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a-Si:H TƏBƏQƏLƏRİNİN ALINMASI TEXNOLOGİYASI VƏ ONLARIN 

STRUKТURLARININ MODİFİKASİYASI  

 

E.Ə. KƏRİMOV 

Azərbaycan Texniki Universiteti,  

Bakı, H. Cavid pros. 35, AZ 1073 

E-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru  

 
Mikrokristallik silisiumun с-Si:H xassələri alınma texnologiyalarından və çökdürülmənin texnoloji parametrlərindən çox güclü surətdə 

asılıdır. Amorf silisiumla müqayisədə mikrokristallik silisium yüksək keçiriciliyə, yük daşıyıcıların böyük yürüklüyünə və spektrin infraqırmızı 

oblastında udulma əmsalının yüksək qiymətinə malikdir. с-Si:H strukturun a-Si:H strukturundan daha bir üstünlüyü bu materialın xarici 

təsirlər – məsələn, işıqlanma zamanı parametrlərinin stabilliyidir. Bununla yanaşı с-Si:H praktiki olaraq amorf silisiumun alındığı texnoloji 

avadanlıqda əldə oluna bilər.      
  

Açar sözlər: silisium, nanokristal, nanoölçü, ölçü effekti, amorf, nanotəbəqə, nanomiqyas, fotostabillik. 

UOT: 666.9-129 

PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 72.10.-d 

 
Bərk cismin nanokristallik vəziyyətinə elmi ma-

raq, hər şeydən əvvəl, ölçüləri bu və ya digər fiziki ha-

disənin xarakterik korrelyasiya miqyası ilə müqayisə 

olunan, və ya daha kiçik olan nanohissəciklər və nano-

kristalların xassələrində ölçü effektlərinin gözlənilməsi 

ilə bağlıdır. Nanoölçülü obyektlərə praktiki maraq isə 

məlum materialların nanokristallik vəziyyətə keçdiyi 

zaman xassələrinin nəzərə çarpacaq dərəcədə modi-

fikasiya oluna bilməsi və hətta prinsipial dəyişilməsi ilə 

şərtlənir. Belə yanaşmaya misal olaraq, silanın par-

çalanması məhsullarının, və ya a-Si:H amorf silisium 

təbəqəsinin polimerləşməsinə yaxın şəraitdə boşalma 

plazmasında alınmış polimorf silisium təbəqələrini 

göstərmək olar. Belə təbəqələr tsiklik plazmokimyəvi 

çökdürmə metodu və amorf silisium nanotəbəqələrinin 

hidrogen plazmasında tablama yolu ilə formalaşır və 

tərkibində nanokristallik silisium aralıqları mövcud 

olur. Hər iki metod amorf silisium əsasında cihaz struk-

turlarının fotostabilliyinin yaxşılaşdırılması məsələsini 

həll edir və bu zaman yaxşılaşdırılmış fotoelektrik 

xarakteristikalı materiallar almağa imkan verir. 

a-Si:H təbəqələri əsasında fotoçeviricilərin geniş 

tətbiqinin qarşısını alan ən ciddi problem bu material-

larda müşahidə olunan, eyni zamanda Stebler-Vronski 

effekti adlanan işıqlanma müddətindən asılı olaraq fo-

tokeçiriciliyin azalmasında özünü göstərən fotoinduk-

siya deqradasiyası effektidir [1].  

 

 
 

Şəkil 1. Yüksək ayırdetmə mikroskopiyası metodu ilə  

             alınmış silisium nanokristallitinin mikrofotosu                      

             [2]. 

10 nm orta ölçülü nanokristallik nc-Si silisium 

qoşulmaları olan a-Si:H təbəqələri bircins a-Si:H təbə-

qələri ilə müqayisədə daha böyük stabilliyə malikdirlər. 

Yüksək fotohəssaslığın təmin olunması üçün təbə-

qələrdə yük daşıyıcıların nəqli a-Si:H təbəqələri üzə-

rindən həyata keçirilməlidir, bu isə silisium nanokris-

tallitlərinin həcmi payına məhdudiyyətlər qoyur. Yaxın 

zamanlarda fransız tədqiqatçılarının apardığı işlərdə 

yüksək fotokeçiriciliyə və mütəhərriklik dəliyində 

azaldılmış hallar sıxlığına malik silisium təbəqələri 

alınmışdır [3]. Belə təbəqələrin elektron mikroskopi-

yasının köməyi ilə struktur tədqiqatları nanokristallik 

silisium qoşulmalarının kiçik həcmi paya (10%-dən 

aşağı) malik olmasını göstərmişdir. Bu nanokristallik 

silisium qoşulmalarının ölçüləri 3-5 nm olmuşdur (şəkil 

1).    

Müəyyən olunmuşdur ki, təbəqələrdə həm kubik, 

həm də heksaqonal silisium nanokristallitləri mövcud-

dur. Bu səbəbdən, material polimorf  silisium pm-Si 

adlandırılmışdır. pm-Si təbəqələrinin xarateristikaları 

a-Si:H standart təbəqələrin xarakteristikalarından nəzə-

rə çarpacaq dərəcədə üstündür – məsələn,  hasili pm-

Si təbəqələrində iki tərtib yüksək, mütəhərriklik 

dəliyində hallar sıxlığı isə bir tərtib aşağıdır. Beləliklə, 

göstərilmişdir ki, bir neçə nm ölçülü nanokristallik hid-

rogenləşdirilmiş siilisium qoşulmalarından ibarət olan 

amorf silisium təbəqələri bircins a-Si:H təbəqələri ilə 

müqayisədə yüksək fotokeçiriciliyə və stabilliyə malik 

ola bilər. 

a-Si:H təbəqələrinin çəkilməsi verilən məsələyə 

uyğunlaşdırılmış, МО-500-1 yağsız sovrulma modullu 

«КОНТ» maqnetron tozlandırılma qurğusu olan bir ka-

meralı texnoloji kompleks əsasında plazmokimyəvi 

çökdürmə (PKÇ) metodu ilə aparılmışdır. Konstruktiv 

baxımından cihaz özündə vakuum aqreqatını, idarəet-

mə şkafını və ikikanallı uzlaşdırıcı qurğulu YT-genera-

toru birləşdirir [4].    

Su ilə soyudulan diametri 600 mm və hündürlüyü 

350 mm olan vakuum kamerası yan səthində altı maq-

netron tozlandırıcı sistemlərin quraşdırılması üçün uni-

fikasiya olunmuş yerlərə malikdir. Kameranın alt qapa-

ğının mərkəzində elektrik intiqallı (2-20dövr/dəq) da-

yaq valı yerləşir. Dayaq valının üzərində çıxarıla bilən 
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altlıq tutucusu – baraban yerləşir. Elə burada YTÇ-nin 

YK-elektrodunun qoşulması üçün elektrik girişləri, qız-

dırıcılar və termocütlər yerləşmişdir. Kameranın üst qa-

pağında tozlandırılma proseslərinin vizual nəzarəti 

üçün pəncərə və manometrik lampa yerləşir. Üst qapaq 

pnevmo intiqalın köməyi ilə qaldırılır və kənara sürüş-

dürülür ki, nəticədə altlıq tutucusu çıxarıla və quraşdı-

rıla bilir.    

Vakuum kamerasının sxematik təsviri şəkil 2-də 

təqdim olunur.  

Şəkil 2. Bir kameralı «КОНТ» kompleksi əsasında plazmokimyəvi çökdürmə metodunun reallaşması sxemi. 

Şəkil 3. а-Si:H təbəqələr üçün 100 mVt/sm2 işıqlanmada ph fotokeçiriciliyin d qaranlıq keçiriciliyə nisbətinin altlığın 

  temperaturundan çökdürmənin müxtəlif rejimlərində asılılığı (barabanın fırlanma sürəti 4 dövr/dəq.): 

 1– w = 55mVt/sm2, P = 25 Pа; 2– w = 55 mVt/sm2, P = 20 Pа; 3– w = 27,5 mVt/sm2, P = 25 Pа. 

PKÇ diod sisteminin 30 × 24 sm2 sahəyə malik 

sektor elektrodu kameranın daxili yan səthində sovur-

ma sistemi ilə üzbəüz yerləşir və YT-generatorun uz-

laşdırıcı kanallarından birinə birləşir. Altlıq tutucusu-

nun barabanı yan səthlərində ümumi sahələri 1400mm2 

olan altlıqlar yerləşən altıüzlü şəklində ha zırlanmışdır. 

Altlıq tutucusu kameradan elektrik baxımından izolə 

olunmuşdur.  

Aralarındakı məsafə 40-50 mm olan fırlanan altlıq 

tutucusu-baraban və YT-elektrodla yaranan kvazisi-

lindrik elektrod sistemin həndəsi ölçüləri, PKÇ sistemi 

üçün ¼ təşkil edən təbəqələrin çökdürülmə müddətinin 

barabanın bir fırlanma perioduna nisbəti ilə təyin olu-

nur.  

Qurğunun təqdim olunan konstruksiyası təbəqələ-

rin yüksək məhsuldarlığını və qalınlığa görə bərabər-

liyini təmin edir və fotoçeviricilərin bir vakuum tsik-

lində müxtəlif strukturlu inteqral modullarının forma-

laşması imkanını nəzərdə tutur [5].     

İQ-qızdırılma sistemi altlıq tutucusunun daxilində 

yerləşmiş KHM qızdırıcı kabeli əsasında hazırlanır və 

onun temperaturunu 100-350С temperatur diapazo-

nunda stabilləşdirir.  

Turbomolekulyar ТМН-500 və forvakuum НВР-

16D nasosları əsasında vakuum sistemi kamerda 210-4 

Pa qalıq təzyiqini təmin edir. Vakuuma və texnoloji 

qazların təzyiqinə nəzarət istilik və ionlaşdırıcı çevi-

ricilərin köməyi ilə həyata keçirilir.  

PKÇ-nin rellaşması zamanı sovrulan qazlar seli-

nin drosselləşdirilməsi diafraqmalı magistralın köməyi 

ilə baş verir. Bu qaz qarışığının kiçik sərfini (0,5-

1l/saat) təmin edir və forvakuum nasosunun çıxışında 

skrubberin quraşdırılması vacibliyini aradan götürür. 

İşçi qazların verilməsi  Ar, SiH4, H2, N2, O2 – beş xarici 

qaz magistralı qoşulmuş vahid qaz kollektoru ilə kla-

panlar vasitəsi ilə birləşdirilmiş qaz paylaşdırıcı sistem-

lərin köməyi ilə həyata keçirilir. Hər bir magistral üzə-

rində qapadıcı klapanlar, süzgəclər və təzyiq stabilləş-

diriciləri quraşdırılır. Hidrogen mənbəyi kimi kation-

dəyişdirici membran əsasında bərk polimer elektrolitli 

elektroliz generatoru istifadə olunur.    

Aşqarlanmamış а-Si:Н təbəqələri PKÇ metodu ilə 

80% Ar+20% SiH4 qarışığından ibarət diod YT-siste-

mində sital, kvars və silisium altlıqlar üzərinə çökdürül-

müşdür. Çökdürülmə fırlanan (fırlanma sürəti 4-

10dövr/dəq) naraban–altlıq tutucusunda həyata keçiri-

lir. a-Si:H təbəqələrinin çökdürülməsi şəraitlərinin 
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optimallaşdırılması zamanı altlığın temperaturu (150-

350С), YT – boşalmasının xüsusi gücü (27,5-

55mVt/sm2) və qaz qarışığının təzyiqi (20-25pa) vari-

asiya edilmişdir. Variasiya olunan əsas parametr kimi 

altlığın temperaturu seçilmiş, alınan təbəqələrin keyfiy-

yət kriteriyası kimi isə fotohəssaslıq – yəni, fotokeçiri-

ciliyin qaranlıq keçiriciliyə nisbəti ph/d olmuşdur. 

Təbəqələrin çökdürülməsinin müxtəlif rejimləri 

üçün fotokeçiriciliyin qaranlıq keçiriciliyə nisbətinin 

alınan temperatur asılılıqları şəkil 3-də verilmişdir. 

Optimal rejim kimi 1 əyrisi götürülə bilər.    

300-350С temperaturda çökdürülmüş а-Si:Н tə-

bəqələrinin fotohəssaslığının düşməsi ph fotokeçirici-

liyin azalması və d -nin artması ilə şərtlənir, bu da çox 

güman ki, altlıqların belə temperaturlarında hidrogenin 

azlığından irəli gələn mütəhərrik dəlikdə lokallaşmış 

halların sıxlığının artması ilə bağlıdır.  

Baraban-altlıq tutucusunun sürətinin dəyişməsi 

alınan təbəqələrin elektrofiziki parametrlərinə nəzərə 

çarpacaq təsir göstərmir. Lakin, tərpənməz altlıq tu-

tucusu üzərinə çökdürülmə zamanı çökdürülən təbəqə-

lərin keyfiyyəti pisləşir: makrostruktur yaranır və fo-

tohəssaslıq 104-ə qədər azalır.   

Alınan nəticələr PKÇ metodu ilə fırlanan bara-

ban-altlıq tutucusu üzərində cihaz keyfiyyətli keçirici-

liklərin ph/d nisbəti kifayət qədər kiçik temperatur-

larda 3106-ya bərabər olan а-Si:Н təbəqələrinin alın-

ması mümkünlüyünü sübut edir.    

Hidrogenləşdirilmiş silisium təbəqələrinin struk-

tur xassələri elektron mikroskopiya (EM)  və sürətli 

elektronların difraksiyası metodlarının köməyi ilə öyrə-

nilmişdir. EM köməyi ilə tədqiqatlar silisium altlıqlar 

üzərində 0,5 mkm qalınlıqlı a-Si:H təbəqələr və NaCl 

altlıqlar üzərinə çökdürülən 30-50 nm qalınlıqlı sərbəst 

a-Si:H təbəqələr üçün aparılmışdır.  

Silisium altlıq üzərində 0,5 mkm qalınlıqlı a-Si:H 

təbəqələrin elektron-mikroskop tədqiqi EM-420 

(Philips) elektron mikroskopunda 100 kV sürətləndirici 

gərginlikdə həyata keçirilmişdir. Təbəqənin səth müs-

təvisində təsvirin alınması üçün silisium altlıq əks tə-

rəfdən aşağı enerjili ion dəstəsi vasitəsi ilə şüalandırılır. 

Hidrogenləşdirilmiş 30-40 nm qalınlıqlı sərbəst 

silisium təbəqələrin strukturlarının tədqiqi ЭМ-125 

elektron mikroskopunda 100 kV sürətləndirici 

gərginlikdə elektron mikroskopiya və mikrodifraksiya 

metodları ilə aparılır. Təbəqələr monokristallik NaCl 

üzərinə çökdürülür, sonradan distilə olunmuş suda 

yerləşən mis tor səthinə köçürülür.  

Çökdürülmənin optimal şəraitlərində alınmış 

a-Si:H təbəqələrinin elektron mikroskopiyasının 

nəticələrinə görə bu təbəqələr bircinsdir. Şəkil 4-də 

silisium altlıq üzərində 0,5 mkm qalınlıqlı a-Si:H  

təbəqəsinin elektron mikroskopiyasının mikrofotosu 

verilmişdir.Bu isə alınan təbəqələrin cihaz keyfiyyəli 

olmasına əlavə sübutdur.  

 

 
 

Şəkil 4. Sabit qaz qarışığında çökdürmə ilə alınan  

             a-Si:H təbəqəsinin kəsiyinin elektron mikro- 

             skopiyası. 

 

    

 
a)                                                                         b)     

Şəkil 5. Sabit qaz qarışığında alınmış 40 nm qalınlıqlı a-Si:H təbəqəsinin səthinin (a) elektron mikroskopiyası və ona  

             uyğun elektronoqram (b). 
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Şəkil 6. Sürətli elektronların difraksiyası metodunun 

 köməyi ilə alınmış paylanmanın radial 

 funksiyası. 

Səthin EM mikrofotosu 40 nm qalınlıqlı NaCl-

dan olan altlığın üzərində eyni rejimdə a-Si:H təbəqəsi 

üçün alınmışdır. Təbəqə bircinsdir və altlığa paralel 

olan müstəvidə onun mikrodifraktoqramı şəkil 5b-də 

verilmişdir. Difraksiya mənzərəsi amorf silisiuma xas 

olan yayılmış halqalardır ki, bu da a-Si:H təbəqəsində 

amorf fazanın həcmi payının böyük üstünlüyündən xə-

bər verir. 

Təbəqələrin struktur bircinsliyi haqqında sürətli 

elektronların difraksiyası əsasında paylanmanın radial 

funksiyası da xəbər verir. Şəkil 6-da 40 nm qalınlıqlı a-

Si:H təbəqələr üçün alınmış paylanmanın radial funk-

siyası təqdim olunur.  

Qrafikdə 0,235 nm uzunluqlu Si-Si əlaqəsi üçün 

birinci koordinasiya sferası və 0,384 nm uzunluqlu Si-

Si əlaqəsi üçün ikinci koordinasiya sferası çox dəqiq 

görünür. 0,45 nm uzunluqlu Si-Si əlaqəsi üçün ikinci 

koordinasiya sferası o qədər də dəqiq deyildir ki, bu da 

a-Si:H təbəqəsində uzaq tərtibin tamamilə olmadığını 

göstərir. Təbəqədə SiO2 mövcuddur (Si-O əlaqəsi yaxşı 

görünür – 0,18 və 0,13 nm), çox güman ki, bu oksid lay 

təbəqənin üzərində yaranmışdır.     

NƏTİCƏ 

Beləliklə, təsdiq etmək olar ki, fırlanan altlıq 

tutucusu üzərinə sabit qaz qarışığında çökdürülmüş a-

Si:H təbəqələri bircins və amorfdurlar. 

____________________________
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Э.А. Керимов 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК a-Si:H И МОДИФИЦИРОВАНИЕ ИХ СТРУКТУРЫ 

Свойства микрокристаллического кремния с-Si:H очень сильно зависят от методов получения и технологи-

ческих параметров осаждения. По сравнению с аморфным кремнием микрокристаллический кремний имеет высокую 

проводимость, большую подвижность носителей тока и большее значение коэффициента поглощения в инфракрасной 

области спектра. Еще одним преимуществом с-Si:H по сравнению с a-Si:H является стабильность параметров этого 

материала при внешних воздействиях, например освещении. При этом с-Si:H может быть получен практически на 

том же технологическом оборудовании, что и аморфный кремний. 

E.A. Kerimov 

PRODUCTION TECHNOLOGY OF a-Si:H FILMS AND MODIFICATION 

OF THEIR STRUCTURE 

The properties of microcrystalline silicon with с-Si:H are highly dependent on the methods of production and 

technological parameters of deposition. Compared to amorphous silicon microcrystalline silicon has high conductivity, greater 

carrier mobility and higher absorption coefficient in the infrared region of the spectrum. Another advantage of с-Si:H in 

comparison with a-Si:H is the stability of parameters of this material under external influences, such as illumination. At the 

same time с-Si:H can be obtained practically on the same technological equipment as amorphous silicon. 

Qəbul olunma tarixi: 19.04.2022 
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Nüvənin bölünmə mexanizminin öyrənilməsi üçün əsas məlumat mənbəsindən biri olan nadir nüvə prosesləri (ağır nü-

vələrin təsirlə və spontan bölünməsi nəticəsində) intensiv təcrübi və nəzəri tətqiqatların əsas istiqamətlərindəndir. Bu prosesləri 

öyrənmək üçün üç yarımkeçirici ΔE-E teleskopundan və silisium əsaslı detektordan ibarət qeydetmə sistemindən alınan nəti-

cələrin işlənməsi mürəkkəb və vaxt tələb edən prosesdir. Bu iş müxtəlif bölünmə hadisələri arasında üçqat və dördqat bölünmə 

zərrəciklərini analiz etmək və ya filtrləmək üçün çoxlu alqoritmdən ibarət ROOT proqramı əsasında yazılmış proqrama həsr 

edilmişdir. Proqram uzun müddət toplanmış faylları ASCII və binar formatlarda analiz edə, bütün detektorların nəticələrini 

əlaqələndirə, zərrəciklərin qarşılıqlı əlaqə müddəti, koordinatları, enerjisi və onların tipləri haqqında nəticələr almağa imkan 

verir. Proqramın işləməsi 252Cf spontan parçalanma mənbəyindən üçqat bölünmə məlumatlarını analiz etmək üçün sınaqdan 

keçirilmişdir. 

 
Keywords: pikselli detektor; timepix; alfa zərrəcik; 252Cf spontan bölünmə mənbəyi; dE/dx enerji itkisi; dE/dx metodu; nüvə 

bölünmələri; nadir nüvə prosesləri 

PACS:07.77-n; 07.77.-Ka; 29.40Wk; 85.30.-z; 85.30De 

 
Nüvənin bölünmə proseslərinin  intensiv tədqiq 

olunmasına baxmayaraq, hələ də tədqiq olunmamış və 

qismən öyrənilmiş proseslər qalmaqdadır. Bu proses-

lərə nadir nüvə prosesləri, eləcə də üçqat və dördqat bö-

lünmə daxildir. Bu prosesləri daha yaxşı bilmək, bö-

lünmə prosesinin dinamikasını və kinematikasını daha 

yaxşı öyrənməyə imkan yaradır.  Üçqat bölünmədə iki 

əsas bölünmə məhsulları ilə birlikdə yüklü zərrəciklərin 

(əsasən uzun qaçış yoluna malik alfa zərrəciklər) 

buraxılması baş verir [1-3]. Dördqat bölünmədə isə 

əsas bölünmə fraqmentlərindən (ağır izotoplar) əlavə 

iki yüngül zərrəcik müstəqil olaraq çıxır [1-3]. Belə 

bölünmələrin ehtimalı aşağı olduğundan nadir nüvə 

bölünmələri proseslərinin öyrənilməsi üçün uzunmüd-

dətli təcrübələr lazım gəlir. Lazımi məlumatlar əldə et-

mək üçün, güclü və sürətli qeydetmə sistemlərindən is-

tifadə olunmasına baxmayaraq, rəqəmsal məlumatların 

işlənməsi də fiziki təcrübələrin vacib hissəsidir. Təcrü-

bə zamanı milyonlarla hadisə qeydə alına bilər ki, bu 

hadisələrdən vacib olanlarını filtrləmək üçün rəqəmsal 

məlumatların işlənməsindən istifadə olunur. Bu 

məlumatların işlənməsi mürəkkəb və vaxt aparan bir 

proses olduğundan, məlumatları məqbul zamanda işlə-

yə biləcək proqramın hazırlanması çox vacibdir. Bunu 

nəzərə alaraq təcrübi məlumatların işlənməsi üçün 

proqram yazılmışdır.  

 

EKSPERİMENTAL VƏ NƏZƏRİ HİSSƏ 

 
Təcrübi qurğunun real təsviri şəkil 1-də veril-

mişdir. Qeydetmə sistemi 3 zərrəcik teleskopu və bir 

pad Si detektorundan ibarətdir. Yüklü zərrəciklər ΔE-E 

üsulu ilə təyin olunmuşdur. Teleskopda ΔE detektoru 

kimi 16 μm  qalınlıqlı nazik PAD detektordan istifadə 

olunduğu halda, 600 μm qalınlıqlı Timepix detektoru 

[2-6] E detektoru kimi istifadə edilmişdir. Timepix 

detektorları TOT rejimində (bundan başqa TOA və 

sayma rejimləri də mövcuddur) konfiqurasiya edilib. 

Mənbədən əsas bölünmə hissəciklərini qeyd etmək 

üçün pad Si detektoru istifadə olunub. Si detektorunun 

sahəsi 10x10 𝑚𝑚2 və qalınlığı 300 μm-dir. Timepix 

detektorunu idarə etmək üçün FITPix COMBO [3-5] 

and ΔE detektoru üçün isə Spectrig modulundan isti-

fadə edilmişdir. Timepix detektorunun piksel hissəsi 

Pixelman proqram təminatı vasitəsi ilə idarə olunur. 

 

 
 

Şəkil 1. Təcrübü qurğunun real təsviri. 

 

Detektor sisteminin mərkəzinə yerləşdirilmiş Cf-

252 radioatkiv mənbənin aktivliyi 10 kBq, diametri 3-

5 mm-dir. Detektorları Cf-252 mənbəyinin alfa parça-

lanmadan yaranan alfa zərrəciklərdən (6.2 MeV) qoru-

maq üçün detektorların qarşısına qalınlığı 27 μm olan 

alüminium folqalar qoyulmuşdur. Beləliklə, detektorlar 

yalnız üçqat və dördqat bölünmədən çıxan yüklü zərrə-

cikləri qeyd etmişdir. Təcrübə 1 mBar təzyiq altında 

aparılmışdır. Təcrübə zamanı triqer sistemi elə qurul-

muşdur ki, ΔE detektorlarından biri işləyəndə  digərləri 

də eyni vaxtda işləsin. Məlumatların işlənilməsi bir ne-

çə alqoritmdən ibarət olan proqram tərəfindən oflayn 

rejimdə aparılmışdır. Şəkil 2-də məlumatların işlənmə-

si prosesinin sadələşdirilmiş blok diaqramı göstəril-
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mişdir. 1-ci alqoritm kadrları oxumaqla Timepix detek-

torunun piksel hissəsindən məlumat alır. Detektorun 

piksel hissəsi zərrəciklərin detektorla qarşılıqlı təsirinə 

əsasən koordinant və zaman haqqında məlumat vermə-

yə imkan verir. 

Timepix 65536 sayda kvadrat pikseldən ibarət 

hibrid piksel detektor olduğundan, bir kadra fərqli zər-

rəciklərin düşmə ehtimalı yüksəkdir. Alqoritm hər kad-

rı analiz edir və protondan başlayaraq zərrəcikləri ayı-

rır. Yüklü zərrəciklər Timepix detektorunun piksel his-

səsində təqribən simmetrik klasterlər yaratdığından al-

qoritm onları klasterin həcmi, klasterdəki piksel sayı, 

klasterdəki maksimum və klasterin diametrinə görə 

identifikasiya edir. Şəkil 3-də üçqat bölünmədə yara-

nan alfa zərrəciyin yaratdığı klasterin iki- və üçölçülü 

histoqramları verilmişdir. Klasterin ölçüsü dedikdə, 

klasterdə olan piksellərin sayı nəzərdə tutulur. Klas-

terin hündürlüyü (maksimumu), klasterdə ən çox yükün 

toplandığı mərkəzi pikselə deyilir. Klasterin həcmi de-

dikdə isə klasteri təşkil edən piksellərdə əmələ gələn 

siqnalların (piksellərin hündürlükləri) cəmi nəzərdə tu-

tulur. Detektora perpendekulyar düşən ionlaşdırı şüalar 

enerjisinin çox hissəsini mərkəzi pikseldə itirir. İtirilən 

enerjiyə mütənasib əmələ gələn yüklər qonşu piksellərə 

yayılaraq mərkəzə nəzərən simmetrik klaster yaradır-

lar. 2-ci alqoritm E, ΔE və Si detektorlarından alınan 

siqnalların rəqəmsal formalarını oxuyaraq analiz edir. 

Alqoritm siqnalları amplitudlarına, sahələrinə, sıfır 

nöqtəsi ilə kəsişmə vaxtlarına və eninə görə analiz edir. 

Bununla da qamma şüaların və sürətli elektronların ya-

ratdığı siqnalları asanlıqla filtrləmək olur. Nümunə ki-

mi siqnalın forması şəkil 4-də göstərilmişdir. Sinxroni-

zasiya sistemindən istifadə edilməsinə baxmayaraq, hər 

hansı bir təcrübədə təsadüfi hadisələr mümkündür.  

Şəkil 2. Proqramın blok sxemi 

Şəkil 3. 3 qat bölünmədə yaranan alfa zərrəciyin TOT rejimində yaratdığı klasterin iki-(sol) və üçölçülü (sağ) 

 Histoqramları 

Şəkil 4. E detektorundan alınan siqnalın forması 
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Şəkil 5. E detektorundan alınan nəticələrin analizdən əvvəl və sonra histoqramları 

 

Təsadüfi hadisələri mümkün qədər azaltmaq üçün 3-cü 

alqoritrmdən istifadə edilmişdir. Bu alqoritm ilk iki 

alqoritmdən alınan nəticələri analiz edərək sıfır nöqtəsi 

ilə kəsişmə vaxtlarına və zamana görə uyğun hadisələri 

filtrləyir. Sıfır nöqtəsi ilə kəsişmə vaxtı təsadüfi ha-

disələri filtrləmək üçün lazımi məlumatları daşıyır. 

Təsadüfi hadisə halında siqnal sabit sıfır nöqtəsi ilə kə-

sişmə vaxtlarında görünmür. Bu da təsadüfi hadisələri 

asanlıqla filtrləməyə imkan verir. Bu alqoritrm bütün 

detektorlardan alınan nəticələri müqayisə edir və qısa 

müddət ərzində (10 ns) qeyd edilən belə hadisələri se-

çir. Şəkil 5-də E detektorundan alınan nəticələrin ana-

lizdən əvvəl və sonra histoqramları göstərilmişdir. Şə-

kildə, qırıq xətlərlə göstərilən təsadüfi hadisələr də da-

xil olmaqla, bütün hadisələrin histoqramı göstərilmiş-

dir. Histoqramda küyün, qamma şüaların və neytron-

ların yaratdığı hadisələr spektrin aşağı və yüksək ka-

nallarında müşahidə olunur. Bütün bu hadisələr proq-

ramda təsadüfi hadisələr kimi nəzərə alınmışdır. Düz 

xətli histoqram isə filtrdən sonra ayrılan lazımı hadisə-

lərin histoqramıdır. Şəkildən göründüyü kimi, proqram 

təcrübədən alınan nəticələri effektiv şəkildə analiz edir 

və lazım olan hadisələri ayırır.  

 

NƏTİCƏLƏR 

 

Fiziki təcrübələrdə lazımi məlumatları əldə etmək  

üçün güclü və sürətli qeyd sistemlərindən istifadə olun-

sa da, rəqəmsal məlumatların işlənməsi də təcrübələrin 

mühüm hissəsidir. Təcrübə zamanı çoxlu sayda hadi-

sələr qeydə alına bilər ki, bu hadisələrdən lazım olan-

larını filtrdən keçirmək üçün rəqəmsal məlumatların 

işlənməsi metodundan istifadə olunur. C++ proqram-

laşdırma dili əsasında yazılmış bu çox alqoritmli proq-

ram ASCII və binar formatlarda böyük faylları analiz 

etməyə imkan verir. Proqramın işləməsi 252Cf spontan 

bölünmə mənbəyinin üçqat bölünmə prosesindən alı-

nan nəticələri işləməklə sınaqdan keçirilmişdir. Proqra-

mın hər bir alqoritmi uyğun detektordan alınan məlu-

matları məqbul zamanda analiz edir və lazımi nəticələri 

həm text fayl, həm də qrafik şəklində çıxışa verir: de-

tektorlardan alınan nəticələrin əlaqəsi, zərrəciklərin 

detektorla qarşılıqlı təsirdə olma müddəti və koordinatı, 

enerjisi və tipi haqqında məlumat. 

Aparılan işlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Yanında Elmin İnkişafı Fondunun № EİF—BGM-5-

AZTURK-1/2018-2/01/1-M-01 nömrəli, SOCAR elm 

fondunun və Çex Respublikasının Birləşmiş Nüvə 

Tədqiqatları İnstitutundakı səlahiyyətli 

nümayəndəsinin qrant layihələri çərçivəsində yerinə 

yetirilmişdir. 
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G.S. Ahmadov 

A MULTI-ALGORITHMIC ANALYSIS PROGRAM FOR THE ANALYSIS 

OF THE RESULTS OF RARE FISSION PROCESSES 

Rare fission mode processes (ternary or quaternary fission) of low-energy and spontaneous fission of heavy nuclei, in 

which light charged particles are emitted, are the subject of intense experimental and theoretical studies, since these studies can 

be attributed to one of the main sources of information on the mechanism of nuclear fission. To study these processes, a 

detection system has been assembled, consisting of three semiconductor ΔE-E telescopes and a silicon detector. In addition, 

the program has been developed for proceeding experimental data. This paper has been dedicated to the program written on 

the basis of ROOT software consisting of many scripts to analyze and/or filtrate ternary and quaternary fission particles among 

different fission events. The program can proceed long collected files in ASCII and binary formats, correlate results from all 

detectors, give results on particle interaction time, coordinates, particle energy and its types. The performance of the program 

has been tested to proceed ternary fission data from 252Cf spontaneous fission source. 

Г.С. Ахмедов 

МУЛЬТИ-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕДКИХ 

ПРОЦЕССОВ ДЕЛЕНИЯ 

Процессы редкого деления (тройное или четверное деление) низкоэнергетического и спонтанного деления тяже-

лых ядер, при которых испускаются легкие заряженные частицы, являются предметом интенсивных эксперименталь-

ных и теоретических исследований, поскольку эти исследования можно отнести к одному из основных источников 

информации о механизме деления ядер. Для изучения этих процессов собрана система детектирования, состоящая из 

трех полупроводниковых ΔЕ-Е телескопов и кремниевого детектора. Кроме того, разработана программа обработки 

экспериментальных данных. Эта статья была посвящена программе, написанной на основе программного обеспечения 

ROOT, состоящей из множества скриптов для анализа и/или фильтрации тройных и четвертичных частиц деления 

среди различных событий деления. Программа может обрабатывать длинные собранные файлы в ASCII и бинарных 

форматах, сопоставлять результаты со всех детекторов, выдавать результаты по времени взаимодействия частиц, 

координатам, энергии частиц и их типам. Производительность программы была проверена для обработки данных о 

тройном делении от источника спонтанного деления 252Cf. 
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Məqalədə, xətti polimer sistemlərinin deformasiya və səthi emissiya proseslərinə yüksək gərginlikli impuls qazboşalma-

sının təsirlərinin tədqiqindən əldə edilən nəticələr verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qazboşalmasının təsir enerjisinin müxtə-

lif qiymətlərinə uyğun olaraq deformasiya və səthi emissiya prosesləri fərqlənən nəticələrlə xarakterizə olunur. 

 

Açar sözləri: polimer, qazboşalması, deformasiya, emissiya, destruksiya, enerji, intensivlik, spektroqramma. 
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Strateji materiallar sırasına daxil edilən karbohid-

rogen mənşəli materialların geniş sənaye tətbiqi, texni-

kada, məişətdə və ümumiyyətlə bir sıra həyati vacib 

məsələlərin həllində, bəzi hallarda rəqabətsiz istifadə 

olunması ilə əlaqədar olaraq, bu materialların müxtəlif 

aspektlərdə tədqiqi inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl el-

mi mərkəzlərinin diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Karbohidrogen mənşəli materialların tədqiqi üzrə 

yerinə yetirilən işlərdə tədqiqatların əsas istiqamətləri 

materiallarda üstün keyfiyyət göstəricilərinin əldə edil-

məsi üsullarının müəyyənləşdirilməsi, materialların 

mühüm xüsusiyyətləri ilə onların kimyəvi tərkibi və 

fiziki strukturu arasında mövcud olan əlaqələrin araşdı-

rılması, materialların hazırlanmasının iqtisadi səmərəli 

və ekoloji təminatlı yeni texnologiyalarının işlənilməsi 

və s. bu kimi məsələlərin həllinə yönəldilir [1-11]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, elmin digər sahələrindən 

fərqli olaraq karbohidrogen mənşəli materialların öyrə-

nilməsində texniki tərəqqi bu sahənin elmi əsaslarının 

işlənilməsi məsələlərini xeyli qabaqlamışdır. Həqiqə-

tən də, məsələn, təbii qaz, neft  məhsullarından və 

polimer strukturuna və xüsusiyyətlərinə malik olan 

ipək, kətan və s. təbii polimer sistemlərindən qədim 

vaxtlardan müvəffəqiyyətlə istifadə olunduğu halda, bu 

materialların mühüm xüsusiyyətlərinin dəqiq müəy-

yənləşdirilməsində bu gün də həlli tələb olunan məsə-

lələr mövcuddur və bu istiqamətdə yerinə yetirilən təd-

qiqat işləri bu gün də aktual tədqiqat məsələləri sırasına 

daxil edilir. 

Bərk cisim halında olan polimer dielektrik mate-

riallar karbohidrogen mənşəli olaraq, hazırda nümayiş 

etdirdikləri fiziki-kimyəvi, mexaniki, optik və s. xüsu-

siyyətlərinə görə bir sıra ənənəvi, klassik materiallarla 

rəqabətdə onları müxtəlif tətbiq sahələrində əvəzləyə-

rək, həmin materialların istehsal-istehlak məsələlərinə 

ciddi təsirlər göstərmişdir. Mürəkkəb fiziki-kimyəvi 

struktura malik olan polimer materialların texniki im-

kanlarının hələ bu gün də tam istifadə olunmaması bu 

materialların kimyəvi tərkibi, strukturu və müxtəlif 

təsirlərə məruz qaldıqda keyfiyyətlərinin dəyişməsinə 

səbəb olan amillərin az öyrənilməsi ilə birbaşa əlaqə-

dardır. Bərk cisim halında olan polimer materialların 

“xassə-struktur” əlaqələrinin öyrənilməsi bu sahənin 

mühüm məsələsi hesab olunur. 

Ədəbiyyatda şərh olunan tədqiqatlarda aparılan 

araşdırılmadan məlum olur ki, polimer materialların 

strukturlarının aşkarlanmasında, onlara məxsus olan bir 

sıra fiziki, mexaniki, kimyəvi xüsusiyyətlərin müxtəlif 

xarici təsirlər zamanı dəyişməsinin mexanizmlərinin 

öyrənilməsində həll olunmamış məsələlərin mövcudlu-

ğu bu sahədə tədqiqatların davam etdirilməsini tələb 

edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, deformasiya prosesləri-

nin, güclü elektrik sahələrinin və elektrik qazboşalma-

larının təsirləri şəraitində bərk cisim halında olan, əsa-

sən karbohidrogen mənşəli materialların səthində və 

həcmində baş verən elektron-ion proseslərinin öyrənil-

məsi və bu proseslərin materialları xarakterizə edən bu, 

və ya digər mühüm xüsusiyyətlərinə təsirlərinin tədqi-

qi, materialların elektrofiziki və digər xüsusiyyətlərini 

onların fiziki strukturu və kimyəvi tərkibi ilə bağ-

lılıqlarının,qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilmə-

si mühüm elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb edir.  

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə aldıqda, təqdim 

olunan işin mövzusunun aktuallığı və günün tələblərinə 

müvafiqliyi təsdiqlənmiş olur.  

İşdə materialların deformasiya prosesləri mexani-

ki qurğuda aparılmışdır. Elektrik qazboşalmalarının tə-

sirləri nəticəsində xətti polimer sistemlərində baş verən 

prosesləri tədqiq edərkən tədqiqat obyektləri olaraq, 

polivinilidenftorid və polivinilidenftoridlə politriftor-

xloretilen kompozisiya materiallarının nümunələrindən 

istifadə edilmişdir. Qazboşalmasının materiallara təsir-

ləri, müxtəlif qaz mühitlərində yerinə yetirilmişdir. 

Tədqiqatlarda arakəsməli və məşəlşəkilli yüksək 

qərginlikli qazboşalmalarının təsirlərindən istifadə 

olunmuşdur. 

İşdə qazboşalmalarının təsirlərinə məruz qalan 

polimer sistemlərində baş verən prosesləri tədqiq etmək 

məqsədilə MSX-4 markalı, müxtəlif kütləyə malik 

ionları uçuş məsafəsində onların uçüş müddətlərinə 

əsasən fərqləndirən və qeydə alan kütlə-spektrometri, 

ifrat yüksək vakuum qurğusu, yüksək gərginlikli elek-

trik sxemləri, müxtəlif növ qazboşalması reaktorları, 

müxtəlif yardımçı texniki avadanlıqlar və s. bir sıra tex-

niki vasitələrdən istifadə olunmuşdur. 

İşdə qalınlığı 0,6, 1,2 və 1,6mm olan polietilen 

nümunələri tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nümunəsinin 
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seçilməsi onunla əlaqədardır ki, ilk növbədə polieti-

len materialı, xətli polimer sinfinin tipik nümayən-

dəsi olaraq, amorf-kristallik quruluşla kristallaşaraq 

polikristallik strukturlar əmələ gətirir və izotrop hal-

da sferolit struktur elementlərindən təşkil olunur; po-

lietilen materialı bir sıra aspektlərdə geniş öyrənil-

diyi səbəbindən ədəbiyyatda olan məlumatlardan da 

istifadə edərək, işdə qarşıya qoyulan məsələlərin təd-

qiqindən alınan nəticələrin birqiymətli və yaxud 

çoxehtimallı izahatlarını təmin etmək olar. 

Təcrübələrdə isti presləmə üsulu ilə müxtəlif 

qalınlıqlı (0,6; 1,2; 1,6) tədqiqat nümunələri 40-150 

atmosfer təzyiqi tətbiq etməklə əldə edilmişdir. Nü-

munələrin kristallaşma temperaturu 22°C təşkil et-

mişdir. Ədəbiyyat materiallarından məlum olur ki, 

yuxarıda qeyd olunan temperatur-təzyiq rejimlərində 

polietilen materialı ölçüləri kiçik olan sferolit struk-

tur elementlərindən təşkil olunur. Kristallaşma tem-

peraturu otaq temperaturuna yaxın olduqda material-

da kristallaşma prosesinin kifayət qədər sürətlə get-

diyinə görə, sferolit struktur elementlərinin inkişafı 

məhdudlaşır və sferolitlər kiçik ölçülərə malik olur-

lar. Nisbətən nazik təbəqələrdə materialın qalınlığı 

üzrə 20°C-nin daha tez zamanda təsir etdiyini nəzərə 

alsaq, sferolitlər daha kiçik ölçülərlə xarakterizə olu-

nurlar, eyni zamanda P təzyiqinin kiçik qiymətlə-

rində və qalın materiallarda defektlərin sayı çox olur. 

Təcrübələrdən alınmış nəticələr cədvəl -də və 

müvafiq olaraq şəkil 1-də əks olunmuşdur. Müəyyən 

edilmişdir ki, materialın qalınlığı artdıqca deforma-

siya prosesi nəticəsində polimer nümunələrinin me-

xaniki qırılma hadisəsi nisbi deformasiyanın kiçik 

qiymətlərində müşahidə olunur.  

Cədvəl 1 

Müxtəlif d qalınlığına malik yüksək təzyiqli polietilen 

lövhələrinin Tə=200°C temperaturunda, müxtəlif P 

təzyiqlərində Tkr=22°C kristallaşma temperaturunda 

emal olunmuş və bir ox istiqamətində, deformasiyası 

təcrübələrindən əldə edilən nəticələr. 

№ P, atm d=0,6mm d=1,2mm d=1,6mm 

1 40 

ε, % ε, % ε, % 

110 80 50 

2 60 150 120 95 

3 80 190 150 120 

4 100 290 220 190 

5 120 350 300 270 

6 140 320 280 250 

7 150 300 270 200 

Materialların deformasiya prosesindən əldə edi-

lən ilkin nəticələr onunla izah olunur ki, qalınlığı ki-

çik olan nümunələrdə kristallaşma prosesi otaq tem-

peraturunda daha böyük sürətlə yekunlaşdığından 

sferolit strukturları kiçik ölçülü olduğu səbəbindən, 

sferolitlərarası məsafələr də kiçik olur və bu hal ma-

terialın daha bircinsli olmasına səbəb olur. Qalınlığı 

çox olan nümunələrdə isə, otaq temperaturu materia-

lın qalınlığı istiqamətində qeyri-bərabər paylandığı-

na görə, materialın həcmində makromolekulların 

sərbəstlik dərəcəsi daha çox olur və bu səbəbdən sfe-

rolit strukturların inkişaf etməsinə şərait yaranır və 

ölçüləri böyük olur. 

   Şəkil 1. Polietilen lövhələrinin deformasiya prosesinin nəticələri üzrə diaqram.1- d=0,6mm, 2- d=1,2mm, 

 3- d=1,6mm 

Bu halda sıxlığı az olan sferolitlərarası məsafələr 

böyük olduğundan, materialın qeyri-bircinslilik dərə-

cəsi də çox olur və bu da materialın mexaniki deforma-

siyasının azalmasına səbəb olur. Digər tərəfdən, qa-

lınlığı çox olan nümunələrdə defektlərin sayının daha 

çox olması da materialın mexaniki deformasiyasının az 

olmasına gətirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 140-150 atm. təzyiqində 

hazırlanmış nümunələrin mexaniki deformasiyası, 

120atm. təzyiqdə hazırlanmış nümunələrə nisbətən az 

müşahidə olunmuşdur. Bu nəticə onunla izah olunur ki, 

140-150 atm. təzyiqində materialda struktur element-

lərinin formalaşması və inkişaf etməsi çətinləşir, mate-

rialın kristallaşma dərəcəsi azalır və material daha çox 

defektə malik olur. Qeyd etmək lazımdır ki, amorf-kris-

tallik struktura malik polietilen materialı bir ox istiqa-
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mətində deformasiya prosesinə məruz qaldıqda materi-

alın amorf və kristallik hissələrində struktur dəyişmə-

ləri mövcud olur, belə ki struktur dəyişmələrinin xarak-

teri əsasən materialın hazırlanma texnologiyasının pa-

rametrlərindən: deformasiya prosesinin aparıldığı  mü-

hitin  temperaturundan, sferolit quruluş elementlərinin 

daxili strukturundan, sferolit elementlərin materialda 

dairəvi, yaxud radial yerləşməsindən, sferolitlərin çox 

defektli, yaxud az defektli olmasından, makromolekul-

ların sferolitin mərkəzindən radiusu boyunca yayılma-

sının xarakterindən, materialın kimyəvi qurluşundan və 

materialı xarakterizə edən digər parametrlərdən asılıdır. 

Yuxarıda yazılanları nəzərə aldıqda qərara gəlmək olar 

ki, polimerlərin mexaniki möhkəmliyinin və deforma-

siya proseslərinin mexanizmlərinin izahı yalnız struk-

tur elementlərinin (sferolitlərin) ölçüləri ilə müəyyən-

ləşmir və bir sıra faktorlardan asılı olur. Odur ki, ilkin 

təcrübələrdə aldığımız nəticələr göstərilən temperatur 

və təzyiq şəraitində emal olunmuş yüksək təzyiqli 

polietilenin “struktur-xassə” əlaqələrini xarakterizə et-

miş olur. Deformasiya proseslərinin sferolitin ölçü-

lərindən asılılığını birqiymətli olaraq təyin etmək üçün, 

sferolitdaxili qurluşu eyni olan və digər təsir edən amil-

lərin nümunəyə təsirinin kənarlaşdırılmasınln  mümkün 

olduğu bu halda, materialın xassəsinin struktur ele-

mentinin ölçülərindən asılılığı xarakterinə dair birqiy-

mətli fikir söyləmək olar. 

Təcrübələrin davamında yüksək sıxlığa malik, 

müxtəlif kristallaşma temperaturunda hazırlanmış poli-

etilen materialının deformasiya prosesinin kristallaşma 

temperaturundan asılılığı tədqiq edilmişdir. Bu məq-

sədlə qalınlığı 0,6mm, 1,2mm və 1,6 olan polietilen 

nümunələri P=120atm. təzyiqində emal olunaraq, 

Tkr~20-100°C kristallaşma temperaturunda kristallaşdı-

rılaraq, T=20°C temperaturunda, bir ox istiqamətində 

deformasiya prosesinə məruz edilmişdir. 

Təcrübələrdən alınmış nəticələr cədvəl 2-də və 

şəkil 2-də verilmişdir.  İşdə  müxtəlif  kristallaşma  tem-

peraturlarında  emal olunmuş PE materialının deforma-

siya prosesini xarakterizə edən nəticələr şərh olunmuş-

dur. 

                                                             Cədvəl 2.  

Müxtəlif Tkr – kristallaşma temperaturunda yüksək 

təzyiqli polietilen lövhələrinin Tərimə=200°C 

temperaturunda, P=120 atmosfer təzyiqində, 

Tdef.=20°C temperaturunda hazırlanmış və bir ox 

istiqamətində deformasiyası təcrübələrindən əldə 

edilən nəticələr 

 
№ Ткр.0C d=0,6mm d=1,2mm d=1,6mm 

 

1 

 

20 

ε, % ε, % ε, % 

375 370 300 

2 40 265 210 170 

3 60 200 180 160 

4 80 150 120 110 

5 100 100 100 100 

 

 
Şəkil 2. Polietilen lövhələrin deformasiya prosesinin kristallaşma temperaturundan asılılığı: 1- d=0,6mm,  

             2- d=1,2mm, 3 -d=1,6mm 

 

Təqdim olunan nəticələrdən müəyyən edilmiş-

dir ki, yuxarıda qeyd olunan texnoloji şəraitlərdə ha-

zırlanmış polimer nümunələrində, kristallaşma tem-

peraturu artdıqca deformasiya prosesi kiçik qiymət-

lərlə xarakterizə olunur. Məlumdur ki, kristallaşma 

temperaturu və kristallaşma müddəti artdıqca poli-

mer materiallarda daha böyükölçülü sferolitlər mü-

şahidə olunur. Blok polimerlərdə sferolitlərin böyük 

ölçülərə malik olması isə materialın kövrəkliyinə sə-

bəb olur ki, bu da öz növbəsində materialın möhkəm-

lik və deformasiya xassələrinin azalması ilə nəticə-

lənir. Kövrək polimer materialının dağılması prosesi 

sferolitlərin sərhəddində, yaxud da ölçüləri böyük 

olan sferolitlərin çoxsaylı daxili defektlərində baş 

verməsi mümkündür. 

Təqdim olunan işdə yüksək sıxlığa malik poli-

etilen materialının bir ox istiqamətində deformasiya 

prosesinin deformasiya temperaturundan asılılığı 

təqdim edilmişdir. Bu məqsədlə qalınlığı d=1,6mm 

olan polietilen nümunələri P=100 atm təzyiqində 

emal olunaraq Tkr=20°C kristallaşma temperaturun-

da kristallaşdırılaraq, Td=10-95°C temperaturlarda 

bir ox istiqamətində deformasiya olunmuşdur. Poli-

etilen materialının bir ox istiqamətində deformasiya 

prosesinin temperaturundan asılılığı təqdim edil-

mişdir. 

Təcrübələrdən alınmış nəticələr cədvəl 3-də 

müvafiq olaraq şəkil 3-də verilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələrindən məlum olur ki, deforma-

siya prosesi deformasiya temperaturu artdıqca maksi-

mumdan keçir, deformasiya mühitinin temperaturu ma-

terialın ərimə temperaturuna yaxınlaşdıqca, nəzərə çarpa-

caq dərəcədə zəifləyir. Müşahidə olunan nəticənin struktur 

izahı şərh olunmuşdur. Alçaq temperaturlu deformasiya 

prosesi əsasən nümunənin amorf hissələrində makromole-

kullar toplusunun təsir edən qüvvə istiqamətində dartıl-

ması hesabına reallaşır. Bu halda sferolitlərdə dəyişikliklər 

baş vermir və biri digərindən uzaqlaşır, eyni zamanda al-

çaq temperaturlarda nümunədə mövcud olan boşluqlar, 

çatlar, qazbağlamaları və digər mikro defektlərdə inkişaf 

zəif olur. Deformasiya əyrisinin maksimumuna müvafiq 

temperaturları prosesin optimal temperaturu hesab etmək 

olar. Yüksək temperaturlu deformasiya prosesində struk-

tur dəyişiklikləri intensivləşir, deformasiya prosesində 
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amorf hissələrlə yanaşı, kristallik hissələrin də deforma-

siyaya məruz qalması, dağılması, materialda yeni əlavə 

defektlərin əmələ gəlməsi və defektlərin təsir edən qüvvə 

istiqamətində genişlənməsi deformasiya prosesinin zə-

iflənməsi ilə nəticələnir. 

Cədvəl 3. 

Əritmə temperaturu tə=200°C, presləmə təzyiqi P=100atm, kristallaşma temperaturu tkr=20°C, müxtəlif v-sürətlərində 

və Td-deformasiya temperaturlarında polietilenin deformasiya prosesinin tədqiqindən əldə edilən nəticələr. 

     ν, mm/dəq 

№ 

Td, °C v1=10mm/dəq v1=20mm/dəq v1=30mm/dəq 

ε1,% ε2,% ε3,% 

1 10 398 370 310 

2 20 425 375 320 

3 30 425 375 320 

4 40 425 375 300 

5 50 400 350 275 

6 60 375 325 220 

7 70 325 298 170 

8 80 250 225 100 

9 90 150 125 X 

10 95 100 X X 

Şəkil 3. Deformasiya prosesinin ν - sürətindən və deformasiya temperaturundan asılılıq diaqramı 1-v1=10 mm/dəq, 

 2- v1=20 mm/dəq, v1=30 mm/dəq 

Elektrik qazboşalmalarının təsirlərinə məruz qa-

lan bərk cisimlərin, o cümlədən polimer materialların, 

səthində və həcmində baş verən fiziki-kimyəvi proses-

lər: materialın səthlərinin aşılanması, destruktuv emis-

siya, səthlərdə yeni qrup elementlərin yaranması, sər-

bəst radikalların əmələ gəlməsi, materiallarda elektrik 

yüklü vəziyyətlərin yaranması və digər proseslər ma-

terialların mühüm xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə tə-

sirlər göstərirlər. 

Şəkil 4 a, b, v-də qazboşalmasının təsirlərinə mə-

ruz qalan PVDF və PVDF+ politriftorxloretilen kom-

pozisiyalı materialların səthindən emissiya prosesləri-

nin spektroqramları verilmişdir. 

Şəkil 4 a-da  ozon  qazı  mühitində  qazboşalma-

sının təsirlərinə məruz qalan PVDF materialının səthin-

dən müşahidə olunan kütlə-spektoqramı verilmişdir. 

Şəkil 4 b-də ozon qazı+SF6 qaz qarışığı mühitində 

qazboşalmasının təsirlərinə məruz qalan PVDF mate-

rialının səthindən müşahidə olunan kütlə-spektoqramı 

verilmişdir.   

Şəkil 4 v-də Ozon qazı mühitində  qazboşalması-

nın təsirlərinə məruz qalan politriftorxloretilen (60%) 

və polivinilidenftorid (40%) kompozisiya materialının 

səthindən emissiya prosesinin kütlə-spektroqramı 

verilmişdir. 

Spektoqramların analizindən məlum olur ki, ozon 

qazı mühitində qazboşalmalarının təsiri nəticəsində 

materialın səthindən intensiv olaraq həcmə F+ atom-

larının emissiyası sistemin qaz mühitində ozon qazı ilə 

eyni zamanda F+ atomları da səthin bombardman pro-

sesində və sürətli qaz reaksiyalarında intensiv olaraq iş-

tirak edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ozon qazının ok-

sidləşdirici xassəsi yüksək olur, ozon qazı reaksiya ef-

fektivliyi üzrə yalniz F+ atomlarının, ftor oksidlərinin 

və ftorun sərbəst radikallarının reaksiya aktivliyindən 

nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağıdır. Ozon qazının kim-

yəvi xassəsi-onun qeyri-stabilliyi və oksidləşdirici ol-

ması ilə xarakterizə olunur. Ozon qazının təşkiledici 

atomlara parçalanması H2, Cl2, Br2, F atomları mühit-

lərində və yüksək (100, 250°) temperaturlarda sürət-

lənir. Kütlə spektroqramından görünür ki, ozon qazı 

qismən parçalanaraq emissiya olunan karbon atomu ilə 

O, OH, CO və digər oksigen birləşmələri qazlarını əmə-

lə gətirir. Ftor atomlarının reaksiya aktivliyi isə əsasən 

emissiya olunmuş C, Cl atomları ilə reaksiyaya girərək, 

müxtəlif birləşmələrin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə 
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olur. Qeyd olunan birləşmələrin reallaşmasının əsas sə-

bəbi kompozisiya materialını təşkil edən hər iki mate-

rialın tərkibində F atomlarının mövcudluğu və F 

atomlarının reaksiya aktivliyinin yüksək olması ilə izah 

olunur. 

 

 
 

Şəkil 4a. Ozon qazı mühitində PVDF materialından müşahidə olunan kütlə spektroqramması. 

 
Şəkil 4b. SF6+O3 qaz qarışığı mühitində PVDF materialından müşahidə olunan kütlə spektoqramması. 

  

 
           

Şəkil 4v. Ozon qazı mühitində PVDF+Politriftorxloretilen materialından müşahidə olunan kütlə spektoqramması. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, xlor atomlarının ozon qa-

zına təsiri, ozon qazının sürətlə parçalanmasına səbəb 

olur və bu halda aşağıdakı reaksiyaların reallaşması 

mümkün olur [12]: 

 Cl2 + O3 = ClO + ClO2   ClO + ClO = Cl2 + O2

 ClO2 + O3 = ClO + 2O2    Cl + O3 = ClO + O2

ClO + O3 = ClO2 + O2        Cl + ClO2 = 2ClO = Cl2+ O2

Ozon qazının oksidləşdirici təsiri müxtəlif mexa-

nizmlərlə baş verir: 

1. Oksidləşmə prosesində ozon molekulundan ancaq

bir atom oksigen iştirak edir; 

2. Oksidləşmə prosesində ozon molekulunun üç oksi-

gen atomu iştirak edir; 

3. Oksidləşmə prosesi təsir olunan materialın atomla-

rının ozon molekulu ilə birləşməsi vastəsilə realla-

şır. 

Ozon qazı adi halda hidrogen və azot qazlarına 

təsir etmir. Hidrogen oksidləşməsi onun müvafiq vasitə 

ilə aktivləşməsi zamanı baş verir. Ozon, oksigen və hid-

rogen qaz qarışığına elektrik qazboşalması vasitəsilə tə-

sir etdikdə paralel  olaraq aşağıdakı reaksiyalar müşa-

hidə olunur [12]:       

2O3 = 3O2

 H2 + O3 = H2O + O2 

İşdə yerinə yetirilən tədqiqatların nəticələrindən 

məlum olur ki, ozon qazı mühitində elektrik qazboşal-

malarının polimer materiallara təsiri nəticəsində 

materiallarda, qaz halında, emissiya prosesinə uğrayan 

atom və molekullar, qapalı sistemdə mövcud olan 

atmosfer havasının qalıq qazları (hidrogen, oksigen) və 

digər sistem qazları arasında sürətli qaz reaksiyaları baş 

verir və qapalı sistemdə əmələ gələn qaz mühiti ilkin 

qaz mühitindən kəsgin olaraq fərqlənir. 
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Məlumdur ki, laylı və zəncirvarı quruluşa malik  bərk məhlul kristallarının elektrik, fotoelektrik, optik və dielektrik 

xassələri kristal qəfəsin periodikliyini pozan və atomların yerləşməsində lokal dəyişmələr yaradan defektlərin konsentrasiya-

sından kəskin asılıdır. AIIIBVI, AIIIBIIIC2
VI tipli birləşmələr sinfinə daxil olan bərk məhlul kristallarının elektrofiziki xassələ-

rinin tədqiqindən aydın olur ki, laylı və zəncirvarı quruluşa malik olan bərk məhlul kristallarının elektrik, fotoelektrik, optik 

və dielektrik xassələri kristal qəfəsin periodikliyini pozan və atomların yerləşməsində lokal dəyişmələr yaradan defektlərin 

konsentrasiyasından  və paylanmasından kəskin asılıdır. Bu baxımdan  n-InSe və p-GaSe TlInSe2 bərk məhlul kristalları mü-

rəkkəb quruluşlu AIIIBVI, AIIIBIIIC2
VI tipli birləşmələr içərisində daha praktik əhəmiyyətli birləşmələrdir. Müəyyən olunmuş-

dur ki, TlInSe2 kristalı γ-kvantlarla şüalandırıldıqda məxsusi defektlərin miqrasiyasının aktivləşməsi nəticəsində radiasiya-

stimullaşdırıcı proseslər baş verir. 

 

Açar sözlər: məxsusi defektlər, makroskpik defektlər, lokal səviyyələr, rekombinasiya mərkəzləri, aşqar defektlər, radiasiya 

defektləri, termik defektlər. 

PACS: 537.226.4 

 

AIIIBIIIC2
VI tipli kristallarda yarana bilən defekt-

ləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: məxsusi 

(struktur) defektləri, idarə olunmayan aşqar defektlə-

ri, xüsusi daxil edilmiş aşqar defektləri, radiasiya de-

fektləri, termik defektlər [1,2]. n-InSe və p-GaSe mo-

nokristalları üçün təcrübi nəticələrin və onların fiziki 

xassələri haqqında ədəbiyyatda mövcud olan məlu-

matların araşdırılmasından aydın olur ki, bu kristalla-

rın qadağan olunmuş zonasında müxtəlif tipli lokal 

səviyyələr mövcuddur. Belə ki, n-InSe və p-GaSe 

kristallarının qadağan olunmuş zonasında dayaz - 

və dərin -yapışma səviyyələri, asta r- və sürətli S-re-

kombinasiya mərkəzləri var. Alınan təcrübi nəticələr 

və ədəbiyyat [3] məlumatlarından istifadə edərək, 

aşqarlanmamış InSe kristallarının qadağan olunmuş 

zonasında olan -, -səviyyələri, eləcə də S- və r-

mərkəzlərinin enerji dərinlikləri Lampert nəzəriyyəsi-

nə görə hesablanmış və onlar üçün uyğun olaraq 

aşağıdakı qiymətlər alınmışdır [4]:   Ec-0,05eV;  

=Ec-0,34eV; E=Ec-0,56eV  ;  ES=E0-40eV; 

Er=Ev-0,50eV.   

Həmin mərkəzlərin otaq temperaturunda kon-

sentrasiyası üçün uyğun olaraq ; 

;  qiymətləri, ma-

ye azot temperaturunda r- və S mərkəzləri tərəfindən 

əsas və qeyri-əsas yükdaşıyıcıların zəbt olunma əm-

salları üçün isə uyğun olaraq  

   

və γpr>>γps>>γns>>γnr qiymətləri alınmışdır. 

n-InSe və p-GaSe monokristallarında, həmçinin 

laylı quruluşa malik digər AIIIBVI kristallarında möv-

cud olan bu mərkəzlər qəfəsin məxsusi defektləri (va-

kansiya, düyünlərarası atomlar və s.) və idarə olun-

mayan müxtəlif aşqarlarla əlaqədardır. n-InSe kristal-

larında elektron keçiriciliyinin üstünlük təşkil etməsi 

tərkibdə indiumun artıqlığı ilə əlaqədardır. İndiumun 

bu artıqlığı n-InSe kristalının sintez və göyərdilmə 

prosesində selenin tez uçuculuğu ilə bağlıdır. Bu 

atomların bir qismi düyünlərarası aralıqda yerləşərək 

donor səviyyələr yaradır. Digər qismi isə materialda 

selen vakansiyaları yaradır. Eyni zamanda n-InSe 

kristallarında az da olsa In vakansiyaları yaranır. 

Həm indium, həm də selen vakansiyaları akseptor xa-

rakterlidir. Ona görə də, adi halda xüsusi aşqarlan-

mamış n-InSe kristalları öz-özünə qismən kompensə 

olunmuş olur. Bu fakt laylı AIIIBVI kristalında öyrə-

nilən müxtəlif elektron proseslərinin tədqiqi zamanı 

bir daha təsdiq olunur. p-GaSe kristallarında deşik 

keçiriciliyinin üstünlük təşkil etməsi də bu birləş-

mənin kristal qəfəsində idarə olunmayan məxsusi de-

fektlərin olması ilə əlaqədardır.  

Müxtəlif mexaniki təsirlərlə (ayrı-ayrı lokal his-

sələrdə layların bir-birinə sıxılması, və ya onların bir-

birindən aralanması və s.) yaranan kristaldaxili sahə-

lərin varlığı nəticəsində, həm düyünlərarası atomlar, 

həm də vakansiyalar kristal daxilində fəzaca qeyri-

bircins paylandığından, ayrı-ayrı oblastlarda onların 

lokallaşması müəyyən üstünlük təşkil edir. Bu halda 

kristalda düyünlərarası atomun lokallaşdığı hissələr 

özlərini alçaqomlu matrisa (AO), indium və selenin 

(akseptor) üstünlük təşkil etdiyi lokal hissələr isə öz-

lərini yüksəkomlu fazalar (YO) kimi aparır. Bu za-

man oblastların sərhəddində rekombinasiya çəpəri 

yaranır. Bu halda alçaqomlu oblastlarda qonşu re-

kombinasiya çəpərlərinin fəza yükləri oblastının 

"quyruqlarının" bir-birini qismən bürüməsi nəticə-

sində nisbətən kiçik hündürlüklü dreyf cəpərlərinin 

yaranması ehtimalı da istisna edilmir. Dreyf çəpərlə-

rinin varlığı alçaqomlu matrisada yükdaşıyıcıların 

diffuziya dərinliyinin kiçilməsinə səbəb olur və yara-

nan belə hissələr özlərini bir-birinə ardıcıl qoşulmuş 

müxtəlif müqavimətli keçirici kimi aparır. 

Ədəbiyyatda [2] n-InSe monokristalının fiziki-

kimyəvi və elektron xassələrinə Dy, Ho nadir torpaq 

elementlərinin (NTE) təsirinin tədqiqi nəticəsində hə-

min atomların kristala daxil olmasının aşağıdakı me-

xanizmi təklif olunmuşdur. Aşqar atomların nisbətən 

aşağı miqdarlarında aşqar ionları kristala daxil olaraq 

qəfəsdə düyünlər arasında nöqtəvi defektlər (daxil 

olma) şəklində toplanır və sonradan temperaturun də-

yişməsi ilə bu defektlər kristal daxilində öz yerini də-
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yişir. Nəticədə, bir tərəfdən kristalın struktur defekt-

liyi çoxalır, digər tərəfdən isə makroskopik qeyri-bir-

cinsliyin ölçüləri artır. Təbii ki, bu mexanizm öz növ-

bəsində, uyğun araşdırmada fəzaca qeyri-bircins kris-

tallarda müşahidə olunan struktur-defekt xarakterli 

effektlərin güclənməsinə səbəb olur. Aşqar atomların 

sonrakı artımı zamanı onlar kristaldakı üçüncü qrup 

element komponentlərinin (In və Ga) vakant yerləri 

tərəfindən tutulur. Nəticədə, ilk halda kristalda laylar-

arası nizamlılıq tədricən bərpa olunur, sonra isə bir-

ləşmənin A- ionunun nadir torpaq element ionu ilə 

əvəz olunması hesabına laylararası əlaqə güclənir, bu 

isə öz növbəsində kristalın defektlik dərəcəsinin, 

həmçinin onun fəzaca qeyri-bircinsliyinin azalmasına 

səbəb olur. Çox güman ki, belə aşqarlamada, yəni 

kristala nisbətən böyük konsentrasiyalı nadir torpaq 

element aşqar atomları daxil edildikdə, yaranan yeni 

elektron xassələri, qadağan olunmuş zonada uyğun 

lokal səviyyələri olan fəzaca bircins kristalların elek-

tron xassələrinə oxşayır. Deyilən bu mülahizələr kris-

tala daxil edilən uyğun aşqarların ion radiusları, 

atomlararası məsafə, təbii layların qalınlığı, 

birləşmədə A-komponentinin ion və kovalent radius-

larının ədəbiyyat müqayisəsi ilə bir daha təsdiq olu-

nur [1, 2]. 

Qeyd olunan parametrlərin qiymətləri aşağıdakı 

kimidir: 

1. Aşqarların ion radiusu:

; 

2. Aşqarların kovalent radiusu:

 60,1=k

Dyr Å, ; 

3. Atomlar arası məsafə:

; 

4. Laylar arası məsafə: ~ ; 

5. A-komponentinin ion radiusu: 

; 

6. A- komponentinin kovalent radiusu: 

Kristallarda müşahidə olunan mənfi fotokeçiri-

cilik qadağan olunmuş zonada α, r, S lokal tutma 

mərkəzlərə malik qismən qeyri-bircins kristallar üçün 

ədəbiyyatda [9] təklif olan model əsasında izah edilir. 

Aşqarlanma kristalın nöqtəvi defekt strukturunu bir 

növ qaydaya salır, müxtəlif tip lokal səviyyələrin 

konsentrasiyasını idarə edir. Bu halda da aşqarlanmış 

nümunələr üçün fotocərəyanın temperatur asılılığının 

formasının dəyişməsi faktı da kristalın qadağan 

olunmuş zonasında r- rekombinasiya və α- tutma 

mərkəzlərinin konsentrasiyasının dəyişməsi ilə bağlı-

dır. 

Müxtəlif faizli nadir torppaq elementləri ilə aş-

qarlanmış TlInSe2 kristallarında aparılan tədqiqatlar-

dan aydın olmuşdur ki, γ-şüalanma zamanı kristalda 

həm donor və həm də akseptor tipli radiasiya defekt-

ləri yaranır, lakin donor səviyyələr üstünlük təşkil et-

diyindən p-tip TlInSe2 kristallarında kompensə də-

rəcəsi artır. 

TlInSe2 kristalının müxtəlif dozalı γ-kvantlar və 

sürətli elektron seli ilə şüalandırılması onun kinetik 

parametrlərinə müxtəlif cür təsir göstərir. Bu təsir 

şüalanma nəticəsində TlInSe2 kristalında həm donor, 

həm də akseptor tipli nöqtəvi radiasiya defektlərinin 

yaranması ilə əlaqədardır [3]. Bu defektlər kristal qə-

fəsdə indium atomlarının vakansiyaları və düyünlər-

arası selen atomları ilə bağlı nöqtəvi Frenkel defekt-

ləridir.  TlInSe2 kristallarında şüalanmaya qədər məx-

susi defektlərin klasterləri mövcuddur və bu klaster-

lər hesabına kristal daxilində lokal elektrik sahələri 

təsir göstərir. Kiçik şüalanma dozalarında yaranan 

nöqtəvi defektlər kristal daxilində miqrasiya edərək 

iriölçülü qeyri-bircinslilik yaradır. Təbii ki, yürüklü-

yü kifayət qədər yüksək olan donor tipli nöqtəvi de-

fektlər kristal daxilində daha effektli və intensiv miq-

rasiya edir. Çox güman ki, γ-şüalandırılmış kristallar-

da müxtəlif nizamsızlıqların ətrafında donor tipli ra-

diasiya defektlərinin toplanması da məhz bu deyilən-

lərlə əlaqədardır. Nisbətən alçaq dozalı γ-şüalanmada 

radiasiya defektlərinin bir yerə toplanması "doymadı-

ğından", fəzaca qeyri-bircinslik xassəsi, özünü daha 

çox göstərir. Şüalanma dozasının müəyyən Dγ- sər-

həd qiumətində radiasiya defektlərinin bir yerə yığıl-

ması doyur və γ-şüalanmanın yaratdığı radiasiya de-

fektləri nümunənin həcmində müntəzəm paylanır. Bu 

hadisə həm də γ-kvantların yarımkeçiricilərə yüksək 

nüfuzetmə qabiliyyəti ilə əlaqədardır. 

       Laylı quruluşa malik TlInSe2 kristalının istilikke-

çirməsi 80-600 K temperatur intervalında həm laylar 

istiqamətində, həm də laylara perpendikulyar istiqa-

mətdə paralelopiped formalı nümunələrdə stasionar 

metodla tədqiq olunmuşdur. Laylar istiqamətində isti-

likkeçirmə əmsalının temperatur asılılığı üçün alınan 

nəticələr 1-ci şəkildə verilmişdir. İstilikkeçirmə əmsa-

lının belə temperatur asılılığı istilik enerjisinin daşın-

masında tədqiq olunan kristalda temperaturdan asılı 

olaraq üçfononlu səpilmə prosesini təsdiq edir [4, 5]. 

Alınmış təcrübi nəticələr təhlil olunaraq TlInSe2 

kristalı üçün uyğun parametrlər hesablanmışdır. 
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Şəkil 1. TlInSe2 bərk məhlul kristalında (1 – laylara 

 paralel; 2– laylara perpendikulyar istiqamətdə) 

 istilikkeçirmə əmsalının temperatur asılılığı. 

Məlumdur ki, [5] kristal sürətli zərrəciklərlə: 

elektronlarla, neytronlarla, γ-kvantlarla şüalandıqda 

kristalda müxtəlif təbiətli defektlər yaranır və bu de-
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fektlər kristalın istilikkeçirmə əmsalının və digər para-

metrlərinin dəyişməsinə səbəb olur. Neytron elektrik 

cəhətdən yüksüz olduğundan kristalda yüklü hissəcik-

lərlə qarşılıqlı təsirdə olmur, yalnız nüvədən səpilir. 

Sürətli neytronlarla nüvə bombardman edildikdə  ney-

tronun tutulması baş vermir və neytron sadəcə səpilir. 

Zəif sürətə malik neytron isə nüvə tərəfindən tutulur 

və nüvə γ-şüaları buraxaraq kütlə ədədi fərqli olan izo-

topa çevrilir. γ -kvantlarla şüalanma kristal qəfəsin qu-

ruluşunda müxtəlif tipli çatışmamazlıq (dəyişikliklər): 

vakansiya, düyünlərarası atomlar, struktur dəyişiklik-

lər oblastı və s. əmələ gəlir və kristalda Frenkel defek-

ti yaranır. Kristal γ -şüaları və rentgen şüaları ilə şüa-

landıqda kristal daxilində ionlaşma və elektron həyə-

canlaşması baş verir və maddənin daxilində sürətli 

elektronlar yaranır. Bu zaman elektronun yaranmasına 

sərf olunan enerji sonrakı ionlaşmaya sərf olunur. Bəzi 

hallarda elektronun elastiki toqquşması zamanı ato-

mun yerdəyişməsi baş verir və nəticədə kristalda mü-

əyyən fluktasiyalar yaranır. Beləliklə, γ-kvantlarla şüa-

lanma zamanı neytron şüalanmasından fərqli olaraq 

əvvəlcə kristalda ilkin ionlaşma yaranır, sonra isə 

strukturda atomun yerdəyişməsi baş verir.Kristal qəfə-

sin nöqtəvi defektləri kristalın düyün nöqtələrində lo-

kallaşmış müxtəlif aşqarlar, izotop və boş yerlərdir 

[6]. 

Düyünlər arasında yerləşən atomlar isə nöqtəvi 

defektlər rolunu oynayır. Sadə nöqtəvi defektlər izotop 

defektlərdir və əvəzedici element atomu öz kütləsi ilə 

əsas atomdan fərqlənir. Kristalda belə defektlər izo-

toplar adlanır. Müəyyən atom faizli Dy və Eu lantano-

id atomları öz analoji kimyəvi xassələrinə görə belə 

defektlərdir. Birləşməyə əlavə olunan  bu element 

atomları kənar atomlar olduğundan, kristalın elastiklik 

xassələri dəyişir. Bu isə istilikkeçirmənin mexanizmi-

nə təsir göstərir. 

Şəkil 2-də şüalanmamış və 50kQrey və 

100kQrey γ-kvantlarla şüalanmış TlInSe2 bərk məhlul 

kristalı üçün istilikkeçirmə əmsalının temperatur ası-

lılıqları göstərilib. Şəkildən görünür ki, γ-kvantlarla 

şüalanma TlInSe2 bərk məhlul kristalının istilikkeçir-

mə əmsalının temperatur asılılığının xarakterinə və 

onun ədədi qiymətinə təsir edir.  Müəyyən müddətdən 

sonra şüalanmış nümunənin istilik keçirməsi tədricən 

öz ilkin halına qayıdır.  

Nöqtəvi defektlər fononların əlavə səpilməsini 

yaratdığından, uyğun olaraq kristalın istilik keçirməsi 

temperatur artdıqca azalır. Müşahidə olunan təcrübi 

faktlar nəzəri mülahizələrlə [7, 8] yaxşı uyğunlaşır. 
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Şəkil 2. TlInSe2 bərk məhlul kristalı üçün istilikkeçir- 

             mə əmsalının temperatur asılılıqları.  

             1 – şüalanmamış, 2 – 50 kQrey γ-kvantlarla  

             şüalanmış, 3 – şüalanmadan 240 saat sonra,  

            4 – 100 kQrey γ-kvantlarla şüalanmış. 

 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, AIIIBV, 

AIIIBIIIC2
VI tipli birləşmələr γ-kvantlarla şüalanmaya 

həssasdır və onların  bir sıra fiziki xassələrini bu yolla 

idarə etmək olar. 

 

NƏTİCƏ 

 

Müəyyən olunmuşdur ki, laylı və zəncirvari qu-

ruluşa malik bərk məhlul kristallarının termoelektrik 

xassələri kristal qəfəsin periodikliyini pozan, atomla-

rın yerləşməsində lokal dəyişmələr yaradan defektlərin 

konsentrasiyasından kəskin asılıdır. TlInSe2 kristalı γ-

kvantlarla şüalandırıldıqda məxsusi defektlərin miqra-

siyasının aktivləşməsi nəticəsində radiasiya-stimullaş-

dırıcı proseslər baş verir. Bu proseslərin idarə olunma-

sı kristalların elektrik parametrlərini məqsədyönlü şə-

kildə dəyişməyə imkan verir. TlInSe2  kristalının γ-

kvatlarla şüalanması maddənin istilikkeçirməsinin 

həm ədədi qiymətinə, həm də onun temperatur asılılı-

ğına kəskin təsir edir. İstilikkeçirmədə aşağı tempera-

turlarda akustik, nisbətən yuxarı temperaturlarda optik 

fononlar iştirak edir. 
 

________________________________ 
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N.A. Verdiyeva 

THE FORMATION OF DEFECTS IN CRYSTALS OF AIIIBIIIC2
VI TYPE AND THE EFFECT OF 

THESE DEFECTS ON THE THERMAL CONDUCTIVITY OF CRYSTAL TlInSe2 

From literature, the electrical, photoelectric, optical, and dielectric properties of solid crystal crystals, which are layered 

and chained, depend heavily on the concentration of defects that break the periodicity of the crystal cage and create local 

changes in the atoms' location. AIIIBV, AIIIBIIIC2
VI it is evident from the study of the electrophysical properties of solid crystal 

crystals that are included in the class of compounds, and the electrical, photoelectric, optical, and dielectric properties of the 

solid crystal crystals of the chain structure are sharply dependent on the concentration and distribution of defects that break 

the periodicity of the crystal cage and create local changes in the atoms' location. From this point of view, n-InSe and p-GaSe 

TlIsSe2 solid crystalline AIIIBV, AIIIBIIIC2
VI crystals are more practical in the compound-type compounds. It has been estab-

lished that when the crystal TlInSe2 is irradiated with cements, radiation-stimulating processes occur as a result of activation 

of migration of specific defects. 

Н.А. Вердиева 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ ТИПА AIII BIIIC2
VI И ВЛИЯНИЕ ЭТИХ 

ДЕФЕКТОВ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ КРИСТАЛЛА TlInSe2 

Известно, что электрические, фотоэлектрические, оптические и диэлектрические свойства кристаллов твердого 

раствора со слоистым и цепным строением, резко зависят от концентрации дефектов, нарушающих периодичность 

кристаллической решетки и создающих локальные изменения расположения атомов. Из исследования электрофизи-

ческих свойств кристаллов твердого раствора, входящих в класс соединений типа AIIIBV, AIIIBIIIC2
VI, видно, что элек-

трические, фотоэлектрические, оптические и диэлектрические свойства кристаллов твердого раствора, имеющих 

слоистое и цепное строение, резко зависят от концентрации и распределения дефектов, нарушающих периодичность 

кристаллической решетки и создающих локальные изменения расположения атомов. С этой точки зрения твердые 

кристаллы раствора n-InSe и p-GaSe/TlIsSe2, являются более практически важными соединениями в соединениях со 

сложной структурой, типа AIIIBV и AIIIBIIIC2
VI. Установлено, что при облучении кристалла TlSe2 γ-квантами проис-

ходят радиационно-стимулирующие процессы в результате активации миграции специфических дефектов. 

Qəbul olunma tarixi: 14.07.2022 
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TlInTe2 və TlInTe2-Te KRİSTALLARININ   MÜXTƏLİF ŞÜALANMA 

DOZALARINDA XÜSUSİ ELEKTRİK KEÇİRİCİLİYİNİN TEMPERATUR 

ASILILIĞININ TƏDQİQİ 

K.H. XƏLİLOVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu 

AZ 1143, Bakı şəh.,H.Cavid pr., 131 
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Müxtəlif şüalanma dozalarında (1 ÷250 Mrad) TlInTe2 və TlInTe2-Te kristallarının xüsusi elektrik keçiriciliyinin anizo-

tropiyasının temperatur asılılığı tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, γ-kvantların təsiri nəticəsində TlInTe2-Te kristalla-

rında anion və kation tipli defektlərin və onların miqrasiyası nəticəsində  aşqar  və kation atomlarının iştirakı ilə  komplekslərin 

yaranması keçiriciliyin anizotropiyasını artırır. Şüalanmanın yüksək dozalarında isə komplekslərin dissosiasiyası nəticəsində 

nöqtəvi defektlərin konsentrasiyası artır  və keçiriciliyin anizotropiyasının azalması müşahidə olunur. 

Açar sözlər: monokristal, elektrik keçiriciliyinin anizotropiyası, elektrikkeçiriciliyi,  ion keçiriciliyi 

UOT: 54. 546.683+546.681+546.24 

1. GİRİŞ

TlInTe2 kristalları TlSe quruluş tipində (I4/mcm) 

kristallaşır və aşağıda göstərilən parametrlərə malikdir: 

a=8,494Å; c=7,181Å; c/a=0,845; Z=4; d=7,36q/sm3. 

TlInTe2  kristalında kimyəvi əlaqə ion-kovalent xarakterlidir 

[1]. Tl-un çox saylı birləşmələrində [2-3] ion keçiriciliyi 

aşkar edilmişdir. Qeyd olunan xüsusiyyətləri özündə 

birləşdirən materiallardan biri də A3B3C2
6 (A-Tl;                

B-Ga,In; C-S,Se,Te) qrup birləşmələrinə daxil olan 

TlInTe2 birləşməsidir. TlSe quruluş tipində kristallaşan 

A3B3C2
6 kristalları defektli kristallardır, onlarda defekt-

lərin qatılığı ~ 1018-1020 sm-3 təşkil edir [4]. In–ionları 

c-kristallik oxuna nəzərən dartılan In-Te zənciri yara-

dırlar. Bu zəncirlər birvalentli -Tl ilə əlaqələnir. Birva-

lentli Tl ionları isə Te atomlarının tetraedrik əhatəsində 

yerləşir. TlInTe2 kristalının quruluşunda yaranan  ani-

zotropluq onun fiziki xassələrinin kristallik oxa nəzərən 

kəskin dəyişməsinə səbəb olur. [5] işində TlInTe2 kris-

talında keçiriciliyin anizotropiyası araşdırılmış və mü-

əyyən edilmişdir ki, keçiricilik sıçrayışlı xarakterə ma-

likdir və lokal energetik səviyyələrin sıxlığı ilə müəy-

yən edilir. [6-7] işlərində göstərilənləri nəzərə almaqla 

demək olar ki, anizotrop xüsusiyyətə malik kristalların, 

o cümlədən TlInTe2 kristalının keçiriciliyi  qəfəsin qu-

ruluşundan, tərkib komponentləri arasında mövcud 

olan kimyəvi rabitənin növündən  və kristallik qəfəsin 

nizamsızlıq dərəcəsindən (ionların dayanıqlığından) 

asılıdır.  

Təqdim edilən məqalədə TlInTe2 kristalında keçi-

riciliyin anizotropiyasına aşqar atomların və γ-kvant-

ların təsirinin 100-300 K temperatur intervalında araş-

dırılmasından alınan nəticələr verilmişdir. 

2. NÜMUNƏNİN ALINMASI VƏ TƏCRÜBƏNİN

APARILMA  METODİKASI 

TlInTe2-Te sisteminin tədqiqi üçün 1,0-10,0 аt.% 

Te tərkibli  xəlitələr sintez edilmişdir. Xəlitələr, təmiz-

lik dərəcəsi 99,999 % olan  komponentlərdən istifadə 

etməklə 102 Pа təzyiqə qədər havasızlaşdırılmış kvars 

ampulalarda birbaşa sintez üsulundan istifadə etməklə 

hazırlanmış polikristallik TlInTe2 və təmizlik dərəcəsi 

99,999 % olan Te komponentindən elekrik sobasında 

əridilməklə alınmış və sonra üç həftə ərzində 200±5°C 

temperaturda dəmə qoyulmuşdur. Həm TlInTe2 birləş-

məsinin, həm də 4,0 at.% Te həll olmuş TlInTe2-Te tər-

kibli birləşmə nümunələri  kristalloqrafik oxlar üzrə uy-

ğun olaraq aşağıdakı xüsusi müqavimətə malik olmuş-

lar: ρ║=795 Omsm; ρ┴77350 Omsm və ρ║=1,6 Omsm; 

ρ┴=1645 Omsm. Xəlitələrdə fazaların tarazlıq halının 

yaranması  rentgenfaza və mikroquruluş analizləri vasi-

təsi ilə müəyyən edilmişdir. TlInTe2-Te tərkibli xəlitə-

lər, differensial termik (DTA), rentgenfaz (RFA) və 

mikroquruluş (MQA) analizləri vasitəsilə tədqiq edil-

miş və sistemin hal diaqramı qurulmuşdur. TlInTe2 bir-

ləşməsi əsasında tellurun 700oC temperaturunda 

~8,0ат.%, otaq temperaturunda isə 5,0 аt.% miqdarında 

həllolma oblastı müəyyən edilmişdir. Cilalanmış nü-

munələr üzərində mikroquruluş analizi aparılmış və  

alınmış nəticələrə görə 1,0-5,0 at.%  Te tərkibli xəlitələr 

bircinsli olmaqla  TlInTe2 birləşməsi əsasında bərk 

məhlul oblastına aiddirlər.  

TlInTe2-Te sistemi xəlitələrinin rentgen difrakto-

qramlarının tədqiqi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 

bərk məhlul oblastından olan nümunələrin qəfəs para-

metrlərində TlInTe2 kristalları ilə müqayisədə    

(a=8,494Å, c = 7,181 Å) cüzi dəyişmə müşahidə edilir. 

Tərkibində 4,0 at.% Te olan bərk məhlul polikristalla-

rından  çəkilmiş toz difraktoqrama əsasən  qəfəs para-

metrləri  aşağıdakı kimidir: a = 8,4850Å, c = 7,1924Å. 

Göründüyü kimi, elementar qəfəsin a-parametri-

nin kiçilməsi,  c-parametrinin isə cüzi böyüməsi müşa-

hidə olunur.  

Nümunələrə kontaktlar gümüş pastası vasitəsilə 

qoyulmuşdur. Hazırlanmış nümunələr Co60–qurğusun-

da 0-250 Mrad dozalarında şüalandırılmışdır. Onların 

elektrikkeçiriciliyi 100-300 K temperatur  və 0-5 V gər-

ginlik intervalında [8] işində göstərilən metodika əsa-

sında tədqiq edilmişdir. 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ

Şəkil 1-də TlInTe2 kristalının müxtəlif şüalanma 

dozalarında (1÷250 Mrad) müxtəlif kristalloqrafik  isti-

qamətlərdə xüsusi elektrik keçiriciliyinin temperatur 
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asılılığı göstərilmişdir. Şəkil 1a-dan görünür ki, kristala 

tətbiq edilən elektrik sahə intensivliyi c-oxuna paralel 

olduqda (E‖C) şüalanmadan əvvəl (1-əy.) lgσ~f(1/T) 

asılılığı 160-220 K intervalında dəyişmir, yüksək tem-

peratur oblastında isə artma müşahidə olunur. 

TlInTe2 kristalını  D=1Mrad  γ-kvantlarla şüalan-

dırdıqda keçiricilik artır (2-əy.). Aşağı və yüksək tem-

peratur oblastında əyrinin meyli dəyişmir. Şüalanmanın 

10 və 50 Mrad dozalarında  da (2 və 3 əy.)  demək olar 

ki, 1-əyrisinin xarakteri saxlanılır. D=50 Mrad şüalan-

ma dozasında isə keçiricilik kəskin  azalır (4 əy.). Son-

rakı şüalanma dozasında (5-əy.,250 Mrad) keçiriciliyin 

yenidən kəskin artması müşahidə olunur. Alınan nəti-

cələr göstərir ki,  γ-kvantlarla şüalanma zamanı kristal-

da kation və anion tipli defektlər yaranır. Şüalanmanın 

ilkin dozalarında yaranan Frenkel tipli defektlərin kon-

sentrasiyası struktur defektlərin konsentrasiyasından az 

olduğundan, akseptor tipli defektlər üstünlük təşkil 

edir. Bu səbəbdən şüalanmanın 1-10 Mrad dozalarında 

TlInTe2 kristalında keçiricilik artır. Şüalanmanın 

50Mrad dozasında isə donor tipli defektlərin konsentra-

siyası, yəni donor tipli defektlər üstünlük təşkil etdiyin- 

dən keçiricilik azalır (4-əy.). 250 Mrad şüalanma doza-

sında keçiricilik ilkin nümunəyə nəzərən (1-əy.) yeni-

dən artır. Alınan nəticələrin xarakterik cəhəti ondan 

ibarətdir ki, şüalanma zamanı yaranan radiasiya defekt-

lərinin təbiəti struktur defekt təbiətli olduğundan onla-

rın ancaq konsentrasiyası dəyişir, energetik səviyyələ-

rin aktivləşmə enerjisi isə dəyişmir. 

Şəkil 1b-dən görünür ki, c-kristal oxuna perpen-

dikulyar istiqamətdə lgσ┴~f(1/T) asılılığında əyrilərin 

xarakteri nisbətən dəyişir. Belə ki, 1 Mrad dozada ke-

çiricilik qismən azalır və aşağı temperatur oblastında 

iki dayaz donor tipli (0,09 və 0,17eV)  səviyyə yaranır. 

D=10 Mrad şüalanma dozasında keçiricilik 1-əyriyə 

nəzərən artır . Şüalanmanın 50 Mrad dozasında (4-əy.) 

keçiriciliyin kəskin azalması müşahidə olunur və 

lgσ┴~f(1/T) asılılığının xarakteri 1-əyriyə nəzərən 

kəskin dəyişir. Aşağı və yüksək temperatur oblastından 

təyin  olunan aktivləşmə enerjisi uyğun olaraq, 0, 30 və 

0, 10 eV olmuşdur. D=250 Mrad dozada isə, keçiricilik 

artsa da, 1-əyriyə nisbətən kiçik olur və   lgσ┴~f(1/T) 

asılılığın xarakteri 1- əyrisinə tam uyğun olur. 

Şəkil 1. TlInTe2  (a, b)  kristallarında müxtəlif  kristalloqrafik  istiqamətlərdə çəkilmiş xüsusi elektrik keçiriciliyinin  

 temperatur asılılıqları: a-zəncir müstəvisinə paralel; b-zəncir müstəvisinə perpendikulyar.  

Şəkil 2. TlInTe2+4%Te  (a, b)  kristallarında müxtəlif  kristalloqrafik  istiqamətlərdə çəkilmiş xüsusi elektrik 

 keçiriciliyinin  temperatur asılılıqları: a-zəncir müstəvisinə paralel; b-zəncir müstəvisinə perpendikulyar.  
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Şəkil 2-də TlInTe2+4%Te kristalının müxtəlif 

şüalanma dozalarında (1÷250 Mrad) xüsusi elektrik ke-

çiriciliyinin temperatur asılılığı verilmişdir. TlInTe2  

kristalında Te atomunun artıqlığı lgσ ~ f(1/T) asılılığın-

da müşahidə olunan iki hissə əyrinin  xarakterini dəyiş-

dirmir, ancaq keçiriciliyin qiyməti qismən artır.                     

lgσǁ ~ f(1/T) istiqamətdə 1 Mrad şüalanma dozasından 

sonra keçiricilik kəskin artır (2-əyri) və aktivləşmə 

enerjisi 0,14 eV olan akseptor tipli energetik səviyyə 

müşahidə olunur.Dozanın D=10 Mrad qiymətində isə 

lgσǁ ~ f(1/T) asılılıq 1-əyrisinə uyğun olur.  Şüalanma 

dozasının D=50 Mrad qiymətində keçiriciliyin kəskin 

azalması aktivləşmə enerjisi 0,30 eV olan donor tipli 

səviyyənin  yaranması nəticəsində baş verir. Şüalanma-

nın sonrakı artımı zamanı, şəkil 1a-da (5-əy.) olduğu 

kimi, keçiriciliyin kəskin artması müşahidə olunur.   

   

 

 

Şəkil 3. Müxtəlif şüalanma dozalarında (1÷250 Mrad) TlInTe2  (a) və TlInTe2-Te (b) kristallarının xüsusi elektrik  

             keçiriciliyinin anizotropiyasının temperatur asılılığı göstərilmişdir.  

           

Şəkil 3-də müxtəlif dozalarda şüalandırılmış  

TlInTe2 və TlInTe2-Te  kristallarında xüsusi elektrik 

keçiriciliyinin anizotropiyasının temperatur asılılığı 

göstərilmişdir.  

     Şəkil 3a-dan görünür ki, lgσ‖/lgσ┴ ~f(1/T) asılılığı 

eksponensial xarakter daşıyır (1-əy.). D=1 Mrad doza-

da şüalanma zamanı (2-əy.) dəyişir. Belə ki, 160- 220K 

intervalında temperaturun azalması ilə  lgσǁ/lgσ┴- nin 

kəskin artması, 200-300 K intervalında temperaturun 

artması ilə artma müşahidə olunur, 160-200 K interva-

lında isə dəyişmir. Şüalanma dozasının sonrakı artımı 

zamanı keçiriciliyin anizotropiyasının artması müşahi-

də olunur (3 və 4 əy.). D = 250 Mrad şüalanma doza-

sında lgσǁ/lgσ┴ nisbəti vahidə yaxınlaşır, yəni sistemin 

anizotropiyası kəskin azalır (5-əy.). Şəkil 3 b-dən görü-

nür ki, Te atomunun artıqlığı sistemin keçiriciliyinin 

anizotropiyasının azalmasına səbəb olur və  

lgσǁ/lgσ┴~f(1/T) asılılığının xarakteri kəskin dəyişir. 

Şüalanma dozasının 1-10 Mrad qiymətlərində sistemin 

anizotropiyası artır, D=50 Mrad qiymətində kəskin aza-

lır. Şüalanma dozasının D=250 Mrad qiymətində isə, 

keçiriciliyin anizotropiyasının yenidən azalması müşa-

hidə olunur. 

        Beləliklə, γ-kvantların, o cümlədən Te atomunun 

artıqlığı TlInTe2-Te kristallarında keçiriciliyin anizo-

tropiyasını məqsədyönlü idarə etməyə imkan verir. 

Şüalanmanın təsiri nəticəsində anion və kation tipli 

defektlərin  və onların miqrasiyası nəticəsində  aşqar  və 

kation atomlarının iştirakı ilə  komplekslərin yaranması 

müşahidə olunur. Şüalanmanın yüksək dozalarında isə, 

komplekslərin dissosiasiyası nəticəsində nöqtəvi de-

fektlərin konsentrasiyası artır  və keçiriciliyin anizotro-

piyasının azalması müşahidə olunur.

__________________________ 
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K.H.Khalilova 

STUDY OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE SPECIFIC ELECTRICAL 

CONDUCTIVITY OF TlInTe2 AND TlInTe2-Te CRYSTALS UNDER DIFFERENT IRRADIATION 

DOSES 

The temperature dependence of the anisotropy of the specific electrical conductivity of TlInTe2 and TlInTe2-Te crystals 

was studied at various irradiation doses (1 ÷ 250 Mrad). It has been determined that the formation of anionic and cationic 

defects in TlInTe2-Te crystals as a result of the action of γ-rays and the formation of complexes involving additive atoms and 

cations as a result of their migration increases the anisotropy of conductivity. . At high irradiation doses, as a result of the 

dissociation of complexes, the concentration of point defects increases and the conductivity anisotropy decreases. 

K.Г. Xалилова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КРИСТАЛЛОВ TlInTe2 и TlInTe2-Te ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ 

ОБЛУЧЕНИЯ 

Исследована температурная зависимость анизотропии удельной электропроводности кристаллов TlInTe2 и 

TlInTe2-Te при различных дозах облучения (1 ÷ 250 Мрад). Определено, что образование дефектов анионного и ка-

тионного типа в кристаллах TlInTe2-Te в результате воздействия γ-квантов и образование комплексов с участием 

атомов добавок и катионов в результате их миграции увеличивает анизотропию проводимости. . При больших дозах 

облучения в результате диссоциации комплексов увеличивается концентрация точечных дефектов и уменьшается 

анизотропия проводимости. 
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ARTİFİKİ NEURAL ŞƏBƏKƏ TEKNİKASI VASİTƏSİLƏ TƏK TOP KVARK İLƏ 

BİRLİKDƏ HİQQS BOZONUN YARANMASININ TƏDQİQİ 

 

NAZİM A. HÜSEYNOV 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu, 

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

nazim.huseynov@cern.ch 
 

Böyük Adron Kollayderinin (BAK, Cenevrə) dörd fərqli kanalında Hiqqs bozonunun yaranması müşahidə olunmuşdur. 

Hiqqs bozonunun tək üst kvarkla birlikdə yaranması haqqında eksperimental məlumatlar mövcud deyil. Tək-üst kanalın tədqiqi 

ilk dəfə top kvarkın Hiqqs bozonu ilə qarşılıqlı təsir sabitinin kompleks fazasını təyin etməyə imkan yaradacaqdır. Tədqiqat 

işində “çox dəyişənli analiz metodu”ndan istifadə edərək, Hiqqs bozonunun tək top kvarkla birlikdə yaranma imkanları araş-

dırılmış və standart metodun üstünlükləri göstərilmişdir. Siqnal seçimi və fon hadisələrinin kənarlaşdırılması üçün əsas meyar-

lar göstərilməklə Böyük Adron Kollayderində toplanmış statistik məlumatlar Standart Modelin proqnozu ilə müqayisədə top 

kvarkın Hiqqs bozonu ilə qarşılıqlı təsir sabitinin əks işarəyə malik olduğu modeli aşkar və yaxud istisna etməyə imkan verir. 

 

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

şəbəkələri.  

PACS: 12.60.-i 

 

1. GİRİŞ 

 
2012-ci ildə ATLAS və CMS təcrübələrində 

Hiqqs bozonunun tapılması [1, 2] ilə Standart Modelin 

(SM) qurulması tamamlanmiş hesab olunur. Son illər 

elementar zərrəciklər fizikasında aparılan təcrübələr 

əsasən iki problemin həllinə yönəlmişdir. Birinci prob-

lem SM-in parametrlərinin dəqiq ölçülməsi, ikincisi 

SM-in proqnozlarından kənarda olan hadisələrin izah 

edildiyi “yeni fizikanın” axtarışıdır. Xüsusi maraq do-

ğuran məqam SM-in iki ən ağır hissəciyi olan Hiqqs 

bozonunun (H) və top kvarkın (t) xassələrinin bu za-

mana qədər yüksək dəqiqliklə öyrənilməməsidir. H və 

t [3] arasında qarşılıqlı təsirin gücü kompleks Yukava 

qarşılıqlı təsir sabiti yt ilə müəyyən edilir. Yukava 

qarşılıqlı təsir sabiti SM-də (1) ifadəsi ilə təyin olunur. 

 

𝑦𝑡 ∨ 𝑚 𝑡 𝜐⁄ ,                              (1) 

Burada υ Hiqqs sahəsinin vakuumda ehtimal qiyməti-

dir. 𝑦𝑡-nin mütləq qiyməti təcrübi olaraq baş verən 

pp→ ttH yaranması [4, 5] üzrə müəyyən olunmuş, 

yaxud H → γγ parçalanma reaksiyasından ölçülmüşdür. 

Mürəkkəb fazada Yukava qarşılıqlı təsir sabiti hələ də 

məlum deyil, lakin tək top kvarkla uyğun Hiqqs bozo-

nunun yaranma reaksiyasından pp → tH ölçülməsi 

mümkündür. İlk dəfə F. Maltoni tərəfindən pp → tH 

prosesinin öyrənilməsinin vacibliyi qeyd edilmiş və 

verilmiş proses ətrafında nəzəri təhlillər aparılmışdır 

[6-10]. Şəkil 1-də birinci tərtib həyəcanlanma nəzəriy-

yəsində pp → tH prosesinin diaqramları göstərilmişdir. 

Hiqqs bozonu ttH və WWH prosesinin təpə nöqtələrin-

də yaranır və göstərilən proseslərdən yalnız birincisi 

Yukava qarşılıqlı təsirinə uyğundur. SM-də iki diaqra-

mın kompleks fazaları əks işarəlidirlər və həmin işa-

rələr ümumi reaksiyanın en kəsiyini azaldan inter-

ferensiyaya gətirib çıxarır [7].  
 

 
Şəkil 1. pp → tH prosesi üçün Feynman diaqramları. 

 

Eyni zamanda, 𝑦𝑡 işarəsinin dəyişdirilməsi (faza 

dəyişikliyi 180°) iki əlavənin konstruktiv interfersiya-

sına gətirib çıxarır və reaksiyanın en kəsiyini 74 fb-dan 

848 fb qədər artırır [11]. 𝑦𝑡  fazasının tərsinə çevrildiyi 

model “Tərsinə çevrilmiş top birləşmə” (“Inverted Top 

Coupling”), ITC adlandırılır. Beləliklə, pp → tH pro-

sesinin reaksiya en kəsiyinin ölçülməsi Yukava birləş-

mə sabitinin işarəsinə həssasdır, SM və ITC model-

lərinin proqnozlarını yoxlamağa imkan yaradır. 

2. BÖYÜK HADRON KOLLAYDERİNDƏ pp → 

tH PROSESİNİN TƏDQİQİ 

 

Proton-proton toqquşmalarında Hiqqs bozonunun 

yaranması üçün əsas kanallar (en kəsiyinin azalmasına 

görə) gluon toqquşmaları gg → H, vektor bozon bir-

ləşməsi VV → H (burada V, W- və ya Z-bozondur), vek-

tor bozonu ilə birlikdə yaranma pp → VH və top kvark 

cütü ilə birlikdə yaranmanı pp → ttH qeyd etmək olar. 
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Sadalanan yaranma kanallarının hamısı Böyük Adron 

Kollayderində (LHC) müşahidə edilmişdir. Tək top 

kvark pp → tH ilə birlikdə beşinci ən böyük yaranma 

kanalı hələ ki, müşahidə edilməmişdir. BAK-nin 

ATLAS və CMS eksperimental təcrübələrində (hər bir 

təcrübə üçün)140 fb-1 inteqrasiya olunmuş parlaqlığa 

uyğun statistik məlumatlar toplamışdır. SM çərçivəsin-

də statistik məlumatlar ≈10.000 siqnal hadisəsinə 

(pp→ tH reaksiyalarına) uyğundur. Bununla belə, 

BHK-də eksperimental təcrübənin şərtləri verilmiş siq-

nalın yalnız kiçik bir hissəsini qeyd etməyə imkan ve-

rir. Təsadüfi proseslərin tədqiqində əsas problem BHK-

da son dərəcə yüksək fon səviyyəsinin olması ilə bağ-

lıdır. 13 TeV enerjidə qeyri-elastik qarşılıqlı təsirin 

ümumi en kəsiyi ~70 mb [12, 13] təşkil edir ki, bu da 

pp → tH siqnalının qiymətindən 12 tərtib böyükdür.  

BAK-da b-kvarkın yaranması üçün daxili en kəsi-

yi qiyməti qeyri-elastik qarşılıqlı təsirin en kəsiyinin 

qiymətindən dörd tərtib kiçikdir [14, 15], buna baxma-

yaraq tH siqnalının qiymətindən səkkiz tərtib böyük-

dür. Ümumi şəkildə prosesin mexanizmi son halında b-

kvarkların mövcudluğunu xarakterizə edir. Son dərəcə 

yüksək fon səviyyəsinə görə pp → tH prosesini tədqiqi 

zamanı top kvarkın yarımleptona parçalanma rejimi       

t → bℓνℓ optimaldır, burada ℓ lepton kanalı boyunca 

parçalanan elektron, muon və ya tau leptondur. Bu şə-

kildə baş verən parçalanma hadisələri neytrino tərəfin-

dən daşınan və müəyyən dərəcədə çatışmayan eninə 

enerji və böyük eninə impulslu yüklü leptonun olması 

ilə xarakterizə olunur. Fon səviyyəsini azaltmaqla top 

kvarkın adron kanalı vasitəsilə parçalanmasını və 

Hiqqs bozonunun parçalanması ilə leptonlar və ya fo-

ton cütlərinin əmələ gəldiyi hadisələri seçməyə nail ol-

maq mümkündür. Bununla belə, Hiqqs bozonunun lep-

ton və ya foton kanalı boyunca parçalanma ehtimalları-

nın aşağı olması səbəbindən bu cür hadisələrin statis-

tikası kiçikdir.  

Yarımlepton parçalanma rejimində siqnal seçər-

kən əsas fon prosesi top kvark və antikvark cütünün ya-

ranmasıdır. pp → tt prosesinin 13 TeV enerjidə en kə-

siyi 800 pb [16,17] təşkil edir. En kəsiyinin verilmiş 

qiyməti siqnal üçün dörd tərtib böyükdür. Növbəti ən 

mühüm fonlar pp → ttH və pp → tZ [18, 19] proseslə-

ridir ki, bu zaman hər bir prosesin en kəsiyi siqnalı bö-

yüklük sırasına görə üstələyir. Top kvarkın yarımlepton 

parçalanmasından istifadə etməklə ümumi fon siqnalı 

bir neçə tərtib böyüyür. Əlavə seçim imkanları siqnal-

fon nisbətini müəyyən qədər yüksəldir. Bununla belə, 

Standart Model tərəfindən proqnozlaşdırılan siqnalın 

yalnız fon səviyyəsini az miqdarda keçərək formalaş-

ması mümkündür. Fonun statistik fluktuasiyaları √𝐵 (B 

fon hadisələrinin sayı) olduğunu nəzərə alsaq siqnal 

seçiminin keyfiyyət  əhəmiyyətlilik  qiymətini                  

𝑍 = 𝑆 √𝐵⁄  ifadəsi ilə xarakterizə etmək olar. Burada S-

seçilmiş siqnal hadisələrinin sayıdır. Daha dəqiq siqna-

lın müəyyən olunması üçün Z > 5 böyük qiymətlər 

qəbul edilir. CMS [20-22] və ATLAS təcrübələrində 

[23] pp → tH reaksiyası geniş tədqiq edilmişdir. [20-

21] ədəbiyyatlarında inteqral parlaqlığı 36 f-1 olan və

kiçik statistik məlumatlardan istifadə edilmişdir. [22-

23] ədəbiyyatlarının nəticələri leptonlar və ya fotonlar-

la Hiqqs bozonunun parçalanması ilə məhdudlaşmış, 

nəticədə yalnız çox az sayda pp → tH hadisələri seçil-

mişdir. [20-23]-də istifadə edilən aşağı statistik göstə-

ricilər Standart Model tərəfindən proqnozlaşdırılan siq-

nalı aşkarlamağa və ƏTQ modelinin siqnalını istisna 

etməyə imkan yaratmır. 

Təqdim olunan işdə ATLAS və CMS təcrübələ-

rində bu zamana qədər toplanmış tam statistik məlu-

matlardan (140𝑓𝑏−1) istifadə etməklə pp → tH siqna-

lının aşkarlanması üçün riyazi modelləşdirmə üsulla-

rından istifadə edilmişdir. Siqnal SM və ƏTQ proqnoz-

larına, əsas fon prosesləri də daxil olmaqla modelləş-

dirilmişdir. Eksperimental qurğuların tam şəkildə mo-

delləşdirilməsi aparılmadan açıq mənbələrdə dərc 

olunan ATLAS və CMS-in xarakterik xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmışdır. 

3. RİYAZİ MODEL

Fon və siqnal hadisələri “MadGraph” generatoru-

nun MG5_aMC_v2.6.3.2 versiyasından istifadə etmək-

lə Monte Karlo (MC) metodu ilə simulyasiya edilmiş-

dir [24]. Hadisələr həyəcanlanma nəzəriyyəsinin birinci 

tərtibində modelləşdirilmişdir, lakin hər bir prosesin 

ümumi en kəsiyi növbəti tərtibdə hesablanmış dəyərə 

qədər normallaşdırılmışdır. Zərrəciklər dəstəsində par-

ton paylanması CT10 məlumat bazasından istifadə et-

məklə təsvir edilmişdir [25]. Parton “selinin” artması 

və adronlaşma prosesləri PYTHIA 8 paketindən is-

tifadə etməklə modelləşdirilmişdir [26]. Hiqqs bozon-

larının parçalanması bütün parçalanmanın 58%-ni təş-

kil edən fundamental H → bb rejimində, digər bütün 

zərrəciklər üçün SM-də mümkün olan bütün parça-

lanma modaları modelləşdirilmişdir. Hadisələrin təhlili 

zamanı yüklü leptonlar, neytrinolar və adron izləri nə-

zərə alınmışdır. Hadisə generatoru tərəfindən simulya-

siya edilmiş qiymətlərdən yüklü leptonların impuls 

vektorlarının qiymətləri kimi istifadə olunmuşdur. 

Anti-kt alqoritmindən istifadə etməklə simulyasiya 

edilmiş fotonlar və uzunömürlü adronlar yenidən qurul-

muşdur [27]. Alqoritm minimum eninə şırnaq impulsu 

𝑝𝑇
𝑚𝑖𝑛 = 20 𝐺𝑒𝑉 𝑐⁄ , şırnağın xarakterik eni R = 0.5 pa-

rametrləri ilə tətbiq edilmişdir. Neytrinolar psevdocəld-

liyi |η| < 4,5 şərtini ödəyən bütün şırnaqlardan istifadə 

edilməklə itən eninə impulslardan və psevdocəldliyi 

|η| < 2.7 şərtini ödəyən şırnaqlara daxil olmayan bütün 

yüklü leptonlardan istifadə etməklə yenidən qurulmuş-

dur. Şırnağın bərpa effektivliyi şəkil 2-də verilmişdir.  

Effektivlik adron şırnaqlarının yenidən qurulma-

sının mümkün olduğu, yaranan partonların nisbəti kimi 

müəyyən edilmişdir. Şırnaqla parton arasındakı bucaq 

məsafəsi 𝛥𝑅 = √𝛥𝜂2 + 𝛥𝜙2, 0.2-dən böyük olmama-

lıdır. pp → tt hadisələrindəki effektivliyi müəyyən et-

mək üçün ≤20 GeV/c eninə impulslu b-kvarklardan is-

tifadə edilmişdir. ATLAS və CMS qurğularının kalo-

rimetrik sistemlərində şırnağın bərpaolunma ehtimalı 

η = 4.5 psevdocəldlikdən yarıya qədər azalır. Şəkil 2-

də yaranan partonun enerjisinin müvafiq şırnağın for-

malaşma enerjisi ilə müqayisəsi göstərilmişdir. ATLAS 

[28] və CMS [29] təcrübələrində 50-100 GeV/c eninə 

impulslu şırnaqlar üçün pikin eni 10% enerji ayırdetmə 

qabiliyyəti ilə müqayisədə uyğunluq təşkil edir. CMS 

təcrübəsində ayırdetmə qabiliyyəti yenidən qurulmuş 

şırnaqların və “həqiqi” zərrəciklərdən ibarət şırnaqların 
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eninə impulslarının nisbətindən təyin olunmuşdur. 

Neytrinonun eninə impulsu bütün şırnaqların və yüklü 

leptonların ümumi eninə impulsuna əks vektor kimi ye-

nidən qurulmuşdur.  

 

 
Şəkil 2. a – Partonun psevdocəldiyinin funksiyası kimi adron şırnaqlarının bərpasının effektivliyi,  b – ın və onu yaradan  

             partonun enerjilərinin nisbəti. 

 

Şəkil 3-də neytrinonun eninə impulsu yenidən qu-

rulmuş və həqiqi qiymətlərinin müqayisəsi göstərilmiş-

dir. 

 
Şəkil 3. İtən eninə impuls 𝑝𝑇

𝑚𝑖𝑠𝑠 və neytrinonun həqiqi  

             (yaranan) eninə impulsunun nisbəti. 

 

Axın boyunca yönəldilmiş neytrino impulsunun 

komponentini (|𝑝𝑍
𝜈 |) müəyyən etmək üçün neytrino və 

aparıcı (ən yüksək enerjili) yüklü leptonun invariant 

kütləsi W-bozonunun nominal kütləsinə bərabərləşdi-

rilmişdir [30]. Göstərilmiş şərt |𝑝𝑍
𝜈 |-in iki fərqli qiymə-

tinə uyğun gəlir. Bu qeyri-müəyyənlik, neytrino, aparı-

cı lepton və b-kvark şırnaqlarından birinin invariant 

kütləsi (Mbℓν) top kvarkın kütləsinin orta qiymətinə mt 

ən yaxın olduğu hal həll yolu kimi seçilərək aradan qal-

dırılmışdır [30]. Modelləşdirmə mexanizmi göstərir ki, 

bu halda mövcud alqoritm 75% halda |𝑝𝑍
𝜈 | üçün düzgün 

həll yolu seçməyə imkan yaradır. Ədəbiyyatda, bir 

qayda olaraq, başqa alqoritmdən istifadə olunur və 

𝑝𝑍
𝜈 ∨-nun minimum qiyməti ilə həll olunur [31]. Seçil-

miş alqoritm yalnız 63% halda düzgün həll imkanları 

yaradır. Standart Modeldə və ƏTQ modelində pp → tH 

prosesləri yalnız ümumi en kəsiy ilə deyil, həm də ki-

nematik paylanmalarda fərqləndiyindən, hər iki model 

üçün ayrı-ayrı hadisələr çoxluqları yaradılmışdır. Bun-

dan əlavə, pp → tt, pp → ttbb, pp → ttH, pp → tZ, 

pp→ttZ fon prosesləri yaradılmışdır. pp → ttbb prosesi 

pp → tt əsas fon prosesi ilə bağlı həyəcanlanma nəzə-

riyyəsinin növbəti tərtib düzəlişidir. tt→bb hadisələri-

nin sayının vacibliyi növbəti bölmədə müzakirə oluna-

caqdır. pp → tt prosesinin en kəsiyi həyəcanlanma nə-

zəriyyəsinin ikinci tərtibində hesablanmış və yüngül 

kvarkları ilə top kvarkların yaranmasını əhatə etmişdir. 

Əlavə olaraq, birinci tərtibdə hesablanmış en kəsiyini 

iki dəfə artırmışdır. PYTHIA generatoru tərəfindən 

parton selinin simulyasiyasında cüt b-kvarkların yaran-

ması pp → ttbb, hadisələrinin ümumi sayına nəzərə 

çarpmaz dərəcədə təsir etmişdir. Simulyasiya edilmiş 

proseslərin en kəsikləri və yaradılan hadisələrin sayı 

cədvəl 1-də verilmişdir.  

                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Cədvəl 1.  

Simulyasiya edilmiş proseslərin en kəsikləri və yaradılan hadisələrin sayı. En kəsiklər parçalanma 

 kanallarının şaxələnməsi nəzərə alınmaqla verilmişdir. 

 
Proses tH (SM) tH (ƏTQ) tt ttbb ttH ttZ tZ 

En kəsik, 𝑓𝑏−1 10.8 97 306000 3600 72 23 18 

Hadisələrin sayı 20000 20000 410000 40000 37000 37000 20000 

 

 

H → bb, Z → bb, t → bℓν parçalanmalarının ehtimalları 

nəzərə alınmaqla en kəsikləri müəyyən edilmişdir. İki 

top kvarklı hadisələrdə, kvarklardan yalnız biri yarım-

lepton kanal boyunca parçalana bilər, digərinin isə 

bütün modalar üzrə parçalanması qadağan olunmuşdur. 

 

4. HADİSƏLƏRİN SEÇİLMƏSİ 

 

Yaradılan hadisələr, ilk növbədə, ATLAS və 

CMS təcrübələrinin eksperimental tələblərini təkrarla-

maq, siqnal/fon nisbətini yaxşılaşdırmaq və siqnalın 

əhəmiyyətinin optimallaşdırılması məqsədi ilə həyata 
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keçirilmişdir. Eksperimental qurğuların xüsusiyyətlə-

rinə uyğun gələn seçim şərtləri tətbiq edilmişdir. Digər 

halda, seçim meyarları 𝑆 √𝐵⁄  maksimum siqnal effek-

tivliliyinə çatana qədər dəyişdirilmişdir. 

4.1. Yüklü leptonlar və neytrinolar 

LHC-nin böyük parlaqlığı təcrübələrdə bütün ha-

disələrin yalnız kiçik bir hissəsini əlavə tədqiq üçün 

saxlamağa imkan verir. ATLAS və CMS təcrübələ-

rində hadisənin qeydə alınması üçün əsas şərtlərdən biri 

eninə impulsu 25-27 GeV/c-dən çox olan leptonun 

olmasıdır [32, 33]. Yaranan hadisələrdə verilmiş şərti 

nəzərə almaq üçün aparıcı leptonun 27 GeV/c-dən az 

olmayan 𝑝𝑇
𝑙𝑒𝑎𝑑  eninə impulsa malik olması lazımdır.

Leptonlar ATLAS və CMS detektorlarının muon sis-

temlərinə uyğun olan |η|< 2.7 psevdocəldlik aralığında 

seçilmişdir. Çoxlu leptonun yaranması ilə fonun azal-

dılması üçün 15 GeV/c-dən çox eninə impuluslu ikinci 

leptonu özündə ehtiva edən hadisə ləğv olunmuşdur. 

Bu meyar “yumşaq” leptonlar ilə hadisələri ağır adron-

ların parçalanmasından və Dalitz parçalanmasından qo-

rumağa imkan yaradır. W bozonunun lepton parçalan-

ma hadisələrində nəzərə alınmamış eninə impulsun 

xarakterik qiyməti 𝑝𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠MW/2 ≈ 40 GeV bərabərdir.

Eninə impuls ATLAS və CMS təcrübələrində 15-

20GeV enerjilərdəki ayrılma  ilə yenidən qurulmuşdur 

[34, 35]. Bütün bunları nəzərə alaraq 𝑝𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠> 20 GeV/c

şərtini ödəyən hadisələr seçilmişdir. Bu halda nəzərə 

alınmamış eninə impuls 𝑝𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠 aparıcı leptonun və eninə

impulsu 20 GeV/c-dən çox olan bütün şırnaqların im-

pulslarının vektorial cəmindən ibarət olmaqla yenidən 

qurulmuşdur. Siqnal və fonun 𝑝𝑇
𝑙𝑒𝑎𝑑  və 𝑝𝑇

𝑚𝑖𝑠𝑠  dəyişənlə-

ri üzərində paylanması şəkil 4-də göstərilmişdir.  

Şəkil 4. Hadisələrin aparıcı leptonun eninə impuls (a) və itən eninə impuls (b) üzrə paylanması. Oxşar hadisələrin 

 seçilməsi üçün meyarlar: Standart Model siqnalı qara dairələrlə, ƏTQ siqnalı açıq dairələrlə, tt fonu nöqtəli əyri, 

 ttbb bütöv qara əyri, tZ bütöv boz əyri, ttH kəsik əyri, ttZ qırıq-qırıq əyri ilə göstərilmişdir. 

Verilənlər 140𝑓𝑏−1 inteqral parlaqlıqda gözlə-

nilən siqnal hadisələrinin sayını göstərir. Siqnal və fonu 

eyni miqyasda göstərmək üçün fon hadisələrinin sayı 

ölçülmüşdür. Fon tt və ttbb proseslərində uyğun olaraq 

2000 və 200 dəfə azaldılmışdır. 

4.2. b-kvarklardan şırnaqlar 

pp → tH prosesi H → bb və t → bℓνℓ parçalanma 

modalarında təhlil olunmuşdur. Siqnal hadisələri son 

halda böyük eninə impulslu üç b-kvarkın olması ilə xa- 

rakterizə olunur. Əlavə olaraq, qlüon parçalanmasından 

dördüncü b-kvarkı mövcuddur (bax şəkil 1). Buna 

baxmayaraq, b-kvark bir qayda olaraq kiçik bir eninə 

impulsa malikdir və onun yaratdığı şırnaq əksər hadi-

sələrdə yenidən qurulmur. Əsas fon prosesi top kvark-

ların cütlərinin yaranmasıdır. Bir yüklü leptonun se-

çilməsini nəzərə alsaq reaksiya pp → tt → (bℓνℓ)(bqq') 

formasına malikdir. Burada qq' ud və ya cs kvark-

antikvark cütüdür. Beləliklə, tt fonu son halda iki b 

kvarkı ehtiva edir və b kvarklarından (b şırnaqlarından) 

ən azı üç şırnaq tələb etməklə nəzərə almaq olar. 

Şəkil 5. Hadisələrin b-şırnaqların sayı üzrə paylanma spektrləri. 
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Buna baxmayaraq, müəyyən sayda tt hadisələri b-

şırnaqları üçün sayı tələbini ödəyir. Birincisi, pp → ttbb 

prosesində (bu, əsas pp → tt prosesinə kvant düzə-

lişidir) son halda dörd b kvarkı mövcuddur. İkincisi,    

pp → tt → (bℓνℓ)(bcs) hadisələrində c-kvark şırnağı 

təcrübi quraşdırmanın məhdud dəqiqliyinə görə səhv 

olaraq b-şırnaq kimi müəyyən edilə bilər. ATLAS [36] 

və CMS [37] təcrübələrində belə yanlış eyniləşdirmə-

nin ehtimalı təxminən 12% təşkil edir. Bu effekti nəzərə 

almaq üçün c-kvarklardan olan şırnaqlar 12% ehtimalla 

b-şırnaq kimi qəbul edildi və daha sonra belə şırnaqlar 

b-kvarklardan olan həqiqi şırnaqlarla birlikdə analizdə 

istifadə edildi. Özündə üç və ya dörd b-kvark şırnaqları 

saxlayan hadisələr əlavə təhlil üçün seçilmişdir. Şırnaq-

lar ATLAS və CMS detektorlarının izləmə sistemləri-

nin qəbuluna təxminən uyğun gələn |η| < 2.5 psevdo-

cəldlik intervalında seçilmişdir. Şırnaqların ümumi sayı 

üçün (bütün növ kvarklar üçün) şərt qoyulmadı, çünki 

belə bir seçim siqnalın effektivliyinə təsir göstərmədi. 

Hadisələrin b-şırnaqların sayı üzrə paylanması 

şəkil 5-də göstərilmişdir. Göründüyü kimi, tt hadisələ-

rinin yalnız kiçik bir hissəsi seçim şərtini ödəyir. Buna 

baxmayaraq, pp → tt prosesinin en kəsiyi o qədər bö-

yükdür ki, hətta bu şərt qoyulduqdan sonra da fon 

səviyyəsi siqnaldan dəfələrlə yüksək olur. 

pp → tH → (bℓνℓ)(bb) hadisələrini yenidən qur-

maq üçün b-kvark şırnaqlarının hər biri ya top kvarkın, 

ya da Hiqqs bozonunun parçalanmasına aid edilməlidir. 

Üç b-kvarklı hadisələr üçün üç mümkün kombinasiya 

mövcuddur. Dörd belə şırnağın olduğu hadisələrdə ən 

yüksək eninə impulsu olan üç şırnaqdan istifadə edil-

miş, dördüncüsü isə nəzərə alınmamışdır. Üç mümkün 

kombinasiyanın hər biri üçün 𝜒2 dəyəri aşağıdakı düs-

turdan istifadə etməklə hesablanmışdır. 
 

𝜒2 = (
𝑀𝑏𝑏 − 𝑀𝐻

𝜎𝐻
)

2

+ (
𝑀𝑏𝑙𝜈 − 𝑚𝑡

𝜎𝑡
)

2

 

 
Burada 𝑀𝐻 və 𝑚𝑡 Hiqqs bozonunun və top kvarkın küt-

lələrinin orta qiymətləridir [30], 𝑀𝑏𝑏 Hiqqs bozonunun 

parçalanmasına təyin edilmiş iki şırnağın invariant küt-

ləsi, 𝑀𝑏𝑙𝜈 aparıcı lepton, neytrino və top kvarkın parça-

lanmasına uyğun gələn şırnağın kütləsi və 𝜎𝐻 və 𝜎𝑡 bu 

invariant kütlələrin yenidən qurulması zamanı simulya-

siyada müəyyən edilən xətalardır. Əlavə analizdə 𝜒2 

dəyərinin ən kiçik olduğu şırnaqların kombinasiyası is-

tifadə edilmişdir. Şırnaqların düzgün kombinasiyası ha-

disələrin 82%-də tapılmışdır. 

 

4.3. Ön şırnaq 

 

Şəkil 1-dəki diaqramdan göründüyü kimi, pp→tH 

hadisəsində impuls bir qayda olaraq psevdocəldliyin 

mütləq qiymətlərinin böyük oblastına doğru yönələn q' 

“müşahidəçi kvarkı” yaranır. Bu kvarkın yaratdığı şır-

naq tH siqnalının xarakterik xüsusiyyəti kimi istifadə 

oluna bilər. |η|>2.0 ön psevdocəldlik aralığında 

𝑝𝑇
𝑓𝑤𝑑

> 30 𝑀𝑒𝑉 𝑐⁄  eninə impulsun ən azı bir şırnağı ta-

pılan hadisə seçilmişdir. Psevdocəldlik və eninə impuls 

üçün meyar qiymətlər nümunə olaraq seçilmiş siqnalın 

qiyməti optimallaşdırılmaqla müəyyən edilmişdir. Ön 

şırnağın eninə impulsu üzrə hadisələrin paylanması 

Şəkil 6a-da göstərilmişdir. tt və ttbb proseslərinin fonu 

uyğun olaraq 1000 və 100 dəfə azaldılmışdır.

 

 
 

Şəkil 6. Ön şırnağın eninə impulsu üzrə hadisələrin paylanması. 

 
ƏTQ modelinin xarakterik kinematik xüsusiyyəti 

hadisənin başqa zərrəciklərindən öndəki şırnağı ayıran 

“cəldlik fərqi”dir. Cəldlik fərqi Δη ön şırnaq və ona ən 

yaxın b-kvarkın psevdocəldliklərinin fərqi kimi hesab-

lanmışdır. |η|>2.0 aralığında müxtəlif şırnaqların 

olduğu halda ən böyük eninə impulslu şırnaq istifadə 

edilmişdir. Hadisələrin |Δη| görə paylanması şəkil 6b-

də göstərilmişdir. tt və ttbb proseslərinin fonu uyğun 

olaraq 250 və 25 dəfə azaldılmışdır. Göründüyü kimi, 

ƏTQ siqnalı paylanma formasına görə həm SM siq-

nalından, həm də fon proseslərindən fərqlənir. Hadisə-

lər |Δη| > 1.0 şərti daxilində  seçilmişdir  (meyar ƏTQ  

modelindəki siqnal üçün optimallaşdırılmışdır). 

 

4.4. Top kvarkın və Hiqqs bozonunun kütlələri 

 

b-kvark şırnaqlarının hər biri üst kvarkın və ya 

Hiqqs bozonunun parçalanması ilə əlaqəli olduğundan 

verilən məlumatlar parçalanan zərrəciklərin invariant 

kütlələrini yenidən qurmaq üçün istifadə oluna bilər. 

Hadisələrin kütlələr üzrə paylanması şəkil 7-də göstə-

rilmişdir. tt və ttbb proseslərinin fonu uyğun olaraq 100 

və 10 dəfə azaldılmışdır.
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Şəkil 7. Hadisələrin kütlələr üzrə paylanma diaqramları. 

        Cədvəl 2. 

Hadisələrin seçim meyarlarının siyahısı 

Meyarlar Qiymət 

Aparıcı leptonun eninə impulsu 𝑝𝑇
𝑙𝑒𝑎𝑑 >27 GeV/c

Digər leptonların eninə impulsu 𝑝𝑇
𝑠𝑢𝑏𝑙𝑒𝑎𝑑 < 15 GeV/c

İtən eninə impuls 𝑝𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠 > 20 GeV/c

b-kvarkın şırnaqlarının sayı 3 ≤ Nb ≤ 4 

Aparıcı şırnağın eninə impulsu 𝑝𝑇
𝑓𝑤𝑑

> 30 𝐺𝑒𝑉 𝑐⁄  

Sürət aralığı │Δη│1.0 

Hiqqs bozonun invariant kütləsi 75 < MH < 155 GeV/ c2 

Top kvarkın invarian kütləsi 140 < mt < 210 GeV/ c2 

Siqnalın və fonun top kvarkın invariant kütləsi üz-

rə paylanmaları praktiki olaraq üst-üstə düşür, çünki 

hər iki proses (tH və tt) top kvarkın semileptonik parça-

lanmasını əhatə edir. Hiqqs bozonunun invariant kütlə-

si üçün siqnal və fon paylamaları fərqlidir, lakin bu fərq 

olduqca kiçikdir. Bu pp → tt hadisələrində t → bcs ad-

ron parçalanması zamanı Hiqqs bozonunun səhvən b- 

və c- kvarklardan yenidən yaranması ilə izah oluna bi-

lər. Bu halda, W bozonunun enerjisinin təxminən yarısı 

s kvarka verilir və bc sistemini top kvark kütləsinin 

𝑚𝑡 − 𝑀𝑊 ≈⁄ 130𝐺𝑒𝑉-lik hissəsi təşkil edir. Daha çox

analiz üçün Hiqqs bozonunun invariant  kütləsinin 

75 < 𝑀𝐻 < 155 𝐺𝑒𝑉 𝑐2⁄  aralığında olduğu hadisələr

seçilmişdir. Bundan başqa, 140 < mt < 210 GeV/ c2 

yumşaq kriteriyasından top kvarkın yarımlepton par-

çalanması daxil olmayan fon hadisələrini zəiflətmək 

üçün istifadə edilmişdir. Təsvir edilən seçim meyarları 

cədvəl 2-də ümumiləşdirilmişdir. 

Hadisələrin seçilməsinin tətbiqi nəticələri cədvəl 

3-də verilmişdir. Hər bir seçim meyarı üçün “kumulya-

tiv səmərəlilik” yəni, bu meyara və bundan əvvəlki bü-

tün meyarlara cavab verən hadisələrin mütənasibliyi 

göstərilmişdir. Bütün seçim meyarlarına cavab verən 

hadisələrin sayı da 140𝑓𝑏−1 inteqral parlaqlığı ilə gös-

tərilmişdir.  

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, əsas fon pp → tt 

əhəmiyyətli dərəcədə sıxışdırıla bilər (siqnal/fon nis-

bəti kəmiyyətin bir tərtibindən daha çox yaxşılaşır). 

Buna baxmayaraq, tt dominant fon prosesi olaraq qalır 

(fonun təxminən 90%-i). Fon Standart Modelin siqna-

lından üç tərtib böyükdür, halbuki ƏTQ modelinin 

siqnalı isə ümumi fondan təxminən 40 dəfə azdır.  

 Cədvəl 3. 

Standart Modeldə və ƏTQ modellərində, həmçinin fon prosesləri üçün tH 

siqnalı üçün hadisə seçiminin effektivliyi. Son sətir 140𝑓𝑏−1 inteqral parlaqlığına

uyğun gələn hadisələrin sayını göstərir 

Meyarlar tH (СМ) tH (ƏTQ) tt ttbb ttH ttZ tZbq 

𝑝𝑇
𝑙𝑒𝑎𝑑 , 𝑝𝑇

𝑠𝑢𝑏𝑙𝑒𝑎𝑑 55.8% 53.1% 49.8% 46.2% 45.0% 44.7% 53.5% 

𝑝𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠 49.4% 47.1% 44.4% 41.3% 40.6% 40.5% 47.9% 

Nb 29.9% 28.9% 2.7% 10.9% 28.1% 27.5% 25.6% 

𝑝𝑇
𝑓𝑤𝑑 19.9% 19.1% 0.9% 4.7% 11.4% 11.6% 17.3% 

│Δη│ 16.3% 12.6% 0.5% 2.9% 6.8% 6.4% 11.2% 

MH, mt 10.9% 8.0% 0.4% 0.9% 2.0% 1.8% 7.2% 

Hadisələrin 

sayı 

77 1519 59000 4400 206 58 182 

4.5. Siqnal və fon hadisələrinin təsnifatı üçün 

 neyron şəbəkələrinin tətbiqi 

Neyron şəbəkələri (NŞ) çoxvariantlı analiz məsə-

lələrinin həllində müasir yanaşmalardan biri hesab 

olunmaqdadır. Neyron şəbəkəsi siqnal prosesinin təsni-

fatını təmin etmək üçün tətbiq edilir. Bütün fonların, 

eləcə də əsas fonların cəmi, giriş hadisələrinin “çox 

təsnifatı” və digər proseslər nəzərə alınmalıdır. Çox təs-

nifatlı proses bir neçə ikili klassifikator vasitəsilə əldə 

edilir və onların hər biri dərin neyron şəbəkəsindən iba-

rətdir. Xüsusilə, (tH), ttb, ttc, və tt-zəyif siqnal proses-

ləri və digər fon proseslərinin cəmi şəklində ayrılır. 

Neyron şəbəkəyə daxil olmaların emalı (məlumatların 

oxunması, MC nuples və kinematik dəyişənlərin pay-

lanmasının transformasiyası) üçün vasitə kimi TMVA 
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(ROOT çərçivəsinin bir hissəsi) və dərin öyrənmə API 

kimi Keras istifadə edilməklə həyata keçirilir. Siqnal 

dəyişənlərinin paylanma mərkəzi 0.0, eni 1.0 olan 

qaussuna gətirməklə Qauss çevrilməsi üzrə giriş dəyi-

şənləri üçün tətbiq edilir. Tam ədədlərlə daxil olan də-

yişənləri tətbiq etməklə normallaşmanın transforma-

siya paylanması [-1,1] diapazonuna gətirən xətti trans-

formasiyadır. Sabit və operativ şəbəkənin tətbiq prose-

duruna imkan verən maksimum 30 giriş dəyişəni daxil 

edilmişdir. Neyron şəbəkəsi üçün müəyyən giriş dəyi-

şənlərinin  seçilməsi son neyron şəbəkəsinin perfor-

mansına əsaslanmışdır və bütün təsnifat kateqoriyaları 

üçün müstəqil olaraq müəyyən olunmuşdur. 0.85-dən 

böyük korrelyasiya ilə paylanması olan dəyişənləri eyni 

giriş dəstində istifadə olunmur. Optimal şəbəkə struk-

turunun tədqiqi göstərir ki, ən yaxşı şəbəkə performansı 

(layların strukturu 30-90-90-90-30-2) bərabər sayda 

dayaz (layların quruluşu 30-300-2) olduqda əldə edilir. 

İkinci halda, neyronların qarşılıqlı əlaqəsinin sayının az 

olması və parameterlərinin daha az olması səbəbindən 

təlim daha sürətli və sabitdir. 

 

4.6. Neyron şəbəkə strukturunun  

optimallaşdırılması. 

 

Bu yarımbölmədə ikili klassifikatorun müxtəlif 

parametrlərinin performansı araşdırılmışdır. Bu tədqi-

qatda əsas diqqət neyron təbəqələrinin quruluşu və 

müxtəlif aktivləşdirmə funksiyaları üzərində qurulma-

sıdır. Müxtəlif neyron şəbəkə strukturlarının təsirlərini 

öyrənmək üçün istinad parametrləri ilə müqayisədə 

aşağıdakı dəyişikliklər araşdırılır. 

• Neyron təbəqələrinin sayı; 

• Hər bir təbəqə üçün neyronların sayı; 

• Adaptiv gradient və Stokastik Gradient Layiqli (SGD) 

metodunun optimallaşdırılması; 

• Tanh, Sigmoid və ReLU aktivləşdirmə funksiyası. 

 

4.7. Şəbəkə cavab paylamaları 

 

Bu alt bölmədə şəbəkə cavablarının məlumatları 

və müxtəlif fon prosesləri ümumiləşdirilir. Məlumat və 

MC arasında ttb, ttc, tt-işıqlı neyron reaksiyalarındakı 

uyğunsuzluqlarının nisbi ttb, ttc, tt-zəif siqnallarındakı 

qeyri-müəyyənliklə əlaqədardır. Siqnal neyronunun ca-

vabı 0.7-dən yüksək olduqda pozulur. Neyron reaksiya-

larındakı kəsiklərdən istifadə edərək, siqnal və fon ha-

disələrinin bölgələri, hər bir bölgədəki hər bir proses 

maksimum həssaslıqla təyin ediləcək. 

 

 
Şəkil 8. Müxtəlif proseslərin məhsulu olan neyronlar  

             şəbəkəsinin cavablarına kəsiklər tətbiq etməklə  

             əldə edilən ROC əyriləri. 
 

Şəkil 8-də müxtəlif proseslərin seçilməsinin ef-

fektivliyi göstərilmişdir. Digər proseslərin cəminin ef-

fektivliyi ROC-inteqrallarının müvafiq dəyərləri əsa-

sında göstərilir. 

 

Siqnalın əhəmiyyəti, təyini və fon regionları. 

 

Siqnalın maksimum əhəmiyyəti tH neyronunun 

>0.74 qiymətini seçmək üçün əldə edilir (şəkil 9). İn-

teqrasiya edilmiş parlaqlığı 139 fb-1 olan 13 TeV-də pp 

toqquşmaları üçün şəbəkə tətbiq edilmədən siqnalın çı-

xarılması 0.17σ və tətbiq edildikdən sonra isə 0.27σ alı-

nır. Beləliklə, eksperimental məlumatların həcmindən 

asılı olmayaraq, neyron şəbəkəsi siqnalın əhəmiyyətini 

1.6 dəfə artırmağa imkan verir. Eyni məlumatlar SM-in 

potensial həssaslığına aiddir. Şəbəkənin reaksiyasına 

şərtlər qoyulduqdan sonra, eksperimental məlumatlar 

da simulyasiya edilmiş məlumatları yaxşı təsvir edir. 

 

 
Şəkil 9. Siqnalın maksimum əhəmiyyətlilik diaqramı. 
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5. NƏTİCƏLƏR

pp → tH siqnalının qiyməti Standart Model və 

ƏTQ model siqnalları üçün uyğun olaraq 0.30 və 6.0 

müəyyən edilmişdir. Beləliklə, LHC-də bu günə qə-

dər toplanmış məlumatların statistikası SM siqnalını 

aşkar etmək üçün kifayət deyil. Bu siqnal yalnız 

statistikanı ən azı bir tərtib artırmaqla aşkar etmək 

mümkündür. Eyni zamanda, ƏTQ siqnalı mövcud 

məlumatlardan istifadə edərək etibarlı şəkildə aşkar 

edilə və ya istisna edilə bilər. Top kvarkın Yukava 

qarşılıqlı təsir sabitinin kompleks fazası üçün iki 

mümkün həll variantından biri (0° və ya 180°) istisna 

ediləcək. Çox dəyişənli analiz metodundan istifadə-

sini edərək, standart metodun üstünlükləri göstə-

rilmiş və siqnalın həqiqiliyinin 60% artmasına imkan 

yaranmışdır.  Bundan əlavə, neyron şəbəkənin daha 

da optimallaşdırılması siqnalın həqiqiliyini daha da 

artıracaqdır. 

___________________________ 
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Nazim A. Huseynov 

STUDY OF THE HIGGS BOSON PRODUCTION WITH A SINGLE TOP QUARK USING THE 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TECHNOLOGY 

The Large Hadron Collider has so far observed the production of the Higgs boson in four different channels. However, 

the production of the Higgs boson together with a single top quark has not yet been discovered. The study of this channel will 

make it possible for the first time to determine the complex phase of the interaction constant of the top quark with the Higgs 

boson. Using the “multivariate analysis method”, this paper shows the possibility of studying the production of the Higgs boson 

together with a single top quark and shows the advantages over the standard method. It has been established that the 

accumulated statistics of the Large Hadron Collider makes it possible to detect or exclude a model in which the constant of 

interaction of the top quark with the Higgs boson has the opposite sign compared to the prediction of the Standard Model. 
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Назим А. Гусейнов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ БОЗОНА ХИГГСА С ОДНИМ ТОП-КВАРКОМ  

С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ТЕХНИКИ 

 
На Большом адронном коллайдере на данный момент наблюдалось рождение бозона Хиггса в четырех 

различных каналах. Однако рождение бозона Хиггса совместно с одиночным топ-кварком до сих пор не обнаружено. 

Изучение этого канала позволит впервые определить комплексную фазу константы взаимодействия топ-кварка с 

бозоном Хиггса. С помощью «метода многомерного анализа» в данной работе показана возможность исследование 

рождения бозона Хиггса вместе с одиночным топ-кварком и показаны преимущества по сравнению со стандартным 

методом. Установлено, что накопленная статистика Большого адронного коллайдера позволяет обнаружить или 

исключить модель, в которой константа взаимодействия топ-кварка с бозоном Хиггса имеет противоположный знак 

по сравнению с предсказанием Стандартной модели.  

 
Qəbul olunma tarixi: 18.07.2022 
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İNTERKALASİYA VƏ FOTOİNTERKALASİYA EDİLMİŞ GaSe LAYLI 

MONOKRİSTALININ OTAQ TEMPERATURUNDA İLKİN ELEKTRİK 
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p tip GaSe laylı monokristalı mis kuporosu (CuSo4·5H2O) məhlulunda elektrokimyəvi metodla interkalasiya və fotoin-

terkalasiya edilmiş, otaq temperaturunda ilkin elektrik xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, interkalasiya 

və fotointerkalasiya zamanı  uyğun temperatur, məsafə və müddətin seçilməsi vacib şərtdir. Dəqiq xüsusiyyətlər (metodika) 

seçildikdən sonra materialın daxilində seçilmiş məqsədə uyğun nanooblastlar yaratmaq mümkündür. Belə ki, yaranan nanoob-

lastlar da kristalın elektrik xassələrini məqsədli şəkildə dəyişməyə, materialı unikallaşdırmağa imkan verir. 

Açar sözlər: interkalasiya, fotointerkalasiya, elektrik keçiriciliyi, konsentrasiya, nanooblast. 

PACS: 64.60.-i.621.315.592 

GİRİŞ 

Laylı  materiallarda, adətən, hər lay daxilində güc-

lü müstəvidaxili kovalent rabitə və qonşu laylar arasın-

da zəif müstəvidən kənar Van-der-Vaals (VdV) rabitə-

ləri mövcuddur. Qonşu təbəqələr arasındakı zəif  VdV 

əlaqəsi müstəvidəki kovalent rabitələri pozmadan lay-

lar arasına kənar atomları daxil edilə bilmə imkanı ve-

rir. İnterkalasiya edilmiş qonaq növlərinin və laylı ma-

terialların tərkibini, ölçüsünü, strukturunu və elektron 

xassələrini seçməklə, yüksək dəyişkən tərkib və struk-

tur xüsusiyyətləri ilə, eləcə də geniş diapazonda fizi-

ki/kimyəvi xassələri (elektrik, optik, superkeçirici, ter-

moelektrik, kataliz və enerjinin saxlanması da daxil ol-

maqla) dəyişməklə yeni texnologiya ilə işlənmiş inter-

kalasiya edilmiş laylı materiallarının geniş ailəsi isteh-

sal edilə bilər [2, 5]. 

Son illər A3B6 əsaslı yarımkeçirici birləşmələrinin 

yüksək fotohəssaslığa  malik olması və bu xüsusiyyətin 

kristalın anizotropiyasından asılı olaraq dəyişməsi 

onun xassələrini məqsədyönlü şəkildə idarə etməyə im-

kan verir. Bu birləşmələrin maraqlı nümayəndələrindən 

biri də laylı quruluşa malik GaSe monokristalıdır. GaSe 

halkogenidi dörd təbəqəli, laylı birləşmədir. Bu kristala 

olan maraq yalnız əsas xassələri ilə deyil, həmçinin 

mümkün praktik tətbiqi ilə də seçilir. Ga-Se üçün faza 

diaqramının təsviri və bütün bərk fazaların struktur təd-

qiqatları bir çox müəlliflər tərəfindən verilmişdir [1, 3, 

7]. 

Laylı materiallarda hər lay daxilində güclü müstə-

vidaxili kovalent rabitə və qonşu laylar arasında zəif 

müstəvidənkənar Van-der-Vaals rabitələri vardır. Qon-

şu təbəqələr arasındakı zəif Van-der-Vaals əlaqəsi müs-

təvidəki kovalent rabitələri pozmadan kənar atomların 

laylararası oblasta daxil edilməsinə imkan yaradır. İn-

terkalasiya olunan atomun təbiətindən və konsentrasi-

yasından asılı olaraq anizotrop xassələrə malik kristal-

ların, xüsusən laylı kristalların fiziki xassələrini məq-

sədyönlü idarə etməyə imkan verir [2-4]. Qeyd olunan 

texnoloji prosesin laylı kristallara, o cümlədən p tip 

GaSe monokristalına tətbiq edilməsi, onun  anizotropik 

xassələrinin idarə olunmasına imkan verə bilər. Qeyd 

olunan laylı monokristallarda interkalasiya prosesinin 

qismən öyrənilməsi onlarda  baş verən elektron  proses-

ləri haqqında model qurmağa imkan vermir. 

Bu məqsədlə təqdim edilən işdə laylı GaSe mono-

kristalında elektrik cərəyanının keçmə mexanizminə 

müxtəlif rejimli (qaranlıqda və işıqlanma)  interkalasi-

ya proseslərinin  təsirinin tədqiqinə aid nəticələr veril-

mişdir. 

NÜMUNƏNİN ALINMASI VƏ ÖLÇMƏ 

METODİKASI  

Tədqiq etdiyimiz A3B6 birləşməli laylı quruluşa 

malik yarımkeçirici GaSe monokristalı Bricmen-Stok-

bargerin istiqamətlənmiş kristallaşma metodu ilə alın-

mışdır [1]. Kristallaşma zonasında temperatur qradienti 

20-30 K/sm, yetişdirilmə sürəti isə 0,13 mm/saat ol-

muşdur.  Alınmış monokristallar p-tip keçiriciliyə ma-

likdir, otaq temperaturunda onların xüsusi müqaviməti 

(ρ) 2·109 Om·sm olmuşdur. GaSe kristalının alınması 

zamanı yaranan Se vakansiyasının konsentrasiyasını 

azaltmaq məqsədi ilə Se elementinin artıqlığı nəzərə 

alınmışdır. Kristallik oxa nəzərən anizotropluq dərəcəsi 

~102 olmuşdur. Mikroquruluş və rentgenfaza analizləri 

əsasında müəyyən edilmişdir ki, əldə edilmiş mono-

kristal bircinsli olub, kristallik yığım müşahidə edil-

məmişdir. Tədqiqat üçün lay istiqamətində (0001) skan 

edilmiş, güzgü səthə malik və qalınlığı 200 mkm olan 

nümunələr hazırlanmışdır. Alınmış kristal rentgen  və 

DTA vasitəsilə analiz edilmiş və kristalın parlaq qırmı-

zı  rəngdə  GaSe olması müəyyən olunmuşdur. Bu işdə 
GaSe monokristalının Cu atomları ilə interkalasiya və 

fotointerkalasiyası edilmişdir. Müxtəlif texnoloji pro-

seslərdə alınmış nümunələrin yükdaşıyıcılarının keçmə 

mexanizmi otaq temperaturunda araşdırılmışdır. 

TƏCRÜBİ HİSSƏ VƏ NƏTİCƏLƏRİN 

MÜZAKİRƏSİ  

Tədqiq etdiyimiz GaSe  p tipli laylı monokristal 

olub, ölçüləri 7.2x3.65x1.3 mm tərtibindədir. Kristalda 
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interkalasiya prosesi elektrokimyəvi üsulla aparılmış-

dır. Proses mis kuporosu ((CuSO4∙5H2O)+H2O məhlu-

lunda (distillə edilmiş)) aparılmışdır. 70:3 nisbətində 

hazırlanmış məhlulda interkalasiya 2.5 sm məsafədə 4 

müxtəlif zamanda t=15 dəqiqə, t=30 dəqiqə, t=1 saat və 

t=2 saat müddətlərində aparılmışdır.  

Şəkil 1-də müxtəlif texnoloji rejimlərdə interkala-

siya olunmuş laylı GaSe monokristalının otaq tempe-

raturunda Volt-Amper xarakteristikaları verilmişdir 

(elektrodlararası məsafə l=2.5sm, interkalasiya müddə-

ti:  t=15 dəqiqə, t=30 dəqiqə, t=1 saat və t=2 saat). İnter-

kalasiya zamanı elektrodlara tətbiq edilən gərginlik 

U=0.3 V, kristaldan keçən cərəyan isə J=4-5 mA ol-

muşdur. İnterkalasiya zamanı başlanğıc temperatur 

T=70°C götürülmüşdür. Təmiz GaSe kristalında sər-

bəst yükdaşıyıcıların  konsentrasiyası nor=8.8∙1014sm-3, 

elektrik keçiriciliyi isə σor = 2.81∙10-3 A/V∙sm olmuş-

dur. Şəkil 1-dən görünür ki,  interkalasiya olunmuş 

GaSe nümunədən keçən cərəyan qaranlıqda bütün əyri-

lər üçün (1-5) eksponensial xarakterlidir və  üç xarak-

terik oblastdan: omik, kvadratik və kəskin qalxma ob-

lastından ibarətdir.  

Alınmış nəticələr əsasında yükdaşıyıcıların kon-

sentrasiyası nor və məxsusi elektrikkeçiriciliyi  σor  elek-

trodlar arasındakı məsafənin sabit qiymətində hesab-

lanmışdır (l=2.5 sm): t=15 dəqiqədə nor=4.99∙1014sm-1,  

σor=1.6∙10-3A/V∙sm;  t=30 dəqiqədə  nor=6.75∙1014sm-1,  

σor=2.16∙10-3 A/V∙sm,  t=1 saatda nor=2∙1015 sm-1, 

σor=6.4∙10-3 A/Vsm; t=2 saatda nor=8.85·1014 sm-1,  

σor=2.85·10-3 A/V·sm  .   

 Göründüyü kimi, məsafəni sabit saxlamaqla 

müxtəlif zamanlarda interkalasiya apardıqda, elektrik 

keçiriciliyi və konsentrasiyanın miqdarı dəyişir. Belə 

ki, təmiz kristala nəzərən t=15 dəq. və t=30 dəq. Müd-

dətlərində uyğun olaraq konsentrasiya və elektrik keçi-

riciliyinin qiymətləri daha aşağıdır. Buna səbəb Cu 

atomlarının laylararası boşluqda olan struktur tipli de-

fektlər tərəfindən tutulmasıdır. Cu atomlarının interka-

lasiyası zamanı laylararası oblastda Cu-Se rabitəsinin 

yaranması laydaxili  Ga-Se rabitələrinin zəifləməsinə 

səbəb olur. Bu isə kristalın  keçiriciliyinin dəyişməsinə 

gətirib çıxarır. Müvafiq nəticələr şəkil 1-də öz əksini 

tapmışdır. t=1 saat və t=2 saat müddətlərində təmiz 

kristala nəzərən konsentrasiya və elektrik keçiricilik-

lərinin qiymətlərində artım müşahidə edilmişdir. Buna 

səbəb Cu (mis) atomlarının uzun müddət toplanması 

nəticəsində miqdarının artması və say etibarı ilə ak-

septor tipli defektlərin miqdarından çox olmasıdır. Bu 

da öz növbəsində sərbəst yükdaşıyıcıların  konsentrasi-

yanın, o cümlədən elektrik keçiriciliyinin artmasına sə-

bəb olur. Eyni zamanda. t=2 saat müddətində elektrik 

keçiriciliyi və konsentrasiyanın qiymətlərində müşahi-

də edilən azalmalara səbəb laylar arasındakı boşluğun 

müəyyən bir limit qiymətə malik olmasıdır. Bu isə mis 

atomlarının böyük bir qisminin struktur tipli defektlər 

tərəfindən tutulması ilə izah edilə bilər. 

Şəkil 2-də l=2.5 sm məsafədə birbaşa işıq şüala-

rının təsiri altında interkalasiya aparılmışdır. Bu for-

mada aparılan interkalasiya, yəni işıq şüalarının təsiri 

altında aparılan interkalasiya fotointerkalasiya adlanır. 

Qrafikdə l=2.5sm məsafədə fotointerkalasiya t=15dəq., 

t=30 dəq., t=1 saat və t=2 saat müddətlərində aparılmış-

dır. Qrafikdən də göründüyü kimi, t=15 dəq müddətin-

də fotointerkalasiya zamanı konsentrasiya 

nor=8.9·1013sm-1, elektrik keçiriciliyi                   

σor=2.85·10-4A/V·sm, t=30 dəq. müddətdə 

nor=2.75·1014sm-1, elektrik   keçiriciliyi              

σor=8.8·10-4A/V·sm,  t=1 saat müddətdə aparıldıqda        

nor=6.2·1014sm-1 və elektrik keçiriciliyi            

σor=1.98·10-3A/V·sm və t=2 saat müddətində isə 

nor=5.8·1014sm-1, elektrik keçiriciliyi                          

σor=1.86·10-3A/V·sm  olmuşdur.  

 
 

Şəkil 1. Laylı GaSe monokristalının l=2.5 sm məsafədə  

             qaranlıqda və  müxtəlif zamanlarda  interkalasi 

             yasının Volt-Amper xarakteristikası/ 

 

İşıq şüalarının təsiri nəticəsində elektroliz hadisə-

sinin sürətlənməsi baş verir. Bu proses interkalantların 

laylı ana materiala daxil olma ehtimalını azaldır. Belə 

ki, interkalasiya müddəti artdıqca kristalın konsentrasi-

yası nə qədər artsa da, ümumilikdə təmiz kristalın kon-

sentrasiyasından azdır.  

 

. 
Şəkil 2. Laylı GaSe monokristalının l=2.5 sm məsafədə  

             müxtəlif zamanlarda fotointerkalasiyasının  

             Volt-Amper xarakteristikası. 

                           

İşdə laylı p-tip GaSe monokristalının layları arasında 

Cu atomları ilə nanooblastlar yaratmaq üçün interka-

lasiyadan istifadə edilməsi əks olunmuşdur. Tədqiqat 

zamanı müəyyənləşdirilmişdir ki, interkalasiya zamanı 

yaranan nanooblastların xüsusiyyətləri prosesin aparıl-

ma müddətindən, temperaturdan, işıq şüalarının təsirin-

dən kəskin asılıdır. Qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı 

olaraq yaradılan nanooblastların konsentrasiyasını, 

elektrik keçiriciliyini artırıb-azaltmaq mümkündür. 

________________________________ 
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R.S. Madatov, T.B. Tagiyev, R.M. Mamishova, L.E. Sadigli

INITIAL ELECTRICAL PROPERTIES OF INTERCALATED AND PHOTOINTERCALATED 

LAYERED GaSe MONOCRYSTAL AT ROOM TEMPERATURE 

A layered p-type GaSe single crystal was intercalated and photointercalated in a copper sulfate solution (CuSO4·5H2O) 

by the electrochemical method, and the initial electrical properties at room temperature were studied.It was determined that the 

selection of the appropriate temperature, distance and time during intercalation and photointercalation is an important condition. 

Once the exact properties (methodology) are selected, it is possible to create nanoblasts within the material to suit the chosen 

purpose. Thus, the resulting nanoblasts also allow to purposefully change the electrical properties of the crystal, to make the 

material unique. 

Р.С. Мадатов, T.Б. Taгиeв, Р.M. Maмишoвa, Л.Е. Садыглы

ИСХОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО И 

ФОТОИНТЕРКАЛИРОВАННОГО СЛОИСТОГО МОНОКРИСТАЛЛА GaSe ПРИ КОМНАТНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ 

Слоистый монокристалл p-типа GaSe  интеркалирован и фотоинтеркалирован в растворе сульфата меди 

(CuSО4·5H2O) электрохимическим методом. Исследованы исходные электрические свойства при комнатной темпе-

ратуре. Установлено, что выбор подходящей температуры, размера образца и процесса времени при интеркаляции и 

фотоинтеркаляции является важным условием. После выбора точных свойств (методика) можно создавать нанооблас-

ти внутри материала в соответствии с выбранной целью. Таким образом, полученные нанобласты позволяют целена-

правленно изменять электрические свойства кристалла и делать материал уникальным. 
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TlIn1-x DyxSe2 və TlIn1-x EuxSe2 BƏRK MƏHLUL KRİSTALLARININ ELEKTRİK 

KEÇİRİCİLİYİNİN TEMPERATUR ASILILIĞI (x: 0.01, 0.03, 0.05) 
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Məlumdur ki, bir tip yükdaşıyıcı olan yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinin xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir 

ki, temperaturun artması ilə Holl əmsalının (R) artması uyğun şəkildə digər kinetik parametrlərə təsir edir. Holl əmsalının 

temperatur asılılıq qrafiklərindən aydın olur ki, müşahidə olunan  asılılıq elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı ilə yaxşı 

uyğunluq təşkil edir. Bilirik ki,  tərkibdə lantanoid atomlarının nisbi miqdarının artması ilə elementar qəfəs parametrləri mü-

əyyən həddə qədər xətti böyüyür. Bu da lantanoid atomlarının (Dy, Eu) ion radiusunun indiumun ion radiusuna nisbətən daha 

böyük olması ilə bağlıdır. Alınmış tərkibdə ilkin komponent TlInSe2 birləşməsinə uyğun tetraqonal sinqoniya saxlanılır.  

  

Açar sözlər: tetroqonal sinqoniya, məxsusi keçiricilik, elementar qəfəs, aktivləşmə enerjisi, yürüklük, akustik fonon 

Pacs: 72.20-i, 71.20 

 

Müasir mikroelektronikanın, nüvə energetikası-

nın sürətli inkişafı yarımkeçiricilər fizikasının qarşısın-

da xarici təsirlərə yüksək davamlığı olan, ionlaşdırıcı 

şüalara qarşı həssas, yüksək temperaturlara qarşı  da-

vamlı, bircinsli mükəmməl yarımkeçirici birləşmələrin 

alınması məsələsini həmişə aktual edir. Bu sahədə öy-

rənilən tədqiqat işlərindən görünür ki, bu cür material-

ların alınma texnologiyasının hazırlanması onların fizi-

ki parametrlərinin məqsədyönlü şəkildə idarə edilmə-

sinə və geniş praktik əhəmiyyətli  cihazlar yaradılması-

na şərait yaradır. 

Elektrik ölçmələri aparmaq üçün laylı nümunəyə 

elektrik kontaktı müxtəlif metodlarla: vakuumda bu-

xarlandırma üsulu ilə gümüş kontaktı çökdürməklə, bə-

zi hallarda gümüş pastası ilə, lehimləyici ilə indium 

kontaktı vurulur. Elektrik keçiriciliyinin və nümunənin 

volt-amper xarakteristikasının təyinində laylı nümunə-

lərdən istifadə olunmuşdur. Laylara ayrılmış təbəqələr-

də spiral formasında hazırlanan nazik məftilin uc his-

səsi nümunənin üzərinə qoyulur, sonra onun üzərinə 

çox az miqdarda gümüş pastası vurulur. Belə kontakt 

mexaniki cəhətdən möhkəm olur. Keçiriciliyin hansı is-

tiqamətdə (laylar istiqamətində və laylara perpendikul-

yar istiqamətdə) ölçülməsindən asılı olaraq nümunəyə 

kontakt ya nümunənin qarşı üzlərinə, ya da qatın uc his-

sələrinə vurulur. Kontaktın vurulma üsulu müxtəlif nü-

munələr üçün fərqli təyin edilir. Bir çox hallarda elek-

trik kontaktı lehimləyici vasitəsilə lehimlənir. Belə ol-

duqda lehimləyici maddə olaraq adətən qalay və  ya 

indium elementlərindən istifadə olunur. Beləliklə, ke-

çiriciliyin hansı istiqamətdə (kristalloqrafik ox istiqa-

mətində, və ya oxa perpendikulyar istiqamətdə) ölçül-

məsindən asılı olaraq kontaktın vurulması seçilir. Elek-

trik keçiriciliyinin “c” oxuna nəzərən müxtəlif istiqa-

mətlərdə tədqiqindən alınmışdır ki, müəyyən istiqamət-

də keçiriciliyin anizotropluğu ~102 tərtibindədir. Təd-

qiq olunan kristalda 100-200 K temperatur intervalında 

aşqar səviyyələrinin tam ionlaşması müşahidə edilir. 

Aparılan araşdırmaların təhlili göstərir ki, keçiriciliyin 

temperatur (σ ~ f(1/T)) asılılığının yüksək temperatur 

intervalında müəyyən edilmiş qadağan olunmuş zona-

nın eni kristalloqrafik oxun istiqamətindən asılı olma-

yıb temperaturun artması ilə kristalların məxsusi keçiri-

ciliyinin anizotropluğundan asılıdır.  

Elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılığı “c” 

kristalloqrafik oxuna həm paralel (σ׀׀), həm də perpen-

dikulyar istiqamətdə (σ⊥) 100-450 K temperatur inter-

valında ölçülmüşdür. Tədqiq olunan nümunələr üçün 

həmçinin dielektrik nüfuzluğu da 100-450 K tempe-

ratur intervalında və 1-1000 kHs tezlik intervalında təd-

qiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, keçiricilikdə 

elektron keçiriciliyinin üstünlük təşkil etdiyi intervallar 

TlInSe2 üçün uyğun istiqamətlərdə Tpar.=391 K, 

Tper.=388 K və TlInTe2 üçün Tpar. =388 K, Tper. =333 K 

temperaturlardır. Tkr-dən böyük temperaturlarda tem-

peraturun artması ilə elektrik keçiriciliyinin sıçrayışlı 

artımı müşahidə olunmuşdur ki, bu hadisəni də mü-

əlliflər Tl+ kation alt qəfəsinin nizamlılığının pozulması 

ilə əlaqədar olan ion keçiriciliyinin artması ilə əlaqələn-

dirirlər. Göstərilir ki, qeyd olunan temperatur interva-

lında kristalda ion keçiriciliyi elektron keçiriciliyindən 

böyük olur. TlInSe2 və TlInTe2 kristallarında elektrik 

keçiriciliyinin tətbiq olunan elektrik sahəsinin �⃗�  inten-

sivliyinin modulundan asılılığının tədqiqi göstərmişdir 

ki, sahənin intensivliyinin müəyyən Ekr-kritik (böhran) 

qiymətində Tl+ alt qəfəsinin nizamlılığının sıçrayışla 

pozulması mümkündür, bu da elektrik keçiriciliyinin 

sıçrayışla dəyişməsinə səbəb olur.  

Şəkil 1-də laylı quruluşlu TlInSe2 tipli bərk məh-

lul kristallarının elektrik parametrlərini təyin etmək 

üçün istifadə olunan tutacağın prinsipial quruluşu gös-

tərilib. Qurğuda elektrik ölçmələri 80-600 K tem-

peratur intervalında aparılmışdır. 

Tədqiqat zamanı  təmiz TlInSe2 bərk məhlul kris-

talı, həmçinin müxtəlif atom faizli Dy və Eu lantanoid 

element atomları daxil edilmiş TlIn1-xDyxSe2 və   

TlIn1-xEuxSe2 (x: 0,01, 0,03, 0,05 at. %) bərk məhlul 

kristalları alınmış onların elektrik keçiriciliyinin me-

xanizmi geniş temperatur intervalında (80-600 K) təd-

qiq olunmuşdur. TlInSe2 tetraqonal sinqoniyada kris-

tallaşır. Elementar qəfəsin parametrləri a=8,04Å, 

c=6,84 Å, z=4 olub klassik TlSe-nin struktur quruluşu-

na uyğundur. Tl atomu 8 selen atomu ilə, In atomu isə 

4 selen atomu ilə əhatə olunub.
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Şəkil 1. Laylı quruluşlu TlInSe2 tipli bərk məhlul kristallarının elektrik parametrlərini ölçmək üçün tutacağın prinsipial 

 quruluşu. 1-tutqacın daxili hissəsi, 2 – şlifli hissə, 3 – vakuum kranı, 4 – şlifli tutqacı birləşdirən kvars boru,  

 5 – xarici şlif, 6 – zondların toplandığı kvars boru, 7 – zondların çıxışı, 8, 9 -kvars aralıq, 10 –zondlar üçün dar 

 kanallar, 11 – tərpənməz blok, 12 – butulka, 13 – yay, 14 – fiksator, 15 – blok, 16 – nümunə, 17-teflon ox. 

Ədəbiyyatdan [1, 2, 3]  məlumdur ki, tərkibdə lan-

tanoid atomlarının nisbi miqdarının artması ilə elemen-

tar qəfəs parametrləri müəyyən həddə qədər xətti böyü-

yür. Bu da lantanoid atomlarının (Dy, Eu) ion ra-

diusunun indiumun ion radiusuna nisbətən daha böyük 

olması ilə bağlıdır. Alınmış tərkibdə ilkin komponent 

TlInSe2 birləşməsinə uyğun tetraqonal sinqoniya saxla-

nılır və elementar qəfəsdə atomların sayı dəyişmir.  

Yarımkeçiricilərin qadağan olunmuş zonasının 

eninin, sərbəst yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının, yü-

rüklüyünün təcrübi təyini ədəbiyyatda [4, 5, 6] işlərində 

müxtəlif üsullarla tədqiq olunmuşdur. Laylı və kiçik 

ölçülü nümunələrdə elektrik keçiriciliyi, Holl əmsalı və 

termo e.h.q əmsalını geniş temperatur intervalında eyni 

nümunədə, eyni vaxtda ölçmək üçün şəkil 1 -də göstə-

rilən ölçü qurğusundan istifadə olunmuşdur. TlInSe2 -

TlDySe2 və TlInSe2 - TlEuSe2 sistemlərinin bərk məh-

lullarının Holl və termoelektrik əmsallarının, elektrik 

keçiriciliyinin temperatur asılılıqları monokristallik 

nümunələrdə 80-600 K temperatur intervalında tədqiq 

olunmuşdur.  

Yarımkeçiricilərin keçiriciliyinin  temperaturdan 

eksponensial asılılıq qanunundan istifadə edərək  

𝑙𝑔 𝜎 = 𝑓(
1000

𝑇
) asılılığından aktivləşmə enerjisi (qada-

ğan olunmuş zonanın eni) təyin edilmişdir. 

Holl gərginliyinin təyinində maqnit sahəsi 

monokristalda laylara perpendikulyar, elektrik cərəyanı 

isə monokristalın layları istiqamətində yönəlmişdir. 

Tədqiq olunan temperatur intervalında  istifadə edilən 

nümunələr p-tip keçiriciliyə malik olur. Məxsusi keçi-

ricilik oblastında qadağan olunmuş zonanın eni adətən 

elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığının meylinə 

görə təyin olunur. Ədəbiyyatda məxsusi keçiricilik ob-

lastında nümunənin elektrik keçiriciliyi aşağıdakı ifadə 

ilə təyin olunur [7]. 

      pii ben  )1( +=  (1) 

Şəkil 2 və 3-də TlIn1-xDyxSe2 və TlIn1-xEuxSe2 bərk 

məhlullarının elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılıqları 

𝑙𝑔 𝜎 = 𝑓(103/𝑇, 𝐾−1) koordinatlarında göstərilmişdir.

Nisbətən aşağı temperaturlarda (80-450 K) aşqar keçiricilik, 

~450 K-dən yuxarı temperaturlarda isə məxsusi keçiricilik 

müşahidə olunur. Keçiriciliyin temperatur asılılığının 

meyllərinə görə uyğun tərkib üçün qadağan olunmuş zonanın 
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eni (aktivləşmə enerjisi) müəyyən olunmuş və tərkibə uyğun 

olaraq TlIn1-xDyxSe2 üçün               Δε ≈ 2,10; 1,95; 1,80 eV, 

TlIn1-xEuxSe2 üçün isə Δε ≈ 2,10; 1,98; 1,80 eV qiymətlər 

alınmışdır (x: 0,01; 0.03 0.05). İstər elektrik keçiriciliyinin, 

istərsə də Holl əmsalının yüksək temperaturlu hissələrinin 

meyllərinə görə təyin olunan qadağan olunmuş zonaların 

eninin qiymətləri təcrübə xətası daxilində bir-biri ilə 

uyğunluq təşkil edir. Aşağı temperaturlarda (80-450 K 

temperatur intervalında) keçiricilik kiçik meyllərlə artır. Belə 

asılılıq nümunədə yaranan aşqar keçiriciliklə əlaqədar olub, 

kvazimetallik xarakter daşıyır [8, 9]. Müəyyən temperaturdan 

başlayaraq elektrik keçiriciliyinin nisbətən azalması 

müşahidə olunur və bu azalma tərkibdə lantanoid atomlarının 

artması ilə daha kəskin hiss olunur.   Temperaturun sonrakı 

artımında elektrik keçiriciliyinin eksponensial artımı ilə 

məxsusi keçiricilik oblastı müşahidə olunur. Temperaturun 

kifayət qədər yuxarı qiymətlərində yükdaşıyıcıların istilik 

enerjiləri onların qadağan olunmuş zonanı keçmələrinə daha 

yaxşı imkan yaradır. 

 

 
 

Şəkil 2. TlIn1-xDyxSe2 bərk məhlul kristalının elektrik keçirijiliyinin 𝑙𝑔 𝜎 = 𝑓(103/𝑇, 𝐾−1) koordinatlarında temperatur  

             asılılıqları (x: 0,01; 0,03) 

 

 
Şəkil 3. TlIn1-xEuxSe2 bərk məhlul kristalının elektrik keçiriciliyinin ),/10(lg 13 −= KTf  koordinatlarında  

              temperatur asılılıqları (x: 0,01; 0,03; 0,05) 

 

Müəyyən olunmuşdur ki, elektrik keçiriciliyi və 

Holl əmsalının temperatur asılılıqları tədqiq olunan 

bərk məhlul kristalları üçün bir-biri ilə yaxşı uzlaşır.  

Bir tip yükdaşıyıcı olan yarımkeçiricilərin elektrik 

keçiriciliyinin xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət-

dir ki, temperaturun artması ilə Holl əmsalının (R) 

artması uyğun şəkildə digər kinetik parametrlərə təsir 

edir. 

Holl əmsalının temperatur asılılıq qrafiklərindən 

aydın olur ki, müşahidə olunan asılılıq elektrik keçiri-

ciliyinin temperatur asılılığı ilə yaxşı uyğunluq təşkil 

edir. Temperaturun 300-500 K intervalında sərbəst 

yükdaşıyıcıların konsentrasiyası praktik olaraq dəyiş-

məz qalır və yüksək temperatur oblastındakı 
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𝑙𝑔 𝑅 𝑇
3

2⁄ = 𝑓 (
1

𝑇
) asılılığının meylinə görə qadağan 

olunmuş zonaların eninin hesablanmış qiyməti ilə 

təcrübi xəta tərtibində uyğundurlar.  

Holl yürüklüyünün temperatur asılılıq meyllərinə 

görə, yükdaşıyıcıların əsasən akustik fononlardan 

səpilməsini söyləmək olar. Tədqiqat aparılan tempera-

tur intervalında yürüklüyün temperatur asılılığı 𝜇~T3/2 

qanunu ilə dəyişir, bu isə yükdaşıyıcıların uzundalğalı 

akustik fononlardan səpilməsini bir daha təsdiq edir. 

Temperaturun 100-450 K intervalında  keçiricilikdə baş 

verən elektron keçidləri  qadağan olunmuş zonada 

yerləşən aşqar səviyyələrdən yaranır.  Müəyyən 

temperaturdan sonra bu səviyyədən yaranan   keçidlər 

“tükənir”. Yenidən keçidlərin baş verməsi üçün daha 

böyük enerji, uyğun olaraq  nisbətən yuxarı   temperatur 

tələb olunur. 

Müqayisə üçün TlIn1-xDyxSe2  və TlIn1-xEuxSe2  

bərk məhlul kristallarının bəzi  yarımkeçirici 

parametrlərinin nəzəri hesablanmış qiymətləri 1-

cədvəlində verilmişdir. 

     Cədvəl 1 

TlIn1-xDyxSe2,  TlIn1-xEuxSe2 tərkibli bərk məhlulların bəzi yarımkeçirici 

parametrləri 

Tərkiblər 
𝛥𝜀𝑔, 𝑒𝑉

𝑙𝑔 𝜎 = 𝑓(103/𝑇)

𝛥𝜀𝑔, 𝑒𝑉

𝑙𝑔 𝑅 𝑇3/2 = 𝑓(103/𝑇)

TlIn0,99Dy0,01Se2

TlIn0,97Dy0,03Se2

TlIn0,95 Dy0,05Se2

TlIn0,99Eu0,01Se2 

TlIn0,97Eu0,03Se2 

TlIn0,95Eu0,05Se2 

2,15 

1,92 

1,78 

1,17 

1,15 

1,10 

2,13 

1,93 

1,81 

1,17 

1,14 

1,02 

NƏTİCƏ 

Elektrik keçiriciliyinin və Holl əmsalının yüksək 

temperaturlu hissələrinin meyllərinə görə uyğun tərkib-

lər üçün aktivləşmə enerjiləri müəyyən olunmuş və 

tərkibdən asılı olaraq TlIn1-xDyxSe2 və TlIn1-xEuxSe2 (x: 

0,01; 0,03; 0,05) birləşmələri üçün uyğun olaraq       

Δε≈ 2,10; 1,95; 1,80 eV və Δε≈ 2,10; 1,98; 1,80 eV qiy-

mətlər alınmışdır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, aşağı temperaturlarda 

keçiricilik qadağan olunmuş zonada olan aşqar səviy-

yələrdən olan keçidlərlə əlaqədardır. Valent zonasının 

tavanından ΔE energetik məsafədə olan akseptor sə-

viyyələr məxsusi yükdaşıyıcılar üçün “tələ” rolunu oy-

nayır və Fermi səviyyələrinin bu zonaya daxil olduğu 

temperatur intervalında onların “tutulması” baş verir. 

Bu səviyyələrin kifayət qədər böyük konsentrasiyala-

rında aşqar zonalar əmələ gəlir və keçiricilik məhz bu 

səviyyələrdən baş verir. 
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Verdiyeva Nurana Alisher 

TEMPERATURE DEPENDENCE OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOLID SOLUTION 

CRYSTALS TlIn1-x DyxSe2 and  TlIn1-x EuxSe2 (x: 0,01, 0,03, 0,05) 

It is known that one of the characteristics of the electrical conductivity of semiconductors, which is a type of charge 

carrier, is that with an increase in temperature, an increase in the Hall coefficient (R) appropriately affects other kinetic 

parameters. From the temperature dependence graphs of the Hall coefficient it is clear that the observed dependence is in good 

harmony with the temperature dependence of electrical conductivity. We know that with an increase in the relative amount of 
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lanthanoid atoms in the composition, the parameters of the elementary lattice grow linearly to a certain limit. This is also due 

to the fact that the Ionic radius of lanthanoid atoms (Dy, Eu) is greater than the Ionic radius of indium. Tetragonal syngony 

corresponding to the initial component TlInSe2 compound is retained in the obtained composition. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КРИСТАЛЛОВ ТВЕРДОГО 

РАСТВОРА TlIn1-x DyxSe2 и TlIn1-x EuxSe2 

 (х: 0,01, 0,03, 0,05) 

 
Известно, что одно из свойств электропроводности полупроводников заключается в том, что увеличение 

коэффициента Холла (R) с повышением температуры соответствующим образом влияет на другие кинетические 

параметры. Из графиков температурной зависимости коэффициента Холла видно, что наблюдаемая зависимость 

согласуется с температурной зависимостью электропроводности. С увеличением относительного количества атомов 

лантаноида в составе параметры элементарной клетки линейно растут до определенного предела. Это также связано с 

тем, что ионный радиус атомов лантаноида (Dy, Eu) больше, чем ионный радиус индия. В полученном составе 

сохраняется тетрагональная сингония, соответствующая соединению исходного компонента TlSe 2. 

 
Qəbul olunma tarixi: 01.09.2022 

 



AJP FİZİKA 2022 volume XXVIII №3, section: Az 

42 131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku 
ANAS, Institute of Physics 

E-mail: jophphysics@gmail.com 

POLİVİNİLXLORİD-QRAFİT KOMPOZİT SİSTEMİNİN ELEKTRİK 

KEÇİRİCİLİYİ VƏ DİELEKTRİK DİSPERSİYASI 

H.S. ƏLİYEV 

Azərbaycan Texniki Universiteti, 

Bakı, H. Cavid pros. 35, AZ 1073 
E-mail: hikmet_2005@mail.ru 

Kompozit sistemlərin dielektrik dispersiyası və elektrik keçiriciliyi perkolyasiya həddi ətrafında güclü tezlik asılılığı 

nümayiş etdirirlər. Tezlik artdıqca dielektrik nüfuzluğu azalır, keçiricilik isə əksinə, artır. Qrafitin konsentrasiyası perkolyasiya 

həddinə yaxın olan kompozitlər böyük dielektrik nüfuzluğuna malik olurlar. Aparılmış tədqiqatlar polimer-qrafit perkolyativ 

kompozit sistemlərdə yükdaşıyıcıların nəqli mexanizmini izah etmək üçün istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: polimer matrisa, kompozit, modifikasiya, konsentrasiya, dielektrik nüfuzluğu, işçi diapazonu. 

UOT: 666.9-129 

PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 72.10.-d 

Müxtəlif polimer matrisalar və üzvi, qeyri-üzvi 

mikro- və nanoölçülü doldurucular əsasında alınan po-

limer kompozit materiallar (PKM) elektrofizika, elek-

trotexnika, elektronika, kondensator və kabel texnika-

sında geniş tətbiq olunur [1-3]. Bu materiallar tezlik və 

temperaturun bütün işçi diapazonunda yüksək dielek-

trik nüfuzluğuna, xüsusi həcmi müqavimətə və kiçik 

dielektrik itkilərinə malik olmalıdırlar. Baza polimer-

ləri əsasında alınan PKM polimer matrisa və poli-

merlərin dielektrik, istilik və morfoloji xassələrini mo-

difikasiya etməyə imkan verən əlavə və modifikasiya-

edici agentlərdən ibarətdir. Polimer nanokompozitlərin 

xassələri polimer matrisa və əlavənin təbiətindən, onla-

rın ilkin xassələrindən, əlavələrin ölçüsü və forma-

sından, hissəciklərin dispersiyası, əlavənin səthinin iş-

lənməsindən, həmçinin polimer matrisa ilə doldurucu-

nun qarşılıqlı təsiri və adqeziyasından asılıdır. Düzgün 

tətbiq üçün mikro- və nanohissəciklərin seçilməsi göz-

lənilən elektrik, mexaniki və istilik xassələrindən asılı-

dır. Yeni PKM işlənib-hazırlanması və onların  xassələ-

rinin tətqiqi hal-hazırda müasir materialşünaslığın in-

kişafının verilmiş kompleks xassələrə malik çoxfunk-

siyalı materiallarla təmin edilməsində aktual istiqamət-

lərdən biri olaraq qalır.  

Son iki onillikdə [4-6] polimer-qrafit kompozitlə-

rinə böyük diqqət ayrılır. Bu kompozitlərə böyük  ma-

raq onların elektrotexniki avadanlıqların istehsalının 

etibarlığı, texnolojiliyi və iqtisadi səmərəliliyinin artı-

rılması nəticəsində geniş istifadə edilməsi ilə şərtlənir. 

Bu işlərdə geniş temperatur (30°-180°) və tezlik (10-

109 Hs) diapazonlarında dispers qrafit və müxtəlif 

polimer matrisalar (PE, PP, PVX, PVDF, PMMA) 

əsasında alınmış PKM üçün ε, ε//, tgδ, dəyişən (AC) və 

sabit (DC) elektrik sahələrindəki elektrik keçiriciliklə-

rinin konsentrasiyasından, temperaturdan, tezlikdən 

asılılıqları tədqiq edilir. Alınan nəticələr perkolyasiya 

nəzəriyyəsi çərçivəsində izah olunur.  

Məqalədə PVX-Qr kompozitlərinin AC və DC 

elektrik keçiriciliyinin, kompleks dielektrik nüfuz-

luğunun həqiqi (ε/) və xəyali   (ε//)   hissələrinin, dielek-

tik itki bucağının tangensinin (tgδ) qrafitin konsentrasi-

yasından, temperatur (20-150°C) və xarici elektrik 

sahəsinn tezliyindən (25-106 Hs) asılılıqlarının tədqiqa-

tının nəticələri verilmişdir. 

Polimer matrisa kimi sıxlığı 1,4 q/sm3, ərimə tem-

peraturu 180°C və xətti genişlənmə əmsalı 6·10-7К-1 

olan cənubi Koreya istehsalı tozvari polivinilxloriddən, 

keçirici əlavə kimi isə sıxlığı 2,1 q/sm3, xətti genişlən-

mə əmsalı 7·10-6 К-1 olan (Ukrayna istehsalı) EUZ-M 

təbii qrafit tozundan istifadə olunmuşdur. Nümunələrin 

qalınlığı (1,2±0,1) mm, diamteri 26 mm olmuşdur. Nü-

munələr buz-su qarışığında kəskin soyudulmuşdur. 

Elektrofiziki xassələri yüksək olan elektrik izo-

lyasiya materialı bir o qədər yaxşı hesab olunur. Elek-

trofiziki xassələr xüsusi elektrik müqaviməti, elektrik 

möhkəmliyi (deşilmə möhkəmliyi), dielektrik nüfuzlu-

ğu və dielektrik itkilərinin qiyməti ilə xarakterizə olu-

nur. PVX izolyasiya kompozitlərinin seçilməsi bu xa-

rakteristikaların qiyməti və onların aqressiv faktor-

lardan (xüsusi halda suudma qabiliyyəti), temperatur və 

xarici elektrik sahəsinin tezliyindən asılılıqları ilə şərt-

lənir. 

Sabit cərəyanda xüsusi elektrik müqaviməti ρv-nin 

qrafitin (Ф) həcmi payından  ρv = f(Ф) asılılığının təd-

qiqinin nəticələri şəkil 1-də verilmişdir. Bu aydın görü-

nən perkolyasiya həddinə malik monoton azalan əyri-

dir. Ф-nin 8%-ə qədər artması ilə ρv-nin kəskin azal-

ması (keçiriciliyin artması) perkolyasiya həddinə (6%) 

yaxın baş verir (təmiz PVX-nin xüsusi həcmi elektrik 

müqaviməti  ρv = 2·1013 Om·m-dən PVX+8% Qr üçün 

2·102 Om·m-ə qədər azalır). Perkolyasiya həddinin qiy-

məti xarakteristikanın kiçik omlu və düşən hissələrini 

approksimasiya edən düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi kimi 

tapılmışdır.  

Tədqiq etdiyimiz qeyri-bircins sistemdə perkolya-

siya həddinin qiyməti üçün  tapdığımız Фp = 6,35% qiy-

məti uyğun sistemlər üçün [270]-də tapılmış qiymətə 

uyğundur və elektrik keçiriciliyinin perkolyasiya nəzə-

riyyəsinin məlum müddəaları ilə yaxşı uyğunluq təşkil 

edir. 

Qrafik üç hissədən ibarətdir: müqavimətin matri-

sanın müqaviməti ilə müəyyən olunduğu yüksəkomlu 

hissə 0 ≤ Ф ≤ 4 (hissə I), ρv-nin maksimal dəyişdiyi 

4≤ Ф ≤ 6 hisssə (hissə II), burada kompozitin müqa-

viməti artıq nə matrisanın, nə də keçirici əlavənin mü-
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qaviməti ilə təyin olunmur və lgρv = f(Ф) asılılığının 

zəif ifadə olunduğu hissə (hissə III). Bu hissədə kompo-

zitin müqaviməti ρv keçiricinin müqaviməti ilə müəy-

yən olunur. Hissə I-də keçirici zərrəciklərin əksəriyyəti 

bir-birindən dielektrik qatı ilə izolə olunmuşdur. Dol-

durucunun həcmi payı 8%-dən çox olduqda elektrik ke-

çiriciliyi səviyyəsi polimer matrisanın həcmində for-

malaşmış keçrici kanallar (klasterlər) şəbəkəsi ilə şərt-

lənir.  

Şəkil 1. PVX – Qr kompozitləri üçün ρv-nin qrafitin konsentra- 

             siyasından asılılığı 

Perkolyasiya nəzəriyyəsinə uyğun olaraq Ф > Фp 

halı üçün kompozitin elektrik keçşiriciliyi əsasən aşa-

ğıdakı universial qanununa tabe olur: 

𝜎𝑘 = 𝜎ə(Ф − Ф𝑝)𝑡.  (1) 

Burada, 𝜎ə və Ф – keçirici əlavənin elektrik ke-

çiriciliyi və həcmi konsentrasiyası, 𝜎𝑘 – kompozitin

elektrik keçiriciliyi, Ф𝑝 – perkolyasiya həddi, t – isə

kritik indeksdir. 

Ф <  Ф𝑝 halı üçün perkolyasiya həddi ətrafında

kompozitin kompleks dielektrik nüfuzluğunun ε/ həqiqi 

hissəsinin dəyişməsi  

ε/ = 𝜀𝑀 |
Ф𝑀−Ф

Ф𝑝
|

−𝑠

 (2) 

qanununa tabe olur. Burada, 𝜀𝑀 – matrisanın dielektrik

nüfuzluğu, s isə kritik indeksdir. t və s kritik indeksləri 

universal parametrlərdir (kompozitlərin) və xüsusi ke-

çiriciliyi və dielektrik nüfuzluğunun dispersiyasını 

müəyyən etməyə imkan verir.  

Şəkil 2a PVX-Gr kompozit sisteminin dielektrik 

nüfuzluğunun ε/ qrafitin həcmi konsentrasiyasının də-

yişməsi ilə necə dəyişdiyini göstərir.  

Dielektrik nüfuzluğunun kəskin böyüməsi ε/= 214 

qrafitin həcmi payı 6% olduqda müşahidə olunur. Bu 

PVX matrisanın dielektrik nüfuzluğundan 35 dəfə bö-

yükdür (təmiz PVX-nın dielektrik nüfuzluğu ε/6). Per-

kolyasiya konsentrasiyası ətrafında dilektrik nüfuzlu-

ğunun belə böyük qiymət alması mini-kondensator ef-

fekti ilə izah oluna bilər. Mini kondensatorlar nazik izo-

ləedici polimer matrisa qatı ilə bir-birindən ayrılmış 

müxtəlif qrafit qatlarından ibarətdir. 

Şəkil 2. PVX/Qr kompozitlərinin dielektrik  nüfuzluğu (a) və itki bucağı tangensinin (b) qrafitin konsentrasiyasından 

 asılılığı 

Belə materiallar yüksək gərginlikli izolyasiya 

konstruksiyalarında, enerji tutumlu kondensatorlarda 

və s. sahənin paylanmasını tənzimləyən əlavə qatlar 

qismində istifadə olunur. 

Ф-nin (qrafitin konsentrasiyası) artması ilə kom-

pozitin ε/-nin artmasının digər səbəbi keçirici faza die-

lektrik fazada stabilləşdikdən sonra xarici elektrik sahə-

si tətbiq etdikdə yaranan Maksvell-Vagner-Sillar 

(MVS) effektidir. MVS relaksasiyasının mexanizmi 

müxtəlif dielektrik nüfuzluğu (ε/) və elektrik keçiricili-

yinə (σ) malik fazalardan ibarət heterogen sistemdə 

mövcud olan sərhədlərarası polyarlaşma hadisəsi ilə 

şərtlənir. Yüksək dielektrik nüfuzluğuna malik belə 

kompozit materiallar enerji tutumlu elektrik avadanlıq-

larında istifadə olunur [7]. Məlumdur ki, müstəvi kon-

densatorda enerji sıxlığı W =  ε/ε0Е2/2 düsturu ilə verilir. 

Burada ε - dielektrik nüfuzluğu, ε0  – dielektrik sabiti 

(ε0  = 8,85·10-12 F/m) və E isə tətbiq olunmuş xarici sa-

həsinin intensivliyidir. Köynəkləri arasında izolyasiya 

materialı kimi təmiz PVX istifadə edilmiş kondensator-

da 0,5 C/m3 enerji sıxlığı almaq üçün 1,37·105 V/m 

intensivlikli elektrik sahəsi tətbiq etmək lazım gəlirsə, 

izolyasiya qismində dielektrik nüfuzluğu 214 olan 

PVX+6%Qr  kompoziti istifadə olunduqda eyni sxılıqlı 

enerji almaq üçün 2,3·104 V/m intensivlikli sahə tətbiq 

etmək kifayətfir. 

Şəkil 2b-dən  aydın görünür ki, tgδ-nın qiyməti də 

Ф-nin artması ilə artır. Perkolyasiya həddi ətrafında 

(Ф ≥ Ф𝑝) keçirici şəbəkənin (klasterlərin) yaranması

nəticəsində tgδ bir neçə tərtib artır. PVX+10%Qr kom-

pozit sisteminin dielektrik itki bucağının tangensi 
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1kHs-də 1,1·102 olmuşdur. Bu təmiz PVX matrisasının 

dielektrik itkilərindən (0,0469) 2345 dəfə böyükdür. 

Böyük dieletkrik itkilərinə malik olduğundan belə 

kompozitlər enerji tutumlu qurğularda istifadə üçün ya-

rarlı deyil.  

Tədqiqatlardan belə məlum olur ki, PVX/Gr kom-

pozit sistemində qrafitin konsentrasiyası artdıqca otaq 

temperaturunda (20°C) dielektrikdən keçiriciyə doğru 

kəskin keçid baş verir. Gr-in konsentrasiyasının artması 

ilə DC elektik keçiriciliyininin (σDC=1/ρv) artması yük-

daşıyıcıların konsentrasiyasının artması ilə izah oluna 

bilər. Bu zaman əlavənin (Qr) hissəciklərinə termik 

yükdaşıyıcıların nöqtəvi mənbəyi kimi baxıla bilər. 

Perkolyasiya həddinə qədər kompozitlərin DC elektrik 

keçiriciliyi çox kiçikdir və onlar tipik dielektrik xas-

sələri göstərirlər. 

Şəkil 3 (a) təmiz PVX (əyri 1) və qrafitin konsen- 

trasiyası uyğun olaraq 1 və 2% olan kompozit dielek-

triklər (2 və 3 əyriləri) üçün sabit elektrik sahəsində σDC

keçiriciliyinin temperaturunun artması ilə dəyişməsini 

nümayiş etdirir. Şəkildən görünür ki, PVX-nın şüşələş-

mə temperaturuna (80°C) qədər PVX və PVX+1%Qr 

nümunələrinin elektrik keçiriciliyi temperaturdan zəif 

asılıdır. Sonra isə, temperatur şkalasının sonuna 

(150°C-yə qədər) qədər σDC –nın nisbətən kəskin böyü-

məsi baş verir, yəni bu diapazonda müqavimətin mənfi 

temperatur əmsalı (MTƏ) oblastı müşahidə olunur. 80-

150° temperatur oblastında əyrilərin oxşar gedişi bu 

diapazonda yüklərin köçürülməsinin vahid mexanizm-

lə baş verdiyini göstərir. PVX+2%Qr (əyri 3) halında 

temperaturun 50C-yə qədər artması ilə  σDC  bir qədər 

artaraq maksimumdan keçir, sonra isə azalaraq 75°C-də 

miniuma çatır.

Şəkil 3. σdc (a) və σac (b) –nin temperaturdan asılılığı 

Qeyd etdiyimiz kimi təmiz PVX-nin DC elektrik 

keçiriciliyinin qiyməti 0,5·10-13 (Om·m)-1 qiymətini 

alır. PVX+8%Qr nümunələrinin DC elektrik keçirici-

liyi 0,5·10-2 (Om·m)-1-dir. Bu təmiz PVX –nın elektrik 

keçiriciliyindən on bir tərtib böyükdür. Ф ≥ 6%-dən 

sonra kompozitlərin keçiriciliyinin belə kəskin böyü-

məsi Qr hissəciklərinin aqreqasiyası ilə izah oluna bi-

lər. Kiçik perkolyasiya həddinə malik belə kompozit 

materiallar sənayedə, xüsusən də, antistatik materiallar 

və elektromaqnit dalğalarının ekranlayıcıları kimi geniş 

istifadə oluna bilər [8]. 

Şəkil 3b-də PVX-Qr kompozit sistemi üçün də-

yişən elektrik sahəsində ölçülmüş σAC –nın temperatur 

asılılığınnın nəticələri göstərilmişdir. Görünür ki, PVX 

matrisada qrafitin konsentrasiyasının 2%-ə qədər art-

ması σAC-nın təmiz PVX üçün olan 1,4·10-8 (Om·m)-1 

qiymətindən PVX+2% Qr kompoziti üçün 1·10-6 

(Om·m)-1 qiymətinə qədər artmasına gətirib çıxarır. Bu 

halda bütün nümunələr üçün σAC-nın temperatur asılılı-

ğının gedişi eynidir: 40°C-yə qədər σAC praktik olaraq 

sabit qalır, 40°C-dən 80°-yə qədər təmiz PVX üçün σAC 

bir qədər zəif,  kompozitlər isə daha böyük sürətlə kəs-

kin azalır. 80-85°C-də σAC minimum qiymət alır, sonra 

artaraq 105°C-də maksimumdan keçir. Temperaturun 

sonrakı artımı ilə σAC-nın qeyri-monoton dəyişməsi 

saxlanılır və 135°C-də ikinci minimum formalaşır. 

Beləliklə, dəyişən cərəyanda  σAC = f(T) asılılığı uyğun 

olaraq müqavimətin temperatur əmsalının müsbət və 

mənfi olduğu oblastlarda hər birindən ikisinin mövcud 

olduğunu göstərir.  

Bu effektlərin dəqiq mexanizmləri kifayət qədər 

mürəkkəbdir. Bir çox tədqiqatçılar hesab edirlər ki, 

xüsusi həcmi elektrik müqavimətinin artmasının səbəbi 

matrisanın həcmi genişlənməsinin xüsusiyyətləridir [9, 

10]. Lakin çoxdivarlı karbon nanoborular (ÇDKNB) 

əsasında alınmış kompozitlərdə müqavimətin maksi-

mumlarının (keçiriciliyin minimumlarının) yaranma 

səbəbini öyrənmək məqsədilə 340 və 420 K tempera-

turda müxtəlif qalınlıqlı çoxlaylı qrafiti tədqiq olun-

muş, 420 K-də müqavimətin aydın ifadə olunmuş 

maksimumunu müşahidə edilmiş və məxsusi deffektlə-

rin konsentrasiyasının artması ehtimalı ilə əlaqələndi-

rilmişdir. Qrafit ideal quruluşa malik deyil və qrafitin 

kristallik quruluşunun xarakterik defekti kipləşmə və 

ya laylardakı defektlərdir və ÇDKNB-də də elə quruluş 

defektləri var ki, onlar T ≈ 340 K-də müqavimətin  mü-

şahidə olunan maksimumunu şərtləndirir. 

Şəkil 3b-dən  göründüyü kimi σAC = f(T) funk-

siyasının oxşar gedişi həm təmiz PVX, həm də qrafitin 

konsentrasiyası uyğun olaraq 1 və 2% olan kompozitlər 

üçün müşahidə olunur. Ona görə, hesab edirik ki, 

σAC = f(T) funksiyasının müşahidə etdiyimiz iki mini-

mumu əsasən PVX-nın həcmi genişlənməsinin xüsu-

siyyəti ilə şərtlənir və göstərilən temperatur oblastında 

polimer matrisanın həcminin kəskin böyüməsi nəticə-

sində keçirici fazanın hissəcikləri üzrə elektrik cərə-

yanının axdığı dövrələrin qırılması kimi interpretasiya 

oluna bilər. Müqavimətin mənfi temperatur əmsalı 

(MTƏ) effekti, YSPE və ÇDKNB əsasındakı kom-

pozitlərdə temperaturun artması ilə müqavimətin 
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azalması keçirici hissəciklərin aqlomerasiya ilə 

şərtlənir. Fərz olunur ki, polimer kompozitlərdə keçirici 

hissəciklər bir-birindən ayrıdırlar və polimer zənciri ilə 

əhatə olunmuşlar. Keçirici hissəciklərin aqlomerasiyası 

onlarla həmsərhəd olan polimer seqmentlərindən 

keçirici hissəciyin ölçülərinə uyğun yürüklük onların 

aqlomerasiyası üçün daha çox enerji tələb edir. Polisti-

rol/karbon nanolifli kompozitlərin elektrik xassələrini 

tədqiq edərkən də müqavimətin mənfi və müsbət 

temperatur əmsalı effektlərini müşahidə olunmuşdur.  

NƏTİCƏ 

MTƏ effekti, yəni temperaturun artması ilə müqa-

vimətin artması (keçiriciliyin azalması) hər şeydən 

əvvəl, karbon nanolifləri ilə deyil, polimer matrisa ilə 

şərtlənir. Aşağı temperaturlarda polistrirolun nanomo-

lekulyar zəncirləri özünü sərt çubuq kimi aparır və 

molekulyar hərəkət donmuş olur. Yüksək temperatur-

larda onlar ixtiyari spiral kimi relaksasiya edir və asan 

hərəkət edirlər. Temperatur faza keçidinin temperatu-

rundan böyük olduqda, polistrirolun makromolekulyar 

zəncirləri karbon nanoliflərdən ibarət keçirici kar-

kasları (klasterləri) dağıdır və bununla da kompozitlərn 

müqavimətinin artmasına (keçiriciliyin azalmasına) şə-

rait yaradırlar. Müqavimətin mənfi temperatur əmsalı 

effekti ionlaşmış aşqarların mövcudluğu ilə izah olu-

nur.  
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ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND DIELECTRIC DISPERSION OF A POLYVINYL 

CHLORIDE-GRAPHITE COMPOSITE SYSTEM 

Dielectric dispersion and electrical conductivity of composite systems strongly depend on the frequency near the 

percolation threshold. With an increase in frequency, the dielectric constant decreases, and the conductivity, on the contrary, 

increases. Composites with a graphite concentration close to the percolation limit have a higher dielectric constant. The 

conducted studies can be used to explain the mechanism of transport of charge carriers in polymer-graphite percolative 

composite systems. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСПЕРСИЯ КОМПОЗИТНОЙ 

СИСТЕМЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД-ГРАФИТ 

Диэлектрическая дисперсия и электропроводность композитных систем сильно зависят от частоты вблизи по-

рога перколяции. С увеличением частоты диэлектрическая проницаемость уменьшается, а проводимость, наоборот, 

увеличивается. Композиты с концентрацией графита, близкой к пределу перколяции, имеют большую диэлектри-

ческую проницаемость. Проведенные исследования могут быть использованы для объяснения механизма транспорта 

носителей заряда в полимер-графитовых перколяционных композитных системах. 
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Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi və lokal spin sıxlıq yaxınlaşması istifadə olunmaqla Atomistic ToolKit hesablama proqramı va-

sitəsilə Cr  3d keçid elementi ilə aşqarlanmış ZnSe birləşməsinin elektron və maqnit xassələri tədqiq edilmişdir. Zn(Cr)Se üçün zona qu-

ruluşu və hal sıxlığı təməl prinsiplərdən hesablanmış, birləşmənin maqnit xassələri araşdırılmışdır. Tam enerji hesablamalarından ferro-

maqnit spin düzülüşünün antiferromaqnit spin düzülüşünə nisbətən daha dayanıqlı olduğu müəyyən olunmuşdur.  Birləşmə üçün Küri 

temperaturu qiymətləndirilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, ZnSe:Cr yarım-metal ferromaqnit birləşmədir və spintronikada tətbiq olun-

maq üçün perspektiv materialdır. 

Açar sözlər: ZnSe:Cr, maqnit momenti, ferromaqnit, yarım-metal. 

PACS: 75.50.Pp;68.55Ln 

UOT: 561.18 

GİRİŞ 

Son illər 3d keçid elementləri ilə aşqarlanmış əksər 

II-VI qrup binar birləşmələrinin (GaS, GaAs, CdTe, 

CdS, GaMn, ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe və s.) elektron və 

maqnit xassələrinin tədqiqi zamanı əldə olunan ma-

raqlı fiziki xassələr (yarım-metal ferromaqnit, yüksək 

maqnitlənmə, Küri temperaturunun otaq temperatu-

rundan yuxarı olması və s.) tədqiqatçıların böyük ma-

rağına səbəb olmuşdur [1-6].  Sato və başqalarının işin-

də [7] müəlliflər göstərmişdir ki, V və Cr atomları ilə aş-

qarlanmış ZnO, ZnS, ZnSe və ZnTe yarımkeçiriciləri yük-

sək Küri temperaturlu yarım-metal ferromaqnit materiallar 

sırasına daxildir. Mn atomu ilə aşqarlanmış ZnSe p-tip 

yarımkeçirici birləşmədir və onun valent zonasının yu-

xarı kənarında d-halları fotolüminessensiya və mag-

neto-optik cihazlar üçün çox perspektiv materialdır [8-

9]. 

Təqdim olunan tədqiqat işinin məqsədi Cr atomunun 

müxtəlif konsentrasiyalarının (12.5 %, 6.25 %, 3.125 %, 

1.5625 %) heksaqonal quruluşlu ZnSe-in elektron və 

maqnit xassələrinə təsirinin və beləliklə də, onun spintro-

nika və opto-elektronikada texniki tətbiq imkanlarının 

araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 

HESABLAMA METODU 

İşdə yerinə yetirilmiş nəzəri hesablamalar funksi-

onal sıxlıq nəzəriyyəsinin (DFT) [10] local spin sıxlıq 

yaxınlaşması (LSDA) və Hubbard U düzəlişi (Zn-in d-

halları üçün: 4.5 eV və Se-in p-halları üçün 3.8 eV) 

çərçivəsində aparılmışdır. Bu məqsədlə Kohn-Sham 

tənliklərinin həlli üçün psevdopotensial və atom orbi-

tallarının xətti kombinasiyalarından (LCAO) istifadə 

olunmuşdur. Mübadilə-korrelyasiya effektləri Perdew-

Zunger sxemi [11] istifadə olunmaqla nəzərə alınmış-

dır. Heksaqonal quruluşlu ZnSe birləşməsindən 

(a=b=3.98 Å and c=6.53 Å) 32-, 64-, 128- və 256-

atomdan ibarət geniş superözəklər qurulmuş, ferro-

maqnit (FM) və antiferromaqnit (AFM) spin düzülüş-

lərinin tədqiqi məqsədilə strukturda iki Zn atomu Cr 

atomu ilə əvəz olunmuş və bütün strukturlar enerjinin 

minimuma gətirilməsi yolu ilə həndəsi optimallaşdırıl-

mışdır. Brillüen zonası üzrə inteqrallama Monkhorst-Pack 

sxemi üzrə 3×3×3 və 5×5×5 k-nöqtə istifadə olunmaqla 

xüsusi nöqtələr üzrə cəmləmə ilə əvəz olunmuşdur.  Baxı-

lan halda kristalın strukturunun optimallaşdırılması zamanı 

atomlararası qarşılıqlı təsir qüvvəsinin maksimal qiyməti 

0.01eV/Å, mexaniki gərginlik tenzorunun maksimal 

qiyməti isə 0.01eV/Å3-dan kiçik olana qədər, yəni tarazlıq 

quruluş parametrlərinə gətirilənə qədər optimallaşdırma 

proseduru davam etdirilmişdir. Dalğa funksiyalarının ayrı-

lışında kinetik enerjinin maksimal qiyməti 75 Ha olmuş-

dur. Zn üçün 12 (5s2 4d10), Se üçün 6 (3s2 3p4) və Cr 

üçün isə 6 (3d5 4s1) elektron valent elektronu hesab 

edilmişdir. 

NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏ Zn(Cr)Se-in 

ELEKTRON XASSƏLƏRİ 

3d keçid elementi ilə aşqarlanmış 32-, 64-, 128- 

və 256-atomdan ibarət CrxZn1-xSe geniş özəklər üçün 

LSDA yaxınlaşması, Hubbard U yarım-empirik düzə-

lişləri və spin nəzərə alınmaqla birləşmənin elektron 

xassələri təməl prinsiplərdən tədqiq edilmiş, zona qu-

ruluşu və elektron hal sıxlığı hesablanmışdır. Şəkil1-

də Cr-atomu ilə aşqarlanmış 32-atomdan ibarət ZnSe 

birləşməsinin quruluşu göstərilmişdir. Hesablamalar-

dan alınmış spin-yuxarı (qara rəngdə) və spin-aşağı 

(qırmızı rəngdə) hallara uyğun olaraq spin-polyarlaş-

mış zona quruluşları və tam hal sıxlığı (TDOS) dia-

qramı uyğun olaraq şəkil 2 və 3-də verilmişdir.  He-

sablanmış tam və parsial hal sıxlıqları mənzərələrinə 

görə valent zonası əsasən Se-in p- və Cr-un d-hal-

larından törəyir. Aşqar Cr atomunun d-halları Fermi 

enerji səviyyəsini kəsir və hesablanmış spin-yuxarı 

zona quruluşu və hal sıxlığı mənzərəsinə əsasən mü-

əyyən olunmuşdur ki, Cr ilə aşqarlanmış heksaqonal 

quruluşlu ZnSe birləşməsi yarım-metal materialdır. 

Aşqarın müxtəlif konsentrasiyalarında ZnSe:Cr üçün 

təməl prinsiplərdən hesablamalardan alınmış nəticələr 

aşağıda cədvəl 1-də gətirilmişdir.  

mailto:vcafarova@beu.edu.az
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Şəkil 1. 3d keçid elementi ilə aşqarlanmış ZnSe 32-atomdan ibarət struktur. 

Şəkil 2. Zn15Cr1Se16 üçün spin-yuxarı (solda) and spin-aşağı (sağda) hallara uyğun spin-polyarlaşmış zona quruluşları. 

Şəkil 3. Zn15Cr1Se16 üçün tam hal sıxlığı mənzərəsi. 

 Cədvəl 1. 

Təməl prinsiplərdən hesablanmış qadağan zolağın eni. 

Birləşmə MP grid Konsentrasiya 

(%) 

 Qadağan zolağın eni (eV) 

Spin-yuxarı Spin-aşağı 

Zn15Cr1Se16 5×5×5 6.25 1.14 2.88 

Zn14Cr2Se16 5×5×5 12.5 1.01 3.01 

Zn30Cr2Se32 5×5×5 6.25 1.2 2.85 

Zn62Cr2Se64 3×3×3 3.125 1.19 2.79 

Zn126Cr2Se128 3×3×3 1.5625 1.16 2.74 
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Cədvəl 1-dən göründüyü kimi aşqar atomunun kon-

sentrasiyası azaldıqca qadağan zolağın eni də aza-

lır.  

ZnSe:Cr-İN MAQNİT XASSƏLƏRİ 

İşdə Cr 3d keçid elementinin müxtəlif kon-

sentrasiyaları ilə aşqarlanmış heksaqonal quruluşlu 

ZnSe birləşməsi üçün maqnit xassələri tədqiq edil-

miş, maqnit momentinin qiyməti hesablanmışdır. 

Zn15Cr1Se16 32-atomdan ibarət geniş özəyin spin-

polyarlaşmadan alınmış quruluşu şəkil 4-də göstə-

rilmişdir. Qeyd edək ki, şəkil 4-də nəzərəçarpacaq 

qiymətə malik maqnit momentləri qara rəngli ox-

larla təsvir edilmişdir. 

Şəkil 4.  Zn15Cr1Se16 üçün spin-polyarlaşmış struktur. 

Hesablamalardan tədqiq edilən sistem üçün tam 

maqnit momentinin qiyməti 4.0 µB alınmışdır ki, bu 

da [1] işində alınmış nəticəylə uyğunluq təşkil edir. 

Belə ki, [1]-də FP-LMTO metodundan istifadə etmək-

lə maqnit momentinin qiyməti 16- (x=0.0625) və 32-

atomdan (x=0.125) ibarət ZnxCr1-xSe geniş özəklər 

üçün uyğun olaraq 3.9827 və 3.9937 µB tapılmışdır. 

Sistemin maqnitlənməsinə əsas payı aşqar atomunun 

d-halları verirməklə (3.193 µB) Cr üçün maqnit mo-

menti 4.028 µB təşkil edir. Zn1-xCrxSe sisteminin maq-

nitlənməsində strukturun 15 Zn atomu  cüzi müsbət 

(0.195 µB) və 16 Se atomu isə cüzi mənfi pay (-0.221 

µB) verir.  

 Bundan əlavə, ferromaqnit (Zn1-xTM↑
xSe) və an-

tiferromaqnit (Zn1-xTM↑
x/2TM↓

x/2Se) spin düzülüşləri 

üçün tam enerji hesablamaları yerinə yetirilmişdir. 

Tam enerji hesablamalarından isə ferromaqnit spin düzü-

lüşünün antiferromaqnit spin düzülüşünə nisbətən daha 

dayanıqlı olduğu müəyyən olunmuşdur.  Bunlardan əlavə, 

işdə ZnSe:Cr üçün Küri temperaturu hesablanmış və 

müəyyən olunmuşdur ki, aşqar atomunun 12.5 % 

(TK=3150 K) və 6.25 % (TK=711 K) konsentrasiyaları 

üçün birləşmə yüksək temperaturlu yarım-metal ferro-

maqnit materialdır və spintronikada texniki tətbiq üçün əl-

verişli namizədlərdəndir. 

NƏTİCƏ 

Zn1-xCrxSe üçün DFT-LSDA+U metodu ilə təməl 

prinsiplərdən aparılmış hesablamalardan müəyyən 

olunmuşdur ki, Cr atomunun struktura daxil olunması 

bu birləşmənin zona quruluşunu və tam hal sıxlığı 

mənzərəsinin dəyişməsinə, beləliklə də, maddənin  ya-

rım-metal ferromaqnit materiala çevrilməsinə səbəb 

olur. Birləşmənin tam maqnit momenti 4.0 µB olub, 

maqnitlənməyə əsas payı aşqar atomunun d-halları ve-

rir. Ferromaqnit və antiferromaqnit hallarının tədqiqi 

göstərir ki, Zn1-xCrxSe üçün ferromaqnit halı daha sta-

bildir və bu maddə spintronikada texniki tətbiq üçün 

perspektiv material hesab olunur .  
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V.N. Jafarova, N.T. Mamedov, M.A. Musayev 

AB INITIO STUDY OF ELECTRONIC AND MAGNETIC PROPERTIES OF Cr-DOPED ZnSe 

COMPOUND 

The electronic and magnetic properties of the Cr 3d transition element doped ZnSe compound were studied using the Atomistic 

ToolKit calculation program using the density functional theory and the local spin density approximation. The band structure and density 

of states for Zn(Cr)Se were calculated from first principles, and the magnetic properties of the compound were investigated. From total 

energy calculations, it was determined that the arrangement of ferromagnetic spins is more stable than the arrangement of antiferromag-

netic spins. The temperature of the Curie compound was estimated and it was established that ZnSe:Cr is a semi-metallic ferromagnetic 

compound and a promising material for using in a spintronic. 

В.Н. Джафарова, Н.Т. Мамедов, М.А. Мусаев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЯ ZnSe С ЗАМЕЩЕНИЕМ 

Cr ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Электронные и магнитные свойства соединения ZnSe, легированного переходным элементом Cr 3d, были изучены с 

помощью расчетной программы Atomistic ToolKit с использованием теории функционала плотности и приближения локаль-

ной спиновой плотности. Из первых принципов рассчитаны зонная структура и плотность состояний для Zn(Cr)Se, исследо-

ваны магнитные свойства соединения. Из расчетов полной энергии было определено, что расположение ферромагнитных 

спинов более стабильно, чем расположение антиферромагнитных спинов. Оценена температура Кюри соединения и установ-

лено, что ZnSe:Cr является полуметаллическим ферромагнитным соединением и перспективным материалом для применения 

в спинтронике. 
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İZOSTATİK VƏ QİSMƏN ELASTİK ŞÜŞƏ HALLARINA UYĞUN XALKOGENİD 

ŞÜŞƏVARİ AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%), 

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  y=33,3 at%) TƏRKİBLƏRİNDƏ BOZON PİKİNİN 

TOPOLOJİ MƏHDUDİYYƏTLƏR NƏZƏRİYYƏSİ ƏSASINDA İZAHI 
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İşdə izostatik və qismən elastik şüşə  hallarına uyğun AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40,  

y=30at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  y=33,3 at%) tərkiblərinin nazik təbəqələri vakuumda termik buxarlandırma 

üsulu ilə alınmışdır.  Müəyyən olunmuşdur ki, bu maddələrdə aşağı tezlikli (ω=0÷50 sm-1) Raman səpilməsi spektrlərinin 

formalaşması  heteropolyar As-Se və Se-Se rabitələrindən ciddi şəkildə asılıdır.   

 

Açar sözlər: halkogenid şüşə, amorf, kohersiv enerji,  

PACS: 81.05. Gc 

 

1. GİRİŞ. 

 

Qeyri kristal maddələrin və o cümlədən xalkoge-

nid şüşələrin aşağı tezlikli Raman səpilməsinin təbiəti-

nə dair elmi tədqiqatlar göstərir ki, kristal haldan  şüşə 

halına keçid zamanı translyasiya simmetriyasının və 

seçmə qaydasının pozulması hesabına kristallarda mü-

şahidə olunmayan aşağı tezlikli rəqs həyəcanlaşmaları 

hesabına anomal pik müşahidə olunur [1]. Raman səpil-

mə spektrinin əsasən aşağı akustik tezliklər oblastında 

(ω=20–50 sm−1, ν=0.6–1.5 THz, ~5 meV) müşahidə 

olunan həmin anomal pik Bozon piki (BP) adlandırılır 

ki, bu da əsasən müxtəlif tədqiqatlarda birinci kəskin 

difraksiya pikinin (BKDP) və onun yaranmasına səbəb 

olan orta nizam düzülüşünün (OND) varlığı ilə əlaqə-

ləndirilir [1] və  nizamsız sistemlərdə (o cümlədən xal-

kogenid şüşələrdə) maddənin nano ölçülü lokal qurulu-

şu haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir. Müəy-

yən olunmuşdur ki, aşağı tezliklər oblastında müşahidə 

olunan Raman səpilmə spektri  (BP-nin müşahidə ob-

lastı) və BKDP-nə əsasən hesablanmış korrelyasiya 

uzunluqlarının müqayisə olunan (onların dinamik və 

statik xassələrinə əsaslanaraq) nəticələri uyğunluq 

təşkil edir. Qeyd olunan tədqiqatların müəllifləri tərə-

findən iddia olunur ki,  şüşələrdə həlledici rol oynayan 

quruluş nizamlılığının ölçüsü ~10÷20 Å intervalında 

dəyişir və aşağı tezliklərdə müşahidə olunan həyəcan-

laşmalar həmin xarakteristik uzunluqlu oblastlarla mü-

əyyən olunur. Tədqiqatların təhlili göstərdi ki, BP-nin 

təbiətinin müəyyənləşdirilməsinə dair müxtəlif  nəzəri 

modellər tətbiq olunsa da,  müxtəlif şüşə hallarının və 

əlavə modifikatorların təsiri geniş spekrdə tədqiq olun-

mayıb, onu birmənalı şərh edən təkmil konsepsiya 

mövcud deyil və elmi müzakirə obyekti olaraq qalır.  

Təqdim olunan məqalənin əsas məqsədi izostatik 

şüşə halından qismən elastik şüşə halına keçidin Bozon 

pikinə təsirlərini araşdırmaqdır. 

 

2. TƏCRÜBƏNİN METODİKASI VƏ  

    NÜMUNƏLƏRİN ALINMASI 

 

Raman səpilməsi  təcrübələri  şüşə  altlıqlar  üzə-

rinə  1,33x10-4  Pa  təzyiqli  vakuumda termik  buxarlan-

dırma üsulu ilə d=10 mk  qalınlıqlı  nazik  amorf  təbə-

qələrdə yerinə yetirilmişdir. Bu tədqiqatlar üçölçülü  

konfokal  lazer mikrospektroqrafında (Türkiyə, Tubitak 

tədqiqat mərkəzi) edilmişdir. Aparılan təcrübələrə əsa-

sən optik spektrin ν=25÷150sm-1 intervalında baxılmış-

dır.   

 

3. NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 

Şəkil1-də izostatik və  qismən elastik şüşə halları-

na uyğun AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, 

AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%), AsxSeyS100-x-y, 3-

AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  y=33,3 at%)   tərkiblərinin aşağı 

tezlikli (ω =0÷50 sm-1) Raman səpilmə spektrləri (BP-

ləri) təsvir olunmuşdur. 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, izostatik şüşə halla-

rına uyğun AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, 

AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 at%)- stexiometrik tərkibə-

rinə məxsus aşağı tezlikli   Raman   səpilməsi   spektrin-

də  BP - nin   vəziyyəti   təqribən   eynidir. Tədqiq olu-

nan şüşəvari tərkiblər üçün hesablanan orta 

koordinasiya ədədinin <r>=2,4 olduğunu nəzərə alsaq, 

məlum topoloji məhdudiyyətlər nəzəriyyəsinə (TMN) 

[2] görə izostatik və ya optimal şüşə halı təmin olunur 

ki, bu da onlarda  sıfırıncı tezlikli rəqs modlarının sayı 

(M0) və onların şüşəvari şəbəkədə olan payının (f) sıfra 

bərabər olmasını tələb edir. Binar As-Se sisteminin lo-

kal quruluşunun xarakterizə olunması üçün “ab initio”-

molekulyar modelləşməsi, klaster modeli, əks Monte 

Karlo (ƏMK) modelləşməsi istifadə olunmaqla qarşı-

lıqlı təsir potensialları modeli inkişaf etdirilərək göstə-

rilmişdir ki,  As2Se3, AsSe2,  AsSe xalkogenid şüşələ-

rində  orta koordinasiya ədədinin <r>=2,3÷2,4 interva-

lında sərt astana perkolyasiyası müşahidə olunur [3]. 

Digər tərəfdən maddələrin şüşə əmələgətirmə qabiliy-

yəti  müəyyən olunarkən  TMN-də göstərilir ki,  opti-

mal və ya “izostatik” şüşə halının təmin olunması üçün 

atomlararası sahənin qüvvə məhudiyyətlərinin sayı 

(Ncon) ilə atomların sərbəstlik dərəcələrinin sayı (Nd) 

arasında Ncon=Nd şərti ödənilməlidir ki, bu da  amorf 

şəbəkənin qurulmasında qırılmış rabitələrin (defektlə-

rin) rolunu istisna edir.   
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Şəkil 1. İzostatik və qismən elastik şüşə  hallarına uy- 

         ğun 1- AsxSe100-x(x=40 at%), 2-AsxSeyS100-x-y, 

 3-AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  y=33,3 at%), 

 4-AsxSeyS100-x-y, 5-AsxSeyTe100-x-y (x=40,  

 y=30 at%)tərkiblərinin aşağı tezlikli  

 (ω=0÷50 sm-1) Raman səpilmə spektrləri 

a) kiçildilən intensivliklə;

b) nisbi koordinatlarda.

Məlumdur ki, kimyəvi nizamlanmış şəbəkə 

(KNŞ) modelinə [4] görə kovalent rabitəli AxB1-x şüşə-

vari tərkibin A və B elementləri periodik dövrü  cədvə-

lin a və b qrupunda yerləşdiyi halda, Mott [5] tərəfindən 

təklif olunan 8-N qaydasına əsasən  Na=8-a və Nb=8-b 

lokal koordinasiyalara malik olur və əsasən heteropol-

yar rabitələr üstünlük təşkil edir. Buna görə də,  mə-

qalədə tədqiq olunan AsxSe1-x (x=0.4 at%)–üçün a=5 və 

b=6 olduğundan arsenin(As) koordinasiyası NAs=3, 

selenin (Se) koordinasiyası isə NSe=2-ə bərabər olur. 

Yəni,  KNŞ modelinə görə  xs=Na/(Na+Nb)= 3/5 stexi-

ometrik tərkibində kimyəvi nizamlı faza yaranır. Bu 

halda yalnız heteropolyar As-Se rabitələri şüşəvari mat-

risanın yaranmasında iştirak edir. Tədqiq olunan tərkib-

də selenin (Se) kükürd (S) və tellurla (Te) əvəzlənməsi 

nəticəsində alınan izostatik şüşə halına uyğun 

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 at%)– 

tərkibləri üçün Mottun 8-N qaydasını tətbiq etdikdə, 

analoji qaydada Na=8-a, Nb=8-b, Nc=8-c, Nk=8-k 

ifadələrinə əsasən As, Se, S və Te-un koordinasiyaları 

uyğun olaraq   NAs =3,  NSe=2, NS =2 və  NTe=2-yə 

bərabər olur. Nəticədə,  AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y 

(x=40, y=30 at%) tərkibləri üçün   binar AsxSe100-x 

(x=40 at%) tərkibi ilə eyni olan 

xs=Na/[(Na+0.5(Nb+Nc)]=Na/[(Na+0.5(Nb+Nk)]= =3/5 

qiymətinə malik kimyəvi nizamlı faza yaranır. Yəni, 

KNŞ modelinə  əsasən tədqiq olunan izostatik şüşə hal-

larına uyğun  tərkiblərdə əsasən  heteropolyar rabitələr 

üstünlük təşkil edir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu halda 

konsentrasiyası 1 at%-dən üstün olmayan homeopolyar 

rabitələr (A-A, B-B, C-C) lokal quruluşda defekt ro-

lunu oynayır [4]. Goründüyü kimi, həm topoloji məh-

dudiyyətlər nəzəriyyəsi, həm də kimyəvi nizamlı 

şəbəkə modeli izostatik şüşə hallarına uyğun AsxSe100-x 

(x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 

at%) tərkiblərinə məxsus amorf matrisanın qurulmasın-

da defekt rolunu oynayan homeopolyar rabitələrin 

rolunu istisna edir. Buna görə də, şəkil1.-də təsvir 

olunan olunan maddələrin izostatik şüşə hallarına 

uyğun AsxSe100-x(x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, 

AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%) stexiometrik 

tərkiblərinin aşağı tezlikli (ω=0÷50 sm-1) Raman 

səpilmə spektrlərinin (BP-lərinin) zəif intensivliyə və 

kiçik yarımenə malik olması tədqiq olunan maddələrin 

8-N qaydasının tələblərinə uyğun olaraq  nisbətən tək-

mil quruluşa və kimyəvi nizamlı fazaya malik olması 

ilə əlaqələndirilir. Yəni, stexiometrik tərkibli XŞY 

materiallar daha nizamlı quruluşa malik olur. Digər tə-

rəfdən, izostatik şüşə hallarına uyğun AsxSe100-x (x=40 

at%), AsxSeyS100-x-y (x=40,  y=30 at%) tərkibləri üçün 

BP-nin intensivliyi və yarımeninin AsxSeyTe100-x-y 

(x=40,  y=30 at%) -ilə müqayisədə nisbətən kiçik olma-

sı neytron-difraksiya səpilməsinin nəticələri ilə tama-

milə uyğunluq təşkil edir [6].  BKDP-ə məxsus neytron 

səpilməsindən alınan təcrübi nəticələr  və onların ƏMK 

modelləşməsi göstərir ki, tərkibin modifikasiyasından 

asılı olaraq  quruluş elementlərinin  ölçülərini  müəyyən 

edən  parametrlər ciddi dəyişmələrə məruz qalır. Bu 

məlumatların müqayisəli təhlilindən məlum olur ki, 

quruluş elementlərinin ölçülərini müəyyən edən 

fluktuasiya sıxlığının kvazi periodunun (d) ədədi 

qiyməti  AsxSeyS100-x-y, AsxSe100-x  (x=40, y=30 at%) və 

AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%) tərkib ardıcıllığı 

(d=4.83; 5.04; 5.23 Å ) ilə artır, orta nizamın ölçüsü 

(L=15.70; 13.95; 12.56 Å) isə azalır. Tədqiqat zamanı 

d–nin artması  xalkogen atomlarının qeyd olunan S, Se, 

Te ardıcıllığı  istiqamətində atomar radiusun artması 

ilə,  orta nizam oblastı ölçülərinin azalması isə, həmin 

sırada nizamsızlıq dərəcəsinin artması ilə əlaqələndiril-

mişdir. Beləliklə, BP və BKDP-nə məxsus nəticələrin 

birgə təhlili göstərir ki, izostatik şüşə halına uyğun 

As40Se30S30 maddəsi üçün BKDP-nin yarımeni, BP-nin 

yarımeni və intensivliyi AsxSe100-x (x=40 at%) və 

AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%) tərkibləri ilə müqayi-

sədə kiçik, lokal quruluşun orta nizam ölçüsü 

(L=15.70Å)  və BKDP - nin amplitudu isə nisbətən bö-

yükdür. Digər tərəfdən, apardığımız optik tədqiqatlar 

[7] göstərir ki,  izostatik şüşə halına uyğun As40Se60 –

də selenin (Se) kükürdlə (S) qismən əvəzlənməsi mad-

dələrin  kohersiv enerjisini (KE), orta rabitə enerjisini, 

qadağan zonanın enini (Eg) artırır, tellurla (Te) əvəz-

lənməsi isə onların analoji olaraq  azalmasına səbəb 

olur. Kükürdün (S) kimyəvi aktivliyi həm selendən 

(Se), həm də tellurdan (Te) yüksək olduğundan amorf 

matrisin zəncir quruluşunun təkmilləşməsinə və ni-
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zamlılıq dərəcəsinin artmasına səbəb olur. Tellur (Te) 

atomlarının isə kimyəvi aktivliyi aşağı olduğundan 

selenin (Se) tellurla (Te) əvəzlənməsi nümunələrdə 

maddənin nizamsızlıq dərəcəsini əks etdirən Urbax 

enerjisinin (U) qiymətini, Urbax kənarına məxsus lokal 

halların konsentrasiyasını və BP-nin intensivliyini  artı-

rır. İzostatik şüşə hallarına uyğun AsxSe100-x (x=40at%), 

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 at%) tərkib-

lərinə məxsus aşağı tezlikli Raman səpilməsinin xüsu-

siyyətərini araşdırdıqda TMN və KNŞ modelinə əsasən 

müəyyən olundu ki, qeyd olunan maddələrin amorf 

matrisində defekt rolunu oynayan homeopolyar rabitə-

lərin rolunu nəzərə almamaq mümkündür. Yəni, tədqiq 

olunan tərkiblərdə Mottun [5]  8-N  qaydasının tələblə-

rinə uyğun olaraq KNŞ-nin, TMN-nin və neytron 

difraksiya səpilməsinin aşağı tezlikli Raman səpilməsi-

nin nəticələrinə tətbiqi və kompleks müqayisəli təhlili 

nəticəsində fiziki olaraq BP-nin xüsusiyyətlərinin 

qənaətbəxş izahına nail olmaq mümkündür. Lakin 

məqalədə həmçinin qismən elastik şüşə halına uyğun 

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=33.3,  y=33.3 at%)  

qeyri-stexiometrik tərkiblərinə məxsus BP-nin tədqiqi 

də nəzərdə tutulduğundan aşağıdakı sual doğuran 

məsələlərin həlli tələb olunur. 1. İzostatik şüşə halından 

(<r>=2.4 və Nc=Nd ) qismən elastik şüşə halına (r<2.4 

və Ncon<Nd) keçdikdə aşağı tezlikli Raman səpilməsi-

nin (BP-nin) xüsusiyyətləri hansı dəyişmələrə məruz 

qalır?  2. İzostatikdən qismən elastik şüşə halına keçid 

olduqda BP və BKDP arasındakı  korrelyasiyanın sax-

lanılma imkanları mövcuddurmu? 3. Mövcud nəzəri 

yaxınlaşma konsepsiyaları və modelləri çərçivəsində 

alınmış nəticələrin uğurlu izahına və fiziki mexanizm-

lərin qurulmasına nail olmaq mümkündürmü?  Şəkil 1.-

də izostatik və qismən elastik şüşə  hallarına uyğun 

AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y 

(x=40, y=30 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y  

(x=33.3,  y=33.3 at%) tərkiblərinin aşağı tezlikli 

(ω=0÷50 sm-1) Raman səpilmə spektrləri təsvir olun-

muşdur. Spektrlərin təhlilindən məlum olur ki,  izosta-

tik şüşə haldan  qismən  elastikə keçid zamanı BP-nin 

yarımeni, intensivliyi artır, vəziyyəti  isə  spektrin bö-

yük tezliklər oblastına doğru (48,9 ± 0,4→67,                  

8±0,4 sm-1) sürüşür. Qeyd olunan  təcrübi fakt tədqiq 

olunan maddələrdə BKDP-nə məxsus  neytron – difrak-

siya səpilməsinin  nəticələrində [6] də, öz təsdiqini ta-

pır. Aparılan tədqiqatlar [6] nəticəsində müəyyən olun-

muşdur ki, izostatik şüşə halına uyğun AsxSeyS100-x-y, 

AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%, <r>=2.4 və Nc=Nd) 

tərkiblərindən qismən elastik şüşə halına məxsus 

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=33.3,  y=33.3 at%,  

r<2.4,  Ncon<Nd) tərkiblərinə keçdikdə yəni, stexiomet-

riyaya uyğun tərkib nisbəti pozulduqda BKDP-nin ya-

rımeni (ΔQ) artır, pikin amplitudu və orta nizamın 

ölçüsü azalır. Həmin nəticələr [6] Raman səpilməsinin 

nəticələrilə müqayisəli analiz olunduqda məlum olur 

ki, qismən elastik şüşə halına uyğun stexiometrik 

olmayan tərkib hallarına keçdikdə nanoboşluqların 

diametri (D) azaldığından  relaksasiya proseslərini 

xarakterizə edən Ibmin/Ibmax nisbəti kiçilir. Yəni, 

relaksasiya prosesləri zəifləyir. Bozon piki (BP) və 

BKDP-nə dair nəticələrin təhlil olunmasına mövcud 

TMN-ə əsasən  yanaşdıqda  məlum olur ki,  izostatik 

şüşə halından  (<r>=2.4 və Nc=Nd ) qismən elastik şüşə 

halına keçdikdə məhdudiyyətlərin sayı  mümkün  olan  

sərbəstlik dərəcələrinin sayından az (Ncon<Nd) oldu-

ğundan orta koordinasiya ədədi (r) və “sıfırıncı” rəqs 

tezlikli modların payı (f)   r<2.4 və  f<0 şərtlərini  ödə-

yərək KNŞ modelinin tələbləri ilə uzlaşmır. Digər tə-

rəfdən qismən elastik şüşə halına keçid zamanı 

(AsxSeyS100-x-y,  AsxSeyTe100-x-y (x=33,3; y=33,3 at%)) 

xalkogenid şüşələrdə şəbəkə topologiyasının əlaqəlili-

yini miqdarca təsvir edən koordinasiya ədədinin (Z) 

hesablanmış qiyməti Z=2,333<2.4 təşkil edir. Bu 

qiymət neytron difraksiya səpilməsinin nəticələrinə 

ƏMK  modelləşməsinin  tətbiqindən  alınan  orta  

koordinasiya  ədədinin  Z=2.31< 2.4 qiyməti [6] ilə, uy-

ğunluq təşkil  edir  ki,  bu  da  Mottun [5] 8-N qaydası-

nın  tələblərindən  qismən   kənara  çıxma  ilə  xarakte-

rizə  olunur. Qeyd  edək ki, yuxarıda göstərilən şərtləri 

təmin edən şüşə  halı  [2] - müəllifi  tərəfindən  makro-

skopik    deformasiya    olunmuş,  və  ya  “polimer  şüşə”   

adlandırılır. Doğrudan da, tədqiq olunan maddələrdə 

neytron difraksiya səpilməsinin nəticələrinə ƏMK 

modelləşməsinin [6]  tətbiqi nəticəsində məlum olur ki,  

izostatik şüşə halına uyğun AsxSeyS100-x-y,             

AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 at%) tərkiblərindən qismən 

elastik şüşə halına keçid zamanı (AsxSeyS100-x-y, 

AsxSeyTe100-x-y (x=33.3,  y=33.3 at%)) homeopolyar 

rabitələrin ümumi nisbi payı nəzərə çarpan səviyyədə 

azalır, lakin təkmil matrisanın qurulmasında həlledici 

rol oynayan heteropolyar rabitələrin ümumi nisbi pay-

lanmasında tamamilə əks mənzərə müşahidə olunur. 

Sonuncu nəticələr sübut edir ki, stexiometriyadan kəna-

ra çıxma zamanı homeopolyar rabitələrin ümumi faizi-

nin artması xalkogen atomlarından ibarət ayrı-ayrı qu-

ruluş fraqmentlərinin yaranmasına və quruluşun nizam-

sızlıq dərəcəsinin artmasına gətirir. Nəticədə, qalıq  

xalkogen (Se, S, Te)  atomlarının əlavə sərbəstlik dərə-

cələrinin yaranmasına səbəb olması kompaktlıq və qab-

laşma sıxlığının azalmasına gətirir ki, bu da  onlarda 

böyük sərbəst həcmlərin  olduğunu və Z˂ 2,4,   Nc˂3 

şərtləri ilə müəyyən olunan qeyri stexiometrik tərkib-

lərin quruluşunun yüksək defektliliyini sübut edir. Be-

ləliklə, alınan müvafiq nəticələr onu deməyə imkan ve-

rir ki, mövcud nəzəri klassik yanaşmalar və modellər 

aşağı tezlikli Raman səpilməsinin (BP-nin) xüsusiy-

yətlərinin şərh olunması üçün dolğun təsəvvür əldə et-

məyə imkan vermir. Yəni, məlum TMN-si əsasında 

maddənin bilavasitə izostatik, yəni optimal şüşə halın-

dan qismən elastik hala keçidi zamanı sərbəstlik dərə-

cələrinin, defekliliyinin, nizamsızlıq dərəcəsinin artdı-

ğını şərh etmək mümkün olsa da, bilavasitə seçilmiş 

amorf matrisada nizamsızlıq dərəcəsinin artması (orta 

nizam ölçüsünün azalması) sayəsində BP-nin intensiv-

liyinin və yarımeninin artmasını törədən rabitələrin nis-

bi paylanma mənzərəsi haqqında dəqiq məlumat əldə 

etmək mümkün olmur. Yəni, mövcud klassik nəzəri 

yaxınlaşmalar və modellər yalnız aşağı tezlikli raman 

səpilmə hadisəsinin ümumi mənzərəsini şərh edir, onun 

törədicilərini müəyyən edən dəqiq məlumatların əldə 

olunması onların imkanları xaricindədir. Qeyd olunan 

məlumatların əldə olunması məqsədi ilə tədqiq olunan 

stexiometrik və qeyri-stexiometrik maddələrin ney-

tron-difraksiya səpilməsindən alınan təcrübi nəticələrə 

ƏMK modelləşməsinin [6] tətbiqi nəticəsində  aşağı 

tezlikli Raman səpilməsinin (BP-nin)  xüsusiyyətləri 
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haqqında aşağıdakı yekun  nəticəyə gəlmək mümkün 

olmuşdur.  

1. Bütün izostatik şüşə hallarına uyğun AsxSe100-x (x=40

at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 at%)–

stexiometrik tərkiblərində orta nizamın varlığı ilə bağlı 

olan aşağı tezlikli (ω=0÷50sm-1) Raman səpilmə 

spektrlərinin (BP-ləri) formalaşmasında As-Se və Se-

Se rabitələri həlledici rol oynayır.  

2. Stexiometrik AsxSeyS100-x-y (x=40, y=30 at%)

şüşəvari tərkibində BP-nin intensivliyi və yarımeninin 

aşağı olması onun orta nizam quruluşunun formalaşma-

sında həlledici rol oynayan As-Se və Se-Se rabitələri ilə 

bərabər  Se-S  heteropolyar rabitələrinin də, iştirak et-

məsidir. Müəyyən olunmuşdur ki, heteropolyar Se-S 

rabitələrinin enerjisi  47.47 kcal/mol olmaqla, As-Se və 

Se-Se rabitələrinin enerjilərindən (41.2 kcal/mol, 

44kcal/mol) böyük olduğundan ümumi təkmil amorf 

matrisanın qurulmasında və maddənin kohesiv enerji-

sinin artmasında müstəsna rol oynayır, orta nizamın 

ölçüsünü artırır, sistemin nizamsızlıq dərəcəsini isə  

azaldır ki, bu da BP-nin intensivliyinin azalması ilə 

nəticələnir.  Lakin, bundan fərqli olaraq, parsial quruluş 

əmsallarının tədqiqi [6] göstərir ki, AsxSeyTe100-x-y 

(x=40,  y=30 at%) stexiometrik tərkibində orta nizamın 

formalaşmasında As-Se və Se-Se rabitələrindən əlavə 

heteropolyar  As-Te və Se-Te rabitələrinin qismən iş-

tirakı qeyd olunsa da, onların rabitə enerjiləri və kim-

yəvi aktivlikləri kükürdlə (S) müqayisədə zəif oldu-

ğundan, amorf matrisanın qurulmasında nisbətən aşağı 

enerjili homeopolyar rabitələrin (As-As və Te-Te) işti-

rakı da aşkar olunur ki, bu da nisbətən defektliliyi, ni-

zamsızlıq dərəcəsini artırır.  Nəticədə, orta nizamın öl-

çüsü tərkibində kükürd (S) olan maddə ilə müqayisədə 

azalır,  BP-nin intensivliyi isə nisbətən artır. Neytron-

difraksiya səpilməsindən alınan təcrübi nəticələrə [6] 

ƏMK simulyasiyasının tətbiqindən alınır ki, stexiomet-

riyaya uyğun  izostatik AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y 

(x=40, y=30 at%) şüşə halından, stexiometrik olmayan 

qismən elastik AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=33,3; 

y=33,3 at%) –şüşə hallarına keçid zamanı BP-nin 

yarımeninin və intensivliyinin artmasına səbəb  yuxa-

rıda qeyd olunan tərkib ardıcıllığına uyğun olaraq 

homopolyar rabitələrin ümumi nisbi payının 1.18 və 

0.56 -dən 1.53 və 0.67 qiymətlərinə qədər artması,  he-

teropolyar rabitələrin ümumi nisbi payının isə 5.89 və 

6.48-dən 5.58 və 6.22 qiymətlərinə qədər azalmasıddır. 

Qeyd olunan nəticələr [6] əsasında müəyyən olunmuş-

dur ki, stexiometrik nisbətli tərkib hallarından qeyri-

stexiometrikə keçid zamanı parsial quruluş əmsalları-

nın (Sij(Q)) səpilmə vektorundan (Q) asılılıqlarında 

amorf matrisanın və, o cümlədən, orta nizamın forma-

laşmasında müstəsna (As-Se) və qismən rol  oynayan 

(As-Te, Se-S, Te-Se) heteropolyar rabitələrin sayəsində 

müşahidə olunan BKDP-lərinin intensivliklərinin azal-

ması [6] da,  BP-nin  yarımeninin və intensivliyinin art-

masına gətirən əsas səbəbdir. Analoji olaraq parsial 

korrelyasiya funksiyalarının (gij(r)) analizi [6] də bir-

mənalı göstərir ki, tədqiq olunan As40Se30S30 və 

As40Se30Te30  stexiometrik tərkibləri  üçün  atom cütləri 

arasındakı korrelyasiya uzunluğu göstərilən tərkib ardı-

cıllığına uyğun olaraq As-As, As-Se (2,45 Å),  As-S, 

Se-Se (2,35 Å),  Se-S, S-S (2,2)  və As-As, As-Se (2,41 

Å),  As-Te (2.6 Å) , Se-Se (2,35 Å), Se-Te (2,5 Å), Te-

Te (2,74) olduğu halda, qismən elastik şüşə halına uy-

ğun qeyri-stexiometrik As33.3Se33.3S33.4 və 

As33.3Se33.3Te33.4 tərkibləri üçün orta nizamın formalaş-

masında rol oynayan müəyyən rabitələr (As-As, As-Te, 

As-Se, Se-Se) üçün korrelyasiya uzunluğunun qismən 

azalaraq (burada tərkibdən asılı olaraq bəzi rabitələr 

üçün korrelyasiya uzunluğu dəyişməz qalır) As-As, As-

Se (~2,4Å),  As-S (2,35 Å), Se-Se (2,3 Å),  Se-S, S-S 

(2,2) və As-As (2,41 Å),   As-Se (2,41 Å),  As-Te (2.58 

Å) , Se-Se (2,34 Å),  Se-Te (2,5 Å), Te-Te (2,74) qiy-

mətlərini təşkil etməsi sistemin nizamsızlıq dərəcəsinin 

artması ilə izah olunur. Qeyd olunan sonuncu nəticə  

BP-nin yarımeninin və intensivliyinin artmasını izah 

edən tutarlı nəticə hesab oluna bilər. İzostatik şüşə hal-

larına uyğun AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, 

AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 at%) stexiometrik tərkib-

lərdən stexiometrik olmayan qismən elastik 

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=33,3; y=33,3 at%)– 

şüşə hallarına keçid zamanı  BP-nin vəziyyətinə uyğun 

tezliyin ω=48,9±0,4sm-1 qiymətindən ω=67,8±0,4sm-1 

-ə doğru sürüşməsi müşahidə olunur. Bu təcrübi nə-

ticənin mövcud nəzəri modellər əsasında izahına cəhd 

olunduqda ciddi maraq doğuran mühakimə yürütmək 

olur.  Məlum “fəza fluktuasiyalı elastik-optik Pockels 

sabitləri” modelində [8] göstərilir ki, xalkogenid şüşə-

vari maddənin nizamsızlıq dərəcəsi (ϒ)   nizamsız fəza 

fluktuasiyası (ΔG(r)) vasitəsi ilə ϒ=‹ΔG2›/‹ΔG›2/ şək-

lində ifadə olunarsa,  nizamsızlıq dərəcəsi (ϒ) özünün 

kritik qiymətindən  ϒ> ϒk  böyük olduqda, xalkogenid 

şüşəvari maddə tamamilə qeyri-stabil hala keçir. Yəni, 

ϒ-özünün kritik qiymətinə yaxınlaşdıqda, ϒ→ϒk 

spektrdə aşağı tezliklərə doğru sürüşmə baş verməli və 

nəticədə BP daha aydın mənzərə ilə müşahidə olunmalı 

idi. Digər tərəfdən, “təsadüfi dinamik matrisa” mode-

lində [9] göstərilir ki, sistemin məhdud sərtliyi μ>0 ol-

duqda Yunq modulu E~√𝜇  şərtini ödədiyindən fonon-

ların maddədə yayılması mümkünlüyünü təmin edərək 

kvazi lokal rəqslərdən fononların səpilməsi nəticəsində 

BP-nin yaranmasına səbəb olur. Nəticədə, BP-nin və-

ziyyəti ωmak ~ √𝜇  şərtini ödədiyindən μ-nün artması

nəticəsində nisbətən böyük tezliyə doğrü sürüşməli idi. 

Əgər stexiometrik nisbətli tərkib halından qeyri stexi-

ometrikə keçid zamanı maddənin nizamsızlıq dərəcəsi, 

defektliliyi, nizamsız fəza fluktuasiyasının artması nə-

ticəsində onun sərtliyinin (μ) və Yunq modulunun (E) 

azalmasının mümkünlüyü ilkin olaraq nəzərə alınsaydı, 

yuxarıda qeyd olunan modellər çərçivəsində BP-nin və-

ziyyətinin kiçik tezliklər oblastına sürüşməsi müşahidə 

olunmalı idi. Yəni, ilkin yanaşmada alınan nəticənin 

yüxarıda təsvir olunan modellərə uyğun olmadığı görü-

nür. Bu onunla izah olunur ki, yuxarıda təsvir olunan 

modellər aşağı tezlikli Raman səpilməsinin təbiətini 

araşdırarkən tərkibin və xalkogenid şüşəvari matrisanın 

quruluş topologiyasını təsvir edən müxtəlif  molekulyar 

fraqmentlərin və onların ölçülərinin rolunu nəzərə al-

mır. Odur ki, təqdim olunan məqalədə stexiometrik nis-

bətli tərkib halından qeyri-stexiometrikə keçid zamanı 

maddənin nizamsızlıq dərəcəsi, defektliliyi, nizamsız 

fəza fluktuasiyasının artması nəticəsində BP-nin və-

ziyyətinin nisbətən böyük tezliklər oblastına sürüşmə-

sini əks etdirən mühüm nəticə əsasən müxtəlif xalko-

genid şüşələrdə aşağı tezlikli Raman səpilməsinin təbi-

ətini araşdırarkən müxtəlif müəlliflər tərəfindən tətbiq 
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olunan klaster modeli və neytron-difraksiya səpilmə-

sinin nəticələrinə tərəfimizdən tətbiq olunan ƏMK mo-

delləşməsinin nəticələri [6] əsasında dolğun şəkildə 

izah olunur. Raman səpilməsinin tədqiqi zamanı onun 

lokal quruluşunun kvant-kimyəvi hesablamalar sayə-

sində AsnSm şəklində klasterlərdən təşkil olunduğunu 

[10]-in müəllifləri təklif edərkən məlum olur ki, bu 

maddənin lokal quruluşunu təsvir edən hər bir klaster 

3N-6 sayda rəqsi modlardan təşkil olunur. Hesabla-

malar göstərir ki, klaster ölçüsü L=5.826 Å olan As2S4-

üçün aşağı tezlikli rəqs modunun tezliyi 

ω=46.65±0,4sm-1-dir. Lakin klaster ölçüsü L=7,658 Å-

olan As2S6 tərkib halında nisbətən ω=17.67 sm-1 ± 0,4   

və  ω=37.23± 0,4 sm-1 aşağı tezlikli rəqs modları da, öz 

əksini tapır. Nəticədə, müəyyən olunur ki, klasterin 

ölçüsünün artması ilə BP-nə uyğun daha aşağı tezlikli 

rəqs modalarının müşahidə olunması mümkündür. Yə-

ni, məqalədə alınan mühüm nəticə əsasən klaster mo-

deli ilə qənaətbəxş uzlaşır. Həmçinin, bir sıra müasir 

tədqiqatlarda [11,12] nisbətən aşağı koordinasiyalı 

xalkogenid şüşələrin orta nizam oblastının ölçüləri 

~5÷20 Å olan  “bağlı”, “həlqəvi”, “şaxəli” və “qəfəsə-

bənzər” klasterlər  ilə  əlaqələndirilməsinin mümkünlü-

yünü nəzərə alsaq, izostatik şüşə hallarına uyğun 

AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y 

(x=40, y=30 at%) stexiometrik tərkiblərdən stexiomet-

rik olmayan qismən elastik  AsxSeyS100-x-y,  

AsxSeyTe100-x-y (x=33,3; y=33,3at%)-şüşə hallarına 

keçid zamanı BP-nin vəziyyətinə uyğun tezliyin 

ω=48,9 ± 0,4 sm-1-qiymətindən ω=67,8 ± 0,4 sm-1-ə 

doğru sürüşməsi orta nizamın ölçüsünün  L=15.70 Å və 

12.56 Å -dən L= 14.95 Å  və 10.64 Å- qiymətlərinə 

doğru azalması ilə əlaqələndirilə bilər[6]. Beləliklə, 

təqdim olunan məqalədə       AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-

x-y (x=33,3; y=33,3 at%)-tərkiblərinin tətbiqi nəti-

cəsində birmənalı mühakimə irəli sürülür ki, onların 

aşağı tezlikli Raman səpilməsinə uyğun olan  BP-nin 

vəziyyətinin eyni ω=67,8±0,4 sm-1 tezliyinə müvafiq 

olması orta nizam quruluşunun formalaşmasında As-Se 

və Se-Se rabitələrinin həlledici rola malik olması ilə 

bağlıdır.  

 

4. XÜLASƏ 

   

Topoloji məhdudiyyətlər nəzəriyyəsinin tətbiqi 

nəticəsində müəyyən olunmuşdir ki, bütün izostatik 

şüşə hallarına uyğun AsxSe100-x (x=40 at%),   

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40, y=30 at%)–

stexiometrik tərkiblərində orta nizamın varlığı ilə bağlı 

olan aşağı tezlikli (ω=0÷50 sm-1) Raman səpilmə 

spektrlərinin (BP-ləri) formalaşmasında As-Se və Se-

Se rabitələri həlledici rol oynayır. Stexiometriyadan 

kənara çıxma zamanı homeopolyar rabitələrin ümumi 

faizinin artması xalkogen atomlarından ibarət ayrı-ayrı 

quruluş fraqmentlərinin yaranmasına və quruluşun 

nizamsızlıq dərəcəsinin artmasına gətirir.
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EXPLANATION  OF FEATURES OF BOSON PEAK ON  BASE THEORY TOPOLOGICAL 

CONSTRAINTS IN ISOSTATIC AND PARTIALLY ELASTIC GLASS COMPOSITIONS STATES 

AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  

y=33,3 at%) 

In this work, the thin films of AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%), AsxSeyS100-x-y, 

AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  y=33,3 at%)  compositions were obtained by thermal evaporation in vacuum. It was determined that 

the formation of low-frequency (ω=0÷50 cm-1) Raman scattering spectra in these substances is strictly dependent on 

heteropolar As-Se and Se-Se bonds. 
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Р.И. Алекберов 

ОБЪЯСНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЗОНОГО ПИКА НА ОСНОВЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОГО 

ОГРАНИЧЕНИЯ БАЗОВОЙ ТЕОРИИ В СОСТОЯНИЯХ ИЗОСТАТИЧЕСКОГО И ЧАСТИЧНО 

УПРУГОГО СТЕКЛА AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%), AsxSeyS100-

x-y, AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  y=33,3 at%) 

В данной работе получены тонкие пленки AsxSe100-x (x=40 at%), AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe100-x-y (x=40,  y=30 at%), 

AsxSeyS100-x-y, AsxSeyTe1-x-y (x=33,3;  y=33,3 at%) композиции методом термического испарения в вакууме. Установлено, 

что формирование низкочастотных (ω=0÷50 см-1) спектров комбинационного рассеяния в этих веществах строго 

зависит от гетерополярных связей As-Se и Se-Se. 
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İFRAT YÜKSƏK VAKUUM QURĞUSU VƏ VOLFRAM  

MATERİALININ SƏTHİNDƏ QAZ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ 

 
1A.M. HƏŞİMOV, 2S.V. BAYRAMOV, 2L.Ç. SÜLEYMANOVA, 1K.B. QURBANOV, 

1Z.A. TAĞİYEVA, 1V.M. HACIYEVA 
1Elm və Təhsil Nazirliyi, Fizika İnstitutu 

Az – 1143, Bakı, H.Cavid prospekti, 131. 
2Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Az – 4500, Dilarə Əliyeva küç.21. 
 

Fizika, texnika, texnologiya və digər texniki sahələrdə təcrübi elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilərkən, əksər hallarda pro-

seslərin yüksək vakuum şəraitində aparılması tələb olunur. Təqdim olunan məqalədə, yüksək və ifrat yüksək vakuum əldə 

etməyə imkan verən, vakuum texnikasının müasir elementlərindən istifadə etməklə işlənilmiş ifrat yüksək vakuum qurğusunun 

sxemi, qurğunun texniki imkanları və iş prinsipləri şərh olunmuşdur.  

 

Açar sözləri: vakuum, forvakuum, ifrat yüksək vakuum, titan, qazboşalması, seolit, adsorbsiya. 

UOT: 620.1:502.1 

Pacs: 541.78.30. – j.74.25.nd 

 

Yüksək və ifrat yüksək vakuum qurğusunun sxe-

mi işlənilmiş və şəkil 1-də təqdim olunan təcrübi qurğu 

hazırlanmışdır. 

Təqdim edilən qurğu vastəsilə (10-7 – 10-8Pa) tərti-

bində ifrat yüksək vakuum əldə etmək mümkündür. 

Vakuum qurğusunun sxemi əsasən, aşağıdakl element-

lərdən təşkil olunmuşdur: 

1. N1 – forvakuum əldə etmək üçün istifadə edilən 

2HBP – 5DM markalı mexaniki nasos. 

2. N2 – yüksək vakuum əldə etmək üçün, N – 05 mar-

kalı diffuzion nasos. 

3. N3 – yüksək vakuum əldə etmək üçün elektrik qaz-

boşalmasının təsirləri istifadə olunan soyuq katodlu ion 

nasosu. 

4. N4 – iş prinsipi, vakuum şəraitində titan materialının 

közərdilməsi vasitəsilə uçurdulan nazik titan təbəqələ-

rinin səthində adsorbsiya olunma proseslərinə əsasla-

nan, ifrat yüksək vakuum nasosu. 

5. N5 – iş prinsipi, aktivləşdirilmiş seolitlərin səthində 

adsorbsiya proseslərinə əsaslanan, ifrat yüksək vakuum 

nasosu. 

6. N6 – iş prinsipi qazboşalmasının təsiri şəraitində se-

olitlərin səthində adsorbsiya proseslərinə əsaslanan 

yüksək vakuum nasosu. 

7. Vakuum qurğusunun yüksək vakuum yaradılan his-

səsində, K2 və K3 kranlarının açıq vəziyyətində, N2 – 

diffuzion nasosu vasitəsilə yüksək vakuum əldə etmək 

mümkün olmuşdur. K3 – qallium kranı, qurğunun yük-

sək vakuum yaradılan hissəsini N1 və N2 nasoslarından 

ayırmaqla, karbohidrogen mənşəli yağların izlərinin 

yüksək vakuum yaradılan hissəyə sizmasının qarşısını 

alır. 

8. Şəkil 2-də qallium kranının sxemi təqdim edilmişdir. 

Qallium kranında, ərimə temperaturu kiçik olan, 

qalliumdan istifadə edilmişdir. Kranda qallium 2 həc-

minə yerləşdirilir və 1 şüşə silindri maye halında olan 

qalliuma daxil olaraq, kranı bağlı vəziyyətə gətirir. 

Kranı açıq vəziyyətə gətirmək üçün, elektromaqnit va-

sitəsilə şüşə silindr yuxarı hissəyə qaldırılır və 4 qar-

mağından asılır. Qallium bəzi hallarda bərkidikdə, onu 

3 qızdırıcısı vasitəsilə maye halına gətirmək olur. 

 

 
 

Şəkil1. Yüksək və ifrat yüksək vakuum qurğusunun sxemi. 
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Şəkil2. Qallium kranının sxemi: 1 – şüşə silindr; 

 2 – qallium yerləşdirilən həcm; 3 – qızdırıcı; 

 4 – qarmaq. 

Şəkil 3. N3, N4 nasoslarının və kürəvi tıxacın açıq 

  vəziyyəti: 1 – kürəvi tıxac, 2 – közərdilmə 

  üsulu ilə uçurulan titan nasosu,  

   3 – soyuq katodlu ion nasosu. 

Qallium kranı vakuum qurğusunda ifrat yüksək 

vakuum almaq məqsədilə qurğunun 350–400°S tempe-

raturlara qədər qızdırılmasına imkan verir. Şəkil 2-də 

qallium kranının bağlı vəziyyəti nümayış etdirilmişdir. 

N3, N4, və N5 nasosları sxemin  yüksək vakuum hissə-

sinə K4 tıxacı vasitəsilə birləşdirilmişdir. K4 tıxacı me-

tal kürədən ibarət olub, təzyiq fərqləri kiçik olan həcm-

ləri bir-birindən ayırır. Metal kürənin vəziyyəti maqnit 

vasitəsilə dəyişdirilir. Sürtgü yağlarının olmaması və iş 

prinsipinin sadəliyi kürəvi tıxacın müsbət cəhəti hesab 

edilir. Kürəvi tıxac da yüksək vakuum qurğusunun qız-

dırılmasına imkan verir. Şəkil 3-də N3, N4 nasosları və 

kürəvi tıxacın açıq vəziyyəti təqdim edilmişdir. 

N5 – seolit nasosu iki divarlı Dyuar qabından iba-

rət olaraq daxili həcmi vacuum kamerası əmələ gətirir. 

Daxili silindrin səthi nikel məftildən hazırlanmış 2 toru 

ilə əhatə olunmuşdur. Tor ilə şüşə divar aralığında seo-

lit kristalları yerləşdirilir. Daxili silindrin xarici səthi, 

həcmə maye azot daxil etməklə, soyudularaq seolit 

kristallarının soyudulması əldə edilir, bu da seolitin sət-

hində qaz molekullarının intensiv adsorbsiyasına səbəb 

olur.  

Vakuum qurğusunun yüksək vakuum olan hissə-

sində təzyiq LM – 2 markalı M1 manometri, ifrat yük-

sək vakuum isə M2 – Bayard – Alpert manometri vasi-

təsilə ölçulmüşdür. 

Kütlə - spektrometri, hidrogen və digər qaz atom-

larının generatoru (V) və yüksək gərginlikli reaktor (B) 

qurğunun yüksək vakuum olan hissəsinə birləşdirilmiş-

dir. 

Müxtəlif qazları tədqiqat sisteminə daxil etmək 

üçün xüsusi quruluşa malik sistem hazırlanmışdır və bu 

sistem şlif vasitəsilə vakuum qurğusu ilə əlaqələndiril-

mişdir. Tədqiq edilən qaz V1 həcminə yığılır və K5 

kranı vasitəsilə müəyyən qədər qaz vakuum sisteminə 

daxil edilir (bu halda K6 kranı bağlı vəziyyətdə olma-

lıdır). K7 kranı vasitəsilə tədqiq olunan qazdan bir hissə 

götürərək V2 həcminə daxil edilir. V2 həcmində əvvəl-

cədən 10-3
 – 10-4 Pa təzyiqində vakuum əldə edilir. V2 

həcmində təzyiq M3 və M4 monometrləri vasitəsilə öl-

çülür. V2 həcmi, qurğunun müxtəlif hissələrində təz-

yiqləri fərqli yaratmaq üçün. sxemə daxil edilmişdir. K8 

– qallium kranının açıq vəziyyətində tədqiq olunan qaz

S kapilyarı vasitəsilə ölçü aparılan hissəyə sızır. Qazın 

sızmasını dayandırmaq üçün K8 kranı bağlı vəziyyətə 

gətirilir. 

Vakuum qurğusunun daxili divarlarını qazsızlaş-

dırmaq məqsədilə, qurğu 350–400°S temperaturla 2 

saat ərzində, vakuum şəraitində, qızdırılır. Sistemdaxili 

qazların tərkibinə, MSX – 4 markalı kütlə - spektromet-

ri vasitəsilə nəzarət edilir. 

Vakuum sxeminə daxil olan elementlərin metal 

hissələrini qazsızlaşdırmaq üçün, yüksək tezlikli induk-

siya sobasından istifadə edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vakuum texnikasının mü-

asir tələblərini nəzərə alaraq, yüksək keyfiyyətli ma-

teriallardan istifadə etməklə hazırlanmış və sxemi şəkil 

1-də təqdim olunan qurğu vasitəsilə, tədqiqat həcm-

lərində 10-7–10-8 Pa tərtibində ifrat yüksək vakuum al-

maq mümkün olmuşdur. 

Həmçinin, qaz mühitinin tərkibinin və bu tərkibin 

qaz boşalmalarının təsirləri şəraitində dəyişməsinin 

tədqiqi təcrübələrində, təcrübə həcmlərinə, tədqiq olu-

nan qaz mühiti, və ya digər nümunələr daxil edilməz-

dən əvvəl həmin həcmlərdə ifrat yüksək vakuumun 
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alınmasının da mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd 

etmək lazımdır. Belə ki, ifrat yüksək vakuum halı, təc-

rübələrin aparılmasının təmizlik (dəqiqlik) dərəcəsinin 

yüksək olmasının və tədqiqatlardan alınmış nəticələrin 

birqiymətli izah olunmasının vacib şərtidir. 

 

TƏDQİQAT REJİMLƏRİNƏ UYGUN 

 HALLARDA TƏCRÜBƏ SİSTEMİNDƏ QAZ  

MÜHİTİNİN TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ. 

 

Tədqiqatlarda istifadə edilən, şəkil 1-də nümayiş 

etdirilən, vakuum qurğusuna daxil olan N1, N2, N3, N4 

və N5 vakuum aqreqatları vasitəsilə təcrübə həcm-

lərində (1-10-7) Pa tərtiblərində yüksək və ifrat yüksək 

vakuum əldə etmək mümkün olmuşdur. Ifrat vakuum 

əldə etmək üçün, qurğunun yüksək vakuum hissəsi 3 

saat ərzində 350°S temperaturla qızdırılaraq, N1 və N2 

aqreqatları vasitəsilə qazsızlaşdırılmışdır. Növbəti 

əməliyyatda maye azot temperaturu tətbiq etməklə di-

gər N3, N4 və N5 vakuum aqreqatları vasitəsilə sistemdə 

ifrat yüksək vakuum əldə edilmişdir. Sistem qızdırıl-

maqdan əvvəl təzyiqin 10-4 Pa qiymətində, qızdırıl-

dıqdan sonra isə təzyiqin 10-4 Pa, 10-5 Pa və 10-7 Pa 

qiymətlərində qeydə alınmış spektoqramlar şəkil 4a,b,v 

– də nümayiş etdirilmişdir. 

 

 
Şəkil 4. Vakuum sistemində təzyiqin a – 10-4 Pa, b – 10-5 Pa, v – 10-7 Pa tərtib qiymətlərində qeydə alınmış kütlə spektrləri. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif iş rejimlərində 

qeydə alınmış kütlə-spektroqramlarının təhlilindən mə-

lum olur ki, sistemdə daima karbon, hidrogen, karbo-

hidrogen birləşmələrinin atom və molekulları mövcud 

olur və bu atom və molekullar sistemdə gedən proses-

lərdə iştirak edirlər. Bunu nəzərə alaraq, işdə hidrogen 

və metan qazlarının spektri tədqiq edilmişdir. Şəkil 5-

də metan qazının kütlə spektri təqdim olunmuşdur. 

Səyriyən elektrik qazboşalmasının təsirləri nəticə-

sində bu mühitdə də nəzərə çarpacaq dərəcədə tərkib 

dəyişiklikləri qeydə alınır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

yüksək və ifrat yüksək vakuum şəraitində qalıq qazlar 

mühitinin yükək həssaslığa malik olması aydın şəkildə 

müşahidə olunur və qarşıya qoyulan məsələdən asılı 

olaraq, tədqiqat mühitinin tərkibinin aşkar edilməsi və 

tənzimlənməsi elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetiril-

məsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 



İFRAT YÜKSƏK VAKUUM QURĞUSU VƏ VOLFRAM MATERİALININ SƏTHİNDƏ QAZ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ 

59 

Şəkil 5. Metan qazının kütlə spektoqramı. 

SƏYRİYƏN QAZBOŞALMASI ŞƏRAİTİNDƏ 

VOLFRAM MATERİALININ SƏTHİNDƏ 

QAZ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ 

Məlumdur ki, volfram materialı elektrovakuum, 

plazma elektronikası, radioelektronika cihazlarının ha-

zırlanmasında geniş tətbiq olunur. Bununla əlaqədar 

olaraq, közərdilmiş volfram lentinin səthində reallaşan 

proseslərin tədqiqi mühüm elmi-praktiki əhəmiyyət 

kəsb edir. Davamiyyətli zaman müddətində və bu günə 

qədər volfram materialı elektrovakuum cihazlarının kö-

zərdilən katodlarının hazırlanmasında geniş tətbiq 

olunur. Volframın geniş sənaye tətbiqi bu materialı xa-

rakterizə edən mühüm kəmiyyətlərin təcrübələrdə 

mövcud olan bütün hallarda geniş öyrənilməsini tələb 

edir. Bu baxımdan közərdilmiş volfram lentinin səthin-

də, elektrik qazboşalmalarının təsiri şəraitində müxtəlif 

qazların adsorbsiya və desorbsiya olunması proseslə-

rinin tədqiqi elmi maraq və praktiki əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Yuxarıda qeyd edilənlərlə əlaqədar olaraq, işdə, 

közərdilmiş volfram lentinin səthində oksigen qazının 

karbon oksidinə və hidrogenin karbohidrogen birləş-

mələrinə konversiyasının lentin temperaturundan asılı-

lığı tədqiq edilmişdir. 

Qeyd edilən təcrübələri aparmaq üçün vakuum 

sistemində P=10-6Pa təzyiq əldə edildikdən sonra sis-

temə P=1Pa təzyiqinə qədər oksigen qazı daxil edilmiş-

dir. Təcrübələr qapalı sistemdə səyriyən qazboşalma-

sının təsir etdiyi və etmədiyi hallarda aparılmışdır. 

Tədqiqatlarda volfram nümunəsi olaraq, uzunluğu 

ℓ=6sm. Eni a=0,3sm və qalınlığı d=3·10-3sm olan lent 

götürülmüşdür. 

Sistemə oksigen daxil edilərkən, oksigen və CO 

molekullarına uyğun maksimumların amplitudları küt-

lə spektroqramında qeydə alınmışdır. Növbəti mərhə-

lədə volfram lenti közərdildikdən sonra O2 və CO mo-

lekullarına uyğun maksimumların amplitudları təkrar 

qeydə alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, volfram lenti 

közəldildikdən sonra CO molekuluna uyğun olan 

maksimumun amplitudu O2 molekuluna nəzərən kəskin 

olaraq artır. Bu təcrübi fakt volfram lentinin səthində, 

O2 molekulunun CO molekuluna konversiya etməsi 

prosesinin reallaşmasına dəlalət edir (şəkil 7). 

Konversiya prosesinin volfram lentinin tempera-

turundan asılılığının tədqiqindən alınmış nəticələr şəkil 

8-də təqdim edilmişdir. 

Şəkildən göründüyü kimi, volfram lentin tempe-

raturu yüksəldikcə konversiya prosesinin intensivliyi 

artır və temperaturun 1800°K qiymətindən sonra kon-

versiya prosesinin sürəti nəzərə çarpacaq dərəcədə 

yüksəlir. 

Ədəbiyyat məlumatlarından [1 -5] məlum olur ki, 

elektrik qazboşalmalarının təsiri adsorbsiya–desorbsi-

ya proseslərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Adsorbsiya proseslərinə tətbiq edilən ciddi tələblər bu 

proseslərin yeni inkişafını təmin edən tədqiqatların apa-

rılmasının zəruriliyini müəyyənləşdirərək, texnoloji 

prosesin yerinə yetirilməsi zamanı prosesə birbaşa təsir 

vasitələrinin işlənilməsi üsullarının hazırlanmasının 

vacibliyini aşkar edir. Belə təsir vasitələrindən biri 

olaraq, elektrik sahələrinin və qazboşalmalarının təsir-

lərindən istifadə edilməsi adsorbsiya proseslərinin ida-

rə olunmasında məqsədəuyğun hesab edilir. 

Vakuum qurğusuna daxil edilmiş elektrovakuum 

cihazlarının volframdan hazırlanmış katodları yüksək 

vakuum şəraitində közərdildikdə, və yaxud volfram 

materialının səthinə səyriyən elektrik qazboşalması 

vasitəsilə təsir etdikdə qeydə alınmış kütlə  spektroqra-

mından məlum olur ki, həcmdə karbon atomları əmələ 
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gəlir. Bu proses volfram materialının tərkibində möv-

cud olan karbon atomlarının desorbsiya prosesinə uğ-

raması ilə izah edilir. Təcrübələrdə közərdilmiş volf-

ram lentin səthində hidrogen, oksigen və digər atom və 

molekulların adsorbsiya olunması müşahidə edilir. 

Volfram materialının bu xüsusiyyətlərindən istifadə 

edərək, təcrübələrdə volframdan hidrogen generasiya 

edən element kimi istifadə edilmişdir. 
 

 
 

Şəkil 6. Sistemə oksigen daxil edilərkən oksigen və CO qazlarınln miqdarını nümayiş etdirən kütlə spektoqramı. 

 

 
 

Şəkil 7. Volfram lenti közərdildikdən sonra, O2 və CO qazlarının miqdarının dəyişməsini nümayiş etdirən kütlə  

              spektroqramı. 
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  Şəkil 8.Volfram lentinin səthində oksigen qazının CO qazına konversiya prosesinin lentin temperaturundan asılılığı. 

 Şəkil 9. Hidrogen molekulunun karbohidrogen birləşmələrinə çevrilməsini qeydə alan kütlə spektroqramı. 

Belə ki, müəyyən ölçülərə malik olan volfram len-

ti hidrogen atmosferində közərdilib–soyudulduqdan 

sonra onu tədqiqat qurğusuna daxil edərək təkrar közər-

tməklə həcmə hidrogen atom və molekulları daxil et-

mək mümkün olmuşdur. Şərh edilən üsuldan istifadə 

edərək, yüksək vakuum şəraitində sistemə hidrogen 

atom və molekulları daxil edərək, həcmdə hidrogen 

molekulunun karbohidrogen birləşmələri əmələ gətir-

məsi prosesləri tədqiq edilmişdir. 

Şəkil 9-da hidrogen molekulunun karbohidrogen 

birləşmələrinə çevrilməsini qeydə alan kütlə spektro-

qramı nümayiş etdirilir. 

Spektroqramdan göründüyü kimi, hidrogen mole-

kulunun generasiyası həcmdə CH, CH2, CH3, CH4 kimi 

karbohidrogen birləşmələri əmələ gətirir. 

Beləliklə, tədqiqat həcmində, sistemdaxili ele-

mentlərin iş rejimində, səthdə və həcmdə reallaşan ad-

sorbsiya – desorbsiya, mövcud qaz reaksiyalarının və 

digər səthi və həcmi proseslərin, kütlə spektrometri va-

sitəsilə qeydə alınması, sistemdəki qaz mühitini başlan-

ğıc halda xarakterizə edərək, qarşıya qoyulan məsələlə-

rin həllindən, alınmış nəticələrin mexanizmlərinin ay-

dınlaşdırılmasına imkanlar yaradır. 



A.M. HƏŞİMOV, S.V. BAYRAMOV, L.Ç. SÜLEYMANOVA, K.B. QURBANOV, Z.A. TAĞİYEVA, V.M. HACIYEVA 

62 

    Şəkil 10. Səyriyən qazboşalması şəraitində H2 molekulunun CH4 – metan qazına konversiyası. 

Alınmış nəticələr yüksək və ifrat yüksək vakuum 

şəraitində səthlərdə və həcmdə sürətli elektron – ion 

proseslərinin mövcudluğunu sübüt edir. Bu proseslər, 

əsasən həcmdə olan yüklü zərrəciklərin sərbəst qaçış 

yolunun kifayət qədər olması səbəbindən, yüksək ener-

jilərə malik olması ilə izah edilə bilər. 

Aparılmış təcrübələrdən məlum olur ki, ümumiy-

yətlə yüksək vakuum şəraitində, tədqiqat sisteminin 

həcmindəki qaz mühiti və səthlərdə reallaşan proseslər 

xarici təsirlərə qarşı çox həssas olurlar. 

Tədqiqatların davamı bu istiqamətdə aparılaraq, 

sistemə səyriyən qazboşalması təsir etdikdə təcrübələ-

rin aparılmasında digər parametrlərin eyniliyini təmin 

etməklə, yuxarıda nəticələri şərh edilən təcrübələr tək-

rar olaraq yerinə yetirilərək müqayisəli şəkildə, qazbo-

şalmasının maraq dairəsində olan proseslərə təsiri 

tədqiq edilmişdir. 

Səyriyən elektrik qazboşalması iki paralel müstə-

vi volfram katodları və bunların arasında yerləşdirilən 

nikeldən hazırlanmış silindrik anod sistemində əldə 

edilmişdir. Ifrat yüksək vakuum şəraitində ionlaşma 

prosesinin movcudluğunu təmin etmək üçün sistem ak-

sial maqnit sahəsində yerləşdirilmişdir. Belə ki, tətbiq 

edilən qurğu, təzyiqin P=10-6 Pa qiymətlərində də ion-

laşma prosesinin təsirlərini təmin edir. 

Şəkil 10-da səyriyən qazboşalmasının təsiri şəra-

itində H2 molekulunun CH4 – metan qazına konversiya-

sı prosesini xarakterizə edən nəticələr təqdim olunur. 

Şəkildən görünür ki, səyriyən qazboşalmasının tə-

siri nəticəsində konversiya prosesləri volfram lentinin 

yüksək temperatur oblastının aşağı qiymətlərindən eti-

barən kəskin olaraq artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, közərdilmiş volfram len-

tinin səthində müşahidə edilən proseslərin materiala tə-

sirləri volframın elektrofiziki xüsusiyyətlərində mü-

hüm dəyişikliklərə səbəb ola bilər ki, bu da öz növbə-

sində, volfram katodların is rejimlərinə və istismar 

müddətinə təsir edə bilər. Belə ki, alınmış nəticələrin 

katod elektronikası sahəsi üçün əhəmiyyəti müəyyən-

ləşdirilmiş olur. 

Volfram lentinin səthində baş verən proseslərin 

tədqiqində tətbiq edilən üsullsrdan istifadə edərək, işin 

davamında səyriyən elektrik qazboşalmalarının təsiri 

şəraitində, vakuum qurğusuna daxil edilmiş digər ma-

terialların da səthində reallaşan proseslərin tədqiqi mü-

hüm elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qaz mühitinin tərkibinin 

və bu tərkibin qazboşalmalarının təsirləri şəraitində 

dəyişməsinin tədqiqi təcrübələrində, təcrübə həcmlə-

rində, tədqiq olunan qaz mühiti və ya digər nümunələr 

daxil edilməzdən əvvəl həmin həcmlərdə ifrat yüksək 

vakuumun alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, ifrat yüksək vakuum halı, təcrübələrin aparılmasının 

təmizlik (dəqiqlik) dərəcəsinin yüksək olmasının və 

tədqiqatlardan alınmış nəticələrin birqiymətli izah 

olunmasının vacib şərtidir. 
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Conducting experimental scientific research in the field of physics and engineering, in many cases it is necessary to 
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İSTİ NEYTRONLARIN TƏSİRİ İLƏ 235U İZOTOPUNUN BÖLÜNMƏSİ 

ZAMANI ANİ γ KVANTLARIN VƏ NEYTRONLARIN BUCAQ 

KORRELYASİYASININ ÖLÇÜLMƏSİ 

Q.S. ƏHMƏDOV1,2,3, Z.Y. SADIQOV1,2,3, A.A. QƏRİBOV1 
1AMEA- AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

2NRYTN-Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan 
3Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu, Dubna, Rusiya 
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Bölünmə prosesinin dinamikasını öyrənmək üçün müxtəlif ağır nüvələrin müxtəlif enerjili neytronla bölünməsi zamanı 

baş verən fırlanma effektinin (ROT) öyrənilməsi vacibdir. Bu effektlərin ilkin olaraq üçqat bölünmə proseslərində bir sıra 

təcrübələrdə aşkar edilməsinə və bir sıra nüvələr üçün ölçülməsinə baxmayaraq γ şüaların və neytronların buraxılması ilə baş 

verən ikiqat bölünmə proseslərində də müşahidə olunur. Alfa zərrəciklərdən fərqli olaraq γ şüalar və neytronlar yüksüz 

olduğundan effektləri daha yaxşı öyrənməyə imkan verir. 233U ikiqat bölünmədə ani γ şüaların bucaq paylanmasında ROT 

effekt 235U izotopunun ikiqat bölünməsi nəticəsində baş verən analoji effektdən fərqli işarəyə malikdir. α zərrəcikləri üçün isə 

ROT effektinin işarəsi eyni nüvələr üçün eynidir. Bu uyğunsuzluqlar göstərir ki, mövcud olan ölçmələrin nəticələri kifayət 

qədər dəqiq deyil, ya da ROT effekt üçün təklif olunan model, effekti tam təsvir edə bilmir və müxtəlif bölünmə sistemləri 

üçün effekti daha yaxşı təsvir edən başqa mexanizm var. Ona görə də, ROT effektin bölünməyə səbəb olan neytronların ener-

jisindən asılılığının tədqiqi vacibdir. Bunu nəzərə alaraq 60 meV enerjili polyarlaşmış monoxromatik neytronların təsiri ilə 
235U isotopunun iki qat bölünməsi zamanı baş verən ROT effekt ölçülmüşdür. 

Açar sözlər: Nüvənin fırlanma effekti, isti neytronlar, soyuq neytronlar, alfa zərrəcik, neytron polyarizasiyası, nüvə bölünməsi, 
233U, 235U, ani γ şüalar, plastik ssintilyasiya detektoru, çoxsimli mütənasib sayğac, spin flipper, polyarizator, analizator 

PACS: 85.60.Ha; 21.60.−n; 24.10.−i 

GİRİŞ 

Spin-bucaq korrelyasiyaları spinlərlə əlaqəli xa-

rakteristikaları öyrənmək üçün reaksiyaların və bölün-

mələrın mexanizmləri haqqında yeni məlumatlar əldə 

etməyə imkan verən əsas vasitələrdən biridir [1-2]. 

Yüngül və ağır bölünmə fraqmentlərinin bucaq paylan-

masındakı asimmetriya, bölünmə prosesinin mexaniz-

mi və dinamikası (γ kvantlar, neytronlar, yüklü zərrə-

ciklərin təsiri ilə baş verən) və kompound halların sta-

tistik xassələri haqqında məlumat almaq üçün əsas va-

sitələrdən hesab olunur. Öz növbəsində, spin-bucaq 

korrelyasiyaları da fundamental simmetriyaların pozul-

masına həssasdır [1-2]. Nüvə bölünməsındə spin-bucaq 

korrelyasiya tədqiqatlarının başlanğıcı 1977-ci ildə pol-

yarlaşmış neytronlar tərəfindən 239Pu nüvələrin bölün-

məsi zamanı cütlüyün pozulması effektinin kəşfi ilə qo-

yulmuşdur [3]. Effekt, bolünən nüvənin spin istiqaməti 

boyunca və əksinə yüngül fraqmentin emissiyasının 

(10-4 tərtibində) asimmetriyası hesabına baş verir. Pol-

yarlaşmış soyuq (s-dalğası) neytronlarla 233U nüvələrin 

üçqat bölünməsində T-tək korrelyasiya ilk dəfə 1997-ci 

ildə kəşf edilmişdir [4-5]. Bu korrelyasiyanın axtarıl-

ması (zamanın tərsinə dəyişməsi (TRI) effekti) ILL re-

aktorunda Laue-Lanqevin İnstitutu (Qrenobl, Fransa), 

Milli Tədqiqatlar Mərkəzinin (ITEP) Nəzəri və Ekspe-

rimental Fizika İnstitutu (Moskva), Sankt-Peterburq 

Milli Tədqiqat Mərkəzinin Nüvə Fizikası İnstitutu 

PNPI (Qatçina), Tübingen Universiteti İnstitutu PI 

(Tübingen) və Darmştadt Texniki Universitetinin (IKP) 

Nüvə Fizikası İnstitutunun (Darmştadt) əməkdaşlığı 

çərçivəsində yerinə yetirilmişdir. Təcrübədə bölünmə 

fraqmenti (FF) ilə eyni zamanda qeyd edilən α-zərrə-

ciklərin sayının asimmetriyası eksperimental olaraq 

neytron selinin polarizasiyasının istiqamətində və 

əksinə ölçülmüşdür: 

R=(N+ − N−)/(N+ + N−)          (1) 

Burada N+ və N− -neytronların polyarizasiyasina uyğun 

gələn hadisələrin sayıdır. Nəticədə müəyyən edilmişdir 

ki, neytron spininin yaratdığı müstəviyə və bölünmə 

fraqmentinin momentinə perpendikulyar olan üçqat bö-

lünmədən yaranan α zərrəciyin emissiyası effektin 

DTRI=−(2.35±0.05)×10-3 bərabər olduğunu göstərmiş-

dir. 233U-dan fərqli olaraq, 235U üçün alınan asimmet-

riyanın mütləq qiyməti 233U izotopu ilə müqayisədə 

daha kiçik, işarəsi isə əks olmuşdur; 

DTRI=+(0.76±0.09)×10−3. 235U nüvəsinin soyuq polyar-

laşmış neytronlarla sonrakı tədqiqatları nəticəsində 

neytronların spininin istiqamətindən asılı üçqat 

bölünmədə yaranan α zərrəciklərin bucaq paylanması 

fraqmentlərin emissiya oxuna nəzərən 

(2Δ=0.215±0.005) bucağı qədər sürüşməsi kəşf olun-

muşdur [6-7]. Kəşf olunmuş effekt  yarımklassik model 

çərçivəsində izah edilmişdir. Modelə görə, pol-

yarlaşmış neytronun polyarlaşmamış nüvə tərəfindən 

tutulması nəticəsində yaranan mürəkkəb nüvə qismən 

polyarlaşmış olur. Beləliklə, bölünən nüvənin fırlanma 

momenti əlavə fırlanma komponenti əldə edir ki, bu da 

bölünməyə səbəb olan polyarlaşmış neytronun spini ilə 

üst-üstə düşür. Nüvənin boynunun qırılmasından sonra 

nüvənin fırlanma momentinin bu komponenti bölünmə 

fraqmentlərinə ötürülür. Beləliklə, bölünmə fraqment-

lərinin emissiya oxu boyunca qırılması zamanı bölünən 

nüvənin deformasiya oxu ilə üst-üstə düşmür və ondan 

δFF bucağı qədər fərqlənir [6-7].  
Sonralar analoji effektlər γ şüaların və neytronla-

rın buraxılması ilə baş verən ikiqat bölünmə proseslə-
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rində də müşahidə olunmuşdur [2, 8, 9]. Nəzəri hesab-

lamalara görə həm TRI, həm də ROT effekt kvant ədəd-

ləri olan ümumi fırlanma momentindən (J) və onun 

proyeksiyasından (K) asılı olduğundan, bu effektlərin 

bölünməyə səbəb olan neytronların enerjisindən ası-

lılığını öyrənmək vacibdir. Bunu nəzərə alaraq, FRM-2 

reaktorunun POLI təcrübi qurğusunda 60 meV enerjili 

neytronların təsiri ilə 235U nüvəsinin bölünməsi zamanı 

ROT asimmetriya ölçülmüşdür. 

TƏCRÜBƏ VƏ NƏTİCƏLƏR 

Eksperiment Qarxinqdəki (Almaniya) Münhen 

Texniki Universitetinin Heinz Meyer-Leibniz tədqiqat 

neytron mənbəyində (FRM II reaktoru) aparılmışdır. 

Təcrübədə daşına bilən 3He polyarizasiya qurğusu 

(SEOP) təcrübə üçün POLI təcrübə zalında quraşdırıl-

mışdır [10-13]. Neytron şüasının polyarlaşma dərəcəsi 

100%-ə yaxın və 99.2%-ə kalibrlənmişdir. 60 meV 

neytronlar üçün 22% yüksək stabil neytron ötürülməsi 

təcrübə zamanı təmin olunmuşdur ki, bu da 81% 3He 

nüvə polyarlaşmasına uyğun gəlmişdir. Şəkil 1-də 

SEOP polarizatorunun ümumi şəkili göstərilmişdir. 

Təcrübədə ölçüsü 50×110 mm2 olan ≈30 μm qa-

lınlığında alüminium altlığın hər iki tərəfində çökdürül-

müş 235U3O8 (99.99%) hədəfindən istifadə edilmişdir. 

Uran təbəqəsinin ölçüsü 40×100 mm2 və qalınlığı isə 

təxminən 1 mq/sm2-dir. Hədəfin ümumi çəkisi təxmi-

nən 82 mq-dır. Hədəf polyarlaşmış neytron selinin isti-

qaməti boyunca müəyyən bucaq altında çəpinə yerləş-

dirilmişdir. Bölünmə fraqmentləri hər iki tərəfdə 

hədəfə paralel yerləşdirilmiş aşağı təzyiqli koordinata 

həssas çoxsimli mütənasib sayğaclar (LPMWPC) vasi-

təsi ilə qeydə alınmışdır (şəkil 2) [11]. Ölçmə zamanı 

qeydə alınmış bölünmə hadisələrinin ümumi sayı 

2.8×107 olmuşdur. 

Şəkil. 1. Soyutma qurğusu və idarəetmə sistemi olan SEOP polarizatoru. 

Şəkil 2. Aşağı təzyiqli koordinata həssas çoxsimli mütənasib sayğaclar: 

 1: bölünən hədəf; 2: start detektoru; 3: seqmentli dayanma detektoru. 

Tədqiq olunan hədəf və iki fraqment detektoru 

təxminən 10 mbar təzyiqdə tetraflorometan qazı (CF4) 

ilə doldurulmuş paslanmayan poladdan hazırlanmış va-

kuum bölünmə kamerasına yerləşdirilmişdir. Neytron 

depolarizasiyasının qarşısını almaq üçün kameranın 

giriş/çıxış pəncərələri Al ərintisindən hazırlanmışdır. 

Hədəfin neytron selində dəqiq yerləşdirilməsi üçün 

bütün kamera uzaqdan idarə olunan fırlanma və irəli-

geri hərəkət edən qurğunun üzərində yerləşdirilmişdir. 

Ani bölünmə γ –şüaları qeyd etmək üçün 8 ədəd plastik 
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γ detektorlardan istifadə edilmişdir [2, 11]. Plastik ssin-

tillyatorlar təxminən 30 sm məsafədə bölünmə kamera-

sının ətrafında dairəvi yerləşdirilmişdir. POLI qurğu-

sunda təcrübə üçün ayrılmış ümumi vaxt 37 gün olmuş-

dur. 

Şəkil 3. Polyarlaşmış “isti” monoxromatik neytronların 

 təsiri 235U izotopunun iki qat bölünməsi  

 zamanı baş verən ROT effektin ölçülməsi 

 üçün təcrübi qurğunun sxemi. 

ROT effektin işarəsi mürəkkəb nüvənin spininin 

qiyməti ilə müəyyən edilən nüvənin fırlanma istiqamə-

tindən asılıdır. Əsas hal I spininə malik olan nüvə s dal-

ğalı (L = 0) istilik, və ya aşağı enerjili neytron tutduqda, 

spinləri J=I+½  və J=I-½ olan mürəkkəb nüvə halları 

yaranır. I+½ vəziyyətində nüvənin polyarlaşmasının 

istiqaməti neytron selinin polyarlaşmasının istiqaməti 

ilə üst-üstə düşür, I-1/2 vəziyyəti üçün isə əksinədir. 

Təcrübədə uzununa polyarlaşmış neytronlardan istifadə 

edilmişdir (neytronun spini zərrəciyin impulsu boyunca 

irəli və geriyə doğru yönəlmişdir). Şəkil 3-də y oxu 

neytron seli boyunca yönəldilmişdir. 

Hədəf təcrübi qurğunun mərkəzində yerləşdiril-

miş z oxu boyunca və əksinə çıxan fraqmentlər 

LPMWPC tərəfindən qeyd edilmişdir. LPMWPC fraq-

ment detektoru start və stop detektorlarından ibarət ol-

muşdur. Start detektorları hədəfdən 1 sm, dayandırma 

detektorları isə 11 cm məsafədə yerləşdirilmişdir. Hər 

stop detektoru hədəfin sol tərəfində 0°, ±22.5°, ±45°, 

sağ tərəfində isə ±135°, ±157.5° və 180° bucaqları al-

tında yerləşdirilmiş beş müstəqil seqmentdən ibarətdir 

(şəkil 2). γ -detektorlar hədəfin ətrafında silindirik for-

mada yerləşdirilmişdir. Detektorlar bölünmə fraqment-

ləri ilə eyni anda fraqmentlərin qeyd edilmə oxuna nə-

zərən ±22.5°, ±67.5°, ±112.5° və ±157.5° bucaqları 

altında buraxılan ani γ-kvantları qeyd edir 

Şəkil 4. γ və neytron asimmetriyanın bucaqdan asılılığı. 

Neytron polyarlaşmasının iki əks istiqamətində 

detektorlar arasında seçilmiş bucaq üçün γ -şüaların sa-

yılma sürətlərini müvafiq olaraq N+(θ) və N−(θ) kimi 

ifadə edərək, asimmetriyanı aşağıdakı kimi ifadə edə 

bilərik [2]: 

D(θ) = (N+(θ) − N−(θ))/ (N+(θ) + N−(θ))    (2)

burada, N+(θ)- spin selin istiqamətinə paralel olduqda 

(sağ polyarlaşma) və N−(θ)- isə spin selin istiqamətinə 

antiparalel olan hala uyğundur (sol polyarlaşma).  
Bölünmədə yaranan ani γ şüalar üçün (2) ifadəsi 

ilə hesablanan T -tək (ROT) asimmetriyanın təsirini 

müəyyən etmək məqsədilə xüsusi yazılmış kompüter 

proqramından istifadə edilmişdir. Şəkil 4-də bucağa 

görə alınan paylanmanın aşağıdakı funksiya ilə aprok-

simasiyası göstərilmişdir: 

D(θ) = R sin(2θ)   (3) 

burada Rγ -asimmetriya əmsalıdır. 235U izotopunun pol-

yarlaşmış “isti” neytronlar tərəfindən bölünməsindən 

ani γ- kvantlar üçün asimmetriya əmsalının 

Rγ = −(17.3 ± 2.8) ×10−5, neytronlar üçün isə 

Rn=−(3.3 ± 3.3) ×10−5) olduğu təyin edilmişdir (şəkil 

4). 
Müqayisə məqsədi ilə neyton asimmetriyanın da 

bucaqdan asılılığı şəkil 4-də verilmişdir. Şəkildən gö-

ründüyü kimi, tədqiq olunan enerjidə neytronlar üçün 

asimmetriya müşahidə edilməmişdir. Bunun səbəbi təc-

rübədə bölünmə prosesində yaranan bütün neytronların 

qeyd edilməsidir. Neytronlar üçün asimmetriya müşa-

hidə etmək üçün yalnız bölünmə anındakı neytronları 

qeyd etmək lazım gəlir ki, bu da hələ ki, mübahisəli 

məsələ olaraq qalmaqdadır. Ona görə ki, bölünmə ney-

tronlarının (scission neutrons) varlığı hələ də müba-

hisəli olaraq qalır. 

NƏTİCƏLƏR 

Polyarlaşmış “isti” neytronların təsiri ilə 235U nü-

vəsinin bölünməsi zamanı baş verən ani γ- şüalarının 
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bucaq paylanmasına əsasən ölçülmüş ROT asimmet-

riya polyarlaşmış nüvənin bölünməsi halında fraqment-

lərin emissiya oxuna nisbətən müvafiq bucaq paylan-

masının fırlanması ilə ifadə edilir. Əldə edilmiş nəticə-

lər, 235U nüvəsinin polyarlaşmış “isti” (60 meV) ney-

tronlarla bölünmə reaksiyasında alınan 236U* kompo-

und nüvənin kollektiv fırlanma vəziyyətində olduğunu 

və orbital fırlanma momenti şəklində bölünmə fraq-

mentlərinə ötürülməsi kimi yeni sübutlar verir. Bu 

nəticə bölünmə mexanizmini başa düşmək üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir və bölünmə baryerlərinin nəzəri 

hesablamaları üçün faydalı ola bilər. İkiqat bölünmədə 

ROT effekti ölçmək üçün aparılan təcrübədə γ şüa-

larının trayektoriyasının əyilməsi (üçqat bölünmədə α 

zərrəciklər üçün olduğu kimi) olmadığından yalnız bö-

lünmə oxunun fırlanmasını qeyd etmək olar. Bölünmə 

oxunun (iki- və üçqat bölünmədə) iki fırlanma bucağı 

arasındakı korrelyasiyanın dəqiq tədqiq edilməsi bö-

lünmənin konfiqurasiyalarını aydınlaşdırmağa kömək 

edəcəkdir.  
Aparılan işlər Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondunun № EİF—

BGM-5-AZTURK-1/2018-2/01/1-M-01 nömrəli, 

SOCAR elm fondunun və Çex Respublikasının 

Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutundakı səlahiyyətli 

nümayəndəsinin qrant layihələri çərçivəsində yerinə 
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G.S. Ahmadov, Z.Y. Sadigov, A.A. Garibov 

MEASUREMENT OF ANGULAR CORRELATION OF PROMPT γ-QUANTA AND NEUTRONS IN
THE FISSION OF 235U INDUCED BY POLARIZED “HOT” NEUTRONS

To study the dynamics of the fission process, it is important to study the rotation (ROT) effect in the fission of different 

heavy nuclei with neutrons of different energies. Although these effects were initially detected in a series of experiments in 

ternary fission processes and measured for a number of nuclei, they are also observed in binary fission processes that occur by 

emission of γ-rays and neutrons. Unlike alpha particles, γ -rays and neutrons are uncharged, allowing us to better study the 

effects. The ROT effect on the angular distribution of fast γ-rays for binary fission of 233U has different signs in comparison to 

the analogous effect of 235U isotope binary fission, while for α particles the sign of the ROT effect is the same for the same 

nuclei. These discrepancies indicate that the results of existing measurements are not accurate enough or the proposed models 

for the ROT effect cannot be overall described, and there is another mechanism that better describes the effect for different 
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distribution systems. Therefore, it is important to study the dependence of the ROT effect on the energy of the neutrons that 

cause fission. Therefore, the ROT effect was measured in the binary fission of the 235U isotope induced by 60 meV polarized 

monochromatic neutrons.  

Г.С. Ахмедов, З.Я. Садыгов, A.A. Гарибов 

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ МГНОВЕННЫХ γ-КВАНТОВ И НЕЙТРОНОВ ПРИ 

ДЕЛЕНИИ 235U ПОЛЯРИЗОВАННЫМИ “ГОРЯЧИМИ” НЕЙТРОНАМИ 

Для изучения динамики процесса деления важно изучение эффекта вращения (ROT) при делении различных 

тяжелых ядер нейтронами с различной энергией. Хотя, эти эффекты первоначально были обнаружены в серии экспе-

риментов в тройных делениях и измерены для ряда ядер, они также наблюдаются в двойных делениях, происходящих 

с испусканием гамма-лучей и нейтронов. В отличие от альфа-частиц, гамма-лучи и нейтроны не заряжены, что позво-

ляет нам лучше изучать эффекты. ROT-эффект на угловое распределение быстрых γ-квантов для деления 233U имеет 

разные знаки по сравнению с аналогичным эффектом деления изотопа 235U, в то время как для α-частиц знак ROT-

эффекта одинаков для тех же ядер. Эти расхождения указывают на то, что результаты существующих измерений недо-

статочно точны или предложенные модели ROT-эффекта не могут быть описаны в целом, и существует другой меха-

низм, который лучше описывает эффект для разных систем распределения. Поэтому важно изучить зависимость ROT-

эффекта от энергии нейтронов, вызывающих деление. Поэтому ROT-эффект был измерен в делении изотопа 235U, 

индуцированном поляризованными монохроматическими нейтронами с энергией 60 мэВ.  

Qəbul olunma tarixi: 20.09.2022 
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MAYE – KRİSTAL MOLEKULLARININ DİPOL MOMENTİNİN MÜXTƏLİF 

KOMPONENTLƏRİNİN ORİYENTASİYA POLYARİZASİYASINDAKI ROLUNUN 
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İşdə MK1-MK5 maye–kristal molekullarının dipol momentinin müxtəlif  komponentlərinin oriyentasiya 

polyarizasiyasındakı rolu tədqiq edilmişdir. 

Elektrik sahəsinin 1 MHz – 100 MHZ tezlik diapazonunda dielektrik itkilərlə ε″″ müşayiət olunan ε‵ dispersiyası aşkar 

olunmuşdur. MK1 və MK5 üçün ε11, ε⊥ və εiz kvazistatistik ədədlərinin temperaturdan asılılığı öyrənilmişdir. Tədqiq olunan 

MK molekulları dipol strukturuna böyük müsbət dielektrik anizotropiyasına malik olduğu göstərilmişdir. İşdə MK1-MK5 maye 

– kristal molekulların yenidən oriyentasiya etməsi üçün tələb olunan aktivasiya enerjisi U11 hesablanmışdır.

Alınmış eksperimental nəticələr göstərir ki, radio diapazonunda Kerr effektində müşahidə olunan molekulyar dispersiya 

dielektrik anizotropiyanın kütlədə dispersiyasıdır. 

Açar sözlər: faza keçidləri, monomer, oliqomer və polimer maye kristallar, dielektrik nüfuzluğu, dispersiya 

PACS: 74.25. Fy 

GİRİŞ 

Makroskopik dielektrik anizotropiyası nematik 

maye kristalların (MK) ən mühüm xarakteristikasıdır 

ki, bu da nematik maye kristalların elm və texnikanın 

müxtəlif sahələrində praktiki tətbiqi imkanlarını müəy-

yən edir. Buna görə də, ölçüsünün və işarəsinin ekspe-

rimental təyini, həmçinin dielektrik anizotropiya ilə 

mezomorf mayelərin molekulyar xüsusiyyətləri, nümu-

nənin temperaturu, elektrik sahəsinin tezliyi arasında 

əlaqənin qurulması təkcə elmi iş deyil, həm də ən vacib 

praktik problemdir. 

Alınan eksperimental nəticələr belə deməyə əsas 

verir ki,  radiotezlik diapazonunda makro (supramole-

kulyar) Kerr effektində müşahidə olunan molekulyar 

dispersiya elə kütlə-selin dielektrik anizotropiyasının 

dispersiyasıdır. Polyar molekullu maye kristallar uçun 

anizotropiyada əsas amil (mezofazanın anizotropiysın-

da olduğu kimi) çubuqşəkilli molekulların gısa (eninə) 

və uzun (uzununa) oxu ətrafında fırlanmasına uyğun di-

pol-oriyentasiya polyarizasiyasıdır. Dipol-oriyentasi-

yanın baş verməsi radiotezlik diapazonunda ∆ε dielek-

trik  anizotropiyasına səbəb olur.Nəticə etibarı ilə isə bu 

izotrop fazaya То keçid temperaturu yaxınlığında Kerr 

effektinin dispersiyasına uyğun gəlir. 

     V.N. Svetkovun nəzəriyyəsinə görə, maye kristalla-

rın dipol dielektrik polyarizasiyası polyar çubuqşəkilli 

molekulların köndələn və uzununa molekulyar oxları 

ətrafında, həmçinin molekulların maye kristalın nizam-

lılıq dərəcəsi S=1/2 (3 cos2 θ-1) ədədi ilə müəyyən olu-

nan θ bucaqlı konusun səthi üzərində fırlanmasından 

irəli gəlir. Molekulların oriyentasiyası tarazlıq vəziyyə-

tinə uyğun gələn energetik baryerin ölçüsünə görə ma-

ye-kristalın nizamlı düzülüşünü qoruyub saxlayan mo-

lekullararası qarşılıqlı əlaqə nəticəsində molekulların 

müxtəlif fırlanma növləri üçün fərqlidir. Müxtəlif ori-

yentasiya keçidlərinə uyğun gələn relaksasiya müddət-

ləri də fərqlənə bilər[1-7].  

Maye kristalların dielektrik polyarizasiyasının 

molekulyar mexanizmlərinin eksperimental tədqiqat 

metodu dielektrik nüfuzluluğu və dielektrik itkilərinin 

elektrik sahəsinin tezliyindən asılılğını tədqiq etmək 

üçün çox effektivdir.  Bu zaman müxtəlif tezlikli asılı-

lıqlarından ε11 və ε⊥ alınan makroskopik dielektrik re-

laksasiya müddətlərini τ müəyyən molekulyar fırlanma 

növləri ilə əlaqələndirmək olar.  

İşin məqsədi yeni sintez edilmiş maye kristallar- 

monomerlər, oliqomerlər, həmçinin  yeni tipli polimer 

maye kristallar üçün eksperimental və nəzəri yolla əldə 

edilmiş məlumatların sistemli və müqayisəli təhlilini 

təqdim etməkdir.   

EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN 

TƏHLİLİ 

Nisbətlərdən göründüyü kimi, dielektrik polyari-

zasiyanın hər bir molekulyar mexanizminin rolu μ dipol 

momentin ölçüsündən və molekulun uzununa oxuna 

görə istiqamətindən (β bucağı) asılıdır. μ = μ cos β mo-

lekulyar dipol momentin uzun komponentinin maye 

kristalın dielektrik polyarizasiyasına əlavəsını mole-

kulların da dipol momentinin molekulun uzun oxu bo-

yunca yönəldiyi (μ11 = μ, μ┴ = 0) mezogenlərdən isti-

fadə etməklə tədqiq etmək daha rahatdır. Maye kristalın 

dielektrik polyarizasiyası həm optik oxun uzun oxu 

boyunca oriyentasiyası istiqamətində, həm də oxa 

perpendikulyar  istiqamətdə yalnız dipol momentin 

mailto:v_aliev@bk.ru
mailto:javanshir.rahimov@mail.ru
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uzun komponenti ilə əlaqəlidir. Bizim tədqiqat obyekti 

olaraq seçdiyimiz maye kristallar MK1 – MK5 mo-

lekullar lazımi dipol strukturuna malikdir.  

Cədvəl 1-də molyar Kerr sabitləri (Km), dipol 

momentlərin μ, təsvir olunan metodların köməyi ilə 

eksperimental yolla müəyyən etdiyimiz maye kristal 

(MK) molekullarının β bucaqlarının polyarlaşma ani-

zotropiyasının Δb ölçüsü verilmişdir[1]. Cədvəldən 

görünür ki, MK1 və MK4 maye kristalların dipol mo-

menti ilə onun uzun oxu arasında qalan β=0 bucağı sıf-

ra bərabərdir və onda μ1 = μ cos β = μ olur. MK1 və 

MK2 üçün 1 kHz – 25 MHz tezlik diapazonunda, MK1 

və MK5 üçün isə 1kHz – 100 MHz tezlik diapazonunda 

mezofazanın mövcudluğunun bütün temperatur inter-

valında və izotrop fazada əsas dielektrik nüfuzluğun 

ε11, ε⊥ və εiz ölçmələri aparılmışdır. MK1 – MK5 üçün 

həmçinin nematik və izotrop fazalarda əsas sındırma 

əmsalları ne, n0, niz ölçülmüşdür. 

     Cədvəl 1.  

MК1-MК5 maye kristalların molekulyar хüsusiyyətləri  və dielektrik  

nüfuzluğunun anizotropiyası ∆ε  ( T-T0=-50S temperatur intervalında). 

Maye 

kristallar 
Kimyəvi quruluşu Μ, 

∆b, 

10-25 β º ∆ε 

1 2 4 5 6 7 

MК1 С6H13-C6H4-C6H4-C 5 130 0 10,5 

MК2 C7H15O-C6H4-N=N-C6H4-CN 5,8 
230 

0 8,4 

MК3 

C7H15O-C6H3-N=N-C6H4-CN 

 │ 

 OH 

5,2 310 0 6,3 

MК4 

C5H11O-C6H3-CH=N-

C6H4CN 

 │ 

 OH  

5,3 210 0 6,1 

MК5 C8H17O-C6H4-C6H4-CN 5,2 160 10 6,0 

Şəkil 1. MK1-MK5 nümunələrin ε11, ε⊥ və εiz kvazistatistik qiymətlərinin temperaturdan asılılığı: 

 MK1(1,2,3); MK2(4,5,6); MK3(7,8,9,); MK4(10,11,12); MK5(13,14,15). 

MK1 və MK5 üçün ε11, ε⊥ və εiz kvazistatistik 

ədədlərinin temperaturdan asılılığı şəkil 1-də verilmiş-

dir. Şəkildən də göründüyü kimi, tədqiq olunan MK 

molekulları dipol strukturuna, böyük müsbət dielektrik 

anizotropiyasına malikdirlər.  

       Elektrik sahəsinin 1 MHz – 100 MHZ tezlik diapa-

zonunda dielektrik itkilərlə ε″″ müşayiət olunan ε‵ dis-

persiyası aşkar olunmuşdur (şəkil 2). Alınan dielektrik 

spektrlərin analizi üçün dairəvi diaqramlardan (ε″″ -ın 

ε11 –dən asılılığı) istifadə olunmuşdur. Diaqramların 

eksperiment ədədlərinə görə ε‵11 və ε″″ qurulması gös-

tərdi ki, onlar absis oxunda mərkəzi olan yarımdai-

rədirlər. Deməli, müşahidə olunan dispersiya ε Debay 

tənliyi ilə ifadə olunur [2]. Eyni zamanda eksperimental 
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məlumatlardan (şəkil 2) görünür ki, tədqiq olunan 

tezlik diapazonunda ε dispersiyası demək olar ki, ori-

yentasiyaya uyğun dipol hissənin dielektrik polyariza-

siyadan tam çıxarılmasına gətirib çıxarır (ε`11 qeyri-adi 

n2
e şüasının sındırma əmsalının kvadratına qədər ki-

çilir). Analoji nəticələr həmçinin [7-9] işlərdə alınmış-

dır. Qeyd olunan eksperimental faktlar ona dəlalət edir 

ki, tədqiq edilmiş MK üçün dispersiyaya ε11-ə görə yal-

nız bir molekulyar mexanizm cavabdehdir.  

Şəkil 2. Dielektrik nüfuzluluqların ε` və ε` MK1- MK5 

     üçün  tezliyin lgf  qiymətindən asılılığı. 

Şəkil 3. MK1- MK5 üçün dairəvi diaqramlar ε*. 

Bizim qəbul etdiyimiz MK dielektrik polyarizasi-

yası modelinə uyğun olaraq bu mexanizmin molekul-

ların köndələn oxların ətrafında fırlanmasıdır, çünki 

yalnız bu cür molekul hərəkəti hesabına dipolun uzu-

nuna komponenti μ1 dipol polyarizasiyasına istiqamət-

lənir.  

Maye kristalların ε⊥ tezlik asılılığının eksperimen-

tal tədqiqi göstərir ki, MK1-MK5 üçün elektrik sahə-

sinin tədqiq olunan tezlik diapazonunda ε⊥ sabit qalaraq 

(şəkil 3) ölçüsünə görə adi şüa üçün n0
2 sındırma əm-

salının kvadratından xeyli çoxdur. Bu, eksperimental 

olaraq o faktı təsdiq edir ki, dipol momentin uzununa 

komponenti μ1 təkcə mezogenin optik oxu istiqamə-

tində dipol polyarizasiyasını yox, həm də onun uzun 

oxuna perpendikulyar istiqamətdə dipol polyarizasiya-

sını əmələ gətirir.  

Dielektrik polyarizasiyanın relaksasiya müddəti τ 

'

II -in ε
""

II
x2 πf-dən asılılığını qurmaqla (şəkil 4) və ya 

dielektrik itkilərin maksimumuna τ=1/2 πfr uyğun gə-

lən fr tezliyindən istifadə etməklə müəyyən olunmuş-

dur.  

Şəkil 4. MK1-MK5 üçün 𝜀𝐼𝐼
′  -in  ε

""

II
x2 πf -dən asılılığı. 

Şəkil 5. MK1-MK5 üçün relaksasiya müddətinin  tem 

 peraturun tərs qiymətindən asılılığı 

Relaksasiya müddətinın T°K temperaturundan 

asılılığı MK1- MK5 üçün  şəkil 5-də verilmişdir. 

 ~𝑒𝑥𝑝( 𝑢 𝑘𝑇⁄ ) ifadəsinə uyğun olaraq düz xətlərin ma-

ilindən köndələn oxların ətrafında dönmə müddətini 

molekulların yenidən oriyentasiya etməsi üçün tələb 

olunan aktivasiya enerjisi U11 hesablanmışdır  (cədvəl 

2). 

  Cədvəl 2. 

MK1-MK5 üçün aktivasiya enerjisi U11 

Maye kristallar MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 

U, Kkal/mol 18 15 17 18 20 
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       Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, ε11 0.5- 25 MHz 

tezlik diapazonunda elektrik sahəsində güclü dispersi-

yaya məruz qaldığı halda, ε⊥  eyni temperaturlarda və 

tezliklərdə sabit qalır. Sonuncu birbaşa ona dəlalət edir 

ki, dipol momentinin uzununa komponenti μ11 ilə 

əlaqəli olan müxtəlif molekulyar mexanizmlər həmcins 

oriyentasiyalı maye- kristal nümunənin müstəviyə pa-

ralel və perpendikulyar istiqamətdə MK1- MK5 dipol 

polyarizasiyasını əmələ gətirir. Müstəvi boyunca dipol 

polyarizasiyası mexanizmi (ε11) molekulların köndələn 

ox ətrafında fırlanmasıdırsa, onda dipol polyarizasiya 

(ε⊥) molekulların düzülüş dərəcəsi S= (3cos2 θ - 1) /2 

ədədi ilə müəyyən olunan θ bucaqlı konusun hüdud-

larında fırlanması hesabına baş verir. Molekulların bu 

cür yenidən oriyentasiya zamanı maddədə nematik dü-

zülüşü qoruyub saxlayan potensial baryerləri keçmək 

tələb olunur. Bu səbəbdən dipol momentin uzununa 

komponentinin μ11 yenidən oriyentasiyasından irəli gə-

lən payın dipol polyarizasiyadan xaric edilməsi ilə əla-

qəli olan dispersiya (ε⊥) (ε11) dispersiyasına nisbətən 

daha yüksək tezliklərdə müşahidə olunur.  

Nematik maye kristalların müşahidə olunan die-

lektrik xassələri yuxarıda təsvir olunan şəkildə izah 

edilə bilməsi eksperiment yolu ilə alınan ε┴, ε11, n0
2, ne

2, 

μ, β, b, Δb və əsas dielektrik nüfuzluluğu ifadələrindən 

istifadə etməklə miqdar baxımından MK2 və MK3 

nümunələrində β = 0 olduqda ifadə (1) və  (2) aşağıdakı 

şəkildə olur [5-9]: 

 ׀׀ 0 )3()1()21(4 1

222 kTSNhFne  ++=− (1)

 kTSNhFn 3)1(4 222

00
−=−

⊥
  (2) 

      2-ci İfadədən görünür ki, moleukulyar dipol mo-

mentin uzun komponenti μ1 = μ cos β eyni zamanda di-

pol polyarizasiyasına MK optik oxuna perpendikulyar 

istiqamətdə əlavə edir.  MK1- MK5 halında μ2 = 0 ol-

duğuna görə, polyarizasiyaya digər əlavələr olmamalı-

dır. Tam uyğun gələn nəzəriyyədə [1-3]  əvvəlcədən 

göstərilən parametrlərin x1 mənfi işarəli ədədlərinin isə 

izotrop -  ε11 0, ε┴ 0, n0, ne, μ, β ədədlərinin, həmçinin 

ε= (ε11 0 + 2 ε⊥ 0) /3 orta ədədlərindən istifadə etməklə 

tapılmış h və F-nin tənliklər sisteminə (1) və (2) daxil 

edilməsi və sistemin həlli S düzülüş dərəcəsi ədədlərinə 

və 3-cü cədvəlindəki müxtəlif temperaturlarda göstə-

rilən molekuyar fırlanma məhdudluğu parametrinə x1 

gətirib çıxarır. Bu şəkildə tapılan ədədlərin S nematik-

lərin düzülüş dərəcəsi ölçülərinə maye halla müqayisə-

də molekulların mezofazada qısa ox ətrafında böyük 

fırlanma məhdudluğunu xarakterizə etdiyini anlamaq o 

qədər də çətin deyil.  

   Cədvəl  3. 

MK1 və MK2 aşağı molekulyar kütləli maye kristallarda müxtəlif  temperaturlarda 

oriyentasiya dərəcəsi S və x tormozlanma parametrləri 

Beləliklə, əldə olunan nəticələr göstərir ki, mole-

kulyar dipol momentin uzununa komponentinin μ11

mezogenlərin makroskopik müstəvi istiqamətində die-

lektrik polyarizasiyasına əlavə etməsi molekulların 

köndələn oxlar ətrafında fırlanması hesabına baş verir, 

müstəviyə perpendikulyar istiqamətdə isə düzülüş də-

rəcəsi S ədədi ilə müəyyən olunur. 

 Makroskopik dielektrik anizotropiyası nematik 

maye kristalların ən mühüm xarakteristikasıdır ki, bu 

da nematik maye kristalların elm və texnikanın müxtə-

lif sahələrində praktiki tətbiqi imkanlarını müəyyən 

edir. Buna görə də, ölçüsünün və işarəsinin eksperi-

mental təyini, həmçinin dielektrik anizotropiya ilə me-

zomorf mayelərin molekulyar xüsusiyyətləri, nümunə-

nin temperaturu, elektrik sahəsinin tezliyi arasında əla-

qənin qurulması təkcə elmi iş deyil, həm də ən vacib 

praktik problemdir. 

İşdə analiz edilmiş maddələrin molekulyar quru-

luşu ilə makroskopik xassələri arasındakı əlaqələr mü-

zakirə olunur ki bu da, kondensasiya olunmuş mühit-

lərin əsas və müasir problemidir.  

Maye  kristal Т˚ С 
ε II  -𝑛𝑒

2 ε ⊥  -𝑛0
2 Ѕ 

1x

MK1 109 11,9 5,8 0,4 0,4 

102 13,25 4,65 0,5 -0,4 

94 13,6 4,6 0,6 -0,4 

MK2 130 9,35 4,6 0,6 -0,6 

105 11,2 3,75 0,7 -0,6 

95 11,05 3,5 0,7 -0,6 
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V.M. Aliev,  J.A. Rahimov, G.A. Alieva

INVESTIGATION OF THE ROLE OF VARIOUS COMPONENTS OF THE DIPOLE MOMENT OF 

LIQUID CRYSTAL MOLECULES IN ORIENTATIONAL POLARIZATION 

The role of various components of the dipole moment of liquid-crystal molecules MK1-MK5 in the orientational 

polarization has been studied. In the frequency range of 1 MHz - 100 MHz of the electric field, a dispersion ε` was found, 

accompanied by dielectric losses ε. The dependence of the quasi-statistical numbers ε11, ε⊥, and εiz on temperature for MK1 

and MK5 has been studied. It is shown that the studied MC molecules have a large positive dielectric anisotropy with respect 

to the dipole structure. The activation energy U11 required for the reorientation of liquid crystal molecules MK1-MK5 was also 

calculated. The obtained experimental results show that the molecular dispersion observed in the Kerr effect in the radio range 

is the dispersion of the dielectric anisotropy in the mass. 

В.М. Алиев, Дж.А. Рагимов, Г.А. Алиева

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ РАЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА МОЛЕКУЛ 

ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ В ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

 В работе исследована роль различных составляющих дипольного момента жидкокристаллических молекул 

МК1-МК5 в ориентационной поляризации. В диапазоне частот 1 МГц - 100 МГц электрического поля обнаружена 

дисперсия ε`, сопровождающаяся диэлектрическими потерями ε. Исследована зависимость квазистатистических чисел 

ε11, ε⊥  и εiz от температуры для МК1 и МК5. Показано, что исследованные молекулы МК обладают большой поло-

жительной диэлектрической анизотропией к дипольной структуре. Рассчитана энергия активации U11, необходимая 

для переориентации жидкокристаллических молекул MK1-MK5. Полученные экспериментальные результаты пока-

зывают, что молекулярная дисперсия, наблюдаемая в эффекте Керра в радиодиапазоне, является дисперсией ди-

электрической анизотропии в массе. 

Qəbul olunma tarixi: 21.09.2022 
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A.A. Səddinova, R.İ. Səlim-zadə, A.E. Babayeva 
 

AgSbSe2 VƏ (AgSbSe2)0,85(PbTe)0,15-DƏ 

ELEKTRİKKEÇİRMƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

AgSbSe2 birləşməsində və (AgSbSe2)0,85(PbTe)0,15 bərk məhlulunda 80-350K intervalında elektrikkeçirmənin temperatur 

asılılığı tədqiq edilmişdir. (AgSbSe2)0,85(PbTe)0,15 bərk məhlulunda 127-233K temperatur intervalında elektrikkeçirmənin 

sıçrayış mexanizminə malik olduğu müəyyən olunmuşdur. Hər iki tərkibdə müxtəlif temperatur intervallarında yükdaşıyıcıların 

aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır. 

 

T.C. İbrahimov, O.B. Tağıyev, İ.S. Ramazanova, T.Ş. İbrahimova, A.F. Nurəliyev,  

E.Q. Əsədov, B.H. İbrahimov 
 

CaGa2S4:Eu+2 İLƏ DİSPERSİYA OLUNMUŞ POLİETİLENİN İNFRAQIRMIZI SPEKTRLƏRİ, SKAN 

KALORİMETRİYASI VƏ MEXANİKİ XASSƏLƏRİ 
 

Müxtəlif konsentrasiyalı CaGa2S4:Eu+2 əlavəsi ilə dispersiya olunmuş yüksək sıxlıqlı polietilen möhkəmliyinə 

davamlılığı, infraqırmızı spektroskopiya və diferensial skan kalorimetriya üsulları ilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu 

hissəciklərin varlığı səpilmənin artması ilə bağlı effektiv infraqırmızı udulmanın artmasına, keçid istiliyin azalmasına və 

sistemin nizamlanmasının artmasına gətirir. Bu halda, eyni zamanda elastiklik modulunun artması ilə axmanın astanası azalır. 

 

G.Z. Nəcəfova 
 

AMİLOİD-BETA (28-35) PEPTİDİN FƏZA QURULUŞUNUN MOLEKULYAR  

MEXANİKA ÜSULU İLƏ HESABLANMASI 
 

Alzheimer β-amiloid (28-35) peptidinin konformasiya xüsusiyyətləri molekulyar mexanika üsulu ilə tədqiq edilmişdir. 

Fraqmentar yanaşmadan istifadə edərək, molekulun enerjinin minimum olan fəza quruluşları müəyyən edilmişdir. Göstəril-

mişdir ki, bu peptid molekulu iki fərqli struktura malik sabit konformasiya əmələ gətirir: biri tam α-spiral quruluşdur, digəri 

isə kiçik alfa spiral ilə tamamlanan N-terminalında beta-dondurucu strukturdur. Hesablamalarda Amiloid beta (28-35) peptid 

molekulunun aşağı enerjili konformasiyalarındakı bütün qalıqların ikiüzlü bucaqları və onların bir-birinə nisbətən oriyen-

tasiyaları müəyyən edilmişdir. Alınmış nəticələr əsasında amiloid-β (28-35) peptid molekulunun üçölçülü fəza strukturları 

modelləşdirilmişdir. 

 

A.H. Məmmədli, B. İbrahimov, Y. Baçerikov, Z.M. Əhmədov 

 

SİLİSİUM ƏSASLI FOTOELEKTRON GÜCLƏNDİRİCİLƏRİ XARAKTERİZƏ EDƏN 

PARAMETRLƏRİN TƏDQİQİ 
 

Təqdim edilən işdə Zekotek şirkəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanan müxtəlif strukturlu MSFD-3NK, MSFD-3M-

I və MSFD-3M-II  fotodiodlarının parametrləri: qaranlıq cərəyan, gücləndirmə əmsalı və deşilmə gərginliyi tədqiq edilmişdir. 

Aparılan təcrübələr nəticəsində MSFD-3NM-II fotodiounun gücləndirmə əmsalı  MSFD-3NK fotodiodundan 4,5 dəfə, MSFD-

3NM-I fotodiodunun gücləndirmə əmsalından isə 2,3 dəfə çox olduğu müəyyən edilmişdir. MAPD-3NM-II fotodiodunun 

deşilmə gərginliyi 52.4V, MSFD-3NK fotodiodinun deşilmə gərginliyi 89V, MSFD-3NM-I fotodiounun deşilmə gərginliyi 

72V olmuşdur. Gücləndirmə əmsalının eyni bir qiymətində (4,4×104) MSFD-3NM-II  fotodiounun qaranlıq cərəyanı MSFD-

3NK fotodioduna nəzərən 15 dəfə,  MSFD-3NM-I fotodioduna nəzərən isə 3 dəfə azaldığı müşahidə edilmişdir.  

 

A.M. Həşimov, A.O. Orucov, M.Ə. Camalov 
 

TİKİLMİŞ POLİETİLEN İZOLYASİYADA QAZ BOŞLUQLARININ YARANMASI  

VƏ İNKİŞAFININ BƏZİ NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Orta və yüksək gərginlikli TPE izolyasiyalı kabellərin istehsalında termiki emal zamanı qaz qabarcıqlarının yaranma 

mexanizminin öyrənilməsi çox böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Təcrübələr göstərir ki, kabellərin polimer izolyasiyası bu 

növ defektlərə çox həssasdır. Bunu nəzərə alaraq, məqalədə yüksəkelastiklik, böyük mexaniki deformasiya nəzəriyyəsinin ba-

zasında polimerdə meydana çıxan qaz qabarcıqlarının inkişafının riyazi modeli işlənmişdir. Riyazi model əsasında qaz boş-

luqlarının inkişaf şərtlərinin müəyyən edilmişdir, kritik şişmə dərəcəsinin tapılması mümkün olmuşdur. Aparılan nəzəri hesab-

lamalar nəticəsində əldə olunmuş qiymətlərin, bircins izolyasiya əldə etmək baxımından optimal texnolji rejimin seçilməsində 

çox mühüm olduğu qeyd olunmuşdur. 
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