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FURYE ÇEVİRİCİ İNFRAQIRMIZI SPEKTROSKOPİYANIN TƏTBİQI İLƏ 

İNSANIN SAĞLAM VƏ AĞCİYƏR ADENOKARSİNOMASI HALINDA PLAZMA-

LİPİD MODELİNİN DİAQNOSTİK MÜMKÜNLÜYÜ 

 

A.H. AYDƏMİROVA1,  L.Ə. MƏLİKOVA1,2, O.K. QASIMOV1  
1 Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyinin Biofizika İnstitutu  

AZ1141, Bakı ş., Z.Xəlilov küç.,117 
2 AR SN Milli Onkologiya Mərkəzi, H.Zərdabi küç.,79B 

oktaygasimov@gmail.com  

 
Əvvəlki işimizdə süni intellekt vasitəsi ilə ağciyər karsinoması və sağlam insanların qan plazması nümunələrinin furye 

çevirici infraqırmızı (FÇİQ) spektrləri əsasında klassifikasiyası verilmişdir. Müxtəlif statistik metodları “Linear SVM”  

(support vector machine), “PLS-DA” (partial least squares discriminant analysis) və “Random Forest”  tətbiq etməklə xəstə və 

sağlam qrupu müvafiq olaraq 90% və 80% dəqiqliklə identifikasiya etməyə imkan vermişdir.  Bu tədqiqat işində plazma nü-

munələri ilə yanaşı onlardan ekstraksiya edilmiş lipid fraksiyası da klassifikasiya üçün analiz edilmişdir. Belə ki, hər bir nü-

munə plazma-lipid sistemi kimi birgə analiz edilmişdir.  

Lipid fraksiyasının FÇİQ spektrlərindəki çoxsaylı piklərin müvafiq plazma nümunələrində müşahidə olunmaması xəs-

təliyin spektrlərə görə klassifikasiyasına komplementar dəyər verir və bununla da onun dəqiqliyini artırır. Bu məqsədlə 50 xəstə 

və 49 sağlam insanların qan plazması və onlardan ekstraksiya edilmiş lipid nümunələrinin FÇİQ spektrləri çəkilmişdir. Xəstə 

və sağlam qruplar arasında ən çox fərq plazmada 3280 sm-1, 3060 sm-1, 2960 sm-1, 2930 sm-1 və 1245 sm-1, lipid fraksiyasında 

isə 3016 sm-1, 2920 sm-1, 1650 sm-1 və 1215 sm-1 pik ətraflarında müşahidə edilmişdir. Plazma və lipid nümunələrinin infra-

qırmızı spektrlərində standart kənaraçıxmanın hüdudlarından xaricdə qalan hissəsi xəstəliyin təyinində ilkin diaqnostik marker 

kimi istifadə edilməyə imkan verir.  

 

Açar sözlər: ağciyər adenokarsinoması, qan plazması, qan plazması lipidləri, FÇİQ spektroskopiya.  

PACS: 87.64.Ve 

 

GİRİŞ 

 

Xərçəng xəstəlikləri arasında ikinci yeri tutan və 

biotibbin mühüm prioritet məsələrindən birinə çeviri-

lən ağciyər xərçəngi hər il yüz minlərlə insanın həyatı-

na son qoyur [1, 2]. Bu göstərici iqtisadi cəhətdən inki-

şaf etmiş ölkələrdə təxminən 18-23% təşkil edir [4]. Ki-

çik olmayan hüceyrə xərçənginin növlərindən biri he-

sab edilən ağciyər adenokarsinoması əsasən sürətli in-

kişaf xüsusiyyətinə görə səciyyələnir [4, 5]. Ağciyər 

adenokarsinoması ağciyər toxumasının sekretor  epitel 

hüceyrələrindən meydana gəlir [4]. Qadın və kişilər 

arasında bu növ xərçəngə məruz qalma tendensiyası və 

coğrafi qanunauyğunluqlar mühüm əhəmiyyət kəsb et-

sə də, ilkin olaraq tütün istifadəsində tarixi, mədəni və 

regional fərqlər mühüm səbəb kimi göstərilir [1,2]. Si-

qaret çəkməyən qadınlarda ağciyər xərçəngi xəstəliyi-

nin artması bu istiqamətə marağı daha da gücləndirmiş-

dir [5]. Xərçəngin inkişaf mərhələsinə və əlamətlərinə 

əsaslanaraq demək olar ki, xəstəliyin inkişafı fərdi xa-

rakter daşıyır və ətraf mühit eləcə də genetik risk 

faktorları mühüm rol oynayır. Xəstəliyin qeydə alınma-

sı vaxtından sonrakı 5 il müddətində sağqalma faizi 

xərçəngin erkən aşkar edilməsindən kəskin aslıdır [10].  

Müasir diaqnostik metodlardan hesab edilən kom-

püter tomoqrafiyası (KT), pozitron-emissiyası tomo-

qrafiyası (PET), maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) 

bir sıra xəstəliklərin aşkarlanmasında və müvafiq müa-

licə üsullarının həyata keçirilməsində mühüm əhəmiy-

yətə malikdir. Lakin, əksər hallarda belə innovativ ava-

danlıqların bahalı və vaxt aparan olması onların geniş 

tətbiqlərinə imkan vermir [4,10]. 

İnfraqırmızı spektroskopiya kimyəvi rabitələrin 

müxtəlif tip rəqslərinə əsaslanaraq funksional qrupların 

təyininə və bununla da qandan toxumaya qədər baş ve-

rən dəyişiklikləri qeyd etməyə imkan verir. Beləliklə, 

FÇİQ ölçmələrinin ucuz, sürətli  eyni zamanda yüksək 

həssaslığa malik olmasını nəzərə alsaq, bu metod xər-

çəng xəstəliklərinin ilkin vaxtlarda aşkarlanması üçün 

yaxşı skrining vasitəsi ola bilər  [4, 7, 10-14].   

Qan plazması, zərdab, tüpürcək və ya sidiyin top-

lanmasının asan və qeyri-invaziv olması səbəbindən 

onlar əsasında yaradılan diaqnostik metodların mühüm 

əhəmiyyəti vardır [7]. Tədqiqat işində insan qan plaz-

masının və plazmadan alınmış lipid fraksiyasınının bir-

gə FÇİQ spektral analizi ilə xərçəng xəstəliyinin klas-

sifikasiyasının mümkünlüyünə baxılmışdır. Eləcə də, 

sağlam və xəstə qrupu ayırd edən uyğun piklərin funk-

sional təbiəti təhlil edilmişdir [4, 7]. 

 

MATERİALLAR VƏ METODLAR 

 

Qan plazma nümunələrin hazırlanması.  
 

Təqdim olunan işdə venoz qan nümunələri AR 

Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzi tərə-

findən Helsinki bəyannaməsinin müddəalarına müva-

fiq qaydada 50 xəstə (yaş həddi 31-76) və 49 sağlam 

insandan (yaş həddi 29-72) toplanılmışdır. Qan laxta-

lanmasının qarşını almaq üçün nümunələr EDTA (eti-

lendiamintetraasetik) turşu tərkibli sınaq şüşələrinə yı-

ğılmışdır. Plazmadan başqa qanı təşkil edən digər kom-

ponentlər məsələn, eritrositlər, trombositlər, leykositlər 

10 dəqiqə ərzində 10000 dövr/dəq olmaqla sentrifuqa 

vasitəsilə çökdürüldükdən sonra supernatant hissə təc-

rübəyə qədər ‒20ºC temperaturda saxlanılmışdır. Bar-

maq ucundan götürülən qana hüceyrəarası maye qarış-

dığına görə işdə yalnız venoz qan nümunələri istifadə 

edilmişdir.  
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Qan plazmasından lipidlərin ekstraksiyası. 
 

Lipidlərin ekstraksiyası üçün geniş istifadə olunan 

protokola uyğun olaraq xloroform/metanol qarışığın-

dan istifadə edilmişdir [19]. Əvvəlcə, 300 μl plazmanın 

üzərinə eyni həcmdə  xloroform və 600 μl metanol əla-

və edilmişdir (məhlul 1:1:2). Bu zaman alınan bircins 

məhlul 2 dəqiqə ərzində “vorteks” edilmişdir. Lipid 

fraksiyasını ayırmaq üçün alınmış məhlulun üzərinə 

yenidən 300 μl xloroform əlavə edərək (alınan məhlul 

1:2:2) daha 30 saniyə ərzində “vorteks” edilmişdir. 

Sonra alınmış məhlulu 10 dəqiqə ərzində 1000 

dövr/dəq sentrifuqada fırlatmaqla məhlul iki fazaya 

ayrılmışdır. Nəticədə, yuxarı fazada hidrofil birləşməni 

əmələ gətirən su və metanolun qarışığı, aşağı fazada isə 

lipid fraksiyasınn həll olduğu xloroform ayrılmışdır. 

Aşağı faza ehmalca götürüldükdən sonra xloroform qaz 

halında olan azotla buxarlandırılmışdır. Lipid çökün-

tüsü soyuducuda təcrübəyə kimi  ‒20ºC temperaturda 

saxlanılmışdır.  

 

Furye Çevirici İnfraqırmızı Spektroskopiya. 
 

Ölçmələr FÇİQ spektrometri (VERTEX 70V, 

Bruker, Almaniya) vasitəsilə BioATR (ZnSe) aksessu-

arında həyata keçirilmişdir. Qan plazması sulu məhlul 

olduğuna görə, əvvəlki işlərimizə müvafiq qaydada 3µl 

həcmində öncə su, daha sonra  plazma nümunələrinin  

infraqırmızı spektrləri çəkilmişdir. Suyun FÇİQ spektri 

qan plazmasının spektrlərində onun payını çıxmaq 

üçün istifadə edilmişdir. Hər bir lipid fraksiyası ölçmə-

lərində onların xloroform məhlulundan istifadə edil-

mişdir. Bu məqsədlə, plazma nümunələrinin FÇİQ 

spektrlərində suyun spektri çıxılır və onun intensivliyi 

elə dəyişdirilir ki, alınan spektrdə 2000-2370 sm-1 hissə 

kifayət qədər hamar olsun. Qeyd edək ki, 2000-

2370sm-1 spektral diapazonda yalnız suyun payı var. 

Nümunələr termostat vasitəsi ilə 20ºC-ə temperaturda 

çəkilmişdir. Plazma nümunəsinin stabil temperaturu al-

ması üçün 10 dəqiqə gözlənilmişdir. Bu yanaşma spek-

tral çıxılma zamanı kənar faktorların meydana gəlmə-

sinin qarşısını alır. Hər bir lipid məhlulundan 3µl götü-

rülərək ZnSe kristalının üzərinə tam yayılmışdır. Maye 

hissə buxarlandırıldıqdan sonra ölçmələrə başlanılmış-

dır. 

Plazma və lipid nümunələri orta-infraqırmızı 

(400-4000 sm-1) spektral diapazonda çəkilmişdir. Ciha-

zın spektral ayırdetməsi 2 sm-1 seçilmişdir. Hər bir nü-

munə üçün 512 sayda spektr ortalanmışdır.  

Tədqiq edilmiş hər bir nümunənin FÇİQ spektr-

ləri çəkildikdən sonra baza xəttinin korreksiyası aparıl-

mışdır. Daha sonra uyğun olaraq plazma və lipid nümu-

nələrini təsvir edən hər bir spektr “barmaq izi” (890-

1800 sm-1) və “funksional qrup” (2600-3700sm-1) his-

sələrinə bölünmüşdür. Plazmadan alınan spektlərdə, 

“funksional qrup” və “barmaq izi” hissələri uyğun ola-

raq 3500 sm-1 və Amid I (1648 sm-1) pik nöqtələrinə 

görə normallaşdırılmışdır. Lipid fraksiyalarının FÇİQ 

spektrlərində isə 2920 sm-1 və 1740 sm-1 pik mövqelə-

rinə görə amplituda görə normallaşdırılma aparılmışdır. 

 

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏ 

 

Materiallar və metodlar hissəsində qeyd edildiyi 

kimi, həm sağlam, həm də xəstə qrup insanların qan 

plazması və ondan alınan lipid nümunələrini xarakte-

rizə edən infraqırmızı spektrlər “barmaq izi” və “funk-

sional qrup” hissə olaraq iki yerə ayrılmışdır. Seçilmiş 

diapozonlar plazma nümunələri üçün (950-1800sm-1) 

və (2600-3700 sm-1) olmuşdur.  

 

 

 
Şəkil 1. Ağciyər adenokarsinoması və sağlam qrupu təşkil edən insanların qan plazmasının 1648 sm-1 və 3500 sm-1  

             piklərinin amplitudlarına görə normallaşdırılmış infraqırmızı spektrləri. 

 

Şəkil 1-də həm ağciyər adenokarsinoması, həm də 

sağlam insanların qan plazma nümunələrinin amplituda 

3500 sm-1 və Amid I (1648 sm-1) qrupuna görə normal-

laşdırılmış infraqırmızı spektrləri verilmişdir. Görün-

düyü kimi hər iki qrupa məxsus piklərin mövqeyində 

kiçik variasiyaların müşahidə olunmasına baxmayaraq, 

piklərin amplitudları ilə əlaqədar fərqlər əhəmiyyətli 

dərəcədə nəzərə çarpır. Spektral diapazon boyunca mü-

şahidə olunan fərqli hissələr əsasən 3280 sm-1 (Amid A 

qrupunun O-H simmetrik uzanması), 2960 sm-1 (CH2 

qrupunun asimmetrik C-H uzanması), 2930 sm-1(CH2 

asimmetrik uzanma), 2870 sm-1(CH2 qrupunun C-H 

simmetrik uzanma) və 1240 sm-1 (nuklein turşularının 

𝑃𝑂2
− simmetrik və antisimmetrik uzanması) pikləri ət-

rafındadır. Şəkil 2-də verilmiş ortalanan FÇİQ spektr-

lərində intensivliklə əlaqədar qeyd olunan fərqlər daha 
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aydın görünür. Qeyd etmək lazımdır ki, ağciyər adeno-

karsinoması xəstələrinin qan plazmasının infraqırmızı 

spektrlərində komponentlərlə bağlı dəyişikliklər xəs-

təliyin mərhələsindən asılı olaraq  onun çoxfaktorlu ol-

ması ilə əlaqədar ola bilər. Spektral diapazonun təx-

minən 3460 sm-1, 3290 sm-1, 2960 sm-1, 2870 sm-1, 

1730 sm-1, 1650 sm-1, 1548 sm-1, 1316 sm-1, 1170 sm-1 

pik ətraflarında fərqlər müşahidə olunmasa da, bu his-

sələrdə piklərin amplitudları ilə bağlı dəyişikliklər klas-

sifikasiya üçün mühüm rol oynaya bilər. Qeyd olunan 

3286 sm-1, 3066 sm-1 və 1734 sm-1 piklərin amplitudun-

da xəstə qrupda sağlam qrupa nəzərən artma müşahidə 

olunsa da, 3458 sm-1 və 1170 sm-1 hissələrdə azalma 

vardır [6, 7, 11, 13]. 

Həm xəstə, həm də sağlam insanların qan plazma-

sı spektrlərindəki piklərin sürüşmələri və intensivlikləri 

ilə əlaqədar xüsusiyyətlər və onların aid olduğu valent 

rəqsləri cədvəl 1-də göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil 2. Ağciyər adenokarsinoması (qırmızı) və sağlam  

             qrupu (göy) təşkil edən insanların qan plazma- 

             sının ortalanmış FÇİQ spektrləri (şəkil 1-də  

             göstərilmiş). 

 

                                                                                                                                                                  Cədvəl 1. 

Ağciyər karsinoması və sağlam insanların qan plazmasının infraqırmızı spektrlərində təsnifat üçün 

xarakteristik olan piklərin təsviri. 
Pikin 

mövqeyi 

adenokarsinoma 

( sm-1) 

Pikin 

mövqeyi 

sağlam 

( sm-1) 

 

 

Spektral piklərin təsnifatı 

 

 

İstinadlar 

3445 3450 O-H antisimmetrik uzanma [13] 

3286 3288 Amid A qrupunun O-H simmetrik uzanması [11,13] 

3066 3066 C2 aromatik uzanma [13] 

2960 2958 CH2 qrupunun antisimmetrik C-H uzanması [11-13] 

2932 2934 CH2 antisimmetrik uzanma [11,13] 

2874 2874 CH2 qrupunun C-H simmetrik uzanması [11-13] 

2856 2853 Lipidlərdə CH2 uzanması [13] 

1734 1734 C=O uzanma [13] 

1650 1650 Zülalların Amid I qrupu [6,9,11-13] 

1548 1548 Zülalların Amid II qrupu  [6,9,11-13] 

1454 1456 Antisimmetrik metil deformasiyası [7,9,11-13] 

1316 1316 Zülalların Amid III qrupu [11-13] 

1246 1247 Nuklein turşularının 𝑃𝑂2
− simmetrik və antisimmetrik uzanması [6,7,11-13] 

1170 1168 Zülallarda C-O(H) uzanma [6,7,11,13] 

 

Xolesterol, fosfolipidlər və zülallar hüceyrə kom-

ponentlərinin əsasını təşkil edir və bu molekullarda baş 

verən dəyişikliklər həmçinin 2800-3500 sm-1 oblastın-

da da görünür. Spektral diapazonda 3200-3500 sm-1 ob-

lastı su molekuluna aid simmetrik və antisimmetrik 

rəqslərlə əlaqədar olduğundan bu hissə ətraflı təhlil 

üçün əlverişli hesab edilmir [14]. 2960 sm-1 dalğa ədədi 

ətrafında (CH2 qrupunun antisimmetrik C-H uzanması) 

xərçəng xəstəliyini təsvir edən pikin sağlam ilə müqa-

yisəsində daha intensiv olması karsinogenez zamanı 

hüceyrə proliferasiyası, və ya hüceyrə prosesləri zama-

nı zülal artıqlığı ilə izah edilə bilər [15]. Adenokarsino-

ma xəstələrində 1245 sm-1 (nuklein turşularının 𝑃𝑂2
− 

simmetrik və antisimmetrik uzanması) pikin amplitudu 

normala nisbətən daha böyükdür. Bu faktı xərçəng xəs-

tələrində hüceyrələrin daha yüksək sürətlə dağılıb nuk-

lein turşularının qana keçməsi ilə izah etmək olar [4, 6, 

7]. “Barmaq izi” oblastında müşahidə edilən və zülal-

lara məxsus Amid I qrupu çox həssas hesab edilir və 

zülalların ikinci quruluşunun öyrənilməsində mühüm 

rola malikdir. Bu səbəbdən, A1650/A1548 nisbətinin sağ-

lam qrupa nəzərən xəstə qrup üçün daha aşağı olması 

xəstəliyin təyinində mühüm biomarker kimi istifadə 

edilə bilər. Qeyd edilən nisbət  N-H əyilmə və karbonil 

qrupuna aid olan C-N rabitələrinin xəstə qrupda daha 

aşağı olması ilə səciyyələnir. Eləcə də, A2959/A1548 nis-

bətinin xəstə qrupda sağlam qrupla müqayisədə böyük 

olması uyğun olaraq lipid miqdarının zülal miqdarına 

nisbətən çox olması ilə izah oluna bilər [7]. Ağciyər 

adenokarsinoması və sağlam qrupun müqayisəsində 

uyğun pik amplitudlarının nisbətləri ilə əlaqədar ətraflı 

təhlil əvvəlki işimizdə öz əksini tapmışdır [8].  

Lipid fraksiyalarının FÇİQ spektrlərinin statistik 

analizi qan plazması tədqiqatlarına müvafiq olaraq apa-

rılmışdır. Lipid nümunələri üçün spektrlər (890-

1800sm-1) və (2750-3050 sm-1) diapazonlarına ayrıl-

mışdır. Şəkil 3-də həm xəstə, həm də sağlam insanların 

qan plazmalarından ekstraksiya edilmiş lipid nümunə-

lərinin amplitudu, yəni 2920 sm-1 və 1740 sm-1 pik ət-

raflarına görə normallaşdırılmış infraqırmızı spektrləri 

verilmişdir. Daha sonra hər iki diapazon yenidən bir-

ləşdirilərək tam spektr halına gətirilmişdir.
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Şəkil 3. Ağciyər adenokarsinoması və sağlam qrupu təsvir edən qan plazması lipid fraksiyalarının amplituda görə  

             normallaşdırılmış infraqırmızı spektrləri. 

 

Şəkil 4-də analoji qaydada lipid nümunələrinin 

amplituda görə normallaşdırılmış spektrləri əsasında 

ortalanmış FÇİQ təsvirləri nümayiş etdirilmişdir. Həm 

xəstə, həm də sağlam qrupu təsvir edən spektr boyunca 

bəzi piklərin mövqeyi üst-üstə düşsə də, müəyyən his-

sələrdə sürüşmənin olması aydın görünür. İnfraqırmızı 

diapazonun kiçik dalğa ədədlərinə doğru nəzər salsaq 

3016 sm-1 (doymamış yağ turşuları C-H valent rəqs-

ləri), 2952 sm-1 (doymuş yağ truşularının CH3 anti-

simmetrik valent rəqsləri), 2924 sm-1 (doymuş yağ tur-

şularının CH2 antisimmetrik valent rəqsləri), 1656 sm-1 

(sfinqolipidlər (Amid I qrupu )), 1238 sm-1 (fosfolipid-

lər, xolesterol (𝑃𝑂2
− ) antisimmetrik valent rəqsləri), 

kimi bəzi pik mövqeləri sağlam qrup üçün xarakteristik 

olsa da, xəstə qrupda sürüşmə müşahidə olunmuş və 

müvafiq olaraq bu fərqlər 3010 sm-1, 2954 sm-1, 

2922sm-1, 1652 sm-1, 1234 sm-1 hissələrdə qeydə alın-

mışdır. Xəstə qrup ilə müqayisədə ən kəskin dəyişiklik-

lər sağlam qrupda 3016 sm-1, 2924 sm-1,1656 sm-1 və 

1214 sm-1 pik mövqelərində müşahidə edilmişdir. Elə-

cə də, xəstə qrupa aid  2922 sm-1, 2852 sm-1 (doymuş 

yağ turşularının CH2 simmetrik uzanması), 1464 sm-1 

(yağ turşularının CH2 deformasiya rəqsləri) pik ampli-

tudlarında artma olsa da, sağlam qrupda 3010 sm-1, 

1554 sm-1 (sfinqolipidlər (Amid II qrupu)), 1214 sm-1 

(𝑃𝑂2
− -antisimmetrik uzanma) və 1065 sm-1 (sfinqoli-

pidlər, xolesterol (C-O-H valent rəqsləri)) mövqelərdə 

artma qeydə alınmışdır. Amma buna baxmayaraq,  

2868 sm-1 (doymuş yağ turşularının CH3 simmetrik 

uzanması), 1736-1737 sm-1 (fosfolipidlər, xolesterol 

efiri (C=O valent rəqsləri)), 1652-1656 sm-1, 1378sm-1 

(yağ turşularının CH3 deformasiya rəqsləri), 970 sm-1 

(fosfatidilxolin, sfinqomiyelin; (N+(CH3)3 antisim-

metrik uzanma) və 926 sm-1 (fosfatidilxolin, sfinqo-

miyelin; (N+(CH3)3 simmetrik uzanma) hissələrdə hər 

iki qrupa məxsus piklərin ampitudlarının müqayisəsin-

də fərqlər müşahidə edilməmişdir. Ümumiyyətlə, spek-

tral diapazonun 1800-700 sm-1 oblastı müxtəlif funksi-

onal qruplar töhvə verdiyinə görə daha informativdir. 

“Barmaq izi” zonası kimi  xarakterizə olunan bu hissə 

dörd aromatik xolesterol halqası, fosfolipidlərin 

qliserin əsaslı birləşməsini, sfinoqolipidlərin seramid 

özəyi, hidrofil baş qrupunu və hidrofob yağ turşu 

zənicirinin C-H qrupları ilə səciyyələnir. 

 

 
Şəkil 4. Ağciyər karsinoması (qırmızı) və sağlam qrupu  

             (göy) təşkil edən insanların ekstraksiya edilmiş  

             lipid nümunələrinin amplituda görə ortalanmış  

             FÇİQ spektrləri. Spektrlərdəki fərqləri aydın  

             görmək üçün sağlam nümunənin spektri ver- 

             tikal sürüşdürülmüşdür. 

 

Sadalanan valent rəqs piklərinə əsaslanaraq de-

mək olar ki, A2924/A2852 nisbəti sağlam və ağciyər karsi-

noması qrupunun fərqləndirilməsində biomarker rolu-

nu oynayır və xərçəng qrup üçün bu ədəd 1,88, sağlam 

qrup üçün isə 2,05-ə bərabərdir. Bu hal əsasən xərçəng 

hüceyrələrində metil qruplarının nisbi sayının azalması 

hesabına baş verir. Digər tərəfdən CH2 və CH3 qrup-

larına aid piklərin nisbəti lipidlərdə karbohidrat zənci-

rinin uzunluğu haqqında məlumat verir. Xərçəng hü-

ceyrələrində metil qruplarının sayının azalması kanse-

rogenez xəstəliyinin yaranmasının əlamətləri ilə müşa-

yiət olunur [21, 22]. Eləcə də, 1740 sm-1 pik ətrafında 

hüceyrə membran lipidlərində baş verən daha bir dəyi-

şiklik sağlam və adenokarsinoma qruplarının fərqləndi-

rilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xərçəng xəs-

təliyini təsvir edən pikin intensivliyinin sağlam qrupla 

müqayisədə kiçik olması hüceyrə membran lipidlərində 

C=O qrupu hesabına baş verir [22, 23]. İntensivliklə 

əlaqədar baş verən azalma birbaşa fosfat turşusunun iş-

tirakı olmadan lipoik turşusunun O-H rabitəsinin kar-

bonil qruplarının hidrogen rabitəsinin hesabına fosfo-

lipidlərlə qarşılıqlı təsirinə əsaslanır [22, 24]. Sağlam 
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qrupla müqayisədə 1464 sm-1 pik mövqeyinə yaxın his-

sədə xəstə qrupu təsvir edən pikin intensivliyi               

1378 sm-1 hissədə olan pikin intensivliyinə nəzərən da-

ha böyükdür və A1464/1378 intensivliklər nisbəti sağlam 

qrupa nəzərən xərçəng qrupda daha kiçik qiymətə 

malikdir [19].   

Lipid nümunələrinin spektrləri boyunca meydana 

gələn piklərin xarakteristikaları və onların məxsus ol-

duqları valent rəqsləri cədvəl 2-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 2.  

Ağciyər karsinoması və sağlam insanların qan plazmasından ekstraksiya edilmiş lipid nümunələrinin infraqırmızı 

spektrlərində təsnifat üçün xarakteristik olan piklərin təsviri. 

 
Pikin 

mövqeyi 

adenokars

inoma 

( sm-1) 

Pikin 

mövqeyi 

sağlam 

( sm-1) 

 

Spektral piklərin təsnifatı 
 

İstinadlar 

3010 3016 Doymamış yağ turşuları C-H valent rəqsləri [21,25] 
2954 2952 Doymuş yağ truşularının CH3 antisimmetrik valent rəqsləri [14,20,21,25] 
2922 2924 Doymuş yağ truşularının CH2 antisimmetrik valent rəqsləri [14,20,25] 
2868 2868 Doymuş yağ truşularının CH3 simmetrik uzanması [14] 
2852 2852 Doymuş yağ truşularının CH2 simmetrik uzanması [14,20,21,22,25] 

1736 1738 Fosfolipidlər, xolesterol efiri (C=O valent rəqsləri) [14,20,22,25] 
1652 1656 Sfinqolipidlər (Amid I qrupu ) [14,25] 
1554 1556 Sfinqolipidlər (Amid II qrupu) [14,25] 
1464 1464 Yağ turşularının CH2 deformasiya rəqsləri [14,25] 
1378 1378 Yağ turşularının CH3 deformasiya rəqsləri [14,25] 
1234 1238 Fosfolipidlər (𝑃𝑂2

− ) antisimmetrik valent rəqsləri [14,25] 
1214 1214 𝑃𝑂2

− -antisimmetrik uzanma [14] 
1088 1092 Fosfolipidlər, (𝑃𝑂2

−) simmetrik valent rəqsləri [14,25] 
1062 1062 Sfinqolipidlər, xolesterol (C-O-H valent rqəsləri) [14,25] 
970 970 Fosfatidilxolin, sfinqomiyelin; (𝑁+(𝐶𝐻3)3  antisimmetrik uzanma) [14,25] 
926 926 Fosfatidilxolin, sfinqomiyelin; (𝑁+(𝐶𝐻3)3  simmetrik uzanma) [14] 

 

 
Şəkil 5. Ağciyər adenokarsinoması və sağlam qrupun plazma (sol) və ekstraksiya edilmiş lipid (sağ) nümunələrinin  

             infraqırmızı spektrləri əsasında standart kənaraçıxma  

 

Şəkil 5-də ağciyər adenokarsinoması və sağlam 

qrup üçün “barmaq izi” və “funksional qrup” oblastla-

rına görə plazma və ondan ekstraksiya edilmiş lipid nü-

munələrinin infraqırmızı spektrləri əsasında standart 

kənaraçıxma təqdim edilmişdir. Standart kənaraçıxma 

hüdudlarından xaricdə qalan hissələrə uyğun plazma və 

lipid piklərinə əsasən xəstə və sağlam qrupları  diskri-

minasiya etmək mümkündür. Müvafiq olaraq plazma 

və lipid nümunələri üçün, 3080-2770 sm-1 (CH2 qrupu-

nun simmetrik və antisimetrik uzanması)  və 1700-

1500 sm-1 və 1200-1090 sm-1 (sfinqolipidlərə məxsus 

Amid I, Amid II qrupları və fosfolipidlərə məxsus an-

tisimmetrik, simmetrik uzanma) diapazonlarında xəstə 

və sağlam qrupu bir-birindən ayırd etmək üçün spektr 

hüdudlarından xaricdə qalan hissələr mühüm fərq he-

sab olunur [26]. 

 

YEKUN 

 

Ağciyər adenokarsinoması və sağlam insanların 

qan plazmasından ekstraksiya edilmiş lipid fraksiya-

larının FÇİQ spektrlərinin müəyyən hissələrində mü-

hüm fərqlər aşkarlanmış və onlar funksional qruplara 

görə interpretasiya edilmişdir. Alınan nəticələr göstərir 

ki, xərçəng xəstəliyi zamanı plazmanın  lipid kompozi-

siyası dəyişir və bu dəyişiklik onun diaqnostik metod 

kimi istifadəsinə imkan yaradır. Lipid fraksiyasında 

olan dəyişikliklər plazmada təyin edilmiş fərqlərə kom-

plementar olduğuna görə, onların birgə analizi klassifi-
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kasiyanın dəqiqliyini artıracaq. Hal-hazırda iş davam 

edir və süni intellektin tətbiqi ilə klassifikasiya üsulu 

yaradılacaqdır.  
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nın Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun dəstə-
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nin çəkilişində göstərdiyi dəstəyə görə AMEA-nın Fi-

zika İnstitutuna minnətdarlığını bildirir. 
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A.H. Aydemirova, L.A. Melikova, O.K. Gasymov 

 

DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF THE PLASMA-LIPID MODEL IN HEALTHY PEOPLE AND 

PATIENTS WITH LUNG ADENOCARCINOMA USING FT-IR SPECTROSCOPY 

 
In our previous study, artificial intelligence technique has been applied for analysis of FT-IR spectra of human blood 

plasma samples to classify carcinoma and healthy people. Various statistical methods, such as “Linear SVM” (support vector 

machine), “PLS-DA” (partially square discriminant analysis) and “Random Forest” were used for classification to distinguish 

a group of patients and healthy people. Prediction accuracies were 90% and 80%, respectively. In this study, the increase 

molecular features that differentiate healthy and cancer patients, FT-IR spectra of both plasma and its lipid fractions were 

analyzed. Numerous spectral peaks of lipid fraction are not seen in blood plasma FT-IR spectra. Functional groups identified 

from FT-IR spectra of the lipid fraction of blood plasma make valuable impact for accurate classification. In the study, blood 

plasma samples were collected from 50 patients and 49 healthy individuals. Then, lipids were extracted for each plasma sample.  

Coupled analysis was performed for FT-IR spectra of the plasma and its corresponding lipid fractions. For both groups the 

greatest differences in plasma and lipid fractions FT-IR spectra were observed around 3280 sm-1, 3060 sm-1, 2960 sm-1, 2930 

sm-1, 1245 sm-1 and 3016 sm-1, 2920 sm-1, 1650 sm-1, 1214 sm-1, respectively. The data remaining outside the standard 

deviations in the infrared spectra of plasma and lipid samples allow it to be used as a preliminary diagnostic marker in 

determining the disease. The work in progress to apply artificial intelligence technique for detailed classification.  

 

А.Г. Айдамирова, Л.А. Меликова, О.К. Касумов 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАЗМЕННО-ЛИПИДНОЙ МОДЕЛИ У ЗДОРОВЫХ 

ЛЮДЕЙ И ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ АДЕНОКАРЦИНОМА ЛЁГКИХ С ПРИМНЕНИЕМ 

ФУРЬЕ-ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
В нашем предыдущем исследовании с помощью искусственного интеллекта была дана классификация образцов 

плазмы крови карциномы легкого и здоровых людей на основе инфракрасных спектров с преобразованием Фурье 

(ИФП). Классификации, полученные с применением различных статистических методов “Linear SVM” (машина 

опорных векторов), “PLS-DA” (частично квадратный дискриминантный анализ) и “Random Forest”, позволили 

выделить группу больных и здоровых с точностью до 90% и 80% соответственно. В этом исследовании, путем 

сравнения образцов плазма-липид для пациентов аденокарциномы легкого со здоровой группой, были определены 

отличительные особенности в спектрах ИФП и дана молекулярная интерпретация этих различий. Многочисленные 

спектральные пики липидной фракции не видны в ИФП-спектрах плазмы крови. Функциональные группы, 

определенные с помощью ИФП спектров липидной фракции плазмы крови, оказывают ценное влияние на точную 

классификацию. Для этого были записаны ИФП-спектры образцов плазмы крови и липидов, извлеченных из 50 

пациентов и 49 здоровых. Наибольшие различия между пациентами и здоровыми группами наблюдались вокруг пиков 

3280 см-1, 3010 см-1, 2960 см-1, 2920 см-1, 2870 см-1, 1740 см-1, 1240 см-1, 1214 см-1. Фракция, остающаяся за пределами 

стандартного отклонения в инфракрасных спектрах образцов плазмы и липидов, позволяет использовать ее в качестве 

предварительного диагностического маркера при определении заболевания. 
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Dekstran-PEQ, Dekstran-PVP və PEQ-C4O6H4Na2 ikifazalı sistemlərdə fazalara ayrılma prosesinə temperaturun və 

polimerin molekul kütləsinin təsirinə baxılmışdır. Faza əmələ gətirən komponentlər arasındakı termodinamik qarşılıqlı təsir 

parametri hesablanaraq həmin parametrlərin fərqi olan  kəmiyyətinin temperaturdan və polimerin konsentrasiyasından ası-

lılığı tədqiq edilmişdir. Temperaturun və polimerin konsentrasiyasının artması ilə sistemdə   parametrinin qiyməti azalır və 

polimerlərin suda həll olması asanlaşır. 

 

Açar sözlər: polimerlərin uyuşmazlığı, polimer-su ikifazalı sistem, fazalara ayrılma. 

PACS: 61.20.N,66.20.+d,82.60.Lf,61.25.Hq.  

 
Polimer məhlulları üçün ilk nəzəriyyə 40-cı illə-

rin əvvəllərində bir-birindən asılı olmayaraq Flori 9 

və Xaqqins 11 tərəfindən atermik məhlullar üçün ve-

rilmişdir. Məhlullar üçün kvazi-kristallik qəfəs mode-

linə əsaslanan bu nəzəriyyə qeyri-polyar həlledicilər 

üçün nəzərdə tutulsa da, onu polimerlərin sulu məhlul-

larına də tətbiq etmək olar. Məlum olduğu kimi, suyu 

molekulları arasında hidrogen rabitələri hesabına ya-

ranmış klasterlərdən ibarət, başqa sözlə «su polimeri» 

molekullarından ibarət maye kimi qəbul etmək olar. 

Bu halda, ümumilikdə su sanki polyarlığını itirmiş 

olur. Digər tərəfdən «su polimeri» molekullarından 

ibarət klasterlərin ölçüləri sistemdəki polimerlərin öl-

çüləri ilə müqayisə oluna bilər və bununla da Flori və 

Xaqqins tərəfindən qəbul olunmuş həlledicinin qeyri-

polyarlığı və həlledici ilə polimerin ölçülərinin uyğun-

luğu şərtləri ödənilmiş olur. 

Skott 10 ilk dəfə polimer məhlulları üçün Flori 

və Xaqqins nəzəriyyəsini polimerlərin sulu qarışıq-

larına tətbiq edərək sadələşmiş hal üçün polimerlərin 

effektiv qarşılıqlı təsir parametrlərini  ( ) hesabla-

mışdır. Sadələşmiş halda aşağıdakı yaxınlaşmalar qə-

bul edilmişdir: hər iki polimerin ümumi həlledici ilə 

qarşılıqlı təsir parametrləri (χ10, χ20), polimerlərin mol-

yar həcmlərinin həlledicinin molyar həcminə nisbətləri 

(x1, x2) və polimerlərin molekulyar kütlələri eynidir. 

Belə hal üçün: 

( )12 12 01eff   = −                  (1) 

 

burada 12- polimerlərin həlledici olmadıqdakı 

qarşılıqlı təsir Xaqqins parametri, 0 -həlledicinin 

həcmi payıdır. (1)-dən göründüyü kimi 0→1- olduq-

da   olur və sistem birfazalı sistemə çevrilir. 

Bu nəzəriyyəyə görə, faza əmələ gətirən polimerlərin 

molekulyar kütlələri artdıqca, ikifazalı sistemin bino-

dalında  və 12 -kəmiyyətlərinin kritik nöqtəyə uyğun 

qiymətləri  (kr və )  azalır, yəni yüksəkmolekulçə-

kili polimerlərin uyuşmazlığı (sistemin fazalara ayrıl-

ması)  12 - parametrinin çox kiçik qiymətlərində belə 

baş verir. Sistemin ümumi həlledicisi isə polimerlərin 

bir-biri ilə olan kontaktların azalmasını təmin edir və  

12

eff  parametri azalır. Nəzəriyyədən alınan bu nəticə 

bir sıra müəlliflər tərəfindən 5, 9 təsdiq olunur. La-

kin 8-də göstərilmişdir ki, umumi həlledicisi su olan 

bəzi sistemlərdə polimerlərin molekul çəkiləri artdıqca 

polimer cütlərinin ümumi həlledicidə (suda) uyuşmaz-

lığı artır. 

Bu nəticə polimer makromolekullarının tərkibin-

də su ilə qarşılıqlı təsirdə olan və həll olmanı asanlaş-

dıran bir sıra funksional qrupların (yüklü qruplar, 

karboksil qrupları və s.) olması ilə izah oluna bilər. 

Belə hallarda ekzotermik həllolma (qarışma) prosesi 

baş verir ( ) və bu da polimerlərin suda 

uyuşmazlığının artmasına gətirib çıxarır: 
 

1 2

12 qar

iV RTV 

 
=                           (2) 

 

burada  Vi=V1; V2- polimerlərin molyar həcmləri, V – 

qarışığın ümumi həcmidir. Təcrübi olaraq müəyyən 

edilmişdir ki 4, eyni həlledicidə uyuşan polimer 

cütlərini əldə etmək üçün kimyəvi təbiətləri müxtəlif 

olan polimer qarışıqlarından istifadə etmək daha 

əlverişlidir. Bu isə «oxşar oxşarda həll olur» prin-

sipinə ziddir. Bu səbəbdən, uyuşmaqlıq və uyuşmazlıq 

proseslərinin mexanizminə aydınlıq gətirmək üçün 

həm polimer molekulları arasındakı spesifik qarşılıqlı 

təsirləri, həm də onların ümumi həlledici molekulları 

ilə qarşılıqlı təsirlərini geniş araşdırmaq lazımdır. 

Dobry 8 çoxlu sayda polimer-polimer-həlledici 

sistemlərini tədqiq etmiş və göstərmişdir ki, əksəriyyət 

cütləri hər hansı bir həlledicidə uyuşmazdırlarsa, digər 

həlledicilərdə də uyuşmaz olurlar və yenidən polimer 

qarışıqlarında həlledicinin rolu yalnız polimerlərin 

molekulları arasındakı qarşılıqlı təsir yaradan kontakt-

ları azaltmağı haqqında olan nəzəri təsəvvürləri bir 

daha təsdiq etdi. 4-da haqlı olaraq qeyd olunmuşdur 

ki, 7-də aparılan təcrübələr ikifazalı sistemlərdə, 

fazalara ayrılmanın mexanizminin başa düşülməsini 

xeyli ləngitmişdir. Sonralar elmi tədqiqat işlərinin nə-

mailto:Xaverhasanova2019@rambler.ru
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ticələri göstərdi ki, çoxlu sayda polimer cütləri möv-

cuddur ki, bir həlledicidə uyuşmayan polimerlər digər 

həlledicilərdə uyuşurlar. Beləliklə, bir daha qeyd et-

mək lazımdır ki, fazalara ayrılma prosesinin mexaniz-

mini başa düşmək üçün sistemdə olan bütün qarşılıqlı 

təsirlər (12, 10, 20) nəzərə alınmalıdır. Deyilənlər 

ümumi həlledicisi su olan sistemlərə daha çox aid 

edilməlidir (0, 1, 2 indeksləri ilə uyğun olaraq həlledi-

ci və polimerlər işarə olunmuşdur). 

Polimer-polimer-su və polimer-duz-su ikifazalı 

sistemlərində fazaəmələ gəlmənin mexanizmini aydın-

laşdırmaq və həlledicinin (suyun) fazaəmələ gəlməsin-

də rolunu müəyyən etmək məqsədilə hər iki halda fa-

zaəmələ gətirən komponentlərin həlledici molekulları 

arasındakı qarşılıqlı təsir parametrinin öyrənilməsi bö-

yük elmi əhəmiyyət kəsb edir.  

Bir çox müəlliflər tərəfindən 1, 4, 6, 14, 15 

həlledicinin fazalara ayrılma prosesində (polimerlərin 

bir həlledicidə uyuşmazlığı prosesində), bu prosesin 

onun termodinamikasında çox mühüm və bəzən də 

əsas rol oynadığı göstərilmişdir. Verilmiş polimer cü-

tünün müxtəlif həlledicidə termodinamik xassələri ilk 

dəfə 16-da geniş tədqiq olunmuşdur. 16-da göstə-

rilmişdir ki, 12-nin kiçik müsbət qiymətlərində hətta 

10 və 20 qarşılıqlı təsir parametrləri çox fərqləndiklə-

ri halda belə sistemdə fazalara ayrılma (uyuşmazlıq) 

prosesi baş verir. 11-də göstərilmişdir ki, polistirol-

PMMA və PVP-PMMA polimer cütlərinin müxtəlif 

həlledicilərdə fazalara ayrılma kritik konsentrasiyaları 

Mark-Kun-Xauvink tənliyindəki - parametrlərinin 

fərqi ilə (1−2) bilavasitə əlaqədardır. Məlum oldu-

ğu kimi MKX-tənliyindəki  parametri polimerlə həll-

edici arasındakı qarşılıqlı təsiri xarakterizə edir və po-

limer məhlullarının xarakteristik özlülüyü  ilə 

 

   MK =                   (3) 

 

kimi əlaqədardır, burada M-polimerin molekulyar küt-

ləsidir. Fazalara ayrılmanın kritik konsentrasiyası 

1−2 fərqi ilə tərs mütənasibdir. -kəmiyyəti, 10 

parametri kimi polimerlərlə həlledicinin arasındakı 

qarşılıqlı təsiri xarakterizə etdiyindən, müəlliflər 11, 

17 belə nəticəyə gəlmişlər ki, polimerlərin bir həlledi-

cidə uyuşmazlığı əsasən 10−20 fərqi ilə müəyyən 

olunur və fazalara ayrılmanın kritik konsentrasiyası 

10−20 fərqi artdıqca azalır. Nəzəri olaraq göstəril-

mişdir ki 16, hətta həlledicisiz, yəni polimerlərin 

həlledici ilə qarşılıqlı təsirləri fərqli olduqda bir-biriilə 

uyuşan polimerlər (10 < 0) belə verilmiş həlledicidə  

=10−200 olduqda polimerlərin uyuşmasını məh-

dudlaşdırır. 

Hər bir polimer üçün 10
 

kəmiyyətinin xarici 

amillərin təsiri ilə dəyişməsi (xüsusi halda temperatur-

dan asılı olaraq dəyişməsi-  -nın temperatur asılılı-

ğı) polimer-həlledici qarşılıqlı təsirinin əsas rola malik 

olmasını müəyyənləşdirir. Qeyd etmək lazımdır ki,  

-nın qiyməti və eləcə də həlledicinin təbiəti 12 -kə-

miyyətinə də öz təsirini göstərir.  -nın sabit verilmiş 

qiymətində (=const) 12 -nin qiyməti azaldıqca 

eff, 12 -ə daha çox təsir göstərir.  -effektinin iki 

polimerin ümumi bir həlledicidə uyuşmasını xarakteri-

zə edən əsas parametri olduğu 17-də təcrübi olaraq 

təsdiq edilmişdir. 

Beləliklə, həm klassik Flori-Xaqqins nəzəriyyə-

sinin təhlili, həm də təcrübi nəticələr göstərir ki, iki 

polimerin ümumi həlledicidə uyuşması demək olar ki, 

əsasən =10−20 parametri ilə müəyyən olunur.  

-parametrinin temperaturdan asılılığı 10 və 20 para-

metrlərinin temperatur asılılıqları ilə əlaqədardır. 

1-ci şəkildə dekstran-PEQ-su ikifazalı sistemində 

-nin temperatur asılılıqları verilmişdir. Şəkildən gö-

ründüyü kimi temperatur artdıqca  parametrinin 

qiyməti azalır,  effekt zəifləyir və polimer cütünün 

suda uyuşması artır. Tədqiq olunan sistemdə polimer-

lər arasındakı qarşılıqlı təsir Xaqqins parametrinin 

qiymətinin (dekstran-PEQ  0.05)
 
polimerlərin hər birinin 

su ilə qarşılıqlı təsir Xaqqins parametrindən təqribən 

10 dəfədən çox kiçik olduğunu nəzərə alsaq, bu poli-

merlərin suda uyuşmazlığının =dek-su-peq-su fərqi 

ilə əlaqədar olduğu bir daha təsdiqlənir. 

Polimerlə suyun qarşılıqlı təsiri isə öz növbəsin-

də suyun strukturu ilə sıx əlaqədardır. Beləliklə, tem-

peraturu nartması ilə  parametrinin təcrübədən tapı-

lan qiymətinin azalması onu göstərir ki, suyun struktu-

ru dağılır və polimerlərin su ilə qarşılıqlı təsirinin fər-

qinin effekti azalır, bu qarşılıqlı təsirlər bir-birinə daha 

çox yaxın olurlar. Alınmış nəticələr eyni zamanda onu 

göstərir ki, temperatur artdıqca sistemin halı homogen 

məhlul oblastına doğru istiqamətlənir. Deyilənlər eyni 

zamanda tədqiq olunan sistemin hal diaqramının tem-

peraturdan asılılığında da özünü göstərir. Belə ki, dek-

stran-PEQ-su ikifazalı sisteminin binodal əyrisi tem-

peratur artdıqca koordinat başlanğıcından uzaqlaşır, 

homogen oblastın sahəsi artır 2,3. 

Dekstran-PVP-su ikifazalı sistemi üçün də  

parametrinin qiyməti hesablanmış və onun tempera-

turdan asılılığı qurulmuşdur. Alınan nəticələr şəkil 2-

də verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi bu sistem 

üçün də temperatur artdıqca  parametrinin qiyməti 

azalır və polimerlərin suda uyuşmağı artır. 

PEQ- C4O6H4Na2-H2O ikifazalı sistemlərinin 

binodal əyriləri qurularaq 12-nin hesablanması  üçün 

proqram tərtib olunmuş və binodalların termodinamik 

analizi nəticəsində PEQ-həlledici qarşılıqlı təsir para-

metri hesablanmışdır. Tədqiq olunmuş sistem üçün 

pol-həlledici =0,525   0,003 alınmışdır. Qarşılıqlı təsir 

parametri üçün alınmış bu qiymət ədəbiyyatdakı digər 

metodlarla alınmış qiymətlərə uyğun gəldiyindən bir 

daha təsdiq olunur ki, qeyri polyar həlledicilər üçün 

verilmiş Flori-Xaqqins nəzəriyyəsini polimer-su sis-

temlərinə də böyük dəqiqliklə tətbiq etmək olar. 

Şəkil 3-də PEQ-C4O6H4Na2-H2O ikifazalı siste-

mində PEQ-həl. termodinamik qarşılıqlı təsir parametri-

nin polimerin konsentrasiyasından asılılığı verilmişdir. 

Şəkildən göründüyü kimi, polimerin konsentrasiyası 
artdıqca PEQ-həlledici azalır. Bu təcrübi faktı onunla izah 

etmək olar ki, polimerin konsentrasiyası artdığından 

polimer məhlulları üçün Flori-Xaqqins nəzəriyyəsin-

dəki kvazikristallik qəfəs modelində qəfəsin düyünlə-

rinin əksəriyyətini polimer molekulu tutur və qəfəsin 

Z koordinasiya ədədi azalır. Nəticədə,   12=Z12/kT 

ifadəsinə görə qarşılıqlı təsir parametri azalır. 
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Şəkil 1. Dekstran-PEQ-su ikifazalısistemində -nin temperatur asılılığı. 

 

 
Şəkil 2. Dekstran-PVP-su ikifazalısistemində -nin temperatur asılılığı. 

 

 
Şəkil 3. PEQ-C4O6H4Na2-H2O ikifazalı sisteminin yuxarı fazasında PEQ-həlledici qarşılıqlı təsir parametrinin PEQ-in  

             konsentrasiyasından asılılığı.  
 

Qeyd edək ki, PEQ- C4O6H4Na2-H2O ikifazalı 

sisteminin eyni zamanda mövcud olan fazalarında ter-

modinamik qarşılıqlı təsir parametrinin polimerin kon-

sentrasiyasından asılılığı eyni deyildir. Belə ki, alt fa-

za üçün bu asılılıq demək olar ki, yoxdur. Tədqiq et-

diyimiz ikifazalı polimer-duz-su sisteminin alt faza-

sında termodinamik qarşılıqlı təsir sabitliyi                  

(PEQ-həlledici= 0,501±0,003) onunla izah olunur ki, bu 

fazada duzun konsentrasiyası çoxluq təşkil edir və 

onunla müqayisədə polimer-həlledici qarşılıqlı təsiri 

sabit qalır  kəmiyyəti də polimerin fazadakı kon-

sentrasiyasının artmasilə azalır [18, 19]. 

Beləliklə, Flori-Xaqqins nəzəriyyəsini həlledicisi 

su olan polimer məhlullarına tətbiq edərək sistemin 

komponentləri arasındakı termodinamik qarşılıqlı təsir 

parametrlərini hesablamaqla  effektinin qiymətinə 

görə sistemdə fazalara ayrılma prosesinin istiqamətini 

təyin etmək olar. Qeyri-polyar həlledicilər üçün ve-

rilmiş Flori-Xaqqins nəzəriyyəsinin həlledicisi su olan 

polimer məhlullarına tətbiq edilməsinin mümkünlü-

yünü (-H2O-)n assosiatlarından ibarət suda n-in qiy-

mətinin böyük olmasını suyun polyarlığının azalması 

ilə izah etmək olar. 

 

_______________________________________ 
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Məqalədə EKQ -nin hərəkət və dalğalarının ürək əzələsinin ümumi elektrik dipolunun ürək elektronunun proyeksiyasının 

nəticəsi olduğu göstərilmişdir. Eynthoven üçbucağı vasitəsilə ürəyin elektrik fəaliyyətinin qrafik göstəricisi müəyyən edil-

mişdir. Diaqnostik məlumatlar üçün EKQ cihazının vacibliyi müşahidə olunmuşdur. 

Acar sözlər: bipolyar, dalğa, elektrod, elektrokardioqrafiya, qalvonometr, elektromaqnit, hüceyrə, depolyarizasiya,membran. 

Məqalədə elektrokardioqramma cihazı haqqında 

məlumat verilmişdir. İnsan ürəyinin təsir cərəyanlarını 

elektrokardioqrafın köməyilə qeyd etmək üsuluna elek-

trokardioqrafiya, alınan əyrilərə isə elektrokardioqrama 

deyılır. Başqa sözlə desək, elektrokardioqrafiya ürək 

əzələlərinin fəaliyyəti zamanı yaranan potensialları 

qeyd etməklə məşğul olur. Elektrokardioqramma ürək 

əzələsinin depolyarizasiyası və repolyarizasiyası nəti-

cəsində yaranan dərinin səthindəki elektrik potensialın-

dakı fərqləri çəkir. Bu rekord elektrodlar vasitəsilə əldə 

edilir, gücləndiricilər tərəfindən gücləndirilir və qrafik 

olaraq kağız və ya ekranda aparılır. EKQ-nin hərəkət və 

dalğaları ürək əzələsinin ümumi elektrik dipolunun 

ürək elektronunun proyeksiyasının nəticəsidir. Ürəyin 

yaratdığı və ətrafdakı toxumalar vasitəsilə bədənin sət-

hinə yayılan elektrik impulslar EKQ-də təmsil olunur. 

EKQ ürəyin mexaniki funksiyasının birbaşa ölçüsü de-

yil, ürəyin elektrik fəaliyyətinin qrafik göstəricisidir. 

XIX əsrın son on illiyi həkimlərin ürək xəstəliklə-

rinin diaqnozu üçün klassik məlumat toplama və fiziki 

müayinə ilə birlikdə yeni bir dövrün başlanğıcı oldu. 

XX əsrin birinci yarısında on iki qurğuşunlu elektrokar-

dioqramma cıhazı ixtira olundu. Elektrokardioqrafiya 

bu gün ürək şikayətləri ilə müraciət edən xəstələr üçün 

ilkin qiymətləndirmənin vacib hissəsidir. 

Orqanizmin digər orqanları kimi, ürəyin fəaliyyəti 

də elektrik hadisələri ilə əlaqədardır. Ürəyin oyanmış 

və oyanmamış sahələri arasında yaranan elektrik poten-

sialının elektrik qüvvə xətti, və ya elektrik cərəyanı bə-

dənin xarici səthini örtən dərinin müxtəlif sahələrinin 

müxtəlif potensialla yüklənməsinə səbəb olur. Elek- 

trodları ürəyin müəyyən nahiyələrinə qoyub təsir cərə-

yanının ritmik əyrisini təyin etmək olar. İnsan ürəyinin 

təsir cərəyanlarını elektrokardioqrafın köməyilə qeyd 

etmək üsuluna elektrokardioqrafiya, alınan əyrilərə isə 

elektrokardioqramma deyılır. Başqa sözlə desək, elek-

trokardioqrafiya ürək əzələlərinin fəaliyyəti zamanı 

yaranan potensialları qeyd etməklə məşğul olur. 

Qıcıqlanma ürəkdən kecən zaman müəyyən qədər 

lif həyəcanlanır bütövlükdə vahid əzələ liflərindən iba-

rət olan ürək özünü dipol kimi aparır. Dipol bütün or-

qanizmdə və onun səthində elektrik qüvvə sahəsi yara-

dır ki, bu bədənin səthində ürəyin təsir potensialını 

qeyd etməyə imkan verir. Bu potensial bədənin səthinin 

müəyyən yerlərinə qoyulmuş elektrodların köməyi ilə 

qeyd olunur. Elektrodlar kiçik sahəyə malik olan və 

asanlıqla əyilə bilən metal vərəqələrdən hazırlanır. Bə-

dəndə yaxşı kontakt alınması üçün elektrodlar xüsusi 

fizioloji məhlulda isladılmış və bədənə sarınmış tənzi-

fin üzərinə qoyulur. Elektrodlar döş qəfəsi səthinin mü-

əyyən nöqtələrində yerləşdirilərsə, bu nöqtələr ara-

sındakı potensiallar fərqini ölçmək olar. Bu potensiallar 

fərqi ürəyin e.h.q-si ilə müəyyən nisbətdə olur. 

Elektrodlar sağ əlin, sol əlin və sol ayağın üzərinə 

qoyulur və bu elektrodlardan yalnız ikisinin arasında 

yaranan potensiallar fərqi qeyd olunur. Bunlara çıxın-

tılar deyilir. 

1902-çi ildə elektrokardioqrafın tətbiqi ürəyin 

quruluşu və funksiyası haqqında obyektiv məlumat ver-

di. Orjinal elektrokardioqrafda ürəyin elektrik aktivləş-

məsi nəticəsində ətraflar arasındakı potensial fərqi qeyd 

etmək üçün simli qalvonometrdən istifadə edilirdi. 

Edvard Starling təkmilləşdirilmiş kapilyar elektrometr-

dən istifadə edərək hər hərəkətdə ürəyin üç fazalı elek-

trik fəaliyyətini nümayiş etdirdi. 

Villiam Eynthoven kapilyar elektrometri daha da 

təkmilləşdirdi və ABCDE adlandırdığı 5 əyilməni nü-

mayiş etdirdi. Kapilyar sistemindəki ətaləti tənzimlə-

mək üçün, o, əyrilərlə nəticələnən riyazi düzəliş həyata 

keçirdi. Dekart riyazi ənənəsinə riayət edərək, bu əyil-

mələri adlandırmaq üçün (PQRST) istifadə etdi. Bu dal-

ğa formalarını təsvir etmək üçün istifadə olunan “elek-

trokardioqram” termini ilk dəfə 1883-cü ildə  

Eynthoven tərəfindən verilmişdir. O, elektrokardio-

qramla istifadə etdiyi çox yüksək həssalığa malık yeni 

simli qalvonometri uğurla inkişaf etdirdi. Əvvəllər 10 

aparıcı ilə 5 elektroddan isifadə edirdi. Eynthoven elek-

trodların sayını 3-ə endirdi. Bu, üçbuçaq elektrodların 

qoyulduğu A, B, C nöqtələrini birləşdirmək yolu ilə alı-

nır. Eynthovenə görə üç standart çıxıntını, verilmiş üç 

elektrodu hər birində iki elektrod iştirak etmək şərti ilə, 

üç üsulla əlaqələndirməklə almaq olar. 

Eynthoven çıxıntıları bir-birindən asılı deyil və bu 

gərginliklərin cəbri cəmi sıfra bərabərdir. Buradan belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, biopotensialların xarakterini 

göstərən əyrilərdən ikisi məlum olarsa, üçüncüsünü 

təyin etmək mümkündür. 

Eynthoven çıxıntıları iki qütblüdür Bundan başqa, 

bir qütblü çıxıntılar da tətbiq olunur. 

Sabit potensiala malik olan elektrod indiferent, 

ikinci elektrod isə aktiv və ya differenqelektrod adlanır. 

Əgər elektrodların hər ikisi bədənin səthinə qoyularsa,  

onda potensialı dəyişən iki nöqtə arasındakı potensial 
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qeyd olunur. Bu haldakı çıxıntı iki qütblü adlanır. Po-

tensialın dəyişməsi sabit potensiala nəzərən ölçüldükdə 

isə, çıxıntı birqütblü adlanır. Sağ ələ, sol ələ və sol 

ayağa bərkidilmiş elektrodlar bir-biri ilə birləşdirilir. 

Şəkil 1də mərkəzdə yerləşən nöqtə Vilson punktu 

adlanır və bu nöqtənin potensialı praktiki olaraq sabit 

götürülür. Eynthovenin üçbucağının zirvəsi-elektrodla-

rı hər iki ələ və sol ayağa qoymaq, üçbucağın iki zirvəsi 

arasında ürəyin elektrik sahəsinin potensiallar fərqini 

təyin edən zaman EKQ-nın standart aparılması qeydi 

haqqında danışmaq olar. Birinci standart aparmada 

elektrodlar sağ əl və sol ələ qoyulur, II standart aparma-

da elektrodlar sağ əl və sol ayağa qoyulur, III standart 

aparmada elektrodlar sol əl və sol ayağa qoyulur 

Səkil 1. Eynthoven üçbücağı. 

EKQ potensiallarının amplitudasını və modelini 

təyin edən 2 fundamental amili, yəni fizioloji və bio-

fiziki dəyişmələri ayırd etmək vacıbdir. 

EKQ-yə təsir edən fizioloji faktorlar məlumdur, 

miokard hüceyrəsi hüceyrə membrandan keçən zaman-

dan asılı ion cərəyanları nəticəsində ürəyin elektrik po-

tensialını yaradan əsas bioloji ürək generatorudur. Bu 

hüceyrələrin elektrik fəaliyyəti ixtisaslaşmış  hüceyrə-

lərin qarşılıqlı təsiri ilə sinxronlaşdırılır. Brooky effekti 

EKQ-də təmiz biofiziki təsirin göstəricisidir. 

Normal ürək hüceyrə elekrofiziologiyası-hüceyrə 

müxtəlıf ionlara malıkdir, lakin ən mühümləri Na, Ca, 

K və Cl-dur. Hüceyrə daxilində K-un kosentrasiyası xa-

rıcdən daha yüksəkdir. Hüceyrə daxilində  K-un xarıcə 

nisbətən daha yüksək konsentrasiyası xaricə diffuziya 

üçün konsentrasiya qradiyenti yaradır. Kalimu ionları-

nının xarıcə axmasını müəyyən edir. Membran müsbət 

yüklü olan kalium keçirici olduğundan içəridə mənfi 

potensial yaranır. Hüceyrə xaricində konsentrasiya ar-

tarsa, xaricə  diffuziyanı idarə edən kimyəvi  qradiyent 

azalacaq. Bu K-un xaricdə hərəkətinin azalmasına sə-

bəb olacaq və beləliklə, hüceyrənin xarici ilə müqayi-

sədə daha az mənfi membran potensialına (yəni de-

polyarizasiyaya) gətirib çıxacaq. Qulaqcıqlar və mədə-

ciklərdə miokard hüceyrələri polyarizasiya olunur, yəni 

səthlərində elektrik yükləri daşıyırlar. İstirahətdə olan 

hüceyrənin hüceyrə membranının xarici səthi müsbət 

yüklü, daxili hissəsi isə mənfi yüklüdür. Elektrik sahəsi 

müxtəlif strukturları keçir və dəriyə çatır, burada ətraf-

ların xüsusi yerlərində yerləşdirilən elekrodlar tərəfin-

dən aşkar edilir. P dalğası qulaqcıqların yığılması baş-

lamazdan əvvəl sağ və sol qulaqcıqların depolyariza-

siyası nəticəsində yaranan potensiallardan, yəni depol-

yarizasiya dalğasının mədəciklər vasitəsilə yayılmasın-

dan qaynaqlanır. Deməli, depolyarizasiya dalğalarına 

həm P dalğası, həm də QRS kompleksinin komponent-

ləri daxildir, T dalğası repolyarizasiya dalğasıdır. Hər 

iki mədəcık depolyarizasiya vəziyyətindən çıxdıqda 

yaranan potensiallar nəticəsində yaranır. ST seqmentinə 

qədər mədəciklərin repolyarizasiyasının başlanğıcını 

təmsil edir. QRS kompleks iki mədəciyin stimullaşdırıl-

ması ilə istehsal olunur və ST-T dalğası mədəciklərin 

repolyarizasiyasının bərpasını əks etdirir. 

EKQ qonşu dişciklərilə kəsiyi seqment, müxtəlif 

dişciklər arasında məsafə-interval adlanır. EKQ əsas 

dişcikləri, interval və seqmentləri şəkil 2 -də təsvir 

edilmişdir. 

Səkil 2. Normal sinus ritmi. 

P dişi qulaqcıqları əhatə edən oyanmaya depolya-

rizasiya uyğun gəlir. P dişciyin müddəti oyanmanın 

sinus-qulaqcıq düyünündən AV-birləşməyə qədər 

keçdiyi müddətə bərabərdir. II aparmada amplituda P-

0,5-2,5mm. PQ(R) intervalı P dişciyin başlanmasından 

Q dişciyin başlanmasına qədər müəyyən edir (və ya R), 

ədəd Q olmursa interval sinus-qulaqcıq düyünündən 

mədəciklərə qədər keçən vaxtı müəyyən edir.  

I: sol qol (+elektrod) və sag qol (-elektrod) ara-

sındakı potensial fərqi təmsil edir. 

II: sol ayaq arasındakı potensial fərqi təmsil edir, 

sol qol (+elekrod) və sağ qol (- elekrod) 

III: sol ayaq (+elekrod) və sağ qol (- elekrod) 

arasındakı potensial fərqi təmsil edir. 

Bu 3 aparıcı bədən səthində  müstəvidə ürəyi əha-

tə edən bərabərtərəfli üçbücağı, yəni, Eynthoven üçbü-

cağına gətirəcək şəkildə bağlanır.  Eynthoven qanunu 

bildirir ki, II aparıcıdakı potensial I və II qurğusundakı 

potensialların cəmınə bərabərdir.Bu I+II=III deməkdir. 

Taxikardiya və bradikardiya zamanı PQ(R) dəyi-

şir, onun normal səviyyəsi xüsusi cədvəl vasitəsilə mü-

əyyən edilir. QRS kompleksi mədəciklərin depolya-

rizasiya müddətinə bərabərdir. Q, R və S dişlərindən 

ibarətdir. Q-izoliniyanın aşağıya birinci tərəddüdüdür, 

R-dişciyi Q-dən sonra izoliniyanın yuxarıya doğru 

tərəddüdüdür, S dişciyi izoliniyanın aşağıya doğru R 

dişciyindən sonra interval QRS Q dişciyindən başlaya-
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raq S dişciyi qurtarana qədər. ST seqmenti-QRS komp-

leksi qurtardığı nöqtədən T dişciyin başlanmasına qədər 

olan məsafədir. Mədəciklər oyanma vəziyyətində oldu-

ğu zaman keçən müddətə bərabərdir. Klinik məqsəd 

üçün ST-nin vəziyyətin izoliniyə münasibəti əhəmiy-

yətlidir. T dişciyi mədəciklərin repolyarizasiyasına uy-

ğun gəlir. U dişciyi izoliniyadan böyük olmayan tərəd-

düddür, bəzi insanlarda T dişciyindən sonra qeyd olu-

nur. Dişciyin təbiəti dəqiq məlum deyil. Normal halda 

onun maksimal amplitudası 2mm-dən çox deyil, və ya 

25%-ə qədər T dişciyindən əvvəl əmələ gəlir. QT 

intervalı mədəciklərin elektrik sistolasını təsvir edir. 

Mədəciklərin depolyarizasiyası uyğun gəlir, yaşdan, 

cinsdən və ürəyin döyünmə tezliyindən asılı olaraq 

dəyişir. QRS kompleksinin əvvəlindən T dişciyin sonu-

na qədər təyin edilir. Normada yaşlılarda QT davamı 

0,350-dən 0,44s qədər tərəddüd edir, lakin onun davamı 

ürək döyünməsinin tezliyindən daha çox asılı olur.  

Bu biofiziki təsirlər ürək sahəsinin bütün bədənə 

ötürülməsinə təsirini vurğulamaq üçün  ötürülmə fak-

torları adlandırıla bilər. Bunlara hüceyrə amillər, toxun-

ma faktorlar, ekstrakardiyak amillər və fiziki amillər 

aiddir. Bu amillərin hər biri EKQ-nin qeydinə əhəmiy-

yətli təsir göstərir. EKQ istifadə olunan zaman gər-

ginlik (˃50mV) olur, fiziki və fiziki-kimyəvi proseslər 

dəyişmir. 

Səkil 3. Sinə aparmaları. 

Ürəyin zamanla dəyişən dipol momenti ilə yara-

nan səth potensialları arasında kəmiyyətcə dəqiq əla-

qənin hesablanması ətraflı hesablama modelləşdirilmə-

sini tələb edir. 

Şəkil 4.  a) üfüqi elektrik dipolunun hər 2 tərəfində simmetrik olaraq ölçülən potensial fərq dipol momentinə, potensial 

 fərq isə dipol oxuna mütənasibdir, şaquli ox sıfırdır, b) eynilə, c) istənilən ox boyunca dipolun hər 2 tərəfində 

 simmetrik yerləşən iki nöqtə arasında ölçülən potensial fərq, həmin ox boyunca dipolun komponentinə  

 mütənasibdir. 

Elektrik gərginliyi iki nöqtə arasındakı elektrik 

potensialının fərqini ifadə edir. Müəyyən bir elektrik 

sahəsində bu iki nöqtə arasında elektrik yükünü sıxış-

dırmaq üçün lazım olan enerjini təmsil edir. 

Om qanununa uyğun olaraq elektrik cərəyanı I[A] 

(elektrik yüklərinin) hərəkəti ilə bağlıdır: U=RI 

Şəkil 5. Om qanunu. Elektrik cərəyanının hərəkəti. 

Elektrokardioqrammanın biofiziki prinsipi və 

analızı olaraq ayrı-ayrı hissələrin müddəti ölçülür, tez-

lık hesablanır, amplituda və fərdi əyilmələrin hün-

dürlüyü ölçülür. 

Ürək qan dövranı sistemi nasos kimi qanı içəriyə 

ataraq fəaliyyət göstərir. Yığılmanın koordinasiyası hə-

rəkət potensialının ardıcıllığı ilə təmin edilir. Elektrik 

mənbələri cari elektrık ürək sahəsi yaradırlar. Potensial 

fərq elektrokardioqrafik əyrilər şəklində qeydə alınır. 

EKQ-ni qeyd etmək üçün bizə bədən daxilində 

yaranan, ion potensiallarını adi elektron cihazlarla öl-

çülə bilən elektron potensiala çevirə bilən transduser la-

zımdır. Belə bir çevirici bədən səthinin müvafiq nöqtə-

ləri arasında ion potensialı fərqini ölçən bir cüt elek-

troddan ibarətdir. Elektrodlar ya qütbləşə bilən, bu hal-

da onlar kondensatorlar kimi fəaliyyət göstərir, ya da 



MÜASİR DÖVRDƏ BİOFİZİKANİN İNKİŞAFI VƏ TİBBDƏ TƏTBİQİ. ELEKTROKARDİOQRAMMA CİHAZI (EKQ) 

17 

qütbləşməyənlər kimi təsnif edilə bilər. Bu halda onlar 

rezistorlar kimi davranırlar. Biopotensialları qeyd 

etmək üçün istifadə olunan elektrodlar metallardan və 

metal duzundan ibarətdir. Bundan əlavə elektrod və də-

ri arasinda bir növ gel tətbiq olunur.  

Diaqnostik məlumat üçün EKQ dalga formasın-

dan, müxtəlif seqmentlərin amplitudasının və nisbi 

vaxtının təhlili ilə əldə edilə bilər. Ümumiyyətlə ürək 

əzələsinin zədələnməsi, və ya infaktlar amplituda itkisi 

ilə əlaqələndirilir. 

Ürək dərəcəsini əldə etməyin ən asan yolu QRS 

kompleksinin aşkarlanmasıdır. QRS kompleksinin 

aşkarlanmasında 3 əsas problem var: 

1. Elektrod hərəkətinə görə - artefaktlar

2. Əks səpələnmə (əsasən nəfəsalma səbəbin-

dən)

3. Yüksək tezlikli məzmunlu T dalğalar.

EKQ siqnalının spektral təhlili göstərir ki, QRS 

kompleksində mövcüd tezlıklərin əksəriyyəti 20Hs-ə 

yaxındır.  

Şəkil 6. EKQ cihazı.

____________________________ 
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Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi və lokal spin sıxlıq yaxınlaşması istifadə olunmaqla Quantum Wise proqram paketi çərçivəsində 

müxtəlif konsentrasiyalarda Mn 3d keçid elementi ilə aşqarlanmış ZnSe birləşməsinin elektron və maqnit xassələri tədqiq edilmişdir. 

ZnSe:Mn birləşməsi üçün zona quruluşu və hal sıxlığı diaqramı təməl prinsinplərdən təyin edilmiş, maqnit momenti qiymətləndirilmiş-

dir. Hesablamalardan Mn atomu ilə aşqarlanmış müxtəlif ZnSe geniş özəkləri üçün maqnit momentinin qiyməti 5.0 µB-a bərabər alın-

mışdır. Tam enerji hesablamalarından ferromaqnit spin düzülüşünün antiferromaqnit spin düzülüşünə nisbətən daha dayanıqlı olduğunu 

göstərir.  Birləşmə üçün Küri temperaturu qiymətləndirilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, ZnSe:Mn birləşməsi paramaqnit təbiətə malik 

olub, magneto-optik cihazlar üçün perspektiv materialdır. 

Açar sözlər: ZnSe:Mn, maqnit momenti, paramaqnit, spin-polyarlaşmış zona quruluşu, hal sıxlığı (DOS). 

PACS: 61.43.Bn; 71.20.-b; 61.72.-y 

GİRİŞ 

Tədqiqat obyekti olaraq II-VI yarımkeçiricilər qru-

pundan olan geniş qadağan zolağına (2.7 eV) malik ZnSe 

birləşməsinin seçilməsi bu birləşmənin texniki tətbiq im-

kanları ilə bağlıdır [1, 2]. ZnSe kristalı isə mavi-işıqsaçan 

diodların, qısa dalğa uzunluqlu lazerlərin, fotodetektorla-

rın, günəş batareyalarının, sensorların, infraqırmızı pəncə-

rələrin, fotovoltaik qurğuların istehsalında geniş istifadə 

olunur.  

Son zamanlar 3d keçid elementləri ilə aşqarlanmış 

əksər II-VI qrup birləşmələrinin elektron və maqnit 

xassələrinin tədqiqi zamanı əldə olunan maraqlı fiziki 

xassələr (yarım-metal ferromaqnit, yüksək maqnitlən-

mə, Küri temperaturunun otaq temperaturundan yuxarı 

olması və s.) tədqiqatçıların böyük marağına səbəb ol-

muşdur [3-5].  Sato və başqalarının işində [6] müəlliflər 

göstərmişdilər ki, V və Cr atomları ilə aşqarlanmış ZnO, 

ZnS, ZnSe və ZnTe yarımkeçiriciləri yüksək Küri tem-

peraturlu materiallar sırasına daxildir. Mn atomu ilə aşqar-

lanmış ZnSe p-tip yarımkeçirici birləşmədir və onun 

valent zonasının yuxarı kənarında d-halları fotolümi-

nessensiya və magneto-optik cihazlar üçün çox pers-

pektiv materialdır [1]. [7] tədqiqat  işində isə 

ZnSe:Mn birləşməsinin əlavə aşqar atomu daxil edil-

dikdə spintronikada texniki tətbiq üçün faydalı nami-

zəd material olduğu göstərilmişdir.  

Təqdim olunan tədqiqat işinin məqsədi Mn atomu-

nun müxtəlif konsentrasiyalarının ZnSe-in elektron və 

maqnit xassələrinə təsirinin və beləliklə də, onun spintro-

nika və opto-elektronikada texniki tətbiq imkanlarının 

araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 

HESABLAMA METODU 

Təqdim olunan nəzəri tədqiqat işində Atomistic 

ToolKit (ATK) program paketi istifadə olunmaqla, 

Funksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi (DFT) [8] əsasında lokal 

spin sıxlıq yaxınlaşması (LSDA) [9] ilə MnxZn1-xSe 

(x=25%, 12.5%, 6.25%, 3.125%, 1.5625%) superözək-

lərinin elektron və maqnit xassələri tədqiq edilmişdir. 

Elektron-ion qarşılıqlı təsiri normanı qoruyan Frits-

Hubbard-İnstitute (FHI) ion psevdopotensialları [10] ilə 

nəzərə alınmışdır. BZ üzrə inteqrallama Monkhorst-Pack 

sxemi üzrə 5x5x5 k-nöqtə istifadə olunmaqla xüsusi nöqtə-

lər üzrə cəmləmə ilə əvəz olunmuşdur. Hesablamalar za-

manı sistem üçün optimallaşdırma proseduru yerinə 

yetirilmişdir. Baxılan halda kristalın strukturunun optimal-

laşdırılması zamanı atomlararası qarşılıqlı təsir qüvvəsinin 

maksimal qiyməti 0.01eV/Å, mexaniki gərginlik tenzo-

runun maksimal qiyməti isə 0.01eV/Å3-dan kiçik olana qə-

dər, yəni tarazlıq quruluş parametrlərinə gətirilənə qədər 

optimallaşdırma proseduru davam etdirilmişdir. Dalğa 

funksiyalarının ayrılışında kinetik enerjinin maksimal qiy-

məti 100 Ry olmuşdur. Zn üçün 12(5s2 4d10), Se üçün 

6(3s2 3p4) və  Mn üçün isə 7(3d5 4s2) elektron valent 

elektronu hesab edilmişdir. 

Qeyd edək ki, birləşmənin qadağan zolağının eninin 

eksperimentdən məlum nəticəyə uyğun alınması məqsədi-

lə Hubbard U yarımempirik düzəlişindən: Zn-in 3d ha-

lı üçün U=4.5 eV və Se-nin 4p halı üçün isə U=3.8 eV 

istifadə olunmuşdur [2, 11-13]. 

Ədəbiyyat araşdırmaları göstərir ki, əksər təd-

qiqat işləri 3d keçid elementləri (Fe, Mn, V, Cr, Co və 

Ni) ilə aşqarlanmış kubik quruluşlu ZnSe sisteminin 

elektron və maqnit xassələrinin öyrənilməsinə həsr 

olunmuşdur. Son zamanlar Mn ilə aşqarlanmış GaN 

birləşməsinin tədqiqi göstərir ki, aşqarın konsentrasi-

yası 6% olduqda, deşiklər güclü lokallaşır və təyin 

olunmuş Küri temperaturu eksperimentdən məlum nə-

ticədən [14, 15] 10 K aşağıdır. [16] tədqiqat işində ve-

rilmişdir ki, Mn2+ metal ionunun maddəyə daxil olma-

sı II-VI aşqarlanmış yarımkeçiricilərdə olduğu kimi 

antiferromaqnit supermübadiləyə gətirir və aşqar ato-

munun d-zonaları onun 3d5 konfiqurasiyasına pay ve-

rir. 

ZnSe:Mn BİRLƏŞMƏSİNİN ELEKTRON VƏ 

MAQNİT XASSƏLƏRİ 

Təqdim olunan məqalədə Mn2+ atomu ilə aşqar-

lanmış 16-, 32-, 64-, 128- və 256-atom tərkibli  geniş 

özəklər üçün elektron və maqnit xassələri araşdırılmış-

dır. Ferromaqnit (FM) və antiferromaqnit (AFM) spin 

hallarının araşdırılması məqsədilə heksaqonal quruluş-

lu ZnSe birləşməsindən uyğun geniş özəklər düzəldil-
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miş və strukturda iki Zn atomu iki Mn2+ 3d keçid ele-

menti ilə əvəz edilmişdir (şəkil 1). Həmin sistemlər 

üçün təməl prinsiplərdən hesablamalar aşqar ato-

munun uyğun olaraq x = 25 %, 12.5 %, 6.25 %, 3.125 

%, 1.5625 % konsentrasiyalarında yerinə yetirilmişdir. 

 Hesablamalardan Mn ilə aşqarlanmış 16-, 32-, 64-, 

128- və 256-atom tərkibli geniş özəklər üçün spin-yu-

xarı (↑) və spin-aşağı (↓) hallara uyğun qadağan zola-

ğının eni qiymətləndirilmiş və sistemləşdirilərək cəd-

vəl 1-də verilmişdir.  

Təməl prinsiplərdən hesablamaların spin-polyar-

laşmış elektron zona quruluşları (şəkil 2) və tam hal 

sıxlıqları mənzərələrinin (şəkil 3) nəticələri göstərir ki, 

Mn ilə aşqarlanmış ZnSe yarımmetal maddə deyil və 

bu nəticə [4] işindəkinə uyğundur. 

Şəkil 1. 32-atomdan ibarət Zn14Mn2Se16 sisteminin quruluşu. 

      Cədvəl 1. 

Müxtəlif Zn1-xMnxSe bərk məhlullar üçün spin-yuxarı və spin-aşağı 

 hallara uyğun qadağan zolağının eni 

Birləşmə MP grid  x, % Qadağan zolağın eni, eV 

spin-yuxarı spin-aşağı 

Zn6Mn2Se8 5×5×5 25 1.64 2.629 

Zn15Mn1Se16 5×5×5 6.25 3.3 1.49 

Zn14Mn2Se16 5×5×5 12.5 2.12 2.71 

Zn30Mn2Se32 5×5×5 6.25 2.22 2.65 

Zn62Mn2Se64 3×3×3 3.125 2.29 2.454 

Zn126Mn2Se128 3×3×3 0.78125 2.24 2.54 

Şəkil 2. Zn15Mn1Se16 üçün DFT-LSDA+U metodu ilə hesablanmış zona quruluşları: spin-yuxarı (qara) və spin aşağı 

 (qırmızı). 

 Şəkil 3. Zn15Mn1Se16 üçün DFT-LSDA+U metodu ilə hesablanmış tam hal sıxlığı. 
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Şəkil 3-dən göründüyü kimi, Mn atomunun 

struktura daxil edilməsi tam hal sıxlığı mənzərəsində 

dəyişikliyə səbəb olur, lakin Zn1-xMnXSe birləşməsi 

yarım-metal ferromaqnit spin düzülüşünə malik xassə 

göstərmir. Lakin, güclü p-d hibridləşməsinə görə aşqar 

Mn2+ və Se atomları arasında ferromaqnit qarşılıqlı tə-

sirləri aşkar edilmişdir. DOS hesablanmalarından mü-

əyyən olunmuşdur ki, valent zonasında Zn-d və Se-p 

elektron halları və keçirici zonada Mn-d halları aşqar 

atomunun müxtəlif konsentrasiyalarında qadağan zo-

lağının eninin azalmasına və artmasına öz payını verir. 

Məqalədə ZnSe:Mn birləşməsi üçün özəyin tam 

maqnit momenti, habelə aşqar atomun və onun ətrafın-

dakı tərkib atomlarının da magnit momentləri qiymət-

ləndirilmiş, ferromaqnit və antiferronmaqnit spin dü-

zülüşlərindən hansının dayanıqlı olması araşdırılmış-

dır. Mn aşqar atomu və onun ətrafında yerləşmiş 

struktur atomlarının maqnitlənməsi  şəkil 4-də veril-

miş və maqnit momenti oxlarla göstəırilmişdir.  Mn 

aşqar atomunun yaxınlığındakı atomların maqnit-

lənməsi Se-4p və Mn 3d-hallarının hibridləşməsi he-

sabına baş verir. Hesablamalar göstərir ki, iki Mn 

atomu arasındakı məsafələr 3.98, 7.96, 9.50 və 17.21 

Å olduqda AFM, lakin bu məsafə 43.7 Å-ə bərabər 

olduqda FM halı stabil olur.  

Aşqar Mn atomunu maqnitlənməyə 4.669 µB 

(əsas pay Mn-nın d-hallarından: 3.875 µB), 15 Zn və 

16 Se atomları uyğun olaraq 0.053 və 0.278 µB pay 

verir. Mn atomunun ətrafında yerləşmiş və onunla 

kimyəvi rabitədə olan 4 Se atomlarının maqnit mo-

mentləri cəmi 0.196 μB təşkil edir. Beləliklə, Mn:ZnSe 

sisteminin tam maqnit momenti 5.0 µB -dur və alınmış 

bu nəticə [4] işində alınmış nəticə (4.99 µB) ilə yaxşı 

uyğunluq təşkil edir. 

 

 

 
Şəkil 4.  Zn15Mn1Se16 birləşməsinin spin-polyarlaşması. Magnit momenti yaşıl oxlarla göstərilmişdir. 

 

Bundan əlavə, Zn1-xMnxSe geniş özəklər üçün 

Küri temperaturu qiymətləndirilmiş (9.9 K) və müəyyən 

olunmuşdur ki, ZnSe:Mn birləşməsi paramaqnit təbiətə 

malik materialdır. 

 

NƏTİCƏ 

 

 Təqdim edilən məqalədə LSDA metodu və 

Hubbard U yarı-empirik düzəlişləri nəzərə alınmaqla 

Mn2+ atomunun müxtəlif konsentrasiyalarıyla aşqar-

lanmış vürsit strukturlu 16-, 32-, 64-, 128- və 256-

atom tərkibli ZnSe geniş özəklər üçün spin nəzərə 

alınmaqla elektron və maqnit xassələri təməl prinsip-

lərdən tədqiq edilmişdir. Zn atomunun Mn ilə əvəzlən-

məsi yolu ilə alınmış Zn1-xMnxSe üçün yerinə yetiril-

miş hesablamalardan maddənin paramaqnit spin 

düzülüşünə malik olduğu və  birləşmənin maqnit xas-

səsinə malik olduğu (5.0 µB) təyin olunmuşdur. Birləş-

mənin maqnitlənməsinə əsas müsbət pay aşqar atomun 

d-hallarından gəlir. FM və AFM hallarına uyğun tam 

enerji hesablamaları AFM spin düzülüşünün dayanıqlı 

olduğunu göstərir. Tədqiq olunan sistemlər üçün zona 

quruluşu hesablamalarından qadağan zolağın eninin 

aşqarlanmamış ZnSe-nə nəzərən azaldığı  müəyyən 

olunmuşdur. Beləliklə, hesablamaların nəticələri 

ZnSe:Mn maddəsinin magneto-optik cihazlar üçün əl-

verişli material  olduğunu müəyyən edir.  

____________________________ 
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V.N. Jafarova 

AB INITIO STUDY OF ELECTRONIC AND MAGNETIC  

PROPERTIES OF Zn1-xMnxSe COMPOUND 

Electronic and magnetic properties of ZnSe compound doped with Mn 3d transition element at different concentrations were stud-

ied within the Quantum Wise software package using Density Functional Theory and local spin density approximation. The band struc-

ture and density of states diagram for the ZnSe:Mn compound were determined from first-principles, and the magnetic moment was es-

timated. From the calculations, the value of the magnetic moment for various Mn doped ZnSe supercells was obtained equal to 5.0 µB. 

Total energy calculations show that the ferromagnetic spin ordering is more stable than the antiferromagnetic phase. The Curie tempera-

ture for the compound was evaluated and it was determined that the ZnSe:Mn compound has a paramagnetic nature and is a promising 

material for magneto-optical devices. 

В.Н. Джафарова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЯ  

Zn1-xMnxSe ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Электронные и магнитные свойства соединения ZnSe, легированного переходным элементом Mn 3d в различных 

концентрациях, были исследованы в программном пакете Quantum Wise с использованием теории функционала плотности и 

приближения локальной спиновой плотности. Из первых принципов определены зонная структура и диаграмма плотности со-

стояний соединения ZnSe:Mn, оценен магнитный момент. Из расчетов получено значение магнитного момента для различных 

суперячеек ZnSe, легированных марганцем, равное 5,0 мБ. Расчеты полной энергии показывают, что ферромагнитное спи-

новое упорядочение более стабильно, чем антиферромагнитная фаза. Оценена температура Кюри соединения и установлено, 

что соединение ZnSe:Mn имеет парамагнитную природу и является перспективным материалом для магнитооптических 

устройств. 

Qəbul olunma tarixi: 10.01.2023 
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Hazırda günəş elementlərinin hazırlanması üçün əsas material kristallik silisiumdur. Kristallik silisium əsasında istehsal 

olunmuş günəş elementləri və modullarının fotovoltaika bazarında payı müasir dövrdə təxminən 2/3-ü kristallik və 3/1-i poli-

kristallik olmaqla 90%-i keçir. Fotovoltaikada kristallik silisiumun belə geniş tətbiqi silisium texnologiyasının sürətli inkişafı 

və ümumiyyətlə, kristallik silisium əsasında yerüstü istifadəyə yararlı və effektivlik/qiymət nisbəti daha məqsədəuyğun sayılan 

günəş elementlərinin hazırlanması mümkünlüyü ilə şərtlənir. Bu səbəbdən günəş elementlərində (GE) yaranan fotocərəyanın 

hesablanması mühüm əhəmiyyətə malikdir.   

Açar sözlər: günəş enerjisi, silisium, günəş elementi, fotovoltaika, effektivlik, foton, elektron-deşik cütlüyü. 

UOT: 666.9-129 

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

Əksər fotovoltaik sistemlər günəş enerjisinin bir-

başa modullar tərəfindən toplandığı müstəvi günəş çe-

viriciləridir. Belə sistemlər bir qayda olaraq fiksə olun-

muş oriyentasiyalı statik sistemlərdir, lakin günəşin iz-

lənilməsi sistemləri də istifadə oluna bilər. Fotovoltaik 

sistemlər tam olaraq elektrik enerjisini generasiya edən 

ayrı-ayrı modulların birləşməsindən, sistem balansın-

dan (balance-of-system– BOS) yəni, günəş elementləri 

istisna olmaqla kabel birləşmələrindən, dayaq kons-

truksiyasından, akkumulyatordan, yak kontrollerindən, 

elektron hissədən, sabit cərəyanı dəyişən cərəyana də-

yişən çeviricidən ibarət olur. Fotovoltaik sistemlər 

üçün sistem balansının bəzi komponentlərinin mövcud-

luğu heç də vacib şərt deyil. Məsələn, avtonom foto-

voltaik sistemlərin əksəriyyətinin tərkibinə sutkanın 

gündüz saatlarında yüklənən akkumulyatorlar daxil ol-

sa da, günəş elementləri istehlakçıları elektrik enerjisi 

ilə axşam saatlarında təchiz edir. Bu zaman baxılan hal-

da “virtual akkumulyator” kimi fəaliyyət göstərən mər-

kəzi enerji şəbəkəsinə qoşulmuş sistemlərdə akkumul-

yatorlar yer almaya da bilər.    

Şəkil 1. p-n keçidli silisium günəş elementinin sxematik təsviri: a – yuxarıdan görünüş, b – yandan görünüş 

Əgər günəş elementinin (şəkil 1) üst səthinə  dal-

ğa uzunluğuna malik, fotonlarının enerjisi  h  Eg olan 

monoxromatik işıq düşürsə, elektron-deşik cütlərinin 

generasiya sürətinin yarımkeçiricinin səthindən olan x 

məsafəsindən asılılığı belə təyin olunur [1]: 

G(, x)=()F()[1−R()]exp[−()x],   (1) 

burada, () – udma əmsalı; F() – vahid spektral in-

tervalda düşən foton selinin sıxlığı; R() – isə səthdən 

əks olunan fotonların payıdır.  

Günəş batareyasında işıq tərəfindən generasiya 

olunan fotocərəyan artıq yük daşıyıcılar üçün kəsil-

məzlik tənliyindən tapıla bilər. İnjeksiyanın aşağı sə-

viyyəsində n-tip yarımkeçiricinin deşikləri üçün bir-
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ölçülü stasionar kəsilməzlik tənliyi aşağıdakı kimi ola-

caqdır:  

𝐺𝑝 −
𝑝𝑛−𝑝𝑛0

𝜏𝑝
−

1

𝑒

𝑑𝐽𝑝

𝑑𝑥
  (2) 

p-tip yarımkeçiricidə elektronlar üçün kəsilməzlik 

tənliyi isə belə yazılacaqdır: 

𝐺𝑛 −
𝑛𝑝−𝑛𝑝0

𝜏𝑛
−

1

𝑒

𝑑𝐽𝑛

𝑑𝑥
                      (3)

Belə olan halda deşiklər və elektronlar üçün cərə-

yan sıxlığı aşağıdakı tənliklə təyin olunur: 

𝐽𝑝 = 𝑒𝜇𝑝𝑝𝑛𝐸 − 𝑒𝐷𝑝
𝑑𝑝𝑛

𝑑𝑥
,    (4) 

𝐽𝑛 = 𝑒𝜇𝑛𝑛𝑝𝐸 + 𝑒𝐷𝑛
𝑑𝑛𝑝

𝑑𝑥
  .         (5) 

Bu ifadələrdə Jp və Jn – uyğun olaraq deşik və 

elektron cərəyanlarının sıxlığıdır. Kəskin p-n keçidinə 

malik və keçidin hər iki tərəfi boyunca (şəkil 2) aşqarla-

nma səviyyəsi sabit olan günəş elementində kasadlaş-

mış oblastdan kənarda elektrik sahəsi mövcud olmur.  

Şəkil 2. Günəş elementinin ölçüləri və qeyri-əsas yük daşıyıcıların xarakterik diffuziya uzunluğu 

(1), (2) və (4) tənliklərindən n-oblastında qeyri-əsas yük daşıyıcıların paylanmasını təsvir edən tənliyi ala 

bilərik:  

𝐷𝑝
𝑑2𝑝𝑛

𝑑𝑥2 −
𝑝𝑛−𝑝𝑛0

𝜏𝑝
+ 𝛼𝐹(1 − 𝑅)𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑥) = 0. (6) 

Bu tənliyin ümumi həlli 

pn − pn0 = Ach(x/Lp ) + Bsh(x/Lp ) − Cexp(− x) 

şəklində axtarılır. Burada, Lp = (Dp·p)1/2 – diffuziya 

uzunluğu; A, B, C – sabitlərdir.   

(6) tənliyində xüsusi pn – pn0 = C exp(– x) həllin 

istifadə olunması C-ni təyin etməyə imkan verir:  

𝐶 =
𝛼𝐹(1−𝑅)𝜏𝑝

𝛼2𝐿𝑝
2 −1

. 

A və B sabitləri isə rekombinasiya baş verən fron-

tal müstəvidə (x = 0 olduqda) və kasadlaşmış oblastda 

sərhəd şərtlərinin istifadə olunması zamanı təyin edilir. 

Birinci şərti x = 0 olduqda, diffuziya cərəyanı sıxlığının 

səthi rekombinasiya cərəyanının sıxlığına bərabər 

olduğunu qeyd etməklə  

𝐷𝑝

𝑑(𝑝𝑛 − 𝑝𝑛0)

𝑑𝑥
= 𝑆𝑝(𝑝𝑛 − 𝑝𝑛0)

almaq olar.  Burada, Sp – səthi rekombinasiya sürətidir. 

İkinci sərhəd şərti qeyri-əsas yük daşıyıcıların az 

olduğu fəza yükü oblastının sərhədləri üçün doğrudur. 

Beləliklə:  

          x = xj      olduqda    pn – pn0 = 0. 

Sərhəd şərtlərinin (6) tənliyində nəzərə alınması 

deşiklərin artıq konsentrasiyası üçün ifadə almağa im-

kan verir:  

𝑝𝑛 − 𝑝𝑛0 = [
𝛼𝐹(1 − 𝑅)𝜏𝑝

𝛼2𝐿𝑝
2 − 1

] (
𝑆𝑝𝐿𝑝

𝐷𝑝 + 𝛼𝐿𝑝
) 𝑥 

𝑥

𝑠ℎ [
𝑥𝑗 − 𝑥

𝐿𝑝
] + 𝑒−𝛼𝑥𝑗 [(

𝑆𝑝𝐿𝑝

𝐷𝑝
) 𝑠ℎ (

𝑥
𝐿𝑝

) + 𝑐ℎ (
𝑥

𝐿𝑝
)]

(
𝑆𝑝𝐿𝑝

𝐷𝑝
) 𝑠ℎ (

𝑥𝑗

𝐿𝑝
) + 𝑐ℎ (

𝑥𝑗

𝐿𝑝
)

− 𝑒−𝛼𝑥

Beləlkilə,  dalğa uzunluqlu fotonlarla generasiya edilən deşik fotocərəyanının kəsadlaşmış oblastın 

kənarında sıxlığı aşağıdakı kimi olacaqdır: 
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𝐽𝑝 = −𝑒𝐷𝑝 (
𝑑𝑝𝑛

𝑑𝑥
)

𝑥𝑗

= [
𝑒𝐹(1−𝑅)𝛼𝐿𝑝

𝛼2𝐿𝑝
2 −1

] x  [
(

𝑆𝑝𝐿𝑝

𝐷𝑝+𝛼𝐿𝑝
)−𝑒

−𝛼𝑥𝑗[
𝑆𝑝𝐿𝑝

𝐷𝑝
𝑐ℎ(

𝑥𝑗

𝐿𝑝
)+𝑠ℎ(

𝑥𝑗

𝐿𝑝
)]

𝑆𝑝𝐿𝑝

𝐷𝑝
𝑠ℎ(

𝑥𝑗

𝐿𝑝
)+𝑐ℎ(

𝑥𝑗

𝐿𝑝
)

− 𝛼𝐿𝑝𝑒−𝛼𝑥]. (7)

Düşən şüalanmanın verilmiş dalğa uzunluğunda 

Jp fotocərəyanı yük daşıyıcıların yaşama müddəti, onla-

rın yürüklüyü və aşqarlanma səviyyəsi bu oblastda 

sabit qəbul edildiyindən p-bazalı günəş elementinin n-

p keçidinin üst tərəfində toplanır.  

Altlıqda toplanan elektron fotocərəyanını təyin 

etmək üçün aşağıdakı sərhəd şərtləri daxilində (1), (3) 

və (5) ifadələrini istifadə etmək lazımdır:   

x = H olduqda −𝐷𝑛
𝑑(𝑛𝑝−𝑛𝑝0)

𝑑𝑥
= 𝑆𝑝(𝑛𝑝 − 𝑛𝑝0)  (8) 

  x = xj + W olduqda np – np0 = 0.     (9) 

Burada, H – günəş elementinin tam qalınlığı; W – 

isə kəsadlaşmış oblastın enidir. 

(9) ifadəsində qoyulan şərt onu göstərir ki, kəsad-

laşmış oblastın kənarı yaxınlığında qeyri-əsas yük daşı-

yıcıların konsentrasiyası sıfra bərabərdir, (8) ifadəsin-

dəki şərt isə arxa səthdə omik kontaktın yaxınlığında 

səthi rekombinasiyanın sürətini təyin edir. 

Belə sərhəd şərtlərinin istifadə olunması  dalğa 

uzunluğuna malik fotonlarla p-bazanın kəsadlaşmış ob-

lastının kənarında (x = xj + W) generasiya olunan 

elektron cərəyanının sıxlığını təyin etməyə imkan verir: 

𝐽𝑛 = 𝑒𝐷𝑛 (
𝑑𝑛𝑝

𝑑𝑥
)

𝑥𝑗+𝑊
= [

𝑒𝐹(1 − 𝑅)𝛼𝐿𝑛

𝛼2𝐿𝑛
2 − 1

] 𝑒[−𝛼(𝑥𝑗+𝑊)]x

x [𝛼𝐿𝑛 −
(

𝑆𝑛𝐿𝑛
𝐷𝑛

)[𝑐ℎ(
𝐻1
𝐿𝑛

)−𝑒−𝛼𝐻1]+𝑠ℎ(
𝐻1
𝐿𝑛

)+𝛼𝐿𝑛𝑒−𝛼𝐻1

(
𝑆𝑛𝐿𝑛

𝐷𝑛
)𝑠ℎ(

𝐻1
𝐿𝑛

)+𝑐ℎ(
𝐻1
𝐿𝑛

)
]   .  (10) 

Burada, H1 – p-bazanın kvazineytral oblastının 

qalınlığıdır.  

Fotocərəyanın n- və p- oblastlarda toplanan diffu-

ziya komponentinə əlavə olaraq (uyğun olaraq 7 və 10 

ifadələri), kəsadlaşmış oblastda yaranan dreyf kompo-

nentini də nəzərə almaq lazımdır. Kəsadlaşmış oblastda 

işıqla generasiya olunan elektron-deşik cütlükləri hələ 

öz aralarında rekombinasiya etməyə imkan tapmamış 

bu oblastdan elektrik sahəsi tərəfindən çıxarılır. Bu sə-

bəbdən kəsadlaşmış təbəqənin fotocərəyanı vahid spek-

tral intervalında bu təbəqədə vahid zamanda udulan fo-

tonların sayına bərabərdir:

Jdr = eF(1 – R)exp(– xj )[1 – exp(– W)].  (11) 

Beləliklə,  dalğa uzunluğuna malik işıqla günəş 

elementində generasiya olunan fotocərəyan (7), (10) və 

(11) ifadələrinin cəmi ilə təyin olunacaqdır:  

JL() = Jp() + Jn() + Jdr().       (12) 

F() spektral paylanmaya malik günəş işığı ilə 

işıqlanan p-n əsasındakı elementdən axan fotocərəya-

nın tam sıxlığını (12) ifadəsini inteqrallamaqla almaq 

olar:  

𝐽𝑓 = ∫ [𝐽𝑝(𝜆) + 𝐽𝑛(𝜆) + 𝐽𝑑𝑟(𝜆)]𝑑𝜆

𝜆2

𝜆1

, 

burada, 1 və 2 – uyğun olaraq udulmanın qısa və uzun 

dalğalı sərhədləridir.  

p-n keçidi əsasında tipik günəş elementi üçün 

1=0,3 mkm. Udulmanın qırmızı sərhədi yarımkeçirici-

nin qadağan zonasının eni ilə təyin olunur. Udulmanın 

qırmızı sərhədinin 0s (mk) dalğa uzunluğu ilə yarım-

keçiricinin qadağan zonasının Eg (eV) eni arasında əla-

qə aşağıdakı tənliklə təsvir olunacaqdır:   

𝜆0𝑠 =
1,234

𝐸𝑔

Silisium üçün (T = 300 K olduqda Eg = 1,12 eV) 

udulmanın qırmızı sərhədi 1,1 mkm yaxınlığında yer-

ləşir.  

(12) ifadəsi günəş elementinin spektral qiymətini 

hesablamağa imkan verir (spektral qiymət – verilmiş 

dalğa uzunluğunda bir düşən fotona uyğun gələn elek-

tronlar toplumudur). SP –  spektral qiymət eF kəmiyyə-

tinə bölünən JL() fotocərəyanına (12 ifadəsi) bərabər-

dir (xarici spektral qiymət, eF(1-R) kəmiyyətinə bölün-

dükdə isə daxili spektral qiymət).   

𝑆𝑅 =
𝐽𝑝(𝜆)+𝐽𝑛(𝜆)+𝐽𝑑𝑟(𝜆)

𝑒𝐹(𝜆)[1−𝑅(𝜆)]
   . (13) 
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Spektral qiymət məlumdursa, elementin F() 

spektral paylanmaya malik günəş işığı ilə işıqlandırıl-

ması zamanı axan fotocərəyanın tam sıxlığı aşağıdakı 

kimi olacaqdır: 

𝐽𝐿 = 𝑒 ∫ 𝐹(𝜆)[1 − 𝑅(𝜆)]𝑆𝑅(𝜆)𝑑𝜆

𝜆2

𝜆2

. 

Q() spektral asılılığın qısa dalğalı kənarı əsasən 

yükdaşıyıcıların frontal təbəqədən, uzun dalğalaı kənar 

isə baza oblastından toplanması ilə təyin olunur. 

Qeyri-düz zonalı yarımkeçiricilər əsasında yara-

dılmış GE-də h > Eg enerjili şüalanmanın əksər hissəsi 

baza oblastının böyük dərinliyində elektron-deşik cüt-

ləri generasiya edir ki, bu hadisə generasiya olunan yük 

daşıyıcıların bir hissəsinin bazanın həcmində və arxa 

səthdə rekombinasiya olunması səbəbindən fotoişığın 

uzun dalğalı spektrində polostlu Q spektral asılılıq 

şərtləndirir.  

Qeyri-düz zonalı yarımkeçiricilər əsasında yara-

dılmış GE-də udulmanın kəskin kənarı nəticəsində Q-

nün qiyməti spektrin uzun dalğalı hissəsində kəskin ar-

tıma malik olur. Lakin, bu halda səthi udulma -nın 

böyük qiymətlərində başlayır ki, nəticədə Q-nün qiy-

məti -nın azalması ilə frontal səthdə fotogenerasiya 

olunmuş yük daşıyıcıların rekombinasiyası səbəbindən 

daha sürətlə düşür [2, 3].   

Silisium əsaslı günəş elementi (p-bazalı) üçün real 

daxili spektral qiymət ideal pillədən nəzərəçarpacaq də-

rəcədə fərqlənir (şəkil 3 [4]).  

Şəkil 3. p-bazalı silisium elementinin hesablanmış 

 daxili spektral qiyməti. 

Hesablamalar zamanı cihazın aşağıdakı parametr-

ləri istifadə olunmalıdır: ND=51019sm−3, 

NA=1,51016sm−3, p=0,4 mksan, n=10 mksan, 

хj=0,5mkm, H = 450 mkm, Sp (üz səth) = 104 sm/san, 

Sn (arxa səth) = . Şəkil 3-də cərəyanın hər üç kompo-

nentinin əlavələrinin spektral asılılıqları verilmişdir. 

Aşağı enerjili fotonların udulması zamanı yük daşıyı-

cıların əsas payı Si-də udulma əmsalı bu halda kiçik 

olduğundan, baza oblastında generasiya olunur. Əgər 

fotonların enerjisi 2,5 eV-dan böyük olarsa, fotocərə-

yana əlavə üz səthdən alınır. Fotonların enerjisi 3,5 eV-

dan böyük olduqda isə α-nın qiyməti 106sm-1-i aşır və 

spektral qiymət tam olaraq üz təbəqə ilə təyin olunur. 

Sp kəmiyyəti kifayət qədər böyük zənn olunduğundan 

elementin üz səthində səthi rekombinasiya spektral qiy-

mətin ideal qiymətlə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərə-

cədə azalmasına gətirir. Lp>>1 və xj>>1 olduqda 

spektral qiymət asimptotik olaraq aşağıdakı ifadəyə bə-

rabər olan, keçidin üz səthinin cərəyanı ilə təyin olunan 

qiymətə yaxınlaşır:  

 𝑆𝑅 =
1+

𝑆𝑝

𝛼𝐷𝑝

(
𝑆𝑝𝐿𝑝

𝐷𝑝
)𝑠ℎ(

𝑥𝑗

𝐿𝑝
)+𝑐ℎ(

𝑥𝑗

𝐿𝑝
)
   .          (14) 

Səthi rekombinasiya sürəti Sp spektral qiymətə, 

xüsusən də yüksək enerjili fotonlar zamanı, güclü təsir 

edir. Şəkil 4-də həmin parametrli cihaz üçün hesablan-

mış (şəkil 3) spektral qiymətlər verilmişdir. Bu zaman 

Sp sürəti 102…106 sm/san diapazonunda dəyişilmişdir. 

Göründüyü kimi, Sp-nin artması ilə spektral qiymət 

kəskin azalır. (14) ifadəsindən məlum olur ki, Sp-nin 

verilmiş qiymətində spektral qiymət Lp diffuziya uzun-

luğu artıqca yaxşılaşır. Ümumi halda, istifadə olunan 

dalğa uzunluqları diapazonunda spektral qiymətin art-

ması üçün Sn və Sp-ni azaltmaq və Ln və Lp-ni artırmaq 

məqsədəuyğun hesab olunur.  

Şəkil 4. p-bazalı silisium elementinin səthi rekombina- 

            siyanın müxtəlif sürətlərində hesablanmış daxili 

 spektral qiyməti 

Beləliklə, toplama əmsalının qısa dalğalı oblastda 

aşqarlanmış təbəqənin diffuziya və rekombinasiya pa-

rametrlərinin arzuolunmaz xarakteri nəticəsində kəskin 

düşməsi müşahidə olunur [5]. 

Q-nü səthi rekombinasiyanı azaltmaq hesabına 

artırmaq olar. Bu şərt yarımkeçiricinin səthinin rekom-

binasiya mərkəzlərinin kənarlaşdırılması məqsədi ilə 

dəqiq emalı nəticəsində əldə edilir. Bundan əlavə, səthi 

rekombinasiyanın effektiv sürəti potensial çəpərin 

mövcudluğundan asılıdır ki, bu da rekombinasiyanın 

azaldılmasına prinsipial olaraq imkan verir.    

Arsenid qalliumda səthi rekombinasiya sürəti sili-

siumda olduğundan nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksək-

dir. GaAs-in səthində AlxGa1–xAs (x=0,75–0,9) bərk 

məhluldan ibarət nazik dar zonalı təbəqənin yetişdiril-

məsi hetero sərhəddə GaAs və AlAs qəfəslərinin perio-

dunun çox yaxın olması və qırılmış valent rabitələrin 

GaAS-in sərbəst səthinə nəzərən azlığı səbəbindən sət-

hi rekombinasiya sürətini kifayət qədər azaltmağa im-
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kan verir [6]. Hetero sərhəddə potensial çəpər dar zona-

lı materialda generasiya olunan yük daşıyıcıların enli 

zonaya malik təbəqənin səthinə düşməsinə mane olur. 

Baxılan təbəqənin kiçik (< 0,1 mkm) qalınlıqlarında 

yüksək fotohəssaslığın saxlanılması həm də günəş 

spektrinin ən kiçik dalğa uzunluğu sahəsində belə 

mümkün olacaqdır.  

Q-nün artırılmasının ikinci yolu qeyri-effektiv 

təbəqənin günəş spektrinin fotonları üçün daha şəffaf 

etmək məqsədi ilə üz aşqarlanmış təbəqənin qalınlı-

ğının azaldılması ilə bağlıdır [3]. Lakin, kiçik keçidlə-

rin yaradılması cərəyan axmalarına müqavimətin art-

ması ilə məhdudlanır. Bundan əlavə, nazik aşqarlanmış 

təbəqələrdə xarici səthdə rekombinasiyanın təsiri kəs-

kin artır. Kiçik keçidlər üçün həcmi şuntların yaranması 

ilə şərtlənən metal kontaktların yaradılması problemi 

mövcuddur ki, bu da təbəqənin qalınlığının azaldılma-

sını məhdudlaşdırır. Bütün saydığlarımız şərtlər üst aş- 

qarlanmış səthin hər hansı optimal qalınlığını yaradır.    

Üçüncü yol – həcmi şüalanma olmadıqda yarım-

keçirici təbəqənin rekombinasiyasını kəskin azaldacaq 

təmizliyin artırılmasına yönəlmişdir. İlkin parametrləri 

korlamayan yüksək keyfiyyətli ilkin materialların və ci-

hazların alınması texnologiyaları tələb olunur. Hazırda 

bazanın parametrlərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə pis-

ləşməsi elementlərin termoemalı nəticəsində baş verir. 

Bundan əlavə, böyük sayda rekombinasiya defektləri p-

n keçidin hazırlanması zamanı kənar aşqarların daxil 

edilməsi nəticəsində yaranır.    

Nəhayət, yük daşıyıcıların toplanmasının artırıl-

masının dördüncü yolu – fotokeçiricinin təbəqələrində 

qeyri-əsas yük daşıyıcıların p-n keçidinə tərəf dreyfinə 

səbəb olan elektrik sahələrinin yaradılması ilə bağlıdır. 

NƏTİCƏ 

Tərəddüd doğurmr ki, bəşəriyyətin komfort möv-

cudluğu üçün gələcəyin energetikası Günəş adlanan 

reaktorun səmərəli və effektli istifadə olunması ilə sıx 

bağlıdır. Bu səbəbdən, müxtəlif yarımkeçiricilər əsa-

sında günəş elementlərinin tədqiqi mühüm məsələdir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində günəş elementlərində 

yaranan cərəyanların hesablanamsı üçün alınmış ifadə-

lər bir çox baxımdan vacibdir və günümüzün reallığını 

əks etdirir 

___________________________ 

[1] К.В. Рязанов. Перспективы развития солнеч-

ной энергетики. КАБЕЛЬ−news. 2009, № 12–1, 

c. 81-85.

[2] В.М. Андреев. Гетероструктурные солнечные 

элементы. ФТП. 1999, т. 33, вып. 9, c. 1035–

1038.  

[3] М.С. Нечаев, Д.Ю. Паращук. Квантово-хими-

ческое исследование новых редокс-медиато-

ров на основе комплексов меди и кобальта для 

фото-электрохимических солнечных батарей. 

Вестник Московского университета. (Серия 

3). 2012, № 6,  c. 67-70.  

[4] R. Loganathan et al. Studies on dislocation and 

surface morphology of AlxGax -N/GaN 

heterostructures grown by MOCVD. Journal of 

Alloys and Compounds, 2014. 616. Р. 363- 371, 

(IF 2.726).  

[5] Ю.Д. Арбузов, В.М. Евдокимов. Основы 

фотоэлектричества. М.: Изд-во ГНУ ВИЭСХ, 

2007, 292 с  

[6] H. Lindstrom, A. Holmberg, E. Magnusson et al. 

A New Method for Manufacturing 

Nanostructured Electrodes on Plastic Substrates. 

Nano Letters. 2001, 1 (2), p. 97-100.  

E.A. Kerimov 

THEORETICAL CALCULATION OF THE GENERATED PHOTOCURRENT 

IN SILICON-BASED SOLAR CELLS 

At present, crystalline silicon is the main material for manufacturing solar cells. On the photovoltaic market, the share of 

solar cells and modules manufactured with crystalline silicon now exceeds 90%, of which about 2/3 is polycrystalline silicon 

and 1/3 is monocrystalline. Such a wide use of crystalline silicon in photovoltaics is due to the developed silicon technology in 

general and the possibility to produce on its basis ground-based solar cells with the most acceptable efficiency/cost ratio. In 

connection with the above, the theoretical calculation of photocurrent in solar cells is important.   

Э.А. Керимов 

ТЕОРЕИЧЕСКОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЕНЕРИРОВАННОГО ФОТОТОКА В СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЯХ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ  

Основным материалом для изготовления солнечных элементов в настоящее время является кристаллический 

кремний. На рынке фотовольтаики доля солнечных элементов и модулей, произведенных на основе кристаллического 

кремния, сейчас превышает 90 %, из которых примерно 2/3 приходится на поликристаллический кремний и 1/3 — на 

монокристаллический. Столь широкое применение кристаллического кремния в фотовольтаике обусловлено развитой 

кремниевой технологией вообще и возможностью изготовления на его основе солнечных элементов наземного 

использования с наиболее приемлемым отношением эффективность/стоимость. В связи выше сказанном, теорети-

ческий расчет фототока в солнечных элементах имеет важное значение.   

Qəbul olunma tarixi: 17.01.2023 
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ELEKTROTERMOBOŞALMA KRİSTALLAŞMASININ KOMPOZİTLƏRİN 
ELEKTRET, PYEZOELEKTRİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 

H.S. ƏLİYEV 
Azərbaycan Texniki Universiteti, 
Bakı, AZ 1073, H. Cavid pr. 23,  
E-mail: hikmet_2005@mail.ru 

Polimer materiallarda müxtəlif elektrofiziki və kimyəvi faktorların təsiri ilə stimullaşdırılmış həcmi yüklərin formalaşma 
mexanizmləri nəinki nəzəri başa düşülməli, həmçinin mümkün qədər polimerlərin müəyyən xassələrinin dəyişməsinə əsasən 
eksperimental nəticələrlə əsaslandırılmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, polimerlərdə və onların kompozitlərində (elektret, pye-
zoelektrik, həcmi mikroboşalmaların həyəcanlanması və sönməsi və elektrotermolüminessensiya, elektrotermostimullaşdırıl-
mış depolyarlaşma) yalnız müxtəlif tələlərdə həcmi yüklərin, və ya polimerin kvaziqadağan zonasının hallarının mövcudluğu 
ilə izah oluna bilən, tərəfimizdən öyrənilmiş effektlərin eksperimental nəticələrini misal göstərmək mümkündür. 

Açar sözlər: polimer, elektrik boşalması, kompozit, qismi boşalma, qaz aralığı, elektret, elektrotermolüminessensiya, 
kvaziqadağan zona.  
PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 72.10.-d 
UOT: 666.9-129 

Polimer dielektrikin energetik spektrinin tədqiqi 
zamanı polimerin daxili quruluşunun nizamsızlığını və 
onun həcmində təsadüfi potensialın yaranma ehtimalını 
nəzərə almaq lazımdır. Fiziki-kimyəvi strukturun ni-
zamsızlığı, onunla bağlı energetik spektrdə olan də-
yişikliklər, özünü elektrofiziki xassələrin pisləşməsin-
də və polimerlərin yeni xassələr əldə etməsində göstə-
rən nəticələr polimer dielektriklərin və onlar əsasında 
aktiv kompozitlərin elektrofizikasının tədqiqat obyekt-
ləridir. Elə nizamsızlıq dərəcəsi, kvaziqadağan zona-
sında lokal səviyyələrin enerjiyə görə paylanması 
strukturunu, elektrik keçiriciliyinin aktivasiya enerjisi-
ni və deməli, yükdaşıyıcıların polimerin həcminə da-
şınmasını təyin edəcəkdir. Polimerin elektrik keçiricili-
yinin aktivasiya enerjisinin (Wa)  onun qadağan zonası-
nın eni ilə müqayisəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər 
Wa qadağan zonasının eni ilə müqayisə ediləndirsə, on-
da yükdaşıyıcıların valent zonadan keçiricilik zonasına 
daşınması nəzərə alınmalıdır. Bu zaman elə şərait yara-
na bilər ki, elektrik keçiriciliyinin və elektret halının 
polimerin strukturu və morfoloji quruluşundan müxtə-
lif növ termoemal və s. zamanı zəif asılılığı meydana 
gələr.  

Ona görə də, polimerlərin strukturunun nizamsız-
lığının məqsədyönlü şəkildə dəyişilməsi və onların qu-
ruluşunun morfologiyasının qiyməti və elektrofiziki 
xassələrə təsiri əsasında aktiv xassələrin və elektrofi-
ziki proseslərin, əsasən də polimerlərin elektrik keçi-
riciliyinin aktivasiya enerjilərinin qiymətinin yaxşılaş-
dırılması şərtlərinin daha dəqiq və əsaslandırılmış qiy-
mətləndirilməsi vacibdir. Polimer materiallar üçün 
makrofiziki xassələrin (ε, tgδ, ρv, ρs)  onların  üst mole-
kulyar strukturunun (ÜMS)  parametr və formalarından 
kəskin asılılığı mövcuddur. Məsələn, əsaslı olaraq he-
sab edilir ki, kristallik materiallardan fərqli olaraq 
polimerlərin əksər elektrofiziki xassələri başlıca olaraq 
molekulyar quruluşla deyil, ÜMS elementləri ilə təyin 
olunur [1, 2].  

Xüsusən mexaniki və elektrik möhkəmliyi xassə-
ləri makromolekul kiplərinin xarakterik detalları və 

molekullararası qarşılıqlı təsir qüvvələri ilə təyin olu-
nur. Beləliklə, polimerlər  və onlar əsasında kompozit-
lərin heterogen quruluşunun xüsusiyyətləri elektrik və 
aktiv xassələrə, xüsusən də elektrik keçiriciliyi, elektret 
yükü və pyezomodula həlledici təsir göstərməlidir ki, 
bu da özünü göstərilən proseslərin Wa aktivasiya ener-
jisinin qiymətində göstərir.  

Göstərilən effekt və proseslər (elektret, pyezo-
elektrik, yüklərin köçürülmə və lokallaşması)  üçün ən 
əvvəl strukturun dəyişməsini və onunla əlaqəli elek-
tronların hərəkəti yolunda potensial çuxurların peri-
odikliyini nizamlamaq lazımdır. Kompozitin ərimə 
temperaturunda və elektrik boşalması, ionlaşdırıcı bo-
şalma şüalanması təsiri altında kristallaşması həyata 
keçirilərkən bu pozuntular həm kimyəvi, həm də fiziki 
ola bilər.   

Polimer materiallarda müxtəlif temperaturlarda 
elektrik boşalması və onun şüalanması ilə yaranan 
struktur dəyişikliklərinin öyrənilməsi aşağıdakı dörd 
səbəbə görə maraq kəsb edir: birincisi, polimer və 
pyezoelektrik hissəciklərin səthlərinin onlar əsasında 
kompozit alınarkən məqsədyönlü şəkildə emal edilməsi 
üçün; ikincisi, polimerlərin elektrik köhnəlməsinin baş-
lanğıc mərhələsinin mexanizmini aşkar etmək nöqteyi- 
nəzərindən; üçüncüsü, bərk cisimlərin enerjisini elek-
tron-ion sisteminə verilməsi ilə şərtlənən onların elek-
trik aktivasiyası perspektivi üçün; dördüncüsü, polimer 
materialların aktiv və elektroizolyasiya xassələrinin 
idarə edilməsində güclü elektrik sahəsi və boşalma ef-
fektlərinin praktiki istifadəsi üçün.  

Elektrotermoboşalma kristallaşması zamanı poli-
merlərdə elektrik boşalması və onun şüalanması ilə 
struktur dəyişiklikləri məsələlərinə baxıldıqda, ilk öncə 
radikaləmələgəlmə və oksidləşmə reaksiyalarının inki-
şafını təyin etmək lazımdır. Güclü elektrik sahəsinin və 
boşalmanın təsirinə məruz qalmış polimer dielektrik-
lərdə sərbəst radikalların yaranması mexanizmi haqqın-
da hazırda tam anlaşma yoxdur. Ən əsaslandırılmış me-
xanizm qismi boşalmalar şəraitinə kifayət qədər uyğun 
gələn makromolekulların boşalma şüalanması ilə ion-
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laşması və sonradan molekulyar kationun sərbəst radi-
kal və kation fraqmentinə parçalanması mexanizmdir 
[3-5]:  

0 0
1 2

oM M e
M R R

+

+

→ +

→ +

İonlaşmış makromolekullarda kimyəvi əlaqələr 
həyəcanlanmışdır və nəticə olaraq asanca parçalanırlar. 

Elektron bombardmanının kiçik və dərin səth tə-
lələrində yerləşən injeksiya olunmuş yüklərin rolunu da 
qeyd etmək lazımdır. 

Dəyişən sinusoidal elektrik sahələrində injeksiya 
olunmuş yüklərin bir hissəsi polyarlığın dəyişməsi za-
manı yenidən elektroda daxil olurlar. Daha dərin tələ-
lərdə lokallaşmış yüklər isə polimer kompozitə elektro-
termoboşalma kristallaşması prosesində hava aralığının 
hər bir deşilməsində elektrik sahəsinin intensivliyini 
gücləndirə bilər. Elektron bombardmanı və güclü lokal 
sahənin mövcudluğu da radikaləmələgəlməni inisiasiya 
edir. 

Şəkil 1. YSPE + 5% QST kompozitin elektrotermobo- 
             şalma kristallaşması zamanı İQ – spektrində  

        meydana gələn zolaqların optik sıxlığının də- 
             yişməsi. U = 16 kV, Ud = 11,8 kV, dh = 4 mm, 

  νsoy = 2 dər/dəq, ΔW = 1,4·10-6 C.         
  1–  ν=3380(OH) sm-1; 2– ν =1735 (C=O) sm-1; 
  3– ν = 1280 (C–O–C) sm-1. 

Elektrik boşalmasının göstərilən faktorlarının bir-
likdə təsiri nəticəsində radikaləmələgəlmənin intensiv-
liyi, sonradan polimer zəncirlərin oksidləşməsi, makro-
molekulların mütəhərrikliyi və ölçülərinin dəyişməsi, 
kimyəvi və fiziki strukturların heterogenliyinin (nizam-
sızlığının) artması və sonda kompozitin polimer fazası-
nın kristallaşmasının şərtləri təyin olunurlar. Nizamsız-
lığın artması polimer – pyezoelektrik kompozitlərdə 
yüksək elektret və pyezoelektrik effektlərin formalaş-
masında başlıca şərtlərdən biridir.       

Şəkil 1-də YSPE + 5% QST kompozitin elektrik 
boşalmasının birgə təsiri şəraitində kristallaşması pro-
sesində polimer matrisasının İQ – spektrində meydana 
gələn zolaqların optik sıxlığının dəyişməsi verilmişdir.   

Alınmış nəticələr göstərir ki, hətta elektroboşalma 
kristallaşmasının çox kiçik zaman müddətində belə 

polimer matrisanın strukturu intensiv dəyişikliyə məruz 
qalır, yəni polimer fazanın nizamsızlığı artır.  

Şəkil 2-də YSPE + QST – 19 kompozitin iki hal 
üçün TSD-ləri verilmişdir: 
yalnız temperatur – zaman rejiminin variasiyası ilə
kristallaşmış və sabit sahənin (Ep = 2,5·106 V/m) və
temperaturun (Tp = 393 K) təsiri altında polyarlaşmış
kompozitlər üçün;
elektrik boşalması, temperaturun, boşalma şüalanması-
nın birgə təsiri şəraitində kristallaşmış və
Ep=2,5·106V/m və Tp = 393 K şəraitdə polyarlaşmış
kompozitlər üçün.

Şəkil 2. YSPE + QST – 19 kompozitin TSD əyriləri. 
  1 – temperatur – zaman rejiminin variasiyası ilə 

        krastallaşmış kompozit üçün; 2 – elektroter- 
              moboşalma kristallaşmış kompozit üçün. 

Şəkil 3. Halogenli polimer (Ф – 42) və QST – 19 əsa- 
             sında kompozitin potensialın elektret fərqinin 

        pyezofazanın (QST – 19) həcmi payından asılı- 
             lığı. 1 – termokristallaşma; 2 – elektrotermobo- 
             şalma kristallaşması. Ep=8·106 V/m; Tp=420K;  

  tp = 0,5 saat 

Göründüyü kimi, polyarlaşmanın eyni şərtlərində 
elektrik boşalması və temperaturun təsiri altında (elek-
trotermoboşalma kristallaşması) kristallaşmış kompo-
zitin bütün TSD  spektri üzrə depolyarlaşma cərəyanı-
nın qiyməti termokristallaşmış kompozitlərdə olduğun-
dan kifayət qədər çoxdur. Elektrotermoboşalma kristal-
laşmış kompozitlərdə külli miqdarda yükün toplanması 
qabiliyyəti onlarda yüksək elektret (şəkil 3) və pyezo-
elektrik (şəkil 4) hallarının formalaşmasına gətirir. Bu 
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kompozitlərdə pyezomodulun stabilliyinin temperatur 
intervalı və elektret potensiallar fərqi də böyüyür. 

Şəkil 4. YSPE + QST kompozitin potensiallarının 
        elektret fərqinin Up (əyrilər 1,3) və pyezomo- 

             dulunun d33 (əyrilər 2,4) ölçmə temperaturun- 
             dan asılılığı. 1 - YSPE + 10 % QST – 19 – ter- 
             mokristallaşmış kristallaşma; 2 - YSPE + 60 % 

  QST – 19 – termokristallaşmış kristallaşma;  
  3- YSPE+5% QST – 19 – elektrotermoboşalma 
  kristallaşması; 4 - YSPE + 60 % QST – 19 –  
  elektroboşalma kristallaşması  

Halogenli polimer matrisalar əsasında kompozit 
elektretlər çox stabil və yüksək elektret potensialına 
malik olurlar (şəkil 5). 

Alınmış nəticələr göstərir ki, yüksək effektli aktiv 
kompozitlərin işlənilməsi üçün elektrotermoboşalma 
kristallaşma texnologiyasının tətbiqi daha perspektivli-
dir. Lakin, belə maraqlı nəticələrin tam mexanizmini 
aydınlaşdırmaq bu gün də mümkün deyil, belə ki bu 
tədqiqatlar öz inkişafının başlanğıc mərhələsindədir.  

Əminliklə demək olar ki, elektrotermoboşalma 
kristallaşması zamanı heterogenlik və deməli, polimer 
fazanın nizamsızlığı kifayət qədər artır ki, bu da 

polimerin kvaziqadağan zonasında enerjiyə görə lokal 
səviyyələrin artmasına kömək edir. Belə hal polimer 
fazanın yük halının artması və deməli, polimer – pye-
zoelektrik kompozitin elektret və pyezoelektrik hal-
larının yaxşılaşması ilə müşayiət olunur. 

Şəkil 5. Ф – 42 + QST kompozitin potensiallarının elek- 
             tret fərqinin saxlama müddətindən asılılığı. 

  1 - Ф – 42 + 10 % QST – termokristallaşma;  
  2 - Ф – 42 + 5 % QST – elektrotermoboşalma 
  kristallaşması. Ep=8·106V/m; Tp=420K; 
  tp= 0,5 saat 

NƏTİCƏ 

Müəyyən edilmişdir ki, kompozitlərin elektroter-
moboşalma kristallaşması polimer fazanın kimyəvi və 
fiziki strukturlarının heterogenliyinin artması ilə mü-
şayiət olunur və sonrakı, onlarda yüksək elektret, pye-
zo- və piroelektrik halların formalaşmasına gətirən 
elektron – ion, polyarlaşma və fiziki kimyəvi proses-
lərin mənbələri olur. 

_____________________________ 
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Kh.S. Аliyev 

INFLUENCE OF ELECTROTHERMODISCHARGE CRYSTALLIZATION ON THE ELECTRET 
AND PIEZOELECTRIC PROPERTIES OF COMPOSITES 

The mechanisms of the formation of space charges stimulated by various electrophysical and chemical factors in 
polymeric materials should be understood theoretically or qualitatively, but also on the basis of experimental results, which are 
based as much as possible on changes in certain properties of polymers. In this regard, we can cite as an example the 
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experimental results of the effects we studied in polymers and their composites (electret, piezoelectric, excitation and quenching 
of volumetric microdischarges and electrothermoluminescence, electrically thermally stimulated depolarization), which can 
only be explained by the presence of space charges in various traps or states of the quasigap zone of the polymer. 
 

Х.С. Алиев 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОТЕРМОРАЗРЯДОВОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НА ЭЛЕКТРЕТНЫЕ И 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ  

 
Механизмы образования объемных зарядов, стимулированных различными электрофизическими и химическими 

факторами, в полимерных материалах следует понимать не только теоретически, или исходя из экспериментальных 
результатов, максимально основанных на изменении тех или иных свойств полимеров. В связи с этим можно привести 
в пример экспериментальные результаты изученных нами эффектов в полимерах и их композитах (электретный, пье-
зоэлектрический, возбуждение и тушение объемных микроразрядов и электротермолюминесценция, электротер-
мостимулированная деполяризация), которые можно объяснить только наличие объемных зарядов в различных ло-
вушках или состояниях квазизапретной зоны полимера. 
 

Qəbul olunma tarixi: 17.01.2023 
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DƏNLİ BİTKİLƏRİN QIZDIRILMASI ÜÇÜN HƏCMƏ ƏSASLANAN 

ÇOXELEKTRODLU KOMPOZİT ELEKTRİK QIZDIRICILARI 

S.A. HÜSEYNOVA  

Azərbaycan Respublikası  Elm və Təhsil Nazirliyi, Fizika İnstitutu, 

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

Təqdim olunan məqalədə bitkilərin qızdırılması üçün həcmə əsaslanan çoxelektrodlu kompozit elektrik  qızdırıcıları 

(ÇKE) sistemi təsvir olunur. İlkin hesablamalar və tədqiqatlar göstərir ki, təklif olunan çoxelektrodlu kompozit elektrik  qızdı-

rıcıları sistemi, qızdırma prosesi zamanı dəyirman qurğusunun həm əmək tutumu, həm də metal tutumu əhəmiyyətli dərəcədə 

azalır, f.i.ə. 2÷3 dəfə artır, texniki xidmətə ayrılan xərclər minimuma enir.  

Açar sözlər:  çoxelektrodlu kompozit elektrik qızdırıcıları (ÇKE), elektrotexnologiya, dənli bitkilər, enerji balansı. 

UOT: 67.017 

PACS: 71.21.La;71.55.Eq;73.20.D 

GİRİŞ 

Müasir şəraitdə enerji daşıyıcılarına qiymətin 

qalxması, xaricdən gətirilən avadanlığın məhdud əlça-

tanlığı və yüksək qiyməti şəraitində kənd təsərrüfatında 

innovativ enerjiyə qənaət edən texnologiyaların və tex-

niki vasitələrin işlənib hazırlanması və tətbiqi xüsusi 

əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir. 

Dənli bitkilərin qızdırılması və qurudulması məq-

sədi ilə istehsalat müəssisələri üçün enerji səmərəli isti-

lik sistemlərinin yaradılması bunlara daxildir. Bu iş 

kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, yüksək texno-

loji isitməni təmin edən çoxelektrodlu kompozit elek-

trik qızdırıcıları (ÇKE) əsasında, müasir texniki vasitə-

lərdən istifadə etməklə, istilik enerjisinin səmərəliliyi-

nin artırılmasının aktuallığına, problemlərin həllinin 

qabaqcadan müəyyən edilməsinə həsr edilmişdir. 

Dənli bitkilər – bitkiçiliyin, həmçinin bütövlükdə 

kənd təsərrüfatının zəruri məhsulları olmaqla, insan-

ların qidasının, məhsuldar heyvandarlığın və quşçulu-

ğun inkişafının əsasını təşkil edir. Dənli bitkilərin isteh-

salının artırılması kənd təsərrüfatının qarşısında duran 

əsas məsələlərdən biri olmaqla, ölkə əhalisinin ərzaq 

təhlükəsizliyinin təminatında əsas strateji sahədir. Bu 

bitkilərin becərilmə texnologiyasında onlara edilən qul-

luq işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi 

əsas və həlledici amillərdən biridir 

Qida məhsullarının istehsalatında qurudulma pro-

sesi əsas əməliyyatlardan biri sayılır. Məhsulların qu-

rudulması quruducularda yerinə yetirilir. Quruducular 

istiliyin verilməsinə görə konvektiv; kontaktlı istilik-

daşıyanın növünə görə hava, qaz, buxar; axın qazları ilə 

işləyən quruducunun daxilindəki təzyiqə görə atmosfer 

və vakuum; prosesin təşkilinə görə periodik və fasiləsiz 

işləyən olurlar [1]. 

Kənd təsərrüfatı energetikasında dənli bitkilərin 

emalı zamanı onların qurudulması prosesi böyük enerji 

sərfiyyatı və mürəkkəb texnoloji proses olduğu üçün, 

hal-hazırda da öz həllini tapmamış problem olaraq qa-

lır. Dənli bitkilərin -5°dən +15°C qızdırılması üçün is-

tifadə olunan dənin qızdırılma bunkeri (DQB) aqreqatı 

məhsuldarlığının 3,5-4,0 ton/saat olmasına baxmaya-

raq, 4,0 t dəni bir saat ərzində qurutmaq üçün 110 kq 

quru buxar işlədir. Bu qədər quru buxar hazırlamaq 

üçün isə 300ꞏ103 kC istilik enerjisi tələb olunur ki, bu 

da qərarlaşmış gücü 85 kVt olan aqreqata ekvivalentdir. 

Hava-su kondensionerindən istifadə etdikdə isə, 1 saat 

ərzində 1 ton dəni qızdırmaq üçün 55,8 kVt güc tələb 

olunur [2]. 

Məlum qızdırılma üsullarının həm ümumi, həm 

də yalnız özlərinə məxsus aşağıdakı çatışmazlıqları var: 

- qızmış dənli materialın keçdiyi yolun qızdırılmasının 

mümkünsüzlüyündən tutmuş, doymuş buxardan istifa-

də olunan ikinci istilik daşıyıcısı olmaqla, istilik enerji-

sinin böyük itgiləri üzündən olduqca böyük enerji sər-

fiyyatı baxımından bu prosesin az effektivliyi; 

- dənli materialların dairəşəkilli buxardaşıyıcıların di-

varları ilə təmasının idarəolunmasının qeyri-mümkün-

lüyü üzündən qızdırma prosesinin avtomatlaşdırılma-

sının mümkünsüzlüyü; 

- doymuş isti buxarın ötürülməsində istifadə olunan 

dairə şəkilli buxarötürənlərdən, onların hazırlanması-

nın olduqca böyük material tutumlu olması üzündən, bu 

üsulun istifadə olunmasının məhdudiyyəti; 

- yuxarıda göstərilən üsulların təsərrüfatlarda həyata 

keçirilməsinin olduqca çox işçi qüvvəsi tələb edilməsi; 

- çox da yüksək olmayan (35-40%) faydalı iş əmsalı. 

MƏQSƏD 

Təqdim olunan tədqiqat işində dənli bitkilərin qız-

dırılması üçün həcmə əsaslanan çoxelektrodlu kompo-

zit elektrik  qızdırıcıları (ÇKE) sistemi təklif olunur. 

İlkin hesablamalar və tədqiqatlar göstərir ki, təklif 

olunan çoxelektrodlu kompozit elektrik  qızdırıcıları 

sistemi, qızdırma prosesi zamanı dəyirman qurğusunun 

həm əməktutumu, həm də metaltutumu əhəmiyyətli də-

rəcə azalır, f.i.ə. 2÷3 dəfə artır, texniki xidmətə ayrılan 

xərclər minimuma enir. 

OBYEKT VƏ TƏDQİQATIN METODİKASI 

Hazırda mövcud və geniş istifadə olunan dəyir-

man qurğusunun texnoloji sxemi şəkil 1-də verilmişdir. 

Dən ambardan (1) bunkeri vasitəsilə 2 DQB (Dən-

in Qurudulma Bunkeri)  tipli qızdırıcı aparata daxil 

olduqdan sonra 3 ikiseksiyalı transportyorla 4 vintvari 

üçseksiyalı transportyorla 5 noriyasına daxil olur. 
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Şəkil 1. Dənin qızdırılması üçün texnoloji sxem. 

Qurğunun məhsuldarlığı 6 siyirtməsi ilə idarə olu-

nur, qurğunun temperaturuna isə (7-10) vericiləri ilə 

nəzarət edilir. Bu zaman bütün texnoloji proses baş 

kompüterlə (11) idarə olunur. Texnoloji prosesin ana-

lizi göstərir ki: 

- Qurğunun verilmiş 78 t/saat məhsuldarlığı ha-

lında qış vaxtı çıxışda alınan qızdırılmış dənin tem-

peraturu +12°C-artıq olmur; 

- DQB-nin girişində suyun temperaturu +70°C aş-

mır; 

- Aparatın çıxışındakı suyun temperaturu +40°C-

dən çox olmur; 

- 9 və 10 vericilərinin göstəricilərinin fərqi 12°C 

azalır. 

Dənli bitkilərin qızdırılması üçün istilik sistemini 

hesablamaqda  ilk növbədə enerji balansını tərtib etmək 

lazımdır, yəni temperatur diapazonu üçün zəruri olan 

çoxelektrodlu kompozit elektrik qızdırıcısı olan ÇKE-

2 və ÇKE-1 aqreqatları üçün, istilik enerjisi və itgi də 

nəzərə alınmaqla, buna uyğun elektrik enerjisi təyin 

olunmalıdır.  [3-6]. Çoxelektrodlu kompozit elektrik 

qızdırıcıları olan ÇKE-2 və ÇKE-1 aqreqatlarının 

texniki xüsusiyyətləri aşağıdakı cədvəldə verilir.  

 Cədvəl. 

ÇKE-2 və ÇKE-1 elektrikqızdırıcıların texniki xüsusiyyətləri 

№ Parametrlər Elektrikqızdırıcıları  МКЭ 

həcm laylı 

1 Ölçülər (xarici diametr/daxili diametr), mm 200/240x300x12 200x135x10 

2 Gərginlik, V 380/22010% 22010% 

3 Güc Pн, Vt 15015 353,5 

4 Səthin temperaturu T,°C  Tокр.ср.=+18°С 505 705 

5 Enerji sıxlığı, Vt/m2 1000 1200 

6 İzolyasiyanın müqaviməti, MOm 1000 1000 

7 Deşilmə gərginliyi, kV 4,5 9 

8 Sızma cərəyanı, A 7510-6 7510-6 

9 İşlədiyi ümumi müddəti, saat 10000 50000 

10 Çəki, kq 3,22% 0,3152% 

Kənd təsərrüfatı energetikasında dənli bitkilərin 

emalı zamanı onların qurudulması prosesində istifadə 

olunan texnoloji sxemi nəzərə alaraq və ÇKE-2 və 

ÇKE-1 elektrik qızdırıcı aqreqatlarından istifadə edə-

rək, sistemin enerji balansı hesablanmışdır. 

Texnoloji sxemə uyğun, dən ambardan (1) bunke-

ri vasitəsi 2 DQB tipli qızdırıcı aparata daxil olduqdan 

sonra 3 ikiseksiyalı transportyorla 4 vintvari üçseksi-

yalı transportyorla 5 noriyasına daxil olur. 

Qurğunun məhsuldarlığı 6 siyirtməsi ilə idarə 

olunur, qurğunun temperaturuna isə (7-10) vericiləri ilə 

nəzarət edilir. Bu zaman bütün texnoloji proses baş 

kompüterlə (11) idarə olunur. 

Dənli bitkilərin qızdırılması üçün lazım olan isti-

lik 𝑄𝑔.𝑟.aşağıdakı düsturla hesablanır  [3]:

 = 1.. cGQ şnrg (1) 

Burada: Gşn  - şnekin (vintvari transporterun) fiziki 

məhsuldarlığı, kq/s; C1  - dənin xüsusi istiliyi, C/(kqꞏk); 

𝛥𝜃 - dənin temperatur arasında fərq, °K. 

Şnekin məhsuldarlığı (2) düsturu ilə təyin olunur: 

𝐺ş𝑛 =
𝜋⋅𝐷2

4
⋅ 𝑛 ⋅ 60 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝜌𝑑𝑜𝑦𝑚. ⋅ 𝐾𝑞𝑎𝑑. (2) 

butada: D-şnekin daxili diametri, m; n-şnekin fırlanma 

bucaq sürəti, dəq-1; t-şnekin addımı, m; ρdoym.-dənin 

hesablanmış sıxlığı, kq/m3; Kqad.-şnekin doldurulma 

əmsalı. 

 Dənin xüsusi istilik tutumunu cədvəl [2]  məlu-

matları əsasında 1550 C/(kqꞏK) nəzərə alınır.  

Nəzərə alsaq ki, ÇKE əsasında alınan həcmli isit-

mədə istiliyin konsentrasiyası qızdırıcının içərisində 

mərkəzləşir və λmat.şnekin >> λrezin [4, 12] elektrik 

gücünün dənin qızdırılmasına sərf olan istilik gücünə 

bərabərlik şərti qəbul edilir, bu halda ∆θ temperatur 

artımı düstur əsasında hesablanır 

𝛥𝜃″ =
𝑄𝑛

2

√𝜋
⋅√𝜆⋅𝜌⋅𝑐(√𝜏2−√𝜏1)−𝑆şn

,                (3) 

YEKUN 

Aparılan tədqiqat və hesablamalar nəticəsində

müəyyən olunmuşdur ki, DQB aparatı işləyən zaman 

dənin maksimal temperaturu 9  9.5°C təşkil edir. 

ÇKE-1 və ÇKE-2 çoxelektrodlu kompozit elektrik 

qızdırıcıları və DQB aparatlarının hər ikisinin işlədiyi 

halda onun temperaturu qalxaraq 1010.5°C olmuşdur. 

Beləliklə, cari işləyən dənin isitmə texnologiya-

sında, quraşdırılmış gücü 3,6 kVt olan ÇKE-1  və 

ÇKE-2 elektrik qızdırıcıları sayəsində, əlavə şnek qız-

dırıcılarnın istifadəsi, temperaturun 1÷1,5°C-ə qədər 

artımını verir ki, bu da nəzəri hesablamalar və eksperi-

mental tədqiqatlarla təsdiqlənir.

________________________ 
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In the presented research work, a volume-based multi-electrode composite electric heater (ECH) system is proposed for 

heating cereals. Preliminary calculations and studies show that the proposed system of multi-electrode composite electric 
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Təqdim olunan işdə tHq(bb) kanalında həqiqi olmayan leptonlar fonunu qiymətləndirmək üçün istifadə olunan məlumat-

lar əsasında Matris Metodun (MM) yaxınlaşması əsas ideya kimi təsvir edilmişdir. Tədqiqatın yeniliyi üst kvarkın yarımlepto-

nik parçalanma halında bir lepton üçün hesablanmış yeni effektiv xəritələrin istifadəsindən ibarətdir. 

Açar sözlər: Hiqqs bozonun yaranması, həqiqi olmayan leptonun qiymətləndirilməsi, Matrix metodu, bir leptonun effektiv 

xəritələri 

PACS: 12.40.Yx 

Matris Metodu tez və həqiqi olmayan elektronla-

rın/müonların identifikasiyasının, izolyasiya və təsir 

parametirlərinin tələblərinin fərqli reaksiyasına əsasla-

nır. Metod lepton seçimlərindən istifadə etməklə, ilkin 

seçim bölgəsində olduğu kimi, eyni meyarlarla seçilmiş 

məlumat hadisələrindən istifadə edir. Nominal seçim 

kəsiklərində aşağıdan keçən leptonlar sıx leptonlar, da-

ha boş meyarlardan keçən leptonlar isə boş leptonlar ki-

mi qeyd olunur. Elektronlar və müonlar üçün operativ 

effektivlik həqiqi olan və olmayan elektron və müonla-

rın nominal elektron/müon tələblərini keçmə ehtimalı 

kimi müəyyən edilir və həqiqi olan və olmayan lepton-

larla zənginləşdirilmiş xüsusi nəzarət bölgələrində öl-

çülür. Müvafiq elektron və ya müonların həqiqi olma-

yan və real effektivlikləri pT и |η|-da parametrləşdiril-

mişdir. 

Həqiqi olmayan lepton və tau fonun 

qiymətləndirilməsi 

Siqnal bölgələrindəki fonları sadələşdirilməyən 

və sadələşdirilən fonlar kimi təsnif etmək olar. Sadələş-

dirilməyən fonlar ttV, VV və nadir prosesləri (tt WW, 

tH, tZ, WtZ, VVV, tttt və ttt) ehtiva edən ttH siqnalı ilə 

eyni sayda çevik leptonlu hadisələrdir. Onun qiymət-

ləndirilməsi Monte Karlo simulyasiyalarında bu pro-

seslərin yaxşı modelləşdirilməsinə əsaslanır. Sadələşdi-

rilən fonlarda kanaldan asılı olaraq ən azı bir yüklənmiş 

elektronu, və ya bir həqiqi olmayan/qeyri-çevik lepton 

(sonradan həqiqi olmayan lepton adlandırılır), və yaxud 

bir həqiqi olmayan hadronik tau mövcuddur. Həmçinin 

sadələşdirilən fonlar əsasən tt məhsulundan yaranır. 

Yüngül leptonun həqiqi olmayan hesablama proseduru 

bu fonun aktual və vacib hesab olunan üç kanalı ara-

sında birləşdirilir - 2lSS, 2lSS+1τ və 3l və 4l kanal kimi 

oxşar strategiya ilə şablon uyğunluğunu nəzərdə tutur. 

Bununla belə, 4l kanalda ümumiləşdirilmiş sıx lepton 

izolyasiya seçimindən istifadə olunmadığı üçün nor-

mallaşdırma faktorları paylaşılmır. Şablon uyğunluğu 

0τ→1τhad, ekstrapolyasiyası potensialı 0τ olan qiyməti 

tapmaq üçün 2lSS+1τhad kanalı sistematika müqayisə 

məqsədi ilə alternativ “Fake Factor ABCD” metodun-

dan istifadə olunur [1]. τhad-şırnağı həqiqi olmayan qiy-

mətləndirmə 2lOS+1τ, 3l+1τhad və 2lSS+1τ analiz-

lərində istifadə olunur, hesablanılır və miqyas amilinin 

(SF) təyininə əsaslanır. 1l+2τhad həqiqi olmayan tam 

məlumat əsaslı qiymətləndirilmədən istifadə olunur. Bu 

məqsədlə istifadə edilən bütün təcrübi və yoxlanılmış 

bölgələr ümumiləşdirilmişdir. Uyğun modeldə 2lSS, 

2lSS+1τhad və 3l SR-lər eyni zamanda şablon uyğun-

luğunda da istifadə olunacaq. 

Fonun qiymətləndirilməsi 

tHq(bb) analizi üçün əsas fon mənbəyi 

“tt+şırnaqlar” hadisələrindən ibarətdir [2]. Ağır şırnaq-

lar ilə birlikdə tt məhsulunda tttH(H → bb) və 4-tops 

ölçmələr göstərilən MC simulyasiyası ilə yaxşı model-

ləşdirilmədiyi aşkar edilmişdir. Bu, tt+≥1b və tt+≥1c 

fonlarını məlumat əsasında qiymətləndirilməsini sti-

mullaşdırır. Bu səbəbdən simulyasiya edilmiş tt +şırnaq 

hadisələri tt+≥1b, tt+≥1b və tt+≥1 işıq kateqoriyalarına 

bölünür. Məlumatlara əsaslanan texnikadan istifadə 

edərək təxmin edilən ikinci fon qeyri-çevik/həqiqi ol-

mayan leptonlar fonudur. Bu fon leptonun (elektron və 

ya muon) mövcudluğundan qaynaqlanır ki, çevik bir 

parçalanma nəticəsində yaranmır. Mövcud hal W çox-

luğu t parçalanmasından formalaşır. Çevik olmayan bir 

lepton adətən HF hadronunun parçalanması, və ya fo-

tonun çevrilməsi nəticəsində yaranır, həqiqi olmayan 

leptonlar isə ən çox təsadüfən yüngül leptona bənzər bir 

detektor imzası yaradan yüngül şırnaqlardır. Bu fonun 

qiymətləndirilməsi Matris Metodundan istifadə etmək-

lə həyata keçirilir və [3]-də təsvir edilmişdir. Digər fon-

lar MC proqnozu ilə təxmin edilmişdir. 

Yüngül leptonların təyini 

Nəzərə alınan bütün hadisələrin t→Wb parçalan-

ması nəticəsində yaranan W-nin leptonik parçalanma-

sında dəqiq bir yüngül lepton (elektron və ya muon) ol-

ması tələb olunur. Bütün hadisələr tək elektron, və ya-

xud tək müon hədəfi kimi qiymətləndirilməlidir. Yeni-

dən qurulmuş leptonu hədəf leptona uyğunlaşdırmaq 

üçün hadisə seçimlərində uyğunluğ tələbi tətbiq edilir. 

Tək lepton hədəfləri pT>27 GeV lepton üçün maksi-

mum effektivliyə malik olur, buna görə də, bu pT kəsiyi 

göstərilən halda yenidən qurulmuş leptona tətbiq olu-

nur. PLImprovedVTight izolyasiya tələbi həm elek-

tronlara, həm də müonlar üçün saxlanılır. 

mailto:nguseynov@jinr.ru
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Matrix metodu ilə çevik və həqiqi olmayan 

 leptonların qiymətləndirilməsi 

Tədqiqat işində tHq(bb) kanalında həqiqi olma-

yan lepton fonunu qiymətləndirmək üçün istifadə olu-

nan məlumatlara əsaslanan Matris Metodunun (MM) 

yanaşması məqsəd kimi qoyulmuş əsas ideyanı qısa şə-

kildə təsvir edir. Metodun ətraflı təsviri [4] və [5] ədə-

biyyatlarında verilmişdir. Qeyd olunan ədəbiyyatlarda 

həqiqi və həqiqi olmayan effektivliklərin ekstrapol-

yasiyası üçün istifadə olunan metodu, həmçinin “Şab-

lon Metodu”ndan istifadə edərək çevik olmayan fonu 

qiymətləndirmək üçün alternativ cəhd kimi təsvir olu-

nur.  

Matris metodu çevik və həqiqi olmayan elektron-

ların/müonların müəyyən olunması, izolyasiya və təsir 

parametirlərinin tələblərinə fərqli reaksiya göstərməsi-

nə əsaslanır. Göstərilən metod, ilkin seçim bölgəsində 

olduğu kimi, eyni meyarlarla seçilmiş məlum hadisələ-

rindən istifadə edir. Yüngül leptonların təyini üçün gös-

tərilən faktorlar müəyyən edilmiş “sərbəst yüngül lep-

tonların” seçilməsi üçün fərqlidir. Nominal seçim kə-

siklərindən keçən leptonlar sıx leptonlar, daha boş me-

yarlardan keçən leptonlar boş leptonlar kimi qeyd olu-

nur.  

Elektronlar və müonlar üçün həqiqi olmayan və 

çevik effektivliyi həqiqi olmayan, real elektron və ya-

xud müonun üçün elektron/müon tələblərini keçmə eh-

timalları kimi müəyyən edilir. Həqiqi və həqiqi olma-

yan leptonlarla zənginləşdirilmiş xüsusi nəzarət bölgə-

lərində ölçülür. Həm həqiqi olmayan, həm də real ef-

fektivlik pT və |η|-da şəkil 1-4-də göstərildiyi kimi, mü-

vafiq elektron və ya muon üçün parametrləşdirilir. Hə-

qiqi olmayan idarəetmə bölgəsi kifayət qədər böyük 

statistikanı saxlamaqla kinematik və fon tərkibi baxı-

mından 1l siqnal bölgəsini təmsil etmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 1l SR-yə ortoqonallıq 𝐸𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠<20GeV tələ-

binin əsas hadisələrdə həyata keçirilir. Həqiqi olmayan 

artımlarda  potensial olaraq böyük dəyişikliklərin qarşı-

sını almaq üçün bunun əvəzinə ən azı 3 b işarəli şırnaq 

tələbi saxlanılır. Lepton kinematikasından asılı olaraq 

həqiqi olmayan ehtimalı əldə etmək üçün effektivliklər 

pT və |η| əsasında faktorlaşdırılmışdır. Həqiqi nəzarət 

zonası Z+şırnaq hadisələri ilə gücləndirilmişdir. Ehti-

mal olunur ki, göstərilmiş iki lepton həqiqi leptonlardır. 

b işarəli şırnaqlar üçün göstərilən tələbdən istifadə olu-

nur və effektivliklər pT və |η| faktorlaşdırılıb və b işarəli 

şırnaqların sayı verilmişdir. Həm elektronlar, həm də 

müonlar üçün bu analizin pT diapazonunda real effek-

tivlikləri 70%-dən yüksəkdir. Həqiqi olmayan effektiv-

lik 10-30% intervalında dəyişir (şəkil 1-5). Alternativ 

həqiqi olmayan effektivliklər 2SS nəzarət bölgəsində 

təxmin olunur. Şəkil 4 və 5-də uyğun ədəbiyyatlar gös-

tərilmişdir. Bunlar nominal həqiqi olmayan qiymətlən-

dirmədə sistematik qeyri-müəyyənliyi qiymətləndir-

mək üçün istifadə olunur. 

Şablon metodundan istifadə edərək Matris Meto-

dunun nəticələrinin çarpaz yoxlanması həyata keçiril-

mişdir. Şablon metodu yalnız həqiqi olmayan, zəngin-

ləşdirilmiş nümunə ilə ən azı 50% həqiqi olmayan lep-

tonların payı ilə istifadə edilə bilər. Məlum oldu ki, 1L 

kanalda belə nümunə seçmək mümkün deyil. Həqiqi ol-

mayan lepton fraksiyasını zənginləşdirmək üçün opti-

mal dəyişən eninə kütlədir (şəkil 6). Göründüyü kimi, 

həqiqi olmayan fraksiya kiçik 𝐸𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠

qiymətlərindən 

çox aşağıdır. 𝐸𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠

< 20 GeV və 𝐸𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠

 < 30GeV və 

𝐸𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠

< 50 GeV kəsikləri ilə iki həqiqi olmayan zən-

ginləşdirilmiş nəzarət zonası seçilmişdir. Beləliklə, be-

lə nəticəyə gəlmək olar ki, 1L kanalı üçün şablon me-

todunu tətbiq etmək mümkün deyil. 

Şəkil 1. Verilmiş məlumatlardan ölçülən elektron (solda) və müonun (sağda) real effektivlikləri. 
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Şəkil 2. Verilmiş məlumatlardan ölçülən elektron (solda) və müonun (sağda) real effektivlikləri. 

 

 

 
Şəkil 3. Verilmiş məlumatlardan ölçülən elektron (solda) və müonun (sağda) real effektivlikləri. 

 

 

 
Şəkil 4. Elektron (solda) və muon (sağda) yüklənmiş leptonun pT funksiyası kimi verilənlərə əsasən ölçülən həqiqi  

             olmayan effektivliklər. 
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Şəkil 5. Elektron (solda) və muon (sağda) yüklənmiş leptonun pT funksiyası kimi verilənlərə əsasən ölçülən həqiqi 

 olmayan effektivliklər. 

Şəkil 6. 𝐸𝑇
𝑚𝑖𝑠𝑠

< (50GeV, 30GeV, 20GeV )  𝐸𝑇
𝑊

paylanmasında həqiqi olmayan CR axtarılması. 

     Cədvəl 1. 

Həqiqi olmayan leptonların paylanmasının. 

SR MET < 20GeV MET < 30GeV MET < 50GeV 

tH 7.4±0.4 4.73±0.33 2.22±0.23 11.0 ± 0.5 

BKG 17250±50 33990±70 16170±50 76980 ± 110 

tt+≥1b 13720±50 13720±50 6479±33 31750 ± 70 

MM fakes 1783±34 3430±50 1794±34 6290 ± 70 

Total 25700±70 51140±100 24400±70 115020 ± 150 

Data 26786 53453 25449 120263 

Nəticələr cədvəl 1-də ümumiləşdirilmişdir. Həqi-

qi olmayan leptonların fraksiyaları müvafiq olaraq 

6.6% və 4.4% təşkil edir. Beləliklə, belə nəticəyə gəl-

mək olar ki, 1L kanalı üçün şablon metodunu tətbiq et-

mək mümkün deyil. 

______________________________ 
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Nazim A. Huseynov 

ESTIMATION OF MISIDENTIFIED OF LIGHT LEPTONS USING ONE LEPTON 

EFFICIENCY MAP FOR MATRIX METHOD 

This paper describes the basic idea behind the Matrix Method (MM), the data-driven approach used to the estimate the 

fake lepton background in the tHq(bb) channel. Novelty of research consists the use of new efficiency maps calculated for one 

lepton in the final state in semileptonic decay mode of top quark. The method relies on a different response of the prompt and 

fake electrons/muons to identification, isolation and impact parameter requirements. The method uses data events selected with 

the same criteria as in the pre-selection region, but with looser light-lepton selections. The leptons passing the nominal selection 

cuts are referred to as tight leptons in the following, while leptons passing the looser criteria are denoted as loose leptons. The 

fake and prompt efficiencies for electrons and muons are defined as the probabilities of a fake or real electron or muon to pass 

the nominal electron/muon requirements and are measured in dedicated control regions enriched in real and fake leptons. Both 

fake and real efficiencies are parametrised in pT и |η| of the respective electron or muon. 

Назим А. Гусейнов 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОШИБОЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКИХ ЛЕПТОНОВ 

МАТРИЧНЫМ МЕТОДОМ 

В данной статье описывается основная идея матричного метода (MM) основанного на подходе извлечения из 

реальных данных, который используется для оценки фальшивого лептонного фона в канале tHq(bb). Новизна данного 

исследования в использование новых карт эффективности рассчитанных для одного лептона в конечном состоянии 

распада топ кварка. Метод основан на различном отклике мгновенных и ложных электронов/мюонов на требования к 

идентификации, изоляции и прицельным параметрам. Метод использует события данных, выбранные с теми же кри-

териями, что и в области предварительного выбора, но с более слабым выбором лёгких лептонов. Лептоны, прошедшие 

номинальные разрезы отбора, в дальнейшем называются плотными лептонами, а лептоны, прошедшие более слабые 

критерии, обозначаются как свободные лептоны. Фальшивая и мгновенная эффективность для электронов и мюонов 

определяется как вероятность того, что ложный или настоящий электрон или мюон пройдёт номинальные требования 

к электронам/мюонам, и измеряется в специальных контрольных областях, обогащённых реальными и ложными 

лептонами. Как фиктивная, так и реальная эффективность параметризуются в pT и |η| соответствующего электрона или 

мюона. 
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CuGaSe2 MONOKRİSTALININ SƏTHİNDƏ FOTOVOLTAİK EFFEKTİN QİYMƏT 
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DƏYİŞMƏSİ 

İ. QASIMOĞLU, Q.S. MEHDİYEV, H.M. ƏSGƏROV. İ.Q. NƏSİBOV, 

C.T. HÜSEYNOV 
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu, 

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

E-mail: gasimoglu@yahoo.com 

CuGaSe2  monokristalının səthində fotovoltaik effektin qiymət və istiqamətinin dəyişməsinin donor-akseptor mərkəzləri 

hesabına olması təcrübi yolla müəyyən olunmuşdur. Keçiriciliyin donor-akseptor ionlarının  iştirakı ilə  elektron və deşiklərin 

rekombinasiyası hesabına yarandığı bildirilir. Bu nəticədən istifadə edərək, aşqar mərkəzlərin konsentrasiyasını dəyişməklə 

keçiriciliyi idarə etmək olar. Alınan yeni nəticə nəzəri və tədbiqi baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: Monokristal, yarımkeçirici, fotovoltaik effekt, donor, akseptor. 

PACS: 61.80.Ed 

Son illər tədqiqatçılar tərəfindən almazabənzər 

quruluşlu yarımkeçiricilərə maraq artmışdır. Həmin 

qrupa daxil olan birləşmələrin bir qismi AıBıııC2
vı ümu-

mi formulu ilə ifadə olunur. Bu tərkib  AI(Cu,Ag), 

BIII(Ga,İn,Al), Cvı(S,Se,Te) kimi maddələri təmsil edir. 

Tədqiqata cəlb etdiyimiz obyekt CuGaSe2, ZnSe-in üç-

qat analoqudur [1]. T.Xan və əməkdaşları tərəfindən 

rentgen analizi üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki, bu sinif 

birləşmələrin hamısı xalkopirit strukturunda kristallaşır 

və əksəriyyəti p-tip keçiriciliyə malikdir [2]. CuGaSe2 

nümunəsi p-tip keçiriciliyə malikdir. Monokristallarda 

güclü ikiqat sınma müşahidə olunmuşdur ki, bu xassə 

qeyri-xətti optika üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir [3]. 

Şəkil 1. CuGaSe2 monokristalında Rentgen şüalarının difraksiyası T=300K. 

Materialların üstün cəhətlərindən biri də odur ki, 

bağlı zonanın daxilində çoxlu sayda energetik səviyyə-

lər mövcuddur. Bunlar passiv və aktiv rekombinasiya 

mərkəzləridir [4]. Birləşmələr düzgün zona quruluşuna 

malikdir və mütləq ekstremumları Brillüen zonasının Г 

nöqtəsində yerləşir. CuGaSe2  monokristalının ikitem-

peraturlu alışma üsulu ilə sintezi ilk dəfə tərəfimizdən 

aparılmışdır. Sonra  isə Bricmen-Stokberqer texnologi-

yası ilə monokristalı yetişdirilmişdir. Xam maddələr 

havası sorulmuş kvars ampulalara doldurulmuşdur. İs-

mailto:gasimoglu@yahoo.com
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tifadə olunan maddələrin təmizlik dərəcələri aşağıdakı 

kimidir. Cu-99,999, Ga-99,9999, Se-99,9999. Ərimə 

temperaturu 1423°K-dir. Ampulanın qızdırıcı sistemin 

içərisindəki sürəti 4mm/saat-dır. Stasionarlıq üçün am-

pula sistem söndürüldükdən 4 saat sonra qızdırıcıdan 

çıxarılmışdır. Alınan yeni nümunədə, ölçülər aparma-

ğın mümkün 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 1 saat 

xüsusi qurutma peçində qurudulmuşdur. Nümunənin 

müqaviməti 24 saat temperatur işlənməsindən sonra 

R=Mom olmuşdur (300K). Ölçüləri 1x0,5x2mm3-dir. 

Müasir rentgen analizi üsulu ilə alınan nəticə göstərdi 

ki, birləşmə yarımkeçiricidir və fiziki parametirləri, el-

mi ədəbiyyatda mövcud olan nəticələrlə uyğunluq təş-

kil edir (şəkil 1). Parametrlər aşağıdakı kimidir.                

a=5,61400, b=5,61400, c=11,02200, α=90, β=90, 

ϒ=90. Fəza simmetrya qrupu (42m)-dir.   

 

MÖVZUNUN AKTUALLIĞI 

 

Maddə müasir texnologiya tədbiq edilməklə alın-

mışdır. Praktik tədbiqinə həsr olunan işlər, elmi ədəbiy-

yatda mövcuddur. Müasir texnologiya tədbiq etməklə 

alınan maddələrdə yeni xassələrin əldə olunması üçün, 

elektrik hərəkət qüvvəsi ölçülmüşdür. Ortaya çıxan ye-

ni nəticələr kristalların aktuallığını artırmışdır. Mono-

kristalın tipi tərəfimizdən elektrik hərəkət qüvvəsinin 

işarəsinə ğörə müəyyən olunmuşdur və p-tipdir. 

 

 
Şəkil 2. CuGaSe2  monokristalında elektrik hərəkət  

             qüvvəsinin modulyasiya olunmuş işığın dalğa  

             uzunluğundan  asılılığını ifadə edən spektr.  

             Elektrik hərəkət qüvvəsinin işarəsinin, nəzərə  

             alınaraq Multemeterin (Digit multemeter  

             34465 ½ Amerika istehsalı ) həssas rejimində  

             çəkildiyi şəkil.  

 

Bağlı zonanın enerjisi (300K, E= 1,65 eV-dur (şə-

kil 2). Bu qiymət fotoelementlərin bağlı zonasının opti-

mal enerjisinə yaxın olduğundan material kimi onun 

əhəmiyyətini bir daha artırır. Bunlara əsaslanaraq deyə 

bilərik ki, CuGaSe2  kristalının fundamental şəkildə öy-

rənilməsinə ehtiyac duyulur. Görüləcək işləri elektroni-

kanın müasir inkişaf səviyyəsinə uyğun həll etməyə ça-

lışırıq.  

 

MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU 

 

CuGaSe2  monokristalı fotoelementlərin, diodla-

rın, detektorların hazırlanması baxımından yararlı ma-

teriallardan biri hesab olunur. Tədbiq sahələrini geniş-

ləndirmək məqsədi ilə yeni fiziki xassələr əldə etmək 

üçün birləşmələrə fərqli baxış bucağından yanaşılmış-

dır. Kristallarda aşqarların çoxluğuna görə, fotokeçiri-

ciliyi ölçməklə istənilən nəticələri əldə etmək olmur. 

Ona görə, məsələnin mahiyyətini dəyişmədən, ölçü me-

todikasını dəyişməklə, yeni nəticələrə nail olmağı qar-

şımıza məqsəd qoyduq. Bunun üçün elektrik hərəkət 

qüvvəsinin modulyasiya olunmuş işığın dalğa uzunlu-

ğundan asılılığını ifadə edən ölçmələri apardıq (şəkil 

3).  

 
Şəkil 3. CuGaSe2 monokristalında elektrik hərəkət  

             qüvvəsinin modulyasiya olunmuş işığın dalğa  

             uzunluğundan asılılığını ifadə edən spektr.  

             Multemeterin (Digit multemeter 34465 1/2,  

             Amerika istehsalı) həssas rejimində, anomal  

             fotovoltaik effektin qiymətrnin nəzərə  

             alınmadan çəkildiyi spektr. 

 

TƏCRÜBƏNİN APARILMASI 

 

 Nümunənin rentgenoqraması ölçülmüşdür. Volt-

Amper xarektristikası öiçülmüşdür. Elektrik hərəkət 

qüvvəsinin, modulyasiya olunmuş işığın dalğa uzunlu-

ğundan asılılığı ölçülmüşdür. Fotovoltaik effektin qiy-

mət və istiqamətinin kəskin dəyişməsinin donor-aksep-

tor ionları hesabına olduğu məlum olmuşdur (şəkil 4).    
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Şəkil 4. CuGaSe2 monokristalında elektrik hərəkət qüv- 

             vəsinin   modulyasiya   olunmuş   işığın  dalğa   

 uzunluğundan asılılığını ifadə edən spektr.  

 Multimeterin (Digit multimeter 34465 1/2 , 

 Amerika istehsalı) adi rejimində çəkilmiş  

 spektr. 

ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

Şəkil 5. CuGaSe2 monokristalının Volt-Amper xarak      

 teristikası. Böyük gərginliklərdə (interval, 0- 

 100V) 

Şəkil 6. CuGaSe2 monokristalının Volt-Amper xarak- 

             teristikası. Kiçik gərginliklərdə (interval, 

 0-100V). 

Şəkil 7. CuGaSe2 monokristalının Volt-Amper xarak- 

             teristikası. Kiçik gərginliklərdə (interval,0-1V) 

 12-saat( 350K-də) tavlamadan sonra. 
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Şəkil 8. CuGaSe2 monokrisalının Volt-Amper xarak- 

             terictikası. Kiçik gərginliklərdə (interval,0- 

            1V). Tunel diodu spektri. 

 

CuGaSe2 monokristalının tədbiq imkanları geniş-

dir. Faydalı iş əmsalı yüksək olan fotoeleməntlərin ha-

zırlanmasında yararlıdır. Ona görə də, yeni xassələrin 

ölçülməsinin zəruri olduğu meydana çıxdı. Maddələr 

Bricmen stolberqer üsulu ilə alınmışdır. Sintez zamanı 

maddə yüksək temperatura qədər qızdırıldıqdan sonra 

ani soyudulmuşdur. Bu zaman çoxlu sayda quruluş de-

fektləri meydana gəlir ki, onların keçiricilikdəki rolu 

böyükdür. Bu defektlərin yerini və qiymətini tapmaq 

üçün Volt-Amper xarakteristikası ölçüləri apardıq (Şə-

kil 5, 6, 7, 8). Sonra isə elektrik hərəkət qüvvəsinin mo-

dulyasiya olunmuş işığın dalğa uzunluğundan asılı-

lığının qrafiki tərəfimizdən çəkildi. Elektrik hərəkət 

qüvvəsinin spektri mürəkkəb quruluşa malikdir. Foto-

voltaik effektin işarəsinin dəyişməsini müşahidə edirik. 

Donor-akseptor ionlarının hesabına elektron və deşik-

lərin ya bir-birini konsentrasiya baxımından üstələdiyi-

ni, ya da rekombinasiya etdiyinin şahidi oluruq. Görü-

nən və infraqırmızı oblastı ifadə edən intervalda üç 

ədəd enerji zolağı alınmışdır ki, biri xüsusi keçiriciliyi 

ifadə edən E1=1,65eV digər ikisi isə yenidir. E2=2,1eV 

(SeGa),  E3=2,8eV(SeCu). 

 

YEKUN NƏTİCƏ 

 

Ikiqat 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. Fotovoltaik ef-

fekti ifadə edən spektrdə bağlı zonanın yanında yeni 

zolağı müşahidə edirik.  

 
Şəkil 9. CuGaSe2 monokristalında elektrik hərəkət  

             qüvvəsinin modulyasiya olunmuş işığın dalğa  

             uzunluğundan asılılığını ifadə edən spektr.  

             E1=1,65eV,  E2=1,55eV 

 

 
Şəkil 10. CuGaSe2  monokristalında elektrik hərəkət  

               qüvvəsinin, modulyasiya olunmuş işığın dal- 

               ğa uzunluğundan asılılığını ifadə edən spektr. 

               Kristal səthinin, diskret dalğa paketləti ilə  

          ifadə olunan, periodik laylı quruluşla- 

               ra məxsus spektri. 
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Şəkil 11. CuGaSe2  monokristalında elektrik hərəkət 

 qüvvəsinin modulyasiya olunmuş işığın  

 dalğa uzunluğundan asılılığının kinetikası.  

 Laylı periodik quruluşun periodunun kristal 

 səthinə məxsus defek hesabına pozulmasını  

 ifadə edən spektr. 

Yeni alınan zolağın bağlı zonasının enerjisinin 

1,55eV olması tədbiq baxımından xüsusi əhəmiyyət 

daşıyır (şəkil 9).   

Bircinsli mühitlərdən fərqli olaraq, anizotrop mü-

hitlərdə əldə olunan nəticələr onların tətbiqi üçün geniş 

imkanlar açmış olur. Kristal səthindəki quruluş pozul-

maları hesabına periodik təkrarlanan spektrlərin alın-

ması səthdə süni qəfəsin formalaşmasını göstərir. Bu 

isə anizotrop mühitlər üçün labüd haldır (şəkil 10, 11).  

Elektrik hərəkət qüvvəsinin modulyasiya olun-

muş işığın dalğa uzunluğundan asılılığının spektral 

analizi göstərir ki, bu üsulla krstala məxsus olan zolaq-

ların enerjisini hesablamaq mümkündür. Ilk dəfə tərə-

fimizdən müəyyənləşdirilmiş E2=2,1eV (SeGa), 

E3=2,8eV (SeCu) zolaqları bizə onu deməyə əsas verir 

ki, sadə bir üsulla hər hansı bir maddənin tərkibini mü-

əyyənləşdirə bilərik. Bu isə əldə etdiyimiz nəticələrin 

metodik, nəzəri və tətbiqi baxımdan nə qədər əhəmiy-

yətli olduğunu göstərir. 
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CHANGES IN THE MAGNITUDE AND DIRECTION OF THE PHOTOVOLTAIC SURFACE 

EFFECT ON DONORY-ACCEPTOR CENTERS OF CuGaSe2 SINGLE CRYSTALS

Changes in the magnitude and direction of the photovoltaic effect of the surface of CuGaSe2 single crystals on donor-

acceptor centers are experimentally determined. Using these data, one can control the conductivity by changing the 

concentration of impurity centers. 
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ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ СuGaSe2 НА ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫХ ЦЕНТРАХ 

Экспериментальным путем определены изменения величины и направления фотовольтаического эффекта по-

верхности монокристаллов СuGaSe2 на донорно-акцепторных центрах. Используя эти данные можно регулировать 

проводимость, изменяя концентрацию примесных центров. 
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Məqalədə mürəkkəb sistemlərin qeyri-müntəzəm fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxan qeyri-xətti dinamika və dayanıq-

sız hərəkəti nəticəsində sistemdə öz-özünə təşkiletmə effektlərinin xaotik və bifurkasiyalı hərəkətlə müşahidə olunan mürəkkəb 
dinamik dəyişmələrin idarəedilməsində ehtimallı-statistik yanaşma təklif edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, nəticələrin tələb 
olunan dəqiqliklə alınması  üçün təklif edilən metod sistemin sinxronluq və sabitlik şərtlərinin ödənildiyi intervallarda tətbiq 
edilməlidir.  
 
Acar sözlər. mürəkkəb sistem, xaotik proseslər,dayanıqsız  hərəkət, xaotik və bifurkasiyalı hərəkət, sistemin fəza koordinatı, 
riyazi gözləmə, ehtimallı-statistik yanaşma. 
PACS: 05.45.−a, 05.45.Ac, 05.45.Mt, 05.45.Xt 
 

Qeyri-xətti sistemlərdə, sistemli analiz nöqteyi 
nəzərindən xaos dedikdə, mürəkkəb sistemin nizamsız 
fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxan qeyri-xətti dina-
mika və dayanıqsız hərəkəti başa düşülür. Sistemin 
qeyri-xətti dinamikası və dayanıqsız  hərəkəti, əsasən 
sistemə kənar qeyri-müntəzəm və məlum olmayan fak-
torların təsiri ilə, sistemdə öz-özünə təşkiletmə effekt-
lərinin xaotik və bifurkasiyalı hərəkətlə müşahidə olu-
nan mürəkkəb dinamik dəyişməsidir. Bu vəziyyət bi-
lavasitə kənar küylərin və ya sistemin elementlərinin 
sərbəstlik dərəcələrinin böyük olması ilə (bu adətən bö-
yük sistemlər üçün xarakterikdir) deyil, sistemin daxili 
faza-struktur xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir [1-4]. 
Bu sistemlərdə hərəkət trayektoriyasının uzunmüddətli 
dövr üçün proqnozunu vermək mümkün deyil, belə ki,  
məhdud faza dəyişmələri fəzasında başlanğıc şərtlərə 
(sistemin başlanğıc vəziyyətinə) hissiyyatı çox yüksək 
olur [1]. Başlanğıc şərtlər isə həm fiziki eksperiment 
zamanı, həm də kompüter modelləşdirilməsi zamanı 
təqribi müəyyən edilən fəza funksiyası şəklində verilir. 
İlk baxışda bu cür sistemlərin hərəkət trayektoriyasının 
qeyri-müəyyənliyi onların idarə olunması imkanlarının 
olmadığını göstərir. Lakin, əslində xaotik sistemlərin  

dayanıqsız hərəkətləri onların idarəetməyə hissiyyatı-
nın həddən çox olmasına səbəb olur, başqa sözlə desək, 
fəza trayektoriyasının bir attraktordan digərinə keçmə-
sinə səbəb olur. Bu halda idarəetmənin çox kiçik hiss 
edilməyən dəyişmələrinin serial ardıcıllığı ilə trayekto-
riyanın güclü korreksiyasına nail olmaq olar. Əgər tə-
siredici idarəetmə düzgün seçilərsə, onda sistemin və-
ziyyətlərini korreksiya etməklə, onun trayektoriyasının 
hərəkət tərzini dəyişmədən, (funksional modelini) əv-
vəlcədən seçilmiş fəza vəziyyətinə gətirmək mümkün-
dür [5, 6]. 

Beləliklə, qeyd edilənləri ümumiləşdirməklə 
problemi aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar. 

 
MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU 

 
Dinamik sistemin qeyri-xətti hərəkətində başlan-

ğıc vəziyyətin və kənar qüvvələrin təsirinin elə idarə-
edilməsi tələb edilir ki, sistemin fəza trayektoriyasın-
dan kənara çıxmaları əvvəlcədən verilmiş həddlər da-
xilində olsun.  

Riyazi cəhətdən məsələnin formal yazılışı aşağı-
dakı kimi olur: 

 
𝑆𝑆 = 𝐹𝐹�𝜑𝜑�𝑥𝑥(𝑡𝑡)�,𝑇𝑇�, 𝑥𝑥(𝑡𝑡0) = 𝑥𝑥0(𝑡𝑡0) 

𝑀𝑀∗�𝑥𝑥(𝑡𝑡)� − 𝜎𝜎∗�𝑥𝑥(𝑡𝑡)� ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥�
𝛿𝛿

� 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎�
𝑥𝑥(𝑡𝑡0)=𝑥𝑥0(𝑡𝑡)+𝛿𝛿

𝐹𝐹�𝜑𝜑�𝑥𝑥(𝑡𝑡)�,𝑇𝑇�� ≤ 𝑀𝑀∗�𝑥𝑥(𝑡𝑡)� + 𝜎𝜎∗(𝑥𝑥(𝑡𝑡))    (1) 

 
Burada - 𝑥𝑥(𝑡𝑡)-sistemin fəza koordinatı, 𝜑𝜑�𝑥𝑥(𝑡𝑡)�-qeyri-
xətti fəza koordinat operatoru, T-sistemə nəzarət imka-
nının maksimal müddəti, 𝛿𝛿-başlanğıc vəziyyətdən 
kənaraçıxmanın fəza koordinatları üzrə orta qiyməti, 
𝑀𝑀∗�𝑥𝑥(𝑡𝑡)�-sistemin hərəkət trayektoriyasının nəzarət 
müddətindəki riyazi gözləməsi, 𝜎𝜎∗(𝑥𝑥(𝑡𝑡))-sistemin nə-

zarət müddətində hərəkət trayektoriyasından kənara-
çıxmaların əvvəlcədən məlum olan və faktiki realizasi-
ya edilə bilən orta kvadratik meylidir. 
 
MƏSƏLƏNİN HƏLL ÜSULU 
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Riyazi cəhətdən (1) sistemi qeyri-xətti olması ilə 
bərabər, naməlum parametrlərə görə də mürəkkəb sis-
temlərə aiddir. Bu cür sistemlərdə superpozisiya prinsi-
pi  tətbiq etmək olmur, başqa sözlə desək, xətti sistem-
lərdən fərqli olaraq sistemin fəaliyyətini elementar tə-
sirlərin və hərəkətlərin sonlu və ya sonsuz cəmləri şək-
lində göstərmək olmaz.  Vəziyyətdən çıxış yolu siste-
min xəttiləşdirilməsi vasitəsi ilə onun həllərinin tələb 
olunan dəqiqliklə ilkin qeyri-xətti tənliyin həllərinə 
yaxın olması ilə kifayətlənməkdir. Bu istiqamətdə apa-
rılan tədqiqat işlərindən fərqli olaraq, bizim halda 𝑆𝑆 və-
ziyyətlər çoxluğu sistemin fəza koordinatlarının 𝐹𝐹 
funksional asılılığının mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəsi kimi 
formalaşır. Ümumi halda bu asılılq 𝑥𝑥(𝑡𝑡) fəza koor-
dinatlarının müxtəlif tərtibli törəmələrinin iştirak etdiyi 

𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡), 𝑥𝑥𝑛𝑛−1(𝑡𝑡), … , 𝑥𝑥′(𝑡𝑡), 𝑥𝑥(𝑡𝑡)� = 0   (2) 

funksional asılılıq şəklində göstərilir. Bu ifadədə 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡)
𝑥𝑥𝑛𝑛−1(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑛𝑛−1(𝑡𝑡)

…
𝑥𝑥′(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥1(𝑡𝑡)
𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥0(𝑡𝑡)

(3) 

və 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = {𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡), 𝑥𝑥𝑛𝑛−1(𝑡𝑡), … , 𝑥𝑥1(𝑡𝑡), 𝑥𝑥0(𝑡𝑡)} işarə et-
məklə (1) sisteminin birinci tənliyini almış oluruq.  
Beləliklə, 

𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑇𝑇) (4) 

Fərz edək ki, x(t) kəmiyyətinin diferensial paylan-
ma qanunu normal qanundur. Qeyd edək ki, bu fərziyyə 
mürəkkəb sistemlərin fəaliyyətlərinə təsir edən faktor-
ların təsadüfi xarakterdə olması ilə yanaşı, həm də bu 

təsirlər nəticəsində hərəkətin dayanıqsız olması səbə-
bindən irəli gəlir [7, 8]. 
Beləliklə, 

 𝑓𝑓𝑥𝑥(𝑥𝑥) = 1
√2𝜋𝜋𝜎𝜎𝑥𝑥

𝑒𝑒−�
𝑥𝑥−𝑚𝑚𝑥𝑥
√2𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

           (5) 

Burada 𝑚𝑚𝑥𝑥 və 𝜎𝜎𝑥𝑥 uyğun olaraq  ədədi qiymətcə 
x(t) qeyri-xətti determinik xaotik prosesin təsadüfi tə-
sirləri nəticəsində dəyişməsinin [0,T] zaman aralığında 
riyazi gözləməsi və orta kvadratik meylidir. 

Qeyd edək ki, biz baxılan [0,T] zaman aralığından 
kənarda x(t) kəmiyyətinin həm özünün, həm də onun 
statistik göstəricilərinin necə dəyişməsinə baxmırıq və 
həmin göstəricilərin baxılan oblastda prosesə təsirinin 
olmadığını fərz edirik. 

(1) məsələsini həll etmək üçün 𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑇𝑇) 
funksiyasının x(t) vektoru üzrə elə q sayda 𝛿𝛿𝑖𝑖 𝑖𝑖 = 1, 𝑞𝑞����� 
uzunluqlu hissələrə ayıraq ki, hər bir hissədə həmin 
funksiyanı xətti qəbul etmək olsun. 

 Bizim halda       −∞ < 𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑇𝑇) < +∞   𝑡𝑡 ∈
[0,𝑇𝑇] olduğu üçün ayrılan 𝛿𝛿𝑖𝑖 𝑖𝑖 = 1, 𝑞𝑞����� uzunluqlu parça-
lar da həmin aralıqda dəyişəcək, parçaların uzunluqları 
məhdud olduğundan aprior müəyyən edilən statistik 
göstəricilər də məhdud olacaq və aşağıdakı kimi hesab-
lanacaq: 

𝑚𝑚𝑦𝑦 = ∑ 𝑚𝑚𝑦𝑦𝑘𝑘
𝑞𝑞
𝑘𝑘=1     (6) 

𝐷𝐷𝑦𝑦 = 𝜎𝜎𝑦𝑦2 = ∑ 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑘𝑘
𝑞𝑞
𝑘𝑘=1 − 𝑚𝑚𝑦𝑦

2 (7)

Qeyd edək ki, x(t) funksiyası t=0 anında x(0) 
nöqtəsindən başlayaraq t=T anında x(T) qiymətini alır. 
Bu halda hər bir (0,𝛿𝛿1], (𝛿𝛿1, 𝛿𝛿2], … , (𝛿𝛿𝑞𝑞−1,𝑇𝑇] aralıqla-
rında bu funksiya qeyri-xətti dəyişir və məhduddur. 
𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑇𝑇) funksiyası fərziyəyə görə 
[𝑥𝑥(0), 𝑥𝑥(𝛿𝛿1)], , … , [𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑞𝑞−1), 𝑥𝑥(𝑇𝑇)]  parçalarında xətti 
olduğundan hər bir k-cı[𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘−1), 𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘)] parçada

𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑇𝑇) = 𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘),𝑇𝑇) + 𝛼𝛼𝑘𝑘�𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘)�   𝑥𝑥(𝑡𝑡) ∈ [𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘−1), 𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘)],𝑘𝑘 = 1, 𝑞𝑞�����    (8) 

yaza bilərik. 𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘),𝑇𝑇) = 𝑦𝑦𝑘𝑘 və 𝑥𝑥𝑘𝑘 = 𝑥𝑥(𝛿𝛿𝑘𝑘) işarə edək.
Beləliklə  kəsilməz, xətti 𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑇𝑇) funksiyası üçün  riyazi gözləmə və dispersiya üçün məlum düsturlardan 

və  (5)-dən istifadə  edərək  

𝑚𝑚𝑦𝑦𝑘𝑘 =
1
2

[𝑦𝑦𝑘𝑘 + 𝛼𝛼𝑘𝑘(𝑚𝑚𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑘𝑘)] �𝜙𝜙 �
𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝑚𝑚𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥
� − 𝜙𝜙 �

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 − 𝑚𝑚𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥
�� + 

 + 𝛼𝛼𝑘𝑘𝜎𝜎𝑥𝑥
√2𝜋𝜋

�𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥𝑘𝑘−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

− 𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥𝑘𝑘+1−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

� (9) 

𝐷𝐷𝑦𝑦𝑘𝑘 =
1
2

[𝑦𝑦𝑘𝑘 + 𝛼𝛼𝑘𝑘(𝑚𝑚𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑘𝑘)2 + (𝛼𝛼𝑘𝑘𝜎𝜎𝑥𝑥)2] �𝜙𝜙 �
𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝑚𝑚𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥
� − 𝜙𝜙 �

𝑥𝑥𝑘𝑘+1 − 𝑚𝑚𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥
�� + 

+2
𝛼𝛼𝑘𝑘𝜎𝜎𝑥𝑥
√2𝜋𝜋

[𝑦𝑦𝑘𝑘 + 𝛼𝛼𝑘𝑘(𝑚𝑚𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑘𝑘)] ∙ �𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥𝑘𝑘−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

− 𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥𝑘𝑘+1−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

� + 

+(𝛼𝛼𝑘𝑘𝜎𝜎𝑥𝑥)2 ��𝑥𝑥𝑘𝑘−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

� 𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥𝑘𝑘−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

− �𝑥𝑥𝑘𝑘+1−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

� 𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥𝑘𝑘+1−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

� (10) 
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yaza bilərik. 

Burada 𝜙𝜙 �𝑥𝑥𝑘𝑘−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�-standart normal paylanma 

funksiyası, və yaxud Laplas funksiyası adlanır. 

Ümumi halda 𝑚𝑚𝑦𝑦𝑘𝑘 və 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑘𝑘 qeyri-xətti dinamik 
proseslər üçün zamandan asılı qeyri-stasionar statistik 
kəmiyyətlərdir. (0, 𝛿𝛿1] parçasında  (8)  düsturunu 

        
      𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑇𝑇) = 𝜑𝜑(𝑥𝑥(𝛿𝛿1),𝑇𝑇) + 𝛼𝛼1�𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥(𝛿𝛿1)� = 𝑦𝑦2 + 𝛼𝛼1(𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥2)               (11) 

 
kimi yaza bilərik.  Burada 𝑦𝑦2 və 𝛼𝛼1 naməlum parametr-
lərdir. Digər parçalardan fərqli olaraq ilk parçada qəbul 
edilən kəmiyyətlərin qiymətlərini parçanın sağ ucunda-
kı qiymətlərə bərabər götürülür. Digər parçalarda isə bu 

qiymətlər (9) və (10) düsturlarından istifadə edərək he-
sablanır. İlk parçanın sol ucunda Laplas funksiyasının 
qiymətini nəzərə alaraq (9)-(10) düsturlarında alarıq: 

 

𝑚𝑚𝑦𝑦1 = 1
2

[𝑦𝑦2 + 𝛼𝛼1(𝑚𝑚𝑥𝑥 − 𝑥𝑥2)] �1 + 𝜙𝜙 �𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�� + 𝛼𝛼1𝜎𝜎𝑥𝑥
√2𝜋𝜋

𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

                           (12) 
 

              𝐷𝐷𝑦𝑦1 =
1
2

[𝑦𝑦2 + 𝛼𝛼1(𝑚𝑚𝑥𝑥 − 𝑥𝑥2)2 + (𝛼𝛼1𝜎𝜎𝑥𝑥)2] �1 + 𝜙𝜙 �
𝑥𝑥2 − 𝑚𝑚𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥
�� − 

−2 𝛼𝛼1𝜎𝜎𝑥𝑥
√2𝜋𝜋

[𝑦𝑦2 + 𝛼𝛼1(𝑚𝑚𝑥𝑥 − 𝑥𝑥2)] ∙ 𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

+ −(𝛼𝛼1𝜎𝜎𝑥𝑥)2 �𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

� 𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

          (13) 
 

𝐴𝐴1 = 1 + 𝜙𝜙 �𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�                                                            (14) 
 

𝐴𝐴2 = 𝜎𝜎𝑥𝑥
√2𝜋𝜋

𝑒𝑒−
1
2∙�

𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
2

                                                          (15) 
 

işarə etsək, (12)-(13) düsturlarından istifdə edərək, naməlum parametrləri təyin edə bilərik: 
 

𝛼𝛼1 = 2𝑚𝑚𝑦𝑦1

1±�𝐴𝐴22+
𝐴𝐴1
𝐷𝐷𝑦𝑦1

�𝐴𝐴1𝐷𝐷𝑦𝑦1−𝑚𝑚𝑦𝑦1
2 ��𝐴𝐴1𝜎𝜎𝑥𝑥2−�√3𝐴𝐴2�

2
−2(𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥)𝐴𝐴1𝐴𝐴2�

𝐴𝐴1𝜎𝜎𝑥𝑥2−�√3𝐴𝐴2�
2
−2(𝑥𝑥2−𝑚𝑚𝑥𝑥)𝐴𝐴1𝐴𝐴2

                          (16) 
      

 𝑦𝑦2 = 2𝑚𝑚𝑦𝑦1
𝐴𝐴1

+ 𝛼𝛼1 �
𝐴𝐴2
𝐴𝐴1
− 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2�                                                      (17) 

 
Beləliklə, biz ilk parçada naməlum parametrləri 

təyin etdikdən sonra, ardıcıl olaraq digər parçalarda da  
əvvəlcə 𝑚𝑚𝑦𝑦𝑘𝑘 və 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑘𝑘 aprior olaraq təyin edib, sonra 
(10)-(11) düsturlarından  𝑦𝑦𝑘𝑘 və 𝛼𝛼𝑘𝑘 parametrlərinin qiy-
mətlərini də hesablaya bilərik. Qeyd edək ki, praktiki 
hesablamalarda tələb edilən  dəqiqliyin əldə edilməsinə 

seçilmiş parçaların 𝛿𝛿𝑖𝑖  uzunluqlarını dəyişməklə nail ol-
maq olar.  

 
HESABLAMA TƏCRÜBƏSİ 

 
İki əks əlaqəli İkeda xaotik modelinə baxaq [9, 10, 

11, 12] 
 

�
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

   =   −𝛼𝛼 ∙ 𝑥𝑥  +   𝑚𝑚1 ∙ sin(  𝑥𝑥 − 𝜏𝜏1) + 𝑚𝑚2 ∙ sin(  𝑥𝑥 −   𝜏𝜏2)
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝛼𝛼𝑦𝑦 + 𝑚𝑚3 sin(𝑦𝑦 − 𝜏𝜏1) + 𝑚𝑚4 sin(𝑦𝑦 − 𝜏𝜏2) + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾(𝑥𝑥 − 𝜏𝜏3)
                         (18) 

 
Modeli sonlu fərqlərlə diskretləşdirib (şəkil 1), 

başlanğıc şərtlərinin kiçik dəyişmələrlə hesabatlarını 
aparaq (şəkil 2). Hesablamalarda 𝛼𝛼 = 5, 𝜏𝜏1 = 2𝜏𝜏2 = 3, 
𝜏𝜏3 = 1, 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚3 = −1, 𝑚𝑚2 = −20,  𝑚𝑚4 = −2   və 
𝐾𝐾 = 18 qəbul edilmişdir. 

Başlanğıc şərtləri [0.1, 0.09] parçasında dəyiş-
məklə (9)-(17) düsturları ilə hesablamalar aparılmış, 
statistik göstəricilər müəyyən edilmişdir. Zaman oxu 
üzrə kvantlama aparılmış, 𝛿𝛿𝑖𝑖 parçaları vahid kvanta bə-
rabər götürülmış, 𝑦𝑦𝑘𝑘 və 𝛼𝛼𝑘𝑘 parametrlərinin qiymətləri 
hesablanmışdır. Nəticələr şəkil 3-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 1. (18) sisteminin x(0)=0.1 və Y(0)=0.1 başlanğıc şərtlərlə həlli. 

Şəkil 2. (18) sisteminin başlanğıc şərtlərin cüzi dəyişməsi ilə x(t)Y(t) asılılıqda dəyişməsi. 

Şəkil 3.  (18) sisteminin klassik sonlu fərqlərlə həlli (B) və (9)-(11) formulları ilə xəttiləşdirməklə həlli (A). 

Qeyd edək ki, (18) sisteminin həm klassik sonlu 
fərqlərlə həlli, həm də (9)-(11) formulları ilə həllinin 
bir-birinə yaxın qiymətlər alması (8) sisteminin para-
metrlərinin sinxronlaşdırılmış rejim üçün sabitlik şərt-
lərinin ödənilməsidir. Bu şərtlər Lyapunov-Razunxin 
yanaşması ilə (18) sisteminin həllinin olması şərti 

�𝑚𝑚1 + 𝐾𝐾 = 𝑚𝑚3
𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚4

    (19) 

və  sabitlik şərtləri 

  𝛼𝛼 > �𝑚𝑚3𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠�𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾`(𝑥𝑥 − 𝜏𝜏3)�� + �𝑚𝑚2𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠�𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾`(𝑥𝑥 − 𝜏𝜏3 − 𝜏𝜏2 + 𝜏𝜏1)�� 

və ya   𝛼𝛼 > |𝑚𝑚3| + |𝑚𝑚2|       (20)
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şərtlərinin ödənilməsidir. Parametrlərin digər qiymətlə-
rində (sinxronlaşdırma və sabitlik şərtləri ödənilmədik-
də) təklif edilən xəttiləşdirmə kifayət qədər böyük qiy-
mətlər verə bilər. Bu o deməkdir ki, təklif edilən xətti-
ləşdirmə modelini tətbiq etməzdən əvvəl sistemin sinx-
ronlaşdırılması və sabitləşməsi şərtləri müəyyən edil-
məli və həmin şərtlərin ödəndiyi hallarda tətbiq edilə 
bilər. 
 

NƏTİCƏ 
 

1. Xaotik proseslərin dinamik, qeyri-xətti xaotik və 
dayanıqsız hərəkətlərinin idarə edilməsində xüsu-
si statistik yanaşma təklif edilmişdir. 

2. Metodun tətbiqinin tələb olunan dəqiqliklə nəticə 
verməsi üçün sistemin sinxronluq və sabitlik şərt-
lərinin ödənildiyi intervallarda tətbiq edilməsi 
təklif edilmişdir.  

____________________________ 
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PROBABILITY-STATISTICAL APPROACH TO CONTROL OF CHAOTIC PROCESSES 
 

Inthearticle, a probabilistic-statistical approach was proposed in the management of complex dynamic changes observed 
by chaotic and bifurcated movement of self-organization effects in the system as a result of non-linear dynamics and unstable 
movement of complex systems. The proposed method of the system should be applied in the intervals when the conditions of 
synchronicity and stability of the system are satisfied. 
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ВЕРОЯТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ХАОТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

 

В статье предложен вероятностно-статистический подход в управлении сложными динамическими изменени-
ями, наблюдаемыми при хаотическом и раздвоенном движении явлений самоорганизации в системе в результате нели-
нейной динамики и неустойчивого движения сложных систем. Системы следует применять в интервалах, когда вы-
полняются условия синхронности и устойчивости системы. 
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CuIn5S8 TƏRKİBLİ İFRATQURULUŞLU FAZASININ İFRAT QƏFƏSLƏRİ

ƏSASINDA CuIn5-xSnxS8 BƏRK MƏHLULLARININ YARANMASI 

G.E. DAŞDƏMİROVA, C.İ. İSMAYILOV 

Elm və Təhsil Nazirliyi, Fizika İnstitutu,  

AZ-1143, Bakı şəh., H.Cavid pr. 131 

Uli200909@rambler.ru, cabirismailov@gmail.com 

Təqdim edilən bu işdə qalınlığı 300 Å olan CuIn5S8 tərkibli nazik təbəqələr müxtəlif monokristal altlıqlar üzərində Cu2S 

və In2S3-ün 1:5 nisbətində termiki buxarlanma metodu ilə alınmışdır. Bu təbəqələrin çökmə sürəti 15 Å/san olmaqla altlıqların 

temperaturu (Ta) otaq temperaturundan başlayaraq 500K-ə qədər temperatur intervalında dəyişilmişdir. Verilən üçqatlı birləş-

mədə Sn elementinin aşqar qismində iştirakı nəticəsində ifratquruluşlu fazanın ifrat qəfəsləri əsasında alınan CuIn5-xSnxS8 tər-

kibli bərk məhlulların yaranmasının eksperimental nəticələri təqdim olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, ifrat quruluşlu faza 

əsasında yaranan bərk məhlulların  qəfəs sabitləri aşqarın konsentrasiyasından (0,01≤х≤0,09 at.%) təxminən xətti asılıdır. 

CuIn5-xSnxS8 əvəzetmə bərk məhlullarda kubik qəfəs periodu, x=0,07 stexiometrik tərkibdə maksimum qiymətə (0,7Å) çatır.  

Açar sözlər:  ifratquruluşlu faza, ifrat qəfəs, elektron difraksiyası,üçqatlı birləşmələr, monokristal təbəqələr, elementar özək. 

PACS: 61.50.ks 

1. GİRİŞ

[1-4]-ə əsasən, CuIn5S8 üçqat birləşməsi hər növ 

yüksək effektli fotoçeviricilər, optik şüalandıcılar ya-

ratmaq və müxtəlif növ heterokeçidlər, detektorlar is-

tehsal etmək üçün çox perspektivli yarımkeçirici mate-

rialdır. Elektronların toqquşma dövrlərinin azalması və 

onlarda deşik keçiriciliyinin meydana gəlməsi yarım-

keçirici maddələrdə yeni xüsusiyyətlərin yaranmasına 

səbəb olan böyük periodlu ifratquruluşlu fazaların bö-

yüməsi və onların  mövcudluğu şəraitlərinin öyrənilmə-

si, xüsusilə aktual elmi məsələdir. [1]-də müəyyən edil-

mişdir ki, CuIn5S8 ɑ=10,685Å sabitə malik kubik ele-

mentar qəfəsdə kristallaşır. Bu kristallar Fd3m fəza 

simmetriya qrupu ilə təsvir olunur. [5]-də göstərilmiş-

dir ki, Cu2S və In2S3 ikiqat birləşmələrinin 1:5 nisbətin-

də eyni vaxtda və ardıcıl vakuumda çökdürülməsi nəti-

cəsində sintez edilən bu üçqat birləşmənin nanoqalın-

lıqlı amorf təbəqələrinin kristallaşmalarının kinetik pa-

rametrləri Avrami-Kolmoqorovun analitik ifadəsilə 

təsvir olunur. Həmçinin, müəyyən edilmişdir ki, 

CuIn5S8-in yaxın atom nizamı atomların tetraedrik və 

oktaedrik əhatələrilə səciyyələnir. Nazik təbəqələrin 

kondensasiya mexanizmini, morfologiyasını, həmçinin 

quruluşunu şərtləndirərək formalaşdıran ən mühüm 

amillərdən biri də altlığın temperaturu (Ta) və onun tə-

biətidir. 

2. EKSPERİMENTAL TƏDQİQAT

Bu iş, elektron difraksiya üsulu ilə müxtəlif quru-

luşlu altlıqlar üzərində CuIn5S8-in nazik təbəqələrinin 

alınma şəraitlərinin öyrənilməsinə, ifrat quruluşlu faza-

nın mövcudluğunun təmin edilməsinin müəyyənləşdi-

rilməsinə və aşqarların onun formalaşmasına, həmçinin 

tərkibində Sn aşqarı olan və NaCl, KCl, LiF, NaBr, KBr 

monokristal altlıqlar üzərində CuIn5-xSnxS8 tərkibli ifrat 

qəfəslər əsasında bərk məhlulların alınmasına həsr edil-

mişdir. 300 Å qalınlıqlı CuIn5S8 tərkibli nazik təbəqə-

lər, yuxarıda göstərilən monokristal altlıqlar üzərinə 

Cu2S və In2S3-ün 1:5 nisbətində termiki buxarlanma 

metodu ilə alınmışlar. Təbəqələrin çökmə sürəti 

15Å/san təşkil etməklə altlıqların temperaturu (Ta) otaq 

temperaturundan başlayaraq 500K-ə qədər temperatur 

intervalında dəyişilmişdir. Otaq temperaturunda yerlə-

şən altlıqlar üzərinə sublimasiya edilmiş CuIn5S8(Sn) 

nanoölçülü təbəqələr [5]-də göstərilən S=4πsinθ/λ 

qiymətlərilə uyğunluq təşkil edən amorf quruluşa malik 

olmaqla 350K-ə qədər olmaqla bütün altlıqlar üzərində 

amorf təbəqələr yaranır. Ta=355-360K olan altlıqlar 

üzərinə təbəqələri kondensasiya etdikdə, məlum kubik 

quruluşlu polikristal təbəqələr alınır [5]. NaBr altlığının 

temperaturunun artırılması ilə polikristaldan alınan 

difraksiya əkslərilə yanaşı, CuIn5S8 kubik qəfəs üçün 

xarakterik olan nöqtəvi əkslər meydana çıxmaqla mo-

nokristal blokların əmələ gəlməsini göstərir. Altlıqların 

temperaturunun artırılması ilə polikristal xətlərin inten-

sivliyi zəifləyir, mozaik monokristaldan yaranan əks-

lərin intensivlikləri isə yüksələrək daha da kəskinləşir.  

Şəkil 1. CuIn5S8 monokristallik nazik təbəqəsindən 

 alınan elektronoqram. 

Altlıqların temperaturunun 450K-ə qədər artırıl-

ması nəticəsində yalnız polikristal təbəqələrin əmələ 

gəldiyi NaCl, KCl, LiF, KBr altlıqlarından fərqli ola-

raq, NaBr altlıqları üzərində mükəmməllik dərəcəsi 

yüksək olan kristallik bloklardan təşkil olunmuş təbə-

qələr əmələ gəlir, elektronoqramlarda nöqtəvi difrak-

siya əkslərinin kvadrat şəbəkəsi yaranır (şəkil 1). 
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Şəkil 2. CuIn5S8 ifratquruluşlu nazik təbəqədən alınan 

 kikuçi xətlərli elektronoqram. 

Oxşar monokristal təbəqələrdən alınmış elektron 

difraksiya mənzərəsinin indeksləşdirilməsi böyümə 

istiqaməti (100), α=10,685 Å olmaqla tərəfləri  mərkəz-

ləşdirilmiş (F432) kubik kristal qəfəs əsasında müm-

kündür. İlkin CuIn5S8 fazasının kristal qəfəslərinin ele-

mentar özəkləri ilə ilkin faza əsasında əmələ gələn ifrat-

quruluşlu monokristal təbəqələrin qəfəs sabitləri ara-

sında sadə əlaqə vardır ɑ=ɑ0√3=18,507Å, burada 

ɑ0=10,685Å. Monokristallik NaBr altlığının üç elemen-

tar qəfəsilə ifratquruluşlu fazanın elementar özəkləri 

arasındakı uyğunsuzluq 3,2% təşkil edir. Bu əlaqə onu 

göstərir ki, müşahidə etdiyimiz yeni kristal qəfəs ilkin 

CuIn5S8 fazasının ifratquruluş şəbəkəsi kimi qəbul 

edilməlidir. İfratquruluşlu fazanın difraksiya əkslərinin 

sönmə qanununa əsasən ilkin fazanın fəza simmetriya 

qrupundan Fd3m-dən fərqli olaraq F432 ilə təsvir edi-

lir. Altlığın temperaturunun 450K və daha çox, dəqiq 

olaraq 470-490K-ə qaldırılması nəticəsində elektron 

şüalarının səpilməsi dinamik səciyyə daşıyır, yəni daha 

mükəmməl monokristal təbəqələr yaranır (şəkil 2). 

3. NƏTİCƏLƏR

Bizim tərəfimizdən aparılan elektron tədqiqatları-

nın nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ifratquruluşlu 

CuIn5S8 təbəqələrinin əmələ gəlməsi altlıqların təbiə-

tindən, termiki işlənmələrindən, həmçinin təbəqələrin 

Sn elementi ilə aşqarlanmasından asılıdır. 430K-də na-

noölçülü monokristal təbəqələrə qalayın 0,01%-0,09% 

intervalında daxil edilməsilə ifratquruluşlu təbəqələrin 

əmələgəlmə temperaturunun aşağı düşməsilə yanaşı, 

onların daha da mükəmməlləşməsinə gətirib çıxarır. 

Qalayla aşqarlanmış CuIn5S8 kubik epitaksial təbəqələ-

rinin ifratquruluş qəfəslərinin kristalloqrafik sabitləri 

“mənfi kristallokimyəvi sıxılma”ya məruz qalmaqla 

~0,55 Å tərtibində uzanır və 0,01≤x≤0,09 at.% qiymət-

lərindən başlayaraq CuIn5-xSnxS8 məhdud bərk məh-

lullar yaranır. Kifayət qədər geniş intervallar daxilində 

CuIn5S8 ifratquruluşlu faza əsasında yaranan 

CuIn5-xSnxS8 tərkibli məhdud bərk məhlullarının əmələ 

gəlməsi nəticəsində, ifratquruluşlu kubik şəbəkənin 

nisbi və mütləq təhrifi 0,43% təşkil edir. İfrat quruluşlu 

CuIn5-xSnxS8-in epitaksial monokristal təbəqələri, NaBr 

monokristallik altlıqlarının tilləri paralel olmaqla (100) 

müstəvilərilə istiqamətlənirlər. Müəyyən edilmişdir ki, 

ifrat quruluşlu faza əsasında yaranan bərk məhlulların 

qəfəs sabitləri aşqarın konsentrasiyasından 

(0,01≤х≤0,09 at.%) təxminən xətti asılıdır və Veqard 

qanunlarına tabe olurlar. CuIn5-xSnxS8 əvəzetmə bərk 

məhlullarda kubik qəfəs periodu, x=0,07 stexiometrik 

tərkibdə maksimum qiymətə (0,7Å) çatır. Stexiomet-

riyadan həm bir istiqamətə, həm də digər istiqamətdə 

kənara çıxma zamanı "ɑ" periodları xətti azalır və 

x=0,08÷0,09 tərtibində bir az kənaraçıxma müşahidə 

olunmaqla doyma dərəcəsinə çatır. 

Beləliklə, CuIn5S8-də 0,01≤x≤0,09 tərkib diapa-

zonunda olan Sn aşqarları CuIn5-xSnxS8 ifratquruluşlu 

fazanın ifrat qəfəsləri əsasında bərk məhlulların əmələ 

gəlməsinə səbəb olmaqla nanoölçülü epitaksial böyü-

yən təbəqələrin parametrlərinin dəqiq olaraq idarə edil-

məsinə imkan verir.
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G.E. Dashdamirova,  D.I. Ismailov 

FORMATION OF CuIn5-xSnxS8 SOLID SOLUTIONS BASED ON SUPERLATTICES 

OF THE CuIn5S8 SUPERSTRUCTURAL PHASE 

In the present work, thin films containing CuIn5S8 with a thickness of 300 Å were obtained on various substrates by 

thermal evaporation of Cu2S and In2S3 in a ratio of 1:5. The deposition rate of these layers was 15 Å/s, and the substrate 

temperature (Ts) varied from room temperature to 500 K.The results of experiments on the formation of solid solutions 

containing CuIn5-xSnxS8 obtained on the basis of extreme lattices of the superstructured phase as a result of the presence of the 
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Sn element as an additive in this three-layer compound are presented. It has been established that the lattice constants of solid 

solutions formed on the basis of the superstructured phase depend approximately linearly on the concentration of the additive 

(0.01≤х≤0.09 at.%). Substitution CuIn5-xSnxS8 reaches its maximum value (0.7Å) in the period of the cubic lattice, 

stoichiometric composition x=0.07 in solid solutions. 

Г.Е. Дашдамирова, Д.И. Исмаилов 

ОБРАЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ CuIn5-xSnxS8 НА ОСНОВЕ СВЕРХРЕШЕТОК 

СВЕРХСТРУКТУРНОЙ ФАЗЫ СОСТАВА CuIn5S

В представленной работе тонкие пленки, состава CuIn5S8, толщиной 300 Å были получены на различных моно-

кристаллических подложках методом термического испарения Cu2S и In2S3 в соотношении 1:5. Скорость осаждения 

этих слоев составляла 15 Å/с, а температура подложек (Tп) варьировалась от комнатной до 500K. Представлены ре-

зультаты экспериментов по формированию твердых растворов CuIn5-xSnxS8 обладающие сверхрешетками сверхструк-

турной фазы. Установлено, что в результате введения химического элемента Sn в качестве примеси, постоянные ре-

шетки образующихся твердых растворов на сверхструктурированной фазы, примерно линейно зависят от концентра-

ции добавки (0,01≤х≤0,09 ат.%). Замещение CuIn5-xSnxS8 достигает максимального значения (0,7Å) в периоде куби-

ческой решетки, стехиометрический состав x=0,07 в твердых растворах. 

Qəbul olunma tarixi: 03.03.2023 
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Pətək kompozit konstruksiyalar yüksək mexaniki möhkəmlik tələb edən strukturlarda, xüsusilə zərbə enerjisinin udul-

duğu yerlərdə istifadə olunur. Pətək konstruksiyalar son dərəcə yüngül sistemlər yaratmaq üçün sendviç konstruksiyaların da-

xili və xarici təbəqələri arasında yerləşdirilir. Təcrübələr nəticəsində möhkəmlik, qırılma və deformasiyanın maksimum də-

yərləri, həmçinin sıxılma və zərbə yükləri altında pətək kompozitlərin enerji udma xassələri təhlil edilmişdir. 

 

Açar sözlər: pətək, alüminium, mis, kompozit, fiber, poliester, udma, möhkəmlik. 

PACS: 61.43.Bn; 71.20.-b 

 
GİRİŞ 

 

Struktur mühəndisliyi yeni materialların istifadə-

sinin məqsədəuyğunluğu barədə konstruktiv fikirlərlə 

başlayan təkrarlanan bir prosesdir. İstehsal prosesində 

nəzərə alınmalı olan bir sıra tələblər var: materialın 

kütləsi, materialın dəyəri, o cümlədən emal xərcləri; 

asan utilizasiya edilə bilməsi: etibarlılığı və sınaqdan 

keçirilə bilməsi. Bu və ya digər amilin əhəmiyyəti ma-

terialın tətbiqi sahəsindən asılıdır. Mülki istehsalda 

kosmik və aviasiya texnologiyası üçün materiallar və 

s. istehsal edilərkən xərclər ümumən azalır. Bu xərclə-

rin azaldılması xüsusilə vacibdir. Bir qayda olaraq, 

məhsulun çəkisinin azaldılması da son nəticədə onun 

qiymətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 

Konstruksiyaetmə prosesi material strukturunun 

seçilməsi ilə başlayır. İterativ yanaşma təklif olunan 

az sayda strukturlardan seçim edərkən materialların 

xassələrini daha dərindən öyrənməkdən ibarətdir. İlk 

əməliyyatın son nəticəsi konstruktor tapşırığının özü-

nün işə salınmasından ibarətdir. Kompozit materiallar 

beton konstruksiyalarda istifadə üçün optimallaşdırma 

obyektidir.  

 

 
Şəkil 1. Altıbucaqlı hüceyrələri olan pətək strukturu. 

 

Kompozit materiallar hər birinin özünəməxsus 

oriyentasiyası olan çoxlu sayda fərdi təbəqələrdən 

əmələ gəldiyi  üçün nəzəri cəhətdən optimal xarakterik 

strukturu hesablamaq mümkündür. 

Kompozit materialların istehsalında istifadə edi-

lən pətək strukturları hüceyrələri birləşdirərək çox na-

zik təbəqələrin meydana gəlməsi nəticəsində əmələ 

gəlir. Bu cür strukturlar bal arılarının hazırladıqları tə-

bii pətəklərə bənzəyir. Pətək kompozit konstruksiyalar 

təxminən 1940-cı ildən sonra aviasiya sənayesində 

təyyarənin gövdə panellərində istifadə olunmağa baş-

landı. 

Bu gün istifadə edilən pətək strukturlarının çoxu 

hüceyrələrin yapışqanla birləşdirilməsi nəticəsində 

əmələ gəlir. Pətək strukturları adətən sendviç struktur-

larında doldurucu kimi istifadə olunur. Bu baxımdan 

sendviç panellərdən danışmaq yerinə düşər. Yapışqan 

istifadə edərək, pətək strukturunun alt və üst səthlərini 

səth örtükləri ilə yapışdırmaqla sendviç panel əldə edi-

lir (şəkil 2). Polad, titan və nikel ərintilərindən hazır-

lanmış hüceyrə quruluşları yapışqanla deyil, qaynaq 

və lehimləmə yolu ilə birləşdirilir. Bu cür elementlər 

əsasən yüksək temperatur tətbiqlərində istifadə olunur. 

Yüksək sərtlik və güc-çəki nisbəti olan  sendviç   kon-

struksiyalar son dərəcə yüngül konstruksiyalardır. Pə-

tək kompozitləri digər sendviç tikinti aralıq məhsulları 

ilə müqayisədə daha bahalıdır və onların sendviç 

strukturuna çevrilməsi daha yüksək ixtisaslı əmək tə-

ləb edir. Bu səbəbdən yüksək mexaniki möhkəmliyi 

təmin etmək məqsədilə adətən dəniz, aviasiya və kos-

mik sənayelərdə geniş istifadə olunur [1]. 

Dənizçilik sektorunda qayığın mexaniki möh-

kəmliyi qayığın çoxqatlı istehsal texnologiyasının isti-

fadəsi ilə artırılır. Aerokosmik sənayedə yüngüllük və 

sərtlik vacibdir. Buna görə də, təyyarənin döşəmə ör-

tükləri, qanad və quyruq hissələri, helikopter pərləri 

kimi hissələr sendviç konstruksiya texnologiyasından 

istifadə edilməklə istehsal olunur. Son illərdə pətək 

konstruksiyaları bir çox avtomobilin və idman avto-

mobilinin damının, dirəyinin və gövdəsinin bir çox 

hissəsində, idman avadanlıqlarında (yarış velosiped-

lərinin qabırğaları) və külək turbinlərinin pərləri kimi 

bir çox alət və mexanizmlərin istehsalında geniş isti-

fadə olunur. Pətək konstruksiyaları sendviç konstruk-

siyalarda istifadə olunmaqla yanaşı, enerjinin sönüm-

lənməsi, radiodalğaların qorunması, peyklərin günəş 

panelləri və hava axını rektifikatoru və s.-də geniş is-

tifadə olunur (şəkil 3). Pətək tikinti sənayesi müştəri-

lərin tələblərinə əsasən, pətək tikinti hüceyrələrinin 

müxtəlif aspektlərini (forma, ölçü və s.) müəyyən et-

mək üçün müəyyən standartlarda öz terminologiyasını 

işləyib hazırlamışdır. 

mailto:1cavidanveliyev@gmail.com
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Şəkil 2. Yapışdırmaqla sendviç panelin alınmasıI Glue – Yapışqan; Surface cover - Səthi örtük; Honeycomb structure – 

 Pətək struktur; Sandwich panel - Sendviç panel. 

Şəkil 3. Pətək istehsalının müxtəlif mərhələləri. 

TƏDQİQAT METODU 

Pətək konstruksiyalar hopdurulmamış və hopdu-

rulmuş kraft yağları, müxtəlif alüminium ərintiləri, 

aramid yağları, müxtəlif növ parçalar və birləşdiricilər 

əsasında fiberşüşə istifadə edən məhsulların ümumi 

növüdür. Bu məqsədlər üçün az miqdarda titan və po-

lad təbəqələrdən istifadə olunur. Bir-birinə yapışdırıl-

mış nazik material zolaqlarına əsaslanan pətək struk-

turunun növləri şəkil 3-də göstərilmişdir. Pətək struk-

turlarının istehsalı üçün iki əsas proses mövcuddur: 

- GƏRİLMƏ (UZANMA) prosesi: başlanğıcda 

birləşdirilmiş paket mövcud xətlər boyunca dartılır ki, 

bununla da pətək struktur yaradılır; prosesin üstünlüyü 

isə onun birmərhələli əməliyyatdan ibarət olmasıdır; 

- KƏSİLMƏ prosesi: ilkin materialın təbəqələri 

üzərində ilkin kəsilmə əməliyyatı aparılır; bunlar tə-

bəqə metal, plastik, kağız, möhkəmləndirilmiş plastik 

və s. olur, hətta ola bilsin ki, bəzi materiallar öz-özünə 

bərkiyir və sonra yapışdırılır, və ya başqa bir şəkildə 

birləşdirilir. 

Sıxlığı 16-48 kq/m3 olan yüksək sıxlıqlı dolduru-

cu almaq və aramid kağızı əsasında hazırlanmış pətək 

konstruksiyasından istifadə etməklə daxili divarlar və 

tavanlar üçün istifadə etmək mümkündür. Daşıyıcı pa-

nellər - qalınlığı 0,25 mm-dən az olan fiberşüşədir. 

Sendviç konstruksiyaların doldurucusu üçün pətək 

strukturlarının fiziki və mexaniki xassələri əsasən bu 

strukturların hazırlandığı materialların xassələrindən 

asılıdır. 

Alüminium ərintilərinin əksəriyyəti gücləndirici 

elementlə KƏSİLMƏKLƏ yüklənmiş pətək strukturu 

və xüsusi formalı təbəqələrlə pətək nüvələrinin isteh-

salı üçün istifadə olunur. Alüminium əsaslı bəzi mate-

riallar – qəlibdə istifadə olunan dəyişən radiuslu si-

lindrlər, kürələr və s. laylı geometrik təbəqələrdən ha-

zırlanır. Bəzi növ alüminium folqalardan qatların qo-

vuşması ilə spiralvari doldurucular üçün istifadə olu-

nur. Sonuncular silindr, və ya boru şəklində istilik ud-

maq üçün istifadə olunur [2]. 

Alüminium bu gün pətək konstruksiyalar üçün ən 

çox yayılmış doldurucu materialdır. Əksər hallarda 

alüminium pətək strukturlarının istehsalı digər materi-

allardan istifadə ilə müqayisədə daha aşağıdır. Paketin 

dartılması ilə pətək doldurucunun əldə olunan effektiv 

sıxlığı 32÷192 kq/m3-ə çatır, riflənmə ilə hazırlandıq-
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da isə 128-880 kq/m3 səviyyəsində olur. Yivli doldu-

rucular üçün aşağı sıxlıqlarda sürüşmə sıxlığı daha 

aşağıdır. 

Bu tip materiallardan xüsusi elektrofiziki xassə-

lərə malik materialların hasilatı zəruri olduqda (radar 

antenaları üçün), və ya məhsula istilik müqaviməti və 

aşağı istilik ötürmə tələbləri qoyulduğu hallarda geniş 

istifadə olunur. Onlar yumşaq silikon bağlayıcılar və 

ya sərt epoksi köpüklər kimi strukturlaşdırılmamış ab-

lativ materiallar üçün matris kimi yararlıdır. Pətək 

strukturlar adətən 5, 6, 3 və 10 mm təbəqə ölçüləri ilə 

istehsal olunur; nazik materiallar istifadə olunduqda 

isə 3 mm ölçülü təbəqə dizaynı əldə etmək olar. Bu tip 

doldurucunun effektiv sıxlığı 32...102 kq/m3 diapazo-

nundadır. 

Alınmış pətək kompozit strukturlarından seçilmiş 

ölçülərdə nümunələr hazırlanmış və aşağıda təsvir edi-

lən təcrübələr aparılmışdır. 

EKSPERİMENT 

Zərbə testi 

Kütləsi m olan cisim müəyyən hündürlükdən 

sıfıra bərabər ilkin sürəti (Vo=0) ilə pətək konstruk-

siyaların üzərində şaquli olaraq qalır. Cismin kinetik 

enerjisi pətək quruluşu tərəfindən udulur. Udulmuş ki-

netik enerji 

   (1) 

tənlikdən tapıla bilər. Burada m - cismin kütləsi, V isə 

sürətidir. Tam mexaniki enerji tənliyini  

   (2) 

kimi ifadə etmək olar. Burada U xarici qüvvənin işidir 

və sıfıra bərabərdir. ∆T - kinetik enerjinin dəyişməsi-

dir. Vf  və Vo müvafiq olaraq m-kütləli obyektin son və 

ilkin sürətləridir. 

(3) 

Alınan ∆Ve elastik sistemin potensial enerjisinin dəyiş-

məsidir və onun qiyməti sıfırdır. ∆Vg cazibə qüvvəsi-

nin potensial enerjisinin dəyişməsidir. 

 (4) 

Burada s zərbə hündürlüyü, sf və s0 şaquli məsafələr-

dir. 2-ci tənlikdə 3-cü tənlik və 4-cü tənlik əvəz edilər-

sə 

 (5) 

ifadəsi alınır [3]. Alınan bu tənliyin köməyi ilə cismin 

təsir anındakı sürəti müəyyən edilir. Buradan, 1-ci tən-

liyin köməyi ilə udulmuş kinetik enerjinin miqdarı he-

sablanır. Təcrübələrdə istifadə olunan ədədi qiymətlər 

cədvəl 1-də verilmişdir. Bundan əlavə, zərbə müqavi-

mətinin qiymətini (fcr) aşağıdakı düsturun köməyi ilə 

tapmaq olar [4]. 

  (6) 

Burada F zərbə gücü, A isə pətək panelinin təsir 

səthinin sahəsidir. Zərbə testi material və həndəsi xas-

sələri verilmiş hər bir pətək panelinə tətbiq edilmişdir. 

Hər panelə 7,94 C sabit kinetik enerji tətbiq edilmiş-

dir. Panellərin çökmə dəyərləri cədvəl 2-də əldə edil-

mişdir.  

       Cədvəl 1.  

Zərbə testində istifadə edilən ədədi qiymətlər 

M Cisimin kütləsi 0.9 kq 

S Zərbə hündürlüyü 0.9 m 

G Cazibə qüvvəsinin 

sürətləndirilməsi 

9.81 m/s2 

V Sürət 4.2 m/s 

Ek Kinetik enerji 7.94 C 

     Cədvəl 2. 

Zərbə testindəki  nümunənin ölçüləri və deformasiya dəyəri (EK=7.94 C) 

Material 

Divarın 

qalınlığı 

Hüceyrə 

ölçüsü 

İlkin hündürlük 

(qalınlıq) 

Yekun 

hündürlük 

Çökmə 

dəyəri 

mm mm mm mm mm 

Alüminium 0.12 9 20.825 18.015 2.81 

Alüminium 0.1 9 20.565 15.15 5.415 

Alüminium 0.1 15 20.4 12.055 8.345 

Alüminium 0.18 9 20.82 19.815 1.005 

Mis 0.1 9 20.875 18.7 2.175 

Fiberşüşə/poliester 0.75 14 36 36 0.0 

Fiberşüşə/poliester 0.75 18 35 35 0.0 

Fiberşüşə/poliester 1 24 32 32 0.0 

Kağız/poliester 1 24 36 36 0.0 

Sıxılma testi 

Cədvəl 2-də təqdim olunan müxtəlif növ materi-

allardan təqribən eyni en kəsik sahəsinə malik pətək 

panellərin hazırlanmış sınaq nümunələri sıxılma qur-

ğusuna yerləşdirilmişdir. Tədricən artan sıxılma yük-

ləri altında nümunələrin çökmə dəyəri müəyyən edil-

mişdir. Sıxılma yükü nümunələrin dözə biləcəyi mak-

simuma qədər artırıldı, sonra azaldıldı və hündürlük 

boyunca (hüceyrə divarlarının sıxıldığı yerdə) nümu-

nədə görünən deformasiya əldə edildi [5]. Eynilə, təc-

rübə hər bir nümunə üçün təkrarlandı. Qüvvə-sıxılma 

və ya gərginlik-deformasiya qrafikləri qurulmuş və 

beləliklə, müxtəlif parametrlər üçün maksimum güc 

dəyərləri əldə edilmişdir. 
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NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏ 

Həndəsi xassələri cədvəl 2-də verilmiş metal 

(texniki alüminium, mis) və qeyri-metal (fiberşüşə və 

kağız/poliester kompozit) materiallardan hazırlanmış 

müxtəlif divar qalınlığına və hüceyrə ölçülərinə malik 

pətək panellərinin mexaniki dayanıqlığı sıxılma və 

zərbə yükləri altında sınaqdan keçirilmişdir. Əldə edil-

miş dəyərlər qrafik şəklində təqdim olunur.   

Sabit hüceyrə ölçüsü (h=9 mm) olan alüminium 

pətək panellərinin 0.06, 0.10, 0.12 və 0.18 mm müxtə-

lif divar qalınlığı dəyərlərində sıxılma testi altında 

gərginlik-deformasiya dəyişiklikləri əldə edilmişdir. 

Yük artdıqca deformasiyalar müəyyən bir dəyərə qə-

dər təxminən xətti olaraq qaldı. Maksimum yük dəyə-

rindən sonra artan deformasiyaya baxmayaraq, yük 

dəyərlərində əhəmiyyətli bir azalma müşahidə edildi. 

Sonra bu yük dəyəri təxminən sabit qaldı. Bu dəyi-

şikliyin müxtəlif divar qalınlığı dəyərlərində xarakte-

rik olaraq oxşar olduğu müşahidə edilmişdir (şəkil 4). 

Bu vəziyyət ədəbiyyatda əldə edilən araşdırmalara uy-

ğundur. Daha yüksək divar qalınlığı olan panellərin 

maksimum güc dəyərləri də daha yüksək idi. Məsələn, 

0.1 və 0.18 mm divar qalınlığına uyğun gələn maksi-

mum güc dəyərləri müvafiq olaraq 0.45 və 4.75 MPa-

dır. 

Şəkil 4. Tipik sıxılma testi (alüminium panel, (a) h və (b) t sabit). 

Şəkil 5. Tipik sıxılma testi (fiberşüşə panel, a) t və b) h sabit). 

Şəkil 5(a)-da fiberşüşə/poliester kompozit üçün 

14 və 18 mm-lik hüceyrə ölçüsündə gərginlik-defor-

masiya dəyişikliyi verilmişdir. Metal pətək panellərin-

də olduğu kimi, maksimum yük dəyərindən sonra heç 

bir azalma yoxdur, çünki bu yük dəyərindən sonra 

kompozit paneli əmələ gətirən matrisin və lifin növü-

nə görə, o parçalanır və dağılır. Bu xassə materialın 

kövrək olduğunu göstərir. Daha böyük hüceyrələrə 

malik panellər daha kiçik yüklər altında deformasiya-

ya uğrayır. Bu nəticə alüminium pətək strukturunda da 

müşahidə olundu. 

Şəkil 5 (b)-da hüceyrə ölçüsü və divar qalınlığı 

eyni olan metal (alüminium və mis) pətək kompozitlə-

rinin gərginlik-deformasiya qrafikləri verilmişdir. Mis 

pətək paneli alüminiumdan daha yüksək davamlılıq 

nümayiş etdirdi. Ancaq bir faktı da nəzərdən qaçırmaq 

olmaz ki, misin xüsusi çəkisi alüminiumun xüsusi 

çəkisindən qat-qat yüksəkdir. 

Fiberşüşə panelin yükün təsir etdiyi qoruyucu tə-

bəqəsində çox az çat müşahidə olunduğu halda, bu ça-

tın kağız paneldə pətək hüceyrələrinin qalınlığı boyun-

ca yayıldığı aşkar edilmişdir. Bunu bu materialların 

kövrəkliyi ilə izah etmək olar. Pətək strukturlarının 

daha müxtəlif hüceyrə ölçüləri və müxtəlif hüceyrə 

formaları üçün tədqiqatlar davam etdirilə bilər. 

__________________________ 
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J.V. Valiyev, A.A. Abdullayeva 

STUDY OF PRODUCTION TECHNOLOGY AND MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM, 

PAPER AND GLASS FIBER COMPOSITES 

Honeycomb composite structures are used in structures requiring high mechanical strength, especially where impact 

energy is absorbed. Honeycomb structures are placed between the inner and outer layers of sandwich structures to produce 

extremely lightweight systems. As a result of the experiments, the maximum values of strength, fracture and deformation, as 

well as the energy-absorbing properties of honeycomb composites under compressive and shock loads, were analyzed. 

Дж.В. Валиев, А.A. AАбдуллаева 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

АЛЮМИНИЕВЫХ, БУМАЖНЫХ И СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ КОМПОЗИТОВ  

Сотовые композитные конструкции используются в конструкциях, требующих высокой механической проч-

ности, особенно там, где энергия удара поглощается. Сотовые структуры помещаются между внутренним и внеш-

ним слоями сэндвич-структур для создания чрезвычайно легких систем. В результате проведенных экспериментов 

были проанализированы максимальные значения прочности, разрушения и деформации, а также энергопоглоща-

ющие свойства сотовых композитов при сжимающих и ударных нагрузках. 
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M.R. Əlizadə,  A.İ. Əhmədov 

YÜKSƏK ENERJİLƏRDƏ PROTON-PROTON TOQQUŞMASI ZAMANI 

TERMİK FOTONLARIN YARANMASI 

BÖLMƏ I. PROSESLƏRİN DİFFERENSİAL EN KƏSİYİNİN MEZONLARIN FORMFAKTORU 

NƏZƏRƏ ALINMADAN VƏ NƏZƏRƏ ALINMAQLA HESABLANMASI 

Bu proseslərdə: 𝜋+𝜋− → 𝛾𝜌0, 𝜋±𝜌0 → 𝛾𝜋±, 𝜌0 → 𝛾𝜋+𝜋−, 𝜋+𝜋− → 𝛾𝜂, 𝜋±𝜂 → 𝛾𝜋±, 𝜋+𝜋− → 𝛾𝛾 termik fotonların

alınması tədqiq edilmişdir. Proseslərin Feynman diaqramları və matrisa elementləri yazılmışdır. Proseslərin diferensial en kə-

siyi mezonların formfaktoru nəzərə alınmadan və nəzərə alınmaqla hesablanmışdır. Diferensial en kəsiyin toqquşan mezonların 

enerjisindən (√𝑠), fotonların eninə impulsundan (pT) və səpilmə bucağının kosinusundan asılılığı tədqiq edilmiş və müqayisə 

edilmişdir.  

S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev 

+−ee -TOQQUŞMALARINDA HİQQS BOZON CÜTÜNÜN YARANMASI (II) 

Bu işdə ixtiyari polyarlaşmış 𝑒−𝑒+-cütünün annihilyasiyası zamanı Z-bozon və iki Hiqqs bozonun yaranması prosesi

müzakirə olunur: 𝑒−𝑒+ → 𝑍∗ → 𝑍𝐻𝐻. Mümkün a), b), c), d) diaqramlarına və onların interferensiyasına uyğun proseslərin

amplitudları və diferensial kəsikləri üçün analitik ifadələr alınmışdır. Prosesin diferensial effektiv kəsiyi və polyarizasiya xa-

rakteristikaları (sol-sağ (𝐴𝐿𝑅) və eninə (𝐴(𝜃, 𝜙)) spin asimmetriyaları) üçün bütün mümkün diaqramların payı nəzərə alınmaqla

analitik ifadələr alınmış və bu ölçülən kəmiyyətlərin uçuş bucaqlarından və enerjidən asılılığı tədqiq edilmişdir. Hesablamaların 

nəticələri qrafik təsvir olunmuşdur. 

H.S. İbrahimova 

METAL OKSİD ƏLAVƏLİ POLİMER NANOKOMPOZİTLƏRİN  (PP+ZrO2) 

ELEKTROTERMOPOLYARİZASİYAYA MƏRUZ ETDİKDƏN SONRA XASSƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİ 

Təqdim olunan işdə izotaktik  propilen və metal nanoəlavəlı kompozitdə elektrotermopolyarizasiyaya (ETP)  məruz edil-

dikdən əvvəl  və sonra fiziki xassələrdə baş verən dəyişikliklərə baxılmışdır. Alınan nanokompozitlərdə metalnanoəlavənin 

faiz miqdarından asılı olaraq dielektrik nüfuzluğunun (ε),dielektrik itgi bucağının (tgα)- və xüsusi müqavimətin loqarifmasının 

(lgρ) asılılıgına baxılmışdır. Dielektrik nüfuzluğunun artımı polimer matrisaya daxil edilən nanoəlavənin dielektrik nüfuz-

luğunun böyük olması ilə izah edilmişdir. Həmcinin, nanoəlavənin daxil edilməsi struktur defektlərinin yaranmasına və bu 

səbəbdən keciriciliyin artımına və möhkəmliyin azalmasına səbəb olur.Elektrik sahəsi intensivliyinin və temperaturun sabit 

qiymətində  elektrotermopolyarizasiyadan əvvəl və sonra PP+3% ZrO2 nanokompoziti ücün dielektrik xassələrin dəyişilməsi 

tədqiq olunub. Elektrik sahəsinin müxtəlıf qiymətlərində elektret halını xarakterizə edən termostimullaşdirici depolyarizasiya 

(TSD) əyriləri çəkilib və bu əyrilərdən elektret halının parametrləri hesablanıb 

M.R. Əlizadə,  A.İ. Əhmədov 

YÜKSƏK ENERJİLƏRDƏ PROTON-PROTON TOQQUŞMASI ZAMANI TERMİK 

FOTONLARIN YARANMASI 

BÖLMƏ II. TERMİK FOTONLARIN YARANMASINDA DOMİNANT PROSESİN TƏYİNİ 

Bu proseslərdə: 𝜋+𝜋− → 𝛾𝜌0, 𝜋±𝜌0 → 𝛾𝜋±, 𝜌0 → 𝛾𝜋+𝜋−, 𝜋+𝜋− → 𝛾𝜂, 𝜋±𝜂 → 𝛾𝜋±, 𝜋+𝜋− → 𝛾𝛾 termik fotonların

alınması tədqiq edilmişdir. Proseslərin Feynman diaqramları və matrisa elementləri yazılmışdır. Proseslərin diferensial en kə-

siyi mezonların formfaktoru nəzərə alınmadan və nəzərə alınmaqla hesablanmışdır. Proseslərin diferensial en kəsiyin toqquşan 

mezonların enerjisindən (√𝑠), fotonların eninə impulsundan (pT) və səpilmə bucağının kosinusundan asılılığı tədqiq edilmiş və 

müqayisə edilmişdir. Dominant proses təyin edilmişdir. Bu proseslərdə alınan termik fotonların enerji spektri təyin olunmuşdur. 

Termik fotonların alınması prosesinin və birbaşa fotonların alınması Kompton quark-qluon səpilməsi və quark-antiquark cü-

tünün aniqilyasiyasl proseslərinin differensial en kəsikləri müqayisə edilmişdir. 

E.R. Həsənov, Ş.G. Xəlilova, G.M. Məmmədova

KEÇİRİCİ MÜHİTLƏRDƏ QEYRİ-SABİT TERMOMAQNİT DALĞALARI 

Kristal simmetriya seçildikdə dalğanın dalğa vektoru və temperatur qradiyenti ixtiyari oriyentasiya edilərsə, eyni tezlikli 

və artımlı termomaqnit dalğaların həyəcanlanmasının mümkün olduğu göstərilmişdir.  
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V.M. Əliyev, Q.İ. Isakov, C.Ə. Rəhimov, V.İ. Еminova, S.Z. Dəmirova, G.Ə. Əliyeva

Y0,3Cd0,7Ba2Cu3O7-δ İK  MATERİALDA FLUKTUASİYA KEÇİRİCİLİYİNİN ANALİZİ 

      Məqalə YBa2Cu3O7-δ polikristalının tərkibində ittri oksidin 50%-ə qədər kadmi oksidlə əvəz etmərlə alınmış  ifratkeçirici 

materialda əmələ gələn əlavə keçiriciliyin mexanizminin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Təsdiq edilmişdir ki, belə əvəzetmə 

alınmış Y0,3Cd0,7Ba2Cu3O7-δ ifratkeçirici materialın xüsusi müqavimətinin YBa2Cu3O7-δ ifratkeçirici materiala nisbətən  nəzərə 

çarpacaq dərəcədə artmasına, kritik temperaturunun isə iki dəfə artmasına səbəb olur. Fluktuasiya keçiriciliyinin əmələgəlmə 

mexanizminə kritik temperatura (Tc) yaxınlığında Aslamazov-Larkin nəzəriyyəsi əsasında baxılmışdır. Alınmış materialın 

Qinzburq temperaturu, kritik temperaturu və 3D-2D crossover temperaturu təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki, YBa2Cu3O7-δ 

ifratkeçirici materialda kadmium ilə əvəzetmə c oxu istiqamətində Kuper cütlərinin koherentlik uzunluğunun 1,96 dəfə artma-

sına səbəb olmuşdur. Y0,3Cd0,7Ba2Cu3O7-δ nümunəsinin əlavə keçiriciliyinin lokal cütlər modeli əsasında  təhlili materialda 

əmələ gələn psevdozolağın temperatur asılılığının və onun maksimal qiymətinin tapılmasına imkan vermişdir. 

T.D. İBRAHİMOV, İ.S. RAMAZANOVA, Ü.V. YUSİFOVA,  F.F. YƏHYAYEV 

BARİUM TİTANAT HİSSƏCİKLƏRİ İLƏ LEHİMLƏNMİŞ POLİETİLENƏ BARYER ELEKTRİK
QAZ BOŞALMASI PLAZMASININ TƏSİRİNİN DSK METODU İLƏ TƏDQİQİ

Dielektrik mənşəli qaz boşalması plazması  ilə modifikasiyadan sonra yüksək sıxlıqlı polietilen və barium titanat hissə-

cikləri əsasında hazırlanmış kompozitlər  diferensial skan edilmiş kalorimetriya metodu  ilə tədqiq edilmişdir. Qaz boşalması 

plazmasının təsirindən əvvəl və sonra kritik temperaturun, entropiyanın, entalpiyanın, kristallaşma dərəcəsinin dəyişmələrinin 

qiymətləri tapılmışdır. Göstərilmişdir ki, qaz boşalması plazmasının təsirindən sonra 5%  olan barium titanat hissəciklərinin 

həcmi konsentrasiyası istisna olmaqla DSK-da kritik temperatur isitmə zamanı azalır, soyutma zamanı isə artır. Bundan əlavə, 

elektrik qaz  boşalması plazmasının təsirindən  entropiyanın və entalpiyanın dəyişməsi, eləcə də kristallaşma dərəcəsi artır. 

Doldurucunun konsentrasiyası artdıqca entalpiyanın, entropiyanın dəyişməsi və kristallaşma dərəcəsi azalır. 

Şakir M. Nağıyev, Şövqiyyə Ə. Əmirova 

XARİCİ BİRCİNS SAHƏDƏ YERLƏŞƏN  KOORDİNATDAN ASILI KÜTLƏLİ VƏ TEZLİKLİ 

YARIMMƏHDUD HARMONİK OSSİLYATOR MODELİNİN VİQNER PAYLANMA FUNKSİYASI. 

PARABOLİK ÇUXUR HALI 

Xarici bircins sahədə yerləşən  koordinatdan asılı kütləli və tezlikli yarımməhdud harmonik ossilyator modeli üçün faza 

təsviri Viqner funksiyası vasitəsilə qurulmuşdur. Bu funksiya Bessel funksiyası və Lager çoxhədliləri ilə ifadə olunur. Bəzi 

xüsusi hallar və limit halları şərh olunmuşdur. 

A.M. Əliyeva 

KARBON NANOBORULARININ SİNTEZ ÜSULLARI VƏ STRUKTURU 

Təqdim olunan işdə karbon nanoborularının quruluşu və onların sintez üsulları müzakirə olunur. Karbon nanoborularının 

müxtəlif üsullarla sintezi karbon nanoborularının xüsusiyyətlərini təyin edə biləcək dəqiq xüsusiyyətlərə malikdir. Qövs boşal-

ması, lazer ablasiya və kimyəvi buxar çöküntüsü karbon nanoborularının ən çox yayılmış sintez üsullarıdır. Mexanotermk, və 

elektroliz karbon nanoborularının sintezinin digər üsullarıdır. 
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