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Təqdim olunan məqalədə CaSiO3:Eu kristalının geniş temperatur intervalında (20K-300K) və λhəy =325nm dalğa uzun-

luqlu mənbə ilə həyəcanlandırmaqla fotolüminessensiya xassələri tədqiq edilmişdir. Spektrlərin göstərilən temperatur interva-
lında tədqiqi göstərir ki, temperaturun artması ilə lüminessensiyanın intensivliyi azalır,  Eu ionu kristalda özünü dəyişkən 
valentli, yəni Eu2+ və Eu3+ şəklində göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, fotolüminessensiya Eu2+ və Eu3+ionlarının mərkəz daxili 
keçidləri hesabına baş verir. 

 
Açar sözlər: nadir torpaq elementləri, fotolüminessensiya, evropium, ion. 
 PACS: 76.30,78.55,78.60 
 
1. GİRİŞ 
 

Son onilliklərdə yarımkeçirici materialşünaslıqda 
binar birləşmələrdən üçqat birləşmələrə keçid sürətlə 
davam edir. Bu birləşmələr, elm və texnikanın müxtəlif 
sahələrində istifadə etmək üçün, yüksək effektiv lümi-
nessensiyaya malik materiallar əldə etməyə imkan ve-
rir. Belə materiallardan kvant elektronikasında, lazer 
texnikasında, həmçinin optoelektronikada geniş istifa-
də olunur. Strukturunun xüsusiyyətlərinə və unikallığı-
na görə son vaxtlar nadir torpaq elementləri ilə aşqar-
lanmış müxtəlif birləşmələrin tətbiqi böyük maraq do-
ğurur. Bu birləşmələr lüminafor kimi qeyri-koherent 
şüalanma mənbələrində geniş istifadə olunur[1-5].   

MSİO3 (M-Ca,Ba,Sr) ümumi formulu ilə ifadə 
olunan enlizolaqlı yarımkeçirici materialların (Еg>4eV) 
foto-, termo- və elektrolüminessensiya xassələri ilə 
yanaşı, onların lüminessensiyası mexanizmi, enerji 

sxemi elektron keçidləri bir sıra işlərdə verilmişdir [6-
11].  Son bir neçə il ərzində aparılan tədqiqatlar göstər-
di ki, nadir torpaq elementləri (NTE) ionlarının, məsə-
lən, evropiumun (Eu) materialların matrisinə daxil 
edilməsi 5s və 5p təbəqələri ilə ekranlaşan (qorunan) 4f 
elektron səviyyələrinin qismən bir-birini örtməsinə gə-
tirib çıxarır ki, bunun nəticəsində 4f təbəqəsinin özündə 
olduqca aydın optik keçidlər yaranır. 

Lantanoidlərlə aktivləşdirilmiş lüminoforlar əsa-
sən 4f təbəqəsinin elektron keçidləri hesabına yaranmış 
xətti spektr şüalanması ilə xarakterizə olunur. Texnolo-
ji baxımdan yeni oksiflorid lüminessent materialların 
axtarışı və tədqiqi daha aktual və məqsədəuyğundur. 
Bu baxımdan təqdim olunan iş CaSiO3:Eu kristalının 
lüminessensiya xassələrinin tədqiqinə həsr olunub.  

 
2. TƏCRÜBƏNİN METODİKASI 

 

 
Şəkil 1. CaSiO3:Eu kristalının rentgenoqramması (rentgenoqrafik spektri).                     CaSiO3,                      SiO2 ,                              
                                Ca2SiO4 

mailto:alili.1323@mail.ru
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Alınmış kristalın tərkibi rentgenoqrafik analiz 
metodu ilə öyrənilmişdir. Birləşmələrin toz halında 
rentgen-faza analizləri (RFA)”XRDD8 ADVANCE” 
difraktrometrində cərəyanın gücünün və anodun gər-
ginliyinin qiymətləri lazım olan şəraitə uyğun seçilərək 
optimal şəraitdə aparılmışdır. Birləşmənin rentgen-faza 
spektrləri yüksək keyfiyyətlə çəkilmiş və atomlararası 
məsafələrinin baza məlumatları ilə uyğunluğu yoxlanıl-
mışdır. Rentgen kameraları ilə müqayisədə rentgen di-
fraktrometri daha yüksək dəqiqliyə və həssaslığa ma-
likdir. 

Sintez edilmiş kristalın tərkibi rentgenoqrafik 
analiz metodu ilə öyrənilmiş və aşağıdakı nəticə alın-
mışdır şəkil 1. 

Müəyyən edilmişdir ki, normal şəraitdə alınmış 
difraksiya spektrləri monoklinik sinqoniyalı, Fddd fəza 
qruplu kristal quruluşa uyğun gəlir. Elementar qəfəsin 
parametrləri: CaSiO3 üçün a=6,83940Å, b=11,87040, 
c=19,63129Å,V=1593,69Å qiymətlərini alır.  

FL ölçmələrini həyata keçirmək üçün PL/PLE Ra-
man spektrometrindən istifadə edilmişdir. Nümunələr 
325nm (HeCd) dalğa uzunluqlarında lazer şüaları ilə 
həyəcanlandırılmışdır. Nümunələrin FL-sı (100g-

1mm) MS5207 qəfəsli monoxromatorundan (SOL 
İnstruments, İnc) səpilir və DU 491A-1.7 (Tokyo 
İnstruments , İnc) çoxaldıcısında qeydə alınır. 
 
3. EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏRİN TƏHLİLİ 
 

Şəkil 2-də CaSiO3:Eu kristalının 325nm dalğa 
uzunuqlu həyəcanlandırıcı mənbə ilə şüalandırmaqla 
müxtəlif temperaturlarda fotolümenesensiya spektrləri 
göstərilmişdir. Spektrlər 500-570nm oblastı əhatə edən 
geniş zolaqdan və 575nm,586nm,601nm, 621nm, 
628nm, 706nm  dalğa uzunuqlarına uyğun dar zolaqlar-
dan ibarətdir. Şəkildən göründüyü kimi, dar zolaqlara 
uyğun maksimumlar temperatur dəyişdikdə öz yerini 
dəyişmir. Temperaturun artması ilə FL intensivliyi aza-
lır. Bu onu göstərir ki, temperaturun artması əsas 
matrisdə qəfəs rəqslərinin sayının artmasına gətirib çı-
xarır və bu rəqslər şüalanan fotonların sayının azal-
masına səbəb olur [13].  

Maksimumu 537 nm-ə uyğun gələn geniş zolaq 
Eu 2+ ionlarının 4f 65d -4f 7 elektron keçidləri ilə əlaqə-
dardır.  

 
Şəkil 2. CaSiO3 :Eu  kristalının müxtəlif temperaturlarda fotolüminessensiya  spektrləri λhəy =325nm 

 
Şəkil 3. CaSiO3 :Eu kristalının FL spektrinin yarım eninin temperaturdan asılılığı.
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CaSiO3:Eu kristallarının lüminessensiya spektrlə-
rinin λhəy=325nm dalğa uzunluğunda 20K-300K tempe-
ratur intervalında tədqiqi göstərir ki, temperaturun art-
ması ilə geniş zolaqlı FL spektrinin maksimumu qısa 
dalğalara tərəf  5 nm sürüşür. Belə ki, 20 K temperatur-
da şüalanma spektrinin maksimumu 535nm-ə, 300K-də 
isə 530nm-ə uyğun gəlir. Şəkildən göründüyü kimi, 
temperaturun artması ilə FL spektrində genişlənmə mü-
şahidə olunur ki, bu da Eu2+ ionlarının rəqs  enerjilə-
rinin artması nəticəsində həyəcanlanmış haldan əsas 
hala keçidlərin sayının artması ilə əlaqədardır. Deməli, 
FL spektrlərinin yarımeni temperaturdan asılıdır (şəkil 
2) və bu asılılıq 

 
        Г(T)=2,36√𝑆𝑆√2𝑘𝑘ћ𝜔𝜔                                (1) 

 

qanunauyğunluğa tabedir [14]. (1) tənliyi göstərir ki, 
spektrlərin yarımeni Г(T), √𝑇𝑇 temperaturdan xətti ası-
lıdır və temperaturun 20÷300K  intervalında CaSiO3 : 
Eu  birləşməsi üçün  yarımen 37% artır (şəkil 3). 

Şəkildən göründüyü kimi, CaSiO3: Eu birləşmə-
sində 20-300K temperatur intervalında yarımen 
0,16eV-dan 0,22eV-a qədər artır. 

Spektrdən göründüyü kimi (şəkil 2) geniş zolaq-
dan əlavə maksimumları 575nm (5D0→ 7F0), 586nm 
(5D0 → 7F1), 601nm (5D0 → 7F2), 621nm (5D0 → 7F3) 
628nm (5D0→7F4), 706nm (5D0→7F5 ) dalğa uzunluq-
larına uyğun dar zolaqlar da müşahidə olunur ki, bu da  
Eu3+ ionuna məxsusdur. Yəni, kristalda Eu ionu dəyiş-
kən valentlik nümayiş etdirir. Şəkil 4-də CaSiO3:Eu 
kristalında Eu3+ionunun keçidlərini əks etdirən ener-
getik diaqram təsvir olunmuşdur.  
    

 

 
Şəkil 4. CaSiO3 :Eu kristalında Eu3+ionunun elektronkeçidləri. 1-575nm (5D0→7F0), 2 -586nm (5D0→7F1),  
             3 -601nm (5D0→7F2), 4-621nm (5D0→7F3 ), 5-628nm (5D0→7F4 ), 6 -706nm (5D0→7F5 ). 

 
Dəyişkən valentlik bərk cisimdəki ionların xüsusi 

halıdır. Belə ki, cisimdəki elektronların sayı tam rə-
qəmlə ifadə olunmur. Eu atomlarında tən yarısı dolmuş 
4f təbəqəsində Eu3+ (4f6)-nı Eu2+ (4f7) əvəz edir. Belə 
olan halda kəsrlə ifadə olunan valentlik 2+ və 3+ olan 2 
tip atomların movcudluğu ilə bağlıdır. Yüksək tempe-
raturlarda bunlar arasında elektron mübadiləsi baş 
verir, yəni Eu2+↔ Eu3+. Qeyd etmək lazımdır ki, apa-
rılan sintez temperaturunda (1100°С) ortorombik sin-
qoniyada (a=6,22; b=7,019; c=4,396 Å , ρ=6,79q/sm3 ) 
kristallaşan EuF3 səthində qismən dissosiasiya edən  
2EuF3 bərk  → 2EuF2 +1/2 F2 qaz) baş verir və həmin anda 
alınan EuF2 birləşməsi 1:1 nisbətində EuF3 ilə reaksiya-
ya girərək (EuF2 +EuF3→ Eu2F5) Eu2F5  birləşməsini 
əmələ gətirir. (Eu2F5 birləşməsinə 1:1 nisbətində EuF2 
▪EuF3 kimi də baxmaq olar.) 

Eu2F5 birləşməsi EuF3- dən fərqli olaraq kubik 
sinqoniyada kristallaşır, qəfəs parametri a=5,760Å: 
ρ=6,73 q/sm3 –dur. Eu2F5 birləşməsi kifayət qədər da-
vamlı birləşmədir və vakumda 1250±15°С konquriyent 

əriyir. 1400°С yuxarı temperaturda konquriyent buxar-
lanır [1]. Eu2F5 birləşməsində Eu ionunun qarışıq ok-
sidləşmə dərəcəsinə (Eu2+ və Eu3+) malik olduğuna görə 
fotolüminessensiya spektrdə qarışıq ionlu zolaqların 
olması qanunauyğundur. Belə birləşmələr qeyri-bircins 
valentli birləşmələr adlanır [16].  

 
NƏTİCƏ 

Beləliklə, tədqiqatlardan göründüyü kimi Eu ilə 
aşqarlanmış CaSiO3 :Eu kristalında Eu ionu həm Eu2+, 
həm də Eu3+ şəkildə özünü göstərir. Maksimumu 
535nm-ə uyğun gələn geniş zolaq Eu2+, maksimumları 
575nm, 586nm, 601nm,621nm,628nm,706 nm dalğa 
uzunluğuna uyğun dar zolaqlar isə Eu3+ionuna məx-
susdur.  Temperaturun artması ilə lüminessensiyanın 
intensivliyi azalır. Geniş zolaqda temperaturdan asılı 
olaraq maksimumlarda sürüşmə, dar zolaqlarda isə sta-
billik müşahidə olunur. 

________________________________ 
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T.T. Alizada, F.A. Kazimova, I.B. Bakhtiyarli, O.B. Tagıyev 
 

OBTAINING THE CaSiO3:Eu CRYSTAL AND PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES 
 

In the presented article, the photoluminescence properties of CaSiO3: Eu crystal were studied in a (20K-300K) 
temperature range and by excitation with a 325nm wavelength source. The study of the spectra in the specified temperature 
interval shows that the intensity of luminescence decreases with the increase of temperature. Eu ion shows itself in the cyrstal 
in the form of variable valence, i.e. Eu2+ and Eu3+. It has been established that photoluminescence occurs due to intracentric 
transitions of Eu2+ and Eu3+ ions. 

 
Т.Т. Ализаде,Ф.А. Казымова, И.Б. Бахтиярлы, О.Б.Тагиев 

 
ПОЛУЧЕНИЕ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛА CaSiO3:Eu  
 

В широком интервале температур (20К-300К) путем возбуждения светом длинной волны 325нм исследована фо-
толюминесценция (ФЛ) кристаллов CaSiO3: Eu. Установлено, что с увеличением температуры интенсивность ФЛ 
уменьшается. Показано, что европий проявляет себя в двухвалентном и трехвалентном виде (Eu 2+ и Eu 3+). Выяснено, 
что наблюдаемая ФЛ обусловлена внутрицентровыми переходами. 
 

Qəbul olunma tarixi: 30.09.2022 
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Ge0.99Nd0.01S BIRLƏŞMƏSİNİN KRİSTAL QURULUŞU 

 

A.O. DAŞDƏMİROV 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, AZ-1000, Azərbaycan 

adashdemirov@gmail.com  
 

GeS laylı kristallarında qismən Ge → Nd əvəzləməsi aparılmışdır. Vakuum şəraitində sintez edilmiş birləşmənin kristal 

quruluşu, otaq temperaturunda, rentgen difraksiyası metodu ilə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, üçqat birləşmənin 

kristal quruluşu Pnma fəza qruplu ortorombik sinqoniyaya malik olur. Elementar özəyin parametrləri: a = 4.3165 Å, b = 3.6486 

Å və c = 10.4915 Å qiymətlərinə malik olur. Rentgen difraksiyası spektri Ritveld metodu ilə analiz edilərək atom koordinatları 

təyin edilmişdir. Kristalloqrafik parametrlərə əsasən Diamond 3.2 proqramında Ge0.99Nd0.01S birləşməsinin elementar qəfəsi 

qurulmuşdur.   
 

Açar sözləri: Ge0.99Nd0.01S birləşməsi, nadir torpaq elementləri, rentgen difraksiyası, kristal quruluş. 

PACS: 61.05.cp; 61.50.Nw; 61.66.Fn; 61.40.b 
 

1. GİRİŞ 
 

Halkogenli yarımkeçiricilər bərk cisimlər fizika-

sında geniş tədqiq edilən kristallar hesab olunur. Bu 

kristallar geniş praktiki tətbiq imkanlarına malikdir. 

Qeyri-oksid material olmalarına baxmayaraq, onlardan 

hazırlanmış çeviricilər uzun istismar müddəti ilə 

seçildiyi üçün, aktuallığını qoruyub saxlayır [1-5]. Sadə 

kristal quruluşa malik olduqlarına görə, bu materialla-

rın öyrənilməsi və fiziki-kimyəvi xassələrinin izah edil-

məsi asandır və onlardan model obyekt kimi də geniş 

istifadə edilir [6-8].  

Son on il müddətində GeS birləşməsinə marağın 

artmasına səbəb ABŞ alimləri tərəfindən onun əsasında 

superkondensatorların və nanostrukturlu sahə tranzis-

torlarının hazırlanmasıdır. GeS kristalının tətbiq im-

kanlarının genişləndirilməsi yollarından biri Ge atom-

larını qismən nadir torpaq elementləri (NTE) ilə əvəz 

edilməsi, müxtəlif təbiətli ionlaşdırıcı şüalarla təsir et-

məkdir [9-11].  

Məlumdur ki, fiziki xassələrdə yaranan dəyişik-

liklər, ilk növbədə, kristalların quruluşu ilə bağlıdır. 

Ona görə də, birləşmələrin elektron və kristal quruluş-

larının öyrənilməsi, bu materialların fiziki xassələrinin 

izah edilməsi üçün vacibdir. Maddə atomlarını digər 

element atomları ilə qismən əvəzləmələr həm kristalın 

quruluşuna, həm kimyəvi rabitənin təbiətinə güclü təsir 

edir. Nadir torpaq elementlərinin (xüsusi halda neo-

dimin) ion radiusları Ge atomu ilə müqayisədə kifayət 

qədər böyük olduğuna görə GeS kristalında deforma-

siya yaradır. Bu isə yarımkekirici matrisanın optik və 

elektrik xassələrinə güclü təsir göstərir. 

        GeS kristallarında Ge→Nd, Sm, Gd əvəzləmələ-

rinin müxtəlif təsirlərinin öyrənilməsinə baxmayaraq, 

bu kristallarda baş verən proseslərin quruluş aspektləri 

yetərincə öyrənilməmişdir.   

       Tədqiqat işində GeS kristalında germanium atom-

larının qismən neodim atomları ilə əvəz edilməsi ilə 

Ge0.99Nd0.01S polikristalları sintez edilmiş, alınmış bir-

ləşmənin kristal quruluşu tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar 

otaq temperaturunda, rentgen difraksiyası metodu ilə 

yerinə yetirilmişdir.  

 

2. TƏDQİQAT METODLARI 
 

2.1. Sintez. Ge0.99Nd0.01S polikristalı tərəfimizdən 

birbaşa əritmə üsulu ilə СУОЛ-2 markalı sobada sintez 

edilmişdir. Sintez elemenləri kimi xüsusi müqaviməti 

50 Om·sm olan germanium polikristalından, B-5 mar-

kalı kükürddən və Hм-1 markalı neodimdən istifadə 

olunmuşdur. Sintez prosesinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün germanium kristalı tərəzidə çəkilməzdən 

əvvəl həvəngdəstədə əzilərək toz şəklinə salınmış, 

maddənin ümumi kütləsi 10-15 q aralığında götürül-

müşdür. Nümunələr elektron tərəzidə çəkilmiş, daxili 

diametri 10-12 mm, uzunluğu 15-18 sm olan kvars 

ampulaya doldurulub havası vakuum  nasosu vasitəsi 

ilə 10-4 mm c. st. təzyiqə kimi sorulduqdan sonra qay-

naq edilmişdir. 

Nümunənin alınması üçün hazırlıq mərhələsi bit-

dikdən sonra, sintez prosesi başlamışdır. Polikristalın 

sintezi iki əsas mərhələdə aparılmışdır: birinci mərhə-

lədə, 300°C-yə kimi ampula 3-5 dər/dəq sürəti ilə 

qızdırılmış və həmin temperaturda 10-12 saat saxlanıl-

mışdır. İkinci mərhələdə ampulanın temperaturu 2-

3dər/saat sürəti ilə 1000°C-yə kimi qaldırılaraq 18-20 

saat saxlanıldıqdan sonra soba ilə birlikdə soyudul-

muşdur. Alınmış polikristal nümunənin homogenliyini 

(bircinsliyini) təmin etmək məqsədi ilə ampula 700°C-

də iki sutka dəmləməyə qoyulmuşdur. 

 

2.2. Quruluş tədqiqatları. Sintez edilmiş kristallarda 

faza çevrilmələrinin olub-olmaması, aşqarların və məx-

susi defektlərin qəfəsdə yarada biləcək deformasiyalar 

və gərginliklər, kristal quruluşun müəyyən edilməsi, 

kristalloqrafik parametrlərin təyin edilməsi rentgen di-

fraksiyası metodu ilə yerinə yetirilmişdir. Tədqiq edi-

lən nümunələrin difraktoqramları Diffrac. Suite proq-

ram təminatına malik,  Bruker firmasının    (Almaniya) 

istehsalı olan D8 ADVANCE difraktometrində aparıl-

mışdır. Difraksiya mənzərəsinin yazılışı 5°˂2θ˂55° 

difraksiya bucağı intervalında, CuKɑ  şüalanmasında, 

otaq  temperaturunda  aparılmışdır. Nümunələr əvvəlcə 

həvəngdəstədə əzilərək ovuntu halına salınmış, sonra 

isə quruluş tədqiqatları aparılmışdır.  

 

2.3. Spektrlərin analizi. Alınmış rentgen difraksiyası 

spektrləri Ritveld metodu ilə analiz edilmişdir. 

Analizlər Fullprof proqramında 

(https://www.ill.eu/sites/fullprof/index.html) yerinə 

yetirilmişdir. Bu proqram, rentgen və neytron difrak-

siyası metodları ilə alınmış spektrləri analiz edərək 

kristalloqrafik parametrləri: sinqoniyanı, fəza qrupunu, 

mailto:adashdemirov@gmail.com
https://www.ill.eu/sites/fullprof/index.html
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qəfəs parametrlərini, atom koordinatlarını, atomlararası 

məsafələri və rabitələrarası bucaqları təyin etməyə 

imkan verir.   

 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 

Ge0.99Nd0.01S birləşməsinin kristal quruluşu otaq 

temperaturunda və normal şəraitdə tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatlar rentgenoqrafiya metodu ilə aparılmışdır. 

Alınmış rentgen difraksiyası spektri şəkil 1-də veril-

mişdir.  

Şəkil 1-də verilmiş difraksiya mənzərəsində xətlər 

nəzəri spektri, nöqtələr isə təcrübi alınmış spektri gös-

tərir. Şaquli xətlər Miller indekslərini, üfiqi xətt isə 

nəzəri və təcrübi spektrlər arasındakı fərqi xarakterizə 

edir. Spektrin Fullprof proqramında analiz edilməsi za-

manı müəyyən edilmişdir ki, Ge0.99Nd0.01S birləşməsi-

nin kristal quruluşu ortorombik sinqoniyalı quruluşa 

uyğun gəlir. Fəza qrupunun Pnma olduğu müəyyən 

edilmişdir. Elementar özəyin parametrlərinin qiymətlə-

ri: a = 4.3165 Å, b = 3.6486 Å və c = 10.4915 Å müəy-

yən edilmişdir. Difraksiya maksimumlarının intensiv-

liklərinin qiymətlərinə əsasən elementar qəfəsdə 

yerləşən germanium, neodim və kükürd atomlarının 

koordinatları təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 

germanium və neodim atomları eyni kristalloqrafik 

mövqedə qərarlaşır: x/a = 3/8, y/b = 1/4, z/c = 1/6, 

kükürd atomları isə x/a = 0.1414, y/b = 1/4, z/c = 0.1287 

koordinatlarında yerləşərək metal atomları ilə kovalent 

rabitə yaradır. Təyin edilmiş koordinatlara əsasən 

Diamond 3.2 proqramında Ge0.99Nd0.01S birləşməsinin 

kristal quruluşu alınmışdır. 3D formatında alınmış şəkil 

2-də göstərilmişdir.   

 

 
Şəkil 1. Ge0.99Nd0.01S birləşməsinin rentgen difraksiyası spektri. 

 

 
Şəkil 2. Ge0.99Nd0.01S birləşməsinin kristal quruluşu. 

 

Hesablanmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, 

kovalent rabitə əmələ gətirən Ge(Nd) və S atomları ara-

sındakı müxtəlif rabitələrin uzunluqları: d = 2.4708 Å, 

2.6385 Å, 2.9111 Å, 3.4859 Å olur. S – Ge – S rabitə-

lərarası bucaqlar isə uyğun olaraq: 90.869°, 166.483°, 

82.788°, 134.732° olmuşdur. 

 

4. NƏTİCƏ 

 

Təqdim edilən işdə Ge0.99Nd0.01S birləşməsinin 

polikristalları sintez edilmişdır. Alınmış birləşmənin 

kristal quruluşu rentgen difraksiyası metodu ilə otaq 

temperaturunda tədqiq edilmişdir.  

Alınmış spektrin Ritveld metodu ilə analiz edil-

məsi zamanı müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmənin 

kristal quruluşu Pnma fəza qruplu ortorombik simmet-

riyaya malik olur. Ge0.99Nd0.01S birləşməsi üçün ilk də-

fə kristalloqrafik parametrlər: simqoniyası, fəza qrupu, 

qəfəs parametrləri, atom koordinatları, atomlararası 

məsafələri və rabitələrarası bucaqlarının qiymətləri tə-

yin edilmişdir.  

____________________________________________ 
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А.О. Дашдемиров 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЯ Ge0.99Nd0.01S 

 
В слоистых кристаллах GeS осуществлено частичное замещение Ge → Nd. Кристаллическую структуру соедине-

ния, синтезированного в условиях вакуума, исследовали методом рентгеноструктурного анализа. Исследования про-

водены при комнатной температуре. Установлено, что кристаллическая структура этого соединения имеет ортором-

бическую сингонию с пространственной группой Pnma. Параметры элементарной ячейки: a = 4.3165 Å, b = 3.6486 Å 

и c = 10.4915 Å. Спектры рентгеновской дифракции анализированы по методу Ритвельда и определены координаты 

атомов. По кристаллографическим параметрам в программе Diamond 3.2 построена элементарная ячейка соединения 

Ge0.99Nd0.01S. 

 

A.O. Dashdemirov 

 

CRYSTAL STRUCTURE OF Ge0.99Nd0.01S COMPOUND 

 
In layered crystals of GeS, a partial replacement of Ge → Nd is carried out. The crystal structure of the compound 

synthesized under vacuum conditions was studied by X-ray diffraction analysis. The studies were carried out at room 

temperature. It has been established that the crystal structure of this compound has an orthorhombic syngony with the space 

group Pnma. Unit cell parameters: a = 4.3165 Å, b = 3.6486 Å, and c = 10.4915 Å. The X-ray diffraction spectrum was analyzed 

by the Rietveld method and the atomic coordinates were determined. The unit cell of the Ge0.99Nd0.01S compound was 

constructed using the crystallographic parameters in the Diamond 3.2 program. 
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Altlığın kifayət qədər kiçik temperaturlarında (250°С) yüksək fotohəssaslığa malik -Si:H təbəqələrinin alınması yol-

larından biri çəkilmənin fasiləli (tsiklik) rejiminin istifadə olunmasıdır. Bu zaman monosilan mühitində 0,3-25 nm nanoölçü 

qalınlıqlı -Si:H təbəqəsinin plazmokimyəvi çökdürülmə tsikli hidrogen plazmasında emal ilə növbələşir. Layların fotohəssas-

lığının və stabilliyinin artırılmasının digər bir üsulu tərkibi monosilan və hidrogen olan qaz qarışığının nisbətən yüksək təzyiq-

lərində nanokristallik qoşulmaların kiçik həcmi payı yer alan -Si:H təbəqələrinin plazmokimyəvi çökdürülmə (PKÇ) meto-

dudur. 

 

Açar sözlər: silisium, təbəqə, fotohəssaslıq, nanoölçü, amorf, silan, həcmi pay, hidrogen plazması. 

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

 
Aralıq tablama ilə hidrogen plazmasında lay-lay 

(tsiklik) çökdürülmə metodu iki zaman relesi əlavə 

olunmuş «КОНТ» texnoloji kompleksində reallaşır. 

Zaman relesi verilmiş zaman aralıqlarından sonra 20% 

SiH4 + 80% Ar olan kamerada qaz qarışığının H2-yə 

dəyişilməsini təmin edir. Bunula da zaman releləri -

Si:H nanoölçülü təbəqələrin çökdürülmə və onların 

hidrogen plazmasında “tablanması” müddətlərini mü-

əyyən edir [1-3].  

Təbəqələrin tsiklik çökdürülməsi -Si:Н layının 

fırlanan baraban-altlıq tutucusunda bərkidilmiş altlıq 

üzərində plazmokimyəvi çökdürülməsinin və hidrogen 

plazmasında tablanmasının periodik növbələşməsidir. 

Növbələşmə qaz qarışıqlarının kamerada boşalmanın 

daimi yandığı zaman həyata keçirilir. Nanoölçü qalın-

lıqlı -Si:Н laylarının çəkilməsi sabit qaz qarışığında 

(80% Ar + 20% SiH4) əvvəlcədən seçilmiş fasiləsiz 

çökdürülmə üçün optimal olan texnoloji rejimdə aparı-

lır: altlığın temperaturu – 250°C; YT-boşalmanın gücü 

– 55 mVt/sm2; baraban-altlıq tutucusunun fırlanma sü-

rəti – 4 dövr/dəq.; qaz qarışığının təzyiqi – 25 Pa; çök-

dürülmə sürəti – 5-7 nm/dəq.    

Tsiklik çökdürülmə və hidrogen plazmasında ter-

moemal prosesində qaz qarışığının tərkibinin dəyiş-

dirilməsi zamanı -Si:Н layının çökdürülməsinin bir 

tsikli müddətində qalınlığı variasiya edilir. Hidrogen 

plazmasında kiçik qalınlıqlı laylar üçün tablamanın tə-

siri nisbətən az – təxminən, 1-2 dəqiqə zaman müddə-

tində özünü göstərir. Bu səbəbdən, eksperimentlərin 

gedişində hidrogendə tablamanın müddəti fiksə olun-

muş və 2 dəqiqə təşkil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, qaz qarışığının tərkibinin çökdürülmə və termoemal 

prosesində qərarlaşması bir neçə saniyə – yəni, çökdü-

rülmə və tablama müddətləri ilə eyni olmuşdur. Bu şərt 

isə təbəqənin qalınlığının çökdürülmədən termoemala 

kimi olan keçid mərhələdə artması davam edən bir 

şərait yaratmışdır. 

Tsiklik çökdürülmə texnoloji rejiminin parametr-

ləri cədvəl 1-də verilmişdir. Əsas variasiya edilən pa-

rametr bir layın 1-dən 4 dəqiqəyə kimi çəkən çökdürül-

mə müddəti olmuşdur. Bu isə layın L qalınlığının bir 

tsikl ərzində 6-dan 24 nm-ə qədər dəyişilməsinə gətir-

mişdir (cədvəl 2). Tsikl ərzində çökdürülən layın qalın-

lığı təbəqənin ümumi qalınlığının (kvars altlıq üzərində 

təbəqələr üçün) tsiklərin sayına nisbəti ilə təyin olunur.    

Struktur xassələrinin tədqiqi silisium altlıq üzərin-

də qalınlığı təxminən 0,5 mkm olan təbəqələr üçün apa-

rılmışdır. Altlıqlar isə bir tsikl müddətində çökdürülən 

tsiklik rejimdə hidrogen plazmasında tablama ilə alın-

mış qalınlığı 16 nm olan laylardan ibarət olmuşdur. 

 

                                                                                                                                           Cədvəl 1. 

-Si:H təbəqələrinin tsiklik çökdürülməsinin parametrləri 

 
Parametr Çökdürülmə Tablama 

Qaz qarışığı 80 % Ar + 20% SiH4  H2 
Zaman t, dəq. 1-4 2 

Tsikl müddətində çökdürülən təbəqənin qalınlığı L, nm 6–26 – 
Boşalmanın xüsusi gücü w, mVt/sm2 55  55 

Təzyiq P, Pa 25 25 

Altlıqların temperaturu Тs, С 250  250 

Çökdürülmə sürəti, nm/dəq 5–6 – 
Təbəqələrin qalınlığı d, nm 40–650 

Altlıq tutucusunun fırlanma sürəti, dövr/dəq. 8 

Altlıqlar Sital, silisium, kvars şüşə 
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                                                                                                                                                                  Cədvəl 2. 

Müxtəlif çökdürülmə rejimlərində alınmış təbəqələrin qalınlığı 

 
Çökdürülmə rejimi Çökdürülmə müddəti 

t, dəq. 

Tsikl müddətində 

çökdürülən təbəqənin 

qalınlığı L, nm 

Tsikllərin sayı Təbəqənin toplam qalınlığı, 

d, nm 

Fasiləsiz 96 470 - 470 

Tsiklik (4/2) 4 26 24 630 

Tsiklik (3/2) 3 16 32 515 

Tsiklik (2/2) 2 12 40  480 

Tsiklik (1/2) 1 6,5 96 620 

 
Təbəqələrin EM mikrofotosunda onların laylı 

struktura malik olmaları dəqiq görünür. Laylar arasında 

addım bir tsikl müddətində çökdürülən -Si:Н layın 

qalınlığına uyğun gəlmişdir (şəkil 1a).  

Qaranlıq zolaqlar – amorf hidrogenləşdirilmiş ki-

çik konsentrasiyalı silisium oblastlarıdır. İşıqlı zolaqlar 

isə hidrogen plazmasında emal nəticəsində yaranan 

hidrogenlə zəngin olan oblastlardır. Hidrogenin böyük 

konsentrasiyalı oblastları kiçik sıxlığa malikdir ki, bu-

nu da EM təsvirlərində elektron-mikroskopik kontrast 

göstərir.      

-Si:Н amorf matrisada nanokristallik qoşulmala-

rın mövcudluğu təbəqənin səthinin elektron mikrosko-

piyasının nəticələri sübut edir (şəkil 1b). Mikrofoto təs-

virlərin analizi amorf matrisada nəinki silisiumun 

nanokristallik qoşulmalarının ölçülərini təyin etməyə 

imkan verir, həm də qoşulmaların ölçülərinə görə pay-

lanma histoqramlarını qurmağa, nanokristallik fazanın 

tutduğu həcmi payı qiymətləndirməyə şərait yaradır 

(şəkil 2a).  

Hidrogen plazmasında aralıq tablama istifadə 

olunmaqla tsiklik rejimdə alınan 16 nm qalınlıqlı -

Si:Н təbəqəsi üçün çökdürülmədən sonra nanokristalla-

rın en kəsiyinin orta sahəsi ~ 20 nm2, orta diametr isə 

4,5 nm-dir (şəkil 2b). Belə təbəqə üçün nanokristallik 

qoşulmaların ümumi həcmi payı 1%-dən azdır. Belə ki-

çik həcmi pay səbəbindən raman səpilməsi spektrlə-

rində nanokristallik fazanın mövcudluğunu aşkar et-

mək mümkün deyil.    

Nəzərə almaq lazımdır ki, EM vasitəsi ilə görmək 

mümkün olan təbəqənin qalınlığı 30-50 nm-dir və de-

məli mikrofotoda (şəkil 2a) iki-üç lay görünür. Bu sə-

bəbdən yalnız nanokristallik fazanın 1%-dən kiçik həc-

mi payını qiymətləndirmək mümkündür. Nanokristal-

lik fazanın liçik həcmi payı səbəbindən raman səpil-

məsi spektrlərində bu fazanın mövcudluğunu aşkar et-

mək mümkün olmur. Şəkil 3b-də laylı təbəqə üçün 

550C temperaturda tablamadan əvvəl və sonra raman 

səpilməsi spektrləri təqdim olunmuşdur. Spektrlərdə 

amorf silisiuma uyğun gələn ω=480 sm-1 olduqda yal-

nız bir enli maksimum seçmək olar. Nanokristallik si-

lisiuma uyğun gələn ω=516-520 sm-1 olduqda isə piki 

ayırmaq mümkün deyil [4, 5].  

 

 
                                     a)                                                                b) 

 
Şəkil 1. Elektron mikroskopiyasının mikrofotosu: а – en kəsik və b – qalınlığı 515 nm olan -Si:H təbəqəsinin səthi (bir  

             tsikl müddətində çökdürülən layın L qalınlığı 16 nm-dir)  
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Şəkil 2. Tsiklik metodla alınmış qalınlığı L = 16 nm olan -Si:Н təbəqədsi üçün en kəsiyi sahəsində nanokristallitlərin  

              paylanmasının histoqramı (a), başlanğıc halda və vakuumda 550C-də tablamadan sonra ramanov paylanması  

              spektrləri. 

 

 
 

a)                                                            b) 
Şəkil 3. EM mikrofotoları: a – hidrogen plazmasında emaldan sonra 40 nm qalınlıqlı -Si:H təbəqəsi (12 dəqiqə,  

             200mVt/sm2); b – tsiklik rejimdə alınmış Si:H təbəqəsi (L = 12 nm, tann = 3 dəqiqə, w = 100 mVt/sm2). 

 
Tsiklik çökdürülmə prosesində nanokristallik qo-

şulmaların formalaşmasının mexanizmini təyin etmək 

üçün NaCl altlıq üzərində hidrogenli plazmada emalın 

üç müxtəlif variantında -Si:H nazik təbəqələrinin 

(təxminən 40 nm) struktur modifikasiyalarının tədqiqi 

həyata keçirilmişdir:  

1. Fasiləsiz çökdürülmə üçün optimal şəraitdə qa-

lınlığı 40 nm olan -Si:H təbəqəsinin sonradan hidro-

genli plazmada emalı ilə çökdürülməsi [eyni tempera-

tur (250С) və qaz qarışığının (80% Ar + 20% H2) eyni 

təzyiqində (25 Pa), YT-boşalmanın lakin xüsusi gücün 

müxtəlif qiymətləri (55-200 mVt/sm2) və tablama 

müddətində (8-12 dəq.)]. 

2. Fasiləsiz boşalma şəraitində aralıq tablama ilə 

üç layın tsiklik çökdürülməsi (L=12 nm, tablama müd-

dəti 3 dəqiqə, w = 100 mVt/sm2, P = 25 Pa, Ts=250С).   

3. Qaz qarışıqlarının dəyişdirilməsi şəraitində ara-

lıq sovrulma ilə tsiklik çökdürülməsi. Çökdürülmə 

tsiklindən sonra boşalma söndürülür, silan tamamilə 

sovrulur, sonradan hidrogen daxil edilir və boşalma işə 

salınır. Çökdürülmə aşağıdakı şəraitlərdə aparılır:             

L=6 -12 nm, tablama müddəti 3-9 dəqiqə,              

w=100-200mVt/sm2, P = 25 Pa, Ts = 250С, tsikllərin 

sayı – L = 12 nm üçün 3, L = 6 üçün isə 6. 

Hidrogen plazmasında bircins -Si:H təbəqələri-

nin 8 dəqiqə müddətində 55 mVt/sm2 xüsusi güclə 

tablanması zamanı təbəqələr bircinsliyini saxlayır. 

110mVt/sm2 xüsusi güclə 12 dəqiqə müddətində tab-

lanma zamanı təbəqədə zəif ayırd edilən kontrast müşa-

hidə olunur. 200 mVt/sm2 xüsusi güclə 12 dəqiqə müd-

dətində tablanma zamanı isə təbəqədə nanoölçülü qo-

şulmalar formalaşır. Şəkil 3a-da belə təbəqənin səthinin 

işıqlı polost kontrastda EM mikrofotosu verilmişdir. 

Təbəqədə elektron-mikroskopik kontrastlı həcmi payı 

1%-dən artıq olmayan 3-4 nm ölçülü qoşulmalara ma-

lik olur (şəkil 3a). Fotoda kontrastı təbəqənin səthində 

hidrogen plazmasında tablamanın təsiri altında yaranan 

nanokristallik qoşulmalar verir. Lakin, bu təbəqə üçün 

mikrodifraksiya metodu ilə alınan difraksiya mənzərəsi 

viziual olaraq amorf təbəqə üçün olduğu kimi görünür. 

Çox güman ki, kiçik həcmi pay və nanokristallitlərin 

ölçüləri ilə şərtlənir.   

Boşalmanın daimi təsiri şəraitində tsiklik metodla 

alınan təbəqə formalaşması kiçik zaman müddətində və 

hidrogenli plazma şəraitində aşağı tablama gücündə baş 
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verən nanokristallik qoşulmalara malik olmuşdur (şəkil 

3a). Lakin, aralıq sovrulma ilə tsiklik rejimdə alınan 

təbəqələrdə hətta 200 mVt/sm2 xüsusi gücdə və 9 

dəqiqə müddətində hidrogenli plazmada tablamada 

nanokristallik qoşulmalar mövcud olmur.  

Alınan nəticələr əsasında demək olar ki, nanokris-

tallik qoşulmaların formalaşması plazmada tablama 

zamanı qalıq silanın hidrogenlə güclü qarışığından çök-

mə hesabına baş verir. Qaz qarışıqlarının dəyişdirilməsi 

təxminən bir dəqiqə müddətində həyata keçirilir. De-

məli, tsiklik çökdürülmə zamanı plazmada tablama 

prosesini iki mərhələyə bölə bilərik: 

1) hidrogenlə güclü qarışdırılmış silandan çökdü- 

 

rülmə hesabına nanokristallik qoşulmaların formalaş-

ması; 

2) hidrogen plazmasında qalınlığı artan təbəqənin 

səthinin onun hidrogenlə doymasına gətirən emalı. 

 

NƏTİCƏ 

 

Beləliklə, tsiklik çökdürülmə metodunun istifadə 

olunması (hidrogen plazmasında aralıq tablama ilə) 

hidrogenin qeyri-bərabər paylanması ilə şərtlənən laylı 

struktura malik -Si:H təbəqələrini almağa imkan 

verir. Bu zaman həcmi payı 1%-dən az olan nano-

kristallik əlavələrin ölçüsü 4-5 nm olmuşdur.  
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E.A. Kerimov, S.N. Musayeva 

 

CYCLIC METHOD OF DEPOSITION OF -Si:H FILMS WITH INTERMEDIATE TREATMENT 

 IN HYDROGEN PLASMA 

 

One way to obtain -Si:H films with high photosensitivity at relatively low substrate temperatures (about 250 °C) is the 

use of intermittent (cyclic) deposition mode, in which the plasma chemical deposition cycle of -Si:H film of nanoscale 

thickness (0,3-25 nm) in monosilane medium alternates with its treatment in hydrogen plasma. Another way to increase the 

photosensitivity and stability of the layers, as noted earlier, is the method of PCC at relatively high pressures of a gas mixture 

containing monosilane and hydrogen, -Si:H films with a small volume fraction of nanocrystalline inclusions. 

 

Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева 

 

ЦИКЛИЧЕСКИЙ МЕТОД ОСАЖДЕНИЯ ПЛЕНОК -Si:H С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

ОБРАБОТКОЙ В ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ 

 

Одним из путей получения пленок -Si:H с высокой фоточувствительностью при сравнительно низких 

температурах подложки (около 250 °С) является использование прерывистого (циклического) режима нанесения, при 

котором цикл плазмохимического осаждения пленки -Si:Н наноразмерной толщины (0,3-25 нм) в среде моносилана 

чередуется с ее обработкой в водородной плазме. Другим способом повышения фоточувствительности и стабильности 

слоев, как отмечалось ранее, является метод ПХО при относительно высоких давлениях газовой смеси, содержащей 

моносилан и водород, пленок -Si:H с малой объемной долей нанокристаллических включений. 
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Təcrübələr göstərir ki, CuInS2 monokristalı ilə oksid təbəqəsi arasındakı qarşılıqlı təsirdən yaranan elektron dalğalarının  

intensivliyi stasionar olmayan mühitlərdə harmonik qanunla dəyişir. Birləşmənin yeni xüsusiyyəti  nəzəri və praktiki baxımdan 
maraq doğurur. 
 
Açar sözlər: monokristal, yarımkeçirici, period, dalğa, rezonans. 
Pacs: 61.80.Ed 
  

Son illər tədqiqatçılar tərəfindən almazabənzər 
quruluşlu yarımkeçiricilərə maraq artmışdır [1]. Həmin 
qrupa daxil olan birləşmələrin bir qismi AıBıııC2

vı ümu-
mi formulu ilə ifadə olunur, AI(Cu, Ag), BIII(Ga, In, 
Al), Cvı(S, Se, Te) kimi maddələri ifadə edir. Tədqiqata 
cəlb etdiyimiz obyekt CuInS2, CdS-in üçqat analoqu-
dur. T. Xan və əməkdaşları tərəfindən rentgen analizi 
üsulu ilə müəyyən olunmuşdur ki, bu sinif birləşmələ-
rin hamısı xalkopirit strukturunda kristallaşır və əksə-
riyyəti p-tip keçiriciliyə malikdir [2]. CuInS2 nümunəsi 
n-tip keçiriciliyə malikdir. Monokristallarda güclü iki-
qat  sınma müşahidə olunmuşdur ki, bu xassə də qeyri 
xətti optika üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir [3]. Ma-
terialların üstün cəhətlərindən biri də odur ki, bağlı 
zonanın daxilində çoxlu sayda energetik səviyyələr 
mövcuddur. Bunlar passiv və aktiv rekombinasiya mər-
kəzləridir [4]. Birləşmələr düzgün zona quruluşuna ma-
likdir və mütləq ekstremumları Brillüen zonasının Г 
noqtəsində yerləşir. AıBıııC2

vı şəklində birləşən yarım-
keçiricilərin fonon spektrlərinin təhlili göstərir ki, qa-
yıtmanı ifadə edən elektron dalğalarının tezliyi zəif ol-
duğundan, onların akustik fononlardan əks olunduğu 

qənaətinə gəlmək olar [5]. CuInS2 monokristalının sin-
tezi ilk dəfə tərəfimizdən ikitemperaturlu alışma deyi-
lən yeni üsulla 2 saat müddətində aparılmışdır. Sonra  
isə Bricmen-Stokbarqer texnologiyası ilə monokristalı 
yetişdirilmişdir. Xam maddələr havası sorulmuş kvars 
ampulalara doldurulmuşdur. İstifadə olunan maddələ-
rin təmizlik dərəcələri aşağıdakı kimidir: Cu-99,999, 
In-99,9999, S-99,9999. Ərimə temperaturu 1423°K-
dir. Ampulanın qızdırıcı sistemin içərisindəki sürəti 
4mm/saat-dır.  Sabitləşmə və soyuma üçün ampula sis-
tem söndürüldükdən 8 saat sonra qızdırıcıdan çıxarıl-
mışdır. Alınan yeni nümunədə ölçülər aparmağın müm-
kün olması üçün aşağıdakı işlər görülmüşdür. Karbid 
bor tozu ilə səthi hamarlanmışdır. HCl+HNO3(1:1) 
məhlulunda 40 saniyə müddətində kənardan daxil olan 
aşqarlardan təmizlənmişdir. Sonra isə distillə edilmiş 
suda yuyulmuşdur. 323°K-də 6 saat xüsusi qurutma pe-
çində qurudulmuşdur. Nümunənin müqaviməti R=150 
Om-dur. Ölçüləri 1x0,5x2mm3-dir. Müasir rentgen 
analizi üsulu ilə alınan nəticə göstərdi ki, birləşmə ya-
rımkeçiricidir və fiziki parametrləri, elmi ədəbiyyatda 
mövcud olan nəticələrlə uyğunluq təşkil edir (şəkil 1).  

 

 
 
Şəkil 1. CuInS2 monokristalında rentgen şüalarının difraksiyası, T=300K.
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Raman səpilmə spektrindən alınan maksimumlar 
da dediklərimizi təsdiq edir (şəkil 2). Parametrlər aşa-
ğıdakı kimidir. a=5,33, b=5,33, c=10,41, α=90, β=90, 
ϒ=90. Fəza simmetrya qrupu (42m)-dir.  

 

 
Şəkil 2. CuInS2 monokristalı, işığın Raman səpilməsi  
             spektri.               

 
MÖVZUNUN AKTUALLIĞI 

 
Maddə müasir texnologiya tətbiq edilməklə alın-

mışdır və praktik tətbiq üçün yararlı olduğu məlumdur. 
Əsas tətbiqi materiallardan biri sayılan  CdS-in üçqat 
analoqudur. Digər xalkopirit birləşmələrdən fərqli ola-
raq, CuInS2 kristalları texnoloji olaraq həm n-tip, həm 
də p-tip keçiriciliyə malik maddə olaraq alına bilir. 
Bağlı zonanın enerjisi E=1,55 eV-dur. Bu qiymət foto-
elementlərin bağlı zonasının optimal enerjisi ilə üst-üs-
tə düşdüyündən, material kimi onun əhəmiyyətini bir 
daha artırır. Bunlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, CuInS2 
kristalının fundamental şəkildə öyrənilməsinə ehtiyac 
duyulur. Görüləcək  işləri elektronikanın müasir inkişaf 
səviyyəsinə uyğun həll etməyə çalışırıq. 

  
MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU 

 
CuInS2 monokristalı fotoelementlərin hazırlan-

ması baxımından yararlı materiallardan biri hesab olu-
nur. Tətbiq sahələrini genişləndirmək məqsədi ilə yeni 
fiziki xassələr əldə etmək üçün birləşmələrə fərqli baxış 
bucağından yanaşılmışdır. Yəni, monokristala üzərin-
dəki oksid təbəqəsi ilə ikikomponentli sistem kimi ba-
xılmış, qarşılıqlı təsirdən meydana gələn fiziki para-
metrlərin nəzərə alınması vacib hesab olunmuşdur. 
Laylı periodik quruluşlar üçün tətbiq olunan sərhəd 
şərtlərinin önəmli olduğunu təcrübi yolla araşdırmaq 
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

 
TƏCRÜBƏNİN APARILMASI 

 
Nümunənin rentgen quruluşunu  xarakterizə edən 

əyri verilmiş, raman spektri çəkilmiş, Volt-Amper xa-
rakteristikası çıxarılmışdır. Bir neçə rejimdə qayıtma 
spektri ölçülmüşdür. Aparılan təcrübələrə əsaslanaraq 
onu deyə bilərik ki, oksidləşmə nəticəsində kristal sət-
hində yaranan nazik laylı təbəqələr özlərini fərqli fiziki 
xassələrə malik yarımkeçirici kimi aparmışdır. Aparı-
lan təcrübələrdən sonra klassik yarımkeçiricilərin yeni, 

fərqli xassələrinin  tədqiqatına ehtiyacın olduğu məlum 
olmuşdur. 

 
ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 
Aparılmış çoxlu sayda təcrübələrə istinadən deyə 

bilərik ki, üçqat birləşmələrdə baş verən daşınma hadi-
sələrini defektlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu 
defektlər texnoloji proseslər zamanı və sonra yarana bi-
lər. Təqdim olunan məqalədə monokristal səthində ok-
sidləşmə hesabına yaranan laylı periodik quruluşlara, 
düşən şüalar  stasionar olmayan hallarda  özlərini müs-
təvi monoxromatik dalğalar kimi aparmır və hər bir  tə-
bəqə özünəməxsus rəqs paketi ilə ifadə olunur. Harmo-
nik rəqs paketləri elektronun dalğa xüsusiyyətinin gös-
təricisidir. Bu o deməkdir ki, laylı periodik quruluş-
larda elektron dalğaları superpozisiya qanununa tabe 
olmur. Əksinə harmoniyalardan ibarət rəqs paketləri 
tam halda elektronun eksponensional artan funksiyasını 
ifadə etmiş olur.Volt –Amper xarakteristikasını çıxaran 
zaman elektron spektrlərində dispersiya qanununun 
kvadratik olmadığını görürük (şəkil 3). Yəni, zərrəciyə 
bənzər dalğaların enerjisi mini zonaların enerjisinə bə-
rabər və ya ondan kiçik olduqda, zonaların kənarında 
güclü udulmalar müşahidə edirik. Bu hal isə yarımke-
çiricilərin klassik zona quruluşundan fərqli olaraq, bağ-
lı zonada şəffaf və şəffaf olmayan zolaqlarla müşahidə 
olunur. 

 
Şəkil 3. CuInS2 monokristalı ilə oksid təbəqəsinin  
             qarşılıqlı təsirindən yaranan rezonans maksi- 
             mumuna malik Volt-Amper xarakteristikası. 

 

 
 

Şəkil 4. CuInS2 monokristalının multimetr  xüsusi   
             həssas rejimində çəkilmiş qayıtma spektri.  
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Şəkil 5. CuInS2 monokristalı: multimetrin adi rejimində  
             çəkilmiş qayıtma spektri. 

 

 
Şəkil 6. CuInS2 monokristalı: lampanın xarakteristika- 
             sını nəzərə almaqla multimetrin xüsusi reji- 
             mində çəkilən qayıtma spektri.  

 
Laylı periodik quruluşların sərhəd şərtlərindən bi-

ri də kristal səthinə düşən dalğaların uzunluğunun, 
quruluşun periodundan çox kiçik olmasıdır (şəkil 4). 
Qayıtma spektrlərini nəzərdən keçirərkən defektlərin 
təsiri aydın görünür. Spektrin pilləli xarakterə malik 
olması defektlərin texnoloji proses zamanı və oksid tə-
bəqənin üzərində formalaşan nanoquruluşlar hesabına 
meydana gələ bilər (şəkil 5). Başqa bir qayıtma spektri-
ni nəzərdən keçirəndə görürük ki, parametrik simmet-
riyanın pozulması, iki mühit sərhəddində dalğaların 
qarşılıqlı təsirindən yaranan periodikliyin pozulmasına 
gətirib çıxarmışdır. Bu isə o deməkdir ki, laylı periodik 

strukturlarda, layların  konsentrasiyasının artması, dal-
ğa paketlərinin intensivliyinin dəyişməsi ilə nəticələnir. 
Bu isə səth dalğalarının idarə olunması anlamına gəldi-
yi üçün, yarımkeçiricilərin tədbiqinə geniş imkanlar aç-
mış olur. Əldə olunan nəticələri elektronun kvant sahə-
sindəki hərəkətinə tədbiq edə bilərik [6].  

 

 
Şəkil 7. CuInS2 monokristalı: multimetrin adi  
             rejimində modulyasiya olunmuş işıqda   
             çəkilmiş qayıtma spektri. 

 
Modulyasiya olunmuş işığın təsirindən sonra, alınan 
qayıtma spektrindən görünür ki, massiv maddə CuInS2 
monokristalı ilə oksid təbəqənin (CuO),dalğa paketləri 
intensivlik baxımından fərqlənirlər. Bu, ona görədir ki, 
onların oksid atomları ilə qarşılıqlı təsirinin   adsorbsiya 
enerjisi müxtəlifdir (şəkil 7). Yəni, parametrik ölçülərin 
dəyişməsi ilə dalğa paketlərinin idarə olunması kimi 
mühüm bir nəticə əldə etmiş oluruq. Alınan  nəticələrin 
mikroaləmə tədbiqi  yeni  fiziki xassələrin ölçülməsini 
təmin etmiş olur. Bu isə  müasir elektronikanın tələblə-
rinə cavab verə bilən tədqiqat işlərinin  aparılmasına 
şərait yaradır. 
 
YEKUN NƏTİCƏ  

 
İkiqat analoqlarından fərqli olaraq üçqat biroxlu  

birləşmələrdə ikiqat sınmanın olması və ion əlaqələri-
nin güclü olması hesabına tetraqonal deformasiyadan 
anizotropluğun meydana gəlməsi, yeni fərqli fiziki pa-
rametrlərin ölçülə bilməsini təmin edir. Bu tip yarım-
keçiricilərin tədbiq imkanlarını genişləndirmiş olur. 
Bircinsli mühitlərdən fərqli olaraq, anzotrop mühitlərdə 
əldə olunan nəticələr onların tədbiqi üçün geniş 
imkanlar açmış olur.  
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PERIODICITY OF ELECTRON WAVES BETWEEN CuInS2 SINGLE 
CRYSTALS AND ITS OXIDE LAYER 

 
An experimental spectrum of the periodicity of electron waves at of the boundary between CuInS2 single crystals and 

the oxide layer is attached. It is determined that in a non-stationary field the electron spectrum is assigned as an exponential 
function to the conditioned harmonic waves.  
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛН НА ГРАНИЦЕ 
МОНОКРИСТАЛЛА CuInS2  С ОКСИДНЫМ СЛОЕМ 

                                  
Представлен экспериментальный спектр периодичности электронных волн на границе между монокристаллом 

CuInS2 и оксидным слоем. Показано, что нестационарное положение электронного спектра можно представить в виде 
экспоненциальной функции обусловленной гармоническими волнами.  
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MAYENİN İSTİLİKVERMƏ ƏMSALI İLƏ ONUN DİGƏR FİZİKİ XASSƏLƏRİ 

ARASINDA ƏLAQƏ 
 

M.A. MUSAYEV, N.N. HAŞIMOVA 
Azərbaycan Dövlət  Neft və Sənaye Universiteti 

AZ 1010, Bakı,  Azadlıq pr. 20, h-nara89@mail.ru 
 
       Mayenin ətraf mühitlə konvektiv istilik mübadiləsi zamanı enerjinin saxlanma qanununu tətbiq etməklə, istilikvermə əm-
salı arasında onun digər istilik-fiziki, akustik, sabit elektrik və maqnit sahələrinin parametrləri ilə əlaqə yaradılmışdır. Mayenin 
ətraf mühitlə konvektiv istilik mübadiləsi zamanı onun istilikvermə əmsalının müəyyən edilməsi  riyazi olaraq istilik tənliyi 
üçün tərs məsələnin həllinə qədər azaldılır. 
  
Açar sözlər: maye, istilikvermə əmsalı, termodinamik metod, tərs məsələ. 
PACS: 05.70.−a 
 

Mayelərin istilik-fiziki parametrlərinin tədqiq 
olunması, mayenin hal tənliyinin tərtib olunmasına kö-
məklik etməsi ilə yanaşı nəzəri əhəmiyyətindən başqa, 
energetika, kimya və neft sənayelərində də bəzi texno-
loji proseslərin səmərəliliyinin  artırılmasına ciddi təsir 
göstərməsi ilə əlaqədar  böyük praktiki əhəmiyyətə ma-
likdir. İstilik energetikasında bəzi texnoloji prosesləri 
intensivləşdirmək  məqsədi ilə istilik enerjisinin maye 
vasitəsi ilə daşınmasından istifadə olunur. Bu prosesdə 
enerji daşıyan mayenin  istilik-fiziki parametrlərinin  
xarici təsir vasitəsi ilə idarə olunması vacib şərtlərdən 
biridir. Buna görə də, mayelərin istilik-fiziki parametr-
lərinin tədqiqi uzun illərdir tədqiqatçıların diqqət mər-
kəzində olmaqda qalır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, uzun illərdir ki, maye-
lərin istilik-fiziki parametrlərinin tədqiqi iki istiqamət 
üzrə intensiv müzakirə olunur: təcrübi və nəzəri istiqa-
mətlərdə. Təcrübi istiqamətdə təqdiqatlar məlum metod 
və qurğular vasitəsi ilə tədqiq olunmamış mayelərin nü-
munələri əsasında yeni təcrübi məlumatların alınması 
və yaxud da tədqiqat oblastının genişləndirilməsi əsas 
məqsəd kimi qəbul olunur. Nəzəri tədqiqatlarda  isə, 
mayelərin istilik-fiziki parametrlərini təyin etmək üçün, 
müasir yeni tələblərə uyğun nisbətən  dəqiq metodların 
yaradılmasl əsas məqsəd kimi qəbul olunur. Mayelərin 
istilik-fiziki parametrlərinin nəzəri tədqiqat istiqamə-
tindən çox təcrübi tədqiqat istiqaməti  daha sürətlə in-
kişaf edir.  

Mayelərin istilik-fiziki parametrləri mövcud me-
todlarla müxtəlif dəqiqliklə təyin olunurlar. Bunun əsas 
səbəbi tətbiq olunan riyazi modellərin təqribiliyinin və 
istifadə olunan  cihazların dəqiqliyinin  müxtəliflikləri-
dir. Bundan əlavə, qərarlaşmış proseslər üçün təklif 
olunmuş metodlar əksər hallarda qərarlaşmamış pro-
seslər üçün də tətbiq olunur. Qeyd olunanlar bir də 
onunla əlaqədardır ki, mayelərin istilik-fiziki parametr-
ləri tətbiq olunan metodlara çox həssasdırlar. Bircins 
mayelərin istilikvermə əmsalı istisna olmaqla, bütün 

digər istilik-fiziki parametrləri həm təcrübi, həm də 
nəzəri cəhətdən kifayət qədər dolğun tədqiq olunmuş-
dur. Qərarlaşmış temperatur sahəsi üçün  mayelərin 
istilikvermə əmsalı Nyuton qanununa əsasən təyin 
olunur. 
 

𝑞𝑞 = 𝛼𝛼(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0);  𝛼𝛼 = 𝑞𝑞
𝑇𝑇−𝑇𝑇0

= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐        (1)  

 
Burada T- istilik daşıyan mayenin  temperaturu, T0-
mayeni əhatə edən  mühitin  temperaturu, q- konvektiv 
istilik selinin  sıxlığı, 𝛼𝛼 -isə mayenin istilikvermə əmsa-
lıdır; onun fiziki mənası T-T0=1 olanda α=q şərtindən 
müəyyən olunur. 

Konvektiv istilik mübadiləsində ən mühüm məsə-
lələrdən biri istilikvermə əmsalının təyinidir. Təcrübə-
lər göstərir ki, istilikvermə əmsalını, hərəkət edən ma-
yenin temperaturu ilə  ətraf mühitin temperaturu arasın-
dakı fərqin  kiçik qiymətlərində sabit qəbul etmək olar. 
Qeyd olunan fərqin böyük qiymətlərində vəziyyət 
mürəkkəbləşir və istilikvermə əmsalı temperaturdan 
asılı olaraq dəyişir, yəni 

 

( ) constT
TT

q
≠=

−
α

0

        (2) 

 
𝛼𝛼 -nin qiyməti istilik mübadiləsinə təsir edən bütün 
amillərdən asılıdır və konvektiv istilik mübadiləsində 
ən mürəkkəb problemlərdən biri bu asılılığı müəyyən 
etməkdir. Qeyd edək ki, ən sadə halda belə qərarlaşmış 
temperatur sahəsi üçün α -nın  təyini riyazi olaraq isti-
likkeçirmə tənliyi üçün tərs məsələnin  həllinə gətiril-
diyindən onun  analitik həlli  riyazi çətinlik törədir. Qə-
rarlaşmamış birölçülü temperatur sahəsində konvektiv  
istilik mübadiləsində istilikvermə əmsalının təyini aşa-
ğıdakı differensial tənliyin  həlli üçün  tərs məsələnin  
həllinə gətirilir. [1,2]
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Sadəlik üçün, birinci yaxınlaşmada, mayenin istilik-
fiziki parametrləri sabit qəbul olunur. Burada cp, ρ, υ, λ, 

α  mayenin istilik tutumu, sıxlığı, hərəkət sürəti, istilik-
keçirmə əmsalı, istilikvermə əmsalı, R- maye hərəkət 
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edən borunun  radiusu, Q(x)-xarici sahənin təsirindən 
udulan enerjinin  sıxlığı,T0 - ətraf mühitin temperaturu. 
Konvektiv istilik mübadiləsində konveksiya hesabına 
daşınan istiliyin  miqdarı, diffuziya hesabına  daşınan 
istiliyin  miqdarından çoxdur, yəni 
 

2

2

x
T

x
Tc

∂
∂

〉〉
∂
∂ λρυ  .                       (4) 

 
Qəbul edək ki, xarici fiziki sahədə istilik daşıyan  

maye elektrik keçiricidir və elektrik sahəsinin  maye 
daxilində udulması nəticəsində udulan enerjisinin 
sıxılığı 

𝑄𝑄(𝑥𝑥) = 𝜎𝜎𝐸𝐸2                         (5) 
 
düsturu ilə təyin olunur. 

Mayenin boruda daxil olduğu kəsikdə, yəni x=0 
kəsiyində mayenin temperaturu ( )tf , 𝑥𝑥 = ℓ kəsiyində 
isə  𝜙𝜙(𝑐𝑐) -yə bərabərdir, yəni sərhəd şərtləri aşağıdakı 
kimi verilir: 

 
𝑇𝑇(𝑥𝑥, 0) = 𝑇𝑇0,  𝑇𝑇(0, 𝑐𝑐) = 𝑓𝑓(𝑐𝑐),  𝑇𝑇(𝑙𝑙, 𝑐𝑐) = 𝜙𝜙(𝑐𝑐)                                (6) 

 
(3) tənliyini (4) və (6) şərtləri daxilində həll edərək 
mayenin istilikvermə əmsalı α-nı təyin etmək olar. Lap-
las çevrilməsi və determinləşmiş momentlər metodunu 

tətbiq edərək mayenin istilikvermə əmsalı üçün aşağı-
dakı ifadəni alırıq. 

   

 
0

0

0

0

0 222 f
RTc

fl
Rc

lf
Rc ppp ρϕρυρυ

α +−=                                          (7) 

     ( )( ) ( )( )∫ ∫
∞ ∞

∞∞ −=−=
0 00, dttdtftff ϕϕϕ  

 
(7) düsturundan göründüyü kimi, elektrik sahəsinin 
udulan enerjisi öz təsirini T(t) və ( )tϕ  funksiyaları va-
sitəsi ilə göstərir. 
        Mayenin hərəkəti konvektiv istilik mübadiləsində 
və qeyri-bircins mayelərdə istilikvermə əmsalının  di-
aqnostikasıdır, yəni istilikvermə əmsalının nöqtədən-
nöqtəyə dəyişməsinin təyini riyazi olaraq ən çətin həll 
olunan  problemlərdən biridir. Qeyri-bircins mayelərin 
istilikvermə əmsalının diaqnostikası neft quyularının 
qazılması və neftçıxarmanın  bəzi proseslərində  yara-
nan çətinliklərin aradan qaldırılmasında istifadə olunur. 
Son illər neft çıxarmada bəzi texnoloji çətinliklərin xa-
rici fiziki sahələr vasitəsi ilə aradan qaldırılması isteh- 

salatda və  təcrübədə  sübut  olunmuşdur. Nəzərə alsaq 
ki, təmizlənməmiş neft özü ilə müxtəlif süxur hissəcik-
lərini də gətirir və bu hissəciklərin xeyli hissəsi yerin 
səthinə çıxarıla bilməyərək neft quyusunda olan neftin 
daxilində asılı vəziyyətdə qalır. Qəbul etmək olar ki, 
həmin hissəciklər neft quyusu daxilində dərinlikdən 
asılı olaraq Bolsman paylanmasına tabe olurlar. Bu da 
öz növbəsində neftin istilikvermə əmsalının quyunun 
dərinliyindən asılı olar nöqtədən-nöqtəyə dəyişməsini 
yaradır. Mayenin istilikvermə əmsalının neft quyusu-
nun dərinliyindən  asılı olaraq dəyişməsi  onun diaqnos-
tika probleminin həllini tələb edir. Qeyri- bircins maye-
lərin istilikvermə əmsalının diaqnostikası riyazi olaraq 
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differensial tənliyi üçün tərs məsələnin həllinə gətirilir. 
Qeyd olunanlar mayenin istilik-fiziki, akustik və elek-
trik xassələri arasında əlaqələrin yaradılmasını tələb 
edir. Bu əlaqələr vasitəsi ilə qeyri-dəqiq təyin olunan 
kəmiyyəti nisbətən dəqiq təyin olunan  kəmiyyətlər va-
sitəsi ilə təyin etmək daha məqsədə uyğundur. Məsələn, 
mayenin  özlülük əmsalı, istilik tutumu, akustik dalğa-
ların udma əmsalı, elektrikkeçirmə əmsalları vasitəsi 
ilə mayelərin istilik vermə əmsalını təyin etmək məq-
sədə uyğundur. Bu kəmiyyətlər arasında əlaqəni müəy-
yən edək. Əvvəlcə sadə hala baxaq. Radiusu R, uzun-
luğu l olan silindrik boruda özlü mayenin laminar hərə-
kəti zamanı qərarlaşmış temperatur sahəsi üçün istilik 
mübadiləsi  aşağıdakı tənliklə ifadə olunur: 
 

                 𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜐𝜐
𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝜕𝜕

= −2𝛼𝛼
𝑅𝑅

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0)            (9) 

Bu tənliyin T(0)=T1,T(l)=T2 şərtləri daxilində həllindən 
mayenin istilikvermə əmsalı üçün aşağıdakı ifadəni alı-
rıq: 

𝛼𝛼 = 𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅
2𝑙𝑙

𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑇𝑇1−𝑇𝑇0
𝑇𝑇2−𝑇𝑇0

                    (10) 

 
Bu düstur mayenin  istilikvermə əmsalı ilə digər istilik- 
fiziki parametrləri arasında əlaqə yaradır. Fərz edək ki, 
silindrik boruda istilik daşıyan maye elektrik keçiricidir 
və mayenin laminar hərəkəti sabit elektrik sahəsinin tə-
siri altında baş verir. Bu halda, elektrik sahəsinin udu-
lan enerjisinin həcm sıxlığı nəzərə alınmaqla, istilik ke-
çirmə tənliyi qərarlaşmış hal üçün aşağıdakı kimi yazı-
lır: 

    𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜐𝜐
𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝜕𝜕

= 𝜎𝜎𝐸𝐸2 − 2𝛼𝛼
𝑅𝑅

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0)          (11) 
 
(11) tənliyinin həllindən mayenin istilikvermə əmsalını 
təyin etmək üçün aşağıdakı ifadəni alırıq:
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                                         𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇1𝑒𝑒
− 2𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 + �𝑇𝑇0 + 𝜎𝜎𝐸𝐸2𝑅𝑅

2𝛼𝛼
� �1 − 𝑒𝑒

− 2𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌�                            (12) 

 
(12) tənliyi transsendent tənlikdir və onun  dəqiq həlli 
yoxdur. Bu səbəbdən onun təqribi həllini tapaq. Nəzərə 
alsaq ki, real texnoloji proseslər üçün  
 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜐𝜐𝜌𝜌⟩⟩2𝛼𝛼𝑙𝑙,  𝑒𝑒
− 2𝛼𝛼𝑙𝑙
𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅 ≈ 1 −

2𝛼𝛼𝑙𝑙
𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝜐𝜐𝜌𝜌

 

 
şərti ödənir. (12) tənliyi aşağıdakı şəklə düşür: 
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     (13) 

 
(13) düsturu mayenin boruda  (T1-T2)= ΔT temperatur 
fərqi altında istilik daşıyarkən onun istilik-fiziki və 
elektrikkeçirmə əmsalları arasında əlaqə yaradır. Düs-
turdan göründüyü kimi, elektrik sahəsinin tətbiqi istilik 
mübadiləsini  intensivləşdirir. 

Fərz edək ki, mayenin laminar hərəkəti akustik 
dalğalarının təsiri altında baş verir və buna əsasən biz 
akustik  dalğaların istilik  daşıyan mayenin  konvektiv 
istilik mübadiləsinə təsirini müəyyən edə bilərik. Qəbul 
olunur ki, udulan akustik dalğanın enerjisinin hamısı 
mayenin  qızmasına  sərf olunur. Bu halda qərarlaşmış 
temperatur sahəsi üçün istilikkeçirmə tənliyi aşağıdakı 
kimi yazılır: 
 

( )00
2 TT
R

eJ
dx
dTc x

p −−= − αβρυ
β

 

 
J0 - akustik dalğanın intensivliyi, 𝛽𝛽 - udulma əmsalıdır. 
T(0)=T1, T(l)=T2 şərtləri  daxilində (12) differensial 
tənliyinin həllindən mayenin boru daxilində akustik 
dalğaların təsiri altında, laminar hərəkəti prosesində 
istilikvermə əmsalını təyin etmək üçün aşağıdakı trans-
sedent tənliyini alırıq: 
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Bu tənlik mayenin istilik-fiziki parametrləri  ilə (cp, ρ, η, α ) onun akustik  (akustik dalğanın udma əmsalı) parametri 
arasında əlaqə yaradır. (11) şərtləri daxilində  (14) tənliyini aşağıdakı  kimi yaza bilərik 
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Bu düstur istilik daşıyan mayenin konvektiv istilik  mübadilələri  zaman  istilikvermə  əmsalı ilə  digər istilik-fiziki  
və akustik parametrləri  arasında əlaqə  yaradır. 

Əgər istilik mübadiləsi eyni zamanda həm xarici elektrik və maqnit, həm də akustik dalğanın təsiri altında 
baş verirsə, onda istilikkeçirmə tənliyi qərarlaşmış birölçülü temperatur sahəsi üçün aşağıdakı kimi yazılır: 
 

                                  ( ) ( )0
2 

0
2 TT
R

BEeJ
dx
dTc x

p −−++= − αυσβρυ β                          (16) 

 
Yuxarıda qeyd olunan sabit  sərhəd şərtləri daxilində (16) tənliyini həll edərək mayenin istilikvermə əmsalını 

təyin etmək üçün aşağıdakı tənliyi alırıq: 
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(17) tənliyi özlü mayenin konvektiv istilik mübadiləsi 
prosesində onun istilik-fiziki parametrləri ilə həm sabit 
elektrik və maqnit sahələrini  (σ, E, B), həm də akustik 

dalğaları xarakterizə edən kəmiyyətlər (J0,β) arasında 
əlaqə yaradır. 
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       Boruda hərəkəti ilə istilik daşıyan mayenin  istilik-
vermə  əmsalının  termodinamik  tədqiqatı  göstərdi ki, 
ən sadə riyazi modelin  (təqribi modelin) tətbiqi ilə belə 
mayenin  hətta qərarlaşmış və birölçülü temperatur sa-
həsi üçün istilikvermə  əmsalını analitik dəqiq təyin et-
mək mümkün deyil. Bu səbəbdən, mayenin istilikver-
mə əmsalının mayenin digər parametrləri arasındakı 
əlaqə düsturlarından istifadə etməklə təyin edilməsi 
məsləhət görülür. Bir çox hallarda mayenin istilikver-
mə əmsalını təyin etmək üçün ölçüsüz ədədlərdən isti-
fadə etmək  məqsədə uyğun hesab olunur. Bu məqsədlə 

(16) tənliyində aşağıdakı ölçüsüz  kəmiyyətlərdən  isti-
fadə edək: 
 

𝜃𝜃 = 𝑇𝑇−𝑇𝑇0
𝑇𝑇0

;  𝜉𝜉 = 𝜕𝜕
ℓ
,     

  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 2 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑒𝑒2

𝜃𝜃 = 𝑃𝑃01
𝑃𝑃𝑒𝑒1

𝑒𝑒−𝛽𝛽ℓ𝑑𝑑 + 𝑃𝑃02
𝑃𝑃𝑒𝑒2

               (18) 
 
Bu tənliyin  𝜃𝜃(0) = 𝜃𝜃1,  𝜃𝜃(1) = 𝜃𝜃2  şərtləri daxilində 
həlli 
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(11) şərtlərini nəzərə almaqla (19 ) düsturunu sadələş-
dirərək aşağıdakı formaya salmaq olar 
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Buradan Nusselt ədədi üçün aşağıdakı ifadəni alırıq 
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əgər xarici fiziki sahə  təsir etmirsə, yəni xaricdən təsir 
edən fiziki sahənin enerjisi yoxdursa, Q(x)=0 Nusselt 
ədədini Nu0 -la işarə etsək, alarıq: 
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(22) düsturuna əsasən qeyd etmək olar ki, xarici fiziki 
sahənin  təsirindən konvektiv  istilik mübadiləsi və bu-
na uyğun olaraq mayenin istilikvermə əmsalı intensiv-
ləşir. Enerjinin saxlanma qanununu tətbiq edərək ma-
yenin laminar hərəkətində konvektiv istilik  mübadilə-
sinin  tədqiqi aşağıdakı  nəticələrin alınmasına imkan 
verdi. 
1. Mayenin konvektiv istilikvermə əmsalının təyinində 
tətbiq olunan təcrübi riyazi modelin hesabına alınan  
tənliyin də təqribi metodla həll olunma məcburiyyəti  
yaranır; yəni həm riyazi modelin  özü, həm də onun həll 
olunma metodu təqribidir. Bu səbəbdən, konvektiv is-
tilik mübadiləsində mayenin istilikvermə əmsalının tə-
yinində buraxılan xəta digər parametrlərin təyinində 
buraxılan xətadan çoxdur. 
2. Mayenin özlülük əmsalı, istilik tutumu, akustik elek-
trik və maqnit xassələrini xarakterizə edən  parametrlər 
daha dəqiq təyin olunduğundan, onun istilikvermə əm-
salını təyin etmək üçün əlaqə düsturundan istifadə 
olunması məsləhət görülür. 

________________________ 
 

[1] Г.Т. Гасанов, Х.Г. Гасанов. Нестационар-
ный метод исследования теплофизических 
параметров жидкостей. Баку «АГНА», 
2011, стр.224. 

[2] Х.Г. Гасанов. Гидродинамические иссле-
дования взаимодействия акустических и 
лазерных лучей с жидкостью. Баку «stake» 
2002, стр. 380. 
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THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE FLUID HEAT RATIO OF ITS  
RELATIONSHIP BETWEEN OTHER  

 
       The coefficient of convective heat exchange in the heat pipe heat-carrying fluid and other liquid thermophysical, acoustic, 
constant electrical and magnetic fields of a fixed link between the established parameters. The determination of the heat transfer 
coefficient of a liquid during its convective heat transfer with the environment mathematically reduces to solving the inverse 
problem for the heat equation. 
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М.А. Мусаев, Н.Н. Гашимова  

СВЯЗЬ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛООТДАЧИ ЖИДКОСТИ С ЕЁ ДРУГИМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

          Применяя закон сохранения энергии установлена связь между коэффициентом теплоотдачи жидкости при ее 
конвективном теплообмене с окружающей средой с другими ее теплофизическими, акустическими, постоянными 
электрическими и магнитными свойствами. Определение коэффициента теплоотдачи жидкости при ее конвективном 
теплообмене с окружающей средой математически сводится к решению обратной задачи для уравнения теплопровод-
ности. 
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Aşağı tezlikli dielektrik spektroskopiyası metodu ilə aqaroza gelinin dielektrik xassələrinə hidrofil (çaxır turşusunun Na 

duzu (C4H4O6Na2∗2H2O) ) və hidrofob (izoamil spirti ((CH3)2CH(CH2)2OH) əlavələrin təsiri tədqiq olunmuşdur. Göstəril-

mişdir ki, hidrofob əlavə gelin dielektrik relaksasiyasını zəif dəyişdirir, hidrofil əlavə isə aşağı tezliklər tərəfə sürüşdürür. Bu 

xüsusiyyətlər məhlulun özlülüyündə baş verən dəyişikliklərlə bağlıdır. 

 

Açar sözlər: aqaroza, dielektrik nüfuzluğu, dielektrik relaksasiyası, özlülük 

PACS: 72.22. Ej, 64.75 Bc, 31.70.Dk, 61.70 Og 

 
1. GİRİŞ 

 

Bəzi polimer məhlulları və kolloid sistemlər poli-

merin və kolloid hissəciklərin müəyyən konsentrasiya-

sından yuxarıda və müəyyən temperaturdan aşağıda gel 

halına keçir, yəni axıcılığını itirir. Yumşaq bərk cisim 

adlandırılan gel böyuk elmi maraq doğurur. Bunun təs-

diqi olaraq gelə həsr olunmuş müasir monoqrafiyaları 

göstərmək olar [1-4]. Unikal mexaniki xassələrə malik 

olduğundan, gellər həm də materialşünaslıqda, biotex-

nologiyada, yeyinti sənayesində, kosmetologiyada və s. 

geniş tətbiq olunur. Buraya keramika texnologiyasını 

(3D printer vasitəsi ilə incə detalların hezırlanması), 

əczaçılığı (dərmanların saxlanması, təsir müddətinin 

uzadılması, verilmiş orqana istiqamətlənmiş göçürül-

məsi), orqan mühəndisliyini (süni orqanların - sümük, 

diş, qığırdaq, yumşaq toxuma, əzələ və s.) əvəzlənmə-

sini və s. göstərmək olar [5].  

Dünyanın bir çox tanınmış elm mərkəzlərində və 

elmi-tədqiqat qruplarında biopolimer gellərinin (orqa-

nizmlə uyuşan olduğuna görə) xassələrinin öyrənilməsi 

və onların praktik tətbiqi  istiqamətlərində vacib tədqi-

qatlar aparılır. Bu işləri iki qrupa ayırmaq olar.  

Sırf tədqiqat xarakterli işlər. Məsələn, [6-8] 

işlərində polisaxarid gellərin dinamik reoloji xassələri 

və müxtəlif səviyyəli assosiatların bu xassələrə təsirir 

tədqiq olunur. [9, 10] işlərində RHAMSAN, WELLAN 

GUM kimi polisaxarid gellərinin yaddaş və itki modul-

larının temperaturdan və polimerin konsentrasiyasın-

dan asılılıqları haqqında qiymətli eksperimental tədqi-

qatlar yerinə yetirilmişdir. Yeyl Universitetindəki qrup 

alginat gellərin strukturuna və özlü-elastik xassələrinə 

qeyri üzvi duzların təsirini öyrənir [11]. [12] işində aqar 

gelinin reoloji xassələrinin onun tərkibindəki hava qa-

barcıqlarının konsentrasiyasından və ölçüsündən asılı-

lığı tədqiq olunmuşdur. [13] işində işiğın dinamik sə-

pilməsi və osiyasion sürüşmə reologiyası metodu ilə 

geləmələgəlmə prosesinin dinamikası tədqiq olunur.  

Rixtering və digərlərinin yerinə yetirdiyi orijinal işdə 

reomexaniki və reooptik metodlardan istifadə etməklə 

polisaxarid gellərinin reoloji xassələrini ölçmək və 

bunun əsasında gelin mikrostrukturu haqqında əlavə 

məlumat əldə etmək imkanı göstərilmişdir [14]. Digər 

bir qrupun gördüyü işdə aqar gelinin reoloji xassələri-

nin aqarın mənşəyindən, molekulyar kütləsindən və 

konsentrasiyasından asılılığı tədqiq olunur [15].  

Tətbiqi xarakterli işlərə misal olaraq aşağıdakıları 

qeyd etmək olar. Alginat hidrogeli əsasında hazırlanan 

biomaterial infarkt zamanı ürəyin zədələnən hissəsini 

uğurla əvəz etməyə imkan verir [16]. Son illərdə poli-

elektrolitlər əsasında hazırlanan "ağıllı gellər" (smart 

gels) tələb olunan elastik xassələrə malik süni əzələ ya-

radılması baxımından perspektivli materiallar hesab 

oluna bilər [17-19].  

Bu siyahını davam etdirmək də olar. Gelin tətbiqi 

ilə bağlı konkret bir məsələnin hər həllində istifadə olu-

nan gel müəyyən reoloji və termal xassələr toplusuna 

(axma gərginliyinə, yaddaş və itki modullarına, özlü-

lüyə, gelin mövcudluğunun tremperatur intervalına, 

istilikkeçirməsinə, istilik tutumuna və s.) malik olma-

lıdır. Ona görə də, baxılan xassələrin idarə olunması 

praktik tətbiq baxımından olduqca vacibdir ki, bu mə-

sələnin də həlli yollarından biri gelə müxtəlif təbiətli 

əlavələr daxil etməkdir. Bu əlavələrin  gelin xassələrinə 

təsiri sonuncunun mikrostrukturunda baş verən dəyi-

şikliklərlə bağlıdır. Gelin strukruru təkcə onun mexa-

niki və istilik xassələrini yox, digər fiziki xassələrini 

(elektrik, optik və s.) də müəyyən edən amillərdən bi-

ridir. Ona görə də, gelin, məsələn, dielektrik xassə-

lərinin öyrənilməsi onun mikrostrukturu haqqında mü-

əyyən məlumatlar əldə etməyə imkan verir.  

Təqdim olunan işdə aşağı tezlikli dielektrik 

spektroskopiyası metodunun köməyi ilə müxtəlif kon-

sentrasiyalarda aqaroza gelinin dielektrik xassələri öl-

çülmüş, həmçinin məlum hidrofob (izoamil spirti) və 

hidrofil (çaxır turşusunun Na duzu) əlavələrin bu xas-

sələrə təsiri tədqiq olunmuşdur. 

 

2. NƏZƏRİYYƏ 

 

Dielektrik ölçmələrinin mahiyyətinə qısa nəzər 

salaq: polyar dielektriklər dəyişən elektrik sahəsinə gə-

tirildikdə molekuldakı poyar qruplar (dipollar) xarici 

sahənin təsiri ilə yönəlmə istiqamətlərini sahəyə uyğun 

dəyişirlər və bu dipollar molekulla sərt bağlı olduqda, 

molekulun özünü də sahənin ardınca dönməyə məcbur 

edirlər. Bu deyilənlər dielektrik spektroskopiyası me-

todunun əsasını təşkil edir [20]. Bu metod dielektrik 

mailto:aynurasadova19@gmail.com
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mühitin strukturu, molekulların quruluşu və molekul-

lararası qarşılıqlı təsir haqqında müəyyən informasiya 

əldə etməyə imkan yaradır. 

İzotrop dielektrikə  

 

�⃗� = �⃗� 0sin 𝜔 𝑡                          (1) 

 

qanunu ilə dəyişən xarici elektrik sahəsi tətbiq etdikdə 

  

�⃗⃗� = 0 �⃗� 
 
                         (2) 

 

elektrik induksiya vektoru xarici elektrik sahəsi ilə eyni 

fazada rəqs etmir. Onun rəqsləri müəyyən gecikmə ilə 

baş verir: 

�⃗⃗� = �⃗⃗� 0sin (𝜔 𝑡 + 𝛿)                    (3) 

 

�⃗� 0və �⃗⃗� 0- elektrik sahəsinin intensivliyik və induksiya 

vektorlarının amplitud qiymətləri, 𝛿 - onların rəqsləri 

arasındakı fazalar fərqi,  - mühitin nisbi dielektrik nü-

fuzluğu, 0 = 8.85 ⋅ 10−12 𝑝𝐹

𝑚
- elektrik sabitidir.  

𝛿 - faza sürüşməsi mühitin xarici elektrik sahəsinə 

reaksiyasının gecikməsi ilə bağlıdır. Bu gecikmənim 

fərqli səbəbləri ola bilər. Polyar mühitlərdə yuxarı tez-

liklərdə molekulların dipol momentləri elektrik sahəsi-

nin istiqamətinin dəyişməsinin ardınca dönməyi çatdıra 

bilmirlər və bu hadisə dipol relaksasiyası adlanır. İon 

keçiriciliyi olan mühitlərdə də müəyyən bir tezlikdən 

başlayaraq ionların rəqsi gecikə (dona) bilər və bu ion 

relaksasiyası adlanır. Relaksasiya nəticəsində mühitin 

dielektrik nüfuzluğunun qiyməti azalır və bu hadisə di-

elektrik dispersiyası adlanır. Yuxarıda deyildiyi kimi, 

dielektrik dispersiyasının eksperimental tədqiqi mühit-

də baş verən relaksasiya mexanizmləri və mühitin 

strukturu haqqında qiymətli informasiya əldə etməyə 

imkan verir. 

Mühitin xarici sahəyə reaksiyasının gecikməsi ha-

lında dielektrik nüfuzluğu kompleks ədəd olur: 

 

∗ (𝜔) = ′(𝜔) + 𝑖 ⋅ ″(𝜔)
           

(4) 

 
′(𝜔) - dielektrik nüfuzluğunun həqiqi, ″(𝜔) isə 

xəyali hissəsi olub sürtünmə (mayelərdə özlülük) nəti-

cəsində mühitdəki enerji itkisini əks etdirir və özünü 

müəyyən keçiricilik şəklində göstərir. 

Dielektrik dispersiyasına həsr olunmuş çoxsaylı 

modellər mövcuddur [11-13]. Polyar dielektrik mühit-

lərin klassik Debay nəzəriyyəsinə görə kompleks di-

elektrik nüfuzluğu  

 

∗= (∞) +
𝜀(0)−𝜀(∞)

1+𝑖𝜔𝜏
                 (5) 

 

düsturu ilə təyin olunur [20]. 

(0) - statik dielektrik nüfuzluğudur (dielektrik 

nüfuzluğunun sabit elektrik sahəsindəki qiyməti). 

(∞) = 𝑛2 - dielektrik nüfuzluğunun optik tezliklər-

dəki qiymətir, n - mühitin sındırma əmsalıdır.  

Dielektrik nüfuzluğunun həqiqi və xəyali hissəsi, 

uyğun olaraq, 

′ =
[𝜀(0)−𝜀(∞)]𝜔𝜏

1+𝜔2𝜏2
                 (6) 

′′ = (∞) +
[𝜀(0)−𝜀(∞)]

1+𝜔2𝜏2
                (7) 

 

düsturları ilə təyin olunur. Burada 𝜏 - xarakteristik De-

bay relaksasiya müddətidir. Məsələn, 𝑅 radiuslu sferik 

polyar molekullar üçün 

 

𝜏 =
4𝜋𝜂𝑅3

𝑘𝑇
                                (8) 

 

şəklində təyin edilir. Burada 𝜂 - mühitin özlülüyü,  

𝑘 = 1.38 ⋅ 10−23 𝐶

𝐾
 - Bolsman sabiti, 𝑇 - mütləq tempe-

raturdur. 

Faza sürüşməsinin (itki bucağının) tangensi və ya 

itki vuruğu dilektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsinin hə-

qiqi hissəyə olan nisbəti kimi təyin olunur: 

 

𝑡𝑔 𝛿 = 𝐷 =
𝜀″

𝜀′                       (9) 

düsturu ilə təyin olunur.  

Dielektrik dispersiyasını tədqiq edərkən, relaksa-

siya tezliyi dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsinin 

maksimumuna görə təyin edilir. Bu mümkün olmadıq-

da Debay və ya Koul-Koul diaqramından istifadə olu-

nur. Dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin xəyali 

hissədən asılılıq diaqramı yarımçevrə verir [20].  

   

3. EKSPERİMENT 

 

Təcrübələrdə istifadə olunan tozşəkilli aqaroza 

``CONDA`` firmasından alınmışdır və yüksək təmizli-

yə malikdir. Aqaroza su mühitində güclü geləmələgətir-

mə qabiliyyətinə malikdir. Bizim araşdırmamıza görə 

onun gel yaratmasının kritik konsentrasiyası 0,12 – 

0,14 % aralığındadır.  

Aqarozanın əsas quruluş vahidi olan aqarobioz di-

saxaridinin quruluşu şəkil 1-də göstərilmişdir. 

 

 
 

Şəkil 1. Aqarobioz disaxaridinin quruluşu. 

 

Agaroza gelinin hazırlanması aşağıdakı kimi ye-

rinə yetirilmlşdir. Aqaroza tozu ADAM PW124 tərəzi-

sində (dəgiglik 0,1 mq) çəkilərək bidistillə suyuna əla-

və edilir. Qarışıq 1 gün saxlanıldıqdan (şişmə) sonra 

95°C-yə qədər qızdırılır. Alınan bircins və şəffaf məhlul 

otaq temperturuna qədər soyudulur.  

Aqarozanın üç konsentasiyasına baxılmışdır: 

0.1% (çəki) – gel əmələ gəlməyən hal;  0.3% (çəki) – 

zəif gel əmələ gələn hal;  1% (çəki) – güclü gel əmələ 

gələn hal.  

Nümunələr məhlul (zol) halında içərisində platin 

elektrodlar olan şüşə küvetə tökülür və otaq tempertu-

runa qədər soyudulur. Elektrodların sahəsi 1sm2, ara-

larındakı məsafə isə 0.2 sm-dir. Ölçmələr ən azı bir 

gündən sonra aparılır, çünki aqaroza gelinin termodi-

namik tarazlığa gəlməsi kifayət qədər vaxt tələb edir. 
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Aqaroza gelinin dielektrik xassələrinin ölçülməsi 

IET 1920 LCR-metrində 25°C-də aparılmışdır. Cihaz 

20 Hs – 1 MHs tezlik intervalında nümunənin elektrik 

tutumunu və müqavimətini ölçməyə imkan verir. Nü-

munəyə tətbiq olunan ölçmə gərgnliyi (test signal) 0,5 

V olmuşdur.  

Maye dielektrik platin elektrodları olan küvetə 

doldurulduqda dəyişən cərəyan dövrəsində ona paralel 

birləşdirilmiş C tutumlu kondensator və R müqavimətli 

rezistor kimi baxmaq olar. Bu halda yuvacığın kom-

pleks müqaviməti  
 

𝑍 =
𝑅𝑋2

𝑅2+𝑋2
+ 𝑖

𝑅2𝑋

𝑅2+𝑋2
                 (10) 

 

düsturu ilə təyin olunur. 

𝑋 =
1

𝜔𝐶
      

                       

(11) 

 

kəmiyyəti tutum müavimətidir. Bu halda itki vuruğu  

 

𝐷 =
𝑋𝐶

𝑅
=

1

𝑅𝜔𝐶
                      (12) 

 

Nümunənin fərqli tezliklərdə malik olduğu tutu-

ma əsasən maye kristalın dielektrik nüfuzluğunu və 

elektrik keçiriciliyini, uyğun olaraq 

 

=
𝐶𝑑

𝜀0𝑆
                            (13) 

və 

𝜎 =
𝑑

𝑅𝑆
                             (14) 

düsturlarının köməyi ilə tapmaq olar. S- elektrodların 

sahəsi, d- elektrodlar arasındakı məsafədir. 

 

4. NƏTİCƏLƏR   

 

Ölçmələrin nəticələri 2-5 şəkillərində Debay dia-

qramları ( ′( ′′) asılılığı) formasında göstərilmişdir. 

Qeyd edək ki, absis oxunda sağ tərəf kiçik tezliklərə 

uyğundur.  

 

 
Şəkil 2. 25°C temperaturda müxtəlif konsentrasiyalarda aqarozanın suda məhlulunun Debay diagramı. 

  

 
Şəkil 3. Aqarozanın suda 0,1 %-li məhlulunun təmiz halda və hidrofob (izoamil spirti) və hidrofil əlavələr (çaxır  

             turşusunun Na duzu) olunduğu halda Debay diaqramı. 
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Şəkil 4. Aqarozanın suda 0,3 %-li məhlulunun təmiz halda və hidrofob (izoamil spirti) və hidrofil əlavələr ((çaxir  

             turşusunun Na duzu) olunduğu halda Debay diaqramı.  

 
Şəkil 5. Aqarozanın suda 1 %-li məhlulunun təmiz halda və hidrofob (izoamil) və hidrofil əlavələr (çaxır turşusunun )  

             olunduğu halda Debay diaqramı. 

 

Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, baxılan sistem-

lərdə dielektrik dispersiyası 20 Hs (0,1 %-li məhlul 

üçün) və daha aşağı tezliklərdə (0,3% ə 1%-li məhlullar 

üçün) baş verir. Bu relaksasiya, bizim fikrimizcə, elek-

trodlar yaxınlığında yaranan ikiqat laydakı yüklü asso-

siatların – iri ölçülü ionların hərəkəti ilə bağlıdır. 0,3% 

və 1%-li məhlullar gel halında olduğundan onların də-

yişən elektrik sahəsindəki rəqsi daha aşağı tezliklərdə 

“donur”, çünki gelin özlülüyü fəza torunun mövcud ol-

ması nəticəsində çox böyük olur. 

0,1 %-li məhlul (zol) halında sferik yaxınlaşmada 

bu assosiatların ölçüsünü (8) düsturunun köməyi ilə 

qiymətləndirmək olar: 

 

𝑅~√
𝜏𝑘𝑇

4𝜋𝜂

3
= √

𝑘𝑇

4𝜋𝜂𝑓𝑟𝑒𝑙

3
= √

1,38∙10−23∙300

4∙3,14∙10−3∙20

3
= 10−7𝑚 = 100 𝑛𝑚                 (14) 

 

Bu rəqəm aqaroza gelindəki assosiatların ölçüsü 

üçün ədəbiyyatda verilənlərə uyğun gəlir [Guenet]. 

 Şəkil 3-dən göründüyü kimi, gelin yarana bilmə-

diyi 0,1%-li məhlulda hidrofob əlavələr ′( ′′) asılılı-

ğında, demək olar ki, dəyişiklik yaratmır. Bu o demək-

dir ki, məhlulun zol halına hidrofob  əlavələr assosiat-

laşmada əhəmiyyətli təsir göstərmir. Hidrofil əlavə isə 

dispersiya tezliyini bir qədər azaldır, yəni relaksasiya 

müddətini artırır. 

Aqarozanın suda məhlulunda gelin əmələ gəldiyi 

konsentrasiyalarda (0,3 % və 1 %) nəticələr bir qədər 

fərqli alınır. Şəkil 4 və 5-in təhlilindən belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, hər iki konsentrasiyada hidrofob əlavə 

gelin dielektrik dispersiyasına, və deməli, yüklü asso-

siatların ölçüsünə zəif təsir edir.  

Hidrofil əlavənin isə dielektrik dispersiyasını aşa-

ğı tezliklər tərəfə sürüşdürdüyü qrafiklərdən aşkar şə-

kildə görünür (təəssüf ki, cihazın ölcü diapazonu bu 

tezliyi dəqiq tutmağa imkan vermir). Ona görə də, (14) 

düsturuna görə deyə bilərik ki, hidrofil əlavə ya gel fa-

zada ionşəkilli assosiatların ölçüsünün böyüməsinə, ya 

da sərbəst su molekullarını öz ətrafına toplayaraq (hid-

ratlar yaradaraq) sistemin özlülüyünün artmasına səbəb 

olur. Burada ikinci səbəb daha güclü görünür, çünki 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 0,1%-li məhlulda hidro-

fob və hidrofil əlavələr assosiatlaşmaya əhəmiyyətli də-

rəcədə təsir göstərmir. 

__________________________________ 
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A.H. Asadova 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HYDROPHOBIC AND HYDROPHILIC ADDITIVES ON 

THE DIELECTRIC PROPERTIES OF AGAROSE GEL 

The effect of hydrophilic and hydrophobic additives on the dielectric properties of agarose gel was studied by the method 

of low-frequency dielectric spectroscopy. It was shown that the hydrophobic addition weakly changes the dielectric relaxation 

of the gel, while the hydrophilic addition shifts it towards lower frequencies. These properties are related to changes in the 

viscosity of the solution. 

А.Г. Асадова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОФОБНЫХ И ГИДРОФИЛЬНЫХ   

ДОБАВОК НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АГАРОЗОВОГО ГЕЛЯ 

Влияние гидрофильных и гидрофобных добавок на диэлектрические свойства агарозного геля изучали методом 

низкочастотной диэлектрической спектроскопии. Показано, что гидрофобная добавка слабо изменяет диэлектричес-

кую релаксацию геля, а гидрофильная добавка сдвигает ее в сторону более низких частот. Эти свойства связаны с 

изменением вязкости раствора. 
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        Bu  işdə 212°S - 245°S intervalında temperaturlarda əsas nematik fazaya malik olan maye kristal 4-(4`-noniloksibenzil-
oksi) – fenil-azobenzonitrilin (NBFB) optik və dielektrik xassələri tədqiq olunmuşdur. Smektik A faza (SA) 116°S - 212°S 
intervalında müşahidə olunur. Reentrant-qayıdış nematik faza 94°S - 116°S intervalında mövcud olur. Mezofazanın mövcud-
luğunun bütün temperatur intervalında maye kristalın əsas sındırma əmsalları ölçülmüşdür: qeyri-adi (ne )və adi (no)işığın dalğa 
uzunluğunun 578 nm qiymətində müəyyən olunmuşdur. 
 
Açar sözlər: mezofaza, faza keçidləri, monomer, oliqomer və polimer maye kristallar 
PACS: 74.25. Fy 
 

Termotrop smektik maye kristallarda reentrant 
(qayıdış) mezomorf modifikasiyaların kəşf olunması 
[1-9] bu halların anizotrop mayelərdə fiziki xassələri-
nin tədqiq problemini aktuallaşdırır.  

Polimorfizm təkcə smektik fazaya deyil, həm də 
maye- kristal hala bütövlükdə  xasdır, çünki bir çox me-
zomorf maddələr həm smektik, həm nematik (və ya xo-
lesterik), həm də termotrop mezofazalar əmələ gətirə 
bilər. Polimorfizm mezomorf halın xarakterik polimorf 
modifikasiyalarla və polimorf keçidlərin dəqiq ifadə 
olunmuş temperaturları ilə zəngin olan kristal halla ya-
xınlığını xüsusi olaraq nəzərə çarpdırır.  

Əgər bir maddə həm smektik, həm də nematik 
mezofazaya malikdirsə, onda bərk kristaldan izotrop 
mayeyə faza keçidləri adətən aşağıdakı sxem üzrə baş 
verir:  

BC ↔ SMK ↔ NMK ↔ İM 
                                                             
Bəzən eyni faza müəyyən temperaturdan sonra 

təkrar müşahidə olunur. Bu fazaya reentrant faza deyi-
lir. Ən mühüm vəzifələrdən biri əsas və müvafiq reen-
trant-qayıdış halının fiziki xarakteristikalarının müqa-
yisə edilməsidir. Belə xarakteristikalara ilk növbədə 
maye kristalın makroskopik dielektrik anizotropiyası 
aiddir, çünki o, mezomorf maddələrin praktikada istifa-
də olunmasının mümkünlüyünü əhəmiyyətli dərəcədə 
müəyyən edir. Dipol polyarizasiyası təkcə Δε- dielek-
trik nüfuzluğunun qiymətinə deyil, həm də işarəsinin 
müəyyənləşməsinə səbəb olduğuna görə qayıdış mezo-
fazalarda dipol polyarizasiya mexanizmlərinin tədqiqi 
anizotrop maddələr fizikasının birinci dərəcəli vəzifəsi-
dir.  

Bu  işdə 212°S-245°S intervalında temperaturlar-
da əsas nematik hala malik olan maye kristal 4-(4`-

noniloksibenziloksi) – fenil-azobenzonitrilin (NBFB) 
optik və dielektrik xassələri tədqiq olunmuşdur. Smek-
tik vəziyyət (SA) 116°S-212°S intervalında müşahidə 
olunur. Reentrant-qayıdış nematik faza 94°S-116°S in-
tervalında mövcud olur. Mezofazanın mövcudluğunun 
bütün temperatur intervalında maye kristalın əsas sın-
dırma əmsalları ölçülmüşdür: qeyri-adi (ne )və adi (no) 
işığın dalğa uzunluğunun 578 nm qiymətində müəyyən 
olunmuşdur. 

İşin məqsədi yeni sintez edilmiş maye kristal mo-
nomerlər, oliqomerlər, həmçinin reentrant fazaya malik 
yeni polimerlər üçün eksperimental və nəzəri üsullarla 
əldə edilmiş məlumatların sistemli və müqayisəli təh-
lilidir. 

 
EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN 
TƏHLİLİ 

 
İzotrop, smektik və hər iki nematik fazada makro-

skopik olaraq həmcins oriyentasiya olunmuş nümunə-
nin əsas komleks dielektrik nüfuzluğu ε|| – ε⊥ ölçülməsi 
aparılmışdır. Tədqiqatlar 1 kHz – 25 MHz tezlik diapa-
zonunda yerinə yetirilmişdir. Qalınlığı 250 mkm olan 
nematik nümunənin həmcins makroskopik oriyentasi-
yası 6 kQs gərginlikdə maqnit sahəsi ilə yaradılmışdır. 
Nematik fazadan smektik fazaya keçid zamanı ori-
yentasiyanın həmcinsliyi saxlanmışdır ki, bu da əsas və 
qayıdış nematik fazadan smektik fazaya çoxsaylı keçid-
lər zamanı ε|| və ε⊥  ədədlərinin 1%-ə qədər dəqiqliklə 
təkrarlanması ilə təsdiq olunmuşdur.  

Tədqiq olunan maye kristalın (MK) bizim tərəfi-
mizdən müəyyən edilmiş molekulyar xarakteristikaları 
cədvəl 1-də verilmişdir.  

 
                                                                                                                                                    Cədvəl 1.  

MK-ın  kimyəvi strukturu, faza keçidlərinin temperaturu,  molekulyar xarakteristikaları 
 

Maye 
kristallar 

Kimyəvi quruluş və faza kecidlələri temperaturu  Км,10-9d-1 sm³ (300V) Μ,D Δb, 10-25 β˚ 

 MK С9Н19-С6Н4-СОO-С6Н4-N=N- С6Н4- С N 19,5 6,8 260 30 

mailto:v_aliev@bk.ru
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Tədqiq olunan maye kristalın molekulyar dipol 
momenti molekulun uzun oxu boyunca yönəlmişdir 
(β=0). MK molekulunda yalnız dipolun uzununa topla-
nanının olması bu nümunənin mezomorf halda dielek-
trik tədqiqatlarının bütün cəmi ilə təsdiq olunur. Bu hal 
həm əsas, həm də qayıdış nematik fazalarda polyar mo-
lekulların fırlanması ilə əlaqəli olan dipol polyarizasiya 
mexanizmlərini kəmiyyət baxımından müqayisə etmə-
yə imkan vermişdir.  

 
Şəkil 1. MK dielektrik polyarizasiyanın kvazistatik qiy 
             mətlərinin qayıdış nematik fazada, smektik və  
             yüksək temperaturlu fazada temperaturdan asılılığı.  

Şəkil 1-də bir kHz  tezlikdə ölçülmüş kompleks 
dielektrik nüfuzluqların ε||*, ε⊥ və εiz  həqiqi hissəsinin 
kvazistatik qiymətlərinin temperatur asılılıqları veril-
mişdir. Burada eyni zamanda MK əsas sınma göstərici-
lərinin ne və n0 temperaturdan asılılığı göstərilmişdir. 
Asanlıqla görünür ki, MK kvazistatik dielektrik polya-
rizasiya şəraitində smektik və nematik fazalarda böyük 
müsbət işarəli dielektrik anizotropiya ilə xarakterizə 
olunur, bu da onun molekullarında dipol momentin μ 
ədədinə və istiqamətinə uyğun gəlir.  

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, bütün mezomorf hal-
larda dielektrik nüfuzluğun paralel toplananının ε|| güc-
lü dispersiyası meydana çıxır. Burada müzakirə olunan 
təcrübə nəticələri üçün səciyyəvi olan iki mühüm faktı 
qeyd etmək lazımdır. Təcrübi yolla alınmış ε|| və ε⊥ 
ədədləri hər iki nematik fazada MK maddəsi üçün yu-
xarıda verilmiş molekulyar xarakteristikalarını cəlb et-
məklə şərh oluna bilər. Həqiqətən də, dielektrik polya-
rizasiyanın dipol oriyentasiya hissəsi 1 və 3-cü ifadələri 
ilə təqdim oluna bilər, ε|| və ε⊥  ədədləri ilə nematik 
fazalarda MK yuxarıda verilmiş molekulların xarak-
teristikalarını şərh etmək olar. Həqiqətən də, dielektrik 
polyarizasiyanın dipol boyunca səmtlənmiş hissəsi di-
pol momentin yalnız uzununa toplananının daxil 
olduğu (2) və (3) nisbətləri ilə təqdim oluna bilər  (μ1 = 
μ cos β):  

           
ΖЕ=1/8π2∫…∫eU/kTsinθdθd{φ}d χdΦ                                                                (1) 

 
∆αE=1/8π2ΖE∫e-U/kT d{φ}∫αP2(cosθ)eμΕcosθd/kT sinθdθd χdΦ                         (2) 
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(3) 

 

 
Şəkil 2. MK üçün smektik fazada ε||`` tezlik asılılıqları  
             (120°C) 
 
MK  üçün (2) və (3) tənliklərinə təcrübi yolla alın-

mış ε|| və ε⊥, ne və n0 ədədlərinin (şəkil 1), həmçinin        

ε = (ε|| + 2 ε⊥)/3, M = 469 və p = 1q/sm orta qiymətlərin-
dən istifadə etməklə tapılan h və F qoyulması əsas ne-
matik halda 220°S temperaturda 0.4 qiymətindən qa-
yıdış nematik fazada 95°S temperaturda S = 0.7 qədər 
dəyişən maye kristalın düzülüş dərəcəsi ədədinə gətirib 
çıxarır.  S alınmış qiymətləri nematiklərin düzülüş də-
rəcəsinin temperatur asılılığına tam uyğun gəlir.     

Qeyd etmək lazımdır ki, MK göstərilən mezofa-
zalarında dispersiya ε|| Debay tənliyi ilə (4), yəni bir 
dipol relaksasiya müddətli τ relaksasiya prosesi ilə təs-
vir olunur. Dispersiya nəticəsində ε||` qiymətləri çox 
yüksək tezliklərdə ne

2 ədədinə yaxınlaşırlar (şəkil 2 və 
3(a,b)). Beləliklə, təcrübə yolu ilə əldə olunmuş məlu-
matlara əsasən, mezomorf MK üçün dispersiya ε|| nəti-
cəsində dielektrik polyarizasiyanın dipol hissəsi demək 
olar ki, ondan xaric olur. Bu zaman dipol polyarizasi-
yanın yalnız bir mexanizmi tədqiq olunmuş relaksasiya 
hadisələrinə səbəb olur. Bu, Mk14 molekullarının məh-
lulda dipol quruluşunun tədqiqinin nəticələrinə və yu-
xarıda nəzərdən keçirilmiş kvazitaraz dielektrik xassə-
lərə tam uyğun gəlir. 

 
∆αE=1/8π2ΖE∫e-U/kT d{φ}∫αP2(cosθ)eμΕcosθd/kT sinθdθd χdΦ                              (4) 

 
Kompleks dielektrik nüfuzluğun təcrübə yolu ilə 

alınmış həqiqi ε||` və xəyali ε||`` qiymətləri üzrə dairəvi 
diaqramların qurulması (şəkil 3 (a,b)) göstərir ki, həm 

nematik, həm də smektik faza üçün hər qeydə alınmış 
temperatur zamanı belə diaqramlar mərkəzi koordinat 
oxunda olan yarımdairə şəklində olur.  
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Şəkil 3. MK14 üçün smektik fazada (a) və nematik  
             fazada (b) müxtəlif temperaturlarda dairəvi  
             diaqramlar*: 1 - 120°S, 2 - 140°S, 3 - 170°S,  
             4 - 200°S, 5 - 215°S, 6 - 230°S, 7 - 240°S. 

 
ε||` və ε||`` tezlik asılılıqlarından dielektrik itkilərin 

maksimumlarının ε||`` və Debay əyrilərinin əyilmə nöq-
tələrinin  ε||` vəziyyətinə görə MK14 əsas və qayıdış ne-
matik halı üçün və smektik halı üçün dielektrik relak-
sasiya müddətlləri τ|| müəyyən olunmuşdur. τ||  tempera-
turdan asılılığı şəkil 4-də verilmişdir.  

τ||  -nin 1/T°K-dan asılılıq maillərindən istifadə et-
məklə nematik fazada Un = (23 ±1) kkal/mol və smektik 
fazada Us = (12.5±1) kkal/mol dipol relaksasiya proses-
lərini xarakterizə edən müvafiq aktivləşmə enerjiləri ta-
pılmışdır. Aktivləşmə enerjilərində belə fərqlər qayıdış 
polimorfizminə malik olan digər maye kristalları da 
öyrənərkən müşahidə olunur [ 7-9]. 

MK qayıdış nematik halında yalnız mezofazanın 
ən aşağı mövcudluq temperaturlarında başlayan tezlik 
asılılığına ε⊥ gəlincə isə bu dispersiya ola bilsin ki, di-
pol polyarizasiyanın izotrop mexanizmi ilə əlaqəlidir. 
O, kəmiyyətcə araşdırılmışdır və molekulları dipol mo-
mentin uzununa toplananının böyük bir hissəsini tutan 
maye kristalların dielektrik anizotropiyasında mühüm 
rol oynaya bilər.  

Ola bilsin ki, bu relaksasiya mexanizminin ε⊥ öy-
rənilməsi üçün müzakirə olunan maye kristalda daha 
yuxarı tezliklərdən istifadə olunmalıdır.  

 
Şəkil 4. MK relaksasiya müddətinin τ|| nematik (1),  
            smektik (2) və qayıdış nematik (3) fazalarda əks  
            temperaturdan asılılığı 

 
Beləliklə, əsas və reentrant nematik fazalarda di-

elektrik xüsusiyyətlərin və relaksasiya hallarının kə-
miyyətcə tutuşdurulması dipol polyarizasiya mexa-
nizmlərinin müzakirə olunan hallarda ümumiliyini və 
nəzərdən keçirilən relaksasiya proseslərinin oxşarlılı-
ğını göstərir.  
       Beləliklə, nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, makro-
skopik dielektrik anizotropiyası nematik maye kristalın 
(MK) ən mühüm xarakteristikasıdır ki, bu da nematik 
maye kristalların elm və texnikanın müxtəlif sahələrin-
də praktiki tətbiqi imkanlarını müəyyən edir. Buna görə 
də, qiymətinin və işarəsinin eksperimental təyini, həm-
çinin dielektrik anizotropiya ilə mezomorf mayelərin 
molekulyar xüsusiyyətləri, nümunənin temperaturu, 
elektrik sahəsinin tezliyi arasında əlaqənin qurulması 
təkcə təcili elmi iş deyil, həm də ən vacib praktik prob-
lemdir. 
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF DIELECTRIC POLARIZATION IN 

THERMOTROPIC MONOMER AND POLYMER LIQUID CRYSTALS WITH REENTRANT 
MESOMORPHIC MODIFICATION 

 
In this work, the optical and dielectric properties of liquid crystal 4-(4`-nonyloxybenzyloxy)-phenyl-azobenzonitrile 

(NBFB), which has the main nematic phase at temperatures in the range of 212°S - 245°S, were studied. Smectic A state (SA) 
is observed in the interval 116°S - 212°S. The reentrant-return nematic phase is present in the interval 94°S - 116°S. The main 
refractive indices of the liquid crystal were measured in the entire temperature range of the existence of the mesophase: they 
were determined at the value of the wavelength of 578 nm of extraordinary and ordinary light. 

 
 

В.М. Алиев, Дж.А. Рагимов, Ш.Ш. Амиров, Г.А. Алиева 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ В ТЕРМОТРОПНЫХ, МОНОМЕРНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ЖИДКИХ 
КРИСТАЛЛАХ С ВОЗВРАТНО- МЕЗОМОРФНОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ 

 
       В данной работе исследованы оптические и диэлектрические свойства жидкокристаллического 4-(4`-нонилокси-
бензилокси)-фенил-азобензонитрила (НБФБ), имеющего основную нематическую фазу, в интервале температур 212°С 
- 245°С. Смектическоая A фаза (СА) наблюдается в интервале 116°S - 212°S. Возвратно-нематическая фаза при-
сутствует в интервале 94°S - 116°S. Основные показатели преломления жидкого кристалла измерялись во всем 
диапазоне температур существования мезофазы: они определялись при значении длины волны 578 нм необыкновен-
ного и обыкновенного света. 
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QAMMA ŞÜALANMANIN ZrC NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN İNFRAQIRMIZI 

SPEKTRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

 

GÜLNAR İ. MURADOVA 

AMEA - nın  Radiasiya Problemləri İnstitutu 

AZ 1143, B.Vahabzadə 9, Bakı, Azərbaycan 

 
Təqdim olunan işdə, nano ZrC nümunələrinin infraqırmızı spektrləri fəza tezliyinin 400 – 4000 sm-1 diapazonunda qam-

ma şüalanmadan öncə və sonra çəkilmişdir. Spektrlərin təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, nümunədə şüalanmadan öncə 

ümumi yanaşmada yeddi pik meydana gəlir.  Qamma şüalanmadan öncə və sonra Zr-C rabitələrinin rəqsini izah edən piklər 

infraqırmızı spektrlərində uyğun dalğa ədədləri ilə, eyni zamanda Zr-O-C rabitələrinin rəqsləri qamma şüalanmanın təsiri və 
müvafiq dalğa ədədləri ilə izah edilmişdir.  

 

Açar sözlər: nano ZrC, FTIR, nanomaterial, qamma şüalanma 

PACS: 61.46.+w, 07.57.Ty, 33.20.Ea 
 

1. GİRİŞ 

 

ZrC ultra yüksək temperaturlarda istifadə poten-

sialına malik nadir materiallardandır. Bunun isə əsas 

səbəbi ZrC birləşmələri eyni zmanda ionik, kovalent və 

metallik rabitəli və NaCl-da olduğu kimi qəfəs struktu-

runa malik olmasıdır [1-5]. ZrC nanohissəcikləri kifa-

yət qədər davamlı qeyri-üzvi maddə olmaqla yanaşı, 

həmçinin böyük (70 m2/q) xüsusi səth sahəsinə malik-

dir. Nano ZrC birləşməsində mümkün üçölçülü fəza 

quruluşu onlarda yüksək diffuziya qabiliyyətinin olma-

sını təmin edir və nəticədə bu birləşmələrin yüksək həs-

saslığa malik sensor texnologiyasında tətbiqi daha real 

olur. Maddənin xassələrinin nano miqyasda mənimsə-

nilməsinə yeni yanaşma olan nanotexnologiya bir neçə 

molekul ölçüsü tərtibində olan maddədə xüsusi xassələ-

rin meydana çıxmasına imkan yaradır. ZrC reaktor 

materialı kimi praktikada geniş tətbiq olunduğundan 

ionlaşdırıcı şüalanmanın onun xassələrinə təsiri böyük 

maraq kəsb edir [6-8]. Müxtəlif modifikasiyalı nano 

ZrC birləşməsi böyük xüsusi səth sahəsinə malik oldu-

ğundan onun daxil olduğu sistemlərin xassələri mikron 

tərtibli ZrC tərkibli sistemlərin xassələrindən kəskin 

fərqlənir. Məhz bu səbəbdən nano ZrC birləşməsi səna-

yenin müxtəlif sahələrində və həmçinin peyk texnolo-

giyalarında geniş tətbiq olunur [9-11].  

Nano ZrC birləşməsinin strukturunun öyrənilməsi 

məqsədilə nano ZrC birləşməsi infraqırmızı oblastda 

qamma şüalanmadan öncə və sonra tədqiq edilmişdir. 

Məlumdur ki, infraqırmızı spektrometriyadan materia-

lın tərkibində olan qatışıqları müəyyənləşdirmək və se-

çilmiş nümunənin strukturunu analiz etmək üçün istifa-

də olunur. İonlaşdırıcı şüalanmanın təsiri altında fərqli 

sinifdən olan nanohissəciklər üzərində bu günə qədər 

kifayət qədər təcrübələr aparılmışdır və alınmış nəticə-

lər müvafiq elmi əsərlər şəklində dərc edilmişdir [12-

19]. Lakin hal-hazırda nanotexnologiya sürətlə inkişaf 

edir və nano ölçülü ZrC birləşməsi müasir elmi- tədqi-

qatçıların diqqət mərkəzindədir [20, 21]. Eyni zaman-

da, müxtəlif növ ionlaşdırıcı şüalanmaların ZrC üzərin-

də yaratdığı effektlər müxtəlif üsullarla öyrənilmişdir 

[22-24]. Ümumi yanaşmada karbid əsaslı materiallar 

ionlaşdırıcı şüalanmaya daha çox dayanıqlıdır və bu si-

lisium karbid timsalında müəyyən qədər öyrənilmişdir 

[25-31]. Tədqiq olunan işdə bir neçə original məqalə-

lərdən sitat gətirilərək qamma şüalanmanın nano ZrC 

birləşməsinin strukturuna təsirinin analizləri aparılmış-

dır. Məlumdur ki, İQ spektroskopiya üsulu materialla-

rın strukturunda baş vermiş dəyişiklikləri və ionlaşdırı-

cı şüalanma effektlərini öyrənmək üçün istifadə olunan 

unikal üsullardan hesab edilir [32-37]. İQ spektrlərin 

təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, ZrC nanohissə-

ciklərində şüalanmadan öncə ümumilikdə yeddi pik 

müşahidə olunur və qamma şüalanma nəticəsində möv-

cud piklərdən bəziləri daha kəskin hal alır. 

 

2. TƏCRÜBƏ 

 

Tədqiqatda xüsusi səth sahəsi 70 m2/q olan 20 nm 

ölçülü hissəciklərdən ibarət toz halında nano ZrC bir-

ləşməsindən istifadə olunmuşdur. Kubik modifikasiyalı 

ZrC nanohissəciklərinin nano halda sıxlığı 0.08q/sm3 

və həqiqi sıxlığı isə 6.1 q/sm3 kimidir. Tədqiqat 

AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunun “Şüa-

lanma mərkəzində” 186.27rad/san aktivliyə malik Co-

60 mənbəsi ilə otaq temperaturunda şüalandırılmış nü-

munələr üzərində aparılmışdır. Nümunələr 5Mrad, 

15Mrad, 50Mrad və 150Mrad kimi müxtəlif dozalarda 

şüalandırılmışdır. Qamma şüalanmadan öncə və sonra 

İQ təcrübəsi üçün nümunələr KBr (1:100) birləşməsi 

ilə bərk qatışıq halında diametri 7 mm hündürlüyü 

1mkm olan silindr formasında presformanın köməyilə 

0,5kN/sm2 təsyiqdə presləmə yolu ilə hazırlanmışdır. 

ZrC nanohissəciklərinin infraqırmızı spektrləri otaq 

temperaturunda “Varian 640 FT-IR” cihazında dalğa 

ədədinin (fəza tezliyinin) 400 – 4000 sm-1 diapazonun-

da qamma şüalanmadan öncə və sonra çəkilmişdir.  

 

3. NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

 

Qamma şüalanmadan öncə ZrC nanohissəciklə-

rinin İQ analizində əsas məqsəd ilkin yanaşmada bu 

nümunələrin fəza rəqslərini müəyyən etməkdir. Qam-

ma şüalanmadan öncə fəza tezliyinin 400–4000sm-1 

intervalında ZrC nanohissəciklərində ümumilikdə 7 pik 

müşahidə olunur (Şəkil 1). Zr-O-C rabitələrinin vibra-

siyası adətən dalğa ədədininini 970sm-1 və 1600sm-1 

qiymətinə uyğun gələn piklər ilə izah olunur [7]. Bəzən 
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isə  1600 sm-1 dalğa ədədini Zr-O-C deyil, yalnız C-O 

rabitələri ilə izah edirlər 

Digər tərəfdən, dalğa ədədinin 1010sm-1 və 

1380sm-1 qiymətlərinə uyğun gələn piklər daha çox sa-

dəcə Zr-C rabitələrinin rəqsini izah edir [5-7]. Lakin, 

bəzən dalğa ədədinin 1380sm-1 qiyməti ətrafında möv-

cud piklər Zr-O-C rabitələrinin rəqsi kimi də qiymət-

ləndirilir. Dalğa ədədinin 2190sm-1 və 2360sm-1 qiy-

mətlərinə uyğun pikər ehtimal olunur C-OH qruplar və 

C-O rəqslərini xarakterizə edir [5-8]. Məlumdur ki, di-

gər nanomateriallar kimi ZrC nanohissəcikləri də həd-

dindən artıq səthi aktiv maddədir. Məhz bu səbəbdən, 

çox güman ki, ZrC nanohissəciklərinin atmosferdəki su 

və oksigen ilə təması nəticəsində sadalanan rabitələr 

meydana gəlmişdir. FTİR spektrlərində dalğa ədədinin 

3250sm-1 qiyməti ətrafında müşahidə olunan piklər isə 

birmənalı olaraq atmosferdən adsorbsiya olunan OH 

qrupları ilə izah olunur. Qamma şüalanmanın maksi-

mum dozasında və şüalanmadan öncə FTİR spektrləri 

müqaisəli halda nəzərdən keçirək (Şəkil 2). 

 

 
Şəkil 1. Qamma şüalanmadan öncə ZrC nanohissəciklərinin infraqırmızı spektri. 

 
Şəkil 2. Nano ZrC hissəciklərinin qamma şüalanmadan öncə (a) və sonra (b) FTIR spektrləri. 

 

Spektrlərdən göründüyü kimi, şüalnamdan sonra nano-

hissəciklərdə qismən dəyişiklik müşahidə olunmuşdur. 

Dalğa ədədinin təqribən 900 sm-1 qiymətinə uyğun gə-

lən və adətən Zr-O-C rabitələrini izah edən pik 

150Mrad şüalanma nəticəsində daha kəskin hal almış-

dır. Bunu isə şüalanma nəticəsində nanohissəciyin sət-

hində kəskin hal alan oksidləşmə ilə izah etmək olar. 

Belə ki, qamma şüalanmanın təsiri nəticəsində nanohis-

səcik səthində qırılan Zr və C əsaslı rabitələr atmosfer-

də olan oksigenlə qarşılıqlı təsirə girərək Zr-O-C rabi-

tələrini yaradır. Beləliklə, Zr-O-C rabitələrinin konsen-

trasiyasının artması nəticəsində dalğa ədədinin           

900 sm-1 qiymətinə uyğun pik kəskin hal alır. Eyni za-

manda, ümumi yanaşmada şüalanmamış nümunələrlə 

müqayisədə şüalanma nəticəsində spektrdə müəyyən 

qədər küy müşahidə olunur. Bunu isə qamma şüalan-

manın təsiri nəticəsində materialın az miqdarda amorf-

laşması ilə izah etmək olar. Maksimum dozada qamma 

şüalanmasından sonra alınmış spektri daha aydın analiz 
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etmək üçün, 150Mrad dozada şüalandırılmış nano ZrC 

hissəciklərinin FTIR spektrini ayrıca nəzərdən keçirək 

(Şəkil 3). 

 
Şəkil 3. 150Mrad dozada şüalandırılmış nano ZrC  

             hissəciklərinin FTIR spektri. 

 
Şəkil 4. Qamma şüalanmadan öncə və sonra nano ZrC  
             hissəciklərinin stack FTIR spektri. 

 

İlkin yanaşmada, dalğa ədədinin 890sm-1 və 

1600sm-1 qiymətinə uyğun gələn piklər, öncə qeyd etdi-

yimiz kimi, Zr-O-C rabitələrinin vibrasiyası ilə izah 

olunur. Qeyd etmək önəmlidir ki, sadəcə Zr-C rabitə-

lərinin rəqsini izah edən dalğa ədədlərinin 1010sm-1 və 

1380sm-1 qiymətlərinə uyğun gələn piklər, dalğa ədə-

dinin 890sm-1 qiymətinə uyğun gələn pikin güclənməsi 

fonunda itmişdir. Lakin reallıqda, nanomaterial daxi-

lində Zr-C rabitələri mövcuddur və dalğa ədədinin 

890sm-1 qiymətinə uyğun gələn pikin daxilindədir.        

C-OH qrupları və C-O rəqslərini xarakterizə edən dalğa 

ədədinin 1950sm-1 və 2350sm-1 qiymətinə uyğun gələn 

piklər də şüalnma nəticəsində qismən kəskin hal almış-

dır. Sadalanan piklərin qamma şüalanma nəticəsində 

kəskin hal almasının əsas səbəbi nanohissəciyin səthin-

də daha çox aktiv qrupların yaranmasıdır. Ehtimal olu-

nur ki, qamma şüalanma nəticəsində nanohissəcik 

səthində olan, və ya yaranan C əsaslı rabitələr ətrafdan 

su, və ya oksigen ilə qarşılıqlı təsirə girərək sözügedən 

rabitləri yaradırlar. Ümumi halda, bütün şüalanma do-

zalarında və şüalanmadan öncə müqayisəli stack 

spektrləri nəzərdən keçirək (Şəkil 4). 

Nano ZrC hissəciklərinin stack FTIR spektrindən 

görünür ki, qamma şüalanmanın maksimum dozasında 

nanomaterialda müəyyən qədər amorflaşma mövcud-

dur. Qeyd edək ki, stack spektrlərdə dalğa ədədinin 

3000-4000sm-1 qiymətləri aralığında mövcud piklər 

OH qrupları ilə əlaqədardır və piklərin intensivliyi 

spektrin tərtibatı ilə əlaqədar fərqlidir. Dalğa ədədinin 

digər qiymətlərində müşahidə olunan piklər, demək 

olar ki, bütün nümunələrdə uyğundur. Şüalanma doza-

larının 5Mrad və 15Mrad qiymətlərində, demək olar ki, 

heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur. Qamma şüalan-

ma dozasının 50Mrad qiymətindən başlayaraq amorf-

laşmanın izləri müşahidə olunur. Şüalanma dozasının 

150Mrad qiymətində spektrdə müşahidə olunan küylə-

rin nisbətən kəskinləşməsi şüalanma dozasına mütəna-

sib olaraq amorflaşmanın artmasının göstəricisidir. 

Qeyd edək ki, amorflaşma dərəcəsini daha dəqiq müəy-

yən etmək üçün daha çox analitik təcrübələrə ehtiyac 

var. 

 

4. NƏTİCƏ 

 

ZrC nanohissəciklərinin FTİR spektrlərinin təhlili 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, sırf Zr-C rabitələrinin 

rəqsini izah edən piklər dalğa ədədinin 1010sm-1 və 

1380sm-1 qiymətlərində meydana gəlmişdir. Müşahidə 

olunan Zr-C rabitələrinin rəqsini izah edən piklər qam-

ma şüalanmanın təsiri ilə digər güclü pikin fonunda itir. 

Aparılan analizlərdən məlum olmuşdur ki, dalğa ədə-

dinin 890sm-1 (970sm-1) və 1600sm-1 qiymətinə uyğun 

gələn piklər Zr-O-C rabitələrinin rəqslərini izah edir və 

qamma şüalanma nəticəsində daha kəskin hal alır. 

Qamma şüalanmanın təsiri nəticəsində ZrC nanohis-

səciklərində C-OH qrupları və C-O rəqslərini xarakte-

rizə edən infraqırmızı piklər müəyyən qədər kəskinlə-

şir. Ümumi yanaşmada məlum olmuşdur ki, gamma 

şüalanmanın nisbətən yüksək dozalarında (50Mrad və 

150Mrad dozalarda) ZrC nanohissəciklərində müəyyən 

qədər amorflaşma prosesi gedir.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE INFRARED SPECTRA 

OF ZrC NANOPARTICLES 
 

Infrared spectra of nano-ZrC samples have been measured in the 400-4000cm-1 range of a space frequency under the 

influence of gamma radiation. As a result of the analysis of the spectra, it turned out that seven peaks appeared in the sample 

in general approach before the radiation. The peaks which explain the vibrations of the Zr-C bonds before and after gamma 
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radiation were explained by the corresponding wave numbers in the infrared spectra. At the same time, vibrations of Zr-O-C 

bonds were explained by the action of gamma radiation and the appropriate wave numbers.  

 

Гюлнар И. Мурадова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИНФРАКРАСНЫЕ СПЕКТРЫ 

НАНОЧАСТИЦ ZrC 
 

В представленной работе инфракрасные спектры образца нано-ZrC снимались до и после гамма-излучения в 

интервале 400-400 см-1 пространственной частоты. В результате анализа спектров выяснилось, что в образце в общем 

подходе перед излучением появляется 7 пик. Пики, разъясняющие колебания связей Zr-C до и после гамма-излучения, 

объяснялись соответствующими волновыми числами в ИК спектрах. В то же время колебания Zr-O-C связей 
объяснялись действием гамма-излучения и соответствующих волновых чисел. 

 
Qəbul olunma tarixi: 21.11.2022 
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Xarici bircins qravitasiya sahəsində koordinatdan asılı kütləli qeyri-relativistik kvant xətti harmonik ossilyatorun modeli 

yenidən normallanmış tezliyin 𝛺2 = 0 və 𝛺2 < 0 qiymətləri və ümumiləşmiş sərbəst Hamiltonian üçün tədqiq olunmuş, uyğun

Şredinger tənliyi dəqiq həll olunmuşdur. Dalğa funksiyaları və enerji spektri tapılmışdır. Dalğa funksiyaları psevdo-Yakobi 

çoxhədliləri ilə ifadə olunur.  

Açar sözlər: Koordinatdan asılı kütlə, kvant harmonik ossilyatoru, psevdo Yakobi çoxhədliləri, qeyri-ekvidistant enerji spektri 

PACS: 03.65.-w, 02.30.Hq, 03.65.Ge 

1. Bu yaxınlarda biz birölçülü kvant harmonik os-

silyatorun yeni dəqiq həll olunan modelini təklif etmi-

şik [1]. Bu model iki cəhətdən diqqətə layiqdir. Birin-

cisi, hesab olunur ki, ossilyatorun kütləsi m=M(x) koor-

dinatdan asılıdır. İkincisi, koordinatdan asılı kütləli 

kvant dinamiki sistemləri təsvir etmək üçün [2] işində 

təklif olunmuş ümumiləşmiş Hamilton operatorundan 

istifadə olunmuşdur: 

𝐻0 =
1

4𝑁
∑ (𝑀𝛼𝑖𝑝𝑀𝛽𝑖𝑝𝑀𝛾𝑖 + 𝑀𝛾𝑖𝑝𝑀𝛽𝑖𝑝𝑀𝛼𝑖),𝑁

𝑖=1   (1) 

burada 𝑁 = 1,2,3 … qiymətlərini alan ixtiyari müsbət 

tam ədəddir. (1) hamiltonianında 𝑝 impuls operatoru ilə 

M(x) kütlə operatoru arasında bütün mümkün nizam-

lamalar nəzərə alınmışdır və ona görə də, ədəbiyyatda 

[3-8] rast gələn bu növ hamiltonianlar (1)-in xüsusi 

halıdır.(1) ifadəsində 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 , 𝛾𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑁)  para-

metrləri nizamlama parametrləridir və 

𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 + 𝛾𝑖 = −1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁  (2) 

şərtlərinə tabedirlər. 𝐻0-ı aşağıdakı kimi göstərək:

𝐻0 =
1

2
𝑝

1

𝑀(𝑥)
𝑝 + 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑥), (3) 

burada 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑥) funksiyası

𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑥) = 𝐴𝑓
ℏ2𝑀′2

2𝑀3 − 𝐵𝑓
ℏ2𝑀′′

4𝑀2    (4) 

şəklindədir. (4)-dəki 𝐴𝑓 və 𝐵𝑓  əmsalları 𝛼𝑖 və 𝛾𝑖 para-

metrlərinin 𝛼 =
1

𝑁
∑ 𝛼𝑖

𝑁
𝑖=1 , 𝛾 =

1

𝑁
∑ 𝛾𝑖  

𝑁
𝑖=1 orta qiymət-

lərilə ifadə olunur 𝐴𝑓 = 𝛼 + 𝛾 + 𝛼𝛾, 𝐵𝑓 = 𝛼 + 𝛾.

𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑥) sərbəst potensial adlandırılmışdır.

     [1] işində baxılan ossilyator modelinin kütləsi 

koordinatdan aşağıdakı kimi asılıdır: 

𝑀(𝑥) =
𝑎2𝑚0

𝑎2+𝑥2 ,   − ∞ < 𝑥 < ∞. (5) 

Sadəlik üçün kütləyə daxil olan 𝑎 parametrini müsbət 

qəbul edəcəyik: 𝑎 > 0. Aydındır ki, 𝑎 → ∞ limitində 

kütlənin koordinatdan asılılığı yox olur, yəni  

lim
𝑎→∞

𝑀(𝑥) = 𝑚0.   (6) 

Baxılan model üçün potensial enerji operatoru aşağıda-

kı kimi seçilmişdir 

V(𝑥) =
𝑀(𝑥)𝜔2𝑥2

2
  .                      (7)

Sərbəst (4) potensialının mövcudluğu ona gətirib 

çıxarır ki, ossilyatorun tezliyi 𝜔 yenidən normallanaraq 

 𝛺-ya bərabər olur, yəni 

𝛺2 = 𝜔2 +
ℏ2(𝛼+𝛾+4𝛼𝛾)

𝑎4𝑚0
2 = 𝜔2 (1 +

4𝐴𝑓−3𝐵𝑓

𝜆0
4𝑎4 ). (8) 

Yenidən normallanmış tezliyin kvadratı ümumi halda 

𝛺2 > 0, 𝛺2 = 0 və 𝛺2 < 0 qiymətlərini ala bilər.

Baxılan ossilyator modelini təsvir edən Şredinger 

tənliyini yazaq: 

{𝜕𝑥
2 −

𝑀′

𝑀
𝜕𝑥 +

2𝑀

ℏ2 [𝐸 − 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑥)]} 𝜓(𝑥) = 0,  (9)

𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑥) = 𝑉(𝑥) + 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑥).

Effektiv potensialı yığcam formada yazaq:    

mailto:shovqiyya@mail.ru
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   𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
𝑀(𝑥)

2
[𝛺2𝑥2 + 2𝑔𝑥 +

ℏ2

𝑎2𝑚0
2 𝐵𝑓].   (10) 

      

[1] məqaləsində 𝛺2 > 0 halı geniş araşdırılmış, 

enerji spektri və dalğa funksiyalarının aşkar şəkilləri ta-

pılmışdır. 

Təqdim olunan işdə məqsəd baxılan ossilyator 

məsələsini 𝛺2 = 0 və 𝛺2 < 0 halları üçün araş-

dırmaqdır. 

 

     2.  𝛀𝟐 = 𝟎  halı. Bu halda (9) tənliyi aşağıdakı şəklə 

düşür 

 

{𝜕𝑥
2 +

2𝑥

𝑎2+𝑥2 𝜕𝑥 +
2𝑎2𝑚0

ћ2(𝑎2+𝑥2)
[𝐸 −

𝑎2𝑚0

2(𝑎2+𝑥2)
(2𝑔𝑥 +

ℏ2 

𝑎2 𝑚0
2 𝐵f )]} 𝜓 = 0 .                (11) 

 

Yeni adsız dəyişənə keçək 𝜉 = 𝑥 𝑎⁄ .Onda alarıq 

 

   (𝜕𝜉
2 +

�̃�

𝜎
𝜕𝜉 +

�̃�~

𝜎2) 𝜓 = 0.               (12) 

 

Burada aşağıdakı işarələmələr edilmişdir: 

 

 𝜎(𝜉) = 1 + 𝜉2, �̃�(𝜉) = 2𝜉, �̃�(𝜉) = 𝑐0 − 𝑐1𝜉 + 𝑐2𝜉2.  

 

𝑐0, 𝑐1və  𝑐2 əmsalları üçün aşağıdakı ifadələri alınır      

             

𝑐0 =
2𝑎2𝑚0𝐸

ℏ2 − 𝛼 − 𝛾,  𝑐1 =
2𝑎3𝑚0

2𝑔

ℏ2 = 2𝜆0
4𝑥0𝑎3 ,  

𝑐2 =
2𝑎2𝑚0𝐸

ℏ2  .                                                  (13) 

 

    İndi Nikiforov-Uvarov metodundan [9] istifadə et-

məklə (12) tənliyini həll edək. Dəqiq həllin tapılması 

üçün �̃�(𝜉)  -nin maksimum birinci tərtib çoxhədli, 𝜎(𝜉) 

və  �̃�(𝜉)-nin isə maksimum ikinci tərtib çoxhədli olma-

sı tələb olunur. İndi biz (12)  tənliyinin həllini aşağıdakı 

kimi axtarırıq:                      

𝜓 = 𝜑(𝜉)𝑦(𝜉),     (𝜉) = 𝑒
∫

𝜋(𝜉)

𝜎(𝜉)
𝑑𝜉

           (14)   
 

burada 𝜋 ≡ 𝜋(𝜉) maksimum birinci tərtib ixtiyari çox-

hədlidir, yəni  𝜋 = 𝜋0 + 𝜋1𝜉 və  𝜋0,1 = const𝜑(𝜉) 

üçün (14)-dən növbəti ifadəni əldə edirik: 

 

𝜑 = (1 + 𝜉2)
𝜋1
2 𝑒𝜋0arctan𝜉 .         (15) 

 

𝜑(𝜉)-nin 𝜉 = ±∞ nöqtələrində sonlu olması tələbin-

dən (yəni  lim
𝜉→±∞

𝜑(𝜉) = 0 olması üçün) biz 𝜋1 < 0 əldə 

edirik. Nəticədə 𝑦 ≡ 𝑦(𝜉)  üçün ikinci tərtib differensi-

al tənliyi alarıq: 
 

   𝑦′′ +
𝜏

𝜎
𝑦′ +

�̅�

𝜎2 𝑦 = 0,                     (16) 

  

 𝜏 = �̃� + 2𝜋, �̅� = �̃� + (�̃� − 𝜎′)𝜋 + 𝜋2 + 𝜎𝜋′. (17) 

 

 𝜎(𝜉) də  maksimum ikinci tərtib çoxhədli olduğundan, 

onda tələb edə bilərik ki, 𝜎(𝜉) çoxhədlisi 𝜎(𝜉) çox-

hədlisinə bölünsün: 

 

   𝜎 = 𝜆𝜎,  𝜆 = const.               (18) 

 

 Bu halda, (16) tənliyini aşağıdakı şəklə düşür. 

 

                            𝜎𝑦′′ + 𝜏𝑦′ + 𝜆𝑦 = 0.          (19)      

  

(18) tənliyi ilə (17) tənliyinin  müqayisəsindən  

 

𝜋2 − (𝜎′ − �̃�)𝜋 − 𝜇𝜎 + �̃� = 0 , 𝜇 = 𝜆 − 𝜋′  (20) 

 

alınır. Bizim tənliyimizdə  𝜎′ − �̃� = 0 olduğundan, 

𝜋(𝜉)-ni aşağıdakı kimi tapmaq olar 

            

       𝜋 = 𝑒√𝜇𝜎 − �̃� = 𝑒√(𝜇 − 𝑐2)𝜉2 + 𝑐1𝜉 + 𝜇 − 𝑐0  ,   𝑒 = ±1.                           (21) 

 

(21)-də diskriminant 𝐷 = 𝑐1
2 − 4(𝜇 − 𝑐2)(𝜇 − 𝑐0) = 0 olmalıdr və bu bizə imkan verir ki, 𝜇 sabitini tapaq. 

Beləliklə, 𝜇 üçün aşağıdakı iki qiyməti alırıq. 

 

𝜇 =
1

2
[𝑐0 + 𝑐2 + 𝑒1√(𝑐2 − 𝑐0)2 + 𝑐1

2],   𝑒1 = ±1.                                (22) 

 

(22)-dən istifadə edərək  𝜋(𝜉) çoxhədlisinin 𝜋0,1 əmsallarını asanlıqla əldə edə bilərik 

 

𝜋0 = 𝑒
𝑐1

2√𝜇−𝑐2
, 𝜋1 = 𝑒√𝜇 − 𝑐2.                                               (23) 
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 𝜇 − 𝑐2 =
1

2
[𝑐0 − 𝑐2 + 𝑒1√(𝑐0 + 𝑐2)2 + 𝑐1

2] > 0 və 𝜋1 < 0, 𝑒1 = +1 şərtlərinə əsasən 𝑒 = −1  olmalıdır. 

Deməli,  

𝜇 =
1

2
[𝑐0 + 𝑐2 + √(𝑐2 − 𝑐0)2 + 𝑐1

2],             𝜋0 =
−𝑐1

√2[𝑐2−𝑐0+√(𝑐0+𝑐2)2+𝑐1
2]

,               (24) 

 

𝜋1 = −√
1

2
[𝑐0 − 𝑐2 + √(𝑐2 − 𝑐0)2 + 𝑐1

2],                                              (25) 

 

buradakı  𝑐0 + 𝑐2 = 2𝑐2 − 𝐵f =  
4𝑎2𝑚0𝐸

ℏ2 − 𝛼 − 𝛾, 𝑐2 − 𝑐0 = 𝐵f = 𝛼 + 𝛾. 𝜏 = 2𝜋0 + 2(𝜋1 + 1)𝜉 və 𝜆 = 𝜇 + 𝜋′ =

𝜇 + 𝜋1 ifadələri üçün (16)-ni yenidən yaza blərik. 

 

(1 + 𝜉2)𝑦′′ + 2[𝜋0 + (𝜋1 + 1)𝜉]𝑦′ + (𝜇 + 𝜋1)𝑦 = 0.                         (26) 

 

(26) tənliyini 𝑦 ≡ 𝑃𝑛(𝜉; 𝜈, 𝑁) psevdo-Yakobi çoxhədlisinin ödədiyi ikinci tərtib differensial tənliklə müqa-

yisə etsək  [10] 

(1 + 𝜉2)𝑦
′′

+ 2(𝜈 − 𝑁𝜉)𝑦
′

+ 𝑛(2𝑁 − 𝑛 + 1)𝑦 = 0.                           (27) 

 

Müqayisədən 𝜈 = 𝜋0, 𝑁 = −𝜋1 − 1 və  𝜇 + 𝜋1 = 𝑛(2𝑁 − 𝑛 + 1) alınır. 

Buradan  

 𝜈 =
−𝑐1

2√𝜇−𝑐2
,    𝑁 = √𝜇 − 𝑐2 − 1, 𝜇 = 𝑛(2𝑁 − 𝑛 + 1) + 𝑁 + 1,                       (28) 

 

𝑦 = 𝑃𝑛(𝜉; 𝜈, 𝑁)                                                         (29) 

 

şərtlərini alarıq. Burada 𝑁 müsbət tam ədəddir: 𝑁 = 1,2,3, … və 𝑛 = 0,1,2, … , 𝑁.  

(28)-dən enerjinin kvantlanması şərti alınır. √𝜇 − 𝑐2 = 𝑁 + 1 = 2, 3, 4, … bərabərliyindən alınır ki, 

 

−(𝛼 + 𝛾) + √(𝛼 + 𝛾)2 + 4𝜆0
8𝑥0

2𝑎6 = 2(𝑁 + 1)2 = 8, 18, 32, …                      (30) 

 

𝜈  və 𝑁  model parametrlərini aşağıdakı kimi ifadə edək, göründüyü kimi onlar 𝑎, 𝑚0, 𝜔, 𝑎, 𝑔  kəmiyyətlərini 

özündə birləşdirir 

𝜈 =
−√2𝜆0

4𝑥0𝑎3

[−(𝛼+𝛾)+√(𝛼+𝛾)2+4𝜆0
8𝑥0

2𝑎6]

1 2⁄ ,                                                      (31) 

 

𝑁 = [
1

2
(−(𝛼 + 𝛾) + √(𝛼 + 𝛾)2 + 4𝜆0

8𝑥0
2𝑎6)]

1 2⁄

− 1.                    (32) 

 

𝜈(𝑁 + 1) = −𝜆0
4𝑥0𝑎3.                                                                        (33) 

 

𝜉 =
𝑥

𝑎
  olduğunu nəzərə alsaq, (15) çəki funksiyası aşağıdakı şəklə düşər. 

 

𝜑(𝑥) = (1 +
𝑥2

𝑎2)

−(𝑁+1)

2
𝑒

𝜈arctan(
𝑥

𝑎
)
.                                               (34) 

 

     𝑐0,𝑐1 və 𝑐2 (4.4) əmsalları ilə 𝜈 və 𝑁 kvantları arasında aşağıdakı kimi əlaqə yaranır 

 

𝑐0 = 𝑛(2𝑁 − 𝑛 + 1) + 𝑁 + 1 − 𝜈2, 𝑐1 = −2𝜈(𝑁 + 1), 𝑐2 = 𝑛(2𝑁 − 𝑛 + 1) − 𝑁(𝑁 + 1)      (35)  
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𝜆0𝑎 = √3𝐵𝑓 − 4𝐴𝑓
4  .                                                      (36) 

 

        (30), (31) və (32) tənliklərindən istifadə edərək, 𝐸 ≡ 𝐸𝑛 enerji spektri üçün aşağıdakı ifadə alarıq: 

 

       𝐸𝑛 =
ℏ𝜔

√2𝜆0
2𝑎2

√−(𝛼 + 𝛾) + √(𝛼 + 𝛾)2 + 4𝜆0
8𝑥0

2𝑎6 (𝑛 +
1

2
) + 

+
ℏ𝜔

2𝜆0
2𝑎2 [

1

2
((𝛼 + 𝛾) − √(𝛼 + 𝛾)2 + 4𝜆0

8𝑥0
2𝑎6) − 𝑛(𝑛 + 1)],                     (37)   

 

  𝑛 = 0,1,2, … , 𝑁 qiymətlərini alır.  

        (14), (15) və (29) nəzərə alaraq dalğa funksiyası üçün ifadəni alarıq. 

 

𝜓𝑛(𝑥) = 𝑐𝑛 (1 +
𝑥2

𝑎2)

−(𝑁+1)

2
𝑒

𝜈arctan(
𝑥

𝑎
)
𝑃𝑛 (

𝑥

𝑎
; 𝜈, 𝑁).                        (38) 

 

Dalğa funksiyası üçün aşağıdakı ortonormallıq şərtindən istifadə  edərək 

 

∫ 𝜓∗(𝑥)
∞

−∞
𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛿𝑛𝑚,                                                     (39) 

 

normallanma sabiti 𝑐𝑛-nin ifadəsini tapırıq 

 

с𝑛 = √
1

𝑎𝑛!√𝜋
2𝑁−𝑛 |Γ(𝑁+1−𝑛+𝑖𝜈)|

Γ(2𝑁+1−2𝑛)
√

Γ(2𝑁+2−𝑛)

2𝑁+1−2𝑛
 .                                         (40) 

 

 

3. 𝛀𝟐 < 𝟎 halı. Bu halda (9) Şredinger tənliyi aşağıdakı şəklə düşür 

 

{𝜕𝑥
2 +

2𝑥

𝑎2+𝑥2 𝜕𝑥 +
2𝑎2𝑚0

ћ2(𝑎2+𝑥2)
[𝐸 −

𝑎2𝑚0

2(𝑎2+𝑥2)
(Ω2𝑥2 + 2𝑔𝑥 +

ℏ2 

𝑎2 𝑚0
2 𝐵f )]} 𝜓 = 0,           (41) 

 

Bu tənliyi Nikiforov-Uvarov metoduna uyğun formada (12) yazaq. 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2əmsalları üçün 

 

𝑐0 =
2𝑎2𝑚0𝐸

ℏ2 − 𝛼 − 𝛾,  𝑐1 =
2𝑎3𝑚0

2𝑔

ℏ2 = 2𝜆0
4𝑥0𝑎3 ,  𝑐2 =

2𝑎2𝑚0𝐸

ℏ2 +
a4m0

2Ω2

ћ2                    (42) 

 

ifadələri alınır. 

    (41) tənliyi (11) tənliyinin həllinə analoji qaydada həll edilir. Nəticə də 𝜋, 𝜋0, 𝜋1 və 𝜇 əmsalları üçün (21) və 

(24) ifadələrini alacağıq, fərq onda olacaqdır ki, 𝜈 və 𝑁 ədədləri (31) və (32) əvəzinə (43) və (44) düsturları ilə 

veriləcəkdir: 

 

𝜈 =
−√2𝜆0

4𝑥0𝑎3

[−2(𝛼+𝛾)−𝜆0
4𝑎4−4α̅γ̅+√(2(𝛼+𝛾)+𝜆0

4𝑎4+4α̅γ̅)
2

+4𝜆0
8𝑥0

2𝑎6]

1 2⁄ ,                               (43) 

𝑁 = [
1

2
(−2(𝛼 + 𝛾) − 𝜆0

4𝑎4 − 4α̅γ̅ + √(2(𝛼 + 𝛾) + 𝜆0
4𝑎4 + 4α̅γ̅)2 + 4𝜆0

8𝑥0
2𝑎6)]

1 2⁄

− 1,       (44) 

𝜈(𝑁 + 1) = −𝜆0𝑥0 √[(N + 1)2 − 𝜈2 − 2(𝛼 + 𝛾) − 4α̅γ̅]3.
4

 

 

Nəticə də enerji spektrinin ifadəsini aşağıdakı kimi tapırıq 
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       𝐸𝑛 =
ℏ𝜔

√2𝜆0
2𝑎2

√−2(𝛼 + 𝛾) − 𝜆0
4𝑎4 − 4α̅γ̅ + √(2(𝛼 + 𝛾) + 𝜆0

4𝑎4 + 4α̅γ̅)2 + 4𝜆0
8𝑥0

2𝑎6 (𝑛 +
1

2
) + 

−
ℏ𝜔

2𝜆0
2𝑎2 [

1

2
(𝜆0

4𝑎4 + 4α̅γ̅ + √(2(𝛼 + 𝛾) + 𝜆0
4𝑎4 + 4α̅γ̅)2 + 4𝜆0

8𝑥0
2𝑎6) − 𝑛(𝑛 + 1)].             (45) 

 

Dalğa funksiyalarının ifadələri hər iki hal üçün, yəni  𝛺2 = 0 və 𝛺2 < 0 formaca üst-üstə düşdüyündən 

normallama sabitinin  də ifadələri formaca eyni olur, lakin  𝜈  və 𝑁-nin ifadələri fərqlənir, yəni 

 

𝜓𝑛(𝑥) = 𝑐𝑛 (1 +
𝑥2

𝑎2)

−(𝑁+1)

2
𝑒

𝜈arctan(
𝑥

𝑎
)
𝑃𝑛 (

𝑥

𝑎
; 𝜈, 𝑁),                                (46) 

 

с𝑛 = √
1

𝑎𝑛!√𝜋
2𝑁−𝑛 |Γ(𝑁+1−𝑛+𝑖𝜈)|

Γ(2𝑁+1−2𝑛)
√

Γ(2𝑁+2−𝑛)

2𝑁+1−2𝑛
 . 

      

Biz bu işdə yenidən normallanmış ossilyator tezliyi 

 𝛺2 = 0 və 𝛺2 < 0 olduğu hallarda  koordinatdan asılı 

kütləli ossilyator modelini araşdırdıq: dalğa 

funksiyalarını və diskret enerji spektrlərini təyin etdik. 

Bu hallarda da, nəzərdən keçirilən sistem diskret enerji 

spektrinə malikdir və müvafiq dalğa funksiyaları 

psevdo-Yakobi çoxhədliləri ilə ifadə edilir.  

_____________________________ 
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GRAVITATIONAL FIELD: 𝛀𝟐 = 𝟎 AND  𝛀𝟐 < 𝟎 CASES 

 

The model with a position-dependent  non-relativistic quantum linear harmonic oscillator in an external homogeneous 

gravitational field was studied for values of the renormalized frequency 𝛺2 = 0  and 𝛺2 < 0 and the generalized free 

Hamiltonian, the corresponding Schrödinger equation was exact solved. The wave functions and energy spectrum are found. 

Wave functions are expressed by pseudo-Jacobi polynomials. 
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Ш. А. Амирова 

 

ОСЦИЛЛЯТОР С ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ КООРДИНАТЫ МАССЫ В ОДНОРОДНОМ 

ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ: 𝛀𝟐 = 𝟎 И 𝛀𝟐 < 𝟎 СЛУЧАЕВ 

 

Исследована модель нерелятивистского квантового линейного гармонического осциллятора с зависящей от ко-

ординаты массой во внешнем однородном гравитационном поле для значений перенормированной частоты 𝛺2 = 0, 

𝛺2 < 0 и обобщенного свободного гамильтониана, соответствующее уравнение Шредингера было решено точно. Най-

дены волновые функции и энергетический спектр. Волновые функции выражаются полиномами псевдо-Якоби. 
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BİOTİBBİ TƏTBİQLƏR ÜÇÜN TİTAN DİOKSİD NANOSTRUKTURLARI 
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Titan və titan birləşmələri möhkəmlik və biouyğunluğun unikal birləşməsini nümayiş etdirir ki, bu da onların tibbi tət-

biqlərdə istifadəsinə imkan verir və onların son 50 ildə implant materialları kimi geniş istifadəsini izah edir. Hazırda biotətbiq-

lərdə istifadə üçün optimal səth topoqrafiyasının müəyyən edilməsi məqsədilə böyük həcmdə tədqiqatlar aparılır və beləliklə, 

biotibbi tətbiqlər üçün nanotexnologiyaya diqqət yetirilir. Hazırkı məqalədə metal altlığın sadə elektrokimyəvi anodda oksid-

ləşmə metodundan istifadə edərək titan, yəni titan dioksid (TiO2) nanoborucuqlarının xüsusi nanotopoqrafiyasına diqqət ye-

tirilir. TiO2 nanoborucuqlarının hüceyrə ilə qarşılıqlı təsirində istifadəsinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hüceyrələr daha 

kiçik diametrli TiO2 nanoborularında maksimum dərəcədə induksiya olunur (15 nm), lakin daha böyük diametrli (100nm) 

borularda maneə törədərək hüceyrə ölümünə və apoptoza səbəb olur.  

 
Açar sözlər: nanostrukturlar, nanoborular, titan oksidi, biotexnologiya 

PACS: 81.15cd, 81.05 Rm, 82.45Gj; 84.60Jt 

 

GİRİŞ 

 

Titan və titan əsaslı materiallar yüksək biouyğun-

luq, bədən təsirlərinə qarşı müqavimət, elastiklik və 

yüksək korroziyaya davamlılıq [1] kimi mühüm xüsu-

siyyətlərinə görə biotibbi tətbiqlər üçün ən çox istifadə 

edilən implant materiallarındandır. Titan və titan əsaslı 

materiallar tibbi tətbiqlərdə istifadə etməyə imkan ve-

rən unikal biouyğunluq birləşməsini nümayiş etdirir. 

İmplant materialları kimi biomateriallardan istifa-

də edilən metallar (məsələn: paslanmayan polad, kobalt 

ərintiləri) [2], keramiklər (məsələn: alüminium və sir-

konium oksidləri, kalsium fosfatlar, sintetik və təbii po-

limerlər), titan və titan ərintiləri, bədən təsirlərinə qarşı 

müqavimətlik, elastiklik və yüksək korroziyaya davam-

lılıq kimi mühüm xüsusiyyətlərinə görə ən vacib ma-

teriallardan hesab olunur. Son bir neçə ildə biotibbi tət-

biqlər üçün materiallar üzərində aparılan tədqiqatlar 

diqqətini mikrotopoqrafiyadan daha çox nanotopoqra-

fiyaya yönəltdi [3-5] və buna görə də, hazırda diqqət 

biotibbi tətbiqlər üçün nanotexnologiyanın istifadəsi və 

ya sınaqdan keçirilməsinə yönəldilib.  

Məlumdur ki, hüceyrələrin uzunmüddətli həyat 

qabiliyyəti implant səthində hüceyrələrin ilkin yapış-

ması və yayılması ilə müəyyən edilir. Belə ki, TiO2 in-

san orqanizminə implantasiya edildikdə bioloji cəhət-

dən sabit, və ya təsirsizdir. Bununla belə, titan aşağı 

sərtliyinə görə aşağı aşınma müqavimətinə malikdir və  

bu da implantların xidmət müddətinin azalması prob-

leminə səbəb ola bilər.  

Baxılan məqalə titan dioksid (TiO2) nanoborular 

vasitəsilə titan üzərində xüsusi nanotopoqrafiyanın əldə 

edilməsinə yönəlmişdir.  

 

TƏDQİQAT METODU VƏ NƏTİCƏLƏRİN  

MÜZAKİRƏSİ 

 

TiO2 nanoboruları flüorid ionları ilə sulu və ya 

üzvi elektrolitlərdə elektrokimyəvi oksidləşmə yolu ilə 

yetişdirilir. Adətən anodda oksidləşmə prosesləri iki 

elektrodlu, və ya üç elektrodlu elektrolitik vannada apa-

rılır. Anod kimi titan, katod kimi platin folqa, əlavə 

elektrod kimi isə Ag/AgCl elektrodlarından istifadə  

edilmişdir. Üzvi elektrolitlərdə həyata keçirilən elek-

trokimyəvi oksidləşmədə elektrolitdəki suyun tərkibi 

oksid borularının, və ya məsamələrin əmələ gəlib-gəl-

məməsinə səbəb olan kritik amildir. Anodda oksidləş-

mə qurğusunun və nanoməsamələrdən nanoborular 

əmələ gətirmək üçün məsamə divarının parçalanması-

nın sxematik diaqramı şəkil 1-də təqdim edilmişdir. 

(Şəkil 1-də suyun təsiri, nanoməsamədən nanoboruya 

keçid funksiyası kimi göstərilir). Anodda oksidləşmə 

vaxtının artırılması SEM-in yuxarıdan görünüş şəkil-

lərində göstərilir. 

 

 
Şəkil 1. Anodda oksidləşmə qurğusunun sxematik diaqramı. 
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Şəkil 2. TiO2 nanoboruların SEM görünüşü. 

 

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, anodda oksidləşmə-

nin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu proses zamanı 

yüksək nizamlı və ölçüləri idarə oluna bilən məsaməli 

TiO2 nanoborular əldə olunur. 

TiO2 nanostrukturlarına təsir edən əsas amil elek-

trolitin tərkibidir. Nanostrukturlar adətən flüor tərkibli 

elektrolitlərdə titanı müxtəlif gərginliklərdə sulu [7-9], 

və ya üzvi [10, 11] elektrolitlərdə anodlaşdırmaqla 

əmələ gəlir.  

Elektrolitlərin müxtəlif özlülüyünə görə, elektrolit 

tərkibi elektrolit məhlulunda mövcud olan ionların hə-

rəkətliliyinə və beləliklə də, elektrik keçiriciliyinə təsir 

göstərir. Ən çox istifadə edilən üzvi elektrolitlər qlise-

rin və etilen-qlikol məhlullarına əsaslanır [6]. Üzvi 

elektrolitlərdə yetişdirilən nanoborular, sulu elektrolit-

lərdə yetişdirilənlərdən daha uzun və daha hamar di-

varlara malikdir. Elektrolitdəki su miqdarı nanoboru-

cuqların diametrini artırmağa meyllidir [12]. Anodda 

oksidləsmə zamanı ftor tərkibli elektrolitlərdən [14] is-

tifadə edildiyi kimi, ftorsuz elektrolitlərdən də istifadə 

edilə bilər, lakin bu zaman əldə edilən nanostrukturlar 

bütün səthdə vahid alınmır. 

Nanostrukturların morfologiyasında digər mü-

hüm əsas amil anodlaşma vaxtıdır. Sübut edilmişdir ki, 

zaman keçdikcə nanostrukturlarda məsamələrin pay-

lanmasının vahidliyində artım müşahidə olunur [13]. 

Lakin bu təsir məhduddur; yəni uzun müddətli anodi-

zasiya müddətində üzvi elektrolitlər üçün nanoborular 

kimyəvi cəhətdən aşındırılacaq. 

Elektrokimyəvi oksidləşmədə tətbiq olunan gər-

ginlik və elektrolitin temperaturu nanostrukturların 

alınmasında mühüm rol oynayır. Anodlaşdırma gərgin-

liyinin artması ilə borunun orta diametrinin artdığı, 

elektrolit temperaturunu tədricən artırmaqla boru struk-

turunu ümumi V formasından U formasına qədər yax-

şılaşdırmaq mümkün olduğu müşahidə edilmişdir.  

Alınmış amorf quruluşlu TiO2 nanoboruların na-

nokristalik anataza və rutilə çevrilməsi üçün termiki iş-

lənmə aparılmışdır. Termiki işləmə zamanı flüor ionları 

anodik təbəqədən tədricən ayrılır  və 400°C-dən yuxarı 

istiliklə alınmış nümunələrdə flüor konsentrasiyası cüzi 

olur. Temperatur nə qədər yüksək olarsa, rutil tərkibi 

bir o qədər yüksək olur, bu da borunun divar qalınlı-

ğının artmasına, borunun diametrinin azalmasına, nano 

boru təbəqəsində çatların yaranmasına, təmas bucağı-

nın azalmasına səbəb olur. və s [15, 16]. 

 

TiO2  NANOSTRUKTURLARININ BİOTİBBDƏ  

TƏTBİQİ 

 

Sümükdə biotibbi implantların sürətli böyüməsi 

baxımından əsas amil bədən mayelərindən implant 

səthlərində hidroksiapatit (HAp) əmələ gəlməsinin sü-

rətli kinetikasıdır. İmplantasiyadan sonra baş verən ilk 

mühüm addım (qanla təmasda olan, ortopedik və ya diş 

implantlarında) ətrafdakı toxumalardan zülalların so-

rulmasıdır. Adsorbsiya olunan zülalın miqdarı və növü 

implantın müvəffəqiyyətinə daha çox təsir edir.  

Mövcud ortopedik implantların müxtəlif amillərə, 

o cümlədən, zəif osseointeqrasiyaya (yaxud implantın 

yan-yana qoyulmuş sümüyə uzun müddət bağlanma-

ması), infeksiya və dislokasiya [17] səbəbiylə funksi-

onal ömrü cəmi 10-15 ildir. Ortopedik tətbiqlər üçün 

titanın xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün nanotubu-

lyar strukturları infeksiya azaldan dərmanlarla (penisi-

lin/streptomisin) və iltihabı azaldan dərmanlarla (dek-

sametazon) sadə fiziki adsorbsiya və ya simulyasiya 

edilmiş bədən mayesindən çökmə, dərman elüsyonu ilə 

örtmək mümkündür. [18]. TiO2 nanoboruları maqnit 

Fe3O4  hissəcikləri ilə doldurula bilər və beləliklə, maq-

nitlə istənilən yerlərə istiqamətləndirilə bilər. Bu cür 

strukturlar birbaşa hüceyrələr, və ya toxuma ilə fotoka-

talitik reaksiyalar üçün istifadə edilə bilər, məsələn, 

xərçəng hüceyrələrinin yerində seçilərək öldürülməsi. 

Ultrabənövşəyi şüalar nano boruların istifadəsi ilə xər-

çəng hüceyrələrini öldürmək üçün də istifadə edilə bi-

lər.  
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NƏTİCƏ 

 

Titan nanostrukturları biotibbi cihazlar üçün isti-

fadə edilən ən perspektivli biomateriallardan biri olma-

ğa davam edir. Bu məqalədə əsasən hidrotermal üsul və 

səth modifikasiyası üçün elektrokimyəvi oksidləşmə 

üsulu ilə hazırlanmış titan nanostrukturları, həmçinin 

tədqiqatın mikrometrdən nanometr miqyasına  keçidi 

göstərilmişdir. Nanometr miqyaslı səthləri əldə etmək 

üçün. ən perspektivli son üsullardan biri kimi, elek-

trokimyəvi anodlaşdırma üsulu verilmişdir. Anodda 

oksidləşmə üsulu ilə alınmış TiO2 nanostrukturların 

istifadəsi hüceyrə qarşılıqlı əlaqəsi, zülal yapışması, diş 

implantları, qanla təmasda olan, və ya dərmanların çat-

dırılması tətbiqləri kimi biotibbi sahədə tədqiq olunur 

və bu gələcəkdə biomaterialların daha geniş tətbiqinə 

imkan verə bilər.

_________________________________ 

 

[1] P. Roy, S. Berger and P. Schmuki, 2011, Angew. 

Chem. Int. Ed. 50 2904. 

[2] D. Mihov and B.Katerska. 2010, J.Trakia, Sci. 

8 119. 

[3] J.Park  and R.Lakes. S 2007, Biomaterials 3rd 

edn (New York: Springer). 

[4] S.Bauer, J.Park, J.Faltenbacher, S.Berger, 

K.Von der Mark and P.Schmuki. 2009, Integr. 

Biol. 1 525.  

[5] J.Park, S.Bauer, K.Von Der Mark and 

P.Schmuki. 2007, Nano Lett. 7 1686. 

[6] J.M. Macak and P.Schmuki. 2006, Electrochim. 

Acta 52 1258. 

[7] J.M. Macak, K.Sirotna and P.Schmuki. 2005 

Electrochim. Acta 50 3679.  

[8] L.V.Taveira, J.M.Macak, H.Tsuchiya, 

L.F.P.Dick and P.Schmuki. 2005 J. 

Electrochem. Soc. 152 B405.  

[9] H.Tsuchiya, S.Berger, J.M.Macak, A.G.Munoz 

and P.Schmuki. 2007, Electrochem. Commun. 

9 545.  

[10]  J.M.Macak, H.Tsuchiya, L.Taveira, 

S.Aldabergerova and P.Schmuki. 2005, Angew. 

Chem. Int. Ed. 44 7463.  

[11]  A.Ghicov, S.P.Albu, J.M.Macak and 

P.Schmuki. 2007, Phys. Status Solidi Rapid Res. 

Lett. 1 R65.  

[12]  A.Valota, D.J.LeClerea, P.Skeldona, 

M.Curionia, T.Hashimotoa, S.Berger, 

J.Kunzeb, P.Schmuki and G.B.Thompson. 2009, 

Electrochim. Acta 54 4321.  

[13]  S.Chatterjee, M.Ginzberg  and B.Gersten. 

2006, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 951 227  

[14]  R.Hahn, T.Stergiopoulus, J.M.Macak, 

D.Tsoukleris, et al. 2007, Phys. Status Solidi 

Rapid Res. Lett. 1 135. 

[15]  D.Regonini, A.Jaroenworaluck, R.Stevensa and 

C.R.Bowen, 2010, Surf. Interface Anal. 42 139.  

[16]  A.Mazare, G.Voicu, R.Trusca  and D.Ionita. 

2011, UPB Sci. Bull. C 73 97. 

[17] D.Williams. 2001, Titanium for Medical 

Applications, ed D.M.Brunette, P. Tengvall, 

M.Textor and P.Thompson (Berlin and 

Heidelberg: Springer-Verlag) 13.  

[18] G.E.Aninwene, C.Yao and T.J.Webster. 2008, 

Int. J. Nanomedicine 3 257.

 

S.H. ABDULLAYEVA 
 

TITANIUM NANOSTRUCTURES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS 

 
Titanium and titanium alloys exhibit a unique combination of strength and biocompatibility, which enables their use in 

medical applications and accounts for their extensive use as implant materials in the last 50 years. Currently, a large amount of 

research is being carried out in order to determine the optimal surface topography for use in bioapplications, and thus the 

emphasis is on nanotechnology for biomedical applications. The present review article focuses on the specific nanotopography 

of titanium, i.e. titanium dioxide (TiO2) nanotubes, using a simple electrochemical anodisation method of the metallic substrate. 

One key advantage of using TiO2 nanotubes in cell interactions is based on the fact that TiO2 nanotube morphology is correlated 

with cell adhesion, spreading, growth and differentiation of mesenchymal stem cells, which were shown to be maximally 

induced on smaller diameter nanotubes (15 nm), but hindered on larger diameter (100 nm) tubes, leading to cell death and 

apoptosis. 

 

С. Г. АБДУЛЛАЕВА 
 

ТИТАНОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

 
Титан и титановые сплавы обладают уникальным сочетанием прочности и биосовместимости, что позволяет 

использовать их в медицинских целях и объясняет их широкое использование в качестве материалов для имплантатов 

за последние 50 лет. В настоящее время проводится большое количество исследований с целью определения 

оптимальной топографии поверхности для использования в биоприложениях, и поэтому акцент делается на 

нанотехнологии для биомедицинских приложений. Настоящая обзорная статья посвящена специфической 

нанотопографии титана, то есть нанотрубок диоксида титана (TiO2), с использованием простого метода 

электрохимического анодирования металлической подложки. Одно из ключевых преимуществ использования 

нанотрубок TiO2 во взаимодействии с клетками основано на том факте, что морфология нанотрубок TiO2 коррелирует 

с клеточной адгезией, распространением, ростом и дифференцировкой мезенхимальных стволовых клеток, которые, 

как было показано, максимально индуцируются на нанотрубках меньшего диаметра (15 нм). , но тормозится в 

пробирках большего диаметра (100 нм), что приводит к гибели клеток и апоптозу. 
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TiC nanohissəcikləri qamma şüalarla fərqli dozalarda şüalandırılmışdır. Nanohissəciklərin termik xassələri şüalanmadan 

öncə və sonra müqayisəli öyrənilmişdir. Qamma şüalanmadan öncə və sonra DSC (Differential Scanning Calorimetry) ana-

lizləri aparılmışdır. Titan karbid (TiC) nanohissəciklərinin oksidləşmə dərəcəsi temperaturun 300K<T<1300K intervalında 

öyrənilmişdir. Şüalanmadan sonra DSC əyrilərində qismən oksidləşmə müşahidə edilmişdir. 

 

Açar sözlər: nano TiC, qamma şüalanma, termik parametrlər 

PACS: 65.80.+n, 61.80.Hg, 67.80.Gb 

 

1. GİRİŞ 

 

Son zamanlar öz mükəmməl fiziki və kimyəvi 

xassələrinin kombinasiyası nəticəsində titan karbid 

(TiC) dünya tədqiqatçılarının diqqət mərkəzindədir [1-

5]. Titan karbid geniş qadağan olunmuş zolaq eninə 

(wide bandgap) malik olduğu üçün (politipdən asılı ola-

raq 2.4–3.3 eV) elektronikada mükəmməl tətbiq sa-

həsinə malikdir [6-9]. Əlavə olaraq, son zamanlar na-

noelektronikada yüksək fiziki və kimyəvi davamlılığa 

malik nano ölçülərdə TiC geniş araşdırılır [10-12]. Ya-

rımkeçirici kimi, nano ölçülərdə titan karbidin tətbiqi 

zamanı onun p və ya n tip aşqarlanması müasir za-

manda aktual məsələdir.  

İonlaşdırıcı şüalanma nanomaterialın elektrik, di-

elektrik və digər fiziki xassələrində kəskin dəyişikliklər 

yaradır [15-22]. Şüalanma zamanı materialın elektrik 

xassələrində baş verən dəyişikliklərlə yanaşı termik 

xassələrində mümkün dəyişikliyi öyrənmək məqsədilə 

istifadə olunan unikal üsullardan biri də DSC spektro-

skopiyasıdır [23-27]. Nanomateriallarda xüsusi səth sa-

həsinin (Specific Surface Area - SSA) böyük olması 

səthdə istilik daşınmasında, fiziki proseslərdə və xüsu-

sən də termofiziki proseslərdə kəskin fərqin yaranması-

na səbəb olur. Nano ölçülərdə TiC hissəciklərinin 

DTG, DSC və TGA spektrlərində temperatur və qam-

ma şüalanmanın təsiri ilə mümkün dəyişikliklər araşdı-

rılmışdır. Nanokristallik TiC hissəciklərinin termik pa-

rametirləri 300K<T<1300K temperatur intervalında 

qamma şüalanmadan öncə və sonra müqayisəli təhlil 

edilmişdir. 

 

2. TƏCRÜBƏ 

 

Hissəcik ölçüləri 40nm, xüsusi səth sahəsi (SSA) 

50 m2/q, nano halda sıxlığı 0.08q/sm3 (həqiqi sıxlıq 

4.93 q/sm3) və təmizliyi 99+% olan kubik modifika-

siyalı nanokristallik TiC hissəcikləri tədqiqat obyekti 

olaraq götürülüb (US2052). Tədqiqat, AMEA-nın Ra-

diasiya Problemləri İnstitutunun “Şüalanma mərkəzin-

də” 186.27 rad/san aktivliyə malik Co-60 mənbəsi ilə 

otaq temperaturunda şüalandırılmış nümunələr üzərin-

də aparılmışdır. Nümunələr 5Mrad, 15Mrad, 50Mrad 

və 150Mrad kimi müxtəlif dozalarda şüalandırılmışdır.  

Nanokristallik TiC hissəciklərinin termik para-

metrləri “Perkin Elmer” STA 6000 cihazında tədqiq 

edilmişdir. “Perkin Elmer” STA 6000 cihazında işçi 

oblast 16-1000°C,  termik işləmə sürəti qızma prosesin-

də 5°C/dəq və soyuma prosesində 20°C/dəq, Poly 

Science analizatoru və “digital temperature controller” 

soyuducu sistemidir. “Pyris Manger” proqram təmina-

tından istifadə olunaraq kinetik parametrlər təyin olun-

muşdur. Yanma məhsullarının sistemdən xaric edilməsi 

və kondensasiya prosesinin qarşısının alınması məqsə-

di ilə arqon təsirsiz qazından istifadə edilmiş və sistemə 

20 ml/dəq sürət ilə verilir. Standart 177,78 mg alümini-

um–oksid əsaslı pəndən istifadə olunmuşdur. Termocüt 

üzərində yerləşdirilmiş elektron qeydedici vasitəsi ilə 

nümunənin kütləsi 10-3 mq dəqiqliyi ilə təyin olunur və 

avtomatik rejimdə qeyd olunur. Proqram təminatı avto-

matlaşdırılmış qaydada nümunə ilə dolu pənin kütləsi 

ilə boş pənin kütlə fərqini təyin edir. Təyin olunmuş 

kütlə proqram təminatında yaddaşda saxlanılır. Termik 

spektrlərdə yaranan endo- və ekzotermik effektlərin pa-

rametrləri “Calculation” menyusundan istifadə olun-

maqla hesablanır. Təcrübələrdən alınmış və sonradan 

hesablanmış qiymətlərə uyğun alınan bütün nəticələr 

“OriginPro 9.0” proqramında qrafik olaraq təsvir edil-

mişdir. 

 

3. NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

 

Nanokristallik TiC hissəciklərinin qamma şüa-

lanmadan öncə və sonra aktivləşmə enerjisini Arenius 

yanaşması ilə qiymətləndirmək üçün ln k – 1000/T ası-

lılıqları şəkil 1-də verilmişdir. Qeyd edək ki, Arenius 

yanaşmasına əsasən qurulmuş ln k – 1000/T asılılıqla-

rında əyrilərin xətti hissəsinin 1000/T xətti ilə əmələ gə-

tirdiyi bucağın tangensi birbaşa aktivləşmə enerjisini 

ifadə edir. Nanokristallik TiC hissəciklərinin aktivləş-

mə enerjisi həm qızma, həm də soyuma proseslərində 

ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilmişdir. Şəkildən görün-

düyü kimi, qızma prosesndə aktivləşmə enerjisi əsasən 

bir real qiymətə malikdir (şəkil 1a). Temperaturun kiçik 

qiymətlərində (1000/T>3.1) müşahidə olunan kənara-

çıxmalar, hesab olunur ki, nanomaterial daxilində ad-

sorbsiya olunan olan əlavə su və ya digər qatışıqlarla 

əlaqəlidir. Bu isə öz təsdiqini soyuma prosesinin ln k – 

1000/T asılılıqlarında tapır (şəkil 1b). Belə ki, soyuma 
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zamanı aktivləşmə prosesini bir qiymətlə izah etmək 

mümkündür. Digər tərəfdən, şəkildən göründüyü kimi, 

qamma şüalanma nanokristallik TiC hissəciklərinin 

aktivləşmə enerjisinə demək olar ki, təsir etmir.

 

 
Şəkil 1. Nanokristallik TiC hissəciklərinin qamma şüalanmadan öncə (c.s.) və (5Mrad, 15Mrad, 50Mrad və 150Mrad)  

             sonra ln k – 1000/T asılılıqları (a – qızma prosesi, b – soyuma prosesi). 

 

 
Şəkil 2. Nanokristallik TiC hissəciklərinin qamma şüalanmadan öncə (c.s.) və sonra (5Mrad, 15Mrad, 50Mrad və  

            150Mrad) xüsusi istilik tutumunun temperatur asılılıqları (a qızdırılma prosesi, b soyuma prosesi). 
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TiC nanokristalları üçün xüsusi istilik tutumunun 

temperatur asılılıqları həm qızma, həm də soyuma pro-

sesləri üçün şəkil 2-də verilmişdir. Şəkildən göründüyü 

kimi, nisbətən yüksək temperaturlarda müəyyən qədər 

kənaraçıxmalar mövcuddur.  

Təcrübələr aparılan bütün temperatur oblastında 

xüsusi istilik tutumunun ədədi qiymətinin müsbət ol-

ması, endotermik proseslərə uyğundur. Soyuma prose-

sində xüsusi istilik tutumunun ədədi qiyməti qızma pro-

sesi ilə müqayisədə çox az dəyişir (şəkil 2b). Həm qız-

ma, həm də soyuma proseslərində, qamma şüalanmanın 

təsiri ilə xüsusi istilik tutumunun ədədi qiymətinin azal-

ması müşahidə olunur. Bu azalma maksimum dozada 

şüalanmada üç dəfəyə qədərdir. Bu isə onu deməyə əsas 

verir ki, nisbətən yüksək dozalarda qamma şüalanma 

bu materiallarda istilik daşınma proseslərinə birbaşa tə-

sir edir. İlkin yanaşmada hesab olunur ki, bu azalmaya 

qamma şüalanmanın təsiri ilə nanokristallik TiC hissə-

ciklərinin qismən oksidləşməsi səbəb olur. Azalmanın 

temperaturun nisbətən yüksək qiymətlərində daha kəs-

kin hal alması, oksidləşmə prosesinin temperaturun 

təsiri ilə sürətlənməsinin göstəricisidir. 

 

5. NƏTİCƏLƏR 

 

Qamma şüalanmadan öncə və sonra aparılan mü-

qayisəli analizlərdən məlum olmuşdur ki, ionlaşdırıcı 

şüalanmanın təsiri altında temperaturun təqribən 

1300K qiymətinə qədər nanokristallik TiC hissəcikləri 

davamlı fiziki xassəyə malikdir. Belə ki, qamma şüa-

lanma nanokristallik TiC hissəciklərinin aktivləşmə 

enerjisinə təsir etmədiyi aşkar olunmuşdur (aktivləşmə 

enerjisi tipik qiymətə yaxın qiymət alınmışdır). Xüsusi 

istilik tutumunun temperatur asılılıqlarından məlum ol-

muşdur ki, nanokristallik TiC hissəcikləri qamma şüa-

lanma və temperaturun təsiri ilə qismən oksidləşir. 

Məhz bunun nəticəsidir ki,  nanokristallik TiC hissəcik-

lərinin xüsusi istilik tutumunun ədədi qiyməti tempe-

raturun maksimum qiymətində təqribən üç dəfəyə qə-

dər azalır.  

_____________________________ 
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Raisa R. Hakhiyeva 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAMMA RADIATION ON THE THERMAL PROPERTIES 

OF TiC NANOPARTICLES 

 
TiC nanoparticles were irradiated with different doses of gamma rays. The thermal properties of nanoparticles were 

compared before and after irradiation. DSC (Differential Scanning Calorimetry) analyses were performed before and after 

gamma irradiation. The oxidation degree of titanium carbide (TiC) nanoparticles was investigated in the temperature range of 

300K<T<1300K. Partial oxidation was observed in the DSC curves after irradiation.  

 

Раиса Р. Гахыева 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

НАНОЧАСТИЦ TiC 

 
Наночастицы TiC облучали различными дозами гамма-лучей. Сравнивались тепловые свойства наночастиц до и 

после облучения. Анализы ДСК (дифференциальной сканирующей калориметрии) проводили до и после гамма-облу-

чения. Исследована степень окисления наночастиц карбида титана (TiC) в интервале температур 300K<T<1300K. На 

кривых ДСК после облучения наблюдалось частичное окисление. 
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TlCoSe2 BİRLƏŞMƏSİNİN MAQNİT FAZA KEÇİDİNİN BÖLGƏSİNDƏ  

ELEKTRİK XASSƏLƏRİ  
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TlCoSe2 birləşməsi təmiz Tl, Co və Se  elementlərindən birbaşa sintez yolu ilə alınmışdır. Alınmış birləşmənin elektrik 

keçiriciliyi və termo-ehq 77-400K temperatur intervalında tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu nümunənin antiferro-

maqnit TN=85K və ferromaqnit TC=150K temperaturlarında faza keçidlərində elektrik keçiriciliyi və termo-ehq-də anomaliya 

müşahidə olunur. Bu laylararası antiferromaqnit düzülüşlü və sonra layın daxilindəki ferrimaqnit düzülüşlü spinlərin dağılması 

ilə izah olunur. 

 

Açar sözləri:  maqnit faza keçidi, keçiricilik, termoelektrik hərəkət qüvvəsi 

PACS: 75.50.2y, 71.20.Be, 71.15.Mb 

 

GİRİŞ 

 

Uzun illərdir ki, X=S, Se, Te olan TlCoX2 birləş-

mələri aşağı ölçülü maqnit xassəli maraqlı tədqiqat ob-

yektləri kimi müxtəlif elmi mərkəzlərdə öyrənilir. Bu 

materiallara olan maraq isə ilk növbədə onların anizo-

trop yarımmetal olaraq laylı maqnit xassəsinə malik ol-

malarıdır [1, 2]. Göstərilən birləşmələrin digər maraqlı 

xüsusiyyətlərindən biri də onlarda temperaturdan asılı 

olaraq baş verən ferrimaqnit faza keçidinin (FİM) ol-

masıdır. Göstərilən birləşmələrin digər maraqlı xüsu-

siyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu maddələrdə 

strukturdan asılı olaraq ≈90 K-də antiferromaqnit 

(AFM) faza keçidi müşahidə olunur. Bununla belə, 

sonrakı neytron tədqiqat nəticələri göstərdi ki, bu, sıfır 

spin momenti olan kollinear olmayan spiral düzlüşlü 

maqnetikdir və ferromaqnit Co atomları ab müstəvisin-

də yerləşir, qonşu Co təbəqələrinin maqnit spinləri isə 

bir-birinə əks düzülüşdə təxminən 121°-də fırlanır [3, 

4]. 

 

TlCoSe2 KRİSTALLARININ GÖYƏRDİLMƏSİ  

VƏ RENTGEN DİFRAKSİYASININ TƏDQİQİ    

 

     TlCoSe2 nümunələrinin alınması üçün aşağıdakı 

elementlər təmizliyi 99,999% olan tallium (Tl), təmiz-

liyi 99,9% olan metal kobalt (Co) və təmizliyi 99. 

9999% selen (Se) götürülür. TlCoSe2 birləşməsi üçün 

ümumi çəki 5 qram idi. Sintez 10-3 Pa-a qədər vakuum-

lanmış kvars ampulalarında bərk fazalı reaksiyalar üsu-

lu ilə aparılmışdır. Selenium buxarının təzyiqinin kəs-

kin artması səbəbindən qızdırma zamanı ampulaların 

partlatmasının qarşısını almaq məqsədilə temperatur 2-

3 gün ərzində tədricən 873K-ə qaldırıldı, bir gün sax-

lanıldı, sonra artım yavaş-yavaş davam etdirilərək 1173 

K temperaturuna çatdırılır. Bərk faza reaksiyasının tam 

olması üçün ampula bu temperaturda 7-10 gün saxla-

nılır, sonra 2-3 gün ərzində 873K-ə qədər soyudulur və 

soba söndürülür. Nümunələr üyüdüldükdən sonra am-

pulaya yerləşdirilir və 10-3 Pa təzyiqdə  vakuum edi-

lərək yuxarıda göstərilən sintez rejimdə təkrar olunur. 

Nümunələri eyni cinsli etmək üçün iki sıra tavlama 

tələb olunurdu [1, 5, 6]. TlCoSe2-nin rentgen şüalarının 

difraksiya  analizi də otaq temperaturunda  DRON-3M 

difraktometrində (CuKα-şüalanması, Ni filtri, dalğa 

uzunluğu λ=0,15418nm, rejim 35 kV, 10 mA) apa-

rılmışdır. Tədqiqatın bucaq həlli ~0,01° idi. Difraksiya 

nümunələri davamlı olaraq qeydə alınmış və difraksiya 

bucaqları intensivliyin maksimum ölçülməsi üsulu ilə 

müəyyən edilmişdir. TlCoSe2 nümunələrinin aşağı, or-

ta və yuxarı hissələrinin difraksiya nümunələri eyni idi. 

TlCoSe2 kristallı laylı triqonal sinqoniyanın qəfəs 

sabitləri: a=3,746Å, c=22,770Å, c/a ≈ 6,08.  

 

 
 

Şəkil 1. Maqnit quruluşu [3]. 

 

Bu sistemlərdə TlMe2X2 və TlMeX2 ümumi for-

muluna malik birləşmələrin maqnit və struktur xassə-

ləri öyrənilmişdir. Burada Me atomları ikiölçülü kvad-

rat qəfəsdə oturan 3d-keçid metallarıdır (Me=Cr, Fe, 

Co, Ni, Mn və Cu) (şək. 1). Bu sistemlər tərəfindən qə-

bul edilən kristal quruluşu laylı tetraqonal tiplidir.  Bu 
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struktur tipinə aid çoxlu birləşmə mövcuddur və onların 

struktur xüsusiyyətləri, 2, 3 elektron quruluşu və maq-

nitliyi bir neçə halda tədqiq edilmişdir. 

 

TlCoSe2 BİRLƏŞMƏLƏRİNİN ELEKTRİK VƏ 

TERMOELEKTRİK XASSƏLƏRİ 

 

TlCoSe2-nin elektrik keçiriciliyi (Ϭ) və termo-

EHQ əmsalı (S) dörd zondlu kompensasiya üsulu ilə 

77÷400K temperatur intervalında 3% dəqiqliklə öyrə-

nilmişdir. Tədqiqatlar temperaturun dəyişmə sürəti 

0,2K/dəq olmaqla kvazistatik rejimdə aparılmışdır. 

Ölçmələr zamanı nümunələr azot kriostatının içərisində 

olub və temperatur ölçüsü kimi mis-konstantan termo-

cütdən istifadə edilib, onun qovşağı daimi olaraq nümu-

nənin yaxınlığındakı kristal tutucuya bərkidilib. Ter-

mocütün istinad qovşağı əriyən buzun temperaturunda 

sabitləşdirilmişdir. 

 

 
Şəkil 2. Xüsusi elektrik müqavimətinin temperatur asılılığı. 

 

 

 
Şəkil 3.Xüsusi keçiriciliyin temperatur asılılığı. 
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Şəkil 4. Termo-EHQ-in temperatur asılılığı. 

 

Elektrik ölçmələri üçün TlCoSe2 kristalları narın 

ovularaq P=1,6x103kg/sm2 təzyiq altında ölçüləri 

12,5x5,0xd mm3 (d-narın ovulmuş maddənin miqda-

rından asılıdır) olan presformada preslənmişfir. Pres-

lənmiş numunələr 9.76x4.81x2.39 mm3 ölçülü parale-

lepiped şəklində idi. Preslənmiş nümunələr daha sonra 

450K temperaturda tavlanmışdır. Omik kontaktlar mi-

sin elektrolitik çökməsi ilə yaradılmış, 77 və 400 K-də 

VAX  xüsusiyyətlərini ölçməklə yoxlanılmışdır [5, 6]. 

Şəkil 2-4 xüsusi elektrik müqavimətinin ρ(T), 

xüsusi elektrik keçiciriliyinin Ϭ(T) və termo-EHQ 

əmsalının S(T), ferrimaqnit TlCoSe2-nin temperaturdan 

asılılıqlarını 77÷400K temperatur bölgəsində göstərilir. 

Göründüyü kimi, xüsusi müqavimətin ρ(T) və elektrik 

keçiriciliyinin Ϭ(T) temperaturdan asılılıqları metallik 

xarakterlidir (şəkil 2 və 3).  ρ(T) asılılığında 85K və 

150K temperaturlarında anomaliyalar müşahidə olıu-

nur. Bu anomaliyalar maqnit faza keçidlərində, yəni 

TN=85K-dən yuxarıda laylar arasındakı antiferromaqnit 

əlaqə pozulur və TC=150K-dən yuxarıda isə layların da-

xilində ferromaqnit qarşılıqlı əlaqə pozulur. Ferromaq-

nit qarşılıqlı əlaqınin dağılma enerjisini tapmaq üçün 

aktivləşmə enerjisinin tapılma düsturundan istifadə 

edilmişdir. 

Verilən əyrilərin mahiyyətini açmaq üçün [7]-ci 

ədəbiyyatda göstərilən ifadədən istifadə etmək daha 

əlverişli sayılmışdır. Bu ifadə belədir: 
 

∆Ea =  
2kB

0.43
 |{∆ lg(σ) /∆(1000/T}|.       (1) 

 

Verilən ifadədə ∆Ea , eV - aktivləşmə enerjisi;  

kB= 0.87x10-4 eV/K, kB – Bolsman əmsalı; T, K - Kelvin 

şkalası ilə temperatur; Ϭ - Ω sm – nümunənin elektrik-

keçiriciliyidir. lg(Ϭ) asılılığından asanlıqla müxtəlif 

temperaturlar üçün aktivləşmə enerjisini də hesabla-

maq mümkündür. 

Elektrik keçiriciliyinin temperatur Ϭ(T) asılılığın-

dan istifadə edətək ferromaqnit faza keçidindən əvvəl 

və sonra TlCoSe2 birləşməsinin aktivləşmə enerjisi 

hesablanmışdır: I - temperatur bölgəsi 90÷140K – spin-

lərin ferrimaqnit düzülüşlü vəziyyət; ∆Еа=0,005 eV və 

II - temperatur bölgəsi 150÷300K - paramaqnit bölgəsi; 

∆Еа=0,014 eV. 0,009 eV-lik bu enerjilər arasındakı fərq 

(faza keçidindən əvvəl və sonra) ferrimaqnit düzülüşlü 

spinlərin səpələnmə  enerjisini göstərir. 

Şəkil 4-də termo-EHQ-nin S(T) temperatur asılı-

lığı verilmişdir. Göründüyü kimi, temperatur artdıqca 

termo-EHQ-nin mütləq qiyməti xətti artır və termo-

EHQ-nin müsbət işarəsi tədqiq olunan TlCoSe2 birləş-

məsinin bütün tədqiq olunan temperatur bölgəsində p - 

tipli keçiriciliyə malik olduğunu göstərir. Bu şəkildə 

termo-EHQ-nin kiçik olmasına baxmayaraq 85K-də və 

150K-də ferromaqnit faza keçidi aşağı ölçülü maqne-

tiklərə məxsus geniş temperatur bölgəsində özünü gös-

tərir.  

100K temperaturda xüsusi müqavimət ρ=0,0246 

Ω sm, 300K-da isə ρ=0,0448 Ω sm-dir. Bütün tem-

peratur diapazonunda termo-EHQ p-tipi idi (şəkil 4) 

 

NƏTİCƏ  

 

Göstərilmişdir ki, TlCoSе2 üçün 100K tempera-

turda  müqavimət ρ=0,0246 Ω sm, 300K-da isə müvafiq 

olaraq ρ=0.0448 Ω sm-dir. Bütün temperatur diapazo-

nunda TlCoSe2 (TC’=150K) p-tipli keçiriciliyə malik-

dir. 

Preslənmiş TlCoSе2 üçün spinlərin dağıdılması-

nın enerjisi 0.009eV hesablanmışdır, bu 150K-dən yu-

xarıda baş verir. 
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Müəyyən edilmişdir ki, bu nümunənin  antiferro-

maqnit TN= 85 K və ferromaqnit TC=150K temperatur-

larında faza keçidlərində elektrik keçiriciliyi və termo-

EHQ-də anomaliya müşahidə olunur. Bu, laylar arası 

antiferromaqnit düzülüşlü və sonra layın daxilindəki 

ferromaqnit düzülüşlü spinlərin dağılmasi ilə izah 

olunur. 

___________________________________ 
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A.I. Jabbarov 

 

ELECTRICAL PROPERTIES IN THE REGION OF MAGNETIC PHASE TRANSITION  

OF TlCoSe2 COMPOUND 

 
TlCoSe2 compound was obtained by direct synthesis from pure Tl, Co and Se elements. The electrical conductivity and 

thermo-emf coefficient of the obtained compound were studied in the temperature range of 77-400K. It was determined that at 

antiferromagnetic TN=85K and ferromagnetic TC=150K temperatures of this sample, there is an anomaly in electrical 

conductivity and thermo-emf coefficient  in phase transitions. This is explained by the scattering of spins with interlayer 

antiferromagnetic alignment and then ferromagnetic alignment within the layer.  

 

А.И. Джаббаров  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ОБЛАСТИ МАГНИТНОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

СОЕДИНЕНИЯ TlCoSe2 
 

Соединение TlCoSe2 получено прямым синтезом из чистых элементов Tl, Co и Se. Электропроводность и термо-

ЭДС полученного соединения исследовали в интервале температур 77-400К. Установлено, что при антиферро-

магнитной TN=85K и ферромагнитной TC=150K температурах этого образца наблюдается аномалия электропро-

водности и коэффициента термо-ЭДС в фазовых переходах. Это объясняется рассеянием спинов с межслоевой анти-

ферромагнитной ориентацией, а затем с ферромагнитной ориентацией внутри слоя. 
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PAYIZ YARPAQLARINDAN ALINMIŞ ANTOSİANİNLƏR İLƏ İPƏYİN  

BOYANMASININ OPTİMALLIĞI 
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Təqdim edilən tədqiqat işində təbii boyaq maddəsi kimi sarağan (Cotinius coggygria) bitkisinin payız yarpaqlarından 

alınan bioekstarktlardakı antosianinlər üçün optimal şərait pH=2.65, t=75 dəqiqə, T=55-60°C, A(λ=520)=0.2090 müəyyən edil-

miş və əldə olunan bioekstraktdan tut ipəkqurdu baramasının ipək liflərinin boyanmasında istifadə edilmişdir. Müxtəlif konsen-

trasiyalı fiksəedici duz məhlullarından 2%-li məhlulların fiksəedici xassəsi və müxtəlif mühitlərə qarşı dayanıqlığı daha yüksək 

olmuşdur.  

 

Açar sözlər: antosianin, təbii boyaq, ipək lif, payız yarpağı, fiksasiya 

PACS: 82.35.Pq, 87.15.rp, 81.05.Lg 

 

1. GİRİŞ 

 

Hal-hazırda qida və yüngül sənayedə antosianin-

lər kimi bioaktiv birləşmələrlə zəngin, antikanserogen, 

antibakterial, antifunqal, antiinflamator və antioksidant 

fəaliyyət göstərən bitki bioekstraktlarına və təbii boyaq 

maddələrinə tələbat getdikcə artmaq üzrədir [1-3]. Eko-

sistemə və bitkilərə zərər vurmadan bu cür təbii bioeks-

traktların əldə olunması və tətbiqi dövrümüzün aktual 

məsələ və tələblərindəndir. Bu tələbatları ödəmək üçün 

iqtisadi və ekoloji cəhətdən daha səmərəli üsullar işlə-

nib hazırlanmaqdadır. İpək, yun, pambıq kimi təbii zü-

lal mənşəli materialların istehlakının insan yaşamında 

xüsusi rolu vardır. Bu cür liflərin süni boyalarla boyan-

ması onların gigiyenik və ekoloji təmizlik keyfiyyətini 

aşağı salır [4]. Bu baxımdan, bu cür təbii liflərin keyfiy-

yətini qoruyub saxlamaq, həm də onları təbii boyaq 

maddələri ilə modifikasiya etməklə bir çox üstün key-

fiyyətli təbii materiallar əldə etmək daha aktual məsə-

lədir. 

 
Şəkil 1. Antosianinlərin ümumi quruluşu. 

Antosianinlər ümumu quruluşu aqlikon və qlüko-

zid olan iki hissədən ibarət polifenollardır (şəkil 1).  

Antosianinlər mühit pH-dan və metal duzlarından 

asılı olaraq rəng dəyişmələrinə səbəb olurlar. Ona görə 

də, antosianinlərlə zəngin bioekstraktlar nəinki qida 

əlavə edicisi kimi [5], həm də təbii liflərin, o cümlədən 

ipəyin boyanmasında da xüsusi yer tutur [6]. Dünya fi-

to- və biokimyaçı tədqiqatçılar tərəfindən antosianin-

lərlə zəngin bioekstrakların alınmasının müxtəlif üsul-

ları göstərilmişdir [7].  

Bu məqsədlə ekosistemə zərər vurmadan vegeta-

siya dövrünü başa vurmuş, antosianinlərlə zəngin Sara-

ğan payız yarpaqlarından təbii boyaq maddələri – anto-

sianinlərin mənbəyi kimi istifadə edilib. Antosianinlər-

lə zəngin boyaq maddələri ilə boyanmış ipək material-

lar gigiyenik və ultrabənövşəyi şüalardan qoruma baxı-

mından əvəzedilməz materiallar hesab edilə bilər [8, 9]. 

Həmin boyanmış ipək liflərin müxtəlif konsentrasiyalı 

duzlarda fiksasiyası fenoloji göstəriciləri nəzərdən ke-

çirilmiş, təhlil edilmiş və müxtəlif mühitlərə davam-

lılığı öyrənilmişdir.  

 

2. MATERİAL VƏ METODLAR 

 

Xam material kimi AMEA-nın Şəki Regional 

Elmi Mərkəzinin “İpəkçilik” şöbəsində yetişdilmiş 

ŞZEM-4 tut ipəkqurdu cinsinin baramalarından, bioek-

strakt əldə etmək üçün isə Azərbaycanın şimal-qərb re-

gionunun Şəki rayonu ərazisində yetişən sarağan bitki-

sinin sarağan (Cotinius coggygria) payız yarpaqların-

dan istifadə edilmişdir. Təcrübələr üçün kimyəvi və fik-

sasiya edici maddələr olaraq HOOC-CH2-CCOOH-

CH2COOH, 96%-li C2H5OH, FeSO4·7H2O, 

KAl(SO4)2*12H2O, CuSO4·5H2O tətbiq edilmişdir.  

 

3. TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

Ekstrakt əldə etmək üçün tünd qırmızı Sarağan 

payız yarpaqlarının otaq şəraitində qurudulmuş və üyü-

dülmüş yarpaqlarından, 70% etanol və Citric turşusu-

nun kristallarından istifadə edilmişdir. Ölçmələr isə 

S220-KIT SevenCompact pH/ion meter (Mettler 

Toledo) və Shimadzu UV-vs 2700-də aparılmışdır. 5 qr 

nümunələr yerləşdirilmiş kimyəvi stəkanların birinin 

mailto:vefaatayeva81@gmail.com
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üzərinə 2%-li 50 ml Citric turşusu məhlulu və 50 ml 

70% etanol (EtSitric həcmi nisbət 1:1) məhlulu ikin-

cinin üzərinə isə 100 ml 2%-li Sitrik turşusu məhlulu, 

digərinin üzərinə isə 100 ml distillə su əlavə edib 55-

60°C temperaturda dəmləmə üsulu ilə bioekstraktlar 

alınmışdır (şəkil 2) [7]. 

 

 
 

Şəkil 2. Ektraedicilərdən asılı olaraq alınmış ekstraktlar. 

 

2 saat müddətində ekstraedicilərdən asılı olaraq 

ekstraksiya müddəti və bioekstraktlarda antosianinlərin 

intensivliyi müqayisəli şəkildə izlənilmişdir. Hər 10 də-

qiqədən bir bioextraktlardan nümunə götürülərək ölç-

mələr aparılmışdır. 520 nm dalğa uzunluğunda olan pik 

nöqtələr qeyd edilərək  zamandan asılılıq qrafikləri 

qurulmuşdur (şəkil 3).  

0.02 M Na2CO3 məhlulunda 30 dəq. müddətində 

2 dəfə qaynadılmaqla serindən təmizlənmiş 4,5 q ipək 

fibroin 100 ml məhlulda 60-65°C temperaturda 

140dəq. müddətində antosianinlərin adsorbsiyası pro-

sesi aparılmışdır. Boyanmış ipək, bərabər olmaqla 9 

yerə bölünərək 1, 2 və 3% metal duzlarına 

(FeSO4*7H2O, KAl(SO4)2*12H2O, CuSO4*5H2O) Salı-

naraq 30 dəqiqə saxlanılmaqla fiksasiya edilmişdir. 

 

 
Şəkil 3. - distillə suda, - 2%-li Citric turşusu məhlulunda    

            və  -2%-li Citric turşusu: 70%-li etanolda (1:1)  

            ekstraksiya olunan BE- lardakı antosianinlərin  

            çıxımının zamandan asılılığı. 

 

4. NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

 

 
Şəkil 4. Boyanmış ipəyin müxtəlif konsentrasiyalı  

            duzlarda fiksasiyasından alınan rəng çalarları. 

 

2%-li Sitrik turşusu, distillə su extraedicilərinə nə-

zərən EtSitrik ekstraedicisində antosianinlərin absorb-

siyası həm zaman, həm də çıxım baxımından daha üs-

tünlük təşkil edib (şəkil 3). Belə ki, EtCitric məhlulun-

da t=75 dəq., A(abs)=0.2090; 2%-li sitrik məhlulnda 

t=90 dəq., A(abs)=0.2015; Distillə edilmiş suda 

t=130dəq, A(abs)=0.1962 müəyyən edilmişdir. Nəticə-

lərə əsasən payız yarpaqlarında antosianinlərin ekstrak-

siyası üçün ən optimal ekstraedici maddə EtCitric məh-

lulu (1:1), ən optimal zaman isə 55-60°C temperaturda 

75 dəqiqə və pH-2.65 müəyyən edildi. Yəni, bu para-

metrlərlə EtSitrik məhlulunda antosianinlərin çıxımı 

digər ekstraedicilərə nəzərən daha yüksəkdir. Əldə olu-

nan nəticələr cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

İpəyi boyamaq məqsədi ilə EtSitrik ekstraedici-

sində alınmış eyni konsentrasiyalı boyaq məhlulundan 

istifadə edilmişdir. Bunun üçün 4,5 q ipək 100 ml bo-

yaq məhluluna salınaraq 2 saat ərzində 60-65°C modi-

fikasiya edilmişdir. Otaq şəraitində qurudulmuş, sonra 

axar suda yuyularaq yenidən qurudulmuş və tərəzidə 

çəkilmişdir. Modifikasiyadan sonra boyanmış ipəyin 

kütləsi 4.59q təşkil etmişdir. Buradan da məlum olur ki, 

1q ipək lif təxminən özünə 0.0196q boyaq maddəsi ad-

sorbsiya etmişdir. Boyanmış ipək 0.5 q olmaqla 9 yerə 

bölünərək 1, 2, 3% metal duzlarına (FeSO4*7H2O,  

KAl(SO4)2*12H2O, CuSO4*5H2O) salınmış, 1 saat 

saxlanılmaqla bərkidilmişdir. Fenoloji təhlildən sonra 

müəyyən edilmişdir ki, 2%-li FeSO4*7H2O, 2%-li 

CuSO4*5H2O və 2%-li KAl(SO4)2*12H2O məhlullar-

da bərkidilmiş ipəklər digər konsentrasiyalı məhlullara 

nəzərən daha tünd rəng göstərmişlər (şəkil 4).  Eyni 

zamanda 2%-li duz məhlulları ilə fiksasiya edilmiş 

rəngli ipəklər digərləri ilə müqayisədə yuyulmaya, 

işığa, istiyə, 96% etil spirtinə (C2H5OH) və 70%-li ase-

tat turşusuna (CH3COOH) qarşı daha davamlılıq gös-

tərmişlər. 
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                                                                                                Cədvəl 1.  

Ekstraedicilərdən asılı olaraq biofiziki göstəricilər. 

 

Extraedici 

məhlullar 

pH-

başlanğıc 
pH-son 

Zaman 

(dəq.) 

λ=520 nm-də 

absorbsiya 

EtSitrik 2.65 3.42 75 0.2090 

2% sitrik 

məhlulu 
2.53 2.78 90 0.2015 

Distillə su 7.02 4.51 130 0.1962 

 

               NƏTİCƏ 

 

Payız yarpaqlarında antosianinlərin ekstraksiyası 

üçün ən optimal ekstraedici maddə EtSitrik məhlulu, ən 

optimal zaman isə 50-60°C temperaturda 75 dəqiqə və 

ekstraktın mühiti pH=2.65 müəyyən edildi. 1 q ipək 

liflə təxmini 0.0196 q boyaq maddəsi arasında  modifi-

kasiya prosesi getmişdir. 2%-li FeSO4*7H2O, 2%-li 

CuSO4*5H2O və 2%-li KAl(SO4)2*12H2O məhlullarda 

fiksasiya edilmiş ipək liflər digər konsentrasiyalı məh-

lullara nəzərən daha tünd rəng çalarları göstərmişlər. 

Həmçinin, 2%-li FeSO4*7H2O, 2%-li CuSO4*5H2O və 

2%-li KAl(SO4)2*12H2O məhlullarda fiksasiya edilmiş 

ipək liflər digərlərilə müqayisədə yuyulmaya, işığa, 

istiliyə, 96%-li spirt və 70%-li sirkə turşusuna qarşı da-

ha dayanıqlıdırlar. 
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V. Atayeva  
 

OPTIMALITY OF DYEING THE SILK WITH ANTHOCYANINS WHICH ARE  

OBTAINED FROM AUTUMN LEAVES 
 

In the presented research, the optimal conditions for anthocyanins in the bioextracts obtained from the autumn leaves of 

the smoke tree (Cotinius coggygria) as a natural dye was determined and obtained at pH=2.65, t=75 minutes, T=55-60°C, 

A(λ=520)=0.2090 bioextract was used in dyeing silk fibers of the mulberry silkworm cocoon.  The fixing property of 2% salty 

solution and resistance to different conditions among different concentrations of fixing salty solution has been higher. 

 

В. Атаева 
 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ ШЕЛКА АНТОЦИАНИНАМИ,  

ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ 
 

В представленном исследовании определены оптимальные условия содержания антоцианинов в биоэкстрактах, 

полученных из осенних листьев дерева Скумпия кожевенная (Cotinius coggygria) в качестве природного красителя, и 

получены при рН=2,65; t=75 мин.; T=55-60°C; A(λ=520)=0.2090. Полученный биоэкстракт использовали при окраши-

вании шелковых волокон кокона тутового шелкопряда. Фиксирующие свойства 2%-го солевого раствора и устой-

чивость к различным условиям среди различных концентраций фиксирующего солевого раствора были выше. 
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İ.İ. Abbasov 

 

ZnSe:Cr+ və ZnSe:Fe+-  KRİSTALLARINDA AŞKAR -DEFEKTLƏ BAĞLI LÜMİNESSENSİYASININ 
QIRMIZI VƏ YAXIN İNFRAQIRMIZI DALĞA UZUNLUĞU DİAPAZONUNDA ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
Bu işdə ZnSe:Cr+ və ZnSe:Fe+ kristalları üçün qırmızı və yaxın infraqırmızı diapazonlarda aşkar-defektlə bağlı lümines-

sensiya  tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, 0,7-1 mkm spektral diapazonda emissiya xətləri əmələ gətirən şüalanma re-
kombinasiya mexanizmi Fe2+ və Cr2+ şəklində kompleks aşkara  daxil olan dəmir və xrom atomlarının mərkəzdaxili şüalanma 
keçidləri ilə bağlıdır. 
 

M.A. Musayev, N.N. Haşımova 
 

MAYELƏRİN QEYRİ-STASİONAR TEMPERATUR SAHƏSİNDƏ ÖZLÜLÜYÜ 
 

Bu işdə qeyri-stasionar sahəsində, yəni giriş və çıxış məlumatları əsasında birbaşa texnoloji əməliyyatların icrası prose-
sində dinamik özlülüyün dəyişmə qanunu əldə edilmişdir. Qeyri-stasionar və stasionar sahə ilə özlülük arasında əlaqə quran 
düstur da təyin edilmişdir. 
 

A.X. Kərimova 
 

ALÜMİNİUM OKSİD QƏLİBLƏRİNİN ALINMASI VƏ MƏSAMƏLƏR DAXİLİNDƏ Ni 
NANOTELLƏRİNİN SİNTEZİ 

 
Bu məqalədə Anodda oksidləşdirilmiş alüminiumun (AOA) müxtəlif metal nanostrukturların formalaşmasında qəlib kimi 

təsvir etmək və bu sahədə əldə etdiyimiz təcrübə nəticələrini təqdim etməkdir. AOA-da həm alüminiumun anodda oksidləş-
məsi, həm də Ni metalının məsamələr daxilinə elektrokimyəvi çökdürülmə proseslərinin əsas mexanizmi təsvir edilmişdir. 
Həmçinin oksidləşmə parametrlərinin AOA strukturuna təsiri də müzakirə edilmişdir.  
 

K.Ş. Qəhrəmanov, S.Ş. Qəhrəmanov, N.A. Abdullayev, X.V.Əliguliyeva, Z.İ. Bədəlova, 
H.V.Orucova, А.А. Bədəlov 

 

𝐀𝐀𝟐𝟐
𝐕𝐕𝐁𝐁𝟑𝟑𝐕𝐕𝐕𝐕 KRİSTALLARINDA NANOFRAQMENTLƏRİN YARANMASI MEXANİZMİ 

 
A2
VB3VI<aşqar> sistemlərində özünü-təşkil edən nanoobyektlərin sıralanma dərəcəsinin yaxşılaşdırılması yolları müzakirə 

olunur. Göstərilir ki, kristal böyüməsi zamanı diffuziya interkalasiyası nəticəsində şaquli istiqamətli kristallaşma üsullarını 
atomların (Cu, Ni, Zn, In, Se,) təbəqələrarası və defekt boşluqlarına əlavə miqrasiyası ilə birləşdirmək mümkündür. Göründüyü 
kimi, kvintetlər arasında gərginliyin relaksasiyası kütlə ötürülməsi ilə elastik və plastik deformasiya mexanizmləri və vint dis-
lokasiyalarının ortaya çıxması ilə baş verir, ki bu da büzməli-qofre submikrostrukturların təbiətinə və nanoadaların paylanma 
sıxlığına təsir edir. Nanoadalar və büzməli-qofre formasiyalar mövcudluğu -2D və -3D miqyasında AFM (AGM) şəkilləri ilə 
sübut edilir.                                                                                                                                                                                                                  
 

İ.Ə. Məmmədova 
 

𝐀𝐀𝐕𝐕𝐕𝐕𝐁𝐁𝟐𝟐𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐂𝐂𝟒𝟒𝐕𝐕𝐕𝐕 QRUP BİRLƏŞMƏLƏRDƏ RAMAN AKTİV MODLARIN 
BƏZİ QANUNAUYĞUNLUQLARI 

     
Qəfəs dinamikasının təcrübi və nəzəri tədqiqatlarının nəticələri, eləcə də ədəbiyyatdan məlum olan nəticələr  əsasında 

AIIB2IIIC4VI qrup birləşmələrdə Raman aktiv modların tezliklərinin atom kütlələrindən asılılıq qanunauyğunluqları müəyyən 
edilmişdir.  
 

Vəli A. Hüseynov,  Rəsmiyyə E. Qasımova, Rania Rouqqani Merzouki 
 

AŞAĞI ENERJİLİ NEYTRİNOLARIN MONOKRİSTALLARDAN KEÇƏN SÜRƏTLƏNDİRİLMİŞ 
ELEKTRON DƏSTƏSİNDƏN SƏPİLMƏSİ 

 
Biz elektrozəif qarşılıqlı təsirin Vaynberq-Salam nəzəriyyəsi çərçivəsində aşağı enerjili neytrinoların güclü daxili elek-

trostatik sahəyə malik olan monokristallardan keçən sürətləndirilmiş elektron dəstəsindən səpilməsini tədqiq edirik. Biz səpilən 
sürətləndirilmiş elektronun impulsunun üçüncü komponentinin orta qiymətinə dair hesablamalarımızın nəticələrini təqdim edi-
rik. Bu nəticələr monokristallar daxilində mövcud olan elektrostatik sahənin qiymətini təyin edərkən və aşağı enerjili neytrino-
ları detektə edərkən tətbiq oluna bilər. 
 
 

H.M. Məmmədov, H.A. Şirinova, M.R. Həsənova, S.Q. Nuriyeva, A.H. Kərimova 
 

AMORF SILISIUM ƏSASLI NANOKOMPOZITIN SOYUTMA ŞƏRAITINDƏN ASILILIĞI 
 

Yüksək məhsuldar nanokompozitlərin əldə edilməsində həlledici amil onların optimal struktur xassələrini təmin edən 
texnoloji şəraitin müəyyən edilməsidir. Nanokompozitin funksional xüsusiyyətlərini, onun tərkibini saxlamaq və yalnız istehsal 
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zamanı tətbiq olunan texnoloji parametrləri dəyişdirməklə manipulyasiya etmək mümkündür. Bu tədqiqat işində amorf nano-
silisium və polipropilen əsaslı nanokompozitin strukturuna və xassələrinə kristallaşmanın temperatur-zaman rejiminin təsiri 
tədqiq edilmişdir. Polimer nanokompozitin strukturunun XRD (Rigaku Mini Flex 600spowder diffractometer) analizi göstərir 
ki, soyutma sürətinin azalması ilə polimer matrisin morfologiyasında daha nizamlı struktur formalaşır. Bundan əlavə, müəyyən 
edilmişdir ki, nanokompozitin fotolüminesans spektrinin (spektrofluorometer Varian Cary Eclips) intensivliyi soyutma sürə-
tinin azalması ilə artır. Bu, fazaların nisbətən böyük kontakt sahəsi ilə əlaqəli olaraq izah olunur ki, soyutma müddəti daha 
uzun olduqda daha nizamlı struktur formalaşır və bu da, öz növbəsində, nanokompozitin lüminesans spektrinin daha yüksək 
intensivliyinə gətirib çıxarır. 

 
Şakir M. Nağıyev, Şövqiyyə Ə. Əmirova 

 

KOORDİNATDAN ASILI KÜTLƏLİ XƏTTİ HARMONİK OSSİLYATOR MODELİ  
XARİCİ BİRCİNS SAHƏDƏ PARABOLİK ÇUXUR OLAN HAL 

 
Xarici bircins sahədə koordinatdan asılı kütləli xətti harmonik ossilyatorun dəqiq həll olunan modeli qurulmuşdur. Qar-

şılıqlı təsir ponensialı sonsuz dərin parabolik çuxurdur. Göstərilmişdir ki, sistem diskret enerji spektrinə malikdir, həm də enerji 
səviyyələrinin sayı sonludur və qüvvənin modulundan və işarəsindən asılıdlr. Dalğa funksiyaları Lager çoxhədliləlirlə ifadə 
olunur.  

 
K.S. Eyyubova 

 

QAZ TURBİN TEXNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK İSTİLİK 
TƏCHİZATI MƏNBƏYİNDƏ ENERJİ QƏNAƏTİ 

 
Məqalədə enerji ehtiyatlarına maksimum qənaət edən və qazanc gətirən istilik və enerji təchizatı sistemləri müzakirə 

olunur, bələdiyyə və sənaye sistemləri qaz turbinlərindən istifadə edərək istilik və elektrik enerjisi istehsal edir - qaz turbinli 
IES (GTU - IES). Bu cür sistemlərin səmərəli yanacaq istifadəsi nisbəti 90%-ə çatır və digər texnologiyalar arasında ən böyük-
dür. Enerji qənaətinə əlavə olaraq, qaz turbin texnologiyalarından istifadə edərkən ekologiya yaxşılaşır, çünki qənaət olunan 
yanacağın C olmaması səbəbindən atmosferə NO, CO və CO2 çirkləndiricilərinin tullantıları əhəmiyyətli dərəcədə azalır. 
 

Ş.Ş. Əmirov 
 

REZONATORDAXİLİ DİSPERSİYA İNTERFEROMETRİNİN  NƏZƏRİYYƏSİNƏ DAİR 
 

Rezonatordaxili dispersiya interferometrinin nəzəriyyəsi sabit intensivlik yaxınlaşmada verilmişdir. Bu yaxınlaşmada 
harmonika dalğasının əsas dalğaya əks təsiri nəzərə alınır. Göstərilmişdir ki, sabit amplitud yaxınlaşmasından fərqli olaraq 
ikinci harmonika dalğasının amplitudu  güclü və harmonika dalğalarının intensivliyindən və qarşılıqlı təsirdə olan dalğalar 
arasında faza sürüşməsindən asılıdır. İntensivliyin faza sürüşməsindən asılılığında ekstremum nöqtələrinin müşahidə olunan  
sürüşmələrinə görə sındırma əmsalının dispersiyasının təyin olunmasının mümkünlüyü  göstərilmişdir.  
 

R.C. Qasımova, Ş.Ş. Əmirov 
 

DİSSİPATİV METAMATERİALLARDA DÖRD DALĞALI QARŞILIQLI TƏSİRİN   
NƏZƏRİYYƏSİNƏ DAİR 

 
Dissipativ metamateriallarda parametrik dörd dalğalı qarşılıqlı təsir sabit intensivlik yaxınlaşmasında  öyrənilmişdir. Faza 

sinxronizmi şəraitində güclü dalğanın kompleks amplitudunun astana qiyməti üçün analitik ifadə alınmışdır. Göstərilmişdir ki 
güclü dalğanın  kritik amplitudu  itkilərin  istinad dalğasının giriş intensivliyinin və bütün dalğalar üçün  qeyri-xətti əlaqə 
əmsallarının artması ilə artır. Dörddalğalı qarşılıqlı təsirdə əks istiqamətdə yayılan siqnal dalğasının itkilərinin kompensasiya  
olunması şərtləri təhlil olunmuşdur. Göstərilmişdir ki siqnal dalğasının itkilərinin ona qarşı yayılan güclü və istinad dalğalarının 
itkiləri ilə kompensasiya olunması nəticəsində  siqnal dalğasının güclənməsi və generasıyası baş verə bilər. 

 
R.M. Məmmədov 

 

ÇOXFOTONLU HƏYƏCANLANMA ZAMANI CdS-nin LÜMİNESSENSİYASI VƏ 
FOTOKEÇİRİCİLİYİ 

 
Nd:YAG lazerindən işığın həyəcanlanması zamanı nazik CdS təbəqələrin fotocərəyan relaksasiyasının lüminessensiyası 

və kinetikası eksperimental olaraq tədqiq edilmişdir. Birfotonlu həyəcanlanması olan lüminessensiya spektrlərinin iki və üçfo-
tonlu həyəcanlanması olan spektrlərlə müqayisəsi göstərdi ki, lüminessensiya spektrində həcmi həyəcanlanmada sərbəst eksi-
ton xətti yoxdur. Aşqarların lazerin 1-3-cü harmonikalar ilə həyəcanlanma zamanı lüminesensiya spektrlərinə və fotocərəyan 
relaksasiya əyrilərinə təsiri öyrənilir. 
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