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İŞİN ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

         Mövzunun aktuallığı. Hazırda, elm və texnologiyanın 

müxtəlif sahələrində mikrodalğalı əksetdirməyən örtüklərin tətbiqi və 

inkişaf etdirilməsi daha da aktual məsələyə dönür. Bu məsələnin 

həllinin zəruriliyi: əksetdirməyən uçan obyektlərin aşkarlanması 

üçün işıqlandırıcı örtüklərin, obyektlərin işıqla aşkar olunmasından 

qorunmasını təmin edən, qoruyucu antiradar, əks etdirməyən örtük-

lərin hazırlanması, hərəkət edən obyektin sürətinə nəzarət; bioloji 

toxumalara mikrodalğalı şüalanmanın zərərli təsirinin azaldılması, 

günəş enerjisinın toplanması sisteminin gücləndirilməsi, elektro-

maqnit şüalanmalı istilik qəbuledicilərinin işıqlandırılması, maddə-

lərin dielektrik və maqnit xassələrinin dəqiq ölçülmə üsullarının 

yaradılması, mühitin parametrlərinin məsafədən ölçülməsinə nəza-

rəti, həmçinin də optikada optik cihazlarla təsvirin dəqiq şəkildə 

təqdim edilməsi zamanı yaranır.  

         Mikrodalğalı texnikada istifadə olunan əksetdirməyən elektro-

maqnit şüalanma uducuları, bir qayda olaraq, təbəqəli uducu 

dielektriklər və ya matrisa kimi uducu olmayan materiala (polimer, 

keramika) doldurucu kimi yüksək dispersli metal və ya ferromaqnit 

maddələrin əlavə edilməsi ilə alınan təbəqələr əsasında formalaşır. 

Bununla yanaşı, örtük maddəsinin xassələrinin və qalınlığının seçil-

məsi ilə, həmçinin, doldurucunun uducu təbəqəsinin qalınlığı 

boyunca müəyyən konsentrasiyada paylanması ilə düşən şüalan-

manın geniş tezlik intervalında tam udulması təmin olunur. Texnoloji 

və konstruktiv səbəblərə görə, belə qeyriəks etdirən uducular, adətən 

metal altlıq üzərinə çəkilir, bu, məsələn, gizlədilən obyektin mümkün 

optik aşkarlanması və ya mikrodalğalı şüalanmaların bioloji toxu-

malara nüfuzunun zərərli təsirlərindən əhalinin qorunması kimi,  

mühüm ekoloji problemin həlli zamanı, həmişə yol verilən hal deyil. 

Alınmış örtüklər mexaniki kövrəkdir, ağırdır, kifayət qədər yüksək 

istilik müqavimətinə malik deyildir və mürəkkəb istehsal texnolo-

giyası tələb edir.     

         Bundan əlavə, əvvəllər aparılan tədqiqatlar, əsasən təbəqəli 

sistemlərə, həmçinin, tərkibində uducu maqnit materialları olmayan 

sistemlərə dalğaların normal düşməsi zamanı, tam udulması şərtinin 
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analizi ilə kifayətlənirdi. Bununla yanaşı, əks etdirməyən mikro-

dalğalı örtüklər təbəqəli dielektriklər və maqnetiklərdən istifadə 

etməklə,  mövcud texnologiya ilə əldə oluna bilər. Bununla əlaqədar 

olaraq, uducu olmayan altlıq üzərinə çəkilmiş təbəqəli uducu 

örtüklərə daha çox üstünlük verilir. Dielektrikdən olan uducu örtük-

lərdən istifadənin mümkünlüyü tərəfimizdən əvvəlki tədqiqatlarda  

baxılmışdır. Müqayisə üçün, dielektrik altlıq üzərinə çəkilmiş maqnit 

materiallarından örtük maddəsi kimi istifadə olunması arzu olunan 

haldır.  

         Bununla əlaqədar olaraq, dalğaların tərkibində uducu maqnit 

materialları olan, təbəqəli mühitlərdən normal və bucaq altında 

keçərək, tam udulması effektinin, həmçinin, mikrodalğa, infraqırmızı 

və optik dalğalar diapazonunda qəbuledicilərin dəqiqliyinin və 

həssaslığının artırılmasında, maye və bərk maddələrin  dielektrik və 

maqnit xassələrinin dəqiq ölçülməsi üçün mikrodalğalı üsulların 

yaradılmasında, düşən şüalanmanın polyarlaşmış tərkibini ayırdetmə 

üsullarında, polyaroidlərin hazırlanmasında, obyektlərin işıqla aşkar 

olunmasından qorunmasını təmin edən, qoruyucu antiradar, əks 

etdirməyən örtüklərin hazırlanmasında, zəif əks etdirən cismin 

hərəkətinin xətti sürətinə radar nəzarətində və əksetdirməyən uçan 

obyektlərin aşkarlanmasında tətbiq edilən, bu effektin tədqiqinə həsr 

edilmiş işin mövzusu texnika sahəsində aktualdır.  

         Dissertasiya işinin mövzusu plana əsasən AMEA–nın Fizika 

İnstitutunda 2002–2009–cu illər və Azərbaycan Texniki Universite-

tində 2009 – 2021 – ci illərdə yerinə yetirilmişdir.  

         İşin məqsədi tərkibində uducu maqnit materialları olan, normal 

və müəyyən bucaq altında elektromaqnit şüalanmasını əks etməyən 

təbəqəli uducuların yaradılmasında elmi prinsiplərin və praktiki 

tövsiyələrin işlənməsi və bu effektin mikrodalğa, infraqırmızı və 

optik dalğalar diapazonunda istilik vericilərinin həssaslığının 

artırılmasında, günəş enerjisinin toplanmasının artırılmasında, 

maddələrin dielektrik və maqnit xassələrinin mikrodalğa, infra-

qırmızı dalğalar diapazonunda ölçülmə dəqiqliyinin artırılmasında 

tətbiq edilməsidir.  
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         Qeyd olunan məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlərin həll 

edilməsi zəruri olmuşdur: 

 metal və uducu olmayan dielektrik altlıq üzərinə çəkilmiş 

uducu maqnit maddəsi təbəqəsində elektromaqnit şüalan-

masının tam udulması şərtinin yaranmasını tədqiq etmək; 

 metal və uducu olmayan dielektrik altlıq üzərinə uducu dielek-

trik və maqnetik təbəqələri çəkilmiş və işıqlandırılmış uducu 

altlığa elektromaqnit şüalanmasının bucaq altında düşməsi 

zamanı tam udulması şərtinin yaranmasını tədqiq etmək; 

 paralel polyarlaşdırılmış dalğaların və eninə polyarlaşmış 

dalğaların bucaq altında uducu altlığın üzərinə düşməsi ilə 

onun işıqlandırılması şərtini tədqiq etmək; 

 eninə polyarlaşmış dalğaların bucaq altında uducu altlığın 

üzərinə düşməsi ilə onun işıqlandırılması şərtini tədqiq etmək; 

 mikrodalğalı  üsullarla yüksək uducu mayelərin idarəolunan 

transformasiya əmsallı müqavimət transformatorundan istifadə 

etməklə dielektik və maqnit xassələrinin ölçülməsinin işlənib 

hazırlanması; 

 zəif əksetdirən uçan obyektlərin zondlanması zamanı tezlik 

modulyasiyasının qiymətləndirilməsi prosesinin aparılması; 

 neft məhsullarının tərkibində nəm (su) saxlama qabiliyyətinin 

ölçülməsi üçün mikrodalğalı üsulun tətbiqetmə imkanının 

genişləndirilməsinin tədqiq edilməsi. 

          İşin elmi yeniliyi:  

 İlk dəfə olaraq mayelərin və bərk maddələrin dielektrik və 

maqnit xassələrinin mikrodalğalı üsullarla ölçülməsinin 

MathCad 15, MATLAB 9.1, Mathematica 11.1, Microsoft 

Excel 2016 kompüter proqramları vasitəsilə proqram təminatı 

işlənib hazırlanmışdır.  

 İlk dəfə olaraq yüksək uducu maddələrin dielektrik və maqnit 

parametrlərinin hesablanması üçün ölçülmə zəncirində 1/4 

dalğalı lövhədən, uyğunlaşdırılmış mayedən, sabit və ya 

dəyişən müqavimət transformatorundan istifadə etməklə, 

alqoritmlər və proqram modulları işlənib hazırlanmışdır;  

 İlk dəfə olaraq obyektlərin, onların işıqla aşkarlanmasından 

qorunmasını təmin edən antiradar, əks etdirməyən örtüklərin 
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hazırlanmasında elektromaqnit dalğalarının müntəzəm  olaraq 

dəyişən uducu dielektrik və maqnetik təbəqələrından və şüalan-

manı praktiki olaraq tam söndürməyə icazə verən uducu 

olmayan dielektrik təbəqəsindan ibarət təbəqəli quruluşdan tam 

keçməsi şərtinin tapılması üçün alqoritmlər və proqram 

modulları işlənib hazırlanmışdır. 

 İlk dəfə olaraq müşahidə olunan obyektlərin uzaqdan aşkarlan-

ması nəticəsində əldə olunmuş siqnalların dekodlanması üçün 

hesablama tənlikləri alınmışdır.  

 İlk dəfə olaraq verilmiş dalğaların tam udulması şərtini ödəyən 

tezlikdə, işıqlanan örtüklərin təbəqələrının qalınlığını və təbə-

qəli sistemdə maddələrin optik parametrlərinin qiymətlərini 

təyin etməyə imkan verən  tənliklər sistemi alınmışdır.  

 İlk dəfə olaraq qalınlığı idarə olunan uducu olmayan örtük qatı 

və 1/4 dalğalı uducu olmayan təbəqəli uducu altlıqda dalğaların 

tam udulmasını təsvir edən tənliklər sistemi tərtib edilmişdir.  

 İlk dəfə olaraq, metal və uducu olmayan dielektrik altlıq 

üzərinə uducu dielektrik və maqnetik təbəqələri çəkilmiş və 

işıqlandırılmış uducu altlığa elektromaqnit şüalanmasının 

bucaq altında düşməsi zamanı tam udulması şərtini təsvir edən 

tənliklər sistemi tərtib edilmişdir.  

 İlk dəfə olaraq, maddədən əks olunan şüalanmanın məlumat 

para-metrlərinin analizinə əsasən, maye materialların dielektrik 

və maqnit xassələrinin riyazi və alqoritmik üsullarla təminatı 

işlənib hazırlanmışdır.  

 İlk dəfə olaraq, zəif əksetdirən cismin xətti sürətinin nizam-

lanması üsulu işlənib hazırlanmışdır və məlum tezlikdə zəif 

əksetdirən uçan obyektlərin zondlanması zamanı tezlik modu-

lyasiyasının qiymətləndirilməsi prosesi aparılmışdır.  

     Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

 Elektromaqnit şüalanmasının müntəzəm olaraq dəyişən uducu 

dielektrik və ya maqnit materiallarından və uducu olmayan 

dielektrik təbəqəsindən ibarət sistemdən tam keçməsi şərti. 

Belə sistemdən keçən şüalanmanın tam sönməsini təmin edən 

ikili təbəqələrin optimal sayı (bilay). 
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 Tərkibində həmçinin mikrodalğalı, infraqırmızı və optik 

dalğalar diapazonunda istilik vericilərin həssaslığının və 

dəqiqliyinin artırılmasını, günəş enerjisinin toplanmasının 

gücləndirilməsini təmin edən, uducu maqnit materiallarından 

təbəqələr olan, təbəqəli mühitdən elektromaqnit şüalanmasının 

normal və bucaqla keçməsi zamanı tam udulması effekti, düşən 

şüalan-manın polyarlaşmış tərkibini ayırma üsulları. 

 Sərbəst və dalğalı mühitdə maye uducu dielektrik və maqnetik 

təbəqəsinın qalınlığının dalğanı əksetmə əmsalından asılılığı. 

Bu asılılığın ekstremumlarının qiyməti və vəziyyəti və tədqiq 

olu-nan maddələrin dielektrik və maqnit xassələrinin qiymətləri 

ara-sında funksional əlaqələrin qurulması. 

 Təbəqədə elektromaqnit şüalanmasının tam udulması effektin-

dən istifadə etməklə maddələrin dielektrik və maqnit xassə-

lərinin mikrodalğalı üsullarla ölçülməsinin proqram təminatı. 

Maddədən əks olunan şüalanmanın məlumat parametrlərinin 

analizinə əsasən riyazi və alqoritmik üsullarla maye və bərk 

maddələrin dielektrik və maqnit xassələrinin ölçülməsi.  

 Dalğaların tam udulması şərtini ödəyən verilmiş tezlikdə,  

işıqlanan örtüklərin təbəqələrının qalınlığını və təbəqəli 

sistemdə maddələrin optik parametrlərinin qiymətlərini təyin 

etməyə imkan verən  tənliklər sistemi.  

 Zəif əksetdirən cismin xətti sürətinin nizamlanması üsulu və 

məlum tezlikdə zəif əksetdirən uçan obyektlərin zondlanması 

zamanı tezlik modulyasiyasının qiymətləndirilməsi. Ardıcıl 

olaraq altlıq üzərinə çəkilmiş iki uducu olmayan işıqlandırıcı 

örtüklərin köməyi ilə: əsas idarə olunan qalınlıqla və 1/4 

dalğalı əlavə örtüklə, istilik vericilərinin mikrodalğalı, 

infraqırmızı və optik dalğalar diapazonunda  tezlik zolağında 

işıqlanması şərti.   

 Elektromaqnit dalğalarının ideal metal altlıq üzərinə çəkilmiş 

müstəvi uducu maqnetikdən əks olunmasının xarakterlərinin 

analizi. Bu asılılıqlarda normal və anomal sahələrin mövcud-

luğunun təyin edilməsi. Maqnetik – metal müstəvi sistemində 

elektromaqnit şüalanmasının tam udulma şərti. 
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 Elektromaqnit dalğalarının yarısonsuz dielektrik təbəqəsi (qatı) 

üzərinə çəkilmiş müstəvi uducu olmayan maqnetikdən əks 

olunma xarakterləri. Uducu maqnetik – dielektrik müstəvi 

siste-mində elektromaqnit şüalanmasının tam udulmasının şərti 

və tezlik zolağı.  Düşən şüalanmanın lazımi polyarlaşmış 

tərkibini ayırma şərti. 

 Ölçmə zəncirində sabit və ya dəyişən müqavimət transforma-

torundan  istifadə etməklə, mikrodalğalı üsullarla maye və bərk 

maddələrin dielektrik və maqnit xassələrinin ölçülməsi.  

 Elektromaqnit şüalanmasının müntəzəm olaraq dəyişən uducu 

dielektrik və ya maqnetik və uducu olmayan dielektrik 

təbəqəsindan ibarət  təbəqəli strukturdan tam keçməsi şərtini 

təsvir edən analitik ifadələr.   

 Həm uducu, həmdə uducu olmayan altlıqlar üçün işıqlanma 

zolağı və şərtlərinin, altlığın və örtüyün xassələri və qalınlı-

ğından asılı olaraq onların vəziyyətlərinin analizinin hesabi 

ifadələri.  

         Tədqiqat obyekti.  

         İşdə tədqiqat obyekti kimi mikrodalğalı, infraqırmızı və optik 

dalğalar diapazonunda istilik vericilərin həssas-lığının artırılmasında 

tətbiq edilən, radar nəzarətində və əksetdir-məyən uçan obyektlərin 

aşkarlanmasında tətbiq edilən, müntəzəm olaraq dəyişən uducu 

dielektrik və ya maqnit material-larından və  uducu olmayan 

dielektrik təbəqəsindan ibarət təbəqəli uducu örtüklərdən istifadə 

edilmişdir.  

         İşıqlandırıcı örtük maddəsi kimi n1=1.5: aseton, tsikloheksan, 

xlor-benzol, fenol, metanol, propanol, etanol, butanol, tsikloheksa-

non, etilpridin maddələrindən istifadə olunmuşdur. İkiqat işıqlan-

dırıcı uducu altlıq kimi silisium altlıqlı fotoqəbuledicinin işıqlanması 

məsələsinə baxılmışdır və silisium iki oksid və titan oksid, sındırma 

əmsalı 1.46 - ya bərabər olan silisium iki oksid örtüklərindən  istifadə 

edilmişdir.  

         İşin praktiki əhəmiyyəti.  

         Tapılmış effektin ekologiyada, əks etməyən və işıqlandırıcı 

örtüklər yaratmaq yolu ilə günəş enerjisinin toplanması,  həmçinin 

mikrodalğa, infraqırmızı və optik şüalanma vericilərinin 
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həssaslığının artırılması və mikrodalğalardan istifadə etməklə, 

maddələrin xassələrinin keyfiyyət və kəmiyyət, həmçinin məsafəli 

zondlama yolu ilə analizinin aparılmasında, müxtəlif üsulların işlənib 

hazırlanmasında praktiki tətbiqinin mümkünlüyü (məsələsinə) halına 

baxılmışdır. Tərkibində müntəzəm olaraq dəyişən uducu və uducu 

olmayan materiallar olan təbəqəli sistemlərdən istifadə olunması 

obyektlərin, onların işıqla aşkarlanma-sından qorunmasını təmin 

edən antiradar, əks etməyən örtüklərin hazırlanmasına imkan verir. 

Təklif edilən, hərəkət edən cismin xətti sürətini ölçən üsul, zəif əks 

etdirən obyektlərin sürətinə radarla nəzarət olunmasında istifadə 

oluna bilər. Aparılmış tədqiqat dalğanın tam udulması effektinin 

düşən şüalanmanın lazımi polyarlaşmış tərkibinin ayrılması üçün 

sadə polyaroidlərin hazırlanmasında istifadə olunmasının 

mümkünlüyü haqqında nəticə çıxartmağa icazə verir.  

         Neft kimya sənayesində yağlarda və neft məhsullarında nəmin  

miqdarının operativ tapılmasında tələb olunan vacib məsələnin həlli 

olan, qeyri polyar məhlulda polyar maddənin az miqdarına nəzarətin 

sadə üsulunun yaradılmasında, zəif uducu məhlulların və mayelərin 

molekulyar quruluşunun tədqiqində, maddələrin dielektrik xassələ-

rinin ölçülməsi üçün işlənmiş  üsullar istifadə oluna bilər.   

         İşin aprobasiyası.  
         Dissertasiya işinin əsas nəzəri və praktiki nəticələri aşağıdakı 

elmi konfranslarında məruzə və müzakirə edilmişdir:  

 X международном научно-практическом семинаре “Практ-

ика и перспективы партнерства в сфере высшей школы” 

(Донецк, Украина. 4-7 мая 2009 года); 

 International Conference on Communications, Control and 

Information Technology. World Academy Of Science, Engi-

neering And Technology (Paris, France. August 24-26. 2011);  

 International Conference on “Computer, Electrical, and 

Systems Sciences, and Engineering” World Academy Of 

Science, Engineering And Technology (Venice, Italy, 

november 28-30, 2011); 

 International Congress And Exhibition “Natural Cataclysms 

And Global Problems Of The Modern Civilization” (Istanbul, 

Turkey, september 19-21, 2011);  
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 XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 

(Волгоград, Россия. 25-30 сентября 2011 года); 

 İnternational Scientific And Technical Conference “Prospects 

Of Development Of Modern Information And Communication 

Technologies” (Baku, Azerbaijan,  september 22-24, 2011); 

 International Academic Conference on Engineering, Internet 

and Technology  (Prague, Czech Republic, december 12-13, 

2014). 

         Elmi nəşrlər.  

         Doktorluq dissertasiyanın nəticələri üzrə 58 elmi iş çap 

olunmuşdur. Onlardan 20 məqalə həmmüəllifsizdir, 30 məqalə 

beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləşmə sistemlərinə daxildir 

(Thomson Reuters, Web of Science, Scopus, Impact Factor, İEE, 

JCR, RSCI, Springer, JCR, RSCI, CAS, INSPEC,ADS, EBSCO, SJR, 

CSA, OCLC) (США, Чехия, Россия, Украина, Беларусь), 7 məqalə 

beynəlxalq konfranslarda müzakirə edilmişdir (Италия, Франция, 

Чехия, Турция, Россия), 1  Avrasiya patenti və 1 monaqrafiya dərc 

olunmuşdur.  

         Dissertasiya işinin strukturu və həcmi. 

         Dissertasiya girişdən, 6 fəsildən, əsas nəticələrdən və istinad 

edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. İş çap edilmiş 286 səhifədən 

ibarət olub, 52 şəkildən, 8 cədvəldən və 206 adda ədəbiyyatdan 

ibarətdir. 
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DISSERTASIYA IŞININ ƏSAS MƏZMUNU 

 

         Girişdə dissertasiyanın mövzusunun aktuallığı əsaslandırılmış, 

işin məqsədi və tədqiqat məsələləri verilmiş, həmçinin, elmi yeniliyi, 

praktiki əhəmiyyəti olan   əsas nəticələr  verilmişdir. 

         Dissertasiya işinin I fəslində səthinə uducu olmayan bir sıra 

maddələrdən təbəqələr  çəkilmiş, əsas uducu
1
 maddə təbəqəsindən 

ibarət olan, müstəvi təbəqəli sistemdə elektromaqnit şüalanmasının 

tam udulması – düşən şüalanmanın, əsas təbəqənin giriş müqa-

vimətinin, sərbəst mühitin dalğa müqaviməti ilə uzlaşmış, işıqlan-

dırıcı (aydınlaşdırıcı) təbəqələrı əks etdirmədən keçərək, işıqlandırıcı 

uducu altlıq materialında tam udulması şərtinə baxılmışdır. n1, n2 

sındırma əmsallı və l1, l2 qalınlıqlı təbəqələrin uyğun qiymətləri ilə 

səthinə işıqlandırıcı əsas və əlavə örtüklər çəkilmiş, uducu altlığa 

normal düşən, müstəvi polyarlaşmış dalğaların əks olunması 

məsələsinə baxılmışdır. Bununla əlaqədar nəzərə alınır ki, altlıq 

maddəsi sındırma n və udulma χ əmsalına malikdir, təbəqəsin 

qalınlığı isə qiymətə görə sonsuz götürülmüşdür.  

         Şəkil 1 – də altlığın n, χ, və əlavə örtüyün n2 optik parametrlə-

rinin seçilmiş qiymətləri arasındakı asılılıqlar və əsas altlıq maddə-

sinin 0.5λ dəfə Δ kənara çıxması təsvir olunmuşdur. Əsas  işıqlan-

dırıcı təbəqə kimi n1=1.5 sındırma əmsalına malik maddə seçilmişdir. 

         İşıqlanma zolaqlarını təyin etmək üçün ifadəsindən istifadə 

edək: 

                                      

   ;                          (1) 

 

burada, 
г – sistem tərəfindən baxılan dalğanın 0 yaxınlığında, 

işıqlanma zolağının kənarında, əksetmə əmsalının seçilmiş 

qiymətinin modulu, '

0E , '

0F  – sistemin 0  qiymətində həqiqi və  

xəyali ixtiyari giriş müqavimətləridir.  

 

 
1 Yuping Duan. Microwave Absorbing Materials. USA. 2016, 402 pp.  
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Şəkil 1. Uducu altlıqda dalğanın sındırma əmsalı n - nin və 

udma əmsalı χ- nın seçilmiş qiymətləri və əsas işıqlandırıcı örtük 

üçün Δ –nın əmsaldan  0.5λ dəfə kənara  çıxması arasında 

asılılıq. Dalğanın sındırma əmsalı uyğun olaraq əsas üçün n=1.5 

və  əlavə işıqlandırıcı örtük üçün n2 – dir. Düşən şüalanmanın 

dalğa uzunluğu  , mkm. Ştrixlənmiş əyri - silisiumun 

dispersiya sahəsində χ- nin n – dən asılılığıdır. 
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         Uducu altlığın ikiqat işıqlandırılmada istifadəsinə misal olaraq 

altlıq kimi silisium, örtük kimi isə silisium 2 oksid götürülmüş 

fotoqəbuledicinin işıqlandırılması məsələsinə baxılmışdır. Silisium 

iki oksid üçün dalğanın optik diapazonda sındırma əmsalı 1.46 – ya 

bərabərdir, χ – nın n – dən asılılığı  şəkil 1 – də, [n, χ] koordinat 

müstəvisində, verilmiş  əyridən təyin olunur. Altlığın və örtüyün 

optik parametrlərinin belə münasibətində örtük təbəqəsinin qalınlı-

ğının dəyişməsi ilə, optik şüalanmanın tam sönməsi şərtini təmin 

etmək olmur. Əgər əsas örtüklə (silisium dioksid) yanaşı ikinci, əlavə 

altlıqla əsas örtüyün sındırma əmsalları arasındakı qiymətə malik, 

sındırma əmsalı olan maddədən,  dörddəbir dalğa işıqlandırıcı   örtük 

kimi istifadə olunarsa,  işıqlanma əldə oluna bilər.  Belə əlavə örtük 

kimi dörddəbir dalğalı titan oksid örtüyündən istifadə oluna bilər.   

         Dissertasiya işinin II fəslində işıqlandırılmış uducu altlığa 

dalğanın bucaq altında düşməsi zamanı tam udulması şərtinə 

baxılmışdır.  

         Düşən dalğanın verilmiş tip polyarlaşması zamanı dalğanın 


əks olunmasının kompeks ifadəsi baxılan ikitəbəqəli müstəvi sistem 

üçün bərabərdir: 

 

                                           
100d

100d

cosαZcosαZ

cosαZcosαZ
ρ






   ;                              (4)   

 

                           
                         

                         
 ;               (5) 

 

burada: Z1, Z – örtük və altlıq materiallarına müvafiq dalğa müqavi-

mətləridir, εp/1cosα2


 ;  /12i  – örtük materialında 

dalğa yayılması sabiti, 2 - altlıq maddəsində dalğanın sınma bucağı, 
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1  və l - örtüyün dielektrik nüfuzluğu və qalınlığıdır.  – düşən 

şüalanmanın dalğa uzunluğudur.  

 

                                           nnn  2
11  ;                             (6)    
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         Şəkil 2 və 3 – də χ- nın və Δ –nın n=1.5 və dalğanın düşmə 

bucağının müxtəlif qiymətlərində n – dən asılılıqlar qrupu veril-

mişdir.  Xarakterik olaraq, işıqlandırıcı təbəqənin qalınlığının 41 /d  - 

dan Δ kənaraçıxma əmsalı  n və α0 - nın bütün dəyişmə intervalında 

mənfidir. χ = 0 olduqda sıfra bərabərdir, n – nin azalması ilə həqiqi 

qiymətinə qədər artır və özünün 0.25 sərhəd qiymətinə çatır (şəkil 2). 

Altlıq maddəsi kimi məlum 0 ,  ,  - qiymətlərinə malik polyar 

maddələr qrupundan istifadə olunmuş ikitəbəqəli sistem üçün      

N0=1, 2 və 3 olduqda 0 , 0l - ın seçilmiş qiymətlərinin hesab-lanmış 

nəticələri cədvəl 1 – də verilmişdir. Işıqlandırıcı örtük maddə-si kimi  

n=1.5 qiymətinə malik maddədən istifadə olunmuşdur.   

         Uducu altlıqda uducu olmayan sonsuz qalınlıqlı təbəqədən bu 

effektin, müstəvi eninə polyarlaşmış dalğaların keçməsi zamanı 

özünü biruzə verməsinin mümkünlüyü halına baxılmışdır. Aparılmış 

tədqiqatlara əsasən bu tip ikitəbəqəli sistemdən dalğanın tam keçməsi 

dalğanın    əksetmə əmsalının modulunun  örtüyün işıqlandırıcı  

         Alınmış nəticələr üzərinə işıqlandırıcı uducu olmayan örtük 

çəkilmiş, uducu altlığa bucaq altında düşən elektromaqnit  
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         Şəkil 2. n Sındırma əmsalının sonsuz qalınlıqlı uducu altlıq 

maddəsinin dielektrik itkisi faktorundan asılılığı: A) altlığın 

üzərinə çəkilmiş işıqlandırıcı təbəqəsinin   sındırma əmsalı n=1.5 

olan sonsuz qalınlıqlı uducu altlıq maddəsinin eninə polyarlaşmış 

dalğanın 
0  bucağı ilə düşməsi zamanı tam udulma; B) asetonda, 

(1), tsikloheksanda (2), xlorbenzolda (3) (qırıq – qırıq xətlər) 

dalğaların Debay tipli dispersiyası.  

 

 
 

         Şəkil 3. Altlıq – örtük ikitəbəqəli sistemində şüalanmanın 

tam udulması şərtinin ödənilməsi halında, örtük maddəsinin 1/4 

λ dəfə örtük təbəqəsinin qalınlığının Δ kənaraçıxma əmsalının 

altlığın sındırma əmsalı n və dalğanın 0  düşmə bucağından 

asılılığı.    

 

 



 
 

16 
 

Cədvəl 1 

      
   l0- işıqlandırıcı örtük təbəqəsinin qalınlığının seçilmiş 

qiyməti, λ0- dalğanın müxtəlif bucaqlarda düşməsi halında debay 

tipli polyar maye səviyyələrinə düşən şüalanmanın dalğa 

uzunluğu, 0 ,
 ,τ - müvafiq olaraq mayenin statik və yüksək 

tezlikli dielektrik nüfuz-luqları və relaksasiya müddətidir. N0 
- 

əks olunan siqnalın sıfırıncı minimumunun nömrəsidir. 

 
№ Maye α0, 

dər. 
0, sm – l0, sm 

N0 = 1 N0=2 N0=3 

1 Aseton 

0 = 21.2 ;  

  =1.90 ; 

 = 3.01.10-12s 

0 0.058 0.099 0.007 0.025 0.046 

20 0.062 0.095 0.007 0.028 0.049 

40 0.077 0.082 0.010 0.038 0.067 

60 0.155 0.051 0.025 0.088 0.151 

70 0.468 0.046 0.091 0.291 0.492 

2 Sikloheksanol 

0 = 16.0 ; 

 = 2.18 ; 

  = 10.3.10-12s 

0 0.304 0.085 0.034 0.135 0.236 

20 0.322 0.082 0.037 0.148 0.258 

40 0.407 0.070 0.054 0.204 0.355 

60 0.869 0.042 0.148 0.502 0.857 

3 Xlorbenzol 

0=5.74;  =2.55; 

 =7.0.10-12s 

0 1.538 0.034 0.221 0.734 1.247 

20 1.949 0.028 0.297 0.964 1.631 

4 Fenol 

0 = 11.7 ;  =3.19; 

  = 87.10-12s 

0 0.414 0.053 0.055 0.193 0.330 

20 0.447 0.051 0.061 0.214 0.367 

40 0.597 0.045 0.090 0.310 0.530 

60 1.692 0.023 0.314 1.005 1.696 

 

şüalanmasının tam udulmasının eksperimental müşahidə olmasının 

mümkünlüyü ehtimalını deməyə imkan verir.                      

         Cədvəl 2 - də  iki təbəqəli sistemdə şüalanmasın tam udulması 

şərtində şüalanmasın 0  dalğa uzunluğunun və uducu altlığın örtük 

təbəqəsinin l0 qalınlığının  ilk üç seçilmiş qiymətlərinin hesablanmış 

nəticələri verilmiş-dir. Altlıq maddəsi kimi məlum 0 ,  ,  - 

qiymətlərinə malik polyar maddələr qrupundan, işıqlandırıcı örtük 

maddəsi kimi isə, sındırma əmsalı  n1=1.5 olan maddədən istifadə 

olunmuşdur. Cədvəl 2 - dəki verilənlərə əsasən, mayelərdə örtük 

təbəqəsinin qalınlığının konkret seçilməsi halında paralel 

polyarlaşmış dalğaların (PPD) həm bucaq altında, həm də Brüster  
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Cədvəl 2 

         İşıqlandırıcı örtük təbəqəsinin qalınlığı 0l -ın və dalğanın 

müxtəlif bucaq altında düşməsi halında debay tipli polyar 

mayelər qrupuna düşən şüalanmanın dalğa uzunluğu 0 -nın 

seçilmiş qiymətləri; αi αBr –işıqlanma və Brüster bucaqları; 0 ,

 ,τ - müvafiq olaraq mayenin 20
0
C temperaturda statik və 

yüksək tezlikli dielektrik nüfuzluqları və relaksasiya müddəti; N0 

- əks olunan dalğanın sıfırıncı minimumunun nömrəsi; Δ-örtük 

maddəsində l0–ın qiymətinin 41 /d -dəfə kənaraçıxma əmsalıdır. 

  
№ Maye αпр, 

dər. 
αбр, 
dər. 

0,sm –  l0, sm 
N0 = 1 N0 = 2 N0 =3 

1 Aseton 

0 = 21.2 ;  

  =1.90 ; 

 = 3.01.10-12s  

0  0.059 0.099 0.006 0.025 0.045 

20  0.055 0.104 0.006 0.024 0.043 

40  0.039 0.126 0.004 0.018 0.033 

50  0.020 0.161 0.001 0.009 0.017 

 60 0.018 0.166 0.005 0.012 0.020 

 65 0.053 0.139 0.016 0.038 0.061 

 70 0.116 0.098 0.040 0.089 0.139 

2 4–etilpiridin 

0 = 11.0 ; 

 = 2.52 ; 

  = 22.10-12s 

0  1.133 0.068 0.138 0.516 0.893 

20  1.057 0.071 0.130 0.492 0.853 

40  0.731 0.082 0.090 0.360 0.630 

50  0.367 0.087 0.046 0.189 0.331 

 60 0.325 0.090 0.109 0.241 0.374 

 65 0.998 0.091 0.341 0.759 1.176 

 70 2.554 0.058 0.965 2.057 3.149 

3 Xlorbenzol 

0=5.74; 

 =2.55;  

 =7.0.10-12s 

0  1.538 0.034 0.221 0.734 1.247 

20  1.281 0.040 0.184 0.623 1.061 

40  0.683 0.061 0.095 0.347 0.599 

50  0.299 0.074 0.041 0.157 0.273 

 60 0.261 0.078 0.090 0.197 0.304 

 65 1.085 0.056 0.403 0.857 1.311 
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bucağı ilə düşməsi ilə tam udulması mümkündür. İşıqlanmış uducu 

altlığa bucaq altında düşməsi halında PPD-nin tam keçməsinin 

mövcudluğunun aşkar edilmiş  şərti, əks etməyən elementlərin,  

əsasən istilik şüalanma qəbuledicilərinin layihələndirilməsində 

materialların məqsəd yönlü şəkildə axtarışını həyata keçirməyə 

imkan verir.  

         Üzərinə uducu olmayan örtük çəkilmiş uducu altlıqdan ibarət 

ikitəbəqəli müstəvi sistemə bucaq altında düşən PPD tam keçməsi 

şərti tapılmışdır. İkitəbəqəli sistemdən PPD tam keçməsi şərti 

dalğanın  əksetmə əmsalının modulunun örtüyün işıqlandırıcı 

təbəqəsinin l qalınlığından asılılığının minimum nöqtəsində və bu 

nöqtədə 0  şərtinin ödənilməsi halında yarana bilər.  

         Uducu altlığın  sındırma əmsalı n - nin və udma əmsalı χ- nın, 

düşən şüalanmanın dalğa uzunluğu 
0 -nın, işıqlandırıcı örtük 

təbəqəsinin qalınlığı 
0l -ın və sındırma əmsalı n1- in  seçilmiş 

qiymətləri arasında əlaqə verilmiş bərabərliklərlə izah edilir:  

 

                                   1
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d

Nl
x   ;   işıqlanma bucaqlarında           (12)   

       

           



21

0 o

d

Nl
x     ;   Brüster bucaqlarında              (13) 

 

         Şəkil 4 – də misal olaraq  düşən dalğanın işıqlandırıcı bucağı 

(bütöv xətlərlə) və Brüster bucağı (qırıq-qırıq xətlərlə) üçün ε1=2.25 

və N0=1 olduqda bu bərabərliklərlə hesablanmış ε”-nin ε’-dən 

asılılıqları verilmişdir.    
 

                                         
a

ap
np

2

411 
  ;                                (14) 

 

         Cədvəl 3–də baxılan ikitəbəqəli sistemdə onun üzərinə düşən 

elektromaqnit şüalanmasın düşməsinin tam udulması şərtinin   
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Şəkil 4. Altlıq – örtük sisteminə PPD – nin α0 bucağı altında 

düşməsi ilə tam udulması halında, örtük təbəqəsinin l0  qalınlığı 

ilə,  sonsuz qalınlıqlı altlıq maddəsinin  ε’ dielektrik nüfuzluğu  

və ε” dielektrik itkisi arasındakı asılılıqlar. 

 

yaradılması halında  (11) – (14) bərabərlikləri  əsasında hesablanmış  

dalğanın düşmə bucaqları və örtük təbəqəsinin qalınlığının seçilmiş 

qiymətləri təsvir edilmişdir. Sistemdə örtük materialı kimi ε1=2.25 

qiymətli dielektrik, altlıq materialı kimi isə mikrodalğa diapazonunda 

dispersiyaya malik müxtəlif polyar mayelərdən istifadə olunmuşdur. 

Cədvəl 3–də göstərilmiş mayelərin mikrodalğa diapazonunda 

ölçülmüş ε”0, ε’0 qiymətlərində, bu mayelərdə dalğaların tam 

udulması α0 =30-70
0
, və l0=0.4-4 sm qiymətlər intervalında müşahidə 

etmək olar.  

         Uyğun sistemlərdə örtük təbəqəsinin qalınlıqlarınna yaxın və 

ona bərabər, (12)-(13) bərabərliklərinə uyğun olaraq təyin edilmiş, 

seçilmiş qiymətlərində dalğaların ρ  əksetmə əmsalının modulunun  

α0 = 0, 90
0
 intervalında dalğanın düşmə bucağından asılılığı təyin 

edilmişdir. Baxılan ikitəbəqəli sistemdə bu asılılıqların tapılması 

üçün paralel – polyarlaşmış dalğaların (PPD) əksetmə əmsalı    üçün 

(15) kompleks ifadədən istifadə olunmuşdur.  

         Şəkil 5 – də örtük kimi dielektrik nüfuzluğu  ε1=2.25 və altlıq 

maddəsi kimi etil spirti götürülmüş ikitəbəqəli sistem üçün (15) 
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bərabərliyi ilə hesablanmış dalğaların α0 düşmə bucağının ρ əksetmə 

əmsalının modulundan asılılığı təsvir edilmişdir.  

 

                                         
1d00

1d00

cosαZcosαZ

cosαZcosαZ
ρ




ˆ  ;                         (15) 

 

         λ=3.2sm dalğa uzunluğunda alınan, etil spirtinin dielektrik 

əmsallarının ölçülmüş verilənlərindən istifadə olunmuşdur. Hesab-

lamalar örtük təbəqəsinin qalınlığının, altlıqda düşən şüalanmanın 

tam udulması şərtindən təkrar tapılmış, birinci seçilmiş qiymətinə 

bərabər və ya ona yaxın qiymətində (N0=1) aparılmışdır.  

         Bu hesablamaların nəticəsindən məlum olur ki, verilmiş 

mayedə dalğanın tam udulması PPD – nin nəinki 36.3
0
 işıqlanma 

bucağı altında və ona  uyğun olan, örtük qatının qalınlığı mümkün 

birinci 0.50sm - ya bərabər qiymətində, həm də, 64.0
0
 Brüster bucağı 

altında və ona  uyğun olan, örtük qatının qalınlığı mümkün birinci 

1.22sm - ya bərabər qiymətində düşməsi zamanı gözləniləndir.  

Analoji nəticələr altlıq maddəsi kimi propil spirti istifadə olunan 

nümunələrdədə müşahidə edilmişdir (şəkil 6). λ=3.22 sm və N0=1 

halında belə ikitəbəqəli sistemdə iki sıfırıncı minimuma sahib, uyğun 

olaraq l0=0.48sm (işıqlandırılma bucağı=38.8
0
) və l0=1.20sm 

(Brüster bucağı =63.6
0
) olan  - nun α0 – dan asılılığı fiksə edilir. 

         Amma, altlıq maddəsi kimi 2- etilpiridin maddəsindən istifadə 

etdikdə  λ- nın və N0 – ın hə-min qiymətlərində uyğun  -nun α0 – 

dan asılılığı yalnız Brüster bucağı 0=69.2
0
 və örtük təbəqəsinin 

qalınlığı  l0=1.26sm olduqda müşahidə edilir.  

         Beləliklə, üzərinə  uducu olmayan dielektrik təbəqəsi çəkilmiş 

sonsuz uducu təbəqədən elektromaqnit şüalanmasının əksetmə xarak-

terinin tədqiqi, verilmiş tezlikdə, müəyyən polyarlaşmış dalğaların 

düşmə bucağının və örtük təbəqəsinin qalınlığının dəqiq seçilmiş 

qiymətlərində, şüalanmanın tam udulması effektinin eksperimental 

olaraq müşahidə edilməsinin mümkün şərtinin olmasını təsdiq edir.  

Müəyyən edilmişdir ki, PP dalğalarının belə sistemə düşməsindən 

fərqli olaraq, EP dalğalarda tam udulma nəinki, işıqlandırılma 

bucağında, həmçinin şəffaf mühitlər üçün Brüster bucağına analoq 

olan bucaqda da mümkündür. 
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Şəkil 5. Dielektrik nüfuzluğunun qiyməti ε1=2.25 olan 

maddədən işıqlandırıcı örtüyü olan uducu mayelər üçün və örtük 

təbəqəsinin seçilmiş qalınlıqlarında dalğanın  əksetmə əmsalının 

modulunun α0 düşmə  bucağından asılılığı: A) İşıqlanma 

bucağına uyğun (1), və brüster bucağına (2) uyğun (tam xətlər); 

B) Seçilmiş qiymətlərə yaxın  işıqlanma bucağına (ştrixlənmiş 

xətlər) və Brüster bucağına (ştrixlənmiş – qırıq xətlər) uyğun. 

Uducu mayeetanol, şüalanmanın dalğa uzunluğu λ=3.2sm – dir.  

 

 
 

         Şəkil 6.  Propanol (1, 2) və 2 – etilpridin (3)  işıqlandırıcı 

örtük təbəqəsinin qalınlıqları üçün PP dalğaların  əksetmə 

əmsalının modulunun α0 düşmə  bucağından asılılıqları uyğun 

olaraq: İşıqlanma bucaqları (1) və Brüster bucaqları (2,3). Örtük 

materialının dielektrik nüfuzluğu ε1=2.25, şüalanmanın dalğa 

uzunluğu λ=3.2 sm – dir. 



 

 

 

Cədvəl 3  

Düşən şüalanmanın tam udulması şərtinin yaranması halında dalğanın α0 düşmə  

bucaqlarının,  uducu altlığın işıqlandıran örtük təbəqəsinin l0 qalınlıqlarının hesablanmış 

qiymətləri, mayelərin 20
0
C temperaturda   

  dielektrik nüfuzluğunun və   
   dielektrik itkisinin 

eksperimental qiymətləri. 

 

№ Maye 0,sm ε′0 0 İşiqlandırıçı bucaq üçün αi Bruster bucagı üçün αbr 

α0, 
dər. 

Qatın qalınlığı 
l0, sm 

α0, 
dər. 

Qatın qalınlığı 
l0, sm 

N0=1 N0=2 N0=3 N0=1 N0=2 N0=3 

1 Metanol 0.818 5.35 3.20 – – – – 69.7 0.316 0.665 1.015 

2 Etanol 3.20 3.85 1.05 36.3 0.497 1,658 2.819 64.0 1.221 2.554 3.886 

3 Propanol 3.22 3.53 1.16 38.8 0.480 1.661 2.843 63.6 1.197 2.532 3.873 

4 Butanol 3.22 3.14 0.75 46.7 0.492 1.720 2.947 61.8 1.188 2.514 3.841 

5 2-etilpiridin 3.22 5.73 2.65 – – – – 69.2 1.266 2.638 4.010 

6 4- etilpiridin 3.22 5.76 3.95 – – – – 70.7 1.250 2.631 4.012 

22
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 Düşən şüalanmanın lazımi polyarlaşmış tərkibə ayrılma şərti aşkar 

edilmişdir. 

          Dissertasiya işinin III fəslində ideal metal altlıq üzərinə 

çəkilmiş müstəvi uducu maqnetik
2
 təbəqəsindən elektromaqnit 

dalğalarının əks etməsi xarakteristikalarının analizi aparılmışdır. Bu 

aslılıqlarda örtük qalınlığının artması ilə dəyişmə xarakterinin 

ekstremal qiymətləri ilə fərqlənən normal və anomal sahələrin 

mövcudluğu təyin edilmişdir. Maqnetik-metal müstəvi sistemində 

elektromaqnit şüalanmasının tam udulmasının şərtləri və tezlik 

zolaqları tapılmışdır. Maqnetik təbəqəsinin qalınlığı və maqnit 

xasələrinin seçilmiş qiymətlərindən asılılıqları tədqiq edilmişdir.   

         Şəkil 7 – də maqnit materialının örtüyünün  ρ – sunun x – dan 

asılılığı göstərilmişdir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, sıfır 

minimumunun mövcudluq şərtini maddə üzərinə düşən elektro-

maqnit şüalanmasının tam udulmasının yaranması şərti ilə müəyyən 

edilməlidir. Örtük maddəsində dalğaların tam udulma şərti 

bərabərliyi ilə təyin olunur: 
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2 David Jiles. Introduction to magnetism and magnetic materials. 2015,  626 pp. 
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         Şəkil 7. Dalğanın ρ əksetmə əmsalının modulunun x - maye 

təbəqəsinin  qalınlığından asılılıqları;  = 10 ,  =1 (1) и  =10 , 

 = 2 (2) olduqda;  m  - maqnetikdə dalğa uzunluğu.  

 

 

 

 

        Şəkil 8. Maqnetik itki faktorunun y 0 bucağının üzərinə 

düşən EP dalğasının tam söndürülməsi ilə udma örtüyünün 

materialının n dalğasının qırılma indeksindən asılılıqları. 
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         Bu onu göstərir ki, elektromaqnit şüalanmasının tam udulması 

cüzi qiymətdə maqnit itkisinə malik, örtük maddəsində də 

mövcuddur; bu hallarda elektromaqnit şüalanmasının tam udulması 

effekti örtük maddəsinin əksetmə təbəqəsinin qalınlığının artan 

qiymətlərində reallaşır.  

         Elektromaqnit şüalanmasının maqnetik-metal müstəvi  siste-

minə bucaq altında düşməsi zamanı tam udulmasının şərtləri təyin 

edilmişdir.  

         Paralel polyarlaşmış (PP) və eninə polyarlaşmış (EP) dalğaların 

belə sistemə düşməsi fərqi müəyyən edilmişdir, bu da, onun vasi-

təsilə düşən şüalanmanın lazımi polyarlaşmış tərkibini ayırmağa 

icazə verir. (şək.8) 

         IV fəsildə yarımsonsuz uducu olmayan dielektrik təbəqəsinə 

çəkilmiş müstəvi uducu maqnetik təbəqəsindən elektromaqnit 

şüalanmasının əksetməsi xarakteristikaları analiz edilmişdir. Bu 

asılılıqlarda təbəqənin qalınlığının artması ilə dəyişmə xarakterinin 

ekstremal qiymətləri ilə fərqlənən normal və anomal sahələrin 

sərhədləri  təyin edilmişdir. Uducu maqnetik – dielektrik müstəvi  

sistemində elektromaqnit şüalanmasının tam udulmasının şərtlərinin 

və tezlik zolaqlarının altlığın dielektrik nüfuzluğunun seçilmiş 

qiymətlərindən, maqnit xassələrindən və maqnit örtük təbəqəsinin 

qalınlığından asılılığı tədqiq edilmişdir.  

         Aşkar edilmişdir ki, maqnetik – metal və maqnetik - uducu 

olmayan dielektrik ikitəbəqəli sisteminə  dalğanın normal düşməsi 

halında onun tam udulması, örtük təbəqəsinin qalınlığı örtük 

maddəsinin dalğa uzunluğuna yaxın olduqda yaranır. Belə hal 

maqnetik - dielektrik ikitəbəqəli sisteminə  dalğanın bucaq altında 

düşməsi halında, amma örtük təbəqəsinin qalınlığının qiymətinin 

örtük maddəsinin 1/2 dalğa uzunluğuna yaxın, dalğanın yayılma 

istiqamətində olduqda saxlanılır.  

         Cədvəl 4 – də alınmış ifadələrlə hesablanmış dalğanın düşmə 

bucaqlarının və örtük təbəqələrinin qalınlıqlarının baxılmış ikitə-
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bəqəli sistemdə PP dalğalarının α0>αБ  bucaqları altında düşməsi 

halında, tam keçməsi şərtini yaradan seçilmiş qiymətləri verilmişdir. 

Sistemdə örtük materialı kimi mikrodalğa diapazonunda dispersiyaya 

malik müxtəlif polyar mayelərdən,  altlıq materialı kimi ε1=2.25 

qiymətli dielektrikdən istifadə olunmuşdur.     

         Şəkil 9. Nümunə olaraq sistemə eninə və paralel polyar 

dalğaların düşmə halları üçün -dən l və l/ -dən  -ə olan asılılıqlar 

müvafiq olaraq ε1=2.25 və N=1 üçün verilmişdir. Dalğanın düşmə 

bucağındakı davranışlarının təbiəti onun polyarizasiya növündən 

asılıdır. 

         Cədvəldə göstərilmiş mayelərin mikrodalğa diapazonunda 

ölçülmüş  ε”0, ε’0 qiymətlərində, bu mayelərdə PP dalğalarının tam 

keçməsini α0=30-70
0
, və l0=0.4-4sm qiymətlər intervalında müşahidə 

etmək olar.  

         Yarımsonsuz uducu olmayan dielektrik təbəqəsinə çəkilmiş, 

müstəvi uducu maqnetik təbəqəsindən elektromaqnit şüalanmasının 

əksetməsi xarakterinin nəzəri aparılmış tədqiqatları müəyyən 

polyarlaşmış dalğaların düşmə bucağının və örtük təbəqəsinin 

qalınlığının seçilmiş qiymətlərində verilmiş tezlikdə şüalanmanın 

tam keçməsi effektinin eksperimental olaraq müşahidə edilməsinin 

mümkün şərtini təsdiq edir.  

 

Cədvəl 4  

         PP dalğalarının α0 düşmə bucağının və dielektrik nüfuzluğu 

ε1=2.25 olan uducu olmayan altlığa çəkilmiş polyar maye 

təbəqəsinin l qalınlığının seçilmiş qiymətlərinin hesablanmış 

qiymətləri. Mayenin temperaturu 20
0
С,  α0 > αБ , N = 1.  

 

№ Maye λ, sm   α0, dər l,sm 

1 Su 3.21 62.42 31.57 78.9 0.112 

2 Metanol 20 27.5 11.3 73.7 1.08 

3 Aseton 3.21 20.92 3.54 65.6 0.260 
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         Şəkil 9. Dielektrik itkilərinin asılılıgı (tam əyrilər) və qat 

qalınlığının l0/λ (qırıq xətlər) udma örtük materialının material 

0 (a) bucağında düşən EP dalğasının tam söndürülməsi ilə 

uducu örtük materialının dielektrik sabitliyindən asılılığı və PP 

dalğası (b). Altlığ maddəsinin dielektrik sabitliyi ε1 = 2.25. 
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         V fəsildə sərbəst və TE tip dalğa ötürücü qurğuda, dalğanın 

əksetmə əmsalının maye, uducu dielektrik və maqnetik təbəqəsinin 

qalınlığından asılılığının tədqiqi aparılmışdır. Bu asılılıqların ekstre-

mumlarının qiymətləri, və vəziyyətləri və tədqiq olunan maddələrin 

dielektrik və maqnit xassələrinin qiymətləri arasındakı funksional 

əlaqələr təyin edilmişdir.  

         Bu əlaqələr onlar əsasında, həmçinin örtük maddəsində elektro-

maqnit şüalanmasının tam udulması effektindən istifadə etməklə, 

tangens itki bucağı  tgδ<0.8 olan mayelərin və məhulların dielektrik
3
 

və maqnit xassələrini ölçməyə icazə verən,  analoqu olmayan dəqiq  

mikrodalğa üsulunu işləyib hazırlamağa icazə verdilər. 

         Ölçmə zəncirində müqavimət transformatorundan  istifadə 

etməklə,  tangens itki bucağı  tgδ<0.8 olan mayelərin və bərk 

məhulların dielektrik və maqnit xassələrini ölçməyə icazə verən 

mikrodalğalı üsullar qrupu işlənmişdir. 

         Onların praktiki tətbiqi  tədqiqat obyektləri olan mayelərin 

dielektrik və maqnit xassələrini, onlar əsasında isə onların mole-

kulyar quruluşları haqqında əsaslı məlumat almağa imkan verir.  

Adətən polyar mayelərin və onların məhlullarının dielektrik nüfuz-

luğunun və dielektrik itkisinin temperatur və tezlik asılılıqlarının 

xarakterinin analizi maddədə polyar molekulların dipol momentinin 

qiymətini, polyarlaşmanı, relaksasiya müddətini, dipol relaksa-

siyasının aktivləşmə enerjisini, dipolların istiqamətini və digər vacib 

molekulyar xarakteristikalar qrupunu təyin etməyə icazə verir. Onun 

daha perspektivli tətbiqi komponentləri müxtəlif molekulyar təbiətə 

malik, qatılaşdırılmış məhlulların dielektrik xassələrinin analizi 

zamanı, yaxın əhatənin dipol molekullarının relaksasiya prosesinə 

təsirinin qiymətləndirilməsidir. Onlar molekulyar assosiatların və 

komplekslərin molekularası və molekuldaxili hidrogen əlaqələrininin 

fəaliyyəti hesabına yaranma mümkünlüyünü təyin etməyə icazə 

verirlər.  

         Bununla əlaqədar olaraq,  olduqca sadə üsullardan biri, dalğa 

müqaviməti
4
 və onunla əlaqədar olan maddələrin dielektrik əmsalının 

qiymətləri, ölçmə zəncirinə tədqiq olunan maddənin səthində 

yerləşən, qalınlığı idarə edilə bilən,  müstəvi uducu olmayan, maye 
3Carmine Vittoria. Magnetics, Dielectrics, and Wave Propagation with   

MATLAB®Codes. 2010, 427 pp.. London. 
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təbəqəsinin əlavə edilməsi ilə əlaqədardır.    

         Dəyişən müqavimət transformatorunun analoqu kimi, öz 

vəziyyətinə görə idarə oluna bilən müstəvi 1/4 dalğalı, uducu 

olmayan dielektrik lövhədən istifadə edilmiş, dalğalı istiqamətlənmiş 

sistemdən istifadə etməklə,  ε” və ε’ – in ölçülmə sxemi şəkil 8 – də 

verilmişdir. Uyğun maye kimi qeyri - polyar mayelərdən, məsələn, 

benzol, heksan və digər, udma qabiliyyətinə malik olmayan 

mayelərdən istifadə edilmişdir.  Durğun dalğa əmsalının ölçülməsi 

üçün 10-iki istiqamətlənmiş qoşucu, gərginlik  ilə standart, durğun 

dalğa ölçənə birləşmiş detektor bölmələrinin çıxışı tətbiq 

olunmuşdur. 

         Şəkil 10 - a baxdıqda, örtük maddəsinin müəyyən seçilmiş 

dielektrik xassələrində ρ(x) funksiyasının sıfırıncı minimumunun 

qiymətlərindən birinə çatmağın mümkünlüyü nəticəsi alınır.  

 

 

 
         Şəkil 10. Durğun dalğa əmsalının panoram ölçücüsündən və 

müstəvi ¼ dalğalı lövhə (a) və uyğun maddədən (b) istifadə 

etməklə güclü uducu bərk və maye maddələrin dielektrik 

əmsallarının ölçülmə sxemi. 1- attenuator (zəiflədici) və dalğa 

ölçənli klistron generatoru; 2 - istiqamətləndirici trakt (yol); 3 – 

istiqamətlənmiş birləşdirici; 4 - detektor; 5 – SWR metr; 6 – 

lövhə; 7 – ölçücü yuva; 8 - termostat; 9 – ölçülən maddə;10 – 

uyğunluq mayesi;11 - porşen; 12 - mikrometrik qurğu  
 

4 Касимова С.Р.. Методы измерения диэлектрических и магнитных свойств 

твердых и жидких веществ в диапазоне сверхвысоких частот // Монография. 

2016. стр.175.  
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      Şəkil 11. Dalğanın  əksetmə əmsalının modulunun örtük 

təbəqəsinin l qalınlığından asılılığı, y itki faktorunun qiymətləri: 

0.6 (a), 0.3 (b) и 0.1 (c) olduqda; λd – maddənin dalğa uzunluğu.     
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         Xarakterik olaraq, maddədə dalğanın sönməsinin azalması ilə 

normal və anomal sahələrin ayırma sərhəddi x – ın böyük 

qiymətlərinə doğru qarışır. Sonuncu hal düşən şüalanmanın 

dielektrik təbəqəsində tam udulması şərtinin yerinə yetirilməsini 

təsdiqləyir. O, ρ(x) funksi-yasının sıfırıncı minimumunun yaranması 

ilə əlaqədardır. (şək.11)  

         VI fəsildə işlənmiş üsulların və texniki vasitələrin tətbiq 

sahələrinə baxılmışdır. Elektromaqnit şüalanmasının müntəzəm 

olaraq növbələşən uducu dielektrik və ya maqnit materiallarından və  

uducu olmayan dielektrik təbəqəsindan ibarət sistemdən tam keçməsi 

şərti müəyyən edilmişdir.  

         Praktiki olaraq, belə sistemdən keçən şüalanmanın tam 

udulmasını təmin edən ikili təbəqələrin (bilay) optimal sayı 

tapılmışdır.   

         Uducu olmayan 1/4 dalğalı dielektrik altlıq üzərinə çəkilmiş, 

müstəvi uducu dielektrik təbəqəsindən elektromaqnit şüalanmasının 

tam keçməsi şərti müəyyən edilmiş və bu halın mümkünlüyü nəzəri 

olaraq əsaslandırılmışdır. Göstərilmişdir ki, belə ikitəbəqəli sistem 

əsasında formalaşmış çoxtəbəqəli müntəzəm strukturlar, onlardan 

keçən elektromaqnit şüalanmasının tam udulmasını təmin etməyə 

icazə verir.   

         Ölçmə zəncirində 1/4 dalğalı lövhədən istifadə etməklə, yüksək 

uducu maddənin dielektrik əmsallarının, hesablanma alqoritminin 

blok sxemi  şəkil 12 – da verilmişdir.  

         Elektromaqnit şüalanmasının mikrodalğalı uducuları, bir qayda 

olaraq tərkibində maqnit və metallik dolduruculu, yüksəkdispersli 

uducu dielektrik təbəqəsi və ya metal altlıq üzərinə çəkilmiş müstəvi 

dielektrik örtük təbəqəsi əsasında formalaşır. Bununla yanaşı,  

normal düşən şüalanmanın tam udulma şərti uyğun materialın, 

təbəqənin qalınlığının və materialda əlavənin miqdarının seçimi ilə 

təmin edilir. Bununla yanaşı, daşıyıcı konstruksiyanın  metal altlığı 

kimi istifadə olunması belə uducuların tətbiqini azaldır, beləki, 

onların lokal olaraq zondlanması zamanı onların işıqla aşkarlanması 

ehtimalı yaranır.  
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         Şəkil 12. Ölçmə zəncirində 1/4 dalğalı lövhədən istifadə 

etməklə, yüksəkuducu maddənin dielektrik əmsallarının, 

hesablanma alqoritminin blok sxemi.  
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         Bununla əlaqədar olaraq,  üstünlük tərkibində növbələşən 

uducu və uducu olmayan təbəqələrdən ibarət olan və onlardan keçən 

elektromaqnit şüalanmasının tam udulmasını təmin edən  müntəzəm 

çoxtəbəqəli strukturlara verilir.   

         Bu məsələnin həllində ilk addım kimi,  daşıyıcı altlıq kimi 

qalınlığı l1 olan, 1/4 dalğalı, uducu olmayan dielektrik təbəqəsindən, 

onun örtüyü kimi isə, ondan keçən şüanı udan, l qalınlıqlı, dielektrik
5 

və ya maqnetik təbəqəsindən istifadə etməklə, ikitəbəqəli 

əksetməyən uducuların alınmasının mümkünlüyünə baxılmışdır. 

Sonralar, belə ikitəbəqəli sistem periodik olaraq uducu çoxtəbəqəli 

periodik strukturun elementi kimi tətbiq oluna bilər. Əks etməyən iki 

təbəqəli sistem kimi ¼ dalğalı uducu olmayan dielektrik altlıq 

üzərinə çəkilmiş  uducu maqnetik təbəqəsindən istifadə etmək olar. 

Belə uducu olmayan sistemin (maqnetik, məsələn diamaqnit 

materialdır) işıqlanma şərtindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, real 

uducu sistemdə dalğaların tam udulma şərti əks məsələyə  baxılması 

halında, daha dəqiq desək, uducu maqnetik təbəqəsi altlığın ön 

səthinə çəkilərsə reallaşdırıla bilər. 

         Zəif əksetdirən cismin xətti sürətinin nizamlanması üsuluna 

baxılmışdır. Məlum üsulun çatışmazlılığı fonunda elektromaqnit 

şüalanmasının keçməsini çətinləşdirən mexaniki küylü, hərəkət edən 

cismin sürətinin təyin edilməməsidir. Müşahidə olunan cismin qeyri-

metal və ya zəif əks etdirən bir cisim olarsa, obyektin əksetmə 

qabiliyyəti azalır. İxtranın şərti zəifəksetdirən və ya metal olmayan  

hərəkət edən cismin sürəti haqqında məlumatın dəqiqliyinin təmin 

edilməsidir. Təklif olunan cismin hərəkət sürətinin təyini üsulunda 

müşahidə obyekti elektromaqnit şüalanması ilə radara zondlanır
6
, bu 

halda elektromaqnit şüalanması təkrar olaraq radarın siqnal 

qəbuledicisi yaxınlığında yerləşdirilən, 1/4 dalğalı, uducu olmayan 

müstəvi lövhədən keçir.  
 
5 Kasimova S.R.. Measurements of the dielectric properties of strongly absorbing 

substances at microwave frequencies // Measurement Techniques. USA,           

New-York. 2016. Vol.58, Is.12, p.1372-1375. (Thomson Reuters, Web Of Science, 

Scopus, Springer, JCR, RSCI, Impact Factor: 0.390) 
6 Способ определения скорости движения тела // Евразийский Патент. 

№022902. 31.03.2016. G01S 13/58.  

 

http://link.springer.com/journal/11018
http://link.springer.com/journal/11018/58/12/page/1
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         Obyektdən əks olunan elektromaqnit şüalanması qəbuledicinin 

(antenanın) giriş qurğusuna daxil olur və daxil olan siqnalın 

moduyasiya tezliyinə uyğun obyektin hərəkət sürəti təyin edilir. Şəkil 

13 və 14 təqdim olunan üsulun dəyişməsini izah edir.  

         Məlumdur ki, uducu olmayan materialdan olan, 1/4  dalğalı, 

müstəvi lövhədən qalınlıq boyunca keçən və müşahidə obyektindən 

əks olunan, müstəvi polyarlaşmış dalğanın əksetmə əmsalının 

kompleks qiyməti ifadəsi ilə təyin edilir. 
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2
1 .  - müşahidə obyekti – hava – lövhə 

təbəqəli sistemində giriş müqaviməti;   






2
i  – dalğanın havada yayılma sabiti;     

λ – düşən şüalanmanın dalğa uzunluğu;  

l – müşahidə obyekti və şüalandırıcı antena arasındakı məsafə; (şəkil 

12). 

         Burada: H1010 ZnZZZ ,/,   – uyğun olaraq vakuumun, lövhə 

maddəsi-nin və müşahidə obyektinin dalğa müqaviməti,  

n1 – lövhə maddəsinin sındırma əmsalı.  

x=l/λ ilə işarə edək və baxılan təbəqəli sistemin giriş müqavimətini     

Zg = Z0(E+iF)  şəklində təsvir edək.  

         Onda, baxılan müstəvi sistemin ρ dalğanı əksetmə əmsalının 

modulu: 
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bərabərdir.   
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         Şəkil 13. Cismin hərəkət sürətinin ölçülmə sxemi: 1- İYT 

generator, 2 - qəbuledici; 3 - antenna; 4 - 1/4 dalğalı uducu 

olmayan dielektrikdən lövhə; 5 - müşahidə obyekti.   

 

 

 
 

          

         Şəkil 14. Elektromaqnit şüalanmasının  əksetmə 

əmsalının modulunun şüa mənbəyi və qəbuledici arasındakı l 

məsafəsindən asılılığı. Δ - 1/4 λ dəfə dalğa uzunluğunun 

qiymətindən asılı olaraq ρmax maksimumların və ρmin 

minimumların kənara çıxmasıdır. 
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burada: n və y – müşahidə obyekti maddəsinin  sındırma və sönmə 

əmsallarıdır.  
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,                             (26) 

 

burada: m - ekstremumun nömrəsi,  Δ- müşahidə obyektinin optik 

xassələri ilə təyin olunan sabit və kiçik qiymətdir.  
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        Obyektin hərəkəti zamanı, elektromaqnit şüa mənbəyinə 

nəzərən ν sürəti ilə, ondan əks olunan f tezlikli siqnal, siqnalın  

keçmə yolunda olan lövhə sayəsində amplitud – modullaşmış olacaq. 

Bununla yanaşı, modulyasiya müddəti τ, şüalanmanın ½ λ dalğa 

uzunluğunun obyektin ν hərəkət sürətinə nisbətinə bərabərdir. Uyğun 

obyektdən əks olunan siqnalın tezlik modulyasiyası  
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bərabər olacaq.  Burada, c- işıq sürəti,  sm/san; f- lokal stansiyanın 

tezliyi, QHs.  

         Beləliklə, amplitud modulyasiyasının yaranması faktı hərəkət 

edən obyektin mövcudluğunu təsdiq edir. Modulyasiya siqnalının 

tezliyinin qiymət müşahidə obyektinin hərəkət sürəti haqqında 

məlumat verir. Modulyasiya amplitudu isə, (30) düsturuna əsasən 

müşahidə obyekti ilə lövhə materialının optik parametrləri arasındakı 

münasibətlə təyin edilir.  

         Məlum tezlikdə zəif əksetdirən uçan obyektlərin  zondlanması 

zamanı tezlik modulyasiyasının qiymətləndirilməsi prosesi aparıl-

mışdır. Bu zaman, obyektin hərəkət sürəti km/saat - la, stansiyanın 

tezliyi isə QHs – lə ifadə olunmuşdur.  

         Bu halda, fc tezlik modulyasiyasının qiyməti MHz olduğu halda  

 

                                                   fvf
c

85.1  .                                (32)   

 

ifadəsindən istifadə edilir.   

Nümunə 1. santimetr dalğa diapazonunda radar stansiyası: λ = 3 sm,  

f = 10 HHz. 

№ ν, km/s f, mhhz 

1 100 0.00185 

2 200 0.0037 

3 500 0.00925 

4 1000 0.0185 

 

Nümunə 2. İnfraqırmızı şualanma lokatorı: λ = 10 mkm,    

f = 3.000 HHz. 

№ ν, km/s f, mhhz 

1 100 0.555 

2 200 1.11 

3 500 2.78 

4 1000 5.55 
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         Qeyri-polyar mayelərin dipol momentini təyin etmək üçün  

metod hazırlanmışdır. Tədqiqatlar zamanı, benzol, dioksan, heksan 

və s. həlledici kimi istifadə olunan təmiz qeyripolyar olmayan 

mayelərin bir hissəsinin çox zəif dalğa sönməsinə sahib olduğu aşkar 

edilmişdir. Bu, əks olunan siqnalın maddənin qalınlığına bağlılığında 

sabit anomal bölgənin ortaya çıxması ilə özünü göstərir. Mayelərin 

tədqiqi üçün seçilmiş anomal və normal sahələr arasındakı sərhəd bu 

asılılığın 10-15-ci minimum sayına bərabərdir. Eyni zamanda, 

ötürmə xətləri nəzəriyyəsindən, udma qabiliyyəti olmayan, qeyri-

polyar olmayan bir maye ilə metal ölçən bir hüceyrə üçün dalğanın 

əksetdirməyən əmsalı 1-ə bərabər və qalınlığından asılı olmamalıdır. 

Əvvəlcə, qeyri-polyar olmayan mayelərdə dalğa zəifləməsinin 

mövcudluğunun bu və ya digər səbəbdən qeyri-polyar maddələrinin 

çirkli olduğu, məsələn benzoldakı nəmin kifayət qədər təmiz 

məhsulların istifadəsi ilə əlaqəli olduğu düşünülürdü. Lakin benzolun 

və alkanların molekulyar quruluşunun rele işığa səpələnmə üsulu ilə 

aparılan tədqiqatların göstərdiyi kimi, qeyri-polyar olmayan 

maddələrdə dipol anları olan molekul və ya  atom hissəcikləri 

mövcud ola bilər. 

        Hesablamalara görə iki ayrı tezlikdə ölçülən mayenin dielektrik 

itkisinin dəyərləri istifadə edildi və bu maddələrin dispersiya 

bölgəsindəki dielektrik xüsusiyyətlərinin Debay tənliyi ilə təsvir 

edildiyi düşünülürdü. 

       Bir maddənin dielektrik xassələrinin Debay təsviri ilə, f1  və  f2  

iki tezlikdə ölçülən 1, 2 dielektrik itkilərinin qiymətləri 

bərabərdir: 

                            
 2

1

01"

1
21

2




 

f

f   ;  
 
 2

21

02"

2

21

2




 

f

f
;         (33)   

                                                                          

burada:: 0,  – maddənin dielektrik sabitinin statik və yüksək 

tezlikli limit dəyərləri;    – makroskopik relaksasiya vaxtıdır  

Əgər işarələri təqdim etsək 
"

1

"

2


  və  12
/ ff , onda  tənliklərin 

ortaq həlli (33)  belə çıxır: 
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         α və β nisbətləri məlum olduğu üçün (34) tənlikdən 

makroskopik relaksasiya vaxtının dəyəri    tapılır. 

         Maye fazada bir maddənin molekullarının dipol anını təyin 

etmək üçün tənliyindən istifadə edirik: 
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k – Bolsman sabitliyi; T – temperatur;  NА – Avogadro sayı. 

         Nəzərə alınan mayelərin dielektrik sabitinin  dispersiya 

bölgəsindəki tezliklə bir qədər dəyişdiyindən, 0 dəyərinin  

dəyərindən az fərqləndiyini düşünürük. Onda (35) tənliyi aşağıdakı 

formada olacaq: 
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    (33) və (34) tənliklərinin birgə həllindən belə çıxır: 
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                  (37)         

         Tapılan 0 –   fərqindən seçilmiş mayenin molekulunun dipol 

momentinin dəyəri (36) tənliyindən tapılmışdır. Bu şəkildə μ və  

benzol və alkanlar tapıldı. Cədvəl 5 bu mayelərin molekullarının 

relaksasiya vaxtı və dipol anlarının dəyərləri üçün təklif olunan 

metoddan istifadə edərək hesablamaların nəticələrini göstərir. 

Hesablamalar bu mayelərin
7
 dielektrik xüsusiyyətlərinin 

mikrodalğalı ölçmələrinin ədəbiyyat məlumatlarından istifadə 

etməklə aparılmışdır. 
7 Ахадов Я.Ю.  Диэлектрические  параметры  чистых  жидкостей. М.,  Изд.    

  МАИ. 2000, 854 с.     
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Cədvəl 5 

      Relaksasiya vaxtları  və dipol momentləri μ benzol və     

alkan molekullarının 1, 2 dielektrik itkilərinin ölçü 

məlumatlarından alınan  məlumatlar  iki tezlik 1, 2 və 25
0
С 

temperaturda. 

 
№ Maye 1, 

Hhz 

2, 

Hhz 

1 2 , 

1012 s 

 , D 

1 Benzol 24 70 0.0025 0.0059 1.20 0.1 

2 Heksan 10 35 0.00058 0.00152 2.80 0.064 

3 Heptan 10 35 0.00077 0.00163 3.97 0.066 

4 Oktan 10 35 0.00092 0.00156 5.13 0.068 

5 Nonan 10 35 0.00102 0.00139 6.39 0.068 

6 Dekan 10 35 0.00106 0.00121 7.56 0.068 

 

         Alkanlar üçün molekullarının dipol momentlərinin dəyərləri 

0,065D arasında qalır.  

       Nəzərə alınan hesablama metodu, polyar maddələrin molekulyar 

relaksasiya müddətini qeyri-polyar olmayan həlledicilərdə 

qarışdırılmış məhlulların dielektrik xüsusiyyətlərini ölçmə 

nəticələrindən qiymətləndirmək üçün də istifadə edilmişdir. 

         Polyar komponentin binar məhlullarda az miqdarının ölçülməsi 

üçün ekspress metod hazırlanmışdır. Polyar maddələrin binar 

məhlullarının elektromaqnit dalğasının qeyri-polyar həlledicilərdə 

əks olunmasının xüsusiyyətləri öyrənilərkən məlum oldu ki, 

polyar komponentin miqdarı az olan məhlullarda əks olunan siqnalın 

artımla salınan və sönən asılılığı təbəqədə qalınlıq iki zahiri fərqli 

bölgəyə ayrılır. 

         Bunlardan birincisində, maye qatının artan qalınlıqlarında olan 

normal, təbəqə qalınlığının artması ilə bu asılılığın maksimum 

dəyərləri böyüklükdə azalır və onlarla bərabər sinxron olaraq eyni 

asılılıq böyüklükdə üst-üstə düşənə qədər artır. İkinci bölgədə, 

anomal olaraq təyin edilmiş və maddə qatının kiçik qalınlıqlarında  
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olan, həll qatının qalınlığının artması ilə, bu asılılığın maksimum və 

minimum dəyərləri paralel olaraq azalır. Bu vəziyyətdə, belə bir  

asılılığın anomal mühiti məhlulun polyar komponentinin nisbətən 

aşağı konsentrasiyalarında yaranması xarakterikdir, yəni maddədəki 

dalğanın nisbətən kiçik bir sönməsidir. İçərisində polyar 

komponentin az konsentrasiyası olan məhlullarını araşdırarkən 

normal və anomal mühitlər arasındakı ara hissənin məhluldakı polyar 

maddəsinin konsentrasiyasının azalması ilə absis oxu boyunca 

dəyişdiyi aşkar edilmişdir. Hər hansı bir seçilmiş ikili həll üçün 

məhlulun polyar komponentinin həcm konsentrasiyası və bu iki 

mühitin sərhəddinə uyğun qatının ölçülmüş qalınlığının məhsulunun 

sabit qaldığı ortaya çıxmışdır. Sonuncu vəziyyət, məhlullarda kiçik 

polyar maddələrin konsentrasiyasını izləmək üçün kifayət qədər sadə 

bir metod inkişaf etdirməyə imkan vermişdir.  

         Bu metod neft və kimya sənayesində istifadə olunan ən vacib 

parametrlərdən biri olan neft və neft məhsullarında az nəmlik (polyar 

maddə) təyin edilərkən tələbə çevrildi.  

 

İŞİN ƏSAS NƏTİCƏLƏRİ 

 

   1.  İlk dəfə olaraq, müstəvi işıqlandırılmış uducu altlıq üzərinə 

elektromaqnit şüalanmasının bucaq altında düşməsi zamanı 

tam udulması şərti təyin olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 

PP dalğalarının belə sistemə düşməsindən fərqli olaraq, EP 

dalğalarda tam udulma nəinki, işıqlandırılma bucağında, 

həmçinin şəffaf mühitlər üçün Brüster bucağına analoqolan 

bucaqda da mümkündür. Düşən şüalanmanın lazımi 

polyarlaşmış tərkibə ayrılma şərti aşkar edilmişdir. 

    2. İlk dəfə olaraq, ideal metal altlıq üzərinə çəkilmiş müstəvi 

uducu təbəqəsindən elektromaqnit şüalanmasının əks olunması 

xarakterlərinin analizi aparılmışdır. Aparılmış analiz, bu 

asılılıqlarda təbəqənin qalınlığının artması ilə dəyişmə 

xarakterinin ekstremal qiymətləri ilə fərqlənən normal və 

anomal sahələrin mövcudluğunu, həmçinin maqnetikdə onların 

minimumlarının 1/2 λ dalğa uzunluğu qədər təbəqənin 

qalınlığının qiymətinə yaxın yerləşməsini təyin etməyə imkan 
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verir. Metal – maqnetik müstəvi sistemində elektromaqnit 

şüalanmasının tam udulmasının  tezlik zolağı və udulma şərti 

tapılmışdır. Onların maqnit xassələrinin seçilmiş qiymətlə-

rindən və  maqnetik təbəqəsinin qalınlığından asılılıqları tədqiq 

edilmişdir.  

    3. İlk dəfə olaraq, elektromaqnit şüalanmasının metalmaqnetik 

müstəvi sisteminə bucaq altında düşməsi zamanı tam 

udulmasının şərtləri təyin edilmişdir. Paralel polyarlaşmış (PP) 

və eninə polyarlaşmış (EP) dalğaların belə sistemə düşməsi 

fərqi müəyyən edilmişdir, bu da, onun vasitəsilə düşən 

şüalanmanın lazımi polyarlaşmış tərkibini ayırmağa icazə verir.  

    4. İlk dəfə olaraq, yarımsonsuz uducu olmayan dielektrik 

təbəqəsinə çəkilmiş müstəvi uducu maqnetik təbəqəsindən 

elektromaqnit şüalanmasının əksetməsi xarakteristikaları analiz 

edilmişdir. Aparılmış analiz, bu asılılıqlarda təbəqənin 

qalınlığının artması ilə dəyişmə xarakterinin ekstremal 

qiymətləri ilə fərqlənən normal və anomal sahələrin 

mövcudluğunu, həmçinin maqnetikdə onların minimumlarının 

1/2λ dalğa uzunluğu qədər təbəqənin qalınlığının qiymətinə 

yaxın yerləşməsini təyin etməyə imkan verir. Maqnetik – 

dielektrik müstəvi sistemində elektromaqnit şüalanmasının tam 

udulmasının tezlik zolağı və udulma şərti tapılmışdır. Onların 

altlığın dielektrik nüfuzuğunun seçilmiş qiymətlərindən, 

maqnit xassələrinin və maqnit örtük təbəqəsinin qalınlığından 

asılılıqları tədqiq edilmişdir.  

    5. İlk dəfə olaraq, uducu maqnetik - dielektrik ikitəbəqəli 

sisteminə elektromaqnit şüalanmasının bucaq altında düşməsi 

zamanı tam udulması şərti təyin edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, PP dalğalarının belə sistemə düşməsindən fərqli 

olaraq, EP dalğalarda tam udulma nəinki, işıqlandırılma 

bucağında, həmçinin şəffaf mühitlər üçün Brüster bucağına 

analoq olan bucaqda da mümkündür. Düşən şüalanmanın 

lazımi polyarlaşmış tərkibə ayrılma şərti aşkar edilmişdir. 

    6. İlk dəfə olaraq, elektromaqnit şüalanmasının müntəzəm  olaraq 

dəyişən uducu dielektrik və ya maqnetik və uducu olmayan 

dielektrik təbəqəsindan ibarət sistemdən tam keçməsi şərtini 
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təsvir edən analitik ifadələr işlənib hazırlanmışdır. Belə 

sistemdən keçən şüalanmanın tam sönməsini təmin edən ikili 

təbəqələrin optimal sayı (bilay) tapılmışdır.  

    7. İlk dəfə olaraq, sərbəst və TE tip dalğa ötürücü qurğuda, 

dalğanın əksetmə əmsalının maye, uducu dielektrik və 

maqnetik təbəqəsinin qalınlığından asılılığının tədqiqi 

aparılmışdır. Bu asılılıqların ekstremumlarının qiymətləri, və 

vəziyyətləri və tədqiq olunan maddələrin dielektrik və maqnit 

xassələrinin qiymətləri arasındakı funksional əlaqələr təyin 

edilmişdir. Bu əlaqələr onlar əsasında, həmçinin örtük 

maddəsində elektromaqnit şüalanmasının tam udulması 

effektindən istifadə etməklə, tangens itki bucağı  tgδ<0.8 olan 

mayelərin və məhulların dielektrik və maqnit xassələrini 

ölçməyə icazə verən, analoqu olmayan dəqiq mikrodalğa 

üsulunu işləyib hazırlamağa icazə verdilər.   

    8.  İlk dəfə olaraq, maddələrin dielektrik və maqnit parametrlərinin 

ölçülməsi üçün, tam mikrodalğalı üsullar qrupunun işlənib 

hazırlanması üçün informasiya təminatı təsvir edilmişdir. 

təminat maddənin axtarılan parametrlərini, onun tangens itki 

bucağının geniş intervalda dəyişməsinin aşkarlanmasını 

asanlaşdıran, kompüter proqramları yığımından ibarətdir.  

    9.  İlk dəfə olaraq, metal və uducu olmayan dielektrik altlıq üzə-

rinə çəkilmiş uducu maqnetik təbəqəsində dalğaların tam 

udulması şərtini və tezlik zolağını və işıqlandırılmış uducu 

altlığa, metal və uducu olmayan dielektrik altlıq üzərinə 

çəkilmiş, uducu dielektrik və maqnetik təbəqələrinə dalğaların 

bucaq altında düşməsi zamanı, tam sönməsi şərtini təsvir edən 

tənliklər sistemi alınmışdır. 

    10.İlk dəfə olaraq, uducu və uducu olmayan altlıqlar üçün  

işıqlanma şərtinin və tezlik zolağının hesablanmış tənlikləri 

alınmışdır, həmçinin, onların altlığın və örtüyün xassələrindən 

və qalınlıqlarından asılı olaraq dəyişmələrinin analizi 

aparılmışdır.  

    11.İlk dəfə olaraq, dalğaların tam udulması şərtini ödəyən verilmiş 

tezlikdə, işıqlanan örtük təbəqələrinin qalınlığını və təbəqəli 
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sistemdə maddələrin optik parametrlərinin qiymətlərini təyin 

etməyə imkan verən  tənliklər sistemi alınmışdır. 

    12. İlk dəfə olaraq, maye və bərk maddələrin dielektrik və maqnit 

xassələrinin ölçülməsi üçün mikrodalğalı üsullar qrupu işlənib 

hazırlanmışdır.  

    13.İlk dəfə olaraq, zəif əksetdirən cismin xətti sürətinin 

nizamlanması üsulu işlənib hazırlanmışdır və məlum tezlikdə 

lokal siqnallarla zəif əksetdirən uçan obyektlərin  zondlanması 

zamanı tezlik modulyasiyasının qiymətləndirilməsi prosesi 

aparılmışdır.  

     14. Zəif polyar  mayelərin  molekullarının  dipol  momentini təyin 

etmək üçün metod hazırlanmışdır. 

     15. Qeyri  polyar    həlledicidəki  polyar   maddənin  az  miqdarda 

(0,01-1%)  təyini  üçün  ekspress  metod  təklif  edilmişdir, mə-

sələn, neft məhsullarındakı su. 
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