərinə görə çox dar diapazonda  paylanmışdır. Bundan 

əlavə, oksidləşdirmə prosesinin müəyyən şərtlərində 

yetərincə qalın (10-50 mkm) və yüksək dərəcədə ni-

zamlanmış nanoborulu təbəqələr almaq olar. Qeyd edi-

lənlər, məsaməli TiO2 əsasında daha mükəmməl qazse-

lektiv membranların və qaz sensorlarının hazırlanma-

sında istifadə etməyə imkan verir [3]. 

Tədqiqatımızın məqsədi, anodda oksidləşmə pro-

sesi ilə alınan TiO2-nin nanokristallarının fiziki xassə-

lərinin onların  termiki emal şəraitindən asılılığını təd-

qiq etməkdən ibarətdir. Tədqiqat metodu kimi səthin 

morfologiyasının, rentgen difraksiyası və Raman spek-

trinin öyrənilməsi metodları seçilmişdir. Bu üsullarla 

tədqiqat nəticəsində  materialın nəinki faza tərkibini, 

həmçinin onun  kristallitlərinin ölçülərini təyin etmək 

mümkündür. 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 
 

Sintez üçün qalınlığı 1 mm olan VT-1 (99,5%) 

markalı texniki titan lövhələrindən istifadə edilmişdir. 

Oksidləşdirilmədən əvvəl 15x22 mm ölçülü lövhələrin 

səthi mexaniki və kimyəvi-mexaniki yolla cilalanmış 

və yağlardan təmizlənmişdir. Cilalanma iki pillədə apa-

rılmışdır. Birinci pillədə cilalama təbii dəridən istifadə 

etməklə yüksək surətlə firlanan cilalama diski ilə apa-

rılmışdır. İkinci pillədə isə Cambridge-Mulitpol-2 mar-

kalı cilalayıcı dəzgahında submikron tozvari ZrO2 

abrazivindən və etilenqlikol:2%HF-məhlulundan isti-

fadə etməklə kimyəvi-mexaniki cilalanma prosesi apa-

rılmışdır. Proses, nümunənin üzərindəki  yüklənmənin  

800 q/sm2, cilalayıcının sürətinin ω=20÷30 dəq-1 ol-

maqla, təbəqə səthinin ilkin vəziyyətindən asılı olaraq 

8÷12 saat müddətində aparılmışdır. Cilalanmış nümunə 

CCl4-də 2-3 dəq. ərzində qaynadılmaqla, sonra isə ase-

ton və izopropil spirti məhlulunda 10 dəqiqə ərzində ul-

trasəs vannasında yağlardan təmizlənmiş və distillə 

olunmuş su ilə yuyulduqdan sonra  quru azot qazı ilə 

qurudulmuşdur. 

Anodda oksidləşmə prosesi, bizim laboratoriyada 

hazırlanmış iki elektrodlu elektrokimyəvi hücrədə apa-

rılmışdır. Yardımcı elektrod qismində platin spiralın-

dan, işçi elektrod qismində isə bilavasitə titan lövhəsi 

çıxış etmişdir.  Elektrolit qismində  0.75 (kütlə %) 

NH4F və 2 kütlə% H2O tərkibli etilenqlikol (Mersk, Al-

maniya) məhlulundan istifadə edilmişdir. Anodda ok-

sidləşmə zamanı elektrolit mütəmadi olaraq fırlanma 

sürəti 300 dövr/dəq olan mühərrik vasitəsilə qarışdırıl-

mış, titan lövhəsi isə elektrik sahəsinin intensivliyinin 

bircinsliyini təmin etmək üçün platin spiralına paralel 

olaraq, ondan 2-3 sm məsafədə horizontal  vəziyyətdə 

elektrolitdə yerləşdirilmişdir. 

mailto:samireabdullayeva181@gmail.com
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Şəkil 1. TiO2 təbəqəsinin  AQM təsviri. Nanoborular dairələrlə  işarə olunub, oxlarla işarə olunan nanoboruların təsviri   

             sağ tərəfdə bir qədər böyüdülmüş halda göstərilmişdir.   

Titanın anodda oksidləşdirilməsi zamanı onun 

səthində TiO2 təbəqəsi və hidrolizin əlavə məhsulları  

yaranır. Ona görə də Masudanın məlum metoduna əsas-

lanaraq [12], oksidləşmə prosesi 2 mərhələdə aparıl-

mışdır. Birinci mərhələdə oksidləşmə 40V sabit gərgin-

lıkli potensiostatik rejimdə, 5-15°S temperaturda  8-10 

saat ərzində aparılmışdır. İkinci mərhələdə oksidləşmiş 

TiO2 qatı 36%-li xlorid turşusu (HCl) məhlulunda ul-

trasəs vannasında həll edilərək tamamilə aradan qaldı-

rılmışdır. Bundan sonra 5 saat ərzində 1-ci mərhələdəki 

rejimdə ikinci oksidləşmə prosesi aparılmışdır. Nümü-

nələrin amorf quruluşunun kristallik fazaya modifika-

siyası məqsədilə onlar hava mühitində mufel sobasında 

300°-500°S-də 1 saat müddətində termiki işlənmişlər. 

Səthin topoqrafiyasını tədqiq etmək üçün atom qüvvə 

mikroskopundan (AQM) və skanedici elektron mikro-

skopundan (SEM) istifadə edilmişdir.  

Nümunənin kristallik quruluşunun rentgen faza 

analizi Bruker D8 Advanced (CuKα, λ=0,154 nm) mar-

kalı difraktometrində, işığın Raman kombinasion səpə-

lənməsi isə  dalğa uzunluğu 532 nm, 10 mVt gücündə 

olan lazerlə təchiz edilmiş Konfokal Nanofinder 30 

(Tokyo Instrument, Japan) markalı Raman spektromet-

rində tədqiq olunmuşdur.  

 

NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 

Nanoborulu titan dioksidin AQM təsviri şəkil 1-

də,  SEM görünüşləri isə şəkil 2-də göstərilmişdir. Bu 

təsvirlərdən göründüyü kimi, boruların xarici diametri 

100-120 nm,  məsamələrin diametri isə 40-50 nm-ə ya-

xındır. Anodda oksidləşmə prosesi TiO2-nın  elektro-

kimyəvi formalaşması və onun  ftor ionlarıyla kimyəvi 

həll olunması proseslərinin bir-biri ilə rəqabəti şərai-

tində gedir. Elektrolitdə ftor ionlarının olmadığı halda 

metalın səthində gedən Ti+2H2O→TiO2+4H++4e- re-

aksiyası nəticəsində çəpər oksid qatı yaranır. Tətbiq 

olunan elektrik sahəsi bu reaksiyanı gücləndirir və ye-

tişməkdə olan oksid təbəqəsinin qalınlığı boyunca  O2- 

və Ti4+ ionlarının keçməsini təmin edir. Oksid təbəqəsi 

qalınlaşdıqca təbəqə boyunca elektrik sahəsi tədricən 

zəifləyir. Bu isə oksidləşmə prosesini ləngidir və oksid-

ləşmə cərəyanı zəifləyir. Oksid-elektrolit sərhədinə çat-

mış Ti4+ ionları suda həll olunmur. Məhlulda ftor ion-

larının mövcud olmadığı halda bu səthdə Ti(OH)xOy 

hidroksid təbəqəsi formalaşır. Ancaq ftor ionları Ti4+ 

kationlarla suda həll olunan komplekslər əmələ gətirir, 

bununla da Ti(OH)xOy formalaşmasının qarşısnı alır. 

Onlar həmçinin oksidlə TiO2
4++6F-→[TiF6]2- reaksiya-

sına girərək suda həll olunan [TiF6]2- kompleksləri ya-

radırlar. Beləliklə, oksidləşmə prosesilə eyni zamanda 

çəpər qatının həll olunması və dağılması baş verir. Nə-

ticədə, titan oksidin elektrik sahəsi ilə tənzimlənən  bö-

yümə sürəti, onun ftor ionları ilə həlledilmə sürətinə bə-

rabər olur. Bu isə, öz növbəsində Ti lövhəsi ilə oksid 

qatının təmas səthindəki çəpər qatının qalınlığının sabit 

qalmasına gətirib çıxarır. 

Şəkil 3-də titan dioksidin 300°S və 500°S tempe-

raturlarında aparılmış termiki işlənmədən əvvəl və 

ondan sonra çəkilmiş rentqen difraktoqramları (RDQ) 

göstərilmişdir. Difraktoqramların qarşılıqlı müqayisə-

sindən göründüyü kimi, termiki işlənmədən əvvəl 

RDQ-də yalnız titana aid piklər  mövcuddur, TiO2 

kristallik fazasına aid olan piklər isə müşahidə olunmur 

(şəkil 3, a). 500°S-də termiki islənmədən sonra difrak-

toqramda 2θ = 25,4° bucağında səthlərarası  məsafəsi  

d = 0,3516nm olan anataza  aid  pik,  2θ = 47,5°-də zəif 

(200), 54°-də isə çox zəif (211) pik müşahidə olunur. 

Bu piklərin hamısı kristallik tetraqonal anataz fazası-

nın, müvafiq olaraq  kristalik qəfəsin (101), (200)  və 

(211) səthlərindən əks olunan refleksləri kimi identifi-

kasiya olunur.  Burada Brukit  fazasının refleksləri  mü-

şahidə olunmur. 
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Şəkil 2. TiO2 təbəqəsinin SEM təsviri. Sağda  haşiyəyə alınmış 800 nm x1100 nm ölçüdəki  fraqmentin böyüdülmüş 

təsviri.    

 

 
 

 
 

Şəkil 3. TiO2-in rentgen difraktoqramı:a) termiki işlənmədən əvvəl; b) 500°S-də  termiki işlənmədən sonra.  
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TiO2-təbəqəsindəki nanokristallitlərinin orta ölçü-

sü 𝑑 = 𝑘𝜆/𝛿𝑐𝑜𝑠𝜃  Debay-Şerrer düsturundan istifadə 

etməklə qiymətləndirilmişdır. Bu düsturda k = 0.98 – 

Şerrer sabiti-hissəciklərin forma əmsalı, λ = 0,154 nm -

rentgen şüalanmasının dalğa uzunluğu, θ-Breqq difrak-

siya bucağı, β- müşahidə olunan pikin yarımhündürlü-

yünün enidir. Difraktoqramda 2θ=25,4° bucağında mü-

şahidə olunan nisbətən yüksək olan pikin əsasında apa-

rılmış hesablamalara görə 300°S-də termiki işlənmədən 

sonra anataz kristallitlərinin ölçüsü 5nm, 500°S-də ter-

miki işlənmədən sonra isə 9nm olmuşdur. Bu nəticələr 

ədəbiyyatdakı göstəricilərlə uyğun gəlir [13]. 

Beləliklə, termiki işlənmə temperaturu artdıqca, 

təbəqənin kristallıq dərəcəsi və kristallitlərin  ölçüsü ar-

tır. Termiki işlənməmiş nümunələrin, strukturunun əsas 

hissəsi amorf fazasındadır, tərkibinə böyük miqdarda 

rabitəli su daxildir, anataz kristallitləri hələ mövcud de-

yil və buna görə də, onlar sensor xassələrinə malik ol-

mur.Termiki işlənmiş nümunələrin RDQ piklərin ya-

ranması və onların intensivliyinin termiki işlənməmiş 

amorf nümünələrə nisbətən artması onların istilyin təsi-

rindən kristallik fazaya malik olması ilə əlaqədardır. 

[13] əsasən temperaturun 20°S -dən 250°S-ə qədər art-

ması ilə kristallitin ölçüləri nisbətən  yavaş artır (2 nm-

dən 5nm-ə qədər). 300°S -500°S aralığında artım bir 

qədər sürətlənir (6 nm-dən 10nm-ə qədər), daha yüksək 

temperaturlarda (500°S -600°S intervalında) isə böyü-

mə sürəti artır (10 nm-dən 25nm-ə qədər). 300°S-dən 

yüksək temperaturlarda kristallitlərin böyüməsinin sü-

rətlənməsi, onların bu şəraitdə kristallaşma prosesinin 

aktivləşmə enerjisindən daha yüksək enerjini udmasıy-

la izah olunur.  

Məlumdur ki, anatazın elementar qəfəsi 𝐷4ℎ
19 fəza 

qrupuna aiddir və o, iki TiO2 molekulundan təşkil olu-

nan iki primitiv qəfəsdən ibarətdir. Anataz fazasındakı 

TiO2–nın Raman səpilməsinin spektrində aktiv qəfəs 

rəqslərinin 6 modası mövcuddur. Bu modaların pikləri 

144 sm-1(Eg), 197(Eg), 396 sm-1(B1g), 515 sm-1(A1g) və 

641 sm-1-də (Eg) yerləşir. A1g və B1g modaları otaq 

temperaturunda görünməyən vahid pik əmələ gətirirlər. 

Rutil fazasına 4 ədəd A1g+B1g+B2g+Eg modaları, brukitə 

isə 36 moda (9A1g+9B1g+9B2g+9B3g) xasdır. Bu piklərin 

intensivliyi bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlə-

nir. Burada A1g və B1g qəfəs rəqslərinin cırlaşmamış 

modalarını, Eg-isə ikiqat cırlaşmış modalarını göstərir.  

 
Şəkil 4. TiO2 təbəqəsinin termiki işlənmədən öncə və  

             300°S-500°S-də işlənmədən sonra çəkilən     

             Raman spektrləri. 

 

Aldığımız təbəqələrin oksidləşmədən bilavasitə 

sonra və 300°S və 500°S-də termiki işləmədən sonra 

ölçülmüş Raman spektrləri şəkil 4-də göstərilmişdir. 

Nümunənin  termiki işləmədən əvvəl və sonra müşahi-

də edilən bu spektrin əsas piklərinin vəziyyətləri və on-

ların maksimumunun yarımhündürlüyündə (G) tam en-

ləri cədvəldə göstərilmişdir.

                                                                                                                                                   Cədvəl  

Kristallitlərin ölçüləri və qəfəslərin rəqs modları 
 

Rəqs modu Eg(1) Eg B1g(1) B1g(2)& A1g Eg(3) 

 𝜔1, 𝑠𝑚−1
 𝐺, 𝑠𝑚−1

 𝜔1, 𝑠𝑚−1
 𝜔1, 𝑠𝑚−1 𝜔1 , 𝑠𝑚−1

 𝜔1, 𝑠𝑚−1
 𝐺, 𝑠𝑚−1

 

Oksidləşmədən 

sonra 
147.0 - 197 397.65 519 647 - 

300°S-də termiki 

işlənmədən sonra 
146.83 27 192 403 516 638.66 54 

500°S termiki 

işlənmədən sonra 
143.97 15 195 395 518.9 638.65 17 

Nümunələrin 

müqayisəsi 

143 

[21] 
8.6 

198 

[ 15,16] 

396 

[21] 

514 

[21] 

637 

[21] 
23.4 

 

Həcmi nümunələrlə qarşılaşdırmaq üçün biz 

99,9% təmizliyində olan iri dənəcikli anataz tozu üçün 

əsas Raman spektrinin maksimumlarının vəziyyəti ba-

rəsində olan  ədəbiyyat verilənləri [15, 16, 21] bir is-

tinad (standart)  kimi qəbul etdik. Cədvəldən və qrafik-

lərdən göründüyü kimi, Raman spektrlərində anataza 

aid olan standart piklərin hamısı müşahidə olunur. 

195sm-1yaxınlığındakı Eg piki çox zəifdir, ancaq onu da 

ölçmə nəticələrinin rəqəmsal verilənlərindən aşkar et-

mək mümkündür. 

Termiki işlənməmiş nümunənin rentgen faza ana-

lizi nəticələri onların amorf fazada olmasını təsbit et-

məsinə baxmayaraq, onun Raman spektrində anataza 

aid piklər aşkarlanır. Eg1 piklərinin hamısı istinad həc-

mi nümunəsilə müqayisədə yüksək tezliklər oblastına 

sürüşmüşdür. Anodlaşdırmadan sonra (Eg1=147) sürüş-

mə 4sm-1 təşkil edir. Temperaturun artımı ilə bu sürüş-

mə gözə çarpacaq dərəcədə azalır. Belə ki, 300°S də 

aparılan termiki işləmədən sonra (Eg1=146,83 sm-1), ar-

tım 3,8 sm-1 təşkil etmiş, 500°S-də termiki işləmədən 

sonra isə (Eg1=143.97 sm-1) o, 1.93 sm-1-ə  qədər azal-

mışdır. Bununla yanaşı piklər daralır və onların G-si 

azalır. 

Məlumdur ki, Raman sürüşməsinin qiyməti kris-

tallitlərin ölçülərindən asılıdır və onların artmasıyla 

nisbətən aşağı tezliklər oblastına sürüşür (mavi sürüş-
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mə) [17, 18]. Yuxarıda göstərildiyi kimi, bizim nümu-

nəmizdə 300°S- dəki termiki işləmədən sonra kristallit-

lərin ölçüsü 5 nm, 500°S-də isə 9 nm-dir. Buna əsasla-

naraq gəldiyimiz qənaətə görə, tezlik sürüşmələri nazik 

təbəqədəki kristallitlərin ölçülərinin TiO2 həcmi kristal-

larla müqayisədə daha kiçik olmasılə və onların termiki 

işlənmə nəticəsində böyüməsilə əlaqələndirilə bilər. 

Raman spektrində brukitə və rutilə aid olan gözəçarpan 

səviyyədə piklər aşkar edilməmişdir. 

(Eg1) intensiv modasınun mövcud olması onu gös-

tərir ki, nanokristallar atomlarının qarşılıqlı yerləşmə-

sində uzaq nizamlılıq dərəcəsinə malikdir. 300°S-də 

termiki işləmədən sonra bu modanın G-sinin qiyməti 

27sm-1, 500°S-də termiki  işləmədən  sonra isə  17sm-1 

təşkil etmişdir. 638sm-1-dəki Eg3 modasını 300°S-də 

termiki işləmədən sonrakı G-sinin qiyməti 54 sm-1 təş-

kil edir. Piklərin yüksək dalğa ədədlərində genişlənmə-

si və onların nisbi zəifliyi strukturda atomların qarşı-

lıqlı yerləşməsində yaxın nizamlanmanın mövcud ol-

masını göstərir. Temperaturun artımı ilə G-nin azalma-

sı (piklərin daralması) uzaq nizamlanma dərəcəsinin ar-

tımını göstərir.  

 

NƏTİCƏ    

 

Beləliklə, titanın həcmi lövhələrinin səthində na-

noməsaməli TiO2 təbəqələrinin anodda oksidləşdırmə 

üsulu ilə alınması metodikası işlənilmişdir. Alınmış tə-

bəqələrin rentgenfaza analizi, Raman spektroskopiyası, 

skanedici elektron (SEM) və atom qüvvə mikroskopi-

yası (AQM) üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqat-

lar TiO2 təbəqəsinin havada termiki işlənmənin onların 

kristallik  quruluşuna və onlardakı kristallitlərin ölçü-

lərinə təsirini müəyyən etməyə imkan vermişdir. AQM 

təsvirləri təbəqələrin səthinin yetərincə hamar olmasını, 

SEM təsvirlərinin isə nizamlanmış diametrləri 10-50 

nm olan  nanoborulardan ibarət olduğunu göstərmişdir. 

Rentgen faza analizi təbəqələrin oksidləşmə pro-

sesindən bilavasıtə sonra qismən amorf fazada olduğu, 

hava mühitində 300°S-500°S temperaturlar aralığında 

aparılan termiki işlənmədən sonra isə anatazın 

polikristallik quruluşuna çevrilməsi müəyyən edil-

mişdir. 300°S-də termiki işlənmə nəticəsində təbəqədə 

kristallitlərin ölçülərinin 5-6 nm, 500°S- də isə 10 nm 

qədər böyüdüyü müəyyən edilmişdir. Təbəqələrin 

Raman spektrində TiO2- nın anataz fazasına aid olan 

butün rəqs modalarının mövcud olması, brukit və rutil 

fazalarına xas olan  modaların isə olmaması müəyyən 

edilmişdir. 300°S -500°S də termiki işlənilmiş və 

işlənilməmiş nümunələrin Raman spektrlərinin 

qarşılıqlı müqayisəsi onu göstərdi ki, işlənmə 

temperaturunun artması təbəqələrdəki atomların 

qarşılıqlı yerləşməsinin yaxın nizamlanmadan uzaq 

nizamlanmaya keçməsini təmin edir . 

______________________________ 
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SYNTHESYS OF NANOSTRUCTURED TiO2 FİLMS  

BY THE METHOD OF ANODİC OXİDATİON  

 
The method of synthesys  of TiO2 nanoporous layers on the surface of titanium substrate employing an anodization 

technique is described  and results of study of their physical properties was presented  . Characterization of the layer using 

XRD, Raman spectroscopy, the both SEM  and AFM imaging  allowed to investigate the effect of thermal processing on both 

the structure of layers and the size of crystallites in them. AFM images indicate that the surface of the layers is sufficiently 

brittle, while SEM images demonstrate the nanoporous structure with the pore diameter of 10-20 nm. After oxidation, the layers 

were partially  in the amorphous phase, whereas after the annealing in air at 300-500°C temperatures they are obtained a 

polycrystalline structure. After annealing at 300°C, the size of TiO2 crystallites is 5-6 nm, and after annealing at 500°C, they 

increase and reach 10 nm. 

 

Cамира Г. Абдуллаева 

 

СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК TiO2  

МЕТОДОМ АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ  

 
В статье описана методика синтеза пленок нанопористого TiO2 на поверхности пластин титана методом анодного 

окисления и представлены результаты исследования целого ряда их физических свойств. Пленки были исследованы 

методами рентгенофазового анализа, Рамановской спектроскопии, растровой электронной микроскопии и атомной 

силовой микроскопии. АФМ и РЭМ изображения показали, что пленки обладают нанотрубчатой структурой с 

внешним диаметром нанотрубок 100-120 нм и внутренним диаметром 40-50 нм. Непосредственно сразу после 

окисления пленки имеют аморфную структуру, а после отжига на воздухе при 300-500°С набдюдается переход в 

поликристаллическую фазу анатаза. После термического отжига кристаллиты имеют размеры 5-6 нм, а после 500°С 

достигают 10 нм. В рамановском спектре присутствуют все моды присущие фазе анатаза. Mод присущих брукиту и 

рутилу  не обнаружено.   Сравнение этих спектров отожженных и неотоженных пленок показало, что с ростом 

температуры отжига происходит переход от близкого порядка упорядочения атомов к дальнему . 
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Şəffaf və keçirici indium qalay oksidi (In2O3:Sn) nazik təbəqələri maqnеtron püskürtmə yolu ilə şüşə altlıq üzərinə çök-

dürülmüşdür. In2O3:Sn nazik təbəqəsinin çokdürülməsi prosesi 60 Vt gücündə qaz boşalmasında aparılmışdır. Kameranın limit 

təzyiqi 9.8·10-4 Pa, işlək halda isə 5·10-1 Pa olmuşdur. Səthin quruluşu və morfologiyası, nazik təbəqələrin elektrik və optik 

xassələri rentgen difraktometriyası və optik spektrometriya ilə öyrənilmişdir. X-ray difraksiyasının tədqiqi polikristallik nazik 

təbəqələrin kub fazasının yarandığını, morfoloji analiz zəncəfiləbənzər quruluşların meydana gəldiyini göstərdi və rentgen 

spektri indium (In), qalay (Sn) və oksigen (O) elementlərinin olduğunu təsdiqlədi. Nazik In2O3:Sn təbəqələrinin optik və 

elek-trik xassələrinin təsirinin öyrənilməsi (yüksək tezlikli maqnetron püskürmə ilə istehsal olunan) In2O3:Sn təbəqələrinin 

şəffaflı-ğının çökmə kamerasındakı plazmadakı oksigen tərkibi ilə düz mütənasib, termiki işlənmə temperaturu ilə təbəqənin 

müqavi-mətinin isə ona tərs mütənasib olduğunu göstərir. Məlum oldu ki, termiki işlənmə çökdürülmüş In2O3:Sn 

təbəqələrinin opto-elektrik xüsusiyyətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. 

Açar sözlər: In2O3:Sn, ITO, nazik təbəqələr, rentgen difraktometri 

PACS: 78.20.-e, 73.00.00 

GİRİŞ 

Son 30-40 illər ərzində qalay oksid (SnO2), indi-

um oksid (In2O3), indium qalay oksid (In2O3:Sn və ya 

ITO) və sink oksid (ZnO) elektronika və optoelektroni-

ka sahələrində geniş istifadə olunan əsas aparıcı ŞKO-

lar olmuşlar. Stioxometrik In2O3 şəffaf məxsusi yarım-

keçiricidir. Şəffaf yarımkeçirici olan n-tip indium qalay 

oksidin (In2O3:Sn) alınması üçün Indium Stanumla 

əvəz olunaraq aşqarlana bilir [1]. In2O3:Sn təbəqələri-

nin maye kristal ekranlarda, günəş elementlərinin şəffaf 

elektrodlarında və fotodetektorlarda istifadəsi xüsusi 

olaraq cəzb edicidir. Belə nümunələr üçün yüksək key-

fiyyətli In2O3:Sn təbəqələrinin tipik parametrləri olan 

xüsusi müqaviməti 200 μΩ sm-dən aşağı, görünən 

spektrdə isə optik keçiriciliyi 80-95% aralığında olma-

sını tələb edir. Hal-hazırda həm materialların funda-

mental nəzəriyyəsi, həm də onların hazırlanma texno-

logiyası üzərində böyük işlər görülmüşdür [2]. 

In2O3:Sn təbəqələrinin optik və elektrik xüsusiyyətləri 

təbəqələrin mikro strukturundan və qəfəs defekt-

lərindən sıx asılıdır. Onlar isə öz növbəsində istifadə 

olunan çökdürmə üsulundan və prosesin, oksigenin 

parsial təzyiqi, altlığın temperaturu, tozlandırma gücü 

və s. kimi şəraitindən asılıdırlar [3]. Həmçinin, təcrü-

bədə təbəqələrin optik və elektrik xüsusiyyətlərinin xa-

rakteristikaları vacib məsələlərdən biridir. Materialla-

rın optik xüsusiyyətləri dielektrik funksiyası vasitəsilə 

izah edilir (ε=ε1+iε2). Təbəqələrin bəzi parametrləri 

dielektrik funksiyasının dalğa uzunluğundan asılılığı 

nəticəsində əldə edilə bilər [5]. 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

Nazik təbəqəli In2O3:Sn-nun maqnetron tozlan-

dırma üsulu ilə alınması üçün kameraya işçi Ar qazını 

və müəyyən miqdarda O2 daxil etməklə 90% In2O3 və 

10% SnO2 nisbətli hədəfdən istifadə olunmuşdur. Çök-

dürmə prosesini aparmazdan əvvəl, altlığın və hədəfin 

səthini təmizləmək məqsədi ilə, vakuum kamerasında 

Arqonun təzyiqi 8·10-1Pa şəraitində 200-500 Vt gücün-

də qaz boşalması vasitəsilə t=2dəq müddətində ion tə-

mizləmə aparılmışdır. Sonra 60 Vt gücündə qaz bo-

şalmasında In2O3:Sn nazik təbəqəsinin çokdürülməsi 

prosesi aparılmışdır. Kameranın limit təzyiqi 

9.8·10-4Pa, işlək halda 5·10-1 Pa olmuşdur [4]. Təcrübə-

nin nəticəsi olaraq qeyd etmək olar ki, In2O3:Sn təbə-

qəsinin xüsusi müqaviməti çökdürülmə müddətinin 

artması ilə azalır. Lakin, bu zaman örtüyün qalınlığı ar-

tır, bu da onun şəffaflığına mənfi təsir edir. Belə halda, 

maqnetron tozlandırma metodunda nazik təbəqəli 

In2O3:Sn-nun tətbiqində təbəqələrin əsas xüsusiyyətlə-

rinə (keçiricilik və şəffaflıq) ən çox təsir edən aşağıdakı 

parametrlərdir: tətbiq rejimi (sabit cərəyan (DC) və ya 

yüksək tezlikli (YT) tozlandırma), altlığın temperaturu, 

reaktiv qazın mövcudluğu (O2) və çökmə müddəti. 

Məhz bu parametrlər In2O3:Sn örtüyünün xüsusiyyət-

lərini yaxşılaşdırmaq üçün zəruridir. 

NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

In2O3:Sn təbəqələri Leybold Heraeus qurğusunda 

maqnetron tozlandırma üsulu ilə oksigenin vakuum ka-

merasında 𝑞𝑂2=0, 5 və 10% olan müxtəlif faizlərində

çökdürülmüşdür. Sonra həmin nümunələr 200, 400 və 

500S temperaturlarında Arqon və hava mühitlərində 

termiki işlənmişdir. Çökdürülmə zamanı ITO təbəqələ-

rinin elektrik xüsusiyyətlərində oksigenin porsial təzyi-

qinin rolu şəkil 1-də göstərilmişdir. Şəkildən göründü-

yü kimi oksigenin 10-4-10-5 torr parsial təzyiqi arasında 

yürüklüyü artır, daşıyıcıların konsentrasiyası və keçiri-

ciliyi isə azalır. Bu onunla izah olunur ki, oksigen təbə-

qənin kristallaşmasını artırır. In2O3-in elektrik keçiri-

ciliyi oksigen vakansiyaları və bu vakansiyalar arasın-

dakı legirə olunan atomlar ilə əlaqədardır. 
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Dörd zondlu kontakt vasitəsilə müqavimətin öl-

çülməsi elektrik hadisəsinin öyrənilməsində geniş isti-

fadə olunan çoxtərəfli üsuldur. Bəzi quruluşların ölçül-

məsində kontakt müqavimətinin təsiri istisna edilə 

bilər. 

Şəkil 1. In2O3:Sn-nin elektrik xüsusiyyətlərində 

     oksigenin təsiri. 

Bu üsulla müqavimətin ölçülməsi əsasən qeyri- 

xətti quruluşlar üçün yararlıdır. Nümunənin ölçülməsi 

üçün dörd ədəd metal ucluqlar (zondlar) nümunənin 

səthinə yaxınlaşdırılır. Xarici zondlar arasında cərəyanı 

təchiz etmək üçün I = 30mA yüksək cərəyan mənbəyi 

istifadə olunur, daxili iki zondlar arasındakı gərginlik 

isə voltmetr vasitəsilə ölçülür. Zondlararası məsafə 

1mm-dir. Nəticə etibarı ilə, təbəqələrin səth müqavimə-

ti aşağıdakı bərabərliklə hesablanır. 

𝑅𝑠 =
𝜋

𝑙𝑛2
∙
𝑉

𝐼
   (1) 

Burada, π/ln2 cərəyanın yayılmasını nəzərə alan 

bir vurğudur. 

Maqnetron tozlandırma üsulu ilə qurğunun kame-

rasına daxil edilmiş müxtəlif parsial təzyiqlərdə (0% və 

5%) oksigen mühitində tozlandırılmış, müxtəlif tempe-

raturlarında (200, 400, 5000S) və qaz mühitlərində (Ar, 

hava) termiki işlənmiş quruluşların rentgen-faza analiz 

təsviri (difraktoqramması) şəkil 2-də verilmişdir. Şəkil-

dən göründüyü kimi, maqnetronda oksigenin olmaması 

şəraitində (O2=0%) alınan və Ar qazında T=200S-də 

termiki işlənən təbəqələr üçün difraktoqramda 

2θ=18÷38 diapazonunda geniş diffuziya “qozbelliyi” 

müşahidə olunur. Bu isə təbəqənin tərkibində amorf 

faza quruluşlu materialların mövcudluğunu göstərir. 

[6,7]-də göstərildiyi kimi, In2O3:Sn təbəqələrinin amorf 

strukturu əsas etibarı ilə böyüyən təbəqənin səthindəki 

atomların kiçik yürüklüyü ilə və onların kristallik qəfə-

sin formalaşması üçün yetərsiz olan zəif aktivliyi ilə 

izah olunur. Həmçinin orada göstərilmişdir ki, sözü ge-

dən diffuziya qozbelliyi strukturda şüşə altlığının da 

mövcudluğu ilə bağlıdır.

Şəkil 2. 0, 5% oksigendə 200, 400 və 500C temperaturlarında In2O3:Sn təbəqələrinin XRD qrafiki. 
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Şəkil 3. In2O3:Sn təbəqələrinin optik buraxılma spektrinin (T %) oksigenin parsial təzyiqindən asılılığı 

Təbəqənin termiki işlənmə temperaturunun art-

ması ilə (400-500S-ə qədər) diffuziya qozbelliyinin 

eni bir qədər (2θ=22÷33 çərçivəsində) daralır, hündür-

lüyü (intensivliyi) isə artır. Bu dəyişmə isə təbəqədə 

struktur çevrilməsi nəticəsində ola bilər. Spektrdə (400) 

difraksiya maksimumunun mövcud olması kristallik tə-

bəqənin formalaşma başlanğıcını göstərir. Beləliklə, 

termiki işlənmə temperaturunun artırılması difraksiya 

piklərinin intensivliyinin həm artmasına, həm də daral-

masına səbəb olur. In2O3:Sn difraksiya spektrinə xas 

olan T=500C-də (222) və (211) piklərinin intensivlik-

lərinin (400) pikinin intensivliyinə nisbətləri 4.8 

(J222/J400) və 3.7 (J211/J400) qiymətləri verir. 200S-dən 

yuxarı temperaturlarda termiki işlənmiş In2O3:Sn 

təbəqələri çökdürülmə kamerasındakı qaz qarışığında 

(Ar-O2) oksigenin miqdarından asılı olmayaraq In2O3 

dayanıqlı kubik fəzanı ehtiva etməsi haqda nəticəyə 

gəlməyə əsas verir. 

Şəkil 3-də şüşə/In2O3:Sn nümunələrin 300-800nm 

aralığında  optik buraxılmasının spektrləri təsvir edil-

mişdir. Şəkil 3-də solda In2O3:Sn təbəqələrinin termiki 

işlənmədən  öncəki  optik buraxılma spektrinin (T%) 

oksigenin parsial təzyiqindən asılılığı göstərilmişdir. 

Bu şəkildən görünür ki, In2O3:Sn təbəqələrinin şəffaf-

lığı çökdürülmə kamerasında 𝑞𝑂2=5% oksigenin əlavə

olunması ilə 𝑞𝑂2=0% nisbətən (T=60%) ciddi şəkildə

dəyişmir, amma oksigenin miqdarını 𝑞𝑂2=10%-a qədər

artırmaqla onun şəffaflığı kəskin olaraq artır (T=90%).  

Şəkil 3-də sağda isə In2O3:Sn təbəqələrinin 500ºS- 

də aparılmış termiki işlənmədən sonrakı optik bura-

xılma spektrinin oksigenin parsial təzyiqindən asılılığı 

göstərilmişdir. Buradan görünür ki, nümunələri 500S-

də termiki işləmədən sonra 𝑞𝑂2=0% (oksigensiz) şərai-

tində alınan təbəqələrin şəffaflığı termiki işlənmədən 

əvvəlkinə nisbətən yüksəlir (T=80%). Digər tərəfdən, 

In2O3:Sn -nun şəffaflığı 𝑞𝑂2=5% oksigen əlavə etməklə

buna nisbətən azalır (T=75%) və spektrin udulma kəna-

rının 300-450 nm həddində qısa dalğa uzunluğu tərəfə 

sürüşməsi müşahidə olunur. 

___________________________ 
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Sh.O. Eminov, I.I. Gurbanov, E.M. Akbarov, J.A. Gulıyev, F.E. Mammadov 

ELECTROPHYSİCAL AND OPTİCAL PROPERTİES OF THE THİN-FİLM 

 GLASS/In2O3:Sn STRUCTURES  

Transparent and conductive indium tin oxide (ITO) thin films were fabricated onto glass substrates by magnetron 

sputtering. The process of multiplication of a thin ITO layer was carried out at a discharge of 60 W. The limiting pressure in 

the chamber was 9.8 · 10-4 Pa, during operation 5 · 10-1 Pa. The structure and morphology of the surface, and the electrical 

properties of thin films were studied by X-ray diffractometry and optical spectrometry. X-ray diffraction study showed the 

formation of a cubic phase of polycrystalline thin films. Morphological analysis showed the formation of structures similar to 

ginger, and the X-ray spectrum confirmed the presence of the elements indium (In), tin (Sn) and oxygen (O). The study of the 

effect of annealing on the optical and electrical properties of deposited thin ITO films (manufactured using high-frequency 

magnetron sputtering) shows that the transparency of ITO films is directly proportional to the oxygen content in the plasma in 

the deposition chamber and increases with increasing annealing temperature, the sheet resistance is inversely proportional to 

it. It is understood that thermal annealing plays an important role in improving the quality of the optoelectric properties of 

deposited ITO films. 
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Ш.О. Эминов, И.И. Гурбанов, Э.M. Акбаров, Дж.A. Гулиев, Ф.Э. Маммадов 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРУКТУР 

ТОНКОПЛЕНОЧНОЕ СТЕКЛО/In2O3:Sn 

Прозрачные и проводящие тонкие пленки оксида индия и олова (ITO) были нанесены на стеклянные подложки 

методом магнетронного напыления. Процесс размножения тонкого слоя In2O3: Sn проводился при разряде 60 Вт. 

Предельное давление в камере составляло 9,8·10-4 Па, при работе 5·10-1 Па. Структура и морфология поверхности, и 

электрические свойства тонких пленок изучались методами рентгеновской дифрактометрии и оптической спектро-

метрии. Рентгеноструктурное исследование показало образование кубической фазы поликристаллических тонких пле-

нок. Морфологический анализ показал образование структур, похожих на имбирь, и рентгеновский спектр подтвердил 

присутствие элементов индия (In), олова (Sn) и кислорода (O). Изучение влияния отжига на оптические и электричес-

кие свойства осажденных тонких пленок ITO (изготовленных с использованием высокочастотного магнетронного рас-

пыления) показывает, что прозрачность пленок ITO прямо пропорционально содержанию кислорода в плазме в камере 

напыления и увеличивается с увеличением температуры отжига, сопротивление листа обратно пропорционально ему. 

Понятно, что тепловой отжиг играет важную роль в улучшении качества оптоэлектрических свойств полученных пле-

нок ITO. 

Qəbul olunma tarixi: 12.04.2021 



AJP FİZİKA                                      2021                             volume XXVII №2, section: Az 

36 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 

ANAS, Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

 

 

SONLU TEMPERATURDA 𝒂𝟏 AKSIAL MEZONUN HƏYƏCANLAŞMIŞ HALDA 

OLAN ∆ BARİONLARLA  𝒈𝒂𝟏𝚫𝚫(𝑻) 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 AdS/KXD yumşaq divar modelində 1 aksial mezonun həyəcanlanmış  halda olan barionlarla  𝑔𝑎1ΔΔ(𝑇)  

minimal qarşılıqlı təsir sabitinin temperaturdan asılılığına baxılmışdır. Aksial mezon minimal qarşılıqlı təsir sabitinin tempe-

raturdan asılılıq qrafiki qurulmuşdur. 

 

Açar sözlər: AdS/KSN duallığı, yumşaq divar modeli, aksial mezon, güclü qarşılıqlı təsir sabiti. 

PACS:11.25. Tq.11.25.Wx. 13.75.Lb 

 

1. GİRİŞ 

 

Zərrəciklərin qarşılıqlı təsir sabitlərinin sonlu 

temperaturda tədqiqi  nəzəri fizikanın qarşısında duran 

mühüm məsələlərdəndir.  

Belə ki, barion qarşılıqlı təsirlərinin temperatur 

asılılığının öyrənilməsi ilkin kainatın təkamülü, nüvə-

dəki faza keçidləri və bir çox fiziki fenomenlər haq-

qında daha aydın  təsəvvürlər yaradır. 

Qeyd edək ki, ∆ barionlar üç kvarkın birləşməsin-

dən ∆0=udd, ∆+=uud , ∆-=ddd  və ∆++=uuu  kimi  ya-

ranır ki, onların da öz növbəsində nuklonlara bənzər re-

zonansları var. Bu səbəbdən də ∆ rezonansların  ∆⟶Nπ  

parçalanma kanalının nuklon potensialı, eləcə də ∆ ba-

rionların nuklonlara keçid form-faktorunun tədqiqi ki-

mi xassələrinin araşdırılmasında ∆ barionların rolu mü-

hümdür. Pauli prinsipinə əsasən, ∆ barionlar 1/2 və 2/3 

olmaqla iki spin hallarında olurlar və AdS/KSN uyğun-

luğuna əsasən 5 ölçülü fəzada spini 1/2 olan barion ope-

ratorlarına bu fəzanın daxilində Dirak sahəsi [14] 3/2 

olan barion operatorlarına Rarita-Şvinger sahəsi [15-

19] uyğun qoyulur. 

AdS/KSN uyğunluğu [1, 2] prinsipinə əsaslanan 

sonlu temperaturdakı AdS/KXD modelləri [2-10]  ∆  

barionların mezonlarla qarşılıqlı təsir sabitlərinin və 

form faktorlarının öyrənilməsində çox effektli bir me-

toddur. 

 AdS/KSN uyğunluğu prinsipi kalibrləşmə-qravi-

tasiya duallığının xüsusi halıdır. Bu halda qravitasiya 

nəzəriyyəsi 5-ölçülü Anti-de-Sitter (AdS5) fəzasının 

daxilində, dual kalibrləşmə nəzəriyyəsi olan konform 

sahə nəzəriyyəsi isə (KSN) 4-ölçülü Minkovski fəzası 

olan AdS5  fəzasının sərhədində təyin edilir. De-Sitter 

fəzasının əyrilik radiusu müsbət olduğu halda anti-de-

Sitter fəzasınını əyrilik radiusu mənfi olmaqla, maksi-

mal simmetrik, bircins və izotrop fəza-zamandır. 

AdS/KSN duallığına əsaslanan sonlu temperaturlu 

AdS/KXD yumşaq divar modelində temperatur asılılığı 

AdS metrikasının temperatura görə bükülməsi və tem-

peraturdan asılı dilaton sahəsinin daxil edilməsi yolu ilə 

qurulur. 

AdS/Schwarzschild metrikası [11]   

 

 

𝑑𝑠2 = 𝑒2A(z)[ 𝑓(𝑧, 𝑇)𝑑𝑡2 − (𝑑�̅�)2 −
𝑑𝑧2

𝑓(𝑧,𝑇)
]                                           (1) 

 

kimi təyin olunur. 

Burada A(z)=log(R/z), R AdS fəzasının radiusu, 

f(z,T)=z4/H4  termal faktor, H hadisə üfüqünün vəziy-

yəti, Havkinq temperaturu ilə T=1/Hπ kimi əlaqəlidir, 

(�̅�, 𝑡) Minkovski fəzasının koordinatları, z 5-ci ölçüyə 

görə koordinatdır.  Eksponensial faktor isə inteqralı in-

fraqırmızı sərhəddə sonlu edir. 

Sonlu temperatura uyğun dilaton sahəsi [12] aşa-

ğıdakı kimi təyin olunur: 

 

Ф(𝑧,   𝑇) = 𝐾(𝑇)2𝑧2                 (2) 
burada, 

                     𝐾(𝑇) = 𝑘 ∗ (1 + 𝛥𝑇)                (3) 
         

  𝛥𝑇 = −
𝑁𝑓

2𝑇2−𝑇2

12𝑁𝑓𝐹2 −
𝑁𝑓

2𝑇4−𝑇4

144𝑁𝑓
2𝐹4           (4) 

 
(3) və (4) ifadəsinə daxil olan F=0.087 GeV, 0.1 GeV, 

0.13 GeV ... qiymətlər almaqla kiral limitdə şüalanma 

sabiti, Nf=2,3,4... kvark rayihə parametri və parametr 

k=383. 

 

2. SONLU TEMPERATURDA AKSİAL MEZON  

    İLƏ HƏYƏCANLAŞMIŞ 𝛥 BARİONLARIN     

    MİNİMAL QARŞILIQLI TƏSİR SABİTİ. 

 

Ψ1M,2M fermion sahələrinin aksial mezon sahəsi ilə 

minimal qarşılıqlı təsirinin laqranjian həddi L(0) bəra-

bərdir [13]:

 

ℒ𝑎1ΔΔ
(0)

=
1

2
(�̅�1

𝑀𝑒𝐴
𝑀𝛤𝑀𝐴𝑀𝛹1𝑀 − �̅�2

𝑀𝑒𝐴
𝑀𝛤𝑀𝐴𝑀𝛹2𝑀) ,                                  (5) 
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Burada, 𝑒𝐴
𝑀 = 𝑧𝜂𝐴

𝑀 = 𝑧 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝑓(𝑧, 𝑇), 1, 1, 1, −
1

𝑓(𝑧,𝑇)
) 

4-ölçülü fəzadan 5-ölçülü fəzaya keçid vielbeyni, 

ГA=(ϒµ, -iϒ5) isə Dirak matrisidir. 

(5) ifadəsi sonlu temperaturdakı təsirin ifadəsində  
 

         𝑆 𝑎1ΔΔ
(0)𝑦/𝑑

=∫ 𝑑5𝑥√𝑔 𝑒−Ф(𝑧,𝑇)ℒ
(0)

 
∞

0
        (6) 

nəzərə alınır.  Müəyyən sadələşmələr aparıldıqdan son-

ra, minimal qarşılıqlı təsir laqranjianının sonlu tempe-

raturda 1 aksial vektor mezon-𝛥 barion qarşılıqlı təsir 

sabiti üçün verdiyi əlavə 𝑔 𝑎1ΔΔ
(0)𝑦/𝑑

(𝑇)  ifadəsi aşağıdakı 

şəkildə olur: 

 

   𝑔 𝑎1ΔΔ
(0)𝑦/𝑑

(𝑇) =
1

2
∫ √𝑔 𝑒−Ф(𝑧,𝑇) 𝑑𝑧

𝑧2
𝐴0(𝑧, 𝑇)

∞

0
[|𝐹1𝑅(𝑧, 𝑇)|2 − |𝐹1𝐿(𝑧, 𝑇)|2].              (7) 

 

√𝑔  metrikanın determinantıdır. 

(7) ifadəsinə daxil olan A0=(z,T) aksial sahənin profil funksiyası olmaqla aşağıdakı kimi ifadə olunur:  
 

𝐴0(𝑧, 𝑇) = 𝐾(𝑇)3/2𝑧3/2√2𝐿0
(1)(𝐾2(𝑇)𝑧2)                                      (8) 

  

F1L(z, T) və sol F1L(z, T)  isə sonlu temperatura barion sahəsinin uyğun sol və sağ  profil funksiyaları olub 
 

 𝐹1𝐿(𝑧, 𝑇) = 𝑛1𝐿Ф(𝑧, 𝑇)𝛼𝐿𝑛
(𝛼)

(Ф(𝑧, 𝑇)) 
 

                                  𝐹1𝐿(𝑧, 𝑇) = 𝑛1𝑅Ф(𝑧, 𝑇)𝛼−
1

2𝐿𝑛
(𝛼−1)

(Ф(𝑧, 𝑇))                                     (9)                                         

kimi təyin olunur. 

İfadələrə daxil olan  parametri 5-ölçülü kütlə ilə  𝛼 = 𝑚− +
1

2
  kimi əlaqəlidir. 

(9) ifadələrindəki normallaşma sabitlərini 
 

∫
𝑑𝑧

𝑧2𝑚−
 𝑒−Ф(𝑧,𝑇)𝐹1𝐿(𝑧, 𝑇)𝐹1𝑅(𝑧, 𝑇) = 𝛿𝑛𝑚

∞

0
 ,                                     (10) 

 

normallaşma şərtindən istifadə etməklə aşağıdakı şəkildə tapırıq: 
 

𝑛𝐿 =
1

𝐾(𝑇)𝛼−1 √
2𝛤(𝑛+1)

𝛤(𝛼+𝑛+1)
 
,      𝑛𝑅 = 𝑛𝐿√𝛼 + 𝑛  .                                  (11) 

Burada |𝑚−| =
5

2
 ,  beləliklə də α = 3. 

Sonlu temperaturda kütlə spektri bərabərdir: 
 

𝑀 = 𝑀2 (0)(1 + 𝛥𝑇) + (6𝑛 − 1)(𝑛 + 𝑚 + 1)
𝜋4𝑇4

𝑘2                             (12) 

 

burada, M2(0) sıfır temperatur halına uyğun kütlə spek-

tridir. 

Beləliklə, 1, 2, 3, 4 şəkillərində sonlu temperatur-

da əsas haldakı 𝑎1 mezonun və həyəcanlaşmış haldakı 

𝛥 barionların profil funksiyalarını minimal qarşılıqlı tə-

sir sabitinin 𝑔𝑎1ΔΔ (T) ifadəsində nəzərə almaqla “Ma- 

tematika” proqramının köməyi ilə qurulmuş qrafikləri 

təsvir olunmuşdur. Bu şəkillərdə AdS/KXD-nin yum-

şaq divar modeli çərçivəsində  𝑔𝑎1ΔΔ (T) -nin tempe-

ratur asılılığı Nf  kvark rayihə parametri və F şüalanma 

sabitinin müxtəlif qiymətlərində  ayrı-ayrılıqda  və mü-

qayisəli şəkildə tədqiq edilir. 

  

 
Şəkil 1. Əsas halda olan 1 mezonla, həyəcanlanmış halda olan 𝛥  barionların 𝑔𝑎1ΔΔ (T) qarşılıqlı təsir sabitinin Nf=2,  

            F=87MeV qiymətlərində temperaturdan asılılığı. 
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Şəkil 2. Əsas halda olan 1 mezonla, həyəcanlanmış halda olan 𝛥  barionların 𝑔𝑎1ΔΔ (T) qarşılıqlı təsir sabitinin 

             Nf=3, F=100MeV qiymətlərində temperaturdan asılılığı. 

 

 
Şəkil 3. Əsas halda olan 1 mezonla, həyəcanlanmış halda olan 𝛥  barionların 𝑔𝑎1ΔΔ (T) qarşılıqlı təsir sabitinin Nf=4,  

             F=130MeV qiymətlərində temperaturdan asılılığı. 

 

 
Şəkil 4. Əsas halda olan 1 mezonla, həyəcanlanmış halda olan 3/2 spinli 𝛥  barionların 𝑔𝑎1𝛥𝛥 (T) qarşılıqlı təsir sabitinin  

             Nf və F  - in müxtəlif qiymətlərində temperatur asılılığı / 
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3. NƏTİCƏ.  

 

Göründüyü kimi, qrafik müsbət oblastda yerləşir 

və həyəcanlı halda olan 𝛥 barionların 𝑎1 mezonla 

𝑔𝑎1ΔΔ (T) minimal qarşılıqlı təsir sabiti temperaturdan 

asılı olaraq Havkinq temperaturuna qədər ( təxminən  

T=221 MeV ) artır, 𝑔𝑎1ΔΔ (T)-in qiyməti temperaturun 

artması ilə kəskin azalaraq Havkinq temperaturunda 

sıfra və daha sonra qrafiklərin sonsuzluğa getdiyi 

müşahidə olunur. Bu o mənaya gəlir ki, daha öncəki 

işlərimizdə olduğu kimi, Havkinq temperaturuna qədər 

olan temperaturda zərrəciklər arasında  qarşılıqlı təsir 

mövcud olsa da, qrafiklərin sonsuzluğa getməsi daha 

sonrakı temperaturlarda barionların tamamilə dağılıb, 

qvark-qlüon plazma halının yaranaraq, qarşılıqlı 

təsirlərin yox olduğu mühitin yarandığını göstərir. 

Qrafiklərdə T=0  qiymətində minimal qarşılıqlı 

təsir sabiti  𝑔𝑎1ΔΔ (T)=0.2 qiyməti alır ki, bu qiymət də 

öz növbəsində  digər müəlliflərin temperatursuz halda  

AdS/KXD sərt divar modelində hesablamış olduqları ( 

𝑔𝑎1ΔΔ (0)=0.189) qiymətə  çox yaxındır. 

______________________________ 
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MINIMAL COUPLING CONSTANT 𝒈𝒂𝟏𝚫𝚫(𝑻) OF 𝒂𝟏  AXİAL MESON 

WITH EXCITED ∆ BARYONS AT FINITE TEMPERATURE 

 
In this paper, the temperature dependence of the axial meson 𝑎1  with excited ∆ baryons minimal coupling constant 

𝑔𝑎1ΔΔ(𝑇)  has been considered in the framework of the soft - wall model of AdS/QCD. The temperature dependence graph of  

axial meson with excited ∆ baryons minimal coupling constant has been plotted.  
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МИНИМАЛЬНАЯ КОНСТАНТА  𝒈𝒂𝟏𝚫𝚫(𝑻) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 𝒂𝟏 АКСИАЛЬНЫХ 

МЕЗОН И ВОЗБУЖДЕННЫХ ∆ БАРИОНОВ ПРИ КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
 

В данной работе температурная зависимость 𝑔𝑎1ΔΔ(𝑇) минимальной константы связи 𝑎1 аксиального мезона с 

возбужденными барионами рассматривается в модели мягкой стены AДС/КХД.  Построен график  температурной 

зависимости 𝑎1 аксиального мезона с возбужденными ∆ барионами. 
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CuGaSe2 MONOKRİSTALINDA PARAMETRİK SİMMETRİYA 

POZULMALARINDAN YARANAN SƏTH DALĞALARININ DİSPERSİYASI 
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Təcrübə zamanı CuGaSe2 monokristalında laylı periodik strukturlarda dalğaların yayılmasının elektronun potensial 

sahədəki xassələri ilə oxşar olduğu müəyyən olunmuşdur. Yeni xassələr nəzəri təhlil üçün və praktiki tədbiq üçün yararlıdır.  

Açar sözlər:  period, struktur, laylı  təbəqə, keçiricilik 

Pacs: 61.80.Ed. 

CuGaSe2 monokristalı AıBıııCvı
2 yarımkeçirici bir-

ləşmələr qrupuna daxildir və xalkopirit strukturunda 

kristallaşır,  fəza simmetrya qrupu   4᷅2m-dir. Obyektin 

bağlı zonasının enerjisi günəş elementləri üçün optimal 

olan qiymətə yaxındır (Eg=1,65eV, T=300K). Bu bir-

ləşmə yarımkeçirici cihazqayırmada, xüsusilə fotoele-

mentlərin, işıqqeydedici cihazların hazırlanmasında 

böyük üstünlüyə malikdir, texniki məqsədlər üçün isti-

fadəyə yararlıdır [1]. Maddə şaquli Bricmen–Stokbar-

qer üsulu ilə alınmışdır. Keçiriciliyin işarəsi elektirik 

hərəkət qüvvəsini  ölçmək yolu ilə təyin olunmuşdur, 

müsbətdir, yəni p-tipdir. Müqaviməti otaq temperatu-

runda R=0,5 kOm-dur. Rentgen analizi üsulu ilə apa-

rılan araşdirma göstərdi ki, alınan maddə yarımkeçiri-

cidir (şəkil 1)  

Şəkil 1. CuGaSe2 monokristalının  rentgen difraksiya spektri. 

MÖVZUNUN AKTUALLIĞI 

İkiqat analoqlarından fərqli olaraq, üçqat birləş-

mələrdə baş verən daşınma prosesləri hələ tam öyrənil-

məmişdir.  Texnoloji proseslər və kənar təsirlər hesabı-

na, kristal səthində yaranan  nanoquruluşlarla,  kristalın 

özü arasında, qarşılıqlı təsirlərin təbiətinin öyrənilməsi 

vacibdir. Parametrik  simmetriya pozulmalarından qay-

naqlanan səth effeklərinin və tədbiqə yararlı fiziki pro-

seslərin, təbiətinin öyrənilməsi aktuallığı ortaya çıx-

mışdır.  
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MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU 

Yeni alınmış mürəkkəb tərkibli maddə olan 

CuGaSe2 monokristalı praktik    tədbiq üçün yararlıdır. 

Faydalı iş əmsalını artırmaq üçün yeni üsullara ehtiyac 

duyulur. Məlumdur ki, laylı periodik strukturların xas-

sələri biroxlu kristalların xassələri ilə eynilik təşkil edir 

[2]. Obyektin xalkopirit strukturunda kristallaşdığını və 

biroxlu kristallar sinfinə aid olduğunu nəzərə alsaq, 

kristal səthində yaranan laylı nanoquruluşlara, periodik 

struktura malik sistemin bir komponenti kimi baxa bilə-

rik.  Digər komponentin CuGaSe2 monokristalının özü 

olduğunu nəzərə alaraq qalınlıqları və dielektirik nü-

fuzluqları fərqli olan iki komponentli periodik struk-

turdan danışa bilərik. Bu tip quruluşlara xarici qüvvələr 

təsir etdikdə fərqli xassələr ona görə meydana çıxır ki, 

periodik strukturlarda yayılan rəqslər dalğa formasında 

olur. Bu zaman əmələ gələn daxili sahə yalnız kristalın 

ölçüləri ilə bağlı deyil, həm də sərhəd şərtlərindən ası-

lıdır. Yəni, dalğa  paketlərinin  səth istiqamətində yayıl-

ması bu şərtlərdən asılıdır [2].  Digər bir məsələ krista-

lın səthindəki nanoobyektlərin elektirik və optik xassə-

lərinin  monokristalın mövcud xassələri ilə  kompleks 

şəkildə izahının verilməsidir. Təcrübi və nəzəri  işlərin 

birgə təhlilini ortaya qoymaqla, yeni nəticələr əldə edə 

biləcəyimizi düşünürük.   

TƏCRÜBƏNİN APARILMASI 

 Volt-Amper xarakteristikasını, buraxma spektrini 

ölçərkən quruluşun periodikliyi üçün nəzəri olaraq de-

yilənlər  təcrübə yolu ilə təsdiqini tapmışdır. Aparılan 

təcrübə zamanı qrafikin kəsilməz və ya kəsilən (dis-

kret) olması, özünü kristalın daxilində və ya  onun sət-

hində baş verən proseslərin gostəricisi kimi aparır. 

Volt-Amper xarakteristikasını ölçməklə kristalın sət-

hində baş verənləri izləyə bilərik. İstər zəif sahələrdə, 

istərsə də güclü sahələrdə sabit elektirik sahəsindən ası-

lılığı  ifadə edən qrafikin xətti  olmadığını görürük. De-

yilənlərə klassik fizika qanunları ilə baxsaq  görərik ki, 

yarımkeçiricilərdə əlavə periodik quruluşların yaradıl-

ması dalğaların enerjisinin kvantlanmasına gətirib çıxa-

rır. Biz bunu kristal səthini ifadə dalğanın diskret olma-

sında müşahidə edirik. Nazik laylı  təbəqənin fiziki xas-

sələri əsas maddənin, yəni altlıq kimi götürdüyümüz 

CuGaSe2 monokristalının xassələrindən, kəskin fərq-

lənir. Bu o deməkdir ki, təcrübə yolu ilə alınan nəticələr 

kvant noqteyi-nəzərindən izah olunmalıdır. 

ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

Bərk cisimlər nəzəriyyəsinin əsas problemlərin-

dən biri müxtəlif dalğalar arasındakı qarşılıqlı təsir me-

xanizmlərinin öyrənilməsidir. Bunun üçün qeyri xətti 

proseslərin öyrənilməsinə daha çox diqqət ayrılır. Belə 

üsullardan biri sabit elektirik sahəsi ilə kristal daxilində 

tarazlığın pozulmasıdır. Sahə hesabına yaranan polya-

rizasiyanı irrasional elementləri Kz1 d1 , Kz2 d2 olan, tri-

qonometrik funksiya ilə ifadə etmək olar.  Monokristal 

üzərində aldığımız  nanotəbəqəni və kristalın özünü iki-

komponentli periodik sistem kimi qəbul edək. Bu peri-

odik struktura, fərqli qalınlığa və fərqli dielektirik nü-

fuzluğuna malik iki maddədən ibarətdir. Bu tip materi-

alların Volt-Amper xarakteristikasında diferiensal 

mənfi müqavimət müşahidə olunursa, sistem özünü zə-

if siqnallara həssas olan element kimi aparır (şəkil 2). 

Şəkil 2. CuGaSe2 monokristalının Volt-Amper xarak- 

            teristikası. İşığa həssaslığı zəif olan nümunə.     

     Monokristala -şuasının təsirindən sonra təkrar- 

            lanan spektr. Verilən doza 47000 qreydir. 

Laylı periodik strukturlarda eninə koordinatlardan 

asılı olan layların, dalğa ədədlərinin qiyməti Kz1, Kz2  ilə 

deyil, K-- Bloks vektorunun qiymətinə görə müəyyən 

olunur. Onda Bloks dalğa ədədi bircinsli mühitin orta 

eninə dalğa ədədinə çevriləcəkdir. Bloks vektorunun 

eninə dalğa ədədinin, birinci və ikinci periodlar üçün 

dispersiya tənliyi aşağıdakı kimi olar. 

           cosK-TEd = cosKz1d1cosKz2d2-1/2(Kz1/Kz2+Kz2/Kz1)SinKz1d1 SinKz2d2.             (1)

Burada TE uzununa dalğanı ifadə edir (adi dalğa) 

cosK-TMd=cosKz1d1cosKz2d2-1/2(K2Kz1/K1Kz2+K1Kz2/K2Kz1)sinKz1d1sinKz2d2.   (2) 

Burada TM eninə dalğanı ifadə edir (qeyri-adi 

dalğa) Periodik quruluşlu kristallar ona görə fərqli xü-

susiyyətlərə malikdirlər ki, onların fiziki parametrləri 

maddənin tərkibində olan komponentlərdən asılıdır. 

Əgər komponentlər daxilində parametrik simmetriya 

pozulmaları baş verərsə və birinin dalğa vektorunun 

qiyməti minimum olarsa, layın kənarından əks olan dal-

ğaların qiyməti eksponensial qanunla azalmış olur. Be-

lə quruluşlarda komponentlərdən birində tam daxili 

qayıtma baş verərsə, yenə dalğaların laylar arasındakı 

keçidi mümkündür [3]. Əgər komponentlərdən birinin 

dielektrik nüfuzluğu mənfi olarsa, layların kənarı ilə 

səthi dalğalar yayılmış olur. Kənar təsir zamanı sərbəst 

dalğaların rəqsini döyünən formada müşahidə etmiş 
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oluruq. Bu dalğavari rəqslər laylar istiqamətində yayı-

lır, nümunəyə verilən sahənin artmasına uyğun olaraq  

monoton artan və təkrarlanan bir dalğa paketi müşahidə 

edirik.  - şuasının təsirindən sonra ionlaşma hesabına 

sahədən asılı olmayan düz xətt yaranır. Bu isə tətbiq 

zamanı nəzərə alınan əsas xassələrdən biridir (şəkil 3). 

 

 
Şəkil 3. CuGaSe2 monokristalının Volt-Amper xarakte- 

             ristikası.  - şüasının təsirindən sonra ionlaşma  

             hesabına spektrin sahədən asılı olmaması (işçi  

             oblastın alınması, plata,,). 

            Verilən doza    47000 qrey. Həssas nümunə. 

 

 
Şəkil 4. CuGaSe2 monokristalı Volt-Amper xarakte- 

             ristikası. Kiçik sahə hesabına pilləli spektrin  

             alınması.  

 
Şəkil 5. CuGaSe2 monokristalında buraxma spektri. 

 

Bu oblastlar elektronun kristaldakı keçirici və 

bağlı zonaları ilə eynilik  təşkil edir [4]. Hər layın sər-

həddində adi düzünə dalğa və əks olunaraq, bir period 

yubanmış dalğaları müşahidə edirik. Bunlar eyni faza-

da hərəkət etmiş olur. Bağlı zonada isə düzünə və qayı-

dan dalğalar əks fazalarda olduğundan, dalğaların sön-

məsi hadisəsi baş verir. Periodik quruluşlarda dalğala-

rın yayılması altlığın dielektrik nufuzluğundan çox ası-

lıdır. Bizim apardığımız təcrübədə altlıq rolunu 

CuGaSe2 monokristalı oynayır. Bu xassələrdən çox-

komponentli modulyasiya qurğularının yaradılmasında 

istifadə etmək olar. Bir şərtlə ki altlıq materialı elektro-

optik effektə malik olsun. Yuxarıda deyilənlərdən ay-

dın olur ki, dalğalar nazik lövhələrin kənarından əks 

olunaraq eksponensial azalır. Yarımkeçiricilərdə elek-

tronların dispersiya qanununun kvadratik olmaması 

Volt-Amper xarakteristikasından müəyyənləşdirilir, 

yəni ayrı-ayrı rəqslər paketindən ibarətdir və bu kəsilən 

keçidlər səthdə mövcüd olan mini zonaların içərisində 

baş verir. Bunlar qrafikdə özünü olaraq pillə formasın-

da biruzə verir (şəkil 4). Periodik  quruluşa malik olan 

sistemləri qeyri-xətti mühit adlandırmaq olar. Bu o 

deməkdir ki, bu növ sistemlərdə dalğalar bir-biri ilə 

qarşılıqlı təsirdə olur. Bu cür qarşılıqlı təsir ona gətirib 

çıxarır ki, mini zonaya məxsus bir dalğa digər bir dal-

ğanın yaranmasına və hərəkətə gəlməsinə səbəb olur. 

Dalğa uzunluqları ilə strukturun periodunun nisbətin-

dən asılı olaraq güclənmələr və zəifləmələr ola bilər. 

Yəni bu tip quruluşlar parametrik gücləndirici rolunu 

oynayır. Buraxma spektrində müşahidə olunan periodik 

təkrarlanma, zəif enerjiyə malik dalğaların təsiri zama-

nı çoxalır və nəhayət, laylar arasındakı məsafə kiçildi-

yindən, intensivliyin qiməti kəskin artır. Spektrin bu 

vəziyyəti periodikliyin sonu, massiv kristala keçidin 

işarəsidir (şəkil 5). Periodik quruluşa malik olan mate-

riallarda bircinsli maddələrə nisbətən daha çox xüsusi 

rəqslər və rezonanslar müşahidə olunur və dalğaların  

tezlikləri zəif öyrənilmiş mm-lik və sm-lik diapazona 

düşür. Bu deyilənlər periodik quruluşa malik olan ma-

terialların elektronika üçün çox böyük əhəmiyyətə ma-

lik olduğunu göstərir. Laylı periodik sistem bütövlükdə 

rəqsi spektrin formalaşmasında iştirak edir.Dalğa uzun-

luğu layların qalınlığı ilə mütənasib olduğu zaman sər-

bəst rəqslərin kollektiv forması meydana gəlir [5]. Bu 

o deməkdir ki, periodik quruluşlarda dalğaları buraxan 

və buraxmayan zolaqlar əmələ gəlir. Bunlar mühitdən 

keçən və qayıdan dalğalar hesabına olur (şəkil 6) və 

tezliyin yayılma bucağından asılıdır. Bu zolaqlar  kris-

talda elektronun bağlı və keçirici zonalarına bənzəyir. 

Bağlı zolaqda düzünə və qayıdan dalğalar əks fa-

zalarda olduğuna görə, dalğaların sönməsini müşahidə 

edirik. Belə hallar adətən məsaməli kristallarda müşa-

hidə olunur. CuGaSe2 məhz bu tip kristallar sinfinə aid-

dir (şəkil 7). Yuxarıda deyilənlər göstərir ki, dalğaların 

periodik quruluşlarda yayılması ilə elektronun kristalın 

potensial sahəsindəki xassələri eynilik təşkil edir. Sahə-

nin nümunədə yayılması altlığın dielektrik nüfuzluğun-

dan asılıdır. Bu cür dalğaötürənlərdən elektrik modul-

yatorlarının hazırlanmasında istifadə etmək olar. Altlıq 

kimi götürülən maddə elektrooptik olmalıdır. Bizdə bu 

elektrooptik maddə CuGaSe2 monokristalıdır. Fiziki 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sərbəst yüklərin rəqs dal-

ğaları periodik layın kənarından əks olunaraq ziqzaq 



CuGaSe2 MONOKRİSTALINDA PARAMETRİK SİMMETRİYA POZULMALARINDAN YARANAN SƏTH DALĞALARININ... 

43 

şəklində yayılır, periodik quruluşlarda yeni tip səth dal-

ğaları əmələ gəlir. Bu prosesin əsas xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki,  yeni xassələr yalnız rəqslərin tezliklərinin 

və faza sürətlərinin bərabərliyindən yaranan rezonans-

dan asılı deyil, həmçinin müəyyən parametrik müna-

sibətlərdən də asılıdır. Buna misal olaraq, səthə düşən 

dalğanın  uzunluğunun rəqslərin  perioduna  nisbətinin  

rasional ədədlərlə ifadə olunmasını qeyd edə bilərik. Bu 

tip dəyişmələrə mühitin parametrlərdən asılı olaraq 

dəyişən simmetriyası deyilir. Parametrik simmetri-

yanın pozulması səthdəki dalğaların formasına təsir 

etmiş olur. Bu isə elektronun lokallaşması xassəsinə 

bənzəyir.  

Şəkil 6. CuGaSe2  monokristalının səthin atom güc mikroskopunda çəkilmiş şəkli. 

Şəkil 7. CuGaSe2  monokristalının səthin atom güc mikroskopunda çəkilmiş şəkli. 
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YEKUN NƏTİCƏ 

Nəticə ondan ibarətdir ki, laylı periodik quruluş-

larda əldə olunan nəticələri elektronun potensial sahə-

dəki xassələrinə tətbiq etmək mümkündür. Düzgün də-

qiq nəticələrin əldə edilməsi üçün, təcrübələrin santi-

metrlik və millimetrlik dalğa diapazonlarında aparılma-

sı, maddə quruluşunun dərin qatlarındakı potensial sa-

hələrin araşdırılmasından daha asandır. Yuxarıda gös-

tərilən halda alınan nəticələrdən çoxkanallı modulya-

torların, zəif siqnallarla işləyən gücləndiricilərin hazır-

lanmasında istifadə oluna bilər.  Bu iş Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti yanında Elmin inkişafı fondu-

nun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir. Qrant N 

EİF-BGM-3-BRFTF-2*/2017-15/02/1 
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During the experiment, it was found that wave propagation in layered periodic structures of CuGaSe2 single crystals is 

similar to the properties of an electron in a potential field. The new properties are useful for theoretical analysis and practical 

application. 
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Anizotrop parabolik kvant məftildə fononlardan səpilmə ilə əlaqəli olan prosesləri nəzərə alaraq sərbəst yükdaşıyıcılarla 

işığın udulması nəzəri olaraq tədqiq olunmuşdur. Cırlaşmamış elektron qazı statistikasından istifadə edilmişdir və udulma 

əmsalının şüalanma tezliyindən asılılığı öyrənilmişdir. 
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Müasir dövrdə aşağıölçülü sistemlərin qeyri-adi 

optik və optoelektron xüsusiyyətləri tədqiqatçılarda 

maraq doğurur [1-15]. Bu xüsusiyyətlər yeni optoelek-

tron cihazların yaranmasında istifadə oluna bilər [11, 

12]. Kvazi ikiölçülü sistemdən kvazi birölçülü sistemə 

keçid zamanı ölçülərin azalması nanostrukturların fizi-

ki xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə 

gətirib çıxarır. Aşağıölçülü sistemlərdə optik udulma 

mexanizmləri analoji proseslərdən keyfiyyətcə fərqlə-

nir və bu analoji proseslər yükdaşıyıcıların enerji 

spektrlərinin fərqlərinə görə həcmi yarımkeçiricilərdə 

baş verir. 

Kvant nanostrukturlar arasında yarımkeçirici 

kvant məftillər xüsusi yer tutur. Kvant məftillər lazer-

lərdə, fotodetektorlarda [5] və sahə tranzistorlarında 

[6] geniş tətbiq olunmuşdur. Kvant məftillərin cihaz-

larda tətbiqi lazerlərin, tranzistorların xarakteristikası-

na müsbət təsir göstərə bilər. Elektron qazının spektral 

xüsusiyyətlərinin və müxtəlif aşağı ölçülü strukturlar-

da lateral konfaynmentin parametrlərinin öyrənilməsi-

nin əsas metodlarından biri elektromaqnit şüalanması-

nın təsiri ilə zonadaxili elektron keçidlərin tədqiqidir 

[1-4, 8-10, 13, 14]. Yüksəktezlikli elektromaqnit şüa-

lanmasının zonadaxili udulmasının tədqiqinin əsas as-

pekti onunla əlaqədardır ki, diskret enerji spektri ha-

lında udulma əyrisi müəyyən nöqtələrdə rezonans pi-

kinə malikdir və bu nöqtələrdə şüalanma tezliyi elek-

tronların enerji səviyyələri arasındakı məsafəyə bəra-

bərdir [2, 3]. Bu halda, təcrübədən müəyyən olunan 

rezonans tezliyi, nanostrukturlarda lateral konfayn-

ment və elektron enerji spektrinin parametrləri haqda 

məlumat almağa imkan verir. Nanostrukturların spek-

tral xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində rezonans udul-

manın tədqiqi kinetik ölçmələrindən daha üstündür, 

çünki sistemin fiziki xüsusiyyətlərinə təsir göstərə bi-

lən kontakt sistemləri ilə əlaqə yaratmaq tələb olun-

mur. Müasir texnologiyalar konfaynmentin xüsusən 

parabolik potensiallı strukturlarını yaratmağa imkan 

verir. Buna görə də, lateral kvant məftillərin konfayn-

ment potensialı parabolik potensialın köməyi ilə daha 

yaxşı təsvir oluna bilər. Verilmiş potensial, kvant məf-

tillərin fiziki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində geniş 

istifadə olunur və bir çox təcrübələrə uyğun gəlir. 

Bundan başqa, udulmaya çox böyük təsir göstərən 

elektron-elektron qarşılıqlı təsiri parabolik potensial 

halında, Kon teoreminə görə, praktiki olaraq ona heç 

bir təsir göstərmir [1].  

Kvant məftillərdə sərbəst yükdaşıyıcılarla işığın 

udulması və elektromaqnit şüalanmasının düz (birba-

şa) udulması kimi zonadaxili proseslər mümkündür. 

Bu proseslər kvant məftillərdə səpilmə mexanizmləri-

ni öyrənməyə və optik cihazlarda enerji itkisini müəy-

yən etməyə imkan verir. Sərbəst yükdaşıyıcılarla işı-

ğın udulması yalnız hər hansı üçüncü zərrəciyin (kva-

zizərrəciyin) mütləq şəkildə iştirakı ilə mümkündür. 

Bu zərrəciklər fononlar, aşqarlar, dislokasiyalar ola bi-

lər. Bu prosesdə üçüncü zərrəciyin iştirakı impulsun 

saxlanma qanunu ödənmir. Sərbəst yükdaşıyıcılarla 

işığın udulması kvant məftillərdə nəzəri olaraq öyrə-

nilmişdir. Bu kvant məftillər, yükdaşıyıcılar akustik və 

optik fononlardan səpildikdə [13, 14], sərhəddin naha-

marlığı [2] və ərintinin nizamsızlığı [3] hallarında 

konfaynmentin düzbucaqlı potensialını təsvir edir.  

Məqalədə parabolik konfaynment potensialını 

təsvir edən kvant məftillərə baxılır. Məlumdur ki, eyni 

zamanda üç zərrəciyin qarşılıqlı təsiri ehtimalı, iki 

zərrəciyin qarşılıqlı təsiri ehtimalından azdır. Buna gö-

rə də, düz olmayan (çəp) keçidlərdə udulma əmsalı 

düz keçidlərə nisbətən azdır. Kvant məftilin elektron-

ları ilə elektromaqnit şüalanmasının udulmasına və 

fononlarda səpilməsinə eyni vaxtda baxaq. Belə pro-

seslərə, elektron-foton və elektron-fonon həyəcanlaş-

masına görə, ikinci tərtib həyəcanlaşma nəzəriyyəsin-

də baxmaq olar [16, 17]. Məqalədə konfaynmentin 

parabolik potensialını təsvir edən kvant məftillərə ba-

xılır və bu halda, ümumiləşdirilmiş Kon teoreminə uy-

ğun olaraq elektron-elektron qarşılıqlı təsiri, bir qayda 

olaraq, sistemin optik xüsusiyyətlərinə təsir etmir [1].  

Elektron konfaynmentinin parabolik potensial 

modelində asimmetrik kvant məftil aşağıdakı kimi 

olacaqdır: 

   2222

2
, zx

m
zxV zx   ,  (1) 

Burada ωx və ωz tezlikləri – parabolik potensial 

tezlikləridir.  

Asimmetrik kvant məftillərdə zərrəciklər üçün 

Hamiltonian aşağıdakı şəkildə olacaqdır: 
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Elektronun məxsusi funksiyası )(,, r
yPmn  və Ha-

miltonianın məxsusi qiymətləri En,m(py) keçirici zona-

da aşağıdakı düsturlarla hesablanır: 
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Burada  n(=0,1,2,...) və m(=0,1,2,...) ilə elektron alt-

zonaları səviyyələrinin indeksləri ifadə olunub, py - y 

istiqamətində elektronun impuls komponentidir (y oxu 

istiqaməti məftilin oxuna uyğundur), Ψn(x) və Ψm(z) - 

sadə harmonik ossilyatorun məxsusi funksiyalarıdır.  

Elektromaqnit dalğası məftilin oxu boyunca 

polyarlaşmışdığı zaman yükdaşıyıcının kvaziimpulsu-

nu dəyişən “üçüncü cisim”  udulma prosesində iştirak 

edir. Bu zaman işığın zonadaxili udulması baş verə 

bilər. Fononların iştirakı zamanı sərbəst yükdaşıyıcı-

larla işığın udulması prosesi məlum ifadə ilə hesab-

lanır [18]: 
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Burada    - mühitin dielektrik sabiti, n0 – şüa-

lanma sahəsində fotonların sayı və fi - daşıyıcıların 

paylanma funksiyasıdır. Sistemin bütün başlanğıc ‘‘i’’ 

hallarına görə cəmləmə aparılır. Wi - mnPy vəziyyətin-

dən m'n'Py
' vəziyyətinə keçid ehtimalıdır və aşağıdakı 

ifadə ilə müəyyən olunur: 
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Burada Ei  və Ef - elektronların enerjisinin baş-

lanğıc və son hallarını göstərir, uyğun olaraq,  ħΩ- fo-

tonun enerjisi, ħωq - fononun enerjisi, və fMi - 

elektron, fonon və fotonlar arasındakı qarşılıqlı təsir 

üçün başlanğıc haldan son hala keçid matris elemen-

tidir. Keçidlərin matris elementlərini aşağıdakı kimi 

yazmaq olar: 
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Burada Eα - elektronların aralıq halı enerjisidir, 

HR - elektron-foton qarşılıqlı təsiri Hamiltonianı və Vs 

- elektron-fonon qarşılıqlı təsir operatorudur. α siste-

min bütün aralıq halları üzrə cəmləmə aparılır. (7)-də 

α üzrə cəmləmə m, n kvant ədədlərinə görə cəmi və Py 

impulsuna görə inteqralı ifadə edir. Əvvəlcə fononlar-

da səpilmə, sonra isə fotonun udulması baş verən pro-

sesləri birinci toplanan təsvir edir: ikinci toplanan isə 

əvvəlcə fotonun udulması, sonra isə fononlarda sə-

pilmə proseslərini ifadə edir. Elektron-foton qarşılıqlı  

 

təsiri Hamiltonianı aşağıdakı kimi ifadə olunur: 
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(3) ifadəsi ilə verilən dalğa funksiyasından isti-

fadə etməklə elektron-foton qarşılıqlı təsirinin matris 

elementi aşağıdakı kimi yazıla bilər: 
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Burada V – kristalın həcmidir. Şüalanma sahəsi y-istiqaməti boyunca polyarlaşmışdır, ε - şüalanma sahəsi-

sinin polyarlaşma vektorudur.  

 
ynmPEf0  paylanma funksiyası növbəti normallaşma şərtinə tabe olur: 
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Burada N – vahid həcmdə elektronların sayıdır, Ly - y oxu boyunca məftilin uzunluğudur.  

Beləliklə, (10) ifadəsini nəzərə almaqla cırlaşmamış elektron qazı üçün elektronların paylanma funksiyası 

aşağıdakı kimi yazıla bilər: 
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Elektron-fonon qarşılıqlı təsirinin matris elementləri aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər: 
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Deformasiya (DO-fononlar) və polyarizasiya səpilməsi (PO-fononlar) üçün elektron-fonon əlaqə sabiti 

aşağıdakı kimi hesablana bilər [16]: 

 



















DOm

POqm

m
D l

q

0

2

2

00

2
2

24

22









                                       (13) 

Burada αL- ölçüsüz əlaqə sabitidir. 

Nəzərə alsaq ki,      axxxaPx  /exp  sürüşmə operatorudur, ifadələrdən istifadə edərək [19]: 
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elektron-fonon qarşılıqlı təsirinin matris elementlərini hesablamaq olar. 

α üçün ifadələr (12) matris elementlərindən, elektron-fonon matris elementlərindən (9) və cırlaşmamış 

elektron qazının paylanma funksiyasından (11) istifadə etməklə qiymətləndirilə bilər.  
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IR ABSORPTION BY FREE CHARGE CARRIERS WITH THE PARTICIPATION OF PHONONS IN 

ANISOTROPIC QUANTUM WIRE 
 

The light absorption by free carriers in an anisotropic parabolic quantum wire with allowance for the processes 

associated with the simultaneous scattering by phonons is theoretically investigated. The statistics of a non-degenerate 

electron gas is used, and the absorption coefficient dependence on the radiation frequency is studied. 

 

Р.З. Ибаева 

 

ИК-ПОГЛОЩЕНИЕ СВОБОДНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ЗАРЯДА С УЧАСТИЕМ ФОНОНОВ В 

АНИЗОТРОПНОЙ КВАНТОВОЙ ПРОВОЛОКЕ 
  

Теоретически исследовано поглощение света свободными носителями в анизотропной параболической кван-

товой проволоке с учетом процессов, связанных с одновременным рассеянием на фононах. Используется статистика 

невырожденного электронного газа и изучена зависимость коэффициента поглощения от частоты излучения. 
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ZnSe HEKSAQONAL BİRLƏŞMƏSNİN STRUKTUR VƏ ELEKTRON XASSƏLƏRİNİN 

TƏMƏL PRİNSİPLƏRDƏN HESABLANMASI 
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Təqdim olunan işdə Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi əsasında meta-Ümumiləşmiş Qradient Yaxınlaşması istifadə olunmaqla 

Quantum Wise proqram paketi ilə ZnSe birləşməsinin primitiv özəyini təşkil edən atomların tarazlıq vəziyyəti hesablanmış, qəfəs para-

metrləri təyin edilmişdir. Birləşmə üçün təməl prinsiplərdən Brillüen zonası üzrə zona quruluşu və hal sıxlığı təyin edilmiş, qadagan zolağın 

eni qiymətləndirilmişdir. Hesablamalarda elektron-ion qarşılıqlı təsiri normanı qoruyan Hartwigsen-Goedecker-Hutter ion psevdopo-

tensialı ilə nəzərə alınmışdır. Təməl prinsiplərdən hesablanmış zona quruluşu və hal sıxlığı mənzərəsinə əsasən müəyyən olunmuşdur ki, 

valent zonasının tavanı və keçirici zonanın minimumu Brillüen zonasının Γ simmetrik nöqtəsində olub,  kristal düzkeçidli birləşmədir. 

 

Açar sözlər:ZnSe, qəfəs parametri, zona quruluşu, hal sıxlığı (DOS), Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi (DFT), meta-Ümumiləşmiş Qradient 

Yaxınlaşması (MGGA). 

UOT: 538.915 

 

GİRİŞ 

 

Tədqiqat obyekti olaraq ZnSe yarımkeçiricisinin se-

çilməsi bu birləşmənin bir sıra texniki tətbiq imkanları ilə 

bağlıdır [1, 2]. ZnSe kristalı isə mavi-işıqsaçan diodların, qı-

sa dalğa uzunluqlu lazerlərin, foto detektorların, günəş bata-

reyalarının, sensorların, infraqırmızı pəncərələrin, fotovol-

taik qurğuların istehsalında geniş istifadə olunur. Bu birləş-

mə II-VI qrup yarımkeçirici materiallar sinfinə aid olub, iki 

müxtəlif quruluşda kristallaşırlar: heksaqonal vürsit və sət-

hə mərkəzləşmiş kubik kristallar. Məqalədə hesablamalar 

ZnSe-in vürsit strukturu üçün yerinə yetirilmişdir. 

 

HESABLAMA METODU 

 

Təqdim olunan nəzəri tədqiqat işində Atomistic 

ToolKit (ATK) (http://quantumwise.com/) program paketi 

istifadə olunmaqla, Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi (DFT) 

[3] əsasında meta-Ümumiləşmiş Qradient Yaxınlaşması 

(MGGA) [4] ilə ZnSe heksaqonal kristalının struktur və 

elektron xassələri tədqiq edilmişdir. Hesablamalarda Tier3 

bazis setləri istifadə olunmaqla, TB09LDA mübadilə kor-

relyasiya funksionalı tətbiq olunmuşdur. Elektron-ion qar-

şılıqlı təsiri normanı qoruyan Hartwigsen-Goedecker-

Hutter (HGH) ion psevdopotensialları [5] ilə nəzərə alın-

mışdır. Birləşmənin primitiv özəyini təşkil edən atomların 

tarazlıq vəziyyəti təməl prinsiplərdən hesablanmış, buradan 

kristal quruluş və qəfəs parametrləri təyin edilmişdir. Bun-

dan sonra Brillüen zonası (BZ) üzrə zona quruluşu və hal 

sıxlığı hesablanmış, qadagan zolağın eni qiymətləndirilmiş-

dir. BZ üzrə inteqrallama Monkhorst-Pack sxemi [6] üzrə 

7x7x7 k-nöqtə istifadə olunmaqla xüsusi nöqtələr üzrə 

cəmləmə ilə əvəz olunmuşdur. Korrelyasiya effektləri Ce-

perley-Alder-Perdew-Zunger [7] sxemi üzrə nəzərə alın-

mışdır. Baxılan halda kristalın strukturunun optimallaşdırıl-

ması zamanı atomlararası qarşılıqlı təsir qüvvəsinin maksi-

mal qiyməti 0.001eV/Å, mexaniki gərginlik tenzorunun 

maksimal qiyməti isə 0.001eV/Å3-dan kiçik olana qədər, 

yəni tarazlıq quruluş parametrlərinə gətirilənə qədər opti-

mallaşdırma proseduru davam etdirilmişdir. Dalğa funk-

siyalarının ayrılışında kinetik enerjinin maksimal qiyməti 

150 Ry olmuşdur.  

Qeyd edək ki, birləşmənin qadağan zolağının eninin 

eksperimentdən məlum nəticəyə uyğun alınması məqsədilə 

meta-GGA metodunda c=0.576 düzəlişi nəzərə alınmışdır. 

Bu mübadilə-korrelyasiya potensialı ilk dəfə 2009-cu 

ildə Tran və Blaha tərəfindən tətbiq edilmişdir [8] və 

aşağıdakı kimi təyin olunur: 

 

𝑐 = 𝛼 + 𝛽 [
1

Ω
∫

|∇𝜌(𝐫)|

𝜌(𝐫) Ω

𝑑r]

1/2

 

 

burada α və β sərbəst parametrlər, α=−0.012 ölçüsüz 

kəmiyyətdir. Β = 1.023 Bor1/2 olub, əksər yarımkeçiri-

cilərin və dielektriklərin qadağan zolağını eksperimen-

tal nəticəyə uyğunlaşdırmaq üçün tətbiq edilir və  isə 

vahid özəyin həcmidir. 

 

NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏ 

ZnSe-in STRUKTUR XASSƏLƏRİ 

 

 
Şəkil 1. ZnSe-in kristal quruluşu. 
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Tədqiq edilən ZnSe heksaqonal birləşməsi 
4

6vC  sim-

metriyasına, mcP63
fəza qrupuna malik olub, vürsit struk-

turda kristallaşır [9]. Belə ki, Zn və Se atomlarından hər biri, 

uyğun olaraq təpələrində Se və Zn atomu olan, düzgün tetra-

edrin mərkəzində yerləşir. Əksər II-VI qrup yarımkeçiricilər-

də olduğu kimi, bu birləşmənin kristal quruluşu ion rabitəsi 

(Zn2+-Se2−) hesabına yaranır. ZnSe vürsit birləşməsinin kris-

tal quruluşu şəkil 1-də verilmişdir. Qeyd edək ki, bütün he-

sablamalarda struktur üçün optimallaşdırma prosesi yerinə 

yetirilmişdir. Hesablanmış kristal struktura əsasən müəyyən 

olunmuşdur ki, ZnSe-in özəyini təşkil edən Zn və Se atomları 

arasındakı rabitənin uzunluğu 2.3 Å-dir. [10] işində Zn-Se 

məsafəsi üçün 2.2Å alınmışdır.  

Strukturun qurulmasında təməl parameterlər kimi 

cədvəl 1-də verilmiş atom koordinatlarından istifadə edil-

mişdir. ZnSe kristalı üçün təməl prinsiplərdən təyin edilmiş 

qəfəs sabitlərinin qiymətləri və bu parametrlərin əvvəlki 

işlərdən məlum olan qiymətləri müqayisə üçün birlikdə 

cədvəl 2-dəverilmişdir. 

 

                                                                   Cədvəl 1          

Hesablamalarda Zn və Se üçün istifadə 

edilən atom koordinatları. 
 

Atom Atom koordinatları 

x y z 

Zn 0.3333 0.6667 0.0000 

Se 0.3333 0.6667 0.375 

 

                                                                         Cədvəl 2. 

ZnSe-in MGGA-HGH metodu ilə təyin edilmiş 

struktur parametrləri. 
 

a (Å) c (Å) c/a u Ədəbiyyat 

3.75 6.138 1.637 0.38  

3.980 6.530 1.64 0.379 [11] 

3.974 6.506 1.637 0.375 Eksp.[12] 

 

Hesablamalardan ZnSe üçün a=3.980Å, c=6.6530Å və da-

xili parametr üçün u=0.379 (eksp.: a=3.974Å və c=6.506Å 

[12]) alınmışdır: hər iki qəfəs parametrlərinin (a və c) qiy-

mətləri məlum eksperimental nəticədən  ̴ 5% fərqlənir.  Gö-

ründüyü kimi, birləşmə üçün təməl prinsiplərdən təyin 

olunmuş struktur və qəfəs parametrlərinin qiymətləri mə-

lum eksperimental və digər nəzəri işlərin nəticələri ilə yaxşı 

uzlaşır. 

 

ZnSe-in ELEKTRON XASSƏLƏRİ 

 

İşdə MGGA tədqiqat metodundan istifadə etməklə 

ZnSe-in elektron xassələri təməl prinsiplərdən tədqiq edil-

miş, birləşmənin qadağan zolağının eni qiymətləndirilmiş-

dir. ZnSe vürsit struktur üçün DFT-MGGA metodu və nor-

manı qoruyan HGH ion psevdopotensialı ilə hesablama-

lardan alınmış zona quruluşu və hal sıxlığı mənzərələri, uy-

ğun olaraq, şəkil 2-də verilmişdir. Şəkildə Fermi səviyyəsi 

qırıq xətlə göstərilmişdir. Hesablamalardan T=300K tempe-

raturda ZnSe-in qadağan zolaqlarının eni üçün 2.69 eV 

(eksp.: 2.70eV (T=295K).

 
Şəkil 2. ZnSe vürsit kristalının hesablanmış zona quruluşu (solda) və hal sıxlığı (sağda). 

 

ZnSe birləşməsi üçün DFT-MGGA-HGH metodu ilə 

hesablanmış zona quruluşu və hal sıxlığı mənzərəsinə görə 

valent zona quruluşunu əsasən iki qrupa ayırmaq mümkün-

dür. Birinci qrup (-15÷-13.7) eV enerji oblastını əhatə et-

məklə,əsasən selenin s hallarından yaranır. İkinci qrup va-

lent enerji zolağı ((-7.44÷-1)eV) isə  selenin p və əsasən də 

sinkin d hallarından ibarətdir. Beləliklə, valent zonanın 

tavanı və keçirici zonanın dibi əsasən sinkin və selenin d 

hallarından törəyir.  

 

NƏTİCƏ 

 

İşdə Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsinə əsaslanaraq 

meta-Ümumiləşmiş Qradient Yaxınlaşmasından istifadə et- 

məklə ZnSe heksaqonal birləşməsinin struktur və elektron 

xassələri tədqiq edilmişdir. ZnSe-in  hesablanmış zona qu-

ruluşuna əsasən təyin edilmiş qadağan zolağın eni 

(Eg=2.69eV) eksperimental işlərin nəticələrilə (Eg=2.7 eV) 

çox yaxşı uyğunluq təşkil edir. Təməl prinsiplərdən hesab-

lanmış zona quruluşu mənzərəsinə əsasən müəyyən olun-

muşdur ki, tədqiq edilən ZnSe heksaqonal kristalının qada-

ğan zolağı Brillüen zonasının mərkəzi Γ(0.0, 0.0, 0.0) sim-

metrik nöqtəsində yerləşir və birləşmə düzkeçidli yarımke-

çiricilər qrupuna aiddir. 

Təqdim olunan nəzəri tədqiqat işinin yerinə yetirilmə-

sində göstərdiyi texniki dəstəyə görə AMEA Fizika İnstitu-

tunun baş mütəxəssisi Ceyhun Quliyevə və f.ü.f.d. Qurban 

Eyyubova dərin təşəkkürümü bildirirəm. 

_______________________________________ 
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V.N. JAFAROVA 

 

AB INITIO STUDY OF STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF ZnSe 

 
The structural and electronic properties of ZnSe crystal were studied by DFT-MGGA method within meta-General Gradient 

Approximation using Atomistix ToolKit program software. The electron-ion interactions were treated by the Hartwigsen-Goedecker-

Hutterion pseudopotential. The TB09LDA exchange-correlation functional and Tier3 basis sets were used in resent calculations. First-

principle studied reveal that the valence band maximum and conduction band minimum located at the Γ(0, 0, 0) symmetric point. 

 

В.Н. ДЖАФАРОВА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ZnSe 

ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

 
Представлены результаты теоретических исследований структурных и электронных свойств ZnSe. Основные расчеты 

выполнены с использованием программного пакета Atomistix ToolKit. Для описания структурных и электронных свойств при-

менялись теория функционала электронной плотности в рамках мета-обобщённого градиентного приближения и использова-

лись обменно-корреляционный функционал TB09LDA и базисные наборы Tier3. Исследования из первых принципов показы-

вают, что в обычных условиях максимум валентной зоны и минимум зоны проводимости расположены в точке симметрии Γ 

(0, 0, 0). 
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YARIPARABOLİK  KVANT TƏBƏQƏSİNDƏ ENERJİ SƏVİYYƏLƏRİ 
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Yarımkeçirici əsaslı yarıparabolik potensiallı kvant təbəqəsində ölçü kvantlanmasına qoyulan şərtlər araşdırılmışdır. 

Göstərilmişdir ki, təbəqədəki yükdaşıyıcı üçün diskret halların sayı məhduddur, belə ki, müəyyən enerjili səviyyədən yuxarıda 

yerləşən səviyyələr üçün ölçüyə görə kvantlanma şərti ödənmir. Müəyyən edilmişdir ki, ölçü səviyyələrinin sayı 2-dən artıq 

ola bilməz.  

    

Açar sözlər: de Broyl dalğasının uzunluğu, kvant təbəqəsi, yarıparabolik potensiallı kvant quyusu, ölçüyə görə kvantlanmış 

səviyyələr.  

DOI: 10.15407/mfint.40.02.147 

 

1. GİRİŞ.  

 

Müasir dövrdə mikro-nanoelektronikanın inkişafı 

nəticəsində molekulyar-şüa epitaksiyası, qaz fazalı epi-

taksiya, nanolitoqrafiya kimi texnoloji metodların ya-

ranması aşağıölçülü sistemlər fizikasının inkişafında 

yeni bir mərhələ yaratdı. Bunun nəticəsində nəzəri sa-

hədə alınan effektləri təcrübədə  yoxlamaq imkanı əldə 

olundu və aşağıölçülü sistemlərdə yeni tədqiqatlar üçün 

stimul yarandı. Aşağıölçülü sistemlərin, məsələn, nazik 

təbəqələr, kvant məftilləri, kvant nöqtələri, kvant çu-

xurları (simmetrik və asimmetrik çuxurlar), laylı kris-

tallar, süni ifratqəfəslər, heteroquruluşlar kimi növləri-

nin tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmasının digər 

səbəbləri onların böyük tətbiq imkanlarının olması və 

hazırda nanoelektronikanın müxtəlif sahələrində, eləcə 

də cihazqayırmada geniş istifadə olunmalarıdır. Ona 

görə də, belə sistemlərdə müxtəlif fiziki hadisələrin, o 

cümlədən də optik effektlərin öyrənilməsi  aktual və 

vacib məsələlərdən biridir [1,2]. Yeni-yeni daha kiçik 

ölçülü, daha sürətli və daha etibarlı cihaz və qurğuların 

yaradılmasının əsasında  aşağıölçülü sistemlər fizikası-

nın ən fundamental effekti, ölçü kvantlanması adlanan 

effekt durur [3,4]. Bu effektin mahiyyəti bundan iba-

rətdir: əgər sistemin (nümunənin) ölçüsü müəyyən bir 

istiqamətdə de-Broyl dalğasının uzunluğu tərtibində 

olarsa, həmin istiqamətdə nümunədəki yükdaşıyıcının 

(məsələn, elektronun) enerji spektri kvantlanmış, yəni, 

diskret olacaq. Önəmli bir cəhət də odur ki,bu diskretlik 

nümunənin kvantlanma istiqamətindəki ölçüsündən 

kəskin asılıdır. Yəni, ölçü kiçildikcə, diskretlik kəskin 

artır. Topologiyanın belə dəyişməsi yarımkeçirici əsaslı 

optik detektorların, lazerlərin və müxtəlif tezliklər ob-

lastında işləyən digər optoelektronika cihazlarının pa-

rametrlərinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır. Ölçü 

kvantlanmasını səciyyələndirən ən vacib parametrlər-

dən biri ən aşağı səviyyənin (əsas halın) enerjisidir. Di-

gər vacib parametr səviyyələrin (halların) sayıdır. Nə-

zəri olaraq bu saya məhdudiyyət qoyulmur. Amma real 

heterostrukturlarda, kvant təbəqələrində enerji səviyyə-

lərinin sayı potensial quyunun dərinliyi, forması və 

həndəsi ölçüləri  ilə təyin olunur və adətən bir neçə va-

hiddən çox olmur. Hazırda standart simmetrik  profilli, 

yəni, düzbucaqlı, üçbucaqlı, parabolik potensiallı kvant 

quyuları ilə yanaşı asimmetrik, yarıparabolik, Poşl–

Teller kimi quyu profilləri yaradılaraq tədqiq olunur. 

Belə kvant quyularında yeni, qeyri-adi qeyri-xətti optik 

xassələr aşkar meydana çıxır 5-8 ]. 

Belə kvant quyulu elektron sistemləri optikoelek-

tronikanın müxtəlif sahələrində, o cümlədən, yaddaş 

elementlərində, birelektronlu tranzistorlarda və yarım-

keçirici lazerlərdə tətbiq oluna bilər.  

Təqdim olunan işdə yarıparabolik sonlu quyu mo-

delində yarımkeçirici əsaslı kvant təbəqəsində ölçü 

kvantlanmasına qoyulan şərtlər araşdırılmışdır. Göstə-

rilmişdir ki, təbəqədəki yükdaşıyıcı üçün diskret hal-

ların (enerji səviyyələrinin) sayı məhduddur və bu say 

təbəqənin qalınlığından asılıdır.   

    

2. ENERJİ  SPEKTRİ  VƏ  DALĞA 

    FUNKSİYALARI 

 

 
Şəkil 1. 

 

Yarıparabolik kvant quyusunun potensialını (şə -

kil 1) aşağıdakı kimi yazmaq olar: 
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Enerji spektrini tapmaq üçün (1) potensialı ilə 
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stasionar Şredinger tənliyini həll etməliyik. Burada 

Um(z) potensial enerjinin maksimal qiymətidir və o, (1) 

ifadəsindən göründüyü kimi z=d şərtindən tapılır, 

ψ(x,y,z) elektronun dalğa funksiyası, m*  isə onun 

effektiv kütləsidir. 

Elektronun (x, y) müstəvisində və ona perpendi-

kulyar z istiqamətindəki hərəkətləri qeyri-asılı olduğu 

üçün onun dalğa funksiyasını  

 

                   )(,),,( zyxzyx               (3) 

 

kimi yazmaq olar.  

(3)-ü (2) tənliyində (1)-i nəzərə almaqla yerinə 

yazsaq, Şredinger tənliyi dəyişənlərinə ayrılar və 

müstəvidəki hərəkətin tənliyindən elektronun enerjisi 

və dalğa funksiyası üçün 
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ifadələrini alarıq. Burada  222

yx kkk 
. Təbəqə 

müstəvisinə perpendikulyar istiqamətindəki (z oxu isti-

qamətində) hərəkət tənliyi isə    
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şəklində olacaq. Burada 
*

21

m

U

d

m
m     kvant 

quyusunda yarıparabolik potensialın maksimal tezli-

yidir. (5) tənliyinin həlli ossilyator funksiyalarını verir 

9. Nəticədə z oxu istiqamətindəki enerji spektri üçün 
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3
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ifadəsi alınır. Kvant təbəqəsindəki elektronun tam 

enerjisi isə 

  )
2

3
2(

2
,

*

22

 
 n

m

k
nk mn  


 (7) 

 

olacaq, burada n=0,1,2,3,.. 

(6) düsturundan görünür ki, parabolik potensiallı 

quyudakı enerji spektrindən fərqli olaraq yarıparabolik 

quyudakı enerji spektrində diskretlik daha güclüdür və 

əsas halın enerjisi m
2

1
 deyil,  m

2

3
-dir , yəni m  

qədər yuxarı  sürüşmüş olur. Enerji səviyyələri ekvidis-

tant olsa da, aralarındakı məsafə m  deyil, m2 -dir. 

 

3. DİSKRET ENERJİ SƏVİYYƏLƏRİNİN SAYI.  
 

İndi diskret səviyyələrin mümkün sayını tapaq. 

Diskret səviyyələrin mövcudluğu üçün 
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h
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şərti ödənməlidir. Bunun üçün (6)-nı (8)-də yerinə 

yazaq: 
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ћωm -i qeyri-müəyyənlik prinsipindən qiymətləndirmək 

olar: 

2*
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                            (12)      

                             

Bunu   (11) -də yerinə yazsaq, 

                                                 

25,1
4

5

4

3
2 n              (13) 

 

alarıq. Yəni, yarıparabolik potensiallı quyuda diskret 

səviyyələrin sayı 2-dən çox ola bilməz, çünki, n=2-dən 

böyük olan səviyyələrin enerjiləri üçün (1) şərti ödən-

mir. 

____________________________ 

 

[1] Harrison, P. Valavanis, Alex. Quantum wells, 

wires and dots: theoretical and computational 

physics of semiconductor nanostructures. 

Fourth edition, West Sussex, United 

Kingdom; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 

Inc., 2016, 624 p. 

[2] В.Б. Тимофеев. Оптическая спектроскопия 

объемных полупроводников и нанострук-

тур: СПб.: Издательство «Лань», 2014, 

512с.  

[3] T. Ando, A.B. Fowler, F. Stern. Rev. Mod. 

Phys., 1982, 54, 437-672.  



S.İ. ZEYNALOVA 

54 

[4] Б.М. Аскеров. Электронные явления пере-

носа в полупроводниках. М., Наука, 1985,  

320 c. 

[5] N.D. Hien, C.A. Duque, E. Feddi. Thin Solid 

Films, 2019. 682, 𝑝. 10-17. 

[6] N.T. Tien, N.N. Hung, T.T. Nguyen. Physica B, 

2017. 519, p.63-68. 

[7] R.Y. Yan, J. Tang, Z.H. Zhang. Optical 

properties in GaAs/AlGaAs semiparabolic 

quantum wells by the finite diference method: 

Combined effects of electric field and 

magnetic field. International Journal Modern 

Physics B,  2018.32,  p. 1850159 (1-12). 

[8] B.İ. Guliyev, S.R. Figarova, H.I. Huseynov. 

Semi–parabolic quantum well electrical 

conductivity.  European Physical Journal plus. 

2019. 134,  p. 264 (1-6). 

[9] M. Abramowitz, I. Stegun (Editors), 

Handbook of mathematical functions, Nauka, 

Moscow, 1979, 832 p. 

 
 

S.İ. Zeynalova 

 

ENERGY LEVELS İN QUANTUM FILM WITH HALF-PARABOLİC POTENTİAL 

 
The fulfillment of the size quantization criterion in a quantum film with a half-parabolic potential is considered. It is 

shown that there is a limiting number of the discrete levels of charge carriers in a well above which the size quantization 

criterion is not satisfied. It is shown that in quantum wells of a half- parabolic profile, the number of size levels cannot exceed 

two levels. 

 

С.И. Зeйнaлoвa 

 

УРОВНИ ЭНЕРГИИ В КВАНТОВОЙ ПЛЕНКЕ С ПОЛУПАРАБОЛИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

                                                     
Рассмотрено выполнение критерия размерного квантования в квантовой пленке. Показано, что существует огра-

ниченное число дискретных уровней носителей заряда в яме, выше которого критерий квантования размера не выпол-

няется. Установлено, что в квантовых ямах полупараболического профиля число уровней размерного квантования не 

может превышать двух. 
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KOMBİNASİYASI ÜÇÜN DİRAK TƏNLİYİNİN ANALİTİK HƏLLİ 
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Təqdim olunan işdə Dirak tənliyi Manning-Rosen və Yukava potensiallarının xətti cəmi üçün dəqiq spin və psevdospin 

simmetriyaları halında Nikiforov-Uvarov metodunu tətbiq edərək əlaqəli hallar üçün analitik şəkildə həll edilmişdir. Mərkə-

zəqaçma potensialında yaranan sinqulyarlığı aradan qaldırmaq üçün yeni yaxınlaşma tətbiq edilmişdir. Hər iki halda, yəni də-

qiq spin və psevdospin hallarında enerji spektri, spinor funksiya və normallanma sabitləri üçün k spin-orbital kvant ədədinin 

ixtiyari qiymətləri üçün analitik ifadələr tapılmışdır. Həmçinin, normallanmış məxsusi funksiyalar Yakobi polinomu  ilə ifadə 

olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, enerji spektri və məxsusi funksiyalar spin-orbital kvant ədədinin seçilməsinə həssasdırlar. 

 

Açar sözlər:  Manning-Rosen potensialı, Yukava potensialı, dəqiq spin simmetriyası, psevdospin simmetriyası, Nikiforov-

Uvarov metodu 

PACS: 03.65.Nz 

 

GİRİŞ 

 

Kvant mexanikası yarandığı gündən bəri keçən 

yüz ildən çox bir müddətdə fizika elminin tamamilə 

qurulmuş bir  sahəsinə çevrilmişdir. Fiziki potensiallar 

üçün dəqiq həll edilə bilən problemlərin öyrənilməsi 

fiziki tədqiqatlarda hələ də vacibliyini saxlayır [1-4].  

Qeyri-relyativistik və relyativistik dalğa tənliklə-

rinin kvant mexaniki sistemlər üçün analitik və bağlı  

həllərinin tapılması olduqca maraqlı və vacib prob-

lemlərdən hesab olunur. Kvant mexanikasının, yaran-

dığı gündən bəri, əsas məqsədi fiziki maraq kəsb edən 

xüsusi potensiallar üçün dalğa tənliklərinin analitik 

həll edilməsidir. Dalğa tənliklərini həll edərək, tapılan 

dalğa funksiyalarından kvant sistemləri haqqında  ki-

fayət qədər mükəmməl məlumatlar əldə  etmək müm-

kündür. Yəni, dalğa funksiyaları, və ya sistemin məx-

susi funksiyaları kvant mexaniki sistem haqqında bü-

tün informasiyaları özündə cəmləşdirir [1-4]. Ona görə 

də, Dirak tənliyinin analitik və bağlı həllinin tapılması 

olduqca vacib tədqiqat işidir. Relyativistik kvant me-

xanikasında Dirak tənliyi spini-1/2 olan sistemlərin di-

namikasını təsvir etmək üçün istifadə olunur [1-3]. Di-

rak tənliyi xüsusən nüvə və hadron fizikasında müxtə-

lif proseslərdə fiziki hadisələrin araşdırılması üçün ge-

niş tətbiq edilir. Bu sahələrin tədqiqində  Dirak Ha-

miltonianın iki növ simmetriyaya malik olduğu hal 

qəbul edilir: dəqiq spin və psevdospin simmetriyası 

[5-8]. Dirak tənliyində spin və psevdospin sim-

metriyası halları ilk dəfə 1969-cu ildə Arima, Hecht, 

Adler və başqaları tərəfindən irəli sürülmüşdür [9-10]. 

Dəqiq spin və psevdospin simmetriyaları Dirak Ha-

miltonianının SU (2) simmetriyasından V(r) vektor və 

S(r) skalyar potensialları arasındakı konkret münasi-

bətlərdən alınır, yəni V(r) vektor və S(r) skalyar poten-

siallarının fərqinin )()()( rSrVr  və cəminin 

)()()( rSrVr  sabitə bərabər olması şərtindən alı-

nır. Dirak tənliyində bilavasitə potensialların fərqinin 

)(r  və cəminin )(r  diferensialları daxil olur, yəni 

drrd /)( və drrd /)( hədləri daxil olur. 

constr  )(   sabit olduğundan 0/)(  drrd  bura-

dan constr  )( alınır. Bu hala uyğun simmetriyaya  

dəqiq spin simmetriyası deyilir. İkinci halda isə 

constr  )(  olduğundan 0/  drd . Bu hala uyğun 

simmetriyaya isə psevdospin simmetriyası deyilir. Də-

qiq spin simmetriyası bu  ),,( sljln    kvant ədəd-

lərinə uyğun iki cırlaşmış hal yaradır və buna da spin 

dubleti kimi baxa bilərik. Burada n-radial, l -orbital və 

j-tam moment kvant ədədləridir, s-spin kvant ədədidir. 

Psevdospin simmetriyası halında isə kvazicırlaşma 

mövcuddur, bu hallar da orbital kvant ədədinin tam 

vahid qədər fərqlənən iki halına uyğundur, yəni 

)2/1,,(  ljln  və )2/3,2,1(  ljln . Bu hallara 

həmçinin də kvant ədədləri )2/1,,(  ljln  və 

)2/3,2,1(  ljln  olan psevdospinin dubleti ki-

mi baxa bilərik. Psevdospin dubleti 

)~~~
,1

~
,1~( sljllnn   kvant ədədləri ilə xa-

rakterizə olunur. Burada n~ -psevdo radial 1~  nn , 

l
~

-psevdo orbital 1
~

 ll  və s~  -psevdospin 

2/1~ s  kvant ədədləri adlanırlar [11,12]. Psevdo or-

bital kvant ədədini Dirak spinorunun aşağı kompo-

nenti kimi interpretasiya etmək mümkündür [7].  Bu 

iki simmetriyanı öyrənmək üçün çoxlu sayda tədqiqat 

işləri görülmüşdür: məzələn, nüvənin antinuklon spek-

trini izah etmək üçün [8-11], nüvə deformasiyası 

prosesi [12], nüvə superdeformasiyası [13], nüvənin 

effektiv örtük modeli [14] və həmçinin hadronlarda 

kiçik spin-orbital genişlənməsi.  Digər tərəfdən, tenzor 

qarşılıqlı təsir potensialının hər iki simmetriyaya təsiri 

göstərir ki, bütün dubletlər cırlaşmalarını  itirirlər [15]. 

Bu xassəni araşdırmaq üçün, tenzor qarşılıqlı təsir nə-

zərə alınmaqla Dirak tənliyi bir çox potensiallar üçün 

analitik şəkildə həll edilmişdir [16-19].  
 

TƏDQİQAT METODU 

 

Manning-Rosen və Yukava potensiallarının cə-

minin )(rV  vektor itələmə və )(rS  cazibə sahələrini 
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nəzərə almaqla M kütləli zərrəcik üçün Dirak tənliyini  

)1(  c  atom vahidlər sistemində aşağidaki forma-

da yaza bilərik [1]: 

 

    )()()())(( rrVErrSMp  


         (1) 

 

Burada )(rV vektor itələmə və )(rS  skalyar cazibə sa-

hələrini təsvir edirlər.   və   dördölçülü Dirak mat-

risləri, E - isə sistemin relyativistik enerjisidir. Sferik 

simmetrik Dirak spinor dalğa funksiyasını aşağıdakı 

formada yazmaq olar, yəni 
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)(rFnk  və )(rGnk  həqiqi kvadratik inteqrallanan 

funksiyalardir, m -maqnit kvant ədədi olub, impuls 

momentinin  z oxu üzrə proyeksiyasını xarakterizə 

edir.  ),( l
jmY  ),(

~

l
jmY  funksiyaları isə sferik har-

monik funksiyalardır. Eyni zamanda )1()1(  kkll  

və  )1()1
~

(
~

 kkll  şərtlərini  ödəyirlər. Baxdığımız 

potensial sferik simmetrik potensial olub, zamandan 

asılı olmadığından stasionar Dirak tənliyini həll edəcə-

yik. 

Dirak tənliyini Manning-Rosen və Yukava po-

tensiallarının cəmi üçün həll etməkdən ötrü  (2) funk-

siyasını (1) tənliyində nəzərə alsaq, onda iki  əlaqəli  

tənlik alarıq: 
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Buradan )(rGnk  funksiyasını (3) tənliyindən  tapıb (4) tənliyində və )(rFnk  funksiyasını (4) tənliyindən 

tapıb onu (3) tənliyində nəzərə alsaq, onda bu funksiyalar üçün aşağıdakı formada  ikinci tərtib diferensial 

tənliklər alarıq: 
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Burada  )()()( rSrVr   və )()()( rSrVr   şəklində  təyin olunurlar. Həmçinin, ,....3,2,1 k  

olduqda, 2/12/1
~

,2/12/1,2/1  klklkj  və )1()1
~

(
~

),1()1(  kkllkkll şəklində təyin 

olunurlar. Eyni zamanda, bağlı hallar üçün Dirak spinorları 0)0()0(  nknk GF  və 0)()(  nknk GF  şərtini 

də ödəyirlər.  

Manninq-Rosen potensialı iki atomlu molekulun rəqslərinin və vibrasiyalarının riyazi modelleşdirilməsində 

geniş istifadə edilir. Həmçinin də digər fiziki hadisələrin riyazi təsviri üçün uyğun modellərin qurulmasında 

istifadə edilir və aşağıdakı şəkildə olur [20, 21]:  
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Nuklonlar arasındakı güclü qarşılıqlı əlaqəni təsvir etmək üçün təsirli bir potensial olaraq qəbul edilən Yukava 

potensialı [22] 
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burada  A və   ölçüsüz sabitlər,    ekranlaşma parametridir. 0V  qarşılıqlı təsir gücünü təyin edir.

 Manning-Rosen və Yukava potensiallarının xətti cəmini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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Əvvəlcə dəqiq spin simmetriyası halına baxaq. 0
)(




dr

rd
olduqda .)( constr  [18,19]. Dəqiq spin 

simmetriyası halında )(r -isə Manning-Rosen və Yukava potensiallaınının cəminə bərabər olur, yəni 

)()( rVr MRY . 

(9) potensialını (5) tənliyində nəzərə alsaq onda dəqiq spin simmetriyası üçün alarıq: 

 

    0)()()(
)1( 22

22

2

















 rFEMCMErCEM
r

kk

dr

d
nknknknk                              (11) 

 

(10) tənliyindən görünür ki, 1k  və   0k  olduqda onu  analitik şəkildə həll etmək mümkün deyildir. Çünki, 

bu halda spin-orbital əlaqə parametri 2/)1( rkk   sıfra bərabər olur. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün (11) 

tənliyində mərkəzəqaçma potensialına aşağıdakı yaxınlaşmanı tətbiq edək. Bu yaxınlaşmanı o zaman tətbiq et-

mək mümkündür ki,  1r  kriteriyasını ödəsin [23-25]:  
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Onda alarıq: 
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Bu tənliyi həll etmək üçün 
res 2  dəyişənini daxil etsək, (13)  tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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Bəzi sadələşdirmələrdən sonra (14) tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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(15) tənliyini sadələşdirmək üçün yeni parametrlər daxil edək: 
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Onda aşağıdakı tənliyi alarıq: 
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 hiperhəndəsi tənliyi ilə müqayisə etsək, )(),( ss   və )(s  əmsalları üçün alarıq [26]: 
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(18) ifadələrindən istifadə edərək )(s  funksiyasını hesablaya bilərik: 
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(19) ifadəsində k   parametrini tapmaq üçün əvvəlcə kök altındakı ikinci dərəcəli çoxhədlinin diskriminantını 

tapıb sıfra bərabər etsək, onda k  -a nəzərən kvadrat tənlik alarıq, yəni 
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alarıq. (22) tənliyini k  -a nəzərən həll etsək onda alarıq: 
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(24) və (25)  ifadələrindən istifadə  edərək )(s
 
funksiyası üçün  dörd mümkün funksiya tapa bilərik: 
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Nikiforov-Uvarov metoduna əsasən )(s  çoxhədlisinin dörd mümkün formasından elə birini seçirik ki, bu 

forma çoxhədli üçün )(s  funksiyasının törəməsi mənfidir və kök )1,0(  intervalında yerləşir.  
Enerjinin məxsusi qiyməti bilavasitə   parametrinin ifadəsindən tapılır, yəni   parametrinin iki ekviva-

lent ifadələrinin bir-birinə bərabər olması şərtindən tapılır: 
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 (29) və (30) ifadələrinin ekvivalentliyindən alarıq: 
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Buradan enerjinin məxsusi qiyməti  üçün aşağıdakı analitik ifadəni alarıq: 
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(15) ifadəsindən 
2 -nın ifadəsini (33)-də nəzərə alsaq onda dəqiq spin simmetriyası halı üçün enerji spektrini 

aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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Burada Dirak tənliyi Manning-Rosen və Yukava 

potensiallarının xətti cəmi üçün dəqiq spin 

simmetriyası halında adi kvant mexanikasında 

Nikiforov-Uvarov metodunu tətbiq etməklə analitik 

formada həll edilmişdir. Spin-orbital, radial və orbital 

kvant ədədlərinin ixtiyari qiymətləri üçün zərrəciyin 

enerji spektrini təsvir edən analitik ifadə alınmışdır. 

Göstərilmişdir ki, enerji spektri bu kvant   ədələrindən 

ciddi asılıdır 

İndi Nikiforov-Uvarov metodunu tətbiq edərək 
Manning-Rosen üstəgəl Yukava potensiallı sahədə hə-

rəkət edən M  kütləli relyativistik zərrəciyin məxsusi 

funksiyasını tapmaq üçün )(sFnk  funksiyasını aşağı-

dakı şəkildə faktorizasiya edək: 
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Buradan )(s  funksiyası üçün alarıq: 
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(35) funksiyasında )(sy  funksiyasını tapmaq üçün əvvəlcə )(s  funksiyasını tapmaq lazımdır. )(s  çəki funk-

siyası Pearson diferensial tənliyinin həllindən tapılır. Pearson diferensial tənliyi aşağıdakı şəkildə təyin olunur: 
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Bu tənliyi həll edək: 
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)(sFnk  spinor funksiyasının tərkib hissəsi olan )(syn
 
funksiyası Rodriques düsturu ilə aşağıdakı şəkildə təyin 

olunur: 
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)(s  və )(s -in ifadələrini (41)-də nəzərə alsaq onda )(syn
 
funksiyası üçün alarıq: 
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Jakobi çoxhədlisinin [25] 
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onda (42) funksiyasını aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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Beləliklə, )(sFnk  funksiyasını aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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nC  normallaşma sabiti normallanma şərtindən tapılır və aşağıdakı şəkildədir: 
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Dirak tənliyində psevdospin simmetriyasını nəzərə almaq üçün isə (6) tənliyində  0/)(  drrd  götürməli-

yik. constCr  )(  yenidən (6) tənliyində  nəzərə alsaq, həmin tənliyi aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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Nəzərə almaq lazımdır ki,  0k  halı üçün lk
~

 və 0k  halı üçün 1
~
 lk şəklində təyin olunur. )(r  isə 

Manning-Rosen üstəgəl Yukava potensiallarının cəminə bərabərdir, yəni )()( rVr MRY . Onda (47) tənliyini 

aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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(48) tənliyini analitik şəkildə həll etmək üçün yeni 
res 2  dəyişənini daxil edərək 2/1 r -nı (12) ifadəsi ilə 

əvəz etsək, onda (48) tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 
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(50) 

(50) tənliyini sadələşdirmək üçün yeni parametrlər daxil edək: 
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(51) ifadələrini (50) tənliyində nəzərə alsaq onda olarıq: 

                         

 

                                        










222

2

)1(

1)(

)1(

1)(

ssds

sdG

ss

s

ds

sGd nknk

             
 

         
  0)()1()1(~)1(

~~ 22222  sGskkssss nk
                                                

(52) 

 

(52) tənliyini  (18) thiperhəndəsi tənliyi ilə  müqayisə etsək, onda ),(s  )(s və )(s  əmsalları üçün aşağıdakı 

ifadələri alarıq: 
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(54) ifadəsində k   sabitini tapmaq üçün əvvəlcə kök altındakı kvadrat üçhədlinin diskriminantını tapıb sıfra 

bərabər etsək, onda k  -a nəzərən kvadrat tənlik alarıq, yəni 
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0)4()24( 22  acbkbck                                                     (57) 

 

(59) tənliyindən 1k   və 2k   üçün aşağıdakı nəticəni alarıq: 
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(54) ifadəsində kök altındakı ifadəni aşağıdakı şəkildə də yaza bilərik: 
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Buradan alırıq: 
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(61) ifadəsindən istifadə etsək onda )(s
 
funksiyası üçün aşağıdakı ifadələri alarıq: 
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Nikiforov-Uvarov metoduna əsasən   parametri iki ifadə ilə təyin olunur:  
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Hər iki ifadənin bərabərliyi şərtindən enerjinin məxsusi qiymətini hesablamaq mümkündür. Onda alarıq: 
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Buradan enerji spektri üçün alarıq: 
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(67) ifadəsinin hər tərəfini kvadrata yüksəltsək onda psevdospin simmetriyası halında enerji spektri üçün 

aşağıdakı analitik ifadəni alarıq: 
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Psevdospin simmetriyası halında )(sGnk  məxsusi funksiyanı tapmaq üçün onu aşağıdakı formada faktorizasiya 

etsək: 
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(70) və (72) funksiyalarını (69)-da nəzərə alsaq onda )(sGnk  
funksiyası üçün alarıq:  
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rn
C normalanma sabiti normallaşma şərtindən tapılır və aşağıdakı şəkildədir: 
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NƏTİCƏ 
 

Manninq-Rosen və Yukava  potensiallarının xətti 

kombinasiyası üçün Dirak tənliyi adi kvant mexanika-

sında  dəqiq spin və psevdospin simmetriyası halların-

da Nikiforov-Uvarov metodunu tətbiq edərək analitik 

şəkildə həll edilmişdir. Manninq-Rosen və Yukava 

potensiallarının cəmindən təşkil olunmuş sahədə hərə-

kət edən M kütləli relyativistik zərrəciyin enerjisinin 

məxsusi qiyməti, Yakobi çoxhədlisi ilə  ifadə olunan 

məxsusi fuinksiyaları üçün analitik ifadələr tapılmış-

dır. Göstərilmişdirki, hər iki halda enerji spektri və 

məxsusi funksiyalar spin-orbital və  radial kvant ədəd-

lərinin seçilməsinə həssasdirlar. Alınan nəticələr ele-

mentar zərrəcikərin yeni modellərinin qurulmasında, 

proton və neytronun spin balansının tədqiqində isti-

fadə oluna bilər. 

______________________________ 
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Sarıyya Mammadalı kızı Aslanova 

 

ANALYTICAL  SOLUTION OF THE DIRAC EQUATION FOR THE LINEAR COMBINATION   OF 

THE MANNİNG-ROSEN AND YUKAWA POTENTIAL 

 
In this paper,  the analytically bound state solution of the Dirac equation is obtained for the linear combination of the 

Manning-Rosen and Yukawa potensials by using Nikiforov-Uvarov method. 

To overcome the difficulties arising in the case for arbitrary k  in the centrifugal part of the Manning-Rosen potential 

plus the Yukawa  potential for bound states, we applied the developed approximation. Analytical expressions for the energy 

eigenvalue and the corresponding spinor wave functions for an arbitrary value spin-orbit, radial and  orbital quantum 

numbers are obtained.  The relativistic energy eigenvalues and corresponding spinor wave functions have been obtained for 

cases exact spin and pseudospin symmetries by using the Nikiforov-Uvarov method. Furthermore,  the corresponding 

normalized eigenfunctions have been represented as a recursion relation in terms of the Jacobi polynomials   for arbitrary   

states.  A closed form of the normalization constant of the wave functions is also found. It is shown that the energy 

eigenvalues and eigenfunctions are very sensitive to spin-orbital quantum number.  

 

Сария Мамедали кызы Асланова 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ДИРАКА ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ 

КОМБИНАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА МАННИНГА-РОЗЕНА И ЮКАВЫ 

 
В представленной работе найдено аналитическое решение для связанных состояний уравнения Дирака  для 

линейной комбинации потенциалов Маннинга-Розена и Юкавы с использованием метода Никифорова-Уварова. Для 

преодоления трудностей, возникающих в случае произвольной  k в центробежной части потенциала Маннинга-

Розена плюс потенциала Юкавы для связанных состояний, мы применили развитое приближение. Получены 

аналитические выражения для собственного значения энергии и соответствующих спинорных волновых функций 

для произвольного значения спин-орбитального, радиального и орбитального квантовых чисел. Собственные 

значения релятивистской энергии и соответствующие спинорные волновые функции были получены для случаев 

точной спиновой и псевдоспиновой симметрии с использованием метода Никифорова-Уварова. Кроме того, 

соответствующие нормированные собственные функции были представлены в виде рекурсивного отношения в 

терминах полиномов Якоби для произвольных состояний. Найден также замкнутый вид нормировочной постоянной 

волновых функций. Показано, что собственные значения энергии и собственные функции очень чувствительны к 

спин-орбитальному квантовому числу.  
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Ş.Ş. Əmirov  
 

DİSPERSİYA NƏZƏRİYYƏSİNİN BİRİNCİ YAXINLAŞMASINDA 
LAZER İMPULSLARININ  SPEKTRİ 

 
Metamaterialllarda ultraqısa lazer impulslarının spektral sıxlığı üçün analitik ifadə  dispersiya nəzəriyyəsinin birinci ya-

xınlaşmasında alınmışdır. Qrup sürətləri gecikməsinin dalğa ədədləri fərqinin və faza modullaşmasının siqnal dalğasının 
spektral sıxlığına təsiri nəzəri olaraq öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, qrup sürətləri gecikməsinin artması ilə siqnal dalğası 
spektrinin eni azalır və onun maksimumları tezliyin kiçik qiymətlərinə tərəf sürüşür. Xarakter uzunluqların sıfırdan fərqli qiy-
mətlərində spektral sıxlığın maksimumları tezliyin sıfır qiymətlərində deyil, onun müxtəlif fərqli qiymətlərində  alınır. 

Göstərilmişdir ki, dalğa ədədləri fərqinin artması ilə spektral sıxlığın azalan maksimumları  tezlik  modullaşmasının bö-
yük qiymətlərinə tərəf sürüşür,  lakin dalğa ədədləri fərqinin eyni qiymətində qrup sürətləri gecikməsinin artması  ilə  spek-
trin maksimumları artır və tezlik  modullaşmasının böyük qiymətlərinə tərəf sürüşür. 

 
 İ.Ə. Məmmədova 

 

ZnIn2Se4-nin FOTOLÜMİNESSENT ÜSUSİYYƏTLƏRİ 
    

ZnIn2Se4-nin lüminessent xüsusiyyətləri 300 K-də tədqiq edilmişdir. Konfokal lazer mikrospektrometri vasitəsilə ilk 
dəfə olaraq maksimumu 674 nm-də zona-zona kecidi ilə baglı olan luminessensiya müşahidə olunmuşdur. Fotolüminessen-
siya intensivliyinin həyəcanlaşdırıcı işığın intensivliyindən kvadratik asılılığı müəyyən edilmişdir. 

 
Ş.O. Eminov, A.X. Kərimova, E.A. İbrahimova, C.A. Quliyev 

 

MAYELƏRİN SÜZÜLMƏSİ ÜÇÜN SƏRBƏST DAYANAN NANOMƏSAMƏLİ  
AAO MEMBRANLAR 

 
Burada oksalik turşusunda alüminium folqaların anodda oksidləşdirilməsi ilə alınan su filtrləri üçün alüminium oksid 

(AAO) membranlarının yaradılması üsulu təsvir edilmişdir. Alınan folqa SEM və optik mikroskoplarla xarakterizə edilmiş-
dir. Membranların keçiriciliyininin ölçülməsi, membranların laboratoriya şəraitində maye və qaz qarışıqlarının dəqiq ayrılma-
sı üçün əlverişli olduğunu göstərmişdir.  

 
E.A. İsayeva 

 

KVANT MEXANİKASINDA İNSAN QAVRAYIŞI VƏ QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK 
 

Klassik və kvant dünyaların qeyri-müəyyənliynə insanın qavrayışı nöqteyi nəzərindən baxılmişdır. Buna görə, dünya-
nın (makro və ya mikro) və müşahidəçinin (daxildə və ya xaricdə) yəni, sistemin açıq və ya qapalı olmasından asılı olaraq el-
mi bilik adi, qeyri-adi, transident və transidental ola bilər. Bu problemi analiz etmək üçün “Şredinger pişiyi” experimentinə 
baxılmışdır. 

 
T.D. İbrahımov, A.R. İmaməlıyev, G.F. Qənizadə, O.Ə. Əliyev 

 
 

MƏNFİ DİELEKTRİK ANİZOTROPİYASINA MALİK SMEKTİK A MAYE KRİSTALIN 
DİELEKTRİK VƏ KEÇİRİCİLİK XASSƏLƏRİNƏ TƏKDİVARLI  KARBON  

NANOBORUCUQLARININ TƏSİRİ 
 

Ekperimental olaraq müəyyən edilmişdir ki, mənfi dielektrik anizotropiyasına malik smektik A maye kristalın tərkibin-
də 0,5 % miqdarında təkdivarlı karbon nanoborucuqlarının olması smektik A – izotrop maye faza keçidi nöqtəsini aşağı sü-
rüşdürür. Göstərilmişdir ki, nanoborucuqlar maye kristalın dielektrik nüfuzluğunun həm uzununa, həm də eninə toplananları-
nın qiymətini artırır. Eyni zamanda, yaranan perkolyasiya effekti elektrik keçiriciliyinin artmasına səbəb olur. 

 
G.Ə. Haqverdiyeva, İ.N. Əliyeva, Z.İ. Hacıyev, S.D. Demuxamedova 

 
 

KARNOZİNİN ZVİTTERİON FORMASINDA OLAN N 1H VƏ N3H TAUTOMERLƏRİNİN 
FƏZA QURULUŞU 

                          
Təqdim olunmuş işdə karnozinin zvitterion formasında olan N1H və N3H tautomerlərinin konformasiya profilləri mole-

kulyar mexanika çərçivəsində tədqiq edilmişdir. Aşkar edilmişdir ki, bu ardıcıllığın fəza quruluşunun stabilliyi onun funksio-
nal qruplarının qarşılıqlı yerləşməsi ilə müəyyənləşir. Belə ki, hər iki karnozin tautomerləri üçün ən stabil konformasiyalar α-
amin qrupunun, C -uclu karboksil qrupunun və L-histidinin imidazol halqasının fəzada yaxınlaşması ilə xarakterizə olunurlar. 
Bu quruluşlarda α-amin qrupunun azot atomu ilə protonsuzlaşmış karboksil qrupunun oksigen atomları arasında duz kör-
püləri aşkar edilmişdir. Karnozinin tədqiq olunmuş tautomerlərində molekuldaxili hidrogen rabitələrinin molekulun həndəsi 
parametrlərinə təsiri müşahidə olunmuşdur. 
 

Elvin Hüseynağa Əlizadə 
 
 

DAR ZOLAQLI YARIMKEÇİRİCİLƏRİNDƏ Bi2Se3 və Sb2Te3-də SƏTHİ  
PLAZMON POLARİTONUN MÜŞAHİDƏSİ 

 
Səthi plazmon rezonans (SPR) orta infraqırmızı (İQ) spektrində selektiv bağlanma və titrəmə rejimlərinə əsaslanan çox 

sayda birləşmələri tanınmasında tətbiq oluna  bilər. Bu yazıda Bi2Se3 və Sb2Te3 adlı çoxlaylı birləşmələr üzərində İQ spek-
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trində həcmi plazmon polaritonunun (HPP) və səthi plazmon polaritonlarının (SPP) tədqiqatlarının nəticələri təqdim olunur. 
Orta İQ spektrindəki plazmonlar İQ spektroskopik ellipsometriyasın səyasında tədqiq edilmişdir. Plazmon polaritonun dis-
persiyası ətraf mühiti hava olduğu təqdirdə hesablanmışdır. Ayrıcasına, plazmon polaritonun dispersiyası 3 fərqli mühitdə - 
KRS-5, ZnSe və Si-də hesablanmışdır. Bundan əlavə, plazmonun yayılma uzunluğunun spektral asılılığı hesablanmışdır. 

 
 

S. N. Qəribova, A.İ. İsayev, S.İ. Mehdiyeva, S.U. Atayeva, S.S. Babayev 
 
 

AŞQARLARIN VƏ TERMİK İŞLƏNMƏNİN Se-As-EuF3, Se-Te-Sm VƏ Ge2Sb2Te5 TƏBƏQƏLƏRİNİN 
QURULUŞUNA TƏSİRİNİN RENTGEN ŞÜALARININ DİFRAKSİYASI VƏ RAMAN 

SPEKTROSKOPİYASI İLƏ TƏDQİQİ 
 

Se95As5, Se95Те5 və Ge20Sb20.5Te51 xalkogenid yarımkeçirici təbəqələrinin rentgen difraksiyası və Raman spektroskopi-
yası ilə lokal quruluşu tədqiq edilmişdir. EuF3 və Sm aşqarlarının Se95As5, Se95Те və müxtəlif temperaturlarda termik  
Ge20Sb20.5Te51  quruluşlarına təsiri öyrənilmişdir. Qızdırılmamış şüşə altlıqlarda termik uçurma yolu ilə alınan Ge20Sb20.5Te51 
təbəqələrin amorf quruluşa malik olması, 220 və 400°C temperaturlarında termik emal olunan nümunələrin isə kubik və hek-
saqonal quruluşlu kristallik fazaya keçməsi göstərilmişdir.Tədqiq olunan materialların matrisini təşkil edən əsas struktur ele-
mentləri və kimyəvi rabitələr, həmçinin termik işlənmə və aşqar daxil etdikdə onlarda baş verən dəyişikliklər müəyyən 
edilmişdir.   

 
 

V.F. Gremenok, E.P. Zaretskaya, A.N. Pyatlıtskı, N. Akcay, T.V. Pıatlıtskaya, N. N.Musayeva 
 

GÜNƏŞ ELEMENTLƏRİNDƏ TƏTBİQ ÜÇÜN ZnO NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN YETİŞDİRİLMƏSİ 
 VƏ XARAKTERİSTİKALARININ TƏYİNİ 

 
Eu ilə aşqarlanmış ZnO nazik təbəqələri reaktiv maqnetron püskürtmə üsulu ilə silisium altlığı üzərində alınmışdır.    

Eu-un müxtəlif 0.5, 1 və 2 kütlə.% konsentrasiyalarında alınmış nümunələrin XRD analizləri aparılmışdır.  Eu konsentrasiya-
sının təyin edilməsi üçün EDX və AES spektroskopiya analizlərindən istifadə edilmişdir və tavlanmış nümunələrin morfolo-
giyası SEM vasitəsilə müşahidə olunmuşdur. Təhlillər göstərir ki, 0,5 kütlə.% ZnO:Eu nazik təbəqəsinin orta kristal dənəsi-
nin ölçüsü ZnO və 1,0 kütlə.% də olduğundan daha böyükdür və bunu 1,0 kütlə.% ZnO:Eu nazik təbəqəsinin spektrinin mak-
simumunun yarımeninin 0,5 kütlə.% ZnO:Eu nazik təbəqəsindəkinə nisbətdə geniş olduğu ilə izah etmək olur. Ağırlıq 1.0% 
ZnO: AB filmi. Müəyyən edilmişdir ki, Eu konsentrasiyasının artması qəfəs uyğunsuzluğuna səbəb olur. 400ºC-də termik iş-
ləmədən sonra ZnO: Eu nazik təbəqələrində Eu3 + optik keçidləri ilə əlaqəli daha intensiv qırmızı emissiya müşahidə olunur 
 

 

S.T. Əzizov 
 

POLAR MADDƏNİN QEYRİ-POLAR HƏLLEDİCİDƏ MƏHLULUNUN KONSENTRASİYASINI 
TƏNZİMLƏMƏ METODİKASI 

 
Məqalədə kimyəvi-texnoloji proseslər üçün nəzarət cihazlarının yaradılması ilə bağlı tədqiqat məlumatları, eləcə də po-

lar maddənin qeyri-polar həlledicidə məhlulunun konsentrasiyasını tənzimləmə sistemlərinin tədqiqat nətəcələri verilib.
  

E.M. Kərimova, S.N. Mustafayeva,  N.Z. Həsənov, K.M. Hüseynova, V.M. Şərifov 
 

TlGa1-xErxSe2 BƏRK MƏHLULLARININ ELEKTRİK VƏ OPTİK XASSƏLƏRİ 

Dəyişən elektrik sahəsində TlGa1-xErxSe2 (x = 0; 0.001; 0.005) bərk məhlullarının dielektrik nüfuzluğu, keçiriciliyi σac 
və dielektrik itgi bucağının tangensi 150-300K temperatur intervalında öyrənilmişdir. Tədqiq olunmuş kristallarda tempera-
turdan asılı olaraq dielektrik nüfuzluğunun dəyişməsi kiçik tezliklərdə relaksasiya polyarizasiyasının olması ilə əlaqədardır. 
TlGa1-xErxSe2 (x=0; 0,005) bərk məhlulun σac(f) asılılıq əyrilərində 102-104 Hs tezliklərdə σac ~ f 0.8 qanuna tabe olur. Bu da 
onu göstərir ki, öyrənilən kristallarda Fermi səviyyəsi yaxınlığında lokallaşmış hallar üzrə sıçrayışlı keçiricilik baş verir. 
TlGaSe2 kristalının Er ilə aşqarlanması Fermi səviyyəsi yaxınlığında lokallaşmış halların sıxlığını artırır, energetik səpilməni 
daraldır. TlGa1-xErxSe2 kristallarının optik udma kənarı öyrənilmiş və qadağan zonanın temperaturdan asılılığı əldə edilmişdir. 

 
M.Ə. Qurbanov, A.F. Qoçuyeva, F.F. Yəhyayev, A.F. Nurəliyev 

 

POLİMER – FERROSEN KOMPOZİTLƏRDƏ MÜŞAHİDƏ OLUNAN EFFEKTLƏR 
 

Məqalədə polimer-ferrosen kompozitlərdə müşahidə olunan effektlər haqqında məlumat verilmişdir. Göstərilmişdir ki, 
polimer (YSPE, PVDF) və di - π - tsiklopentadienildəmir ((π – C5H5)2 Fe, ferrosen) əsasında olan kompozitlərdə işığın təsiri 
altında elektrik keçiriciliyinin fotosönməsi effekti müşahidə edilmişdir. PVDF – ferrosen kompozitlərdə fotoelektret effekti 
tətqiq edilmişdir.  
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