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Fərqli enerjilərdə neytron selinin nanokristallik 3C-SiC hissəciklərindən səpilməsi kompüter modelləşməsi ilə öyrənilmişdir.
Neytron selinin nanomaterialdan səpilməsi 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən silisium və karbon atomları üçün ayrı-ayrılıqda tədqiq
edilmişdir. Silisium və karbon atomlarının fərqli tip izotoplarında səpilmənin effektiv en kəsiyi fərqli olduğundan, hər bir stabil izotop üçün modelləşmə ayrı-ayrılıqda aparılmışdır. Eyni zamanda, hər bir stabil izotop üçün elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan səpilmələr və ümumi effektiv en kəsiyi nəzərdən keçirilmidir.
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bəbdəndir ki, əksər nüvə materialları üçün effektiv en kəsiyinin qiyməti müxtəlif metodların tətbiqi ilə nəzəri və
praktiki hesablanır. Demək olar ki, bütün tip nüvələr üçün
effektiv en kəsiyinin ədədi qiyməti çox kiçik qiymətlər
alır. Bunun nəticəsidir ki, effektiv en kəsiyi “barn”larla
ifadə olunur (1b = 10-28m2). Digər tərəfdən, effektiv en
kəsiyi qarşılıqlı təsirin növündən asılı olaraq dəyişir. Təqdim olunan işdə elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan səpilmələr və ümumi effektiv en kəsiyi nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin, silisium və karbon atomlarının fərqli tip
izotoplarında səpilmənin effektiv en kəsiyinin fərqli olduğundan, hər bir stabil izotop üçün modelləşmə ayrı- ayrılıqda aparılmışdır.

1. GİRİŞ
Metallar, yarımkeçiricilər və oksidlər nano ölçülərdə
son zamanlar dünya tədqiqatçıları tərəfindən sürətlə öyrənilməyə başlanılmışdır [1-15]. Çünki, bütün tip nanomateriallar öz xassələrinə görə digər hallardan kəskin fərqlənirlər [16-21]. Nanomateriallar unikal kvant ölçü effektləri, daxili və səth effektlərinə malikdirlər [16-18]. Nano
ölçülərdə SiC hissəcikləri son zamanlar mükəmməl fiziki
və fiziki-kimyəvi xassələrinə görə dünya tədqiqatçılarının
diqqət mərkəzindədir. SiC-in kubik (3C-SiC və ya β-SiC)
modifikasiyalı politipi digərləri ilə müqayisədə daha geniş
tətbiq sahəsinə malikdir. Son zamanlar, nano 3C-SiC hissəcikləri unikal xassələrinə görə nanokompozit, nanoelektronnika və nanomexaniki sistemlərdə çox geniş tətbiq
olunur [22-24]. Tətbiqi zamanı nanokristallik 3C-SiC hissəciklərini müxtəlif üsullarla aşqarlamaq tələb olunur. Nanomaterialları aşqarlamaq üçün dünyada ən dəqiq üsullardan biri neytron seli ilə aşqarlamadır. Təbii olaraq, neytron seli ilə aşqarlanma zamaı nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fiziki xassələrində dəyişikliklər müşahidə olunur [25-29].
Təqdim olunan işdə kubik modifikasiyalı nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri tədqiqat obyekti kimi istifadə
edilmişdir. Məlum olduğu kimi, neytronlar yüksüzdür və
nüvə reaktorlarında neytron seli ilə şüalnma zamanı nanokristallik 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən atomların nüvələri birbaşa neytronlarla qarşılıqlı təsirdə olur. Bu isə
nüvələrin çevrilməsinə və ya digər radiasiya effektlərinin
yaranmasına gətirib çıxara bilir. Bütün proseslərdə neytronların nüvələr üçün mövcud effektiv en kəsikləri çox
mühüm rola malikdir. Effektiv en kəsiyinin qiymətindən
asılı olaraq prosesin hansı ehtimalla baş verməsi haqda
daha müfəssəl məlumat almaq mümkündür. Məhz bu sə-
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2. NƏZƏRİ YANAŞMALAR
İlk olaraq, sadə halda neytronun maddələrdən səpilməsini nəzərdən keçirək. İlkin yanaşmada neytronların
materliallardan səpilmə funksiyası aşağıdakı bərabərliklə
xarakterizə oluna bilər [30]:
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Burada, bi və bj uyğun olaraq, i və j nömrəli atomlardan
səpilmə uzunluğu, Ri(t) və Rj(t) uyğun olaraq, t və başlanğıc hallarda (o halında) sistemin vəziyyətidir. Kütlə mərkəzinə ayrılmış (kütləyə görə mərkəzləşdirilmiş) vektorlar
halında Rj(t)=RCM(t)+rj(t) kimi yaza bilərik. Əgər kütlə
mərkəzinin hərəkəti daxili xaotiklikdən asılı deyilsə, o
halda səpilmə funkisiyası aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər:
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likdir. Soyuq və termal neytronların dalğa uzunluğu onların maddə daxilinə molekulyar səviyyədə nüfuz edə bilməsinə imkan verirlər. Digər tərəfdən, neytronlar yükə
malik deyildir və bu səbəbdən, atonlarla Klon qarşılıqlı
təsirində olmayaraq, daha dərin səviyyələrə nüfuz edə bi-

Burada, D diffuziya sabitidir və bərabərlikdə birinci hədd
kütlə mərkəzinin diffuziyası, ikinci hədd isə daxili hərəkətliliyi xarakterizə edir.
Ümumi yanaşmada mikroskopik halda neytronların
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lərlər. Neytronların maddələrdən səpilməsi enerji və impulsun köçürülməsi ilə xarakterizə oluna bilər. Qarşılıqlı
təsir zamanı neytronun impulsunu pi və dalğa vektorunu ki
kimi qəbul etsək, o zaman sadə halda enerji üçün aşağıdakı bərabərliyi yaza bilərik:
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xarakterizə olunur ki, bu da düşən neytronun enerjisindən
Ei asılı olaraq səpilmə bucağı ( d ), Ef və Ef+dEf aralığındakı enerji ilə təyin oluna bilər. Həndəsi olaraq
səpilməni şəkil 1-də olduğu kimi təsvir etmək olar.

(3)

Neytronun nümunə ilə qarşılıqlı təsirindən sonra istiqaməti 2θ, impulsu pf , dalğa vektoru kf və enerjisi Ef kimi olar. Digər növ hissəciklərin səpilmə mexanizmində
olduğu kimi, neytron selinin də səpilməsi zamanı enerji
və impulsun saxlanması ödənilir. Enerjinin saxlanma qanununa uyğun olaraq, səpilmədən öncə və sonra aşağıdakı
bərabərliyi yaza bilərik:
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burada, Ef səpilmədən sonra və Ei səpilmədən öncə neytronun enerjisidir. Digər tərəfdən, impulsun saxlanma qanununa uyğun olaraq, səpilmə vektoru üçün aşağıdakı bərabərliyi yaza bilərik:
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Şəkil 1. Neytronların maddədən səpilməsinin həndəsi
təsviri.

Səpilmədən öncə neytronun malik olduğu ki dalğa
vektoru səpilmədən sonra kf dalğa vektoruna çevrilir.
Neytronlların maddə ilə qarşılıqlı təsirindən öncə və sonra
uyğun olaraq, λi və λf kvant halları ilə xarakterizə oluna
bilərlər. Neytron və nümunənin mümkün hallarının kombinasiyası qarşılıqlı təsirdən öncə ki i
və sonra

(5)

Səpilmə vektoru 2θ bucağı altında səpilmədən öncə və
sonrakı enerjilərə uyğun olaraq aşağıdakı kimi ifadə oluna
bilər:
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k f  f Fermi qanunu ilə izah oluna bilir:
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Neytronun maddələrdən əsasən iki formada səpilməsi
mümkündür: elastik və qeyri-elastik. Elastik səpilmə zamanı   E f  Ei  0 bərabərliyi ödənilir ki, bu za-
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burada,  k f neytronun sıxlığı olub dΩ-da kf ilə izah olu-

man da neytronun enerjisində hər hansı dəyişiklik baş vermir. Digər tərəfdən, qeyri-elastik səpilmə zamanı neytron
enerji qazana (   0 ) və ya itirə (   0 ) bilər.
Neytron səpilməsini xarakterizə edən əsas parametr verilmiş maddə üçün neytronların effektiv en kəziyidir. İkiqat

k
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nur və V nümunənin nüvəsi ilə neytron arasındakı qarşılıqlı təsir potensialıdır. Effektiv en kəsiyi üçün Born yaxınlaşmasından istifadə edərək ikiqat diferensial effektiv
en kəsiyi üçün alarıq:
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burada, δ funksiyası qarşılıqlı təsirdən öncə (Ei) və sonra (Ef)  enerji köçürülməsində saxlanma qanununu təmin
edir. Tənlikdə p i qarşılıqlı təsirdən öncə λi ehtimalıdır. Bu ehtimal Bolsman paylanması ilə ifadə edilə bilər:


pi 

e

Ei
k BT

(9)

Z

və

Z  e



Ei
k BT

(9a)

i

burada, k Bolsman sabiti, Z nümunənin bölünmə funksiyası və T nümunənin temperaturudur. Bir neçə manipulyasiyadan sonra, ikiqat diferensial səpilmənin effektiv en kəsiyi aşağıdakı kimi yazıla bilər [30]:
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burada, bj və bi uyğun olaraq j və i nömrəli nüvələrdən səpilmə uzunluğu, Ri(0) i nömrəli nüvənin başlanğıc halda (sıfır
anında) vəziyyətini xarakterizə edən operator, Rj(t) j nömrəli nüvənin t anında halını xarakterizə edən operator və
prosesin termal mühitdə olmasın bildirir. j=i və j≠i hallarında b j bi kəmiyyətinin orta qiyməti uyğun olaraq b j bi  b 2
2

və b j bi  b kimi təyin olunur. j=i və j≠i olduqda iki halı ümumiləşdirərək (10) bərabərliyini aşağıdakı kimi yaza bilərik:
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Koherent (elastikəbənzər) və qeyri-koherent (qeyri-elastikəbənzər) səpilmə hallarını izah etmək üçün (11) bərabərliyinin ayrı-ayrı hədlərini nəzərdən keçirmək lazımdır. Koherent səpilmə, adətən, nüvələrin səthindən baş verir və bu zamanı bütün nüvələrdən səpilmələrin uzunluğu eyni (b) olur. Qeyri-koherent səpilmədə isə, orta səpilmə uzunluğu b
2

2

proporsional olaraq ( b  b ) müəyyən olunur. Bütün istiqamətlərdə koherent və qeyri-koherent səpilmənin effektiv en
kəsikləri aşağıdakı kimi təyin oluna bilər:
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Bu halda ikiqat diferensial effektiv en kəsiyi aşağıdakı kimi təyin oluna bilər:
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Adətən, koherent səpilmə ayrı-ayrılıqda nüvələr ilə ümumi nüvələr arasında əlaqəni izah edir. Digər tərəfdən, qeyri-koherent səpilmə individual nüvə və bir hissəcik arasındakı əlaqəni izah edir [31-34]. N sayda nüvənin fəza və zamana görə vəziyyətini izah edən fəza və zaman nisbi funksiyasını aşağıdakı kimi yaza bilərik [35]:
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G(r,t) fəza-zaman nisbi funksiyasını fəzanın Furye çevirmələri ilə mühitdaxili səpilmə funksiyası üçün aşağıdakı
şəkildə yaza bilərik:
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Zamana görə Furye çevrilmələri ilə mühitdaxili səpilmə funksiyası (bəzən dinamik struktur faktoru da adlanır)
nümunənin enerji və impulsunun funksiyası kimi xarakteruizə olunur:
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S(Q,E) və I(Q,t) hər ikisi koherent və qeyri-koherent hissələrə bölünür. Koherent və qeyri-koherent səpilmə funksiyaları arasındakı əlaqəni nəzərə alaraq ikiqat diferensial səpilmənin effektiv en kəsiyi üçün alarıq:
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Neytronların maddələrdən səpilməsi zamanı mühit daxilində neytronun maqnit momenti ilə mühitdəki cütləşməmiş elektronların bucaq maqnit momenti arasındakı qarşılıqlı təsiri nəzərə alaraq, səpilmə funksiyasını qısa şəkildə nəzərdən keçirək. Neytronun maqnit momenti  n   N  n kimi təyin oluna bilər. Burada, γ=1.913 neytronun geomaqnetik dərəcəsi, μN=5.051x10-27CT-1 nüvə maqnetonudur. Əgər p-ni elektronun maqnit momentinin operatoru, R-i elektrondan olan məsafə vektoru qəbul etsək, o zaman Zeyman qarşılıqlı təsirindən elektromaqnit nəzəriyyəyə əsasən elektron üçün yaza bilərik [30]:
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burada,  n  2 s n Pauli spin operatoru, s isə elektronun spin operatorudur.
Elektromaqnit potensialı ikiqat diferensial effektiv en kəsiyinə daxil etsək, maqnetik səpilmənin diferensial effektiv en
kəsiyini aşağıdakı kimi yaza bilərik [35]:
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Q, E  ) aşağıdakı kimi təyin oluna bilər:
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Qeyri-elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi isə çox
zəifdir və yalnız aşağı enerjilərdə rezonans hal alır (şəkil
2b). Elastik olmayan səpilmənin effektiv en kəsiyi isə,
elastik səpilməyə uyğun olaraq, enerjinin 1MeV ətrafında
rezonans hal alır və çox kiçik ehtimallıdır (şəkil 2c).
Ümumi effektiv en kəsiyi ədədi qiymətcə elastik səpilmənin effektiv en kəsiyinə yaxın qiymətlər alır və enerjinin
1MeV qiyməti ətrafında rezonans hal müşahidə edilir (şəkil 2d). Ümumi effektiv en kəsiyinin qiymətinin elastik
səpilmənin effektiv en kəsiyinə yaxın olması və digərlərindən kəskin fərqlənməsi, neytron selinin 28Si izotopundan, adətən, elastik səpilməsini deməyə əsas verir. Bu isə
neytron zəbti ilə izotop çevrilmələrinin aşağı ehtimallı olmasını bir daha təstiq edir [25]. İndi isə 29Si izotopundan
fərqli enerjilərdə neytron selinin səpilməsini nəzərdən
keçirək (şəkil 3).
Elastik və qeyri-elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi
29
Si izotopu üçün 28Si izotopuna oxşardır (şəkil 3a və b).
Lakin elastik olmayan səpilmənin effektiv en kəsiyi 28Si
izotopundan fərlidir və daha çox ehtimallıdır (Şəkil 3c).
Ümumi effektiv en kəsiyi elastik və elastik olmayan səpilmələrin effektiv en kəsiklərinə oxşardır və ədədi qiyməti
onlarla uzlaşır (şəkil 3d). Bu isə, 29Si izotopu üçün əsasən
elastik və elastik olmayan səpilmələrin dominantlıq təşkil
etdiyini deməyə əsas verir. Analoji hallar 30Si izotopunda
da müşahidə olunur (şəkil 4). Silisiumun digər stabil izotoplarından fəqli olaraq, 30Si izotopunda neytron selinin
elastik və elastik olmayan səpilmələrinin effektiv en kəsikləri ədədi qiymətcə böyükdür (şəkil 4a və 4c). Lakin,
qeyri-elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi digər stabil
izotoplara uyğundur və aşağı ehtimallı prosesdir (şəkil
4b). Ümumi effektiv en kəsiyinin qiyməti isə əsasən

3. NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR
Fərqli enerjilərdə neytron selinin nanokristallik 3CSiC hissəciklərindən səpilməsi NNDC (National Nuclear
Data Center) bazasından və ENDF (Evaluated Nuclear
Data File) sistemlərindən istifadə olunaraq kompüter modelləşməsi ilə öyrənilmişdir. Neytron selinin nanomaterialdan səpilməsi 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən silisium
və karbon atomları üçün ayrı-ayrılıqda öyrənilmişdir.
Məlum olduğu kimi silisiumun üç (təbii tərkib 92.23%
28
Si, 4.67% 29Si və 3.1% 30Si izotopu) və karbonun iki (təbii tərkib 98.93% 12C və 1.07% 13C izotopu) stabil izotopu
mövcuddur. Silisium və karbon atomlarının fərqli tip izotoplarında səpilmənin effektiv en kəsiyi fərqli olduğundan, hər bir stabil izotop üçün modelləşmə ayrı-ayrılıqda
aparılmışdır. Eyni zamanda hər bir stabil izotop üçün
elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan səpilmələr və ümumi effektiv en kəsiyi nəzərdən keçirilmidir. Qeyd edək ki,
ümumi səpilmənin effektiv en kəsiyi (σs) additiv kəmiyyət
olub elastik (σe) və qeyri-elastik (σi) səpilmələrin effektiv
en kəsikləri cəminə (σs=σe+σi) bərabər olur. Elastik olmayan səpilmənin effektiv en kəsiyi (σnon) dedikdə isə, elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi istisna olmaqla, ümumi
effektiv en kəsiyi nəzərdə tutulur. Əgər ümumi effektiv en
kəsiyini σt qəbul etsək, elastik olmayan səpilmənin effektiv en kəsiyi σnon=σt-σe kimi təyin oluna bilər. İlk olaraq,
28
Si izotopu üçün elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan
səpilmə və ümumi effektiv en kəsiyini nəzərdən keçirək
(şəkil 2). Şəkildən göründüyü kimi, 28Si izotopu üçün
elastik səpilmə göstərilən enerji aralıqlarında dominantlıq
təşkil edir (şəkil 2a).
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inkişaf etdirilir [25-29]. Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən 12C izotopundan kiçik enerjili neytronlar
üçün səpilmələrin effektiv en kəsikləri aşağı ehtimallı
proseslərdir. Məhz bu səbəbdən, 12C izotopu üçün nisbətən böyük enerjili neytronlar üçün səpilmələrin effektiv en
kəsikləri nəzərdən keçirilmişdir (şəkil 5).

elastik və elastik olmayan səpilmələrin effektiv en kəsiklərinin ədədi qiymətlərinə uyğundur. Bu isə o deməkdir
ki, 30Si izotopunda da elastik və elastik olmayan səpilmələr dominantlıq təskil edir. Məhz elastik olmayan səpilmələrin nəticəsidir ki, neytron seli ilə nanokristallik 3C-SiC
hissəcikləri 31P izotopları ilə aşqarlanır və fiziki xassələri

Şəkil 2. Neytron selinin 28Si izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en
kəsiyi spektrləri.

Şəkil 3. Neytron selinin 29Si izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en
kəsiyi spektrləri.
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Şəkil 4. Neytron selinin 30Si izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d)
effektiv en kəsiyi spektrləri.

Şəkil 5. Neytron selinin 12C izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en
kəsiyi spektrləri.
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Şəkil 6. Neytron selinin 13C izotopu üçün elastik (a), qeyri-elastik (b), elastik olmayan (c) səpilmə və ümumi (d) effektiv en
kəsiyi spektrləri.

Neytronların enerjisinin 20MeV-ə qədər qiymətlərində 12C izotopu üçün elastik, qeyri-elastik, elastik olmayan səpilmə və ümumi effektiv en kəsiyi fərqli xarakterə
malikdir. Digər izotoplarda olduğu kimi, 12C izotopunda
da elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi ədədi qiymətcə
böyükdür və daha çox ehtimallı prosesdir (şəkil 5a). Qeyri-elastik və elastik olmayan səpilmələrin effektiv en kəsiklərinin ədədi qiymətləri çox kiçikdir və aşağı ehtimallı
proseslərdir (şəkil 5b və 5c). Ümumi effektiv en kəsiyinin
ədədi qiyməti elastik səpilmənin ədədi qiymətinə daha
çox uyğundur (şəkil 5d). Lakin, elastik səpilmənin effektiv en kəsiyi ilə ümumi effektiv en kəsiyi arasında fərq
mövcuddur ki, bu da prosesin əsasən elastik səpilmədən
ibarət olduğu mülahizəsini nisbətən inkar edir. Buna
baxmayaraq deyə bilərik ki, prosesin böyük bir hissəsi
elastik səpilmənin payına düşür. Həmçinin, aşağı kütlə
payına malik olmasına baxmayaraq, 13C izotopu üçün də
effektiv en kəsiyi modelləşdirilmişdir (şəkil 6).
Neytron selinin 13C izotopu üçün effektiv en kəsiklərini nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, bu halda elastik
səpilmə üstünlik təşkil edir (şəkil 6a). Qeyri-elastik və
elastik olmayan səpilmələrin effektiv en kəsiklərinin ədədi qiymətləri çox kiçikdir və ehtimalı çox az olan pro-

seslərdir (şəkil 6b və 6c), Ümumi effektiv en kəsiyi demək olar ki, elastik səpilmənin effektiv en kəsiyinə tam
oxşardır (şəkil 6d). Bu isə, belə halda prosesin böyük
əkəsriyyətinin elastik səpilmə ilə baş verdiyini deməyə
əsas verir.
4. NƏTİCƏLƏR
Kompüter modelləşməsindən, nanokristallik 3C-SiC
hissəciklərini təşkil edən müxtəlif silisium və karbon izotoplarından neytron selinin səpilməsinin ədədi qiymətinin
fərqli olması məlum olmuşdur. 28Si izotopunda elastik səpilmənin dominant olmasına baxmayaraq, 29Si və 30Si izotoplarında elastik səpilmə ilə yanaşı elastik olmayan səpilmənin də nisbətən yüksək ehtimallı proses olması aşkarlanmışdır. Məhz elastik olmayan səpilmənin nisbətən
yüksək ehtimallı olması (neytron selinin effektiv en kəsiyinə uyğun olaraq) nəticəsində nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri neytron seli ilə 31P izotopu ilə aşqarlana bilir.
Digər tərəfdən, 12C və 13C izotoplarında qeyri-elastik səpilmənin aşağı ehtimallı proses olduğu tapılmışdır. Bununla yanaşı, 12C və 13C izotoplarında elastik və elastik
olmayan səpilmə ehtimalı nisbətən yüksəkdir.

_____________________________
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E.M. Huseynov
NEUTRON FLUX SCATTERING FROM THE NANOCRYSTALLINE SILICON
CARBIDE (3C-SiC) PARTICLES
At the different energies neutron flux scattering from the nanocrystalline 3C-SiC particles has been studied by computer
modeling. Neutron scattering from the nanomaterial have been investigated separately for silicon and carbon atoms in the 3C-SiC
particles. Due to the dissimilar scattering cross-section for various stable isotope of silicon and carbon atoms, modeling have been
carried out separately for individual isotopes. Simultaneously, elastic scattering, inelastic scattering, non-elastic scattering and total
cross-section have been studied for each stable isotope.
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Э.M. Гусейнов
РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА ЧАСТИЦ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
КАРБИДА КРЕМНИЯ (3C-SiC)
Изучены рассеяния нейтронов различных энергий путем компьютерного моделирования с учетом частиц нанокристаллического 3C-SiC. Для эффективного моделирования сечения рассеяния использовались различные изотопы кремния и
углерода, а также упругое и неупругое рассеяния и эффективное сечение рассеяния для стабильного изотопа.
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