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«Fənn proqramları» toplusuna «Fizika – 050503» ixtisasının 

bakalavriat təhsil pilləsi üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Na-
zirliyinin 913 №-li, 22 yanvar 2014-cü il tarixli əmri ilə təsdiq 
olunmuş «Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı: Bakalavriat səviy-
yəsinin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə təhsil proqramı» əsasında 
tərtib olunmuş və Bakı Dövlət Universiteti rektorunun 10 sen-
tyabr 2014-cü il tarixində təsdiq etdiyi «Tədris planı»na daxil 
olan 26-sı əsas və 24-ü seçmə olmaqla bütün fənlərin (cəmi 50 
adda fənn) mövcud qaydaların tələblərinə uyğun şəkildə qrif ve-
rilmiş baza proqramları daxil edilmişdir.  

Bu proqramların hər birinin əlyazması müvafiq fənnin Bakı 
Dövlət Universitetində tədrisini həyata keçirən kafedranın uyğun 
elm sahəsində yüksək nəzəri və praktiki biliklərə, eləcə də tədris 
vəsaitlərinin hazırlanmasında böyük təcrübə və səriştəyə malik 
olan professor-müəllimləri tərəfindən hazırlanmışdır. Hazırlanmış 
əlyazmalar kafedrada, həmin kafedranın aid olduğu fakültənin və 
Fizika fakültəsinin Tədris-Metodiki və Elmi Şuralarında ətraflı 
müzakirə edildikdən, mütəxəssis rəyçilər tərəfindən diqqətlə araş-
dırılıb məqbul sayıldıqdan sonra müvafiq qrif almaq üçün təqdim 
olunmuşdur.  

Topludakı «Əsas fənlər»in proqramlarına Azərbaycan Res-
publikası Təhsil Nazirinin F-605 №-li, 06 sentyabr 2018-ci il ta-
rixli, «Seçmə fənlər»in proqramlarına isə Bakı Dövlət Universiteti 
rektorunun R-121 №-li, 26 dekabr 2017-ci il tarixli əmrləri ilə qrif 
verilmişdir.  

Topluya daxil olan fənn proqramlarından Azərbaycan Res-
publikasındakı digər ali məktəblərdə istifadə edilməsinə məhdu-
diyyət qoyulmur. 
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I. İXTISASIN PEŞƏ HAZIRLIĞI FƏNLƏRİ 
 

MEXANİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. Ümumi fizika kursunun bir böl-
məsi olan «Mexanika» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə 
bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd 
onlara mexanikanın kinematika, dinamika və statika bölmələrinə 
dair mövzuları orta məktəbdəkindən daha yüksək səviyyədə tədris 
etməklə uyğun fiziki hadisələrin mahiyyətinin, baş vermə mexa-
nizmini və mahiyyətini dərindən dərk etmək, riyazi təsvirini ba-
carmaq üçün biliklər vermək, eləcə də öyrəndiyi fiziki qanunların 
həyatda tətbiqlərinə maraq və vərdişlər aşılamaqdan ibarətdir. 

Fənnin tədris planındakı yeri. «Mexanika» fənni «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B01) daxildir. 

Fənnin tədris üsulları. Mühazirə, laboratoriya işləri (prakti-
kum dərsləri), məşğələ, sərbəst işlər, kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Giriş. Mexanika fənninin qarşısında qoyulan əsas məsələ-

lər. Mexaniki hərəkət. Fəza və zaman, onların xassələri. Koordi-
nat sistemləri. Hesablama sistemləri.  

2. Maddi nöqtənin kinematikası. Hərəkətin təsnifatı. Sər-
bəstlik dərəcəsi. Birölçülü, ikiölçülü və üçölçülü hərəkətlər. Mad-
di nöqtənin kinematikası. Radius-vektor, yerdəyişmə, sürət və 
təcil, onların vektor və koordinat formaları. Düzxətli dəyişən sür-
ətli hərəkət. Orta və ani sürət. Əyrixətli hərəkət. Tangensial və 
normal təcillər. Bucaq yerdəyişməsi, bucaq sürəti və bucaq təcili. 
Xətti kəmiyyətlərlə bucaq kəmiyyətləri arasındakı əlaqə.  

3. Dinamika. Nyutonun birinci qanunu. İnersial hesablama 
sistemi. Qaliley çevirmələri, onların invariantları. Sürətlərin klas-
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sik toplanma qaydası. Nyutonun II qanunu. Kütlə. Qüvvə. Hərə-
kət tənliyi və onun tətbiqləri. Nyutonun III qanunu. İmpuls (hərə-
kət miqdarı) və onun saxlanma qanunu. Maddi nöqtələr sistemi. 
Kütlə mərkəzi. Kütlə mərkəzi sistemi. İmpulsun saxlanma qanu-
nunun tətbiqi. Reaktiv hərəkət. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti. 
Meşerski tənliyi. Siolkovski düsturu.  

4. Mexaniki qüvvələr. Fundamental qüvvələr. Sürtünmə 
qüvvəsi. Sükunət sürtünmə qüvvəsi, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi, 
diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi. Elastiki qüvvə. Huk qanunu. Cazi-
bə qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Cazibə sabiti və onun 
təyini üsulları. Qravitasiya kütləsi. Ətalət və qravitasiya kütlələri 
arasındakı əlaqə. Ağırlıq qüvvəsi təcili. Sərbəstdüşmə. 

Kepler qanunları və ümumdünya cazibə qanunu. Cazibə sa-
həsində hərəkət. Cazibə sahəsində hərəkət edən cismin tam ener-
jisi. Məhdud və qeyri-məhdud hərəkətlər. Qapalı və açıq trayek-
toriya üzrə hərəkət. Planetlərin hərəkəti. İki cisim məsələsi. Cazi-
bə sahəsinin qeyri-bircinsliyi. Qabarma və çəkilmələr. 

5. İş, güc və enerji. İş, güc və onların vahidləri. Sabit qüv-
vənin gördüyü iş. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş. Konservativ və 
qeyri-konservativ qüvvələr. Elastiki qüvvənin gördüyü iş. Sürtün-
mə qüvvəsinin işi. Potensial sahədə görülən iş. Enerji. Kinetik və 
potensial enerji. Potensial enerji ilə qüvvə arasında əlaqə. Tam 
mexaniki enerjinin saxlanma qanunu. Enerji və impulsun saxlan-
ma qanunlarının tətbiqləri. Kürələrin qeyri-elastik və elastik toq-
quşmaları. Kütlə mərkəzi sistemi. Yerin cazibə sahəsində görülən 
iş. Kosmik sürətlər. 

6. Qeyri-ətalət hesablama sistemlərində hərəkət. Qeyri-
ətalət (inersial) hesablama sistemləri. Düzxətli hərəkət edən qeyri-
inersial hesablama sistemləri. Ətalət qüvvəsi. Çəkisizlik və ağır-
laşma. Fırlanan hesablama sistemləri. Mərkəzdən qaçma ətalət 
qüvvəsi. Ağırlıq qüvvəsinin məhəllin coğrafi enliyindən asılılığı. 
Fırlanan sistemə nəzərən hərəkətdə olan cismə təsir edən qüv-
vələr. Koriolis qüvvələri. Yer səthində hərəkət. Füko rəqqası. Ek-
vivalentlik prinsipi. Qeyri-ətalət hesablama sistemlərində saxlan-
ma qanunları.  
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7. Fırlanma hərəkətinin dinamikası. Bərk cismin irəliləmə 
və fırlanma hərəkətləri. Bərk cismin tərpənməz ox ətrafında 
fırlanma hərəkəti. Qüvvə momenti. Nöqtəyə və oxa nəzərən qüv-
və momenti. Cüt qüvvələr və onun momenti. Oxa nəzərən ətalət 
momenti. Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tən-
liyi. Bəzi cismlərin ətalət momentinin hesablanması. Hüygens-
Şteyner teoremi. Ətalət momenti və ətalət ellipsoidi. Fırlanan 
cismin kinetik enerjisi. İmpuls (hərəkət miqdarı) momenti və 
onun saxlanma qanunu. Sərbəst oxlar, baş ətalət oxları. Giroskop. 
Giroskopik effekt. Giroskopik qüvvə. Giroskopun presessiyası. 

8. Maye və qazların mexanikası. Mayelərdə təzyiq. Süku-
nətdə olan maye daxilində təzyiqin paylanması. Paskal qanunu. 
Arximed qanunu, onun fiziki izahı. Maye və qazların hərəkəti. 
Axın xətti və axın borusu. Axının kəsilməzlik qanunmu. Bernulli 
tənliyi. Real mayenin hərəkəti. Puazeyl düsturu və Puazeyl 
qanunu. Maye və qaz daxilində cisimlərin hərəkəti. Alın müqa-
vimət qüvvəsi və qaldırıcı qüvvə. Maqnus effekti.  

9. Rəqslər və dalğalar. Rəqsi hərəkət. Harmonik rəqsi hə-
rəkət. Riyazi və fiziki rəqqaslar. Harmonik rəqsin sürəti, təcili və 
enerjisi. Sərbəst rəqslər. Bir düz xətt üzrə baş verən harmonik 
rəqslərin toplanması. Döyünmə. Qarşılıqlı perpendikulyar istiqa-
mətlərdə baş verən harmonik rəqslərin toplanması. Sönən rəqslər. 
Sönmə dekrementi. Məcburi rəqslər. Parametrik rezonans. Ampli-
tud və faza rezonans əyriləri. Keyfiyyət əmsalı. Avtorəqslər. Əla-
qəli rəqslər. Mürəkkəb rəqslərin harmonik toplananlara ayrılması. 

Elastik mühitdə rəqslərin yayılması. Dalğalar. Qaçan dalğada 
yerdəyişmə və deformasiyanın yayılma sürəti. Dalğa tənliyi. Dal-
ğanın enerjisi. Enerji seli sıxlığı vektoru. Dalğaların interferen-
siyası. Koherentlik. Durğun dalğalar. Durğun dalğalarda enerji 
çevrilməsi. 

Səs dalğaları. Ultrasəs. Dopler effekti. 
10. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin əsasları. Nisbilik nəzə-

riyyəsinin təcrübi əsasları. Lorens çevirmələri və onlardan alınan 
nəticələr. Hərəkət edən cismin uzunluğunun qısalması. Hərəkət 
edən saatın yavaşıması. Sürətlərin relyativistik toplanma qaydası. 
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Relyativist kütlə, impuls və enerji. 
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MOLEKULYAR FİZİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd «Molekulyar fizika» fənninin 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onları qaz, maye və bərk halda olan 
maddələrin fiziki xassələrini və onlarda baş verən molekulyar 
prosesləri molekulyar quruluş əsasında izah edən fundamental 
biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin tədris planındakı yeri «Molekulyar fizika» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris pla-
nı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B02) daxil-
dir. 

Fənnin tədrisi üsulları: Mühazirə, məşğələ, laboratoriya 
işləri (praktikum dərsləri), kurs işi, sərbəst işlər, kollokviumlar 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Maddələrin molekulyar quruluşu. Molekulyar fizikanın 

predmeti. Maddələrin molekulyar quruluşunu təsdiq edən təcrübi 
faktlar. Molekul və atom. Çox sayda hissəciklərdən ibarət sistem-
ləri öyrənmək üsulları-statistik və termodinamik üsullar. Molekul-
yar-kinetik nəzəriyyənin (MKN) əsas müddəaları. Atom və mole-
kulların ölçüləri və kütləsi. Molekullararası qarşılıqlı təsirin xüsu-
siyyətləri. Maddənin aqreqat halları. Qazlarda, mayelərdə və bərk 
cisimlərdə atom və molekulların istilik hərəkətinin xarakteri. 

2. İdeal qazın molekulyar-kinetik nəzəriyyəsi. İdeal qaz 
modeli. Molekulyar-kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi və ondan 
alınan nəticələr. Mikroskopik və makroskopik kəmiyyətlər. İdeal 
qazın təzyiqi. Mütləq temperatur. Kelvin, Selsi Reomer, Faran-
heyt temperatur şkalaları və onların arasındakı əlaqə. Maddə miq-
darı. Bolsman sabiti. Universal qaz sabiti. İdeal qazın hal tənliyi. 
İdeal qaz qanunları. Avoqadro ədədi. Avoqadro qanunu. Parsial 
təzyiq. Dalton qanunu. İdeal qaz üçün izotermik sıxılma, izobar 
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genişlənmə və təzyiqin termik əmsallarının təyini. 
3. Molekulyar hərəkətin kinematik təsviri. Molekulların 

istilik hərəkətinin əsas xarakteristikaları. Toqquşma və ya səpil-
mə. Effektiv kəsik, effektiv diametr və effektiv radius. Molekulla-
rın toqquşmalarının orta sayı. Bir molekulun və vahid həcmdə 
olan molekulların vahid zamandakı toqquşmalarının orta sayı. 
Molekulların sərbəst yolunun orta uzunluğu və orta qaçış müd-
dəti. Sərbəst yolun orta uzunluğunun təcrübi yolla təyini. Born 
təcrübəsi. 

4. Broun hərəkəti. Broun təcrübəsi. Broun hərəkətinin mo-
lekulyar kinetik təsəvvürlər əsasında izahı. Fluktuasiya. Broun 
hərəkətinin nəzəriyyəsi. Eynşteyn-Smoluxovski tənliyi. Fırlanma 
Broun hərəkəti.  

5. İdeal qaz xarici potensial sahədə. Yer atmosferi. Atmos-
fer təzyiqinin hündürlüyə görə paylanması. Barometrik düstur. 
Atmosferi təşkil edən hava molekullarının konsentrasiyasının 
hündürlüyə görə paylanması. Bolsman paylanması. Bolsman pay-
lanmasının təcrübi təsdiqi. Perren təcrübəsi. Bolsman sabitinin 
təcrübi yolla təyini.  

6. Molekulların sürətlərə görə paylanması. Maksvell pay-
lanması. Hissəciklərin sayına və zamana görə orta qiymətin he-
sablanması. Təsadüfi hadisələr və kəmiyyətlər. Ehtimal anlayışı. 
Ehtimal sıxlığı. Asılı olmayan hadisələrin ehtimal sıxlığı. Kəmiy-
yətlərin orta qiymətinin ehtimal sıxlığına görə təyini. Molekul-
ların sürətlərə görə paylanması. Paylanma funksiyası və onun 
təhlili. Sürətlərin komponentlərə görə paylanması. Molekulların 
sürətlərin qiymətlərinə görə paylanması. Maksvell paylanması. 
Maksvell paylanmasına görə ən ehtimallı, orta və orta kvadratik 
sürətlərin hesablanması. Nisbi sürətlərlə ifadə olunan Maksvell 
paylanması. Maksvell-Bolsman paylanması. Molekulların sürəti-
nin təcrübi yolla təyini. Ştern təcrübəsi. Maksvell paylanmasının 
təcrübi yoxlanması. Lammert-Eldric təcrübəsi.  

7. Termodinamikaya giriş. Termodinamikada sistem anla-
yışı. Açıq sistem, qapalı sistem və təcrid olunmuş sistem. Proses. 
Tarazlı və qeyri-tarazlı proseslər. Relaksasiya və relaksasiya 
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müddəti. Termodinamikanın əsas anlayışları. Termodinamik kə-
miyyətlər. Termodinamik hal funksiyaları. Temperatur və termo-
dinamik tarazlıq. Termodinamikanın sıfırıncı qanunu. Termodina-
mikada iş. Daxili enerji. İstilik miqdarı. 

8. Termodinamikanın birinci qanunu. Termodinamikanın 
birinci qanunu. Termodinamikanın birinci qanununun müxtəlif 
proseslərə tətbiqi. Birinci növ daimi mühərrik. Adiabatik proses. 
Puasson tənliyi. Politrop proses. Politrop tənliyindən xüsusi 
halların alınması. İdeal qazın müxtəlif proseslərdə gördüyü iş. 
Termodinamik funksiyalar. Gibbs enerjisi, Helimhols enerjisi, 
entalpiya, entropiya, kimyəvi potensial. 

9. İstilik tutumu. İstilik tutumu. Xüsusi və molyar istilik 
tutumları. Sabit təzyiqdə və sabit həcmdə istilik tutumları. İdeal 
qazın daxili enerjisi və istilik tutumu. Mayer düsturu. Sərbəstlik 
dərəcəsi və sərbəstlik dərəcələrinin sayı. Müxtəlif atomlu mole-
kullar üçün sərbəstlik dərəcələrinin sayının təyini. Enerjinin sər-
bəstlik dərəcələrinə görə bərabər paylanması qanunu. İstilik tutu-
mu ilə sərbəstlik dərəcələrinin sayı arasında əlaqə. İki və çox-
atomlu qazların istilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi. Klassik nə-
zəriyyənin çətinlikləri. Qazların istilik tutumunun temperaturdan 
asılılığı. İstilik tutumunun kvant nəzəriyyəsi haqqında məlumat. 

10. Termodinamikanın ikinci və üçüncü qanunu. Dairəvi 
proses. İstilik mühərrikləri və onların faydalı iş əmsalı (FİƏ). 
İkinci növ daimi mühərrik. Termodinamikanın ikinci qanunu və 
onun ifadə olunma formaları. Dönən və dönməyən proseslər. 
İdeal Karno maşını. Karno dairəvi prosesi və onun FİƏ. Karno 
teoremləri və onların isbatı. Gətirilmiş istilik. Dairəvi proseslər 
üçün Klauzius bərabərsizliyi. Entropiya. Entropiyanın xassələri. 
Dönən və dönməyən proseslər üçün entropiyanın dəyişməsi. En-
tropiyanın artması qanunu. Termodinamikanın ikinci qanunun 
statistik mənası. Sistemin makro- və mikrohalları. Makrohalın 
ehtimalı və onun hesablanması. Entropiya və termodinamik ehti-
mal. Bolsman düsturu. Termodinamikanın üçüncü qanunu. Nernst 
teoremi. Termodinamikanın üçüncü qanundan alınan nəticələr. 

11. Real qazlar. Real qazın hal tənliyi. Molekullararası 
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qarşılıqlı təsir qüvvələri. İnduksion, orientasion və dispersion qar-
şılıqlı təsirlər. Molekullararası qarşılıqlı təsir enerjisi. Lennard-
Cons potensialı. İdeal qaz qanunlarından kənara çıxmalar. Real 
qazlar. Van-der-Vaals tənliyi. Van-der-Vaals izotermləri. Təcrübi 
izotermlər. Metastabil hallar. Böhran nöqtəsi. Böhran kəmiyyət-
lərinin hesablanması. Van-der-Vaals tənliyindən kənara çıxmalar. 
Real qazlar üçün başqa hal tənlikləri (Klauzius, Bertlo, Ditric hal 
tənlikləri). Maksvel qaydası. Gətirilmiş hal tənliyi. Uyğun hallar 
teoremi. Real qazın daxili enerjisi. İdeal və real qazın adiabatik 
olaraq boşluğa genişlənməsi. Coul-Tomson təcrübəsi. Coul-Tom-
son effekti. Qazların mayeləşməsi. Lindenin soyuducu maşını.  

12. Mayelər. Mayelərdə səth hadisələri. Mayelərin xassə-
ləri. Mayelərdə səthi gərilmə hadisəsi. Səthi gərilmə qüvvəsi. 
Səthi gərilmə əmsalı. Səthi gərilmə əmsalının təcrübi yolla təyini. 
Maye və ikinci mühitin sərhədində tarazlıq şərti. Kənar bucaq. 
Mayenin əyri səthi altındakı əlavə təzyiq. Laplas düsturu. Kapil-
lyar hadisələr. İslatma. Jüren düsturu. Mayelərin buxarlanması və 
qaynaması. Mayenin əyri səthi üzərində doymuş buxarın təzyiqi. 
İfrat doymuş buxarın alınması şərti. Klapeyron-Klauzius tənliyi. 
Mayelərin istilik tutumu. 

13. Köçürmə hadisələri. Qazlarda köçürmə hadisələri. Dif-
fuziya hadisəsi. Fik qanunu. Diffuziya əmsalı. Qazlarda diffuziya 
əmsalının molekulyar-kinetik nəzəriyyəyə görə hesablanması və 
təcrübi yolla təyini. Öz-özünə diffuziya, qeyri-stasionar diffuziya, 
termik diffuziya. İstilik keçirmə hadisəsi. Furye qanunu. İstilik 
keçirmə əmsalı. Qazlarda istilik keçirmə əmsalının molekulyar-
kinetik nəzəriyyəyə görə hesablanması və təcrübi yolla təyini. 
Qazlarda stasionar və qeyri-stasionar istilik keçirmə. Daxili sür-
tünmə hadisəsi. Nyuton düsturu. Daxili sürtünmə əmsalı-özlülük. 
Qazlarda daxili sürtünmə əmsalının molekulyar-kinetik nəzəriy-
yəyə görə hesablanması və təcrübi yolla təyini. Qazlarda köçürmə 
əmsalları arasında əlaqə. Mayelərdə və bərk cisimlərdə köçürmə 
hadisələri.  

14. Məhlullar. Məhlul anlayışı. Komponent və faza. Məhlu-
lun konsentrasiyası. Maye məhlullar. Məhlul üzərindəki doymuş 
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buxar təzyiqi. Raul qanunu. Henri qanunu. Osmos hadisəsi. 
Osmotik təzyiq. Vant Hoff qanunu.  

15. Bərk cisimlər. Bərk cisim anlayışı. Kristal və amorf 
cisimlər. Simmetriya elementləri. Fəza qəfəsi. Kristallarda qar-
şılıqlı təsir qüvvələrinin xarakteri. Kristallarda defektlər. Dislo-
kasiyalar. Bərk cisimlərinin istilik xassələri. Bərk cismin istilik 
tutumu. Dülonq və Pti qanunu. Coul və Koop qanunu. Bərk cis-
min istilik tutumunun kvant nəzəriyyəsi: Eynşteyn və Debay 
nəzəriyyələri. Bərk cisimlərin əriməsi və bərkiməsi. Klapeyron-
Klauzius tənliyinin əriməyə tətbiqi. Aqreqat halları arasındakı 
tarazlıq əyriləri. Üçlük nöqtə. I və II növ faza keçidləri. Maye 
heliumun xassələri. Ərintilər, bərk məhlullar. Hal diaqramları. 
Polimerlər haqqında məlumat. Maye kristallar və onların tətbiqi.  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu, II cild, (Molekulyar fizika), 
Bakı: Çaşıoğlu, 2008, 432 s. 

2. Əhmədov F.A. Ümumi fizika (Mexanika, molekulyar fizika), Bakı: 
«Bakı Universiteti»nəşriyyatı, 2006, 350 s. 

 
Əlavə ədəbiyyat 

1. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. М.: Наука, 
1976, 490 c. 

2. Raymond A. Serway, John W. Jewett. Physics for Scientists and 
Engineers, Thomson Brooks/Cole 2004;1296 p. 

3. Джанколи Д. Физика. Том 1. М.: Мир, 1989, 659 с. 
4. Əsgərov B. «Termodinamika və statistik fizika», Bakı: «Bakı Uni-

versiteti» nəşriyyatı, 2005, 460s. 
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.2. Термодинамика и 

молекулярная физика. М.: Наука, 1990, 591с. 
6. Mahmudov A.U., Əliyev E.Z., Abbasova G.C. Fizika praktikumu 

(molekulyar fizika), Bakı: «Bakı Universiteti»nəşriyyatı, 2008, 200s. 
7. Abdullayev M.A. «Fizika məsələləri» (molekulyar fizika), Bakı: 

2006, 180s. 
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ELEKTRİK VƏ MAQNETİZM 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Elektrik və maqnetizm» fən-
ninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil 
alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları elektrik və maqnetizmin 
əsas müddəalarına, ümumi fizikanın həmin bölməsinə dair qanun-
ların təcrübi əsaslandırılmasına, eləcə də onların riyazi təsvir üsul-
larının şərhinə dair lazım olan fundamental biliklərə yiyələndir-
məkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Elektrik və maqnetizm» 
fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B03) da-
xildir. 

Fənnin tədrisi üsulu. Mühazirə, məşğələ, laboratoriya (prak-
tikum) dərsləri, sərbəst işlər, kollokviumlar, kurs işi. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Elektrik yükləri və elektrik sahəsi. Elektrik yükləri, 

elektriklənmə, elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri. Kulon qanunu. 
Mütləq elektrostatik və Beynəlxalq vahidlər sistemi. Elektrik 
yüklərinin saxlanması qanunu. Elektrostatik sahə anlayışı, elektrik 
sahəsinin intensivliyi. Superpozisiya prinsipi. Elektrik sahəsinin 
induksiya vektoru və induksiya seli. Qauss teoremi və onun sadə 
elektrostatik sahələrin hesablanmasına tətbiqi. Bərabər (müntə-
zəm) yüklənmiş keçirici müstəvinin, naqilin, kürənin və silindrin 
elektrik sahəsinin intensivliyi. Diferensial şəkildə Qauss teoremi – 
Puasson tənliyi.  

2. Elektrostatik sahədə görülən iş və potensial. Sahənin 
potensialı. Nöqtəvi yükün, bərabər (müntəzəm) yüklənmiş keçi-
rici müstəvinin, kürənin və silindrin elektrik sahələrinin poten-
sialı. Elektrostatik sahənin potensialı ilə intensivliyi arasında 
əlaqə. Elektrostatik sahənin əsas məsələsi – Laplas tənliyi. 
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3. Elektrik dipolu. Elektrik dipolu haqqında anlayış. Dipo-
lun elektrik momenti. Dipol bircins və qeyri-bircins xarici elektrik 
sahələrində. 

4. Naqillər elektrostatik sahədə. Yüklənmiş naqilin elektrik 
sahəsi. Elektrik yüklərinin naqildə paylanması. Elektrik tutumu. 
Kondensator. Kondensatorların növləri. Müxtəlif kondensatorla-
rın tutumları. Kondensatorların öz aralarında birləşdirilməsi. Yük-
lənmiş kondensatorun enerjisi. Elektrostatik sahənin enerjisi və 
enerji sıxlığı. 

5. Dielektriklər elektrostatik sahədə. Dielektriklərin pol-
yarlaşması. Polyarlaşma və induksiya yükləri. Polyarlaşma vek-
toru. Polyarlaşmanın elektron nəzəriyyəsi. Dielektriklərdə elektrik 
sahəsi. Elektrik induksiya vektoru. Dielektrik nüfuzluğu və qav-
rayıcılığı. Polyar və qeyri-polyar dielektriklərin dielektrik nüfuz-
luğu. Klauzius-Mosotti tənliyi. Seqnetoelektriklər. Pyezoelektrik 
və tərs pyezoelektrik effektlər.  

6. Sabit elektrik cərəyanı. Elektrik cərəyanı – mahiyyəti, 
əsas parametrləri və təsirləri. Kəsilməzlik tənliyi. Dövrə hissəsi 
üçün Om qanunu. Elektrik keçiriciliyi və elektrik müqaviməti. 
Xüsusi müqavimət və keçiricilik. İfrat keçiricilik haqqında anla-
yış. Diferensial şəkildə Om qanunu. Sabit cərəyanın işi və gücü. 
Coul-Lens qanunu. Cərəyan mənbələri. Cərəyan mənbəyinin elek-
trik hərəkət qüvvəsi. Qapalı (tam) dövrə üçün Om qanunu. Bu-
daqlanmış elektrik dövrələri. Kirxhof qaydaları. 

7. Müxtəlif mühitlərin elektrik keçiriciliyi. Metalların 
elektrik keçiriciliyi. Metalların klassik elektron nəzəriyyəsi. Om 
və Coul-Lens qanunlarının metalların klassik elektron nəzəriy-
yəsinə əsasən izahı. Metalların elektrik müqavimətinin səbəbi. 

Yarımkeçiricilər və onların elektrik keçiriciliyi. Yarımkeçirici-
lərdə məxsusi və aşqar keçiricilik. Yarımkeçiricilərin enerji modeli. 

Mayelərin elektrik keçiriciliyi. Elektrolitik dissosiasiya. Elek-
troliz hadisəsi. Elektroliz üçün Faradey qanunları. Elektrokimyəvi 
və kimyəvi ekvivalentlər. Faradey ədədi.  

Qazların elektrik keçiriciliyi. Qazlarda elektrik boşalmaları-
nın növləri. Qazlarda qeyri-müstəqil və müstəqil elektrik boşal-
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maları. Qaz boşalması plazması haqqında anlayış. 
Vakuumda elektrik cərəyanı. Elektron emissiyası və onun 

növləri. Vakuum diodu. Vakuum diodunun volt-amper xarakteris-
tikası. Boquslavski-Lenqmür və Riçardson-Deşman düsturları.  

Kontaktlarda elektrik hadisələri. Çıxış işi. Daxili və xarici 
kontakt potensiallar fərqi. Termoelektrik hadisələri – Zeyebek ef-
fekti, Peltye effekti və Tomson effekti. 

8. Cərəyanların maqnit sahəsi və maqnit qarşılıqlı təsiri. 
Amper qanunu. Maqnit sahəsi. Maqnit sahəsinin induksiyası. Bio-
Savar-Laplas qanunu. Maqnit sahəsinin intensivliyi. Dairəvi və 
düz cərəyanın maqnit sahəsi. Maqnit sahəsinin burulğanlı xarak-
teri. Maqnit gərginliyi. Maqnit gərginliyi haqqında teorem. Sole-
noidin, toroidal sarğacın və düz naqilin maqnit sahəsinin intensiv-
liyi. Cərəyanın maqnit momenti. Amper qüvvəsinin gördüyü iş. 
Maqnit seli. Cərəyanlı kontur bircins və qeyri-bircins maqnit 
sahəsində. Hərəkətdə olan yükün maqnit sahəsi. Lorens qüvvəsi. 

9. Elektromaqnit induksiyası hadisəsi. Elektromaqnit 
induksiyası qanunu. İnduksiya elektrik hərəkət qüvvəsi və induk-
siya cərəyanı. Lens qaydası. Öz-özünə induksiya hadisəsi. İnduk-
tivlik. Solenoidin və toroidal sarğacın induktivliyi. Cərəyanın 
məxsusi enerjisi. Maqnit sahəsinin enerjisi. Maqnit sahəsi enerji-
sinin sıxlığı. Qarşılıqlı induksiya. İki cərəyanın qarşılıqlı enerjisi. 

10. Maddələrin maqnit xassələri və maddə daxilində 
maqnit sahəsi. Maqnetiklər, mühitlərin maqnitlənməsi. Maqnit-
lənmə vektoru. Maqnit nüfuzluğu və maqnit qavrayıcılığı. Maq-
netiklərin növləri. Dia-, para- və ferromaqnetizmin elementar 
nəzəriyyəsi. Maqnetiklərin daxilində maqnit sahəsinin intensiv-
liyi. Maqnit induksiyası vektoru. Molekulyar cərəyanlar. 

11. Burulğanlı elektrik sahəsi. Burulğanlı elektrik sahəsi haq-
qında anlayış. Transformator. Dəyişmə cərəyanı. Maksvell tənlikləri. 

12. Elektromaqnit rəqsləri. Rəqs konturu. Məxsusi elektro-
maqnit rəqsləri. Elektromaqnit rəqslərinin period və tezliyi. 
Tomson düsturu. Məcburi rəqslər. Dəyişən cərəyan dövrələri. Də-
yişən cərəyan dövrəsində müqavimət, tutum və induktivlik. Dəyi-
şən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu. Dəyişən cərəyan dövrə-
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sində rezonans. Dəyişən cərəyanın işi və gücü. Cərəyan şiddə-
tinin, gərginliyin amplitud və effektiv qiymətləri. 

13. Elektromaqnit dalğaları. Dalğa tənliyi. Elektromaqnit 
dalğalarının xassələri. Elektromaqnit dalğalarının enerjisi. Poyn-
tinq vektoru. Poyntinq teoremi. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. Abdullayev S.Q. Ümumi fizika kursu. Elektrik və maqnetizm. Bakı: 
«AM 965 MMC» nəşriyyatı, 2015, 384 s. 

2. Kalaşnikov S.Q. Elektrik bəhsi. Bakı: «Propolis MMC» nəşriyyatı, 
2015, 340 s. 

 
Əlavə ədəbiyyat 

1. Babayeva R.F. Ümumi fizika kursu: Elektrik və maqnetizm. Bakı: 
«Qərb Universiteti» nəşriyyatı, 2015, 266 s. 

2. Mehdiyev N.M. Fizika kursu. B.: «ADNA» nəşriyyatı, 2015, 600s. 
3. Tahirov V.İ. Ümumi fizika kursu. Elektrik və maqnit hadisələri. 

Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2000. 426 s. 
4. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики, 

«Электричество и магнетизм», 1990, М.: «Наука», 396 с. 
5. Sədrəddinov S.Ə., Ələkbərov E.Ş., Sərməsov S.N. Fizika prakti-

kumu. Elektromaqnetizmə aid laboratoriya işləri. B.: «MBM» nəş-
riyyatı, 2014, 272 s. 
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OPTİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Optika» fənninin «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə 
tədrisində məqsəd onlara işığın təbiəti, yayılması və mühitlə 
qarşılıqlı təsiri qanunları haqqında fundamental biliklər vermək, 
onların işığın dalğa (elektromaqnit) və kvant (foton) təbiətinin 
mahiyyətini mənimsəməsini təmin etməkdir. 

Fənnin tədris planındakı yeri. «Optika» fənni «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı» fənləri qrupuna (İPF-B04) daxildir. 

Fənnin tədris üsulu. Mühazirə, məşğələ və laboratoriya 
(praktikum) dərsləri, sərbəst işlər, kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Optika fənninin predmeti. Həndəsi optikanın əsas qa-

nunları. İşığın təbiətinə dair təsəvvürlərin inkişafı tarixi və mərhə-
lələri. Nyutonun və Hüygensin ideyaları. Maksvell və Lorensin 
baxışları. Plank hipotezi. İşığın zərrəcik-dalğa təbiəti. 

2. Fotometriya. Fotometrik kəmiyyətlər (işıq seli, işıq 
şiddəti, parlaqlıq, işıqlıq, işıqlanma). Fotometrik kəmiyyətlərin 
enerji və işıq vahidləri arasında əlaqə. Fotometrik kəmiyyətlərin 
ölçülmə üsulları. Subyektiv və obyektiv fotometrlər. 

3. Həndəsi optikanın əsasları. Ferma prinsipi. Yolun optik 
uzunluğu. Ferma prinsipinin riyazi ifadəsi. İşığın bircins mühitdə 
düz xətt boyunca yayılması qanununun Ferma prinsipindən çıxan 
nəticə kimi alınması. İşığın qayıtma qanunu. İşığın sınma qanunu. 
İşığın sferik səthdən sınması. Abbenin sıfır invariantı. Astiqmatik 
xəyal. Sferik səthlərin fokusları. Laqranj-Helmhols teoremi. Mər-
kəzləşmiş optik sistemlər. Linzalar. Nazik linzanın düsturu. Nazik 
linzada xəyalların qurulması. Optik sistemlərin kardinal element-
ləri. 
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4. İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğalarının 
mühitdə yayılma sürəti. Elektromaqnit dalğalarının eninəliyi. 
Elektrik və maqnit sahə vektorlarının rəqslərinin sinfazlığı və qar-
şılıqlı perpendikulyarlığı. Elektromaqnit dalğalarının enerjisi. 
Poyntinq vektoru. Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və 
qrup sürətləri. Reley düsturu. 

5. İki bircins şəffaf dielektrikin sərhədində işığın qayıt-
ması və sınması. Düşən, qayıdan və sınan elektromaqnit dalğaları 
üçün sərhəd şərtləri. Qayıtma və sınma qanunları. Frenel düstu-
rundan çıxan nəticələr. Qayıdan və sınan dalğaların faza müna-
sibətləri. Normal düşmə. Qayıdan və sınan işığın intensivlikləri. 
Tam daxili qayıtma. Tam daxili qayıtma zamanı elektromaqnit 
enerjisinin ikinci mühitə nüfuz etməsi. Tam daxili qayıtmanın 
tətbiqləri. Refroktometr. 

6. İşığın interferensiyası. Xətti optikanın superpozisiya 
prinsipi. Rəqslərin toplanması. İnterferensiya. Dalğaların interfe-
rensiyası. İnterferensiya zolağının eni. Zaman koherentliyi. İşıq 
dalğalarının qeyri monoxromatikliyinin interferensiya mənzərə-
sinə təsiri. Qismən koherentlik. Dalğa cəbhəsini bölmə yolu ilə 
koherent dəstələrin alınma üsulları (Yunq metodu, Frenel bipriz-
ması və bigüzgüsü, Biye bilinzası, Lloyd güzgüsü. Linnik meto-
du). Amplitudu bölmə yolu ilə koherent dəstələrin alınma üsulları. 
Bərabər meyllərin zolaqları (müstəvi paralel üzlü lövhədən inter-
ferensiya). Bərabər qalınlıqlar zolaqları (dəyişən qalınlıqlı lövhə-
də interferensiya). İnterferensiya mənzərəsinə işıq mənbəyinin 
ölçülərinin təsiri. Fəza koherentliyi.  

Nyuton həlqələri. Durğun işıq dalğaları. Viner təcrübəsi. 
İnterferensiyanın tətbiqləri. Optikanın şəffaflaşdırılması. İnterfe-
rensiya güzgüləri. İkişüalı interferometrlər (Jamen interferometri, 
interferensiya refraktometri, Rojdestvenski interferometri, May-
kelson interferometri). Çoxşüalı interferometrlər (Fabri-Pero in-
terferometri, Lümmer-Gerke interferometri) 

7. İşığın difraksiyası. Frenel difraksiyası. Hüygens-Frenel 
prinsipi. Frenel zonası. Yekun amplitudun hesablanması. Frenel 
zonalarının sayının deşiyin radiusundan, mənbənin, deşiyi olan 
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ekranın və müşahidə nöqtəsinin qarşılıqlı yerləşmələrindən ası-
lılığı. Dalğa optikasından həndəsi optikaya keçid. Zona lövhəsi. 
Amplitudun qrafiki toplanma metodu. Dairəvi deşikdən, dairəvi 
maneədən və qeyri-şəffaf ekranın düzxətli kənarından difraksiya. 
Puasson ləkəsi. Kornyu spiralı. Paralel şüaların difraksiyası. Fra-
unhofer difraksiyası. Bir yarıqdan Fraunhofer difraksiyası. Ampli-
tudun qrafik və analitik toplanması metodu. Düzbucaqlı və dairə-
vi deşiklərdən difraksiya. İki və daha çox yarıqdan difraksiya. 

Difraksiya qəfəsi. İntensivliyin paylanması. Difraksiya qəfəsi 
spektral cihaz kimi. Reley meyarı. Üçölçülü qəfəsdən difraksiya. 
Rentgen şüalarının difraksiyası. Vulf-Breqq düsturu. 

8. Mühitin optik anizotropluğu. Anizotrop mühitin dielek-
trik nüfuzluğu. Anizotrop mühitdə işığın yayılmasının xüsusiyyət-
ləri. İkiqat şüasınma. Adi və qeyri-adi şüalar. Birinci və ikinci növ 
optik oxlar. Biroxlu kristallarda Hüygens qurmaları. Adi və qeyri-
adi şüaların yayılma sürətləri. Dalğa səthi və normalların səthi. 

9. İşığın polyarlaşması. İşıq dalğasının eninəliyi. Xətti pol-
yarlaşmış işıq. Malyus qanunu. İki dielektrik sərhəddində qayıtma 
və sınma zamanı işığın polyarlaşması. Bryüster qanunu. Polyar-
laşdırıcı cihazlar. Nikol prizması. Dairəvi və elliptik polyarlaşmış 
işıq. Polyarlaşmış işığın interferensiyası. Kompensatorlar. 

10. İşığın dispersiyası və udulması. İşığın dispersiyası. 
Normal və anomal dispersiya. Dispersiyanın elektron nəzəriyyəsi. 
İşığın sındırma əmsalının və udma əmsalının hesablanması. Ossil-
yatorun gücü. Dispersiyanın kvant nəzəriyyəsi haqqında məlumat. 
Klassik nəzəriyyə baxımından işığın udulması. Kvant nəzəriyyəsi 
baxımından işığın udulması. Buger düsturunun çıxarılışı. Udma 
əmsalı. Udma əmsalının işığın intensivliyindən asılılığı. 

11. İşığın səpilməsi. Bulanıq mühitdə işığın səpilməsi. Re-
ley düsturu. Səpilmiş işığın polyarlaşması. 

12. Fotoelastiklik, elektrooptik və maqnitooptik effektlər. 
Fotoelastiklik. Xətti elektrooptik effekt (Pokkels effekti). Kvadratik 
elektrooptik effekt (Kerr effekti). Kerr əmsalı. Polyarlaşma müs-
təvisinin fırlanması. Optik fəallıq. Polyarlaşma müstəvisinin fırlan-
masının elementar nəzəriyyəsi. Polyarlaşma müstəvisinin maqnit 
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fırlanması. Faradey effekti. Məhlullarda Faradey effekti. 
13. İstilik şüalanması. Cisimlərin şüaudma və şüalandırma 

qabiliyyətləri. Kirxhof qanunu. Stefan-Bolsman qanunu. Vin qa-
nunu. Reley-Cins qanunu. Ultrabənövşəyi fəlakət. Plank düsturu. 
Optik pirometriya. 

14. İşığın kvant təbiəti. Plank hipotezi və işıq kvantları 
anlayışı. Eynşteynə görə Plank düsturunun çıxarılışı. Optik ke-
çidlər. Spontan və məcburi şüalanma. Fotoeffekt. Fotoeffekt qa-
nunları. Daxili fotoeffekt. Fotokeçiricilik. Ventil fotoeffekt. İşığın 
Kompton səpilməsi. 

15. Lüminessensiya. Lüminüssensiyanın yaranma mexaniz-
mi. Lüminessensiyanın təsnifatı. Sönmənin növləri. Qazlarda, 
mayelərdə və bərk cisimlərdə lüminessensiya. Lüminessensiyanın 
tətbiqləri. 

16. Qeyri-istilik işıq mənbələri. Lüminessensiya işıq mən-
bələri. Optik kvant generatorları (lazerlər). Lazerin iş prinsipi. 
Lazer şüalarının xassələri. Lazerlərin tətbiqləri. Zəif və güclü işıq 
sahələri. Qeyri-xətti optika. 
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ATOM FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Atom fizikası» fənninin «Fizi-
ka – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onları atomun quruluşu, atomdaxili 
prosesləri idarə edən qanunauyğunluqlar, Mendeleyev cədvəlinin 
nəzəri əsasları, mikroaləmin dalğa-korpuskul dualizmi, qeyri-
müəyyənlik prinsipləri və onun fəlsəfi mahiyyəti barədə ən zəruri 
biliklərə yiyələndirməkdir.  

Fənnin tədris planındakı yeri. «Atom fizikası» fənni «Fizi-
ka – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B05) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları: Mühazirə, məşğələ, laboratoriya 
işləri (praktikum dərsləri), sərbəst işlər, kurs işləri, kollokviumlar  
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Giriş. Atomun quruluşu haqqında qısa tarixi məlumat. XX 
əsrdə atomun quruluşunun öyrənilməsi, Dünyanın obyektiv qa-
nunlarının dərk edilməsində yeni bir dövr kimi.  

2. Yüklü zərrəciklərin elektrik və maqnit sahələrində 
hərəkəti. Elektronun kəşfi. Elektronun yükünün Milliken üsulu ilə 
təyini. Elektronun elektrik və maqnit sahələrində hərəkəti. 
Elektronun uzununa elektrostatik sahədə hərəkəti. İki kondensator 
üsulu ilə elektronun xüsusi yükünün təyini. Uzununa maqnit 
sahəsində fokuslama üsulu ilə elektronun xüsusi yükünün təyini. 
Yüklü zərrəciklərin fokuslandırılması və monoxromatikləndiril-
məsi. Elektronun kütləsinin sürətdən asılılığı. Elektronun qeyri-
bircins maqnit sahəsində hərəkəti. Dreyf sürəti. Maqnit güzgüləri 
və tələləri. Plazmanın maqnit sahəsində dayanıqlıgı. Ən geniş ya-
yılmış kütlə-spektroqrafları və kütlə-spektrometrlərinin iş prinsipi. 
Tsiklatronun, betatronun, fazatronun və sinxrotronun iş prinsipi. 

3. Mütləq qara cismin şüalanması və enerji kvantları hipo-
tezi. Şüalanmanın növləri. İstilik şüalanması. İstilik şüalanmasında 
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tarazlıq halı. Cismin şüaudma və şüaburaxma qabiliyyəti. Şüalan-
manın spektral sıxlığı. Kirxhof qanunu. Mütləq qara cisim anlayışı. 
İstilik şüalanması üçün termodinamika qanunlarından alınan Vin 
düsturu, bu düsturun üstün cəhətləri və ondan alınan nəticələr. 
Vinin yerdəyişmə qanunu. Şüalanmanın inteqral sıxlığı – Stefan-
Bolsman qanunu. Enerjinin sərbəstlik dərəcəsinə görə bərabər 
paylanması teoremi. Reley-Cins düsturu və onun Vin düsturu ilə 
müqayisəsi. «Ultrabənövşəyi fəlakət», Vinin şüalanmanın səthi 
parlaqlığı üçün düsturu. Plank düsturu. Xüsusi hallarda Plank 
düsturundan Reley-Cins düsturu və Vin düsturunun alınması. 
Plankın enerji kvantları hipotezi. Şüalanmanın həcmi spektral 
sıxlığı üçün Plank düsturu. Plank düsturunun Vinin termodinamik 
düsturu ilə müqayisəsi. Enerji ilə tezlik arasında əlaqə düsturu. 
Plank sabiti. Plank sabitinin fiziki mənası və ədədi qiyməti. Plank 
hipotezi əsasında istilik şüalanması probleminin aradan qalxması. 

4. Atomun quruluşu və spektri. Hidrogen atomunun 
spektrlərində qanunauyğunluqlar. Spektral seriyalar anlayışı. 
Dalğa ədədi. Hidrogen atomunun spektrində müşahidə olunan 
spektral seriyalar. Ümumiləşmiş Balmer düsturu. Ridberq sabiti. 
Spektral seriyanın sərhəd xətti. Sperktral seriyalar üçün term 
anlayışı. Ritsin kombinasiya prinsipi və bu prinsipdən çıxan əsas 
nəticə. Atomun Tomson modeli və onun çatışmayan cəhətləri. 
Zərrəciklərin səpilməsinin hədəf məsafəsi, səpilmə bucağı və 
effektiv kəsiyi. a-zərrəciklərinin səpilməsinin Rezerford nəzəriy-
yəsi, a-zərrəciklərinin səpilmə bucağı üçün Rezerford düsturu və 
nəzəriyyənin təcrübədə yoxlanılması. Atomun planetar (nüvə) 
modeli. Planetar modelin çatışmayan cəhətləri. Bor postulatları. 
Atomun diskret enerji hallarında olma şərti. Bor postulatlarına 
görə Ritsin kombinasiya prinsipinin izahı. 

Frank-Hers təcrübəsi. Elastiki və qeyri-elastiki toqquşmalar, 
təcrübədən alınan volt-amper xarakteristikası, kritik potensial 
anlayışı və Bor postulatlarının təsdiqi. Dairəvi orbitlərin kvant-
lanması, Plank hipotezinin atoma tətbiqi. Faza fəzası anlayışı. 
Harmonik ossilyatorun enerjisi. Faza fəzasında ossilyatorun faza 
trayektoriyasının sahəsi və buradan alınan kvantlanma şərti. 
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Dairəvi orbit boyunca hərəkətdə sərbəstlik dərəcəsi və bu sərbəstlik 
dərəcəsinə uyğun hərəkət miqdarı momenti üçün kvantlanma şərti. 
Hidrogen və hirogenəbənzər atomlar üçün Bor nəzəriyyəsi. 
Atomda elektronun yerləşdiyi orbitlərin radiusu və enerjiləri üçün 
hərəkət miqdarı momentinin kvantlanma şərtindən istifadə etməklə 
alınan ifadələr. Bor radiusu, həyəcanlanma və ionlaşma enerjiləri 
anlayışı. Hidrogen atomunun enerji diaqramı və diaqram üzərində 
spektral seriyaların göstərilməsi. Ridberq sabiti üçün nəzəri 
ifadənin alınması, təcrübi qiymətlə müqayisəsi və nüvənin kütlə-
sinin nəzərə alınması. Bor və Zommerfeldə görə kvantlanma 
şərtləri. Elliptik orbitlərdə radius və azimutal koordinatlara uyğun 
sərbəstlik dərəcələri üçün kvantlanma şərtləri, alınan nəticələr. Baş 
və azimutal kvant ədədləri. Cırlaşma anlayışı. Fəza kvantlanması. 
Sferik koordinat sistemində elektron orbitinin sərbəstlik 
dərəcələrinə uyğun kvantlanma şərtləri. Atomda elektron orbitinin 
fəzada yönəlməsinin kvantlanması. Enerji üçün ifadə və cırlaşma. 
Uyğunluq prinsipi. Bor nəzəriyyəsi keçid mərhələ kimi. 

5. İşıq kvantları. Fotoeffekt hadisəsi. Stoletov və Lenardın 
fotoeffekt üçün müəyyənləşdirdiyi təcrübi qanunauyğunluqlar. 
Fotoeffektin dalğa nəzəriyyəsinə görə keyfiyyətcə izahı. Foto-
effekt qanunlarının işığın dalğa təbiəti nöqteyi-nəzərindən izah 
olunmaması. Eynşteynin işığın kvant nəzəriyyəsi. Foton anlayışı. 
Fotoeffekt üçün Eynşteyn düsturu. Fotoeffektin qırmızı sərhədi 
anlayışı. İşığın kvant nəzəriyyəsinə əsasən fotoeffekt qanunlarının 
izahı. 

Kompton təcrübələri. Kompton effekti. Korpuskulyar nöqte-
yi-nəzərdən rentgen şüalarının səpilməsi. Enerji və impulsun 
saxlanma qanunlarına əsasən Kompton effekti üçün düsturun 
çıxarılışı. Zərrəciyin Kompton dalğasının uzunluğu anlayışı. 

6. Dalğalar və zərrəciklər. De-Broyl hipotezi. Zərrəciklər 
üçün de-Broyl ifadələri. De-Broyl dalğasının uzunluğu. De-Broyl 
hipotezinin təcrübi təsdiqi. De-Broyl dalğasının xassələri. Dalğa 
paketi. Paketin fəza ölçüləri ilə paketin yaranması üçün lazım 
olan harmonik dalğaların bütöv spektri arasındakı münasibət. 
Dalğa paketi və zərrəcik. De-Broyl dalğalarının statistik mənası.  
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Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik prinsipi. Müxtəlif dinamik 
kəmiyyətlərin eyni zamanda ölçülmə şərti. Heyzenberqin qeyri-
müəyyənlik münasibətləri. İxtiyari fiziki kəmiyyətlər arasındakı 
qeyri-müəyyənlik münasibətləri. Enerji üçün qeyri-müəyyənlik 
münasibəti. Qeyri-müəyyənlik münasibətlərinin interpretasiyası. 

7. Şrödinger tənliyi – kvant mexanikasının əsas tənliyi 
kimi. Şrödinger tənliyinin alınması. Stasionar hallar. Sərbəst 
zərrəcik üçün Şrödinger tənliyi. Potensial sahədə hərəkət edən 
zərrəcik üçün Şrödinger tənliyi. Zamandan asılı Şrödinger tənliyi. 
Şrödinger tənliyinin həlli olan dalğa funksiyasının fiziki mənası. 
Dalğa funksiyasının üzərinə qoyulan standart şərtlər. Məxsusi 
funksiya və məxsusi qiymətlər. 

8. Bir sıra sistemlər üçün Şrödinger tənliyinin həlli. Son-
suz dərin potensial çuxur anlayışı. Sonsuz dərin düzbucaqlı poten-
sial çuxurda zərrəciyin hərəkəti. Potensial çuxurda hərəkət edən 
hissəcik üçün Şrödinger tənliyi. Sərhəd şərtlərinə görə zərrəciyin 
məxsusi hal funksiyası və onlara uyğun enerjinin məxsusi qiymət-
lərinin təyini. Enerjinin kvantlanmış qiymətləri. Məxsusi funksi-
yaların qrafiki. Potensial çuxurda zərrəciyin çuxurun divarların-
dan müxtəlif məsafələrdə olma ehtimalı sıxlığının paylanma 
qrafiki. 

Potensial çəpərdən hissəciyin qayıtması və keçməsi. Potensial 
çəpərin təyini. Zərrəciyin enerjisinin potensial çəpərdən böyük və 
kiçik olması halında çəpəri dəf etməsi. Klassik fizika və kvant 
mexanikası təsəvvürlərinə görə hissəciyin potensial çəpərdən 
qayıtma və keçməsi. Sərhəd şərtlərinə görə dalğa funksiyasının 
təyini. Qayıtma və şəffaflıq əmsalları. Bu əmsalların hissəciyin 
tam enerjisi və çəpərin hündürlüyü vasitəsilə ifadəsi. Tunel 
effekti. Kvant mexanikası baxımından tunel effektinin izahı. 

9. Hidrogenəbənzər atomların kvant nəzəriyyəsi. Hidro-
genəbənzər atomlar üçün Şrödinger tənliyi. Hal funksiyasının 
radial və bucaq hissələrinə ayrılması. Şrödinger tənliyinin həlli 
olan funksiyanın radial hissəsinin tənliyi. Mərkəzdənqaçma 
potensialının nəzərə alınması. Effektiv potensial anlayışı. Finit 
hərəkət üçün enerjinin kvantlanmış qiymətinə uyğun olan hal. Baş 
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kvant ədədi. Hərəkət miqdarı momentinin kvant-mexaniki ifadəsi. 
Orbital kvant ədədi. Hərəkət miqdarı momentinin üstün istiqamət 
üzrə proyeksiyası. Orbital maqnit kvant ədədi. Hidrogenəbənzər 
atomların hallarının atom fizikasında qəbul olunmuş qayda ilə 
işarələnməsi. Hidrogenəbənzər atomların enerji səviyyələrinin 
cırlaşması və bu cırlaşmanın tərtibi. Hidrogen atomunun orbital 
kvant ədədlərinin müxtəlif qiymətlərinə uyğun enerji diaqramı və 
diaqram üzərində spektral seriyaların göstərilməsi. 

10. Qələvi metalların spektral seriyaları. Valent elektronu 
modeli. Qələvi metalların spektrləri ilə hidrogenəbənzər atomun 
spektrləri arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər. «Effektiv nüvə» və 
ya «gövdə» anlayışı. «Gövdə»nin, yəni mürəkkəb yük sisteminin 
yaratdığı sahənin potensial enerjisi. Birinci yaxınlaşmada qələvi 
metalların atomunda enerjinin ifadəsi. s-düzəlişinin orbital kvant 
ədədindən asılılığı. Qələvi metal atomlarının spektrlərində müşa-
hidə olunan seriyalar: baş, kəskin, diffuz və əsas (Berqman) seri-
yaları. Spektral xətlərin dublet quruluşu. 

11. Atomun maqnit xassələri. Atomun orbital maqnit 
momenti. Xarici maqnit sahəsində atoma təsir edən qüvvələr. Lar-
mor teoremi. Larmor tezliyi. Normal Zeyeman effekti. Xarici 
maqnit sahəsində spektral xətlərin parçalanması. Normal Zeye-
man effektinin Lorens nəzəriyyəsi. 

12. Elektronun spini. Elektronun spinə malik olması ide-
yasını doğuran faktlar. Elektronun məxsusi momentə (spin mo-
mentinə) malik olması haqda Ulenbek və Qaudsmit nəzəriyyəsi. 
Elektronun spin hərəkət miqdarı momenti. Spin kvant ədədi. Spin 
– elektronun kvant və relyativistik daxili xassəsi kimi. Ştern-
Herlax təcrübəsi. Məxsusi hərəkət miqdarı momentinin üstün 
istiqamət üzrə proyeksiyası. Spin maqnit kvant ədədi. Elektronun 
məxsusi maqnit momenti. Bor maqnetonu. Məxsusi maqnit 
momentinin üstün istiqamət üzrə proyeksiyası. Elektron üçün 
orbital və spin qiromaqnit nisbət. Elektronun orbital və məxsusi 
(spin) hərəkət miqdarı momentlərinin cəmi olan tam hərəkət 
miqdarı momenti. Tam daxili kvant ədədi. Spin-orbital qarşılıqlı 
təsir. Spektral xətlərin incə quruluşu. Multipletlik. 
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13. Çoxelektronlu atom sistemi. Çoxelektronlu atom siste-
minin yekun mexaniki momenti və onun hesablanmasında iki hal. 
Rassel-Saunders və ya (L-S) əlaqəsi. Çoxelektronlu atomun tam 
orbital momenti, uyğun tam orbital kvant ədədi və onun ala 
biləcəyi qiymətlər. Atomun tam spin momenti, tam spin kvant 
ədədi və ala biləcəyi qiymətlər. Atomun yekun hərəkət miqdarı 
momenti, yekun daxili kvant ədədi və ala biləcəyi qiymətlər. Ato-
mun terminin şərti işarəsi. Spin-orbital qarşılıqlı təsir nəticəsində 
yaranan (j-j) əlaqəsi.  

Atomun maqnit momenti. Atomun yekun orbital, spin və tam 
maqnit momentləri, onların üstün istiqamət üzrə proyeksiyası. 
Hiromaqnit nisbət, Lande vuruğu (Lande faktoru). 

14. Anomal Zeyeman effekti. «Zəif» və «güclü» xarici 
maqnit sahəsi anlayışı. Zəif xarici maqnit sahəsində multipletliyi 
birdən böyük olan atomların spektral xətlərinin üçdən artıq, cüt 
sayda komponentlərə parçalanması. Anomal Zeyeman effekti. 
Anomal Zeyeman effektinin nəzəriyyəsi. Sürüşmə tezliyi üçün ifa-
dələr. Xarici maqnit sahəsində natriumun baş seriyasının dublet 
xəttinin parçalanması: 2P1/2 ®2S1/2 və 2P3/2 ®2S1/2 keçidlərinin gös-
tərilməsi. Paşen-Bak effekti. Paşen-Bak effektinin nəzəriyyəsi. Pa-
şen-Bak effektində sadə Lorens tripletinin əmələgəlmə səbəbləri. 

15. Çoxelektronlu atomların elektron quruluşu. Eyni 
hissəciklərin seçilməzliyi prinsipi. Simmetrik və antisimmetrik 
hal funksiyaları. Boze-Eynşteyn və Fermi-Dirak statistikası. Spinə 
görə Boze zərrəcikləri və Fermi zərrəcikləri. Pauli prinsipi. Kvant 
halını xarakterizə edən dörd kvant ədədi. Ekvivalent elektronlar 
anlayışı. Eyni bir atomda dörd, üç, iki və bir kvant ədədləri eyni 
olan elektronların maksimal sayı. Atom üçün təbəqə və qat 
anlayışı. Atomun elektron konfiqurasiyaları. 

Kimyəvi elementlərin dövrü sistemi. Mendeleyevin dövrü 
sisteminin nəzəriyyəsi. Sistemin əsaslandığı əsas prinsiplər. Mər-
kəzdənqaçma enerjisinin nəzərə alınması. Elektron təbəqələrinin 
dolması üçün Kleçkovski qaydası: elektron təbəqələrinin dolması 
üçün «ideal» və «real» dolma ardıcıllığı. Mendeleyev cədvəlində 
dövrlərin quruluşu. Müəyyən elektron konfiqurasiyalı atom 
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sisteminin mümkün termləri. Hund qaydası. Hund qaydasına 
əsasən əsas hala uyğun termin tapılması. 

16. Rentgen şüaları. Rentgen şüalarının kəşfi. Rentgen 
borusu. Rentgen şüalarının təbiəti. Tormozlanma rentgen şüalan-
ması. Tormozlanma rentgen şüalanmasının qısa dalğalı sərhədi və 
onun sırf kvant təbiəti. Xarakteristik rentgen şüalanması. Bu 
şüalanmanın yaranma mexanizmi. Rentgen spektrləri üçün enerji 
səviyyələrinin sxemi. Rentgen spektrindəki seriyalar. Spektral 
xətlərin incə quruluşu. Mozli qanunu. Mozli qanununa görə 
atomun sıra nömrəsinin təyini.  
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NÜVƏ FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Nüvə fizikası» fənninin «Fizika 
– 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələ-
bələrə tədrisində məqsəd onları atom nüvələrinin quruluşu, nüvə 
qüvvələrinin xassələri, nüvələrin bölünməsi və nüvə reaksiyaları 
zamanı baş verən hadisələr, onların tabe olduqları qanunauy-
ğunluqlar, nüvə şüalanmasının maddə ilə qarşılıqlı təsiri, neytron 
fizikasının əsasları və elementar zərrəciklərin xassələri barədə ən 
zəruri fundamental biliklərə yiyələndirməkdir.  

Fənnin tədris planındakı yeri. «Nüvə fizikası» fənni «Fizi-
ka – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B06) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları: Mühazirə, məşğələ, laboratoriya 
işləri (praktikum dərsləri), sərbəst işlər, kollokviumlar 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Giriş. Mikroaləmin ölçüləri, enerjisi, sıxlığı və onların 

makroaləm və kosmoaləmlə müqayisəsi.  
2. Atom nüvəsinin tərkibi. Proton və neytronun kütlələri, 

spinləri və yükləri. İzotoplar, izotonlar, izobarlar, cüt-cüt, cüt-tək 
və tək-tək nüvələr, nuklon anlayışı.  

3. Nüvənin kütləsi. Nüvənin və nuklonların kütlələrinin ölçü 
vahidləri: enerji və atom kütlə vahidləri sistemində qiymətləri. 
Nüvənin kütləsinin təyin edilmə üsulları.  

4. Nüvənin radiusu. Nüvənin radiusu və onun təyinedilmə 
üsulları. Nüvənin sıxlığı və nuklonların konsentrasiyası. Sıxlığın 
nüvə radiusundan asılılığı. 

5. Nuklonların və nüvələrin mexaniki və maqnit moment-
ləri. Proton və neytronların orbital və spin momentləri. Nuklonla-
rın tam mexaniki momenti. Proton və neytronların anomal maqnit 
momentləri. Proton və neytron üçün orbital və spin giromaqnit 
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nisbətləri. Nüvə üçün spin anlayışı, (LS) və (jj) əlaqəsi. Nüvənin 
tam maqnit momenti. Nüvənin spininin təyin üsulları. 

6. Nüvənin rabitə enerjisi. Kütlə deffekti. Bir nuklona 
düşən rabitə enerjisi. Rabitə enerjisinin asılı olduğu kəmiyyətlər. 
Veyszekker düsturu. Stabil və qeyri-stabil nüvələr. Nüvələrin 
betta çevrilmələrə görə stabillik şərti. 

7. Cütlük. Daxili cütlük. Sistemin hərəkətə görə cütlüyü. 
Hərəkətdə olan sistemin tam cütlüyü: cütlüyün multipletlik 
xassəsi. Cütlüyün saxlanma qanunu.  

8. Nüvənin izospini. Nuklonun və nüvənin izospini və 
izospinlərin proyeksiyası. Yük koordinatı. İzospinin proyeksiya-
sına əsasən zərrəciyin elektrik yükünün təyini. Yük simmetriyası. 
İki nuklondan ibarət sistemin mümkün izospin halları. 

9. Statistika. Fermi-Dirak və Boze-Eynşteyn statistikası. 
Ümumiləşmiş Pauli prinsipi. Nüvə üçün simmetrik və antisim-
metrik hal funksiyası anlayışı.  

10. Nüvənin elektrik kvadrupol momenti. Nüvənin elek-
trik kvadrupol momenti və onun yaranmasının səbəbi. Nüvənin 
məxsusi və təyin olunan elektrik kvadrupol momenti. Elektrik 
kvadrupol momentinin qiymət və işarəsinə görə nüvənin forma-
sının təyini. Elektrik kvadrupol momentinin təcrübi yolla təyini 
və ölçü vahidi. 

11. Fundamental qarşılıqlı təsirlər. Elektromaqnit, güclü, 
zəif və qravitasiya qarşılıqlı təsirlər, onların intensivlikləri və təsir 
radiusları. 

12. Nüvə qüvvələri. Deytronun elementar nəzəriyyəsi. Dey-
tron üçün Şrödinger tənliyinin həlli. Deytronun effektiv radiusu. 
Deytronun maqnit və kvadrupol momentlərinin izahı. Deytron 
üçün S və D halları. Nüvə qüvvələri. Nüvə qüvvələrinin spindən 
asılılığı. Nüvə qüvvələrinin tenzor xassəsi. Viqner qüvvələri. Nü-
və potensiallarına nümunələr. Mübadilə nüvə qüvvələri: Mayo-
rana, Bartlet, Heyzenberq mübadilə qüvvələri, onlara qarşı qoyu-
lan operatorlar. Möhkəm özək anlayışı. Yukavanın mezon nəzə-
riyyəsi. Nuklonların p-mezonlarla mübadilələri. Proton və ney-
tronların anomal maqnit momentlərinin izahı.  
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13. Atom nüvəsinin modelləri. Birzərrəcikli və kollektiv 
nüvə modelləri. Fenomenoloji və mikroskopik nüvə modelləri. 
Nüvənin hidrodinamik modeli. Nüvənin dayanıqlıq şərti. Fonon 
anlayışı. Nüvə səthinin rəqsi enerjisi. Dipol və kvadrupol həyə-
canlanmaları. Hidrodinamik modelin tətbiq oblastı. Betta-stabil 
nüvələr üçün hidrodinamik modelə görə stabillik şərti. Nüvənin 
örtük modeli. Sehirli ədədlər. Orta öz-özünə uygunlaşmış sahə 
anlayışı. Örtük modeldə spin-orbital qarşılıqlı təsirin nəzərə alın-
ması. Neytron və protonların təbəqələrdə bir-birlərindən asılı ol-
mayaraq səviyyələrdə yerləşməsi. Birzərrəcikli Şmidt modeli və 
bu modelə görə nüvənin maqnit momenti. Nüvənin Fermi-qaz 
modeli. Fermi səthinin enerjisi. Ümumiləşmiş model. Adiabatik 
yaxınlaşma. Nüvənin fırlanma modeli. Fırlanma enerjisi. Optik 
nüvə modeli. Potensialın real və xəyali hissəsi, onların fiziki 
mənaları. 

14. Radioaktivlik. Radioaktivliyin əsas qanunauyğunluqları. 
Parçalanma sabiti. Yarımparçalanma periodu. Ardıcıl çevrilmələr 
nəzəriyyəsi. Ardıcıl çevrilmədə baş verə biləcək hallar. Radioak-
tiv ailələr və sürüşmə qaydası. Süni radioaktivlik. Radioaktivliyin 
vahidləri və dozimetriya. a-parçalanma və parçalanma üçün ener-
ji şərti. Əsas təcrübi göstəricilər. İncə quruluşa və uzununa qaçış 
yoluna malik alfa zərrəciklər. Nüvə modellərinə görə alfa radio-
aktivliyin izahı. Heyger-Nettol qanunu. a-parçalanmanın nəzəriy-
yəsi. Tunel keçidi. Alfa parçalanmada mərkəzdənqaçma baryeri-
nin nəzərə alınması. b-çevrilmə və onun növləri. Çevrilmə üçün 
enerji şərti. Betta spektrin kəsilməz olamsı problemi. Seçmə 
qaydaları: Fermi və Qamov-Teller keçidləri. Betta çevrilmənin 
izahı üçün neytrinonun daxil edilməsi. b-çevrilmənin nəzəriyyəsi 
haqqında qısa məlumat: zəif qarşılıqlı təsirin variantları. Zəif 
qarşılıqlı təsirdə cütlüyün pozulması. Vu təcrübəsi. CPT invari-
antlığı. Neytrinonun nəzəriyyəsi. Spirallıq. Qamma-şüalanma. 
Qamma şüalanma üçün enerji şərti. Elektrik və maqnit keçidləri 
və ehtimalları. Elektronların daxili konversiyası, daxili konversiya 
əmsalı. Nüvə izomeriyası. Metastabil hallar. Messbauer effekti və 
təcrübəsi. Effektin fiziki mahiyyəti. 
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15. Yüklü zərrəciklərin maddə ilə qarşılıqlı təsiri. İon-
laşma enerjisi üçün Bor düsturu və ionlaşma enerji itkisinin 
mühitdən asılılığı. Zərrəciklərin mühitdə qaçış məsafələri. Zərrə-
ciklərin elastiki və qeyri-elastiki səpilmələri. Rezerford və Mott 
düsturları. Elektronların radiasiya tormozlanması. Vavilov-Çeren-
kov şüalanması. Qamma-şüalanmanın maddə ilə qarşılıqlı təsiri 
və yaranan effektlər: fotoeffekt, Kompton effekti və elektron-
pozitron cütünün yaranması. 

16. Nüvə reaksiyaları. Giriş və çıxış kanalları. Ekzotermik 
və endotermik nüvə reaksiyaları. Astana enerjisi. Nüvə reaksiya-
larında saxlanma qanunları. Reaksiyanın effektiv kəsiyi. Dəqiq 
müvazinət prinsipi. Aralıq nüvə mexanizmi, Bor nəzəriyyəsi. 
Səviyyənin eni anlayışı. Neytronlarla baş verən reaksiyalar. 
Breyt-Viqner ifadələri, rezonans udulma və buraxılma. Birbaşa 
gedən nüvə reaksiyaları. 

17. Neytron fizikası. Neytronun kəşfi. Neytron mənbələri. 
Neytronların enerjilərinə görə təsnifatı. Neytronların nüvə ilə 
qarşılıqlı təsirinin növləri: radiasiya zəbti, protonların və alfa-
zərrəciklərinin yaranması ilə gedən proseslər. Neytronların təsiri 
ilə nüvələrin bölünməsi. Neytronların maddə ilə qarşılıqlı təsiri. 
Neytronların qeyd olunması metodları. 

18. Nüvənin bölünməsi. Bölünmə enerjisi. Bölünmənin ele-
mentar nəzəriyyəsi: hidrodinamik və təbəqə modelinə görə bölün-
mənin izahı. Zəncirvari nüvə reaksiyaları. Bölünmənin çoxalma 
əmsalı və asılı olduğu kəmiyyətlər. Kritik kütlə anlayışı. Bölünmə 
enerjisindən istifadə imkanları: nüvə reaktorları, heterogen və ho-
mogen reaktorlar, atom bombası. Termonüvə reaksiyaları. Termo-
nüvə reaksiyalarının idarəedilmə problemləri. Plazma və onun 
saxlanması. Təbiətdə termonüvə reaksiyaları. Hidrogen bombası. 

19. Elementar zərrəciklərin təsnifatı. Fundamental qarşı-
lıqlı təsirlər: elektromaqnit, güclü, zəif və qravitasiya qarşılıqlı 
təsirləri. Qarşılıqlı təsirlərin intensivlikləri, təsir radiusları və ötü-
rücüləri. Adronlar, leptonlar və sahə ötürücüləri. Elementar zərrə-
ciklərin xarakteristikaları, antizərrəcik anlayışı. Elementar zər-
rəciklərin qarşılıqlı təsirləri zamanı saxlanma qanunları. Adronlar 
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üçün unitar simmetriya. SU(3) simmetriyası və səkkizlik yol. 
Kvark anlayışı. Adronların kvark quruluşu. SU(6) simmetriya 
haqqında anlayış. Böyük birləşmə nəzəriyyəsi. 

20. Zərrəciklərin qeyd olunma üsulları. Sayğaclar: Hey-
ger, Çerenkov ssintilyasiya sayğacları, ionlaşma kameraları və 
onların işləmə prinsipləri. İz cihazları: Vilson kamerası, diffuz 
kamerası, köpükcük kamerası. Sürətləndiricilər: siklatron, fazat-
ron, betatron, sinxrotron. 

21. Kosmik şüalar. İlkin kosmik şüalanma. İkinci kosmik 
şüalanma. Kosmik şüaların maddə ilə qarşılıqlı təsiri. Radiasiya 
qurşaqları. 
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RİYAZİ ANALİZ-1 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Riyazi analiz-1» fənninin «Fizi-
ka – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd, onları əsasını diferensial və inteqral 
hesabı təşkil edən sonsuz kiçiklər analizinin köməyi ilə dəyişən 
kəmiyyətlərin öyrənilməsinin fundamental tədqiqat üsulları ilə 
tanış etmək və bu məsələlərə dair ən zəruri biliklərə yiyələndir-
məkdir. 

Fənnin tədris planında yeri. «Riyazi analiz-1» fənni «Fizika 
– 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B07) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Riyazi analizə giriş. Həqiqi ədədlər. Çoxluqlar, onların 

birləşməsi, kəsişməsi, fərqi. Ədədi çoxluqlar. Məhdud və qeyri - 
məhdud çoxluqlar. Çoxluğun sərhədləri, dəqiq aşağı və dəqiq 
yuxarı sərhədlər, onların xassələri. Eynigüclü çoxluqlar, sonlu, 
hesabi və kontinium güclü çoxluqlar. 

2. Ardıcıllıq və onun limiti. Ardıcıllıqlar, onlar üzərində 
hesab əməlləri. Ardıcıllığın limiti. Yığılan və dağılan ardıcıllıqlar. 
Yığılan ardıcıllığın məhdudluğu və limitinin yeganəliyi. Yığılan 
ardıcıllıqların bərabərliklərlə və bərabərsizliklərlə ifadə olunan 
xassələri. Sonsuz kiçik və sonsuz böyük ardıcıllıqlar; onların 
xassələri və müqayisəsi. Monoton ardıcıllıqlar. Veyerştras teo-
remi. e-ədədi. Kantor teoremi. Ardıcıllığın xüsusi limiti. Bolsano 
– Veyerştras teoremi. Fundamental ardıcıllıqlar, onların xassələri. 
Koşi meyarı. 

3. Funksiyanın limiti və kəsilməzliyi. Çoxluğun limit 
nöqtəsi. Açıq və qapalı çoxluqlar. Funksiya anlayışı: təyini və də-
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yişmə oblastı, qrafiki. Funksiyanın nöqtədə limitinin müxtəlif 
tərifləri. Nöqtədə sağ və sol limitlər. Limiti olan funksiyalar üzə-
rində əməllər. Funksiyanın limitinin bərabərlik və bərabərsizliklə 
ifadə olunan xassələri. Məşhur limitlər. Sonsuz kiçik və sonsuz 
böyük funksiyalar, onların müqayisəsi. Funksiyanın nöqtədə 
kəsilməzliyinin müxtəlif tərifləri; sağdan və soldan kəsilməzlik. 
Kəsilmə nöqtələri və onların təsnifatı. Nöqtədə kəsilməz funk-
siyaların lokal xassələri (məhdudluq, işarə sabitliyi). Kəsilməz 
funksiyalar üzərində əməllər. Mürəkkəb funksiyaların kəsilməz-
liyi. Monoton funksiyalar, onların kəsilmə nöqtələri. Tərs funk-
siya anlayışı. Tərs funksiyanın varlığı və kəsilməzliyi. Elementar 
funksiyaların kəsilməzliyi. Parçada kəsilməz funksiyanın xassə-
ləri: aralıq qiymətləri alması teoremləri, Veyerştras teoremləri. 
Müntəzəm kəsilməzlik. Kantor teoremi və onun nəticəsi. 

4. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı. Törəmə və 
diferensiallar. Törəmə, onun həndəsi və fiziki mənası. Diferensi-
allanma şərti. Diferensiallanma və kəsilməzlik. Mürəkkəb və tərs 
funksiyanın diferensiallanması. Diferensiallanan funksiyalar üzə-
rində hesab əməlləri. Triqonometrik və tərs triqonometrik funksi-
yaların törəmələri. Üstlü, qüvvət, loqarifmik, və hiperbolik funksi-
yaların törəmələri. Yüksək tərtib törəmələr. Bəzi funksiyaların n-
tərtib törəmələrinin hesablanması. Hasilin n tərtibli törəməsi üçün 
Leybnis düsturu. Funksiyanın I diferensialı və onun forma invari-
antlığı. Funksiyanın II diferensialı, onun hesablanması. Parametrik 
şəkildə verilmiş funksiyanın birinci və ikinci tərtib törəmələri. 

Diferensial hesabının əsas teoremləri. Funksiyanın nöqtədə 
artması, azalması, ekstremumu. Ferma teoremi. Funksiyanın 
sıfırları haqqında Roll teoremi. Sonlu artımlar haqqında Laqranj 
və Koşi teoremləri. Qeyri-müəyyənliklər. Lopital qaydası. Teylor 
düsturu. Qalıq həddin müxtəlif formaları. Makloren düsturu. 
Funksiyanın ekstremumu (I, II və III kafi şərtlər). Funksiyanın 
qrafikinin qabarıqlıq istiqamətləri. Əyilmə nöqtələri (zəruri və 
kafi şərtlər). Funksiyanın qrafikinin şaquli və maili asimptotları. 
Funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapıl-
ması. Funksiyanın qrafiklinin qurulma sxemi.  
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5. Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı. İbtidai funk-
siya. Qeyri-müəyyən inteqral, onun əsas xassələri. Cədvəl inteq-
ralları. Qeyri-müəyyən inteqralın hesablanma üsulları (birbaşa 
cədvəl inteqralına gətirməklə, dəyişəni əvəz etməklə və hissə-
hissə inteqrallamaqla) Rasional funksiyanın sadə kəsrlərə ayrıl-
ması. Sadə kəsrlərin inteqrallanması, sadə irrasionallığı olan ifa-
dələrin inteqrallanması. Eyler əvəzləmələri. Triqonometrik ifadə-
lərin inteqrallanması.  

Müəyyən inteqral. Müəyyən inteqralın tərifi və həndəsi 
mənası. İnteqrallanma üçün zəruri şərt. Darbu cəmləri və onların 
xassələri. Darbu inteqralları və Darbu teoremləri. Parçada 
kəsilməz funksiyanın inteqrallanması. İnteqrallanan funksiyalar 
sinifləri: parçada kəsilməz olan funksiyalar; parçada sonlu sayda I 
növ kəsilmə nöqtələri olan funksiyalar; parçada monoton məhdud 
funksiyalar. Müəyyən inteqralın bərabərliklə və bərabərsizliklə 
ifadə olunan xassələri. Orta qiymət düsturları. Müəyyən inteqral 
yuxarı sərhədin funksiyası kimi: kəsilməzlik və diferensiallanma 
xassələri. Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın hesablan-
ması üçün dəyişəni əvəzetmə və hissə-hissə inteqrallama üsulları. 

Qeyri-məxsusi inteqrallar. Birinci növ qeyri-məxsusi inteq-
rallar (tərif və Koşi meyarı). Müqayisə əlamətləri. Mütləq və şərti 
yığılma. Abel-Dirixle əlaməti. İkinci növ qeyri-məxsusi inteq-
rallar (təriflər, Koşi meyarı, müqayisə əlamətləri). İnteqralın baş 
qiyməti.  
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RİYAZİ ANALİZ-2 
 

İzahat vərəqi 
 
Fənnin tədrisində məqsəd. «Riyazi analiz-2» fənninin «Fi-

zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələ-
bələrə tədrisində məqsəd, onları əsasını diferensial və inteqral he-
sabı təşkil edən sonsuz kiçiklər analizinin köməyi ilə dəyişən kə-
miyyətlərin öyrənilməsinin fundamental tədqiqat üsulları ilə tanış 
etmək və bu məsələlərə dair ən zəruri biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin tədris planında yeri. «Riyazi analiz-2» fənni «Fizika 
– 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B08) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Müəyyən inteqralın həndəsi və fiziki tətbiqləri. Kvad-

ratlanan fiqurlar və kvadratlanma meyarları. Əyrixətli trapes və 
əyrixətli sektorun sahəsinin hesablanması. Düzləndirilə bilən əyri 
və əyrinin uzunluğunun varlığı şərti. Müxtəlif tənliklərlə verilən 
əyri uzunluğunun hesablanması düsturları. Qövs diferensialı. Fəza 
cisminin həcmi anlayışı. Kublanma meyarları. Silindrik və 
pilləvari silindrik cismin həcmi. Fırlanmadan alınan cismin həcmi 
və səthinin sahəsi. En kəsiyinin sahəsinə görə həcmin hesab-
lanması. Maddi nöqtələr sisteminin statik momentləri və ağırlıq 
mərkəzi. Maddi müstəvi fiqurun statik momentləri və ağırlıq mər-
kəzi. Güldin teoremləri. 

2. Çoxdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı. Çoxölçülü 
fəzanın əsas anlayışları. Çoxölçülü fəzada ardıcıllıq və onun limi-
ti. Fundamental ardıcıllıqlar və Koşi meyarı. Çoxdəyişənli funk-
siya, onun limitinin müxtəlif tərifləri. Limiti olan funksiyaların 
xassələri. Çoxdəyişənli funksiyanın kəsilməzliyi (müxtəlif tərif-
lər). Kəsilməz funksiyanın lokal xassələri. Hər bir dəyişənə görə 
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kəsilməzlik. Kompakt çoxluqda kəsilməz funksiyanın xassələri: 
aralıq qiymətləri alması teoremi, müntəzəm kəsilməzlik. Kantor 
teoremi. 

Çoxdəyişənli funksiyanın diferensiallanması. Çoxdəyişənli 
funksiyanın xüsusi törəmələri, diferensiallanma şərti. Mürəkkəb 
funksiyanın diferensiallanması. Bircins funksiyalar. Eyler teore-
mi. İstiqamətə görə törəmə, qradiyent. Funksiyanın birinci dife-
rensialı və onun forma invariantlığı. Funksiyanın yüksək tərtib 
xüsusi törəmələri. Yüksək tərtib diferensiallar. Çoxdəyişənli funk-
siyalar üçün Teylor düsturu. Çoxdəyişənli funksiyanın lokal eks-
tremumu üçün zəruri şərt. Ekstremumun varlığı üçün kafi şərtlər. 

3. Çoxdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı. Əyrixətli 
inteqrallar. Birinci və ikinci növ əyrixətli inteqrallar, onların 
Riman inteqralına gətirilməsi və hesablanması düsturları. 

Çoxqat inteqrallar. İkiqat inteqral: tərifi və varlıq şərti. 
Darbu cəmləri, onların xassələri və inteqrallanma meyarı. İkiqat 
inteqralın xassələri. Orta qiymət düsturları və oblasta görə törəmə. 
İkiqat inteqralın həndəsi mənası. İkiqat inteqralın hesablanma 
düsturları(oblast düzbucaqlı və ixtiyarı əyrisərhədli olan hallar). 
Qrin düsturu və onun tətbiqləri: II növ əyrixətli inteqral vasitəsi 
ilə sahənin hesablanması. II növ əyrixətli inteqralın yoldan asılı 
olmaması şərti. Üçqat inteqrallar: tərifi və fiziki mənası, xassələri 
və orta qiymət düsturları. Üçqat inteqralın oblasta görə törəməsi 
və üçqat inteqralın hesablanması düsturları. Əyrixətli koordi-
natlarda sahə və həcm elementləri. İkiqat və üçqat inteqrallarda 
dəyişənlərin əvəz edilməsi. Silindrik və sferik koordinatlara keçid.  

Səth inteqralları. Səth və onun sahəsi anlayışı. Səth sahəsinin 
hesablanma düsturları. I və II növ səth inteqralları, onların arasın-
da əlaqə. Səth inteqrallarının Riman inteqrala gətirilməsi. II növ 
səth inteqralı ilə səthin konturu üzrə götürülən II növ əyrixətli 
inteqrallar arasında əlaqə yaradan Stoks düsturu. Fəza cismi üzrə 
götürülən üçqat inteqralla bu cismin konturu üzrə götürülən səth 
inteqrallar arasında əlaqə yaradan Qauss-Ostroqradski düsturu. 
Stoks və Qauss-Ostroqradski düsturlarının tətbiqləri. 

Parametrdən asılı inteqrllar. Düzbucaqlı oblastda verilən 
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parametrdən asılı inteqralın funksional xassələri: kəsilməzliyi, 
inteqrallanması və diferensiallanması. İxtiyari oblastda verilən 
parametrdən asılı inteqralın kəsilməzlik və diferensiallanması 
xassələri. I və II növ Eyler inteqralları, onların əsas xassələri. Beta 
və qamma-funksiyaları arasında əlaqə. 

4. Ədədi və funksional sıralar. Ədədi sıralar. Ədədi sıra, 
onun cəmi, yığılması, dağılması. Sıralar üzərində əməllər. Müsbət 
hədli sıralar. Yığılma üçün müqayisə əlamətləri. Koşi və Dalam-
ber əlamətləri. Koşi-Makleron (inteqral) əlaməti. Hədlərinin 
işarəsi ixtiyari olan sıralar. Şərti və mütləq yığılma. Dirixle və 
Riman teoremləri. Leybnis sıraları və Leybnis teoremi. 

Funksional ardıcıllıq və sıralar. Funksional ardıcıllıq və 
sıralar. Nöqtəvi və müntəzəm yığılma. Müntəzəm yığılma üçün 
Koşi meyarı və Veyerştras əlaməti. Müntəzəm yığılan sıranın 
cəminin funksional xassələri. Sıra cəminin kəsilməzliyi, inteqral-
lanması və diferensiallanması. Qüvvət sıraları. Yığılma radiusu və 
yığılma oblastı. Koşi-Adamar düsturu. Qüvvət sırası cəminin 
funksional xassələri. Teylor sıraları.  

Furye sıraları. Ortoqonal sistem və Furye sırası. Bessel ey-
niliyi və bərabərsizliyi. Triqonometrik sistem üzrə Furye sıraları. 
Furye sırasının müntəzəm yığılması və diferensiallanma teorem-
ləri. 
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ALİ CƏBR 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Ali cəbr» fənninin «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə 
tədrisində məqsəd onlara ali cəbrin əsas anlayışlarını və üsullarını 
öyrətməkdir.  

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Ali cəbr» fənni «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsinin «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B09) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Xətti fəza. Vektorlar sisteminin xətti asılılığı; alt fəza, 

xətti örtük. Xətti fəzanın bazisi və ölçüsü. Xətti fəzanın mücər-
rəd tərifi. Xətti fəzalara dair nümunələr. Vektorlar sisteminin xətti 
asılılığı, əsas xassələri. Vektorlar sisteminin xətti kombinasiyası. 
Maksimal xətti asılı olmayan sistem və bazis anlayışları. Fəzanın 
bazisi və ölçüsü arasında əlaqə.  

2. Matrislər və onlar üzərində əməllər. Matrisin tərifi, 
tərtibi və əsas növləri. Matrislərin toplanması, skalyar hasili və 
matrislərin vurulması əməlləri, bu əməllərin əsas xassələri. Matri-
sin transpone edilməsi.  

3. Yerdəyişmə və əvəzləmələr, inversiya, transpozisiya. 
Yerdəyişmənin tərifi. İnversiya anlayışı. Yerdəyişmənin və əvəz-
ləmənin tək-cütlüyü. Transpozisiya haqqında əsas teorem.  

4. Determinant, onun tərifi və xassələri. İki və üç tərtibli 
determinantlar və onların hesablanması qaydası. n-tərtibli deter-
minantın tərifi. Transpone edilmiş matrisin determinantı. Deter-
minantın xəttilik xassələri: additivlik və bircinslilik. İki sətri eyni 
və ya mütənasib olan matrisin determinantı. İki sətrin yerini 
dəyişməklə və bir sətrə başqa bir sətrin müəyyən mislini əlavə 
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etməklə əlaqədar olan xassələr.  
5. Minor və cəbri tamamlayıcılar. Laplas teoremi. Deter-

minantın sətir ünsürlərinə nəzərən ayrılışı. Determinantın k-
tərtibli minorunun tamamlayıcı minoru və cəbri tamamlayıcının 
tərifi. Minorun öz cəbri tamamlayıcısı ilə hasilinə daxil olan hədlər 
haqqında teorem. Laplas teoremi. Laplas teoreminin nəticələri. 

6. Matrisin ranqı. Ranq haqqında əsas teorem. Matrisin 
ranqı. Matrisin ranqının minorun tərtibi ilə ifadəsi haqqında teorem. 

7. Tərs matris. Tərs matrisin hesablanması. Matrislərin 
hasilinin determinantı və ranqı. Matrislərin hasilinin ranqı haq-
qında teorem. Matrisin tərsinin varlığı şərti və onun hesablanması 
qaydası. Matris tənliklərin həlli. 

8. Xətti cəbri tənliklər sistemi. Qaus üsulu. Xətti cəbri 
tənliklər sisteminin ümumi şəkli, onun növləri, sisteminin matris 
şəkli, bircins tənliklər sistemi, ümumi və xüsusi həllər, uyuşan və 
uyuşmayan sistemlər. Məchulların ardıcıl yox edilməsi üsulu 
(Qaus) ilə xətti tənliklər sisteminin həlli.  

9. Kramer teoremi. Kvadrat matrisli xətti tənliklər sistemi-
nin həllinin varlığı və yeganəliyi haqqında Kramer teoremi. Kvad-
rat matrisli bircins xətti tənliklər sisteminin sıfırdan fərqli həllinin 
varlığı üçün zəruri və kafi şərt.  

10. Kroneker-Kapelli teoremi. Xətti bircins tənliklər sis-
temi. Fundamental həllər. Ümumi xətti tənliklər sisteminin həl-
linin varlığı haqqında zəruri və kafi şərt (Kroneker-Kapelli teore-
mi). Ümumi xətti tənliklər sisteminin həllinin tapılması. Ümumi və 
xüsusi həllər. Bircins xətti tənliklər sisteminin həllərinin xarakterik 
xassələri. Həllər fəzasının bazisi. Fundamental həllərin sayı 
haqqında teorem və fundamental həllərin qurulması qaydası. 

11. Vektorlar cəbri. Vektorların skalyar, vektorial, qarı-
şıq və ikiqat vektorial hasilləri. İki vektorun skalyar hasilinin 
tərifi və onun əsas xassələri. Koordinatları ilə verilmiş iki vekto-
run skalyar hasilinin ifadəsi. Üç və yeddi kosinus teoremləri. Fə-
zada oriyentasiya anlayışı. İki vektorun vektorial hasili və onun 
xassələri. Vektorial hasilin düzbucaqlı dekart koordinatlarında 
ifadəsi. Paraleloqramın və üçbucağın sahələrinin təpə nöqtələrinin 
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koordinatları ilə hesablanması üçün düsturlar. Üç vektorun qarışıq 
hasilinin tərifi, qarışıq hasilin həndəsi mənası və koordinatlar ilə 
verilmiş üç vektorun qarışıq hasilinin ifadəsi. Qarışıq hasilin 
köməyi ilə üç vektorun komplanarlığının müəyyən edilməsi 
qaydası. Üç vektorun ikiqat vektorial hasilinin tərifi və bu hasilin 
hesablanması üçün düstur. 

12. Həqiqi Evklid fəzaları. Koşi-Bunyakovski bərabərsiz-
liyi. Ortonormal bazis. Ortonormalaşdırma prinsipi. Normallı 
fəza. Kompleks evklid (unitar) fəzasının tərifi. Evklid fəzalarının 
izomorfluğu. 

13. Xətti operatorlar. Xətti operatorlar fəzası. Xətti ope-
ratorun tərifi. Xətti operatorun matrisi və bazisdən asılılığı. Xətti 
operatorun məxsusi vektorları və məxsusi qiymətləri. Xarak-
teristik çoxhədli və xarakteristik tənlik. 

14. Kvadratik formalar. Həqiqi ədədlər meydanında kvad-
ratik forma və onun polyar bixətti forması. Kvadratik formanın 
matrisi və ranqı anlayışları. Kvadratik formanın kanonik şəklə 
gətirilməsi üçün Laqranj üsulu və Yakobi üsulu. Kvadratik for-
manın normal şəkli. Müsbət və mənfi indekslər, siqnatura. Ətalət 
qanunu. Kvadratik formaların təsnifatı. Müsbət müəyyən forma-
lar. Müsbət müəyyənlik üçün zəruri şərtlər. Silvestr meyarı. 

15. Çoxhədlilər nəzəriyyəsi. Birdəyişənli çoxhədlilər halqa-
sı. Çoxhədlinin kökü. Qalıqlı bölmə. Bezu teoremi. Hörner sxemi. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
 Əsas ədəbiyyat 
1. Qasımov V.Ə. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi. B.: «Bakı Universiteti» 

nəşriyyatı, 2012, 432s. 
2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 2002, 431с. 
3. Mustafayev C.M., Pənahov M.Q., Yusubov İ.M. Xətti cəbrin 

əsasları. Bakı: Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2004, 256s. 
 
 Əlavə ədəbiyyat 
1. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: 

Наука, 1967, 384с. 
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ANALİTİK HƏNDƏSƏ 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Analitik həndəsə» fənninin 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onlara analitik həndəsə obyektlərini 
cəbrin və riyazi analizin metodları vasitəsi ilə öyrətmək, eləcə də 
onları analitik həndəsənin əsas anlayışları, bu oblastdakı riyazi 
obyektlərin tərifləri və xassələri, teoremlərin tərtibatı, isbat üsul-
ları, tətbiq olunma imkanları haqqında biliklərə yiyələnməkdir. 

Fənnin tədris planında yeri. «Analitik həndəsə» fənni «Fi-
zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr pilləsinin «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B10) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Vektor. Vektorlar üzərində əməllər. Əsas anlayışlar. 
Vektorların toplanması. Vektorun ədədə vurulması. 

2. Xətti kombinasiya. Bazis. Xətti kombinasiya. Xətti 
asılılıq. Xətti asılı vektorlar sisteminin xassələri. Bazis. Vektorun 
bazisə görə ayrılışının varlığı və yeganəliyi haqqında teorem. 

3. Düzbucaqlı dekart koordinat sistemi. Düzbucaqlı dekart 
koordinat sisteminin tərifi. Nöqtənin koordinatları. Vektorun 
komponentlərinin və uzunluğunun hesablanması. Parçanın veril-
miş nisbətdə bölünməsi. 

4. Müstəvi üzərində polyar koordinat sistemi. Polyar 
koordinatlar. Müstəvi üzərində nöqtənin düzbucaqlı dekart koor-
dinatları ilə polyar koordinatları arasında əlaqə. 

5. Fəzada silindrik koordinat sistemi. Fəzada silindrik 
koordinat sisteminin verilməsi. Silindrik koordinatlarla düzbucaq-
lı dekart koordinatları arasında əlaqə. 

6. Fəzada sferik koordinat sistemi. Fəzada sferik koordinat 
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sisteminin verilməsi. Sferik koordinatlarla düzbucaqlı dekart 
koordinatları arasında əlaqə 

7. Dekart koordinat sisteminin çevrilməsi. Sağ və sol ori-
yentasiyalı vektorlar sistemi. Dekart koordinat sisteminin paralel 
köçürülməsi. Müstəvi üzərində düzbucaqlı dekart koordinat sis-
teminin çevrilməsi (oxların döndərilməsi və ümumi çevirmə). 

8. Müstəvi üzərində düz xətt. Müstəvi üzərində düz xəttin 
kanonik tənliyi. Düz xəttin ümumi tənliyi. Ümumi tənliyin xüsusi 
halları. Düz xəttin parametrik tənlikləri. Verilmiş iki nöqtədən 
keçən düz xəttin tənliyi. Düz xəttin parçalarla tənliyi. Düz xəttin 
bucaq əmsalı və düz xəttin bucaq əmsallı tənliyi. 

9. İki düz xətt arasında bucaq. Müxtəlif tənliklər ilə veril-
miş iki düz xəttin arasında bucaq. İki düz xəttin perpendikul-
yarlığı və paralelliyi şərtləri. 

10. İki tərtibli əyrilər (konus kəsikləri). Konus kəsiklərin 
polyar koordinatlarla tənliyi. Konus kəsiklərin düzbucaqlı dekart 
koordinatlarında kanonik tənlikləri. Konus kəsiklərin toxunan 
konus kəsiklərinin optik xassələri. 

11. Fəzada müstəvi. Verilmiş nöqtədən keçən iki kollinear 
olmayan vektorlarla komplanar müstəvinin ümumi tənliyi. 
Ümumi tənliyin xüsusi halları. Üç nöqtədən keçən müstəvinin 
tənliyi. Müstəvinin parçalarda tənliyi. Müstəvinin parametrik 
tənlikləri. Müstəvinin normal tənliyi. Nöqtədən müstəviyə qədər 
məsafə. Iki müstəvi arasındakı bucaq və iki müstəvinin paralellik 
və perpendikulyarlıq şərtləri. müstəvilər dəstəsi. 

12. Fəzada düz xətt. Düz xəttin vektorial tənliyi. Düz xəttin 
parametrik və kanonik tənlikləri. Fəzada 2 düz xətt arasındakı 
bucaq. Fəzada 2 nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi. İki düz xəttin 
qarşılıqlı vəziyyəti. Fəzada düz xətt 2 müstəvinin kəsişməsi kimi. 
Fəzada nöqtədən düz xəttə qədər olan məsafə. 

13. Fəzada düz xətt və müstəvinin qarşılıqlı vəziyyəti. 
Müstəvi və düz xətt arasındakı bucaq. Fəzada düz xətt və 
müstəvinin qarşılıqlı vəziyyəti. 

14. Kürə səthi. Konik və silindrik səthlər. Kürə səthinin 
tərifi. Kürə səthinin normal tənliyi. Konik səthin tərifi və tənli-
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yinin çıxarışı. Silindrik səthin tərifi. Silindrin tənliyinin çıxarışı. 
İkitərtibli silindrlər. Fırlanma səthləri. 

15. Ellipsoid. Hiperboloid. Paraboloid. Ellipsoidin tərifi. 
Ellipsoidin formasının kəsiklər vasitəsilə araşdırılması. Biroyuqlu 
və ikioyuqlu hiperboloidlərin tərifi və tənlikləri. Onların həndəsi 
xassələri və kəsiklər vasitəsi ilə formalarının araşdırılması. Hiper-
bolik və elliptik paraboloidlər, onların tərifi və tənlikləri, həndəsi 
xassələri, kəsiklər vasitəsi ilə formalarının araşdırılması. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 
 Əsas ədəbiyyat 
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2. Fəttayev H.D. Analitik həndəsə kursu. I hissə. Bakı: «Bakı Uni-

versiteti» nəşriyyatı, 2009, 180s. 
3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. 5-е изд. 

М.: Физматлит, 1999, 224с. 
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DİFERENSİAL VƏ İNTEQRAL TƏNLİKLƏR 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Diferensial və inteqral tənlik-
lər» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsin-
də təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onlara müxtəlif dife-
rensial və inteqral tənliklərin həll üsullarını mənimsətmək və bu 
sahədə ən zəruri riyazi biliklər verməkdir.  

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Diferensial və inteqral 
tənliklər» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlı-
ğının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna 
(İPF-B11) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Birtərtibli diferensial tənliklər və onlara gətirilən bəzi 

fiziki məsələlər. Birtərtibli adi diferensial tənlik anlayışı. Törə-
məyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli diferensial tənliyin həllinin 
aşkar, aşkar olmayan və parametrik şəkilləri. İnteqral əyrisi və 
istiqamətlər meydanı anlayışları. Törəməyə nəzərən həll olunmuş 
birtərtibli diferensial tənliyin həllinin həndəsi izahı. Tənliyi həll 
etmədən inteqral əyrisinin təqribi qurulması üsulu olan izoklin 
üsulu. Birtərtibli diferensial tənliyin həlləri çoxluğunun bir 
parametrdən asılı ailə təşkil etməsi. Ümumi, xüsusi və məxsusi 
həllər. Koşi məsələsi. Birtərtibli diferensial tənliklərlə ifadə olu-
nan bəzi fiziki məsələlər. 

2. Kvadratura ilə həll olunan tənliklər və törəməyə nəzə-
rən həll olunmuş tənliklər. Dəyişənlərinə ayrıla bilən tənliklər. 
Bircins tənlik və onun dəyişənlərinə ayrıla bilən tənliklərə gətiril-
məsi. Xətti tənlik və onun sabitin variasiyası üsulu ilə həll olunma 
qaydası. Əvəzetmə vasitəsilə Bernulli tənliyinin xətti tənliyə gəti-
rilməsi və həlli qaydası. Tam diferensiallı tənlik. Tənliyin tam di-
ferensiallı olması üçün zəruri və kafi şərt. Tam diferensiallı tən-
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liyin ümumi inteqralının tapılması. İnteqrallayıcı vuruq və xüsusi 
hallarda onun tapılma üsulları. 

3. Törəməyə nəzərən həll olunmuş tənlik üçün Koşi məsə-
ləsinin həllinin varlıq və yeganəlik teoremləri. Rikkati tənliyi. 
Bir xüsusi həlli məlum olduqda əvəzləmə ilə Rikkati tənliyinin 
Bernulli tənliyinə gətirilməsi. Koşi məsələsinin həllinin varlığı və 
yeganəliyi məsələsinin ekvivalent inteqral tənliyin kəsilməz 
həllinin varlığı və yeganəliyi məsələsinə gətirilməsi. Varlıq üçün 
Peano teoremi. Varlıq və yeganəlik üçün Pikar teoremi. 

4. Törəməyə nəzərən həll olunmamış birtərtibli diferen-
sial tənliklər. Törəməyə nəzərən həll olunmamış birtərtibli dife-
rensial tənliyin həllinin aşkar, aşkar olmayan və parametrik şəkil-
də tərifləri. n-dərəcəli birtərtibli tənliklərin törəməyə nəzərən həll 
olunmuş tənliyə gətirilməsi. Koşi məsələsi. Ümumi və məxsusi 
həll anlayışları. Natamam diferensial tənlik. Ancaq axtarılan funk-
siyanın törəməsindən asılı, axtarılan funksiya aşkar şəkildə iştirak 
etməyən və sərbəst dəyişən aşkar şəkildə iştirak etməyən tənliklər. 

5. Parametr daxil etməyin ümumi üsulu. Parametr daxil 
etməyin ümumi üsulu və onun, həm sərbəst dəyişənə nəzərən həll 
olunmuş, həm də axtarılan funksiyaya nəzərən həll olunmuş 
tənliklərə tətbiqi. Klero və Laqranj tənlikləri. 

6. Normal diferensial tənliklər sistemi. Ümumi anlayışlar və 
təriflər. Diferensial tənliklər sistemi və onun tərtibi. Normal dife-
rensial tənliklər sistemi və onun həlli. İnteqral əyrisi və istiqamətlər 
meydanı. Normal sistemin həllinin həndəsi izahı. Koşi məsələsi, 
həllin varlıq və yeganəlik teoremi. Ümumi, xüsusi və məxsusi 
həllər. Sistemin inteqralı, birinci inteqralı və ümumi inteqralı. 

7. Normal xətti tənliklər sistemi. Normal xətti tənliklər 
sistemi və onlara uyğun bircins sistemin həllər çoxluğunun n-
ölçülü xətti fəza əmələ gətirməsi. Fundamental həllər sistemi və 
fundamental matris anlayışları. Vronski determinantı. Ostroqrad-
ski-Liuvill teoremi. Fundamental matris vasitəsi ilə bircins 
sistemin ümumi həllinin ifadəsi. Sabitlərin variasiyası üsulu ilə 
bircins olmayan xətti tənliklər sisteminin həlli. Koşi məsələsinin 
həllinin Koşi matrisinin köməyi ilə ifadə edilməsi. 
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8. Sabit əmsallı xətti bircins sistem. Sabit əmsallı xətti bir-
cins sistemin həllinin axtarılma üsulu. Xarakteristik tənlik, xarakte-
ristik ədəd və məxsusi vektor. Sistemin ümumi həllinin qurulması.  

9. Yüksək tərtibli diferensial tənliklər. Ümumi anlayışlar 
və təriflər. Yüksək tərtibli diferensial tənlik və onun tərtibi. Ən 
yüksək tərtib törəməyə nəzərən həll olunmuş tənliklərin normal 
sistemə gətirilməsi. Koşi məsələsi və inteqral əyrisi. Aralıq və 
birinci inteqrallar. Birinci inteqralların köməyi ilə tənliyin 
tərtibinin azaldılması. 

10. Yüksək tərtibli natamam tənliklər və tərtibi azaldıla 
bilən tənliklər. Yüksək tərtibli natamam tənlik. Yüksək tərtibli 
natamam tənliklərin inteqrallanması üsulları – axtarılan funksiya 
və onun müəyyən tərtibə qədər törəmələri iştirak etməyən tən-
liklər; sərbəst dəyişən aşkar şəkildə iştirak etməyən tənliklər, ax-
tarılan funksiya və onun törəmələrinə nəzərən bircins olan tən-
liklər, ümumiləşmiş bircins tənliklər; sol tərəfi tam diferensial 
şəklinə gətirilə bilən tənliklər. 

11. Yüksək tərtibli xətti tənliklər. Yüksək tərtibli xətti bir-
cins tənlik. Xətti sistem tənliyin xüsusi halı kimi. Vronski deter-
minantı və fundamental həllər sistemi. Vronski determinantının 
sıfırdan fərqli olması və ümumi həllin fundamental həllər siste-
minin köməyi ilə göstərilməsi. Bir xüsusi həll məlum olduqda 
tənliyin tərtibinin bir vahid azaltmağın mümkünlüyü. Sabitlərin 
variasiyası üsulu ilə bircins olmayan tənliyin həllinin qurulması. 

12. Sabit əmsallı yüksək tərtibli xətti tənliklər. Sabit əmsal-
lı yüksək tərtibli xətti bircins tənliyin həllinin axtarılma üsulu. Xa-
rakteristik tənlik və xarakteristik ədəd. Xarakteristik tənliyin köklə-
ri. Sabit əmsallı yüksək tərtibli xətti bircins olmayan tənliyin qeyri-
müəyyən əmsallar üsulu ilə bir xüsusi həllinin tapılma qaydası. 

13. Volter və Fredholm inteqral tənlikləri. Xətti inteqral 
tənlik. Birinci və ikinci növ xətti Volter və Fredholm inteqral tən-
likləri. Müəyyən məhdudiyyət şərtləri daxilində Volter tip tənliklə-
rin Fredholm tip tənliklərin xüsusi halı olması. Xətti diferensial 
tənliklər üçün qoyulmuş Koşi məsələsi ilə Volter tipli inteqral tən-
lik arasında əlaqə. Xətti diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd 
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məsələsinin ikinci növ xətti Fredholm inteqral tənlik ilə əlaqəsi. 
14. İnteqral tənliklərin rezolventa vasitəsilə həlli. İkinci 

növ Volter və Fredholm inteqral tənliklərinin həllinin l-paramet-
rinə nəzərən qüvvət sırası şəklində axtarılması. Təkrarlanan nüvə 
anlayışı. Rezolventa. Rezolventanın ödədiyi inteqral tənlik. 
Rezolventanın köməyi ilə inteqral tənliyin həlli. 

15. Cırlaşan nüvəli inteqral tənliklər. İnteqral tənliklər 
üçün Fredholm nəzəriyyəsinin mahiyyətini göstərmək üçün cır-
laşan nüvə halı. Cırlaşan nüvəli ikinci növ Fredholm inteqral tən-
liyi. Fredholm inteqral tənliklərinin xətti cəbri tənliyə gətirilməsi. 
Fredholm determinantı və nüvənin xarakteristik ədədləri. Qoşma 
tənlik və Fredholm teoremləri. 
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KOMPLEKS DƏYİŞƏNLİ FUNKSİYALAR 
NƏZƏRİYYƏSİ 

 
İzahat vərəqi 

 
Fənnin tədrisində məqsəd. «Kompleks dəyişənli funksiyalar 

nəzəriyyəsi» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat 
pilləsində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onlara kompleks 
dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsinin baza anlayışlarını və üsulla-
rını öyrətmək, fənnin mövzuları üzrə praktiki məsələlərin həlli 
priyomlarını mənimsətmək, kompleks dəyişənli funksiyalar 
nəzəriyyəsinin əsas anlayışları üzrə biliklər vermək, onun üsulları 
və həqiqi analizlə, eləcə də digər riyazi predmetlərlə əlaqəsi 
haqqında təsəvvürlər formalaşdırmaqdır. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Kompleks dəyişənli 
funksiyalar nəzəriyyəsi» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə 
bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı 
fənləri» qrupuna (İPF-B12) daxildir. 

Fənnin tədris üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Kompleks ədəd anlayışı. Kompleks ədəd. Həndəsi inter-

pretasiya. Kompleks ədədlər üzərində əməllər. Qoşma kompleks 
ədədlər. Kompleks ədədləri qüvvətə yüksəltmə. Kompleks ədəd-
lərin cəbri, üstlü və triqonometrik yazılış formaları, modulu, arqu-
menti. Eyler və Muavr düsturları. Kompleks ədəddən kök alma. 
Genişlənmiş kompleks müstəvi, Riman sferası. Stereoqrafik pro-
yeksiya. 

2. Kompleks ədədlər ardıcıllığı. Kompleks müstəvidə çox-
luqlar. Kompleks ədədlər ardıcıllığının məhdudluğu, yığılması və 
limiti. Yığılan ardıcıllıqların xassələri. Yığılmanın zəruri və kafi 
şərti. Koşi meyarı. Sonsuz uzaqlaşmış nöqtə. 

3. Kompleks dəyişənli funksiya anlayışı və onun kəsil-
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məzliyi. Kompleks dəyişənli funksiyanın təyin olma oblastı və 
kompleks müstəvi. Kompleks dəyişənli funksiyanın qiymətlər 
çoxluğu. Elementar funksiyaların inikası. Oblastın daxili və sər-
həd nöqtəsi. Açıq, rabitəli, qapalı və kompakt çoxluq. Qarşılıqlı 
birqiymətli uyğunluq və tərs funksiya. Kompleks dəyişənli funk-
siya iki həqiqi dəyişənli funksiyanın verilməsi kimi. Kompleks 
dəyişənli funksiyanın limiti (Heyne və Koşi mənada). Kompleks 
dəyişənli funksiyanın nöqtədə, oblastda və əyri üzərində kəsil-
məzliyi. Kompleks dəyişənli funksiyanın müntəzəm kəsilməzliyi. 
Birvərəqlilik oblastı. 

4. Kompleks dəyişənli funksiyanın diferensiallanması. 
Kompleks dəyişənli funksiyanın diferensiallanması. Teorem 1. 
Koşi-Riman şərti. Teorem 2. Kompleks dəyişənli funksiyanın 
nöqtədə diferensiallanmasının kafi şərti. 

5. Kompleks dəyişənli funksiyanın analitikliyi. Kompleks 
oblastda analitik funksiya. Analitikliyin zəruri və kafi şərti (teo-
remlər). Koşi-Riman şərtindən alının nəticə. Analitik funksiyanın 
xassələri. 

6. Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralı. Kompleks 
dəyişənli funksiyanın inteqralı. Köməkçi şərtlər: hissə-hissə ha-
mar əyri, (x, y)-müstəvisində əyri üzrə ikinci növ əyrixətli inteq-
ral. Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralının müəyyən edil-
məsi. Əsas təriflər. Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralının 
xassələri.  

7. Koşi teoremi. Koşi teoremi. Köməkçi anlayışlar. Kom-
pleks oblastın sahəsi (Jordan mənada). Qrin düsturu. Koşi teoremi 
(çoxrabitəli oblast halı). Qapalı oblastda analitik funksiya. Ikinci 
Koşi teoremi. Kompleks dəyişənli funksiyanın qeyri-müəyyən 
inteqralı. Onun xassələri. Koşi-Adamar düsturu. Kompleks dəyi-
şənli ibtidai funksiya. Nyuton-Leybnts düsturu. 

8. Koşi inteqralı. Koşi inteqralı. Koşinin inteqral düsturu. 
Nəticələr: a) orta qiymət düsturu; b) modulun maksimumluq 
prinsipi. Koşi tipli inteqral. İbtidai funksiya analitik funksiya 
kimi. Kompleks dəyişənli funksiyanın analitiklik oblastında bütün 
tərtibdən törəmələrinin varlığı. Morer və Liuvill teoremləri. 
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Parametrdən asılı inteqral və onun varlığının zəruri şərti. 
9. Analitik funksiyaların kompleks hədli ədədi və funk-

sional sıraları. Ədədi sıralar və onların cəmi. Sıranın yığılması 
və dağılması. Sıranın n-ci qalığının təyini. Yığılma əlamətləri. 
Koşi meyarı. Yığılmanın Koşi əlaməti. Dalamber əlaməti. Limit 
formada Koşi əlaməti. Funksional sıra anlayışı: tərifi, cəmi, 
yığılmasının zəruri və kafi şərti. Koşi meyarı. Oblastda müntəzəm 
yığılma. Yığılmanın zəruri və kafi şərti, teorem. Müntəzəm yığı-
lan sıranın xassələri. Cəmin kəsilməzliyi. hədbəhəd inteqralla-
manın mümkünlüyü. Veyerştrass teoremləri.  

10. Qüvvət sıraları. Qüvvət sıraları, tərifi. Abel teoremi 
Abel teoremindən alınan nəticə. Yığılma dairəsi, yığılma radiusu. 
Koşi-Adamar düsturu. Yığılma dairəsinin daxilində sıranın həd-
bəhəd diferensiallamasının və inteqrallanmasının mümkünlüyü. 
Qüvvət sıraları üçün Teylor teoremi. 

11. Analitik funksiyanın yeganəliyi. Düzgün və məxsusi 
nöqtə. Analitik funksiyanın sıfırları. Analitik funksiyanın sıfırları 
haqqında teorem. Analitik funksiyanın yeganəliyi haqqında teo-
rem.  

12. Analitik funksiyanın analitik davamı. Analitik davam. 
İki oblastın ümumi alt oblastında analitik davam. Qüvvət sırasının 
yığılma dairəsinin sərhədində məxsusi nöqtə haqqında teorem. İki 
oblastın ümumi sərhədində analitik davam (teorem). Kompleks 
dəyişənli elementar funksiyaların həqiqi oxda analitik davamı. 
Münasibətlərin analitik davamı. Riman səthi anlayışı. Budaq-
lanma nöqtəsi. 

13. Loran sırası və analitik funksiyanın məxsusi nöqtə-
ləri. Loran sırası. Loran sırası üçün yığılma halqası. Dairəvi 
halqada kompleks dəyişənli funksiyanın Loran sırasına ayrılışı 
haqqında teorem. Birqiymətli analitik funksiyanın izolə edilmiş 
məxsusi nöqtələri. Aradan qaldırılabilən məxsusi nöqtələr. 
Polyus. Vacib məxsusi nöqtə. Sоxotski-Veyerştrass teoremi. 

14. Analitik funksiyanın çıxığı anlayışı. Izolə edilmiş məx-
susi nöqtədə analitik funksiyanın çıxığı. Çıxıqlar nəzəriyyəsinin 
əsas teoremi. Çıxıqların hesablanması düsturları. Çıxıqlardan 
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istifadə etməklə həqiqi dəyişənli funksiyaların birinci növ qeyri-
məxsusi inteqrallarının hesablanması. Jordan lemması. Loqarif-
mik çıxıqlar. Loqarifmik çıxığın tərifi. Çıxıqların və polyusların 
sayı üçün düstur. Ruşe teoremi və cəbrin əsas teoremi. 

15. Konform inikaslar. Konform inikaslar. 0)(' 0 ¹zf -ın 
həndəsi mənası. Dartılmaların sabitliyi və bucaqların saxlanması 
prinsipi. Nöqtədə konform inikas. Konform inikasın əsas tərifi. 
Konform inikasın zəruri və kafi şərti. Teoremlər. Konform inikas-
ların əsas prinsipləri. Sərhədlərin uyğunluğu prinsipi. Riman 
teoremi. Konform inikasların əsas qanunu. Bəzi qeydlər. Konform 
inikasın yeganəliyi. Konform inikaslarda istifadə olunan əsas 
funksiyalar: kəsr-xətti funksiyalar; Jukovski funksiyası. Konform 
inikaslarda iki həqiqi funksiyadan ibarət analitik və harmonik 
funksiyanın əlaqəsi. Konform inikaslarda Laplas operatorunun 
saxlanması. 
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İNFORMATİKA 
 

İzahat vərəqi 
 
Fənnin tədrisində məqsəd. «Fizika – 050503» ixtisası üzrə 

bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə «İnformatika» fənni-
nin tədrisində məqsəd, onları informatikanın bir elm kimi əsas nə-
zəri və praktik aspektləri ilə tanış etmək, avtomatlaşmış informa-
siya mənbələri ilə işləmək üçün praktik vərdişlərə yiyələndir-
məkdir.  

Fənnin tədris planındakı yeri: «İnformatika» fənni «Fizika 
– 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B13) daxildir. 

Fənnin tədris üsulları: Mühazirə, laboratoriya dərsləri, sər-
bəst işlər, kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. İnformatika elminin predmeti və tərkib hissələri, ma-

hiyyəti. İnformasiya anlayışı, təsvir üsulları və xassələri. İnfor-
matika elmi, onun tərkib hissələri, predmeti. İnformasiya, onun 
formaları və təsvir üsulları. İnformasiyanın yaradılması, ötürül-
məsi, qəbulu, saxlanılması və emal olunması. İnformasiya ölçü 
vahidləri. İnformasiyanın kodlaşdırılması. 

2. Fərdi kompüterin quruluşu və əsas elementləri. Təhsil-
də və fizika fənninin tədrisində İnformatikanın tətbiqi. Elek-
tron Hesablama Maşınlarının (EHM) yaranma tarixi. EHM-in 
arxitekturası və ümumi quruluş prinsipləri. EHM-in müxtəlif əla-
mətlərə görə təsnifatı. Fərdi kompüterlərin təsnifatı, iş prinsipi. 
İnformasiyanın fərdi kompüterdə təsviri.  

3. Alqoritm və say sistemləri. Alqoritmin mahiyyəti, əsas 
xassələri və təsvir üsulları. Alqoritmin tipləri. Bəzi məsələlərin 
həlli alqoritmlərinin qurulması, onların analizi. Tətbiqi məsələ-
lərin kompüterdə həll mərhələləri. Say sistemləri. Mövqeli və 
mövqesiz say sistemləri. İkilik, səkkizlik və on altılıq say sistem-
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ləri. Bir say sistemindən digər say sisteminə keçid. 
4. Əməliyyat sistemləri (ƏS). Proqram təminatı, növləri, 

vəzifələri. ƏS-nin təkamülü – versiya və modifikasiyaları haqqın-
da ümumi məlumatlar. MS WINDOWS əməliyyat sistemi ailəsi-
nin funksiyaları və təsnifatı. MS WINDOWS ƏS-nin əsas xarak-
teristikaları, versiyaları, əsas obyektləri. Sistemin əsas və kontekst 
menyusu. Pəncərənin quruluşu. Sistem qovluqları. MS 
WINDOWS əməliyyat sisteminin xidmətçi proqramları. Fayl və 
qovluqlar üzərində əməliyyatlar.  

5. Mətn redaktorları. MS Word. Mətn redaktorlarının təyi-
natı və təsnifatı. Microsoft Word mətn prosessoru haqqında ümu-
mi məlumat. Microsoft Word prosessorunda mətnin fraqmentləri 
üzərində əməliyyatlar. Mətnin daxil edilməsi, redaktə olunması, 
formatlaşdırılması, saxlanılması və çap edilməsi. MS-equation 
proqramı. Cədvəl və diaqramların qurulması. Word mətn proses-
sorunun qrafik imkanları. 

6. Cədvəl prosessorları. MS Excel. Cədvəl prosessorlarının 
təyinatı və təsnifatı. Excel elektron cədvəlinin pəncərəsi. İşçi kita-
bın sazlanması. Cədvəllərin tərtibi və doldurulması. Verilənlərin 
tipləri. Düsturların daxil edilməsi və redaktəsi. Excel cədvəl 
prosessorunun əsas funksiyaları və onlardan istifadə qaydaları. 
Excel cədvəl prosessorunda diaqramların qurulması, redaktəsi və 
formatlaşdırılması. Siyahıların yaradılması. Verilənlərin nizam-
lanması və süzgəclər. 

7. Elektron təqdimatların təşkili. MS Power Point. Power 
Point proqramı ilə iş. Təqdimatların təşkilinin mərhələləri və 
vasitələri. Təqdimatın strukturu. Təqdimatların hazırlanmasında 
ilkin informasiyanın yığılması. Təqdimatın redaktəsi və təşkili 
üsulları. Slaydlarla iş. Slaydın xarici forma və məzmununun təyi-
ni və təşkili. Slaydlara xüsusi effektlərin əlavə edilməsi. Təqdi-
mata baxış və onun nümayişi. 

8. Verilənlər bazası və onun təşkili üsulları. Verilənlər 
bazası (VB) texnologiyaları, əsas anlayışlar. Verilənlər bazasının 
idarəetmə sistemləri, onun funksiyaları və növləri. MS Access 
proqramının interfeys elementləri, verilənlərin tipləri. Cədvəlin 
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strukturunun yaradılması, informasiyanın daxil edilməsi, axtarışı, 
silinməsi və çeşidlənməsi. 

9. Kompüter qrafikası. Kompüter qrafikasının əsas anlayış-
ları. Kompüter qrafikasının növləri. Rastr, vektor və fraktal qrafi-
kaları ilə iş, onların üstün və fərqli cəhətləri. Qrafik proqram 
paketləri. Qrafik faylların formatları. 

10. Kompüter şəbəkələri. Lokal, qlobal, korporativ şəbə-
kələr. Kompüter şəbəkələrinin təyinatı və təsnifatı. Əsas anlayış-
lar (protokol, körpü, şlüz, marşrutizator və s.). Server anlayışı. 
Kliyent-server texnologiyası. Lokal, qlobal və korporativ şəbəkə-
lər haqqında ümumi məlumat.  

11. İnternet haqqında əsas anlayışlar. İnternetin yaran-
ması, inkişaf tarixi və tətbiq sahələri. İnternetdə ünvanlaşma. 
Domen Name System (DNS). İnternet xidmətləri (e-mail, FTP, 
Telnet, Usenet, WWW və s.). Web-sənədlər və onların təşkili. 
İnternetə bağlantı üsulları (Dial-Up bağlantı, ADSL və s., simsiz 
və peyk bağlantıları). Mobil rabitə və İnternet. Microsoft İnternet 
Explorer. Axtarış sistemləri. 

12. İnformasiyanın qorunması üsulları. İnformasiya təh-
lükəsizliyi. Viruslar və antiviruslar. Elektron hökumət, elektron 
imza. Müasir kriptoqrafiya anlayışı. Şifrələmə, deşifrələmə üsul-
ları. Simmetrik və asimmetrik şifrələmə metodları. 

13. Multimediya vasitələri və təhsildə multimediya vasi-
tələrindən istifadə. Multimedia resursları. Vizual və audio in-
formasiya resursları haqqında məlumat. Öyrədici multimedia 
resurslarının didaktik vasitə kimi rolu. Təhsildə multimediya vasi-
tələrinin tətbiqinin pedaqoji ssenariləri. Təhsildə bilik və baca-
rıqların qiymətləndirilməsində multimediya vasitələri.  

14. Standart tətbiqi proqram paketləri. Tətbiqi məsələ-
lərin həllində tətbiqi proqram paketlərindən istifadə və onların 
üstünlükləri. 

15. MatLab proqramlaşdırma sistemləri. MatLab tətbiqi 
proqram paketində misallar və onların tədqiqi. 
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RADİOFİZİKANIN ƏSASLARI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Radiofizika» fənninin «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə 
tədrisində məqsəd onları radiotezliklər diapazonundan olan elek-
tromaqnit dalğalarının generasiyası, şüalandırılması, yayılması və 
qəbulu prinsipləri ilə tanış etmək, radioelektron qurğularında 
istifadə olunan elementlərdə, eləcə də müxtəlif növ radioelektron 
qurğu və sistemlərində baş verən fiziki hadisə və proseslər barədə 
məlumatlandırmaq, həmin hadisələrin və proseslərin, başvermə 
mexanizmləri, xüsusiyyətləri, tətbiq imkanları haqda sistemli 
biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Radiofizika» fənni «Fizi-
ka – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B14) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya işləri, sərbəst 
işlər, kollokviumlar.  
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Giriş. Radiofizikanın yaranması və inkişafı mərhələləri. 
Radiofizikanın elm və texnikanın digər sahələri ilə əlaqəsi. Radio-
fizikada istifadə olunan siqnallar. Radio dalğaları – xassələri, dia-
pazonları və yayılma xüsusiyyətləri.  

2. Xətti radioelektron dövrələrinin elementləri. Toplanmış 
parametrli xətti sistemlər. Xətti sistemlərin təhlili: spektral üsul, 
kompleks amplitud və vektor diaqramı üsulu, xətti dördqütblülər 
üsulu. Ardıcıl LC konturu. İdeal konturda məxsusi rəqslər. Ardıcıl 
RLC konturunda məcburi rəqslər. Rezonans. Amplitud-tezlik və 
faza-tezlik xarakteristikaları. Buraxma zolağı və onun keyfiyyət 
əmsalı ilə əlaqəsi. Paralel kontur. Paralel konturda rezonans. Para-
lel kontur filtr kimi. Rabitəli rəqs konturları. Konturlar arasında 
rabitənin növləri. Rabitə əmsalı. Rabitə tezlikləri. Rabitəli kontur-
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larda məcburi rəqslər. Rabitəli konturlar sisteminin ötürmə əm-
salı. Filtrlər. Kvazistasionarlıq şərti. Paylanmış parametrli xətti 
sistemlər. Uzun xətlər. Teleqraf tənlikləri. Uzun xətdə dalğanın 
yayılmasının müxtəlif rejimləri. Uzlaşmış uzun xətt.  

3. Radioelektron qurğularında qeyri-xətti elementlər. 
Qeyri-xətti elementlər. Qeyri-xətti elementlərin xarakteristikaları. 
Qeyri-xətti xarakteristikaların təhlilinin qrafik üsulu. Qeyri-xətti 
xarakteristikaların aproksimasiyası. Qeyri-xətti elementlərlə rəqs 
spektrinin dəyişdirilməsi. Radioelektron cihazları. Elektron lam-
paları. İon cihazları. Yarımkeçirici diodlar. Yarımkeçirici diod-
ların növləri: düzləndirici diod, yarımkeçirici stabilitron, yüksək 
tezlik diod, varikap, tunel diod. Tranzistorlar. Bipolyar tranzis-
torun iş prinsipi. Tranzistorun dövrəyə qoşulma sxemləri. Tran-
zistorun cərəyana görə gücləndirmə əmsalları. Sahə tranzistorları. 
İnteqral mikrosxemlərin elementləri və nanoelektronikaya keçidi.  

4. Elektron gücləndiriciləri. Elektrik gücləndiricilərində 
gücləndirmə əmsalı; tezlik, faza və amplitud xarakteristikaları, 
qeyri-xətti təhrif əmsalı. Alçaq tezlik gücləndiriciləri. Alçaq və 
yüksək tezlik gücləndiricilərinin xüsusiyyətləri. Rezonans güclən-
diriciləri. Güc gücləndiriciləri. Gücləndiricilərdə əks rabitə. Güc-
ləndiricinin parametrlərinə əks rabitənin təsiri. Gərginlik təkrar-
layıcıları.  

5. Radiofizikada siqnalların qeyri-xətti çevrilmələri. 
Rəqslərin modullaşdırılması. Modullaşmanın növləri. Amplitud 
modulyasiyası. Modulyasiya əmsalı. Modullaşmış rəqslərin spek-
tral tərkibi. Praktiki modulyasiya sxemləri. Baza modulyasiyası. 
Detektə etmə. Modullaşmış rəqslərin detektə edilməsinin prin-
sipial sxemi. Kvadratik və xətti detektəetmə. Detektə olunmuş 
siqnalın tezlik spektri.  

6. Elektromaqnit rəqsləri generatorları. Harmonik rəqs 
generatorları. Avtogeneratorlar. Avtogeneratorların oyanması 
şərtləri. Amplitudlar və fazalar balansı. Elektromaqnit rəqsləri 
generatorlarının praktiki sxemləri. İnduktiv-tutum avtogeneratoru. 
Relaksasiya generatorları. Multivibratorlar.  

 



 65 

ƏDƏBİYYAT 
 

 Əsas ədəbiyyat 
1. Davudov B.B., Daşdəmirov K.M. Radiofizika. Bakı: «Bakı 

Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 392 s.  
2. Qəribov Q.İ. Radiofizika. Mühazirə mətnləri. Bakı: «Ləman Nəşriy-

yat Poliqrafiya» MMC, 2013, 268 s. 
 
 Əlavə ədəbiyyat 
3. Davudov B.B., Daşdəmirov K.M. Radioelektronikanın əsasları. 

Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 1992, 294 s.  
4. Abdinov Ə.Ş., Məmmədov H.M. Bərk cisim elektronikası. Bakı: 

Təhsil, 2004, 135 s. 
5. Abdinov Ə.Ş., Həsənov İ.S., Hüseynov T.X. Elektron cihazları və 

emissiya elektronikasının əsasları. Bakı: Təhsil, 2011, 360 s. 



 66 

 

ASTRONOMİYA 
 

İzahat vərəqi 
 
Fənnin tədrisində məqsəd. «Astronomiya» fənninin «Fizika 

– 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələ-
bələrə tədrisində məqsəd onları Yer kürəsini əhatə edən kosmos, 
Günəş sisteminin quruluşu, Göy cisimlərinin hərəkət qanunları, 
dünya sistemlərində, Kainatda baş verən astronomik hadisələr 
haqqında məlumatlandırmaq, onların haqqında müasir və sistemli 
biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Astronomiya» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B15) da-
xildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər və 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Astronomiya elmi haqqında ümumi məlumat. Astro-

nomiyanın predmeti, tədqiqat üsulları və bölmələri. Astronomiya-
nın yaranması və əsas inkişaf mərhələləri.  

2. Yer kürəsi bir göy cismi kimi. Yerin əsas xarakteris-
tikaları, forma və ölçüləri. Yerin radiusunun təyini. Yer ellipsoidi. 
Sferoid. Geoid. Yerin basıqlığı. Yer ekvatoru. Yerin coğrafi 
paralelləri. Coğrafi meridianlar. Qrinviç meridianı. Yerin şərq və 
qərb yarımkürələri. Coğrafi koordinatlar. Coğrafi enlik. Coğrafi 
uzunluq. Astronomik, geosentrik və geodezik enlik. Yerin iqlim 
qurşaqları. Tropik qurşaq. Şimal mülayim qurşaq. Cənub müla-
yim qurşaq. Şimal soyuq qurşaq. Cənub soyuq qurşaq. 

3. Göy sferi. Göy sferinin əsas elementləri. Zenit və Nadir. 
Şaquli xətt. Riyazi və ya həqiqi üfüq. Dünyanın görünən və 
görünməyən yarımsferləri. Hündürlük dairəsi. Birinci şaquli dairə 
və ya birinci şaqul. Qərb və şərq nöqtələri. Günorta xətti. Dün-
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yanın şimal və cənub qütbləri. Dünyanın fırlanma oxu. Göy 
ekvatoru. Ekvatorun yuxarı və aşağı nöqtələri. Dünyanın şərq və 
qərb yarımsferləri. Göy meridianı. Meyl dairəsi. Günlük para-
lellər. Müxtəlif coğrafi enliklərdə göy sferinin fırlanması: Yerin 
şimal qütbündə (j=+90o), Yer ekvatorunda (j=0o) və orta enlik-
lərdə (0<j<90o) Göy sferinin fırlanması. Göy cismlərinin doğ-
ması və batması. Doğma nöqtəsi. Batma nöqtəsi. Göy cisimlərinin 
kulminasiyası. Aşağı və yuxarı kulminasiya. Doğmayan və bat-
mayan ulduzlar. Göy cismlərinin doğmazlıq və batmazlıq şərti. 
Doğmayan və batmayan ulduzlar dairəsi. 

4. Astronomik koordinat sistemləri. Üfüqi koordinat sis-
temi. Göy cisminin hündürlüyü və azimutu. Göy cisminin zenit 
məsafəsi. Üfüqi koordinat sisteminin üstünlükləri və çatışmazlıq-
ları. Ekvatorial koordinat sistemləri. Birinci ekvatorial koordinat 
sistemi. Göy cisminin meyli və saat bucağı. Göy cisimlərinin qütb 
məsafəsi. Bu sistemin çatışmazlığı. İkinci ekvatorial koordinat 
sistemi. Göy cisimlərinin meyli və düz doğuşu. Ekliptik koordinat 
sistemi. Ekliptika müstəvisi. Ekliptik və ya astronomik enlik. 
Ekliptik və ya astronomik uzunluq. Dünyanın şimal qütbünün 
üfüqdən hündürlüyü. Göy sferinin əsas nöqtələrinin koordinatları. 
Koordinat sistemlərinin çevrilməsi. 

5. Göy cisimlərinin koordinatlarını təhrif edən hadisələr. 
Atmosfer refraksiyası. Refraksiya bucağı. Atmosfer refraksiyası-
nın üfüqi koordinatlara təsiri. Atmosfer refraksiyasının ekvatorial 
koordinatlara təsiri. Atmosfer refraksiyasının təzahürləri. Günlük 
parallaks. Üfüqi parallaks. Göy cisimlərinin doğma və batma 
anlarında azimutun təyini. Alaqaranlıq və bəyaz gecələr. Axşam 
alaqaranlığı. Səhər alaqaranlığı. Astronomik alaqaranlıq. Mülki 
alaqaranlıq. Bəyaz gecələr.  

6. Günəşin hərəkəti. Günəşin əsas xarakteristikaları. Günəşə 
qədər məsafə. Günəşin radiusu, kütləsi, sıxlığı, işıqlığı, bucaq 
radiusu. Günəş sabiti.  

Günəşin temperaturu. Günəşin günlük və illik hərəkəti. Ek-
liptika. Ekliptikanın meyli. Zodiak bürcləri. Yaz bərabərliyi. Yay 
günəşduruşu. Payız bərabərliyi. Qış günəşduruşu. Tropik il. Ulduz 
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ili və ya siderik il. Günəşin illik hərəkətinin bərabərsürətli olma-
ması. Ekliptikanın meylinin təyini. Müxtəlif en dairələrində Gü-
nəşin hərəkəti: Yerin şimal qütbündə (j=±90o), şimal qütb dairə-
sində (j=±66o34¢), şimal tropikində (j=±23o26¢), ekvatorda (j=0o). 

7. Yerin hərəkəti. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması. Yerin 
öz oxu ətrafında fırlanmasını sübut edən hadisələr. Yerin Günəş 
ətrafında dolanması.Yer ekvatorunda fırlanmanın xətti sürəti. 
Yerin dolanma orbiti. Orta orbital sürət. Yerin Günəş ətrafında 
orta orbital sürət. Ulduzların parallaktik sürüşməsi. Astronomik 
aberrasiya. Aberrasiyanın sabiti. Fəsillərin əmələ gəlməsi. Yerin 
qütblərinin hərəkəti. 12 aylıq və 14 aylıq dövrlər. Yerin öz oxu 
ətrafında fırlanma dövrünün sabit olmaması. Yer oxunun pressesi-
yası. Pressesiyanın izahı. Ay-Günəş pressesiyası. Orta illik pres-
sesiyası. Yer oxunun nutasiyası. Pressesiyanın təzahürləri. 

8. Ayın hərəkəti. Ayın əsas xarakteristikaları. Ayın öz oxu 
ətrafında fırlanması. Ayın fırlanma oxunun orbit müstəvisinə 
meyli. Ay ekvatorunda xətti fırlanma sürəti. Ayın Yer ətrafında 
dolanması. Siderik fırlanma dövrü. Ayın günlük bucaq yerdəyiş-
məsi. Ayın fazaları. Terminator. Təzə Ay. Dolu (bədirlənmiş) Ay. 
Faza bucağı. Ay orbitinin düyünləri. Qalxan düyün. Enən düyün. 
Ayın dolanma dövrləri. Sinodik Ay. Əjdaha Ayı. Tropik Ay. Ayın 
librasiyaları. Eninə və uzununa librasiya. Parallaks librasiya. 
Fiziki librasiya. 

9. Vaxtın ölçülməsi və saxlanılması. Astronomiyada zaman 
vahidləri. Gün. Ulduz günü. Günəş günü. Orta günəş günü. 
Siderik ay. Sinodik ay. Ulduz ili. Tropik il. Ulduz vaxtı. Həqiqi 
günəş vaxtı. Orta günəş vaxtı. Vaxt tənliyi. Vaxt hesablama 
sistemləri. Yerli vaxt. Ümumdünya vaxtı. Dilim vaxtı. Fərman 
vaxtı. Yay vaxtı. Ulduz və orta Günəş vaxtları arasında əlaqə. 
Atom vaxtı. Efemerid vaxtı. Yuli günləri. Tarixin dəyişmə xətti. 

10. Astronomik təqvimlər. Astronomiya təqvimlərinin üç 
növü. Günəş təqvimləri. Ay təqvimləri. Ay-Günəş təqvimləri. Gü-
nəş təqvimləri. Yuli təqvimi. Qriqori təqvimi. Hicri-şəmsi təqvi-
mi. Ay təqvimləri. Hicri-Qəməri (Ərəb-Ay) təqvimi. Türk Ay 
təqvimi. Ay Günəş təqvimləri. Yəhudi Ay-Günəş təqvimi. Qısa 
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illər. Normal illər. Uzun illər. Yeni təqvim layihələri. Təqvim 
ilinin başlanğıcı. Eralar. Tsiklik təqvimlər. Tsiklik Çin təqvimi. 

11. Dünya sistemləri. Planetlərin görünən hərəkəti. Aşağı 
və yuxarı planetlər. Elonqasiya. Dünyanın geosentrik sistemi. 
Episikl və deferent.Dünyanın heliosentrik sistemi. Planetlərin 
konfiqurasiyaları. Aşağı birləşmə. Yuxarı birləşmə. Qərb elonqa-
siyası. Şərq elonqasiyası. Əksdurma. Birləşmə. Qərb kvadraturası. 
Şərq kvadraturası. Heliosentrik sistemə görə planetlərin düz və 
tərs görünən hərəkətlərinin izahı.  

12. Planetlərin hərəkət qanunları. Günəş sisteminin 
planetləri. Planetlərin sinodik dolanma dövrü. Planetlərin siderik 
(ulduz) dolanma dövrü. Sinodik hərəkət tənliyi. Keplerin I 
qanunu. Keplerin II qanunu. Keplerin III qanunu. Periheli. Afeli. 
Periheli məsafəsi. Afeli məsafəsi. Orbitin eksentrisiteti. Planet-
lərin orbit elementləri. Orbitin meyli. Qalxan düyünün helio-
sentrik uzunluğu. Perihelinin qalxan düyündən bucaq məsafəsi. 
Orbitin böyük yarımoxu. Orbitin eksentrisiteti. Planetin perihe-
lidən keçmə anı. Planetlərin radius-vektorları. Həqiqi anomaliya. 

13. Günəş və Ay tutulmaları. Günəş tutulmaları. Tam 
kölgə. Yarımkölgə. Tam Günəş tutulması. Qismən Günəş tutul-
ması. Halqavari Günəş tutulması. Tutulmanın fazası. Günəş tutul-
masının başvermə şərti. Ay tutulmaları. Ay tutulmasının baş 
vermə şərti. Saros. 

14. Göy cisimlərinin ölçülərinin və geosentrik məsafə-
lərinin təyini. Günlük parallaksa görə Günəş sistemi cisimlərinin 
geosentrik məsafələrinin təyini. Radiolokasiya üsulu. Günəşin 
radiolokasiyası. Günlük parallaksın təyini. Günəşin günlük paral-
laksının təyini. İllik parallaks və ulduzlara qədər məsafənin təyini. 
İllik parallaksın təyini. Astronomiyada uzunluq vahidləri. Astro-
nomik vahid, parsek, işıq ili və onlar arasındakı əlaqə. Göy 
cisimlərinin bucaq ölçülərinə görə xətti ölçülərinin təyini. Ayın 
xətti radiusunun təyini. 

15. Ümumdünya cazibə qanunu və ümumiləşmiş Kepler 
qanunları. Ağırlıq və cazibə qüvvələrinin eyniliyi. Ümumdünya 
cazibə qanunu. Nisbi təcil. Cazibə qüvvələrinin özəllikləri. İki 
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cisim məsələsi. Enerji inteqralı. Trayektoriyanın başlanğıc sürət-
dən asılılığı. Keplerin I ümumiləşmiş qanunu. Keplerin II ümu-
miləşmiş qanunu. Keplerin III ümumiləşmiş qanunu.  

16. Sarsıntılar. Əsri və dövrü sarsıntılar. Sarsıdıcı təcil. Ay 
hərəkətinin Günəş tərəfindən sarsılması. Qabarma və çəkilmə. 
Ayın qabardıcı təsiri. Günəşin qabardıcı təsiri. Ay-Günəş qabar-
dıcı təsiri. Qabarma və çəkilmənin təzahürləri. Üç cisim məsələsi. 
Neptunun kəşfi. 

17. Yerin süni peykləri. Yerin süni peyklərinin buraxıl-
ması. Trayektoriyanın fəal və passiv hissəsi. Təsir sferi. Yerin 
süni peyklərinin orbiti. Roş limiti. I kosmik sürət. II kosmik sürət. 
III kosmik sürət. 
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KLASSİK MEXANİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. Ümumnəzəri fizika kursunun 
birinci hissəsi olan «Klassik mexanika» fənninin «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə 
tədrisində məqsəd onlara Nyuton dinamikasını və analitik mexa-
nikanı öyrətmək, onları bu fənnin ümumi metodları olan variasiya 
prinsipləri, Laqranj və Hamilton formalizmi, Hamilton-Yakobi 
metodu ilə tanış etmək və bununla da nəzəri fizikanın digər 
bölmələrinin asan mənimsənilməsi üçün zəmin yaratmaq, fizika-
nın müxtəlif sahələrində sərbəst elmi işlər aparmaq üçün lazım 
olan elmi bilik və bacarıqlara yiyələndirməkdir.  

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Klassik mexanika» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris pla-
nı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B16) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Klassik mexanika fənninə giriş. Ümumiləşmiş koordi-

natlar və ümumiləşmiş sürətlər. Maddi nöqtə. Sərbəstlik dərəcə-
lərinin sayı. Mexaniki əlaqələr. Əlaqələrin növləri. Holonom və 
qeyri-holonom əlaqələr. Skleronom və reonom əlaqələr. Hərəkət 
tənliyi, hərəkət qanunu və trayektoriyanın tənliyi məsələlərinin 
ümumi qoyuluşu. 

2. Hamiltonun ən kiçik təsir prinsipi. Laqranj tənliyi. 
Hamilton prinsipi. Təsir inteqralı. Ən kiçik təsir prinsipinin riyazi 
ifadəsi. Təsir inteqralının variasiyası. Laqranj tənliyi. Bir sər-
bəstlik dərəcəsinə malik olan sistemin Laqranj tənliyi. s-sərbəstlik 
dərəcəsinə malik olan sistemin Laqranj tənliyi. Laqranj funksiya-
sının xassələri. Ən kiçik təsir prinsipinin dinamikanın əsas tənli-
yindən alınması. 
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3. Qalileyin nisbilik prinsipi. Hesablama sistemi. Zaman və 
məkanın xassələri. Fəzanın izotropluğu və bircinsliyi. Zamanın 
mütləqliyi. Zamanın bircinsliyi. Ətalət (inersial) hesablama sis-
temləri. Ətalət qanunu. Qalileyin nisbilik prinsipi. Qaliley çevir-
mələri. 

4. Laqranj funksiyası. Sərbəst maddi nöqtənin Laqranj 
funksiyası. Dekart, silindrik və sferik koordinatlarda yazılmış 
Laqranj funksiyası. Qarşılıqlı təsirdə olmayan maddi nöqtələr 
sisteminin Laqranj funksiyası. Qarşılıqlı təsirdə olan maddi 
nöqtələr sisteminin Laqranj funksiyası. Xarici sahədə olan maddi 
nöqtənin Laqranj funksiyası. Ümumiləşmiş koordinatlarda yazıl-
mış Laqranj funksiyası. s-sərbəstlik dərəcəsinə malik olan 
sistemin Laqranj funksiyası. 

5. Mexanikada saxlanma qanunları. Hərəkət inteqralları. 
Enerjinin, impulsun və impuls momentinin saxlanma qanunları, 
onların məkan və zamanın xassələri ilə əlaqəsi. Zamanın bircins-
liyi. Konservativ sistemlər. Enerjinin additivliyi. Bir hesablama 
sistemindən digərinə keçdikdə enerjinin çevrilməsi. İmpulsun 
saxlanma qanunu. Fəzanın bircinsliyi. Ümumiləşmiş qüvvələr. 
İmpulsun additivliyi. Xarici sahə olduqda impulsun ayrı-ayrı 
komponentlərinin saxlanma qanunu. Ətalət mərkəzi. Bir hesabla-
ma sistemindən digərinə keçdikdə impulsun çevrilməsi. İmpuls 
momentinin saxlanma qanunu. Fəzanın izotropluğu. İmpuls mo-
mentinin additivliyi. Bir hesablama sistemindən digərinə keçdik-
də impuls momentinin çevrilməsi. Xarici sahə olduqda impuls 
momentinin ayrı-ayrı komponentlərinin saxlanma qanunu. 

6. Mexaniki oxşarlıq və virial haqqında teorem. Mexaniki 
oxşarlıq. Oxşarlıq çevirmələri. Sistemin virialı. Virial haqqında 
teorem. Fiziki kəmiyyətin zamana görə orta qiyməti və onun 
xassələri. 

7. Hərəkət tənliklərinin inteqrallanması. Birölçülü hərə-
kət. Finit və infinit hərəkət. Dayanma nöqtələri. Birölçülü hərəkə-
tin inteqrallanması. Hərəkət periodunun təyin olunması. 

8. Mərkəzi-simmetrik sahədə hərəkət. Mərkəzi sahənin 
tərifi. Sektorial sürət. Dövrü koordinatlar. Mərkəzi-simmetrik 
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sahədə enerji və impulsun saxlanma qanunları. Hərəkət inteq-
ralları və trayektoriyanın ümumi tənlikləri. Orbitin parametri və 
eksentrisiteti. Trayektoriyanın simmetrikliyi. Zərrəciyin sahənin 
mərkəzinə düşmə və trayektoriyanın qapalılıq şərtləri.  

9. Nyuton və Kulon sahəsində hərəkət. Kepler məsələsi. 
Planetlərin hərəkəti. Hərəkətin periodu. Orbitin perihelisi. Elliptik 
orbitin böyük və kiçik yarımoxları, onların enerji və impuls 
momentindən asılılığı. Kepler məsələsində finit və infinit hərəkət. 
Kepler qanunları. 

10. İki cisim məsələsi. İki cisim üçün Laqranj funksiyası. İki 
cisim məsələsinin ona ekvivalent olan bir cismin mərkəzi-
simmetrik sahədə hərəkəti məsələsinə gətirilməsi. Gətirilmiş kütlə 
anlayışı. 

11. Zərrəciklərin toqquşması. Zərrəciklərin elastiki toqquş-
ması. Toqquşma zamanı enerji və impulsun saxlanma qanunları. 
Sürət və impuls diaqramları. 21 mm < , 21 mm = , 21 mm >  – üç halı 
üçün diaqramlar. Ətalət mərkəzi sistemi və laboratoriya sistemi. 
Zərrəciklərin ətalət mərkəzi sistemindəki sürətləri ilə laboratoriya 
sistemindəki sürətləri arasında əlaqə. Ətalət mərkəzi sistemindəki 
dönmə bucaqları ilə laboratoriya sistemindəki dönmə bucaqları 
arasında əlaqə. Qarşı-qarşıya toqquşma. 

12. Zərrəciklərin səpilməsi. Hərəkətin trayektoriyası. Hədəf 
məsafəsi. Səpilmənin effektiv kəsiyi. Kulon sahəsində zərrəcik-
lərin səpilməsi üçün Rezerford düsturu. Ətalət mərkəzi sistemində 
və laboratoriya sistemində Rezerford düsturu. 

13. Kiçik rəqslər. Sərbəst birölçülü rəqslər. Sərbəst kiçik 
rəqslər edən sistemin potensial enerjisi. Sərbəst birölçülü rəqs 
üçün Laqranj tənliyi. Çox sərbəstlik dərəcəsinə malik sistemin 
sərbəst rəqsi üçün Laqranj tənliyi. Harmonik rəqsi hərəkət və 
onun hərəkət qanunu. Rəqsin amplitudu və tezliyi. Sərbəst kiçik 
rəqslər zamanı sistemin tam enerjisi. Məcburi birölçülü rəqslər. 
Məcburi birölçülü rəqs üçün Laqranj tənliyi. Çox sərbəstlik 
dərəcəsinə malik sistemin məcburi rəqsi üçün Laqranj tənliyi. 
Məcburi rəqsin hərəkət qanunu. Rezonans. Döyünmə. Periodik 
məcburi qüvvənin təsiri altında baş verən hərəkət qanununun 
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şəkli. Məcburi rəqslər zamanı sistemin enerjisi. Sönən rəqslər. 
Sürtünmə olduqda sönən rəqslər üçün hərəkət tənliyi. Sönmə 
əmsalı. Aperiodik sönmə. Dissipativ qüvvə. Sistemin enerjisinin 
dəyişmə sürəti ilə dissipativ qüvvə arasında əlaqə. Çox sərbəstlik 
dərəcəsinə malik sistemlərin rəqsləri. Çox sərbəstlik dərəcəsinə 
malik sistemin Laqranj funksiyası. Dissipativ funksiya. Hərəkət 
tənlikləri. Xarakteristik tənlik. Rəqslərin məxsusi tezlikləri. Baş 
oxlara gətirilmə. Məxsusi tezliklər və baş koordinatlar. 

14. Bərk cismin hərəkəti. Bərk cismin sərbəstlik dərəcə-
lərinin sayı. Bərk cismin ixtiyari nöqtəsinin sürəti. Bərk cismin 
hərəkəti üçün Eyler və Şal teoremləri. Bucaq sürəti. Ani fırlanma 
oxu. Eyler bucaqları.  

15. Bərk cismin ətalət tenzoru və ətalət momenti. Bərk 
cismin kinetik enerjisi. Bərk cismin Laqranj funksiyası. Ətalət 
tenzorunun ümumi ifadəsi. Ətalət tenzorunun məxsusi qiymətləri. 
Bərk cismin ətalət tenzorunun xassələri. Bərk cismin baş ətalət 
oxları. Bərk cisimlərin baş ətalət momentlərinə görə təsnifatlan-
dırılması: simmetrik fırfıra, asimmetrik fırfıra, kürəvi (sferik) 
fırfıra, rotator.  

16. Bərk cismin hərəkət tənlikləri. Bərk cismin impuls 
momenti. Tərpənməz hesablanma sistemində bərk cismin hərəkət 
tənliyi. Bərk cismin hərəkəti üçün Eyler tənlikləri. Kürəvi (sferik) 
fırfıra, rotator və simmetrik fırfıranın sərbəst hərəkəti. 

17. Hamilton metodu. Lejandr çevirmələri. Hamilton tən-
likləri. Hamilton funksiyası. Sərbəst maddi nöqtənin Dekart, silin-
drik və sferik koordinatlarda Hamilton funksiyası. Ümumiləşmiş 
impuls. Ümumiləşmiş qüvvə. Hərəkət inteqralları və Hamilton 
funksiyasının fiziki mənası. Dövrü koordinatlar və Raus metodu. 
Raus funksiyası. Hamilton tənliklərinin variasiya prinsipindən 
alınması. Ümumiləşmiş ən kiçik təsir prinsipi. Leybnis, Moper-
tyui, Yakobi, Ferma və s. prinsipi.  

18. Kanonik çevirmələr. Yaradıcı funksiyalar. Kanonik 
çevirmə nümunələri.  

19. Puasson mötərizələri. Puasson mötərizələrinin xassə-
ləri. Yakobi eyniliyi. Puasson mötərizələri və hərəkət tənlikləri. 
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Puasson teoremi.  
20. Hamilton-Yakobi tənlikləri. Hamiltonun baş və xarak-

teristik funksiyaları. Hamilton-Yakobi tənliklərində dəyişənlərin 
ayrılışı. Təsir və bucaq dəyişənləri. Adiabatik invariantlar. 
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ELEKTRODİNAMİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. Elektrodinamika fənninin «Fizi-
ka – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələ-
bələrə tədrisində məqsəd onları elektromaqnit sahəsi və yüklü zər-
rəciklərin klassik nəzəriyyəsi olan elektrodinamika fənni haqda, 
elektromaqnit sahəsinin yaranması, şüalanması, fəzada yayılması, 
udulması, səpilməsi, eləcə də, yüklü zərrəciklərin elektromaqnit 
sahəsində hərəkəti, bu zərrəciklərin həm bir-biri ilə, həm də sahə 
ilə təsir qanunları və mühitdə baş verən müxtəlif elektromaqnit 
prosesləri barədə biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin tədris planındakı yeri. «Elektrodinamika» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B17) 
daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər və 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Elektrodinamika və onun müasir fizikada yeri. Elek-

trodinamika anlayışı. Təbiətdə mövcud olan qüvvələr: Elektro-
maqnit qarşılıqlı təsir, güclü qarşılıqlı təsir, zəif qarşılıqlı təsir, 
qravitasiya qarşılıqlı təsir. Elektrodinamikanın yaranması. Qarşı-
lıqlı təsirlərin birləşdirilməsi. 

2. Maksvel tənlikləri təcrübi faktların aksiomatik ümu-
miləşdirilməsidir. 

3. Eynşteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin təcrübi əsas-
ları. Eynşteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi. Eynşteynin postu-
latları. İnterval və onun invariantlığı. İntervalın növləri. İşıq ko-
nusu və səbəbiyyət əlaqəsində olan hadisələr. Məxsusi zaman. 
Koordinatlar və zamanın Lorens çevrilmələri. Lorens çevrilmələ-
rindən alınan kinematik nəticələr. Sürətlərin Lorens toplanması və 
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bucaqların Lorens çevrilməsi. 4-ölçülü vektorlar və tenzorlar. 4-
ölçülü sürət və təcil. 

4. Relyativistik mexanikada ən kiçik təsir prinsipi. Relya-
tivistik kinematika. Sərbəst relyativistik zərrəcik üçün Laqranj 
funksiyası, enerji və impuls. Sərbəst zərrəciyin 4-ölçülü hərəkət 
tənliyi. 4-ölçülü impuls və 4-ölçülü Minkovski qüvvəsi. Kütlə 
deffekti. Zərrəciklərin çevrilmə prosesləri. 

5. Elektromaqnit sahəsində yerləşmiş elektrik yükü. Rel-
yativistik fizikada sahə və elementar zərrəcik anlayışı. Xarici 
elektromaqnit sahəsində yüklü zərrəciyin təsir inteqralı, elektro-
maqnit sahəsinin potensialları, Laqranj funksiyası, enerjisi və 
impulsu. Yükün xarici elektromaqnit sahəsində 3-ölçülü hərəkət 
tənliyi, Lorens qüvvəsi, elektrik sahəsinin E

r
 intensivlik və 

maqnit sahəsinin B
r

 induksiya vektorları. 
Elektromaqnit sahəsində zərrəciyin 4-ölçülü hərəkət tənliyi. 

Elektromaqnit sahəsinin antisimmetrik mnF  tenzoru. Potensialla-
rın qradiyent (kalibrləşmə) çevrilməsi, Lorens şərti və onun müx-
təlif şəkilləri. Sabit elektromaqnit sahəsi və bircins sahələr. Elek-
tromaqnit sahəsi üçün Lorens çevrilmələri. Elektromaqnit sahə-
sinin invariantları və onlardan alınan nəticələr. 

6. Elektromaqnit sahəsinin tənlikləri. Kəsilməz paylanmış 
və diskret paylanmış yüklərin sıxlığı və delta funksiyanın bəzi 
xassələri. 4-ölçülü cərəyan sıxlığı. Yükün saxlanması qanunu və 
kəsilməzlik tənliyi. Elektromaqnit sahəsi və yüklü zərrəciklərdən 
ibarət olan sistem üçün Laqranj funksiyası. Birinci növ Maksvell 
tənlikləri, onların diferensial, inteqral və 4-ölçülü şəkilləri. İkinci 
növ Maksvell tənliklərinin inteqral şəkli, dəyişmə və keçiricilik 
cərəyanlarının xassələri, tam cərəyanın qapalılıq xassəsi. Mikro-
elektrodinamikada elektromaqnit sahəsinin enerjisinin saxlanması 
qanunu. Umov-Poyntinq vektoru. 

7. Vakuumda sabit elektrik və maqnit sahələri. Sabit 
elektrik sahəsi. Laplas-Puasson tənliyi və onun həlli. Yüklər siste-
minin dipol momenti və onun elektrostatik sahəsi. Yüklər siste-
minin kvadrupol momenti və onun sahəsi. Xarici elektrostatik 
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sahədə yerləşmiş yüklər sistemi, sahənin yüklər sistemi ilə 
qarşılıqlı təsir enerjisi. İki dipolun qarşılıqlı təsir enerjisi, sahədə 
dipola təsir edən qüvvə və qüvvə momenti. Stasionar cərəyanların 
maqnit sahəsi və Bio-Savar-Laplas qanunu. Cərəyanlar sisteminin 
maqnit dipol momenti və onun sahəsi. Elektrostatik sahəsi ilə 
stasionar maqnit sahəsi arasındakı analogiya (oxşarlıq). 

8. Dəyişən elektromaqnit sahəsi. Sərbəst elektromaqnit sa-
həsi, sahənin eninəlik şərti, sahənin A

r
, Ε

r
 və H

r
 vektorları üçün 

Dalamber tənliyi. Sərbəst Dalamber tənliyinin həlli. Qaçan dal-
ğalar. Müstəvi monoxromatik dalğa, dalğa fazasının invariantlığı, 
4-ölçülü dalğa vektoru. Dopler effekti və dalğanın polyarlaşması. 

9. Hərəkət edən yüklərin yaratdığı sahələr. Qeyri-bircins 
Dalamber tənliyinin həlli, gecikən və qabaqlayan potensiallar. 
Gecikən A

r
 və j  potensialları üçün diferensial tənliklərin 

alınması, başlanğıc və sərhəd şərtləri. Dipol şüalanması. Dipol 
yaxınlaşmasında EA

rr
,  və H

r
-in ifadələrinin alınması. Dipol şüa-

lanmasının diferensial, inteqral intensivlikləri və şüalanmanın isti-
qamətlənmə diaqramı. Kvadrupol və maqnit dipolu şüalanmaları. 
Elektrostatik sahənin enerjisi. Elektronun klassik radiusu. Liye-
nar-Vixert potensialları. İxtiyari hərəkət edən relyativistik nöqtəvi 
yükün sahəsinin E

r
 və H

r
 intensivlik vektorları. Uzununa sürət-

lənmiş elektronun diferensial intensivliyi. Relyativistik şüalan-
manın istiqamətlənmə diaqramı. 

10. Makroskopik elektrodinamika. Mikroelektrodinami-
kanın tənliklərinin fəza və zamana görə ortalanması, Ortalan-
manın optimal parametrləri. Mikro yük sıxlığının ortalanması və 
P
r

 – elektrik polyarlaşma vektoru. Cərəyanın mikrosıxlığının 
ortalanması və M

r
 – maqnitlənmə vektoru. Mühitdə I və II növ 

Maksvell tənlikləri və onlara daxil olan kəmiyyətlərin fiziki 
mənaları. Dielektriklər üçün maddi münasibətlər. Maqnetiklər 
üçün hal tənlikləri (maddi münasibətlər). Mühitdə elektromaqnit 
sahəsi vektorları üçün sərhəd şərtləri. Maddi mühitlərdə elektro-
maqnit sahəsinin enerjisinin saxlanması qanunu. Dielektriklərin 
elektrostatikası. Naqillərin elektrostatikası. Om qanununun dife-
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rensial şəkilləri, naqillərdə sərbəst yükün 0r  sıxlığının azalması, 
relaksasiya zamanı. Mühitdə sabit maqnit sahəsi. Yavaş dəyişən 
sahələr. Kvazistasionar sahə. Kvazistasionar cərəyanlar. Skin 
(dəri) effekti. Mühitdə yavaş dəyişən sahə halında A

r
 və j  

potensialları üçün ümumi tənliklər. Dielektriklərdə elektromaqnit 
dalğalarının yayılması, dispersiya tənliyi və dalğanın E

r
 və H

r
 

vektorları arasında əlaqə. Keçirici mühitdə elektromaqnit sahəsi, 
mühitdə Lorens şərti, keçirici mühitdə sahə vektorları üçün 
teleqraf tənlikləri. Keçirici mühitdə elektromaqnit dalğalarının 
yayılması. Dispersiya tənliyi, elektromaqnit dalğalarının sönməsi, 
naqillərdə E

r
 və H

r
 arasında əlaqə. Mühitdə tezdəyişən sahənin 

tənlikləri, sahə vektorları arasında zamana görə qeyri-lokal əlaqə. 
Mühitin dielektrik və maqnit nüfuzluqlarının tezlik dispersiyası. 
Mühitin dielektrik nüfuzluğunun çox kiçik tezliklərdə qiyməti. 
Mühitin dielektrik nüfuzluğunun çox böyük tezliklərdə qiyməti. 
Mühitin dielektrik nüfuzluğu üçün dispersiya münasibətləri. 
Kramers-Kroniq düsturları. Ossilyator modelində dispersiyanın 
izahı. Müsbət, mənfi, normal və anomal dispersiyalar. 
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KVANT MEXANİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. Kvant sistemlərinin fiziki xas-
sələrini və kvant hadisələrini öyrənən «Kvant mexanikası» fən-
ninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil 
alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları, qeyri-relyativistik kvant 
mexanikası məsələlərinin həllərinin əsas üsulları, mikroaləmin 
qanunauyğunluqları, kvant mexanikasının riyazi aparatı, riyazi 
biliklərin tətbiq imkanları barədə sistemli biliklərə yiyələn-
dirməkdən ibarətdir.  

Fənnin tədris planındakı yeri. «Kvant mexanikası» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris pla-
nı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B20) daxil-
dir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

I. Kvant mexanikasına giriş. 
1.1. Kvant mexanikasının meydanagəlmə səbəbləri. Klas-

sik fizikanın çətinlikləri: Mütləq qara cismin şüalanması. Plank 
hipotezi və şüalanmanın spektral sıxlığı üçün Plank düsturu. 
Fotoeffekt. Fotoeffekt üçün Eynşteyn düsturu. Kompton effekti. 
Maddənin quruluşu ilə bağlı problemlər. Atomun Tomson və 
Rezerford modelləri. Rezerford modelinin çətinlikləri. Bor 
postulatları. Frank-Hers təcrübəsi. 

1.2. De-Broyl dalğaları, onların faza və qrup sürətləri. De-
Broyl hipotezi. Həndəsi optika ilə Nyuton mexanikası arasında 
oxşarlıq. Sərbəst zərrəcik üçün De-Broyl dalğası. E, p  və k,w  
arasında əlaqəni ifadə edən de-Broyl düsturu. De-Broyl dalğasının 
faza və qrup sürəti. 
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1.3. De-Broyl dalğalarının difraksiyası. Elektronların dif-
raksiyasının təcrübi müşahidəsi. Devisson və Cermer təcrübəsi. 
Difraksiya mənzərəsi üçün Vulf-Breqq düsturu. Elektronların ki-
çik kristallardan ibarət nazik toz təbəqələrindən difraksiyası (Tar-
takovski və Tomson təcrübəsi) Biberman, Suşkin və Fabrikant 
təcrübəsi. 

II. Kvant mexanikasının riyazi əsasları. 
2.1. Dalğa funksiyası və onun fiziki mahiyyəti. Dalğa 

funksiyasının Maks Born tərəfindən verilmiş statistik mənası. 
Zərrəciyin t anında (x, y, z) nöqtəsi ətrafında dV həcmində olma 
ehtimalı. Normallanma şərti. Ehtimal sıxlığı. Nisbi ehtimal. 
Mürəkkəb sistemin dalğa funksiyası. 

2.2. Superpozisiya-prinsipi. Dalğa funksiyalarının ortonor-
mallıq şərti. Sistemin k halında olma ehtimalı. Sistemin halı 
kəsilməz dəyişdikdə superpozisiya prinsipi. Klassik və kvant 
mexanikasındakı superpozisiya prinsiplərinin fərqi. 

2.3. Operatorlar və onların xassələri. Operatorun tərifi. 
Kvant mexanikasında fiziki kəmiyyətin orta qiyməti. Operatorun 
məxsusi qiyməti və məxsusi funksiyaları. Cırlaşmış və cırlaşma-
mış hallar. Kvant mexanikasında istifadə olunan operatorlar. Xətti 
operatorlar. Transpozisiya olunmuş operator. Ermit operator. 
Ermit qoşma operator. Vahid operator. Tərs operator. 

2.4. Operatorlar üzərində əməllər. Operatorların toplanma-
sı və vurulması. Toplanan və vurulan operatorların eyni zamanda 
məxsusi qiymətlərə malik olduğu və olmadığı hallar. Operator-
ların kommutativliyi. İki fiziki kəmiyyətin eyni zamanda dəqiq 
ölçülə bilmə şərti. Operatorların hasilinin ermit qoşması. Unitar 
operatorlar. 

2.5. Ermit operatorların məxsusi funksiyaları və onların 
xassələri. Ermit operatorların məxsusi qiymətinin həqiqiliyi. 
Ermit operatorların məxsusi funksiyalarının ortoqonallığı. 

2.6. Hamilton operatoru. Şrödinger tənliyi. Hamilton opera-
torunun ermitliyi. Kvaziklassik dalğa funksiyası. 

2.7. Fiziki kəmiyyətin orta qiymətinin zamana görə 
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törəməsi. Uyğunluq prinsipi. Hərəkət tənliyi. Kvant mexanika-
sında fiziki kəmiyyətin saxlanması şərti. 

2.8. Koordinat operatoru. Koordinat operatorlarının kom-
mutasiya şərtləri. Koordinat operatorunun məxsusi qiymətləri və 
məxsusi funksiyaları. 

2.9. İmpuls operatoru. Fəzanın bircinsliyi. Sonsuz kiçik 
paralel köçürmə operatoru. İmpuls operatorunun ermitliyi. İmpuls 
operatorunun komponentləri üçün kommutasiya şərtləri. İmpuls 
operatorunun məxsusi qiymətləri və məxsusi funksiyaları. Koor-
dinat və impuls operatorları arasında kommutativ münasibətlər. 
Koordinat və impuls operatoru impuls təsvirində. 

2.10. Hərəkət miqdarı momenti operatoru. Fəzanın izo-
tropluğu. Sonsuz kiçik fırlanmaya uyğun gələn operator. Hərəkət 
miqdarı momenti operatorunun uyğunluq prinsipindən alınması. 
Hərəkət miqdarı momenti operatorunun komponentləri və onlar 
arasında kommutativ münasibətlər. Hərəkət miqdarı momenti 
operatoru ilə koordinat və impuls operatorları arasındakı kommu-
tativ münasibətlər. -+ LL ˆ,ˆ  operatorları. 

2.11. 2L̂  və zL̂  operatorlarının məxsusi qiymətləri və məx-
susi funksiyaları. 2L̂  və zL̂  operatorlarının sferik koordinatlarda 
ifadəsi. zL̂  operatorunun məxsusi qiymətləri və məxsusi funksiya-
ları. m – maqnit kvant ədədi, onun fiziki mənası və aldığı qiy-
mətlər. 2L̂  operatorunun məxsusi qiymətləri və məxsusi funksiyaları. 
Lejandr tənliyi. Lejandr polinomu. ),( jql

mY  – sferik funksiyası. l – 
orbital kvant ədədi – fiziki mənası və aldığı qiymətlər çoxluğu. 

2.12. Cütlük. Halın cütlüyü. Güzgü əksi və ya fəza inversi-
yası çevrilməsi. İnversiya operatoru və onun məxsusi qiymətləri. 
Daxili cütlük. Qapalı sistemin halının cütlüyü. Cütlüyün saxlanma 
qanunu. Zərrəciklər sisteminin cütlüyü. Zəif qarşılıqlı təsirlərdə 
cütlüyün saxlanmaması. 

2.13. Qeyri-müəyyənlik prinsipi. Fiziki kəmiyyətləri eyni 
zamanda ölçdükdə buraxılan xətaların hasilinin aşağı sərhədinin 
təyini. L və F fiziki kəmiyyətləri üçün qeyri-müəyyənlik müna-
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sibəti. Xüsusi halda 2)( xD və 2)( xPD  üçün Heyzenberqin qeyri-
müəyyənlik münasibəti. 

2.14. Ehtimal sıxlığı. Ehtimal seli sıxlığının Şrödinger 
tənliyindən istifadə etməklə alınması. Kəsilməzlik tənliyi.  

2.15. Stasionar hallar. Sistemin müəyyən enerjiyə malik 
halları. Stasionar hallar üçün Şrödinger tənliyi. Stasionar halların 
dalğa funksiyası. Stasionar halların xassələri. 

2.16. Kvant tənliklərindən klassik tənliklərə keçid. Hərə-
kət tənliyinə ekvivalent olan klassik tənliklərin alınması. ix̂&  və 

iP̂& -nin tapılması. Nyutonun II qanunun operator şəklində ifadəsi. 
Erenfest teoremləri. Şrödinger tənliyinə ekvivalent olan klassik 
tənliklərin tapılması. Hamilton-Yakobi tənliyi.  

III. Təsvir nəzəriyyəsinin elementləri. 
3.1. Dalğa funksiyası müxtəlif təsvirlərdə. Təsvirlərin 

ekvivalentliyi. Dalğa funksiyasının « F » təsvirindən «x» təsvirinə 
keçidi. « E » və « P » təsvirlərindən «x» təsvirinə və əksinə keçid. 
(diskret və kəsilməz spektr halı).  

3.2. Operatorlar müxtəlif təsvirlərdə. Koordinat təsvirində 
verilmiş operatorun « F » təsvirində ifadəsi (diskret və kəsilməz 
spektr halı üçün). knL  – matris elementi. Matrislərin növləri. 
Matrisin öz təsvirində yazılışı. Matrislər üzərində əməllər. Mat-
rislərin toplanması və vurulması.  

3.3. Unitar çevrilmələrin elementar nəzəriyyəsi. «L» təsvi-
rindən « F » təsvirinə keçid. S-keçid matrisi və onun xassələri. 

IV. Qeyri-relyativistik kvant mexanikasının bəzi tətbiqləri. 

4.1. Birölçülü fəzada hərəkət. 
4.1.1. Potensial divar. Potensial divar üçün Şrödinger tənliyi 

və onun həlli. R – əksetmə əmsalı, D – şəffaflıq əmsalı və 0UE <  
halında bu əmsalların təyini. 0UE >  halı üçün Şrödinger tənliyi-
nin həlləri. Bu hal üçün R və D-nin təyini. Zərrəciklər sayının 
saxlanma qanunu. Alınmış nəticələrin klassik fizikada bu hallar 
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üçün alınmış nəticələrlə müqayisəsi. 
4.1.2. Düzbucaqlı potensial çəpər. Düzbucaqlı potensial 

çəpər üçün Şrödinger tənliyi və onun həlləri. Dalğa funksiyaları 
üçün sərhəd şərtləri. R-əksetmə və D-şəffaflıq əmsallarının tapıl-
ması. D üçün eksponensial ifadənin alınması. Tunel effekti. İxti-
yari şəkilli potensial çəpər üçün şəffaflıq əmsalı. Tunel effekti pa-
radoksu. 

4.1.3. Düzbucaqlı potensial çuxurda hərəkət. Düzbucaqlı 
potensial çuxurda hərəkət halı üçün Şrödinger tənliyi və onun 
həlli. Potensial çuxurun divarları kifayət qədər hündür olduqda 
zərrəciyin məhdud oblastda hərəkəti. Bu hal üçün zərrəciyin 
enerjisi və dalğa funksiyası. 

4.1.4. Xətti harmonik ossilyator. Klassik fizikada harmonik 
ossilyator. Xətti harmonik ossilyatorun Hamilton operatoru və 
Şrödinger tənliyi. Bu tənliyin yeni dəyişənlərlə ifadəsi. Asimp-
totik həll. Ermit tənliyi və onun həllinin sıra şəklində axtarılması. 
Əmsallar üçün rekurrent düstur. Ermit polinomu. Xətti Harmonik 
ossilyatorun enerji spektri və dalğa funksiyası. Sıfırıncı enerji və 
onun təcrübədə təsdiqi. Harmonik ossilyatorun enerjisinin 
minimum qiymətinin qeyri-müəyyənlik prinsipindən alınması. 
Harmonik ossilyator üçün koordinat operatorunun matris elementi 
və seçmə qaydası. Xətti harmonik ossilyator enerji təsvirində. 

4.2. Üçölçülü fəzada hərəkət 
4.2.1. Sferik-simmetrik (mərkəzi) sahədə hərəkət. Sferik-

simmetrik sahənin tərifi. Mərkəzi sahədə hərəkət edən zərrəciyin 
Hamilton operatoru və Şrödinger tənliyi. Şrödinger tənliyinin 
sferik koordinatlarla ifadəsi. Radial funksiya (R(r)) üçün 
Şrödinger tənliyi. Başlanğıc və sərhəd şərtləri. rrUrR )()( =  
əvəzləməsi və U(r)-in ödədiyi ikinci tərtib diferensial tənlik. 

¥®r  da sonlu qalan asimptotik həllər (E>0 və E<0 olan hallar 
üçün). 0®r -da sonlu qalan asimptotik həllər. 

4.2.2. Kulon sahəsində hərəkət. Hidrogenəbənzər atomlar. 
Hidrogenəbənzər atomun Hamilton operatoru və Şrödinger tən-
liyi. Qarşılıqlı təsirdə olan iki zərrəciyin hərəkətini bir zərrəciyin 
digərinə görə nisbi hərəkətinə gətirilməsi. Adsız kəmiyyətlərə 
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keçid və bu kəmiyyətlərdə verilmiş Şrödinger tənliyi (ikinci tərtib 
diferensial tənlik). Asimptotik həllin tapılması və ümumi həllin 
sonsuz sıra şəklində axtarılması. Əmsallar üçün rekurrent düstu-
run tapılması. Hidrogenəbənzər atomların enerji spektri və dalğa 
funksiyası. n-baş kvant ədədi. Cırlaşmış hiperhəndəsi funksiyalar. 
Laqer polinomu. Hidrogenəbənzər atomların hər bir nE  enerji 
səviyyəsinin cırlaşmasının dərəcəsi. K, L, M, N-təbəqələr və s, p, 
d, f – örtüklər. 

4.2.3. Rotator. Fırlanma hərəkətində iştirak edən cismin tam 
enerjisi və məxsusi funksiyalar spektri. 

4.2.4. Radial və bucaq paylanma funksiyaları. Hidrogenə-
bənzər atomlarda elektronun q  vəj -nin ixtiyari qiymətlərində 
radiusu r və r+dr olan iki sferanın arasında müşahidə olunma 
ehtimalı ( )(rwnl ). Elektronun Wd  cisim bucağı altında müşahidə 
olunma ehtimalı ( jq ,(,mlw ). 

4.2.5. Hidrogenəbənzər atomların şüalanma (udulma) 
spektrləri və seçmə qaydası. Seçmə qaydası. x, y, z koordinat 
operatorunun matrisa elementlərinin şüalanma və şüaudma 
hadisələrinin ehtimalı ilə əlaqəsi. Dekart koordinatlardan sferik 
koordinatlara keçid ),,( zhx  və yeni koordinat operatorlarının 
matris elementinin tapılması. Atomun iki stasionar səviyyələri 
arasında keçidi mümkün edən seçmə qaydası ( mln DDD ,, -in ala 
biləcək qiymətlər çoxluğu). 

4.2.6. Şüalanma (şüaudma) spektri. Şüalanmanın tezliyinin 
ifadəsi. Spektral termlər. Ridberq sabiti. Hidrogenin şüalanma 
spektrində müşahidə olunan spektral seriyalar: (Layman, Balmer, 
Paşen, Breket, Pfund). Atomun ionlaşması və atomun sərbəst 
elektronu zəbtetmə prosesi. Hidrogenəbənzər atomlarda nüvənin 
hərəkəti də nəzərə alınmaqla şüalanma tezliyinin ifadəsi və 
nüvənin sonlu kütləsinə uyğun Ridberq sabiti ( mR ). Hidrogenin 
izotopları. Günəş spektrində müşahidə olunan Pikerinq seriyası. 

4.2.7. Biroptik elektronlu atomların kvant nəzəriyyəsi. 
Biroptik elektronlu atomlar və onların elektron quruluşu və 
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xüsusiyyətləri. Effektiv nüvə. Effektiv nüvənin yaratdığı sahədə 
elektronun potensial enerjisi və Şrödinger tənliyi. Biroptik 
elektronlu atomların enerjisi. s (l) – Ridberq düzəlişi. Qələvi 
metallarda müşahidə olunan seriyalar. Baş seriya, diffuz seriya, 
kəskin seriya, fundamental seriya. 

4.2.8. Atomun maqnit momenti. Qapalı cərəyanın maqnit 
momenti. Atomun baxılan stasionar halında cərəyan sıxlığı və 
onun sferik koordinatlarda komponentlərinin hesablanması. 
Atomun maqnit momentinin ifadəsi. Bor maqnetronu. Atomun 
maqnit momenti ilə orbital momenti arasında əlaqə. 

4.2.9. Elektronun spini. Şrödinger nəzəriyyəsinin çətinlik-
ləri. Ştern-Gerlax təcrübəsi, Eynşteyn-de-Qaaz təcrübəsi, Na-ato-
mun spektral xətlərinin incə quruluşa malik olması. Spin anlayışı. 
Spini nəzərə almaqla yazılmış Şrödinger tənliyi (Pauli tənliyi). 
Spin operatoru. İki komponentli dalğa funksiyaları (spinor). Spin 
operatorları arasında kommutativ münasibətlər. Pauli matrisaları. 
Pauli matrisaları arasında kommutativ və antikommutativ 
münasibətlər. 2Ŝ  və zŜ  operatorları və onların məxsusi qiymət-
ləri. sl  – spin kvant ədədi və sm  – maqnit spin kvant ədədi. 

4.2.10. Həyəcanlanma nəzəriyyəsi və onun bəzi tətbiqləri. 
Stasionar həyəcanlanma nəzəriyyəsi. Stasionar həyəcanlanma 
nəzəriyyəsinin tətbiq olunma şərtləri. Həyəcanlanma operatoru. 
Şrödinger tənliyinin enerji təsvirində yazılışı. Dalğa funksiyası və 
enerjinin kiçik parametrin üstlərinə görə sıraya ayrılışı. Dalğa 
funksiyası və enerjinin ifadələrinin sıfırıncı, birinci və ikinci 
yaxınlaşmada ifadələri. 

4.2.11. Ştark effekti. Ştark effektinin tərifi. Xətti və kvadra-
tik Ştark effektləri. Bircins elektrik sahəsində atomun Hamilton 
operatoru. Xarici bircins elektrik sahəsində hidrogenəbənzər 
atomların enerjisinə edilən birinci tərtib əlavənin hesablanması. 
(Xətti Ştark effekti). Xarici bircins elektrik sahəsində biroptik 
elektronlu atomların enerjisinə edilən birinci tərtib əlavənin 
hesablanması (kvadratik Ştark effekti). 

4.2.12. Zeyeman effekti. Zeyeman effektinin tərifi. Normal 
və Anomal Zeyeman effektləri. Xarici bircins maqnit sahəsinə 
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gətirilmiş atomun Hamilton operatoru. Spin-orbital qarşılıqlı təsir 
nəzərə alınmadıqda (güclü sahə halında) atomun enerjisinə edilən 
birinci əlavənin ( nlmnlmV , ) hesablanması (Normal Zeyman effekti). 
Parçalanmış spektral xətlərin tezliyinin ifadəsi. Larmor tezliyi. 
Spin-orbital qarşılıqlı təsir nəzərə alındıqda (zəif sahə halında) 
atomun enerjisinə edilən bircins əlavənin (

jj nljmnljmV , ) hesablanması 
(Anomal Zeyeman effekti) Lande vuruğu və müxtəlif hallar üçün 
bu vuruğun qiymətləri. Zəif sahədə parçalanmış enerji 
səviyyələrinin və bu səviyyələr arasındakı mümkün keçidlərin 
göstərilməsi. Paşen-Bak effekti. 

4.2.13. Qeyri-stasionar həyəcanlanma nəzəriyyəsi. Zaman-
dan asılı həyəcanlanma operatoru. Sistemin Hamilton operatoru. 
Şrödinger tənliyinin enerji təsvirində yazılışı. Həyəcanlanma 
nəzəriyyəsini tətbiq etməklə sıfırıncı və I yaxınlaşmada )(tCk  
əmsallarının tapılması. Həyəcanlanmanın təsiri ilə bir kvant 
halından digər kvant halına keçidin ehtimalının tapılması. 

4.2.14. Atomun şüalanma nəzəriyyəsi. Atomun enerji 
səviyyələri arasında məcburi və spontan (özbaşına) keçidlər. 
Eynşteyn əmsalları. Sərbəst elektromaqnit sahəsi. Dalğa tənliyi və 
onun həlli. Şüalanmanın yarımklassik nəzəriyyəsi. Elektromaqnit 
sahəsinin təsiri altında olan yüklü zərrəciyin Şrödinger tənliyi, 
sistemin həyəcanlanma operatoru. Atomun həyəcanlanmanın 
təsiri ilə m stasionar halından n stasionar halına keçidin ehtimalı. 
Dipol şüalanması və bu şüalanmanın xassələri.  

4.2.15. Dispersiyanın kvant nəzəriyyəsi. Dispersiyanın tə-
rifi. Klassik elektron nəzəriyyəsindən istifadə edərək atomun 
polyarlaşma əmsalının təyini. Dəyişən elektromaqnit sahəsi ilə 
atom arasındakı qarşılıqlı təsir operatoru (həyəcanlanma opera-
toru). Sistemin Şrödinger tənliyi. Həyəcanlanma metodu vasi-
təsilə Şrödinger tənliyinin həlli. Xarici sahənin təsiri nəticəsində 
atomda yaranan əlavə dipol momentinin birinci yaxınlaşmada 
hesablanması. Kvant nəzəriyyəsində atomun polyarlaşma əmsalı 
və onun klassik ifadəsindən fərqi. Ossilyator qüvvəsi. Normal və 
anomal dispersiya. Müsbət və mənfi dispersiya. 
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TERMODİNAMİKA VƏ STATİSTİK FİZİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Termodinamika və statistik 
fizika» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pillə-
sində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onlara makroskopik 
sistemlərin fiziki xassələrini öyrətmək, Gibbsin mikrokanonik, 
kanonik və böyük kanonik paylanmasından istifadə edərək, fiziki 
kəmiyyətlərin orta qiymətini təyin etmək, Gibbs metodu (üsulu) 
əsasında müxtəlif aqreqat hallarına məxsus makroskopik sistem-
lərin termodinamik xassələrini mənimsətmək, eləcə də onları bərk 
cisimlər fizikası, molekulyar fizika, nanohissəciklər və sistemlər 
fizikası və başqa sahələrdə sərbəst elmi tədqiqatlar aparmaq üçün 
lazım olan elmi bilik və bacarıqlar verməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Termodinamika və sta-
tistik fizika» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazır-
lığının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupu-
na (İPF-B19) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Termodinamika və statistik fizika fənninə giriş. Termo-

dinamika və statistik fizikanın predmeti, əsas məsələsi və metod-
ları. Bu metodların biri-birinə nisbətən üstün və çatışmayan cəhət-
ləri. Termodinamikanın inkişafı haqqında qısa tarixi məlumat. 

2. Termodinamikanın əsas anlayışları. Makroskopik 
sistemlər. Sistemin makroskopik halı. Sistemin termodinamik 
tarazlıq halı. Bu halı təyin edən termodinamik və ya makroskopik 
parametrlər. Parametrlərin növləri. Xarici və daxili parametrlər. 
İntensiv və ekstensiv (additiv) parametrlər. Müxtəlif qarşılıqlı 
təsir növləri. Makroskopik sistemlər arasında qarşılıqlı təsir 
növləri: mexaniki, istilik və maddi qarşılıqlı təsirlər. Makroskopik 
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sistemlərin növləri: tam izolə olunmuş sistem, adiabatik izolə 
olunmuş sistem, qapalı və ya açıq sistemlər, termostatda olan 
sistem, alt sistem. 

3. Termodinamikanın postulatları. Termodinamikanın bi-
rinci və ikinci postulatları. Hər makroskopik sistemin termodina-
mik tarazlıq halının yeganəliyi – birinci postulat. Üç makroskopik 
A, B, C sistemlərindən CBCA ~,~ , olarsa onda BA ~  olar. Bu 
postulat ikinci postulatı olub termodinamikanın sıfırıncı qanunu 
adlanır və mütləq temperatur anlayışını təyin edir.  

4. Klassik və kvant sistemlərinin mikroskopik təsviri. 
Zərrəciklərinin hərəkəti klassik hərəkət olan, Nyuton mexanikası 
ilə öyrənilən – klassik sistemlərin mikroskopik təsviri. Mikro-
skopik hal. Faza fəzası. Faza nöqtəsi. Faza trayektoriyası. Sadə 
hallar üçün faza trayektoriyasının təyini. Zərrəciklərinin hərəkəti 
kvant hərəkət olan, kvant mexanikası ilə öyrənilən - kvant 
sistemlərinin mikroskopik təsviri. Kvant ədədləri toplusu və kvant 
halları. Düzbucaqlı qutuda olan elektronlardan, xətti ossilyator-
lardan və rotatorlardan ibarət ideal qazın kvant halları.  

5. Klassik və kvant sistemlərinin statistik təsviri. Paylan-
ma funksiyası və onun xassələri. Liuvill teoremi. Statistik qeyri-
asılılıq. Kvant sistemlərinin statistik təsviri. Təmiz və qarışıq 
hallar. Sıxlıq matrisi. Liuvill tənliyi.  

6. Tam izolə olunmuş sistemlər. Statistik fizikanın əsas 
postulatı. İzoenergetik hipersəthlər. Mümkün ola bilən mikrohal-
lar. Tam izolə olunmuş klassik və kvant sistemləri üçün mikroka-
nonik paylanma. Statistik çəki. Entropiya və onun xüsusiyyətləri. 
Entropiyanın artması qanunu. Dönən və dönməyən proseslər. 
Adiabatik proses – dönən prosesdir. Entropiyanın artması qanu-
nundan mütləq temperatur, təzyiq anlayışlarının təyini və bunların 
xüsusiyyətləri.  

7. Termodinamikanın qanunları. Termodinamikanın əsas-
ları. Görülən iş və istilik miqdarı. Termodinamikanın I qanunu - 
ümumi şəkildə enerjinin saxlanması qanunu. Dairəvi proseslər. 
Birinci növ daimi mühərrikin mümkünsüzlüyü. Termodinami-
kanın II qanunu – entropiyanın artması qanunu. İkinci qanunun 
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Klauzius və Kelvin tərifləri, bu təriflərin ekvivalent olması. Əsas 
termodinamik münasibət. Karno tsikli və teoremləri. Karno maşı-
nının faydalı iş əmsalı. Termodinamikanın III qanunu – Nernst 
prinsipi. Nernst prinsipi və ondan çıxan nəticələr. Aşağı tempe-
raturlarda entrapiyanın temperatur asılılığı. Mütləq sıfır tempera-
turunun alınmasının mümkünsüzlüyü.  

8. Termodinamik funksiyalar və potensiallar. Qapalı sis-
temlər üçün termodinamik funksiyalar. Daxili enerji, onun təbii 
dəyişənləri. Entalpiya və ya istilik funksiyası, onun təbii dəyi-
şənləri. Termodinamik potensiallar. Sərbəst enerji – Helmholts 
potensialı. Ümumi şəkildə hal tənliyi. Gibbsin termodinamik po-
tensialı. Termodinamik əmsallar və onlar arasında ümumi əlaqə. 
Termodinamik kəmiyyətlərin törəmələri arasında ümumi müna-
sibətlər.  

9. Bircins sistemlərin tarazlıq halının dayanıqlığı. Termo-
dinamik bərabərsizliklər. Le-Şatelye prinsipi. Coul-Tomson pro-
sesi və effekti. Aşağı temperaturların alınması. İdeal qaz və Van-
der-Vaals qazı üçün Coul-Tomson effekti. Müsbət və mənfi 
temperatur effektləri.  

10. Dielektriklərin və maqnetiklərin termodinamikası. 
Dielektriklər və maqnetiklər üçün termodinamik münasibətlər. 
Elektrostriksiya və maqnitostriksiya. Pyezoelektrik və pyezomaq-
nit hadisələri. Maqnitokalorik effekt. İfrataşağı temperaturların 
alınması. 

11. Zərrəciklərin sayı dəyişən – açıq sistemlər. Açıq 
sistemlər üçün termodinamik münasibətlər. Böyük termodinamik 
və kimyəvi potensiallar. Açıq sistemlərin tarazlıq şərti. Faza. 
Fazaların tarazlıq şərtləri. Üçqat nöqtə. Faza keçidləri. Faza 
keçidlərinin Erenfest təsnifatı. Birkomponentli və çoxfazalı 
sistemlərin termodinamik tarazlıq şərtləri. Xarici sahədə yerləşmiş 
açıq sistemin tarazlıq şərti. Çoxkomponentli və çoxfazalı 
sistemlərin tarazlıq şərti. Gibbsin fazalar qaydası. Böhran halı. 
Böhran nöqtəsi. Uyğun hallar qanunu. Birinci növ faza keçidləri. 
Klapeyron-Klauzius tənliyi. İkinci növ faza keçidləri. Erenfest 
tənliyi. Normal metal « ifratkeçirici faza keçidi. Rutqers düsturu.  
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12. Gibbsin kanonik paylanmaları. Qapalı sistemlər üçün 
Gibbsin kanonik paylanması. Statistik cəm və statistik inteqral. 
Sərbəst enerji və hal tənliyi. Gibbs metodu və onun tətbiq olunma 
obyektləri. Sistemin Hamilton funksiyası və ya enerji spektrinin 
vacibliyi. Zərrəciklərin sayı dəyişən – açıq sistemlər üçün böyük 
kanonik paylanma. Böyük statistik cəm və böyük statistik 
inteqral. Böyük termodinamik potensialın hesablanma metodu. 
Qapalı sistemlər üçün Gibbsin kanonik paylanmasından Maksvell 
və Maksvell-Bolsman paylanmalarının alınması. Barometrik 
düstur. Perren təcrübəsi. Boltsman sabitinin təyini.  

13. Gibbs metodunun ideal qazlara tətbiqi. İdeal qazların 
statistik nəzəriyyəsi. İdeal qazların sərbəst enerjisi, entropiyası və 
hal tənliyi. Bolsman statistikası. İdeal qaz qarışığı. Gibbs 
paradoksu. İdeal qazlarda enerjinin sərbəstlik dərəcələrinə görə 
bərabər paylanması teoremi. İki və çoxatomlu ideal qazların istilik 
tutumunun klassik nəzəriyyəsi. İkiatomlu qazın istilik tutumunun 
kvant nəzəriyyəsi. İkiatomlu molekulun fırlanma və rəqsi 
hərəkətlərinin kvantlanmasının istilik tutumuna təsiri. Polyar 
molekullardan ibarət ideal qaz xarici elektrik sahəsində. 
Paramaqnit ideal qaz xarici maqnit sahəsində. Mənfi mütləq 
temperaturlu sistemlər.  

14. Gibbs metodunun real qazlara tətbiqi. Klassik real 
sistemlərin statistik nəzəriyyəsi. Real qazın virial əmsallarla 
verilmiş hal tənliyi. İkinci virial əmsalın hesablanması. Van-der-
Vaals tənliyi. Van-der-Vaals qazının enerjisi və istilik tutumu. 
Boyl temperaturu. Tam ionlaşmış qaz (plazma). Plazmanın hal 
tənliyi və istilik tutumu. Debayın ekranlaşma radiusu.  

15. Gibbs metodunun bərk cisimlərə tətbiqi. Kristal 
qəfəsə malik bərk cisimlər. Bərk cisimlərdə rəqslər və dalğalar. 
Sadə kristal qəfəsə malik bərk cismin Hamilton funksiyası. Bərk 
cisimlərin istilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi. Dyülonq-Pti 
qanunu. Bərk cisimlərin istilik tutumunun kvant nəzəriyyəsi. 
Eynşteyn modeli. Eynşteyn temperaturu. Debay modeli. Debay 
temperaturu. Aşağı temperatur oblastında kristal bərk cisimlərin 
istilik tutumunun Eynşteyn və Debay nəzəriyyələrinə görə 
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temperatur asılılıqları. 
16. Flüktuasiyalar nəzəriyyəsi. Flüktuasiya. Orta kvadratik 

və nisbi flüktuasiya. Additiv kəmiyyətlərin, o cümlədən, enerjinin 
və zərrəciklərin sayının flüktuasiyası. Puasson düsturu. Kiçik 
flüktuasiyalar. Qauss paylanması. Əsas termodinamik kəmiyyət-
lərin: temperaturun, təzyiqin və həcmin flüktuasiyaları. Broun hə-
rəkəti. Broun hərəkətinin əsas xassələri və elementar nəzəriyyəsi. 
Eynşteyn münasibəti. 

17. Kvant statistikasının elementləri. Klassik Bolsman 
statistikasının çətinlikləri. Metallardakı elektron qazının istilik 
tutumu. Foton qazı. Kvant statistikası haqqında qısa məlumat. 
Fermi-Dirak və Boze-Eynşteyn paylanma funksiyaları və onlar-
dan xüsusi halda Bolsman paylanmasının alınması. 
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TƏCRÜBİ FİZİKANIN TƏDQİQAT ÜSULLARI 
 

İzahat vərəqi 
 
Fənnin tədrisində məqsəd. «Təcrübi fizikanın tədqiqat 

üsulları» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat 
pilləsində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları təcrübi 
fizikanın ən geniş tətbiq tapmış tədqiqat üsullarının mahiyyəti ilə 
tanış etmək və tədqiqatlar zamanı əldə olunmuş eksperimental 
nəticələri təhlilini aparmaq, təcrübi xətaları qiymətləndirmək və 
həyata keçirilən eksperimental tədqiqatlara dair yekun elmi hesa-
batlar hazırlamaq qaydaları barədə sistemli biliklərə yiyələndir-
məkdir. 

Fənnin tədris planındakı yeri. «Təcrübi fizikanın tədqiqat 
üsulları» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlı-
ğının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna 
(İPF-B20) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları: Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər və 
kollokvumlar  

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Tədqiqatların aparılmasına hazırlıq işləri. Fənnin təd-

risində məqsəd, fənnin tərkib hissələri. Tədqiqat laboratoriya-
larında iş zamanı istifadə olunan əsas və köməkçi avadanlıqlar və 
vəsaitlər. Laboratoriya dəftəri. Qeydlərin aparılması qaydaları. 
Hazırlıq işləri: Eksperimentlərin məqsədi, planlaşdırılması və 
aparılması. Müşahidə.  

2. Xətalar. Sistematik xəta. Təsadüfi xəta. Standart sapma. 
Xətaların qiymətləndirilməsi. Xətaların statistik təbiəti. Qaus 
paylanması. Nəticələrin hesablanması və qrafiki təsviri üsulları. 

3. Təcrübi tədqiqatlarda vakuum sistemlərindən və ele-
mentlərindən istifadə. Təcrübi tədqiqatlarda istifadə olunan va-
kuum sistemləri, qurğuları və cihazları. Vakuum anlayışı. Vaku-
umun təsnifatı və tətbiq sahələri. Yüksək təzyiq – mahiyyəti, təs-
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nifatı və tətbiqləri. Vakuumun və yüksək təzyiq mühitlərinin 
fizikası Maksvell-Bolsman paylanması. Atomların sərbəst qaçış 
uzunluğu. Təcrübi tədqiqatlarda vakuum nasosları. Vakuum na-
soslarının əsas parametrləri – axın sürəti, sorma sürəti, boruların 
parametrlərinin sormaya təsiri, sorma vaxtı. Vakuum nasoslarının 
növləri-mexaniki nasoslar, injeksiya nasosları, turbomolekulyar 
nasoslar, kriogen nasoslar, ion nasosları. Qalıq qazlar. Yüksək 
vakuumun alınması problemləri. Krio elementlər – duar qabları, 
maye azot, kriostatlar. Yüksək təzyiqin alınması, ölçülməsi 
üsulları və cihazları. 

4. Məsaməli materiallar. Məsaməli materialların xüsusiy-
yətləri və tətbiq sahələri. Məsaməli materialların sıxlığının, məsa-
məliliyinin təyini üsulları. Məsaməli şüşə və silisiumun alınması 
üsulları. 

5. İmpedans spektroskopiyası. Dielektrik nüfuzluğunun və 
elektrik keçiriciliyin tezlikdən və temperaturdan asılılığı.  

6. Yarımkeçiricilərin elektrofiziki parametrlərinin təyini 
və xarakteristikalarının tədqiqi. Sərbəst yükdaşıyıcıların yürük-
lüyü, xüsusi elektrik müqaviməti və elektrik keçiriciliyi. 2, 3, 4-
zond üsulları. Holl effekti. Holl ölçmələri əsasında sərbəst yükda-
şıyıcıların konsentrasiyasının və yüyrüklüyünün təyini. Yarım-
keçiricilərdə enerji səviyyələrinin və qadağan olunmuş zonanın 
eninin termik yolla təyini üsulları. 

7. Ultrabənövşəyi və infraqırmızı spektroskapiya. Ultra-
bənövşəyi (UB) və infraqırmızı (İQ) spektroskapiyanın mahiyyəti 
və imkanları. UB və İQ spektrometrin iş prinsipi və prinsipial 
sxemi. İşıq mənbələri. Monoxramator – vəzifəsi və tipləri. Difrak-
siya qəfəsi. Optik ayırdetmə qabiliyyəti. Optik detektorlar. Birşü-
alı və ikişüalı spektrofotometrlər. Nanohissəciklərdə optik kvant 
ölçülü effektlər.  

8. Flüoressent spektroskopiyanın mahiyyəti və əsas prin-
sipləri. Spektroflüorometin komponentləri və sxemi. Flüoressent 
cihazlar. Flüoressent spektroskopiyada istifadə edilən işıq mənbə-
ləri və monoxramator. Flüoressent ölçmələr. Bioloji flüoforlar. 

9. Raman spektroskopiyası. Raman səpilməsinin tipləri, 
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səpilən işığın spektrometrik analizi. Raman Spektrometrləri. Ra-
man Spektroskopiyasının tətbiq sahələri. 

10. Atom-absorbsiya spektroskopiyası. Suyun və torpağın 
tərkibindəki ağır metalların təyini. Maye və bərk nümunələrin 
analiz üçün hazırlanması. Standart məhlullar. Cihazların kalibir-
lənməsi. Civə və arseniumun konsentrasiyasının təyini üsulları. 
İon keçiricilikli plazma spektroskopiyasının əsasları. Maye və 
bərk maddələrin nümunələrinin analiz üçün hazırlanması üsulları 
və bu üsulların özəllikləri. 

11. İnterferometriya. Maykelson interforometri – iş prin-
sipi, prinsipial sxemi və tətbiq sahələri. İşığın dalğa uzunluğunun, 
qazların və şüşələrin sındırma əmsalının təyini. Maykelson 
interferometri ilə kiçik yerdəyişmələrin interferometriya vasitəsi 
ilə təyini. Optik tomoqrafiya. Digər növ interforometrlər.  

12. Elektron Mikroskopiyası. Elektron Mikroskopiyasının 
mahiyyəti və təsnifatı. Skanedici Elektron Mikroskopiyası (SEM). 
Keçirici Elektron Mikroskopiyası (KEM). SEM-in iş prinsipi, 
əsas komponentləri və onların funksiyaları, ayırdetmə qabiliyyəti. 
SEM-in xarakteristik tədqiqat imkanları: topoqrafiya, morfolo-
giya, kompozit və kristollaqrafik tərkibin təyini. Elektron şüa-
nümunə qarşılıqlı əlaqəsi. İkinci elektronlar və əks olunan elek-
tronlar. Böyütmə, ayırdetmə, nüfuzetmə ölçüsü, təsvirin kon-
trastlığı. SEM-də şəklin formalaşması və böyüdülməsi. SEM, 
KEM və OM-in müqayisəsi. Elektron şüa mənbəyi. Maqnit, 
kondensor və obyektiv linzalar. SEM və KEM-də tədqiq etmək 
üçün nümunələrin hazırlanması. 

13. Skanedici Zond Mikroskopiyası. Skanedici zond mik-
roskopunun (SZM) iş prinsipi. SZM-də təhriflər. Pyezoelektrik 
mühərrik. SZM skanedicilər. SZM zondlar və onların növləri. 
Atom qüvvə mikroskopiyasının (AQM) əsasları. Mikroskopiyada 
ayırdetmə qabiliyyəti. AQM-in kontakt, yarımkontakt və kontakt-
siz iş rejimləri. Skanedici tunel mikroskopiyasının (STM) əsas-
ları. STM zondlar. Skanedici zond litoqrafiyasının növləri. STM 
litoqrafiya. AQM litoqrafiya. 

14. Rentgen spektroskopiyası. Rentgen şüalarının bərk 
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maddə ilə qarşılıqlı təsiri. Rentgen şüalarının difraksiyası. Difrak-
siya mənzərəsi. Kristal qəfəslər. Şerer düsturu. Zərrəciklərin öl-
çülərinin təyini. Rentgen fotoelektron spektroskopiyası. Rentgen 
flüoressens spektroskopiyası. Oje (Auger) spektroskopiyası. Oje 
(Auger) effekti. 

15. Elektron Paramaqnit Rezonansı (EPR) və Nüvə Maq-
nit Rezonansı (NMR). EPR və NMR-in tətbiq sahələri. Maqnit 
sahəsinin elektron spektrlərinə təsiri. Elektron səviyyələri maqnit 
sahəsində. Nüvə-elektron qarşılıqlı təsiri. Spin səviyyələrinin par-
çalanması. Nüvə maqnit momenti. Proton maqnit momenti. Nüvə 
g-faktoru. Larmor tezliyi. Rezonans tezlik. 

16. Messbauer Spektroskopiyası. Messbauer effekti. Zərrə-
ciklərin həyəcanlanma səviyyəsində olma vaxtı. Messbauer effek-
tinin praktiki tətbiq sahələri. 

17. Təcrübi nəticələr və onların işlənməsi. Elmi-tədqiqat 
işlərinə dair hesabatların, buraxılış işlərinin, dissertasiyaların tər-
tibatı və təqdimat üçün hazırlanması. Laboratoriya hesabatı və 
onun qurulması-mövzunun seçilməsi, işin məqsədi, giriş, nəzəri 
hissə, eksperimental hissə, təcrübi nəticələrin müzakirəsi. İstinad 
olunmuş mənbələr, əlavələr. Elmi məqalələrin tərtibi. Təcrübi nə-
ticələrin təsviri – diaqramlar, qrafiklər, cədvəllər. Yekun nəticələr. 
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NANOHİSSƏCİKLƏR FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Nanohissəciklər fizikası» fənni-
nin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil 
alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları nano ölçülü quruluşlar, 
onların növləri, təbiət hadisələri ilə bağlılığı, tədqiqində və 
alınmasında istifadə olunan müasir üsullar, eləcə də bu gənc elm 
sahəsinin gələcək perspektivləri barədə lazımi minimal biliklərə 
yiyələndirməkdən ibarətdir. 

Fənnin tədris planındakı yeri. «Nanohissəciklər fizikası» 
fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Təd-
ris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B21) 
daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları: mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər və 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Fənn barədə məlumat. Nanoquruluşların təbiət hadisələri 

ilə bağlılığı. Nanoquruluşlardan qədim insanların qayaüstü yazı-
larda, şüşə qabların düzəldilməsində, barıt və qılınc-qalxan hazır-
lanmasında istifadəsi. Nanoquruluşların yaranma və orqanizmə 
daxil olma yolları. Nanəzərrəciklərin, xüsusilə də qızıl, gümüş 
nanozərrəciklərinin antibakterial xassələri. Nanotexnologiyanın 
mahiyyəti, inkişaf mərhələləri. 

2. Kvant-ölçü effektləri. Nanoquruluşların təsnifatı. Kvant-
ölçü effektinin mahiyyəti və onun bir sıra faktorlardan asılılığı. 
Kvant-ölçü effektləri zamanı ən çox dəyişikliyə məruz qalan 
parametrlər. Ölçü effektlərinin növləri: daxili və xarici ölçü ef-
fektləri. Fizikada, biologiyada və kimyada ölçü effektlərinin rolu. 
Kvant çuxurları, kvant naqilləri və kvant nöqtələri. Nanoquruluş-
ların təsnifatı. Nanoklasterlər və nanokristallar. Molekulyar, 
liqandsız, kolloid, matris və bərk klasterlər. Nanoklasterlərin 
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zərrəciklərin sayına və ölçülərinə görə təsnifatı. Nanoklasterlərin 
əsas xarakterik xüsusiyyətləri. 

3. Karbon klasterləri: füllerenlər, nanoborucuqlar, nano-
almazlar və qrafen. Karbon klasterlərinin formalaşmasında və 
stabilləşməsində karbon rabitələrinin rolu. Karbon-karbon və di-
gər homonüvə rabitələrinin enerjilərinin müqayisəli təhlili. Birqat, 
ikiqat və üçqat karbon rabitələrinin enerjilərindəki fərqlər. 

Füllerenlər – mahiyyəti. C60 füllereninin termodinamik xas-
sələrinin əsas xüsusiyyətləri. Elektromənfilik hesabına С60 fül-
lüreninin parçalanmadan С60Н36, C60F36, C70F44 birləşəmələrini 
əmələ gətirmə mexanizmi. Endoedral, ekzoedral və fülleren 
törəmələrinin bir-birindən fərqli cəhətləri. 

Karbon və qeyri-karbon nanoboruları. Nanoboruların əsas 
fiziki parametrləri. Ideal birlaylı nanoboruların yaranma yolları. 
Nanoboruda burulma keyfiyyətinin qrafit səthinin oriyentasiya 
bucağının (yəni yönəldiyi bucağın) nanoborunun oxuna və 
xirallığına nəzərən yerləşməsindən asılılığı. 

Nanoalmazın adi almazdan fərqi. Nanoalmazın reaksiya 
qabiliyyəti və termodinamik xüsusiyyətləri. 

Qrafen. Siklotron kütlə. 5-bucaqlı, 6-bucaqlı və 7-bucaqlı 
özəklərdən ibarət qrafen səthinin formalarındakı müxtəliflik. 

4. Nanoaləmin birölçülü, ikiölçülü nümayəndələri. Nano-
texnoloji alətlər. Nanoipləri, nanomilləri və metal nanonaqilləri 
bir-birindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər. Nanolaylar, nano-
səthlər və heteroquruluşlar – mahiyyəti. Lenqmür-Blocet səthləri. 

Nanokompozit və nanokristal materiallar. Nanokompozitin 
həcmini təşkil edən əsas materialım növündən asılı olaraq kateqo-
riyaları. Keramik əsaslı, metal əsaslı və müxtəlif formalı nano-
zərrəciklərdən ibarət polimer əsaslı nanokompozitlərin əsas xüsu-
siyyətləri. 

Nanoməsaməli materiallar. Məsaməlilik dərəcəsi. Məsaməli 
silisiumun alınma üsulu. 

Maqnit nanomaterialları və ferromaqnit mayelər. Maqnit 
mayelərdən texnikada mexaniki enerjini elektrik enerjisinə 
çevirmək üçün istifadə edilməsinin perspektivləri. 
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Karbon nanoboru əsaslı nanotexnoloji alətlər. 
5. Nanomaterialların alınması texnologiyaları. «Yuxarı-

dan-aşağıya» və «aşağıdan-yuxarıya» konsepsiyaları. Litoqrafiya 
və epitaksiya üsulları. Litoqrafiya üsulunun əsas mərhələləri. 
Litoqrafiya üsullarının növləri: optik, elektron-şüa, ion-şüa və çap 
litoqrafiya üsulları. İşıqlanma sxeminə görə fərqlənən litoqrafiya 
üsulları: kontaktlı, kontaktsız və proyeksiyalanmış litoqrafiya 
üsulları. 

Epitaksiya üsulu və onun əsasında duran fiziki proses. Mole-
kulyar-şüa epitaksiya üsulu və onun buxar selinin sürətindən ası-
lılığı. Öz-özünə qablanma və ya yığılma. Sinergetika və onun əsas 
ideyası. 

6. Birölçülü, ikiölçülü və üçölçülü nanoquruluşların alın-
ması üsulları. Buxar-maye-kristal mexanizminə əsaslanan texno-
logiya. Lazer ablyasiyası üsulu. Lenqmür-Blocet texnologiyası. 
Qövsvari kontaktlı boşalma və qrafitin lazer buxarlandırılması 
üsulları ilə fülleren və karbon nanoborucuqlarının alınması. 

7. Nanomateriallarin tədqiqi üsulları. Spektroskopik nüvə 
maqnit rezonansı, elektron paramaqnit rezonansı və infraqırmızı 
spektroskopiya mikroskopik tədqiqat üsulları. 

8. Nano obyektlərin (nanohissəciklərin) elektron və hən-
dəsi quruluşları. Nanoobyektlərin elektron quruluşunun xassə-
lərin formalaşmasında rolu. «Elektron sehirli ədədləri» toplusu. 
Nanoobyektlərin həndəsi quruluşu. İkosaedrik və dodekaedrik 
quruluşlu klasterlərdə sehirli ədədlər. Fluktuasiyalar və onların 
nanoobyektlərin qeyri-adi xassələrinin formalaşmasındakı rolu. 

9. Nano obyektlərin mexaniki, istilik və maqnit xas-
sələri. Makro cisimlərdə mövcud olan defektlər. OD, 1D, 2D və 
3D defektlərinin nanoquruluşlarda olma ehtimallarının araşdı-
rılması. Qibbs-Tomson bərabərliyi. Nanoquruluşlarda mikromöh-
kəmlik xarakteristikaları. Xoll-Petça qanunu. Məsaməliliyin mik-
romöhkəmliyə təsiri. Karbon nanoborusunun mexaniki xassələri. 

Nano obyektlərin termik xassələri və termodinamikası. Ərimə 
temperaturunun nanozərrəciyin ölçülərindən asılılığı. Nanozər-
rəciklərdə makro ölçülü nümunə ilə müqayisədə yeni faza keçid-
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lərinin yaranmasının mexanizmi. 
Nano obyektlərin maqnit xassələri. Maqnit xassələrini büruzə 

verən faktorlara görə nano obyektlərin təsnifatı. Nəhəng maqnit 
müqaviməti. Superparamaqnetizm. 

10. Foton kristalları. İfrat qəfəslər. Birölçülü, ikiölçülü və 
üçölçülü ifrat qəfəslər. 1D, 2D, 3D foton kristalları və onların 
alınma mexanizmləri. Foton kristallarının tətbiq sahələri. 

11. Nanotexnologiyaların tətbiq sahələri. Nanoelektronika. 
Nanoobyektlər əsasında işləyən elektron qurğuları. Kulon bloka-
dası effekti. Kulon blokadası effekti əsasında işləyən birelektronlu 
tranzistorun iş prinsipi. Rezonans-tunel diodu və onun iş prinsipi. 

12. Kvant optoelektronikası. Optoelektronikanın əsas xüsu-
siyyətləri və tətbiq sahələri. İşıq diodları. Lazerlər. Nanokompü-
terlər. 

13. Nanobio- və bionanotexnologiyalar. Sensor və biosen-
sorların iş prinsipi. Yarımkeçirici bionanosensorlar. İntellektual 
sensorlar: «Elektron burun» və «elektron dil». Süni nanotellər və 
onların yaranma üsulları. DNT molekulu və onun əsasında 
bioçiplərin yaradılması. 

14. Bakteriya və viruslardan nanotexnologiyalarda istifa-
də edilməsi. Bakteriyalardan enerji mənbəyi kimi istifadə edil-
məsi. Viruslar və nanotexnologiyalar. 
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MÜLKİ MÜDAFİƏ 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisinin məqsəd. «Mülki müdafiə» fənninin «Fi-
zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onlara Mülki müdafiənin qarşısında 
duran əsas vəzifələri, bu prosesin təşkil edilmə prinsipləri və 
məqsədləri, fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində əhalinin 
hazırlanmasını təşkil etmək və müəyyən olunmuş davranış qay-
dalarını, müdafiə üsullarını və vasitələrini, zəhərləyici, radioaktiv 
maddələrdən və bakterioloji vasitələrdən mühafizə olunma üsul-
larını, ilk tibbi yardımın göstərilməsi, o cümlədən, fərdi və kol-
lektiv mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi, Mülki müdafiə 
siqnalları üzrə hərəkət qaydalarını bilmək və ekstremal vəziyyət-
lərdə onları tətbiq etməyi bacarmaq üçün lazımi bilik və 
vərdişlərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Mülki müdafiə» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığı fənləri» qrupuna (İPF-B22) 
daxildir 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, seminar, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Fövqəladə hallar və onların xarakteristikası. Fövqəladə 

halların təsnifatı, onların yaranma səbəbləri və təyini. Təbii xarak-
terli fövqəladə halların xarakteristikaları, əhaliyə və obyektlərə 
təsiri. Texnogen xarakterli fövqəladə halların baş vermə səbəbləri. 
İstehsalat qəzaları və fəlakətlər, onların xarakteristikaları və nəti-
cələri. Respublikamızın ərazisində baş verə biləcək təbii və tex-
nogen xarakterli fövqəladə hallar(zəlzələ, daşqın, sellər, yanğın, 
torpaq sürüşmələri və s.) və onların törədə biləcəyi nəticələr. 

Hərbi xarakterli fövqəladə hallar – mahiyyəti, əhaliyə və 
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obyektlərə təsiri. Nüvə partlayışının zədələyici amilləri, onların 
insanlara, bina və qurğulara təsiri, dağılma zonaları, binaların, 
qurğuların və avadanlıqların dağılma dərəcəsi. İşıq şüalanması – 
yaşayış məntəqələrində, obyektlərdə, meşələrdə yanğınların baş 
verməsi. Nüfuzedici radiasiya – şüalanma dərəcəsi, şüa xəstəlik-
ləri. Radioaktiv zəhərlənmə zonaları və radioaktiv zəhərlənmənin 
nəticələri. İonlaşdırıcı şüalanmaların və elektromaqnit impulsun 
insan orqanizminə, elektron və elektrik cihazlarına və avadan-
lıqlarına təsiri. 

Kimyəvi zədələnmə ocağı – xarakteristikası. Kimya təhlükəli 
obyektlərdə qəzalar və onların nəticələri – kimyəvi və bioloji 
zədələnmə, zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələr, onların 
insan orqanizminə təsiri. Bioloji zədələnmə ocağı – xarakteristi-
kası, karantin və observasiya rejimləri.  

2. Fövqəladə hallarda yaranmış şəraitin qiymətləndiril-
məsi. Radiasiya, kimya, mühəndis və yanğın şəraitləri. Kəşfiyya-
tın məlumatlarına görə həqiqi radiasiya şəraitinin qiymətləndiril-
məsi. Ehtimal olunan radiasiya şəraitin proqnozlaşdırılması. 

Kimyəvi şəraitin proqnozlaşdırılması və kəşfiyyatın məlu-
matlarına görə qiymətləndirilməsi.  

Radiasiya və kimyəvi şəraitlərin qiymətləndirilməsinə aid 
səciyyəvi məsələlərin həlli: nüvə partlayışından sonra radiasiya 
səviyyəsinin eyni vaxta gətirilməsi; radioaktiv maddələrlə 
zəhərlənmiş ərazidə fəaliyyət zamanı mümkün şüalanma doza-
sının təyin edilməsi; zəhərlənmiş ərazidə insanların təhlükəsiz 
qalma müddətinin təyini; fəhlələrin, qulluqçuların, əhalinin və 
dəstələrinin şəxsi heyətinin təyini; kimyəvi zədələnmə ocağının 
sərhədinin, zəhərlənmə zonalarının, sahələrinin, zəhərləyici mad-
dələrin növünün təyin edilməsi; yerdə və texnikada zəhərləyici 
maddələrin dayanıqlığının təyini; zəhərlənmiş havanın yayılma 
məsafəsinin təyini; fəhlə və qulluqçuların mühafizə vasitələrində 
qalma müddətinin təyini; obyektin (bina, qurğu. kommunikasiya 
və s.) elementlərinin dağılma dərəcəsinin təyini; zədələnmə 
ocaqlarında yanğınların sərhədlərinin təyini. Radiasiya, kimyəvi 
kəşfiyyat və dozimetrik nəzarət cihazları, onların təsnifatı. 
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İonlaşdırıcı şüalanmaların aşkar edilməsi və ölçülməsi üsul-
ları; Radiasiya, kimyəvi kəşfiyyat və dozimetrik nəzarət cihazla-
rının əsas xarakteristikaları və onlardan istifadə edilmə qaydaları. 

Dozanın gücünü və süalanma dozasını ölçən cihazlar (İMD-
21, DP-64, DP-5, DP-22V, İD-1), onların xarakteristikaları və 
istifadə qaydaları. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı – xarakteris-
tikası və istifadə olunması qaydası, tibbi xidmətinin kimyəvi 
cihazları, təyinatı və quruluşu. 

3. Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsi. Fövqəladə hal-
larda Mülki müdafiənin rolu və vəzifələri, Mülki müdafiə xid-
mətləri və qüvvələri, onların vəzifələri və yaradılması. Fövqəladə 
hallar şəraitində Mülki müdafiə konsepsiyasının əsas məsələləri. 
Fövqəladə hallarda fəaliyyət göstərən Dövlət sistemi və onun 
vəzifələri. 

Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas prinsipləri və 
üsulları. Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin mühəndis 
tədbirləri, Mülki müdafiə mühafizə qurğuları – təyinatı və təsni-
fatı. Sığınacağın həcmi-planlaşdırma, konstruktiv, mühəndis-
texniki avadanlıqları, sığınacaqların iş rejimi. 

Radiasiya daldalanacaqları – həcmi-planlaşdırması, kons-
truktiv həlli, mühəndis-texniki avadanlıqlar. Radiasiya daldalana-
caqlarının radiasiyadan mühafizə qabiliyyətinin yüksəldilməsi 
yolları. Sadə daldalanacaqlar. Mühafizə qurğularının sülh döv-
ründə saxlanması və istifadə edilməsi. 

Fövqəladə hallarda əhalinin köçürülməsi – köçürmənin ma-
hiyyəti, köçürmə tədbirləri, köçürülmə işlərinin təşkili və xüsu-
siyyətləri. 

Fövqəladə hallarda istifadə olunan fərdi mühafizə vasitələri, 
təsnifatı, tənəffüs üzvlərinin və dərinin mühafizə vasitələri, tibbi 
vasitələri, yardımçı vasitələri. Fövqəladə hallar zamanı obyekt-
lərin iş fəaliyyətinin və əhalinin mühafizəsi rejimləri, dozimetrik 
və kimyəvi nəzarətin təşkili. 

4. Fövqəladə hallarda obyektlərin işinin dayanıqlığı. Föv-
qəladə hallarda obyektlərin iş dayanıqlığı haqqında anlayış və 
onun mahiyyəti və ona təsir edən amillər. Mülki müdafiənin 
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mühəndis-texniki tədbirlərinin layihələndirilməsi normaları və 
onların həyata keçirilməsi; Fövqəladə hallar zamanı obyektlərin 
işinin dayanıqlığının və dayanıqlıq dərəcəsinin qiymətləndiril-
məsi. Fövqəladə hallarda obyektlərin iş qabiliyyətinin yüksəl-
dilməsi yolları və üsulları. 

5. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması. 
Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasının nəzəri 
əsasları, bərpa işlərinin növləri. Fövqəladə halların nəticələrinin 
aradan qaldırılması üzrə işlərin növbəliyi, ardıcıllığı və mərhə-
lələrlə aparılması, Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırıl-
masına cəlb edilən qüvvə və vasitələr. Xilasetmə və digər təxirə-
salınmaz işlərin (XE və DTİ) məqsədi, tərkibi və icrasının xüsu-
siyyətləri. XE və DTİ təxirəsalınmaz işlərin aparılmasının taktiki 
üsulları. İstehsalat qəzaları və fəlakətlərin nəticələrinin aradan 
qaldırmaq üçün qüvvə və vasitələrin qruplaşdırılması. Kimya, ra-
diasiya və bakterioloji zəhərlənmə ocaqlarında XE və DTİ icra-
sının xüsusiyyətləri, təbii fəlakətlərin və istehsalat qəzalarının nə-
ticələrini aradan qaldırarkən Mülki müdafiə dəstələrinin fəaliyyə-
tinin təmini və zərərsizləşdirmənin növləri, zərərsizləşdirici vasi-
tələr və üsullar, tam və qismən sanitariya təmizlənməsi, ərzaq və 
sənaye mallarının mühafizəsi və zərərsizləşdirilməsi. XE və DTİ 
mənəvi və psixoloji hazırlığı.  

6. Fövqəladə hallarda rabitənin, xəbərdarlığın təşkili və 
həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmini. Fövqəladə hallar 
zamanı idarəetmə və idarəetmə məntəqələri, onların təyinatı və 
yerləşdirilməsi. İdarəetmənin növləri. Mülki müdafiə rabitə və 
xəbərdarlıq sisteminin vəzifələri, təşkili prinsipləri və rabitə xə-
bərdarlıq vasitələri. Obyektlərdə, şəhərlərdə (rayonlarda) rabitə və 
xəbərdarlığın təşkili. Xəbərdarlıq siqnallarının verilmə qaydaları 
və vasitələri. Əhalinin, idarəetmə orqanlarının, qüvvələrin fövqəl-
adə hallara hazırlığı. Əhaliyə mülki müdafiənin öyrədilməsinin 
təşkili və planlaşdırılması, təlimin prinsipləri, metod və formaları. 

7. Fövqəladə hadisələrdən mühafizə sahəsində əhalinin 
hazırlanması. Fövqəladə hadisələrdən mühafizə sahəsində əhali-
nin hazırlanması mülki müdafiənin əsas vəzifələrindən biridir. 



 109 

İdarəetmə orqanlarının və qüvvələrinin fövqəladə hallara hazırlı-
ğı. Əhaliyə Mülki müdafiənin öyrədilməsinin (tədrisinin) təşkili 
və planlaşdırılması. İşləyən və işləməyən əhaliyə Mülki müdafiə 
biliklərinin öyrədilməsi. Obyektdə Mülki müdafiə üzrə hazırlıq 
planlarının tərtibi. Obyekt mülki müdafiə rəhbərinin əmri, tədris 
ilində Mülki müdafiə üzrə tədbirlərin təqvim planlarının tərtibi. 
Mülki müdafiə dəstələrinin hazırlanmasında əsas məqsəd və vəzi-
fələr. Mülki müdafiə təlimlərinin prinsipləri, metod və formaları. 
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II. HUMANİTAR FƏNLƏR 
 
 

AZƏRBAYCAN TARİXİ 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Azərbaycan tarixi» fənninin 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd ən qədim zamanlardan XXI əsrin ilk 
onilliklərinə qədərki dövrdə Azərbaycan xalqının həyatında baş 
vermiş mühüm hadisələr haqqında sistemli şəkildə aydın, yığcam 
və anlaşılan biliklərə yiyələndirməklə onlarda vətənpərvərlik, 
milli qürur, öz dövlətinə, xalqına və millətinə məhəbbət hisləri 
aşılamaqdan ibarətdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Azərbaycan tarixi» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «Humanitar fənlər» qrupuna (HF-B01) daxildir. 

Fənnin tədris üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu. Azərbay-
can ərazisində ilk insan məskənləri. Ulu icma. İlkin daş alətlər. 
İstehlak təsərrüfatı. Azıx adamı. Qəbilə icmasının meydana gəl-
məsi. Orta daş dövrü (Mezolit.) Ox və kamanın kəşfi. Qobustan 
yaşayış məskəni və qayaüstü rəsmləri. İbtidai əkinçilik və 
heyvandarlıq vərdişləri. «Neolit inqilabı». İstehsal təsərrüfatının 
yaranması – əkinçilik, maldarlıq, dulusçuluq və ev peşələri. 
Azərbaycanda metal alətlərdən istifadə. Erkən Tunc dövrü. Təsər-
rüfatın yeni sahələri. Orta tunc dövrü. Sənətkarlığın inkişafı. Son 
Tunc – Erkən Dəmir dövrü. İbtidai icma quruluşunun dağılması. 

2. Azərbaycanın qədim dövlətləri. Manna dövlətinin yaran-
ması. E.ə. VIII əsrin II yarısında Manna dövlətinin güclənməsi. 
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İranzu. Xarici siyasətin əsas istiqamətləri. Assuriya ilə ittifaq və 
onun əhəmiyyəti. Assuriya çarı II Sarqonun Mannaya yürüşləri. 
Urartu ilə münasibətlər. Ahşerinin siyasəti. Assuriya ilə ittifaqdan 
imtina və onun nəticələri. Əhalisi. Təsərrüfatı. Dövlət quruluşu və 
idarə sistemi, Mədəniyyəti və dini inancları. Həsənli və Ziviyə 
tapıntıları. Mannanın zəifləməsi və süqutu. Əhəməni impera-
torluğunun çökməsi.  

Atropaten dövləti – ərazisi, əhalisi, təsərrüfat həyatı, şəhərlə-
ri, ticarəti. Atropatenanın Selevkilər, Parfiya və Roma ilə qarşı-
lıqlı münasibətləri. Mədəniyyəti və əhalinin dini inancları. Zər-
düştlük. 

Antik Alban dövlətinin yaranması. Albaniyanın əhalisi, əra-
zisi, sərhədləri. Albaniya əhalisinin etnik tərkibi. Təsərrüfat. 
Şəhərlər. Mədəniyyət. Ticarət. Albaniyanın siyasi tarixinin əsas 
məsələləri: Roma işğalçılarına qarşı mübarizə.  

3. Azərbaycan III-VII əsrlərdə. Azərbaycan III-VII əsrlər-
də. Albaniyanın təsərrüfat həyatı. Yeni – feodal münasibətlərinin 
təşəkkülü. Feodal və kəndli zümrələrinin tərkibi. Torpaq mülkiy-
yəti formaları. Albaniyanın ərazisi və inzibati bölgüsü. Xristian-
lığın yayılması. Aquen kilsə məclisi. Atropaten ərazisi Sasani 
imperiyasının tərkibində. Atropatenada ictimai münasibətlər.  

Azərbaycanda Sasanilərə qarşı hərəkat və üsyanlar. Albani-
yanın siyasi tarixinin əsas məsələləri. Albaniya Arşakilər sülalə-
sinin hakimiyyəti dövründə. Böyük mərzbanlıq dövrü. Mehranilər 
sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. Aqvan hökmdarı Cavanşirin 
daxili və xarici siyasəti. III-VII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. 

4. Xilafət dövründə Azərbaycan. Ərəb yürüşləri. Azərbay-
canın ərəblər tərəfindən işğal edilməsi. Azərbaycan Xilafətin 
tərkibində. Ərəblərin inzibati-idarə sistemi və köçürmə siyasəti. 
İslam dininin yayılması. Xilafətin torpaq siyasəti. Torpaq sahib-
liyinin formaları. Vergi sistemi və onun inkişaf mərhələləri. 

Xilafətə qarşı xalq azadlıq hərəkatının başlanması. Beylə-
qanda Müsafinin başçılığı ilə üsyan. Xürrəmilər hərəkatı. Babəkin 
başçılığı altında azadlıq savaşı və onun tarixi əhəmiyyəti. 

5. Azərbaycan xalqının yaranması. Azərbaycan Xalqının 
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yaranışı məsələsi. xalqın yaranışı prosesinin başlıca mərhələləri. 
Uzaq keçmişdə Azərbaycanda yaşayan türk toplumları. İlkin orta 
əsrlərdə Azərbaycan türk etnosunun yayılıb güclənməsi. Azər-
baycan xalqının təşəkkülü prosesində İslam dininin rolu. Yara-
nışda Azərbaycan türk dilinin yeri və rolu. Azərbaycan xalqının 
yaranma prosesinin başa çatması 

6. Azərbaycan IX əsrin II yarısı – XIII əsrin əvvəllərində. 
Ərəb xilafətinin dağılması və Azərbaycanda dövlətçiliyin bərpası. 
Şirvanşahlıq. Azərbaycan Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər və 
Şəddadilər sülalələrinin Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətdə 
birləşdirilməsi. Rusların Azərbaycana yürüşləri. «Bərdə faciəsi». 

Azərbaycan Eldənizlər (Atabəylər) sülaləsinin hakimiyyəti 
dövründə. Şəmsəddin Eldənizin İraq Səlcuq sultanlığının Azər-
baycanın idarəçiliyinə keçməsi. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın 
hakimiyyəti dövründə mərkəzi hakimiyyətin gücləndirilməsi. 
Qızıl Arslanın «Sultan» titulunu qazanması. Qonşu dövlətlərlə 
(Gürcüstan və başqaları) münasibətlər. Ölkənin iqtisadi yüksəlişi. 
Şirvanşahlıq XI-XIII əsrin əvvəllərində. 

IX-XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti: Məktəb 
və mədrəsələr. Elmin inkişafı. Ədəbiyyat, memarlıq, incəsənət. 

7. Azərbaycan XIII əsrin 20-ci illəri – XIV əsrdə. Mon-
qolların Azərbaycana yürüşləri. Təbriz, Gəncə və Dərbəndin 
qəhrəmancasına müdafiəsi. Dinc əhalinin qırılması. Monqolların 
Azərbaycanda torpaq, vergi və örüş siyasəti. Hülakü dövlətinin 
yaranması və Azərbaycanın bu dövlətin mərkəzinə çevrilməsi. 
Qazan xanın hərbi iqta haqqında fərmanı. Vergi, məhkəmə, rabitə 
və s. islahatları və onların nəticələri. Elxani hökmranlığının sonu. 
Toxtamış və Teymurun Azərbaycana yürüşləri. Şirvanda Dərbən-
dilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. I İbrahimin daxili və xarici 
siyasəti. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. 

8. Azərbaycan Baharlı və Bayandurlu sülalələrinin haki-
miyyəti dövründə. Mərkəzi Van olan Baharlı (Qaraqoyunlu) 
hakimliyinin meydana çıxması. Qara Yusif. Baharlı (Qaraqo-
yunlu) sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi və onun daxili və xarici 
siyasəti. Cahanşah. Dövlətin genişlənərək imperiyaya çevrilməsi. 
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Muş döyüşü. Azərbaycanda Baharlı sülaləsi hakimiyyətinin sonu. 
Diyarbəkirdə Bayandurlu hakimliyi. Azərbaycanda Bayan-

durlu sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi və onun daxili siyasət. 
Uzun Həsən «Qanunnamə»si. Xarici siyasətin başlıca istiqamət-
ləri. Uzun Həsənin Avropa siyasəti. Venetsiya ilə əlaqələr. 
Osmanlı dövləti ilə müharibələr və onların acı nəticələri. Malatya 
və Otluqbeli döyüşləri. Azərbaycan Sultan Yaqubun dövründə. 
Əbhər sazişi ilə Bayandurlu səltənətinin iki yerə parçalanması. 
XV əsrdə Azərbaycanda inzibati-idarə sistemi, sosial-iqtisadi 
həyat və mədəniyyət. 

9. Azərbaycanda Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətə gəl-
məsi. Şah I İsmayılın və I Təhmasibin daxili və xarici siyasəti. 
Mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin yaranmasının zəruriliyi. 
Qızılbaşların Şirvana yürüşü. Cabanı döyüşü. Bakının alınması. 
Bayandurlularla Şərur döyüşü. Qızılbaşların Təbrizə daxil olması. 
İsmayılın Şah elan edilməsi. Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətə 
gəlməsi. Şah I İsmayılın daxili və xarici siyasəti. Azərbaycan 
Səfəvi dövlətinin imperiyaya çevrilməsi. Səfəvi-Osmanlı mühari-
bələrinin başlanması. Çaldıran döyüşü və onun nəticələri. 

Şah I Təhmasibin daxili və xarici siyasəti. 1538-ci ildə 
Şirvanın tam tabe edilməsi, 1551-ci ildə Şəki hakimliyinin ləğv 
edilməsi ilə Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətdə birləşdiril-
məsinin başa çatması. Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1534-1555). 
Amasya sülhü. 

10. Səfəvi dövlətinin yenidən güclənməsi. Şah I Abbas və 
onun sələflərinin daxili və xarici siyasəti. Azərbaycan XVI 
yüzilliyin sonu – XVII yüzillikdə. I Şah Abbasın hakimiyyəti 
(1587-1629). I Şah Abbas tərəfindən mərkəzi dövlət hakimiy-
yətinin gücləndirilməsi tədbirləri. Şah Abbasın islahatları. Səfəvi 
ordusunun formalaşdırılması. Yeni Səfəvi-Osmanlı müharibəsi 
(1603-1639). Azərbaycan torpaqlarının Osmanlıdan geri alınması. 
1639-cu il Qəsri-Şirin sülhü.  

Azərbaycan XVII əsrin II yarısında. Səfəvilərin dövlət 
quruluşu: Qızılbaş türk soylarının və Azərbaycan türk dilinin 
dövlət idarəetmə sistemində yeri və rolu. Səfəvi ordusu. Qızılbaş 
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qoşunun öz üstün mövqeyini qoruyub saxlaması. Yeni qoşun 
növlərinin yaradılması. Kənd təsərrüfatı. Torpaq sahibliyi forma-
ları. Sənətkarlıq. Şəhərlər. Daxili və xarici ticarət. 

11. Azərbaycanın beynəlxalq çəkişmə meydanına çevril-
məsi. Nadir Şah. I Pyotrun Azərbaycana işğalçılıq yürüşləri. 
«Peterburq müqaviləsi». Cənubi Qafqaz uğrunda Rusiya-Osmanlı 
qarşıdurması. 1724-cü il İstanbul müqaviləsi. Şirvanın yarım-
müstəqil xanlığa çevrilməsi. Nadir xanın Azərbaycan torpaqlarını 
geri almaq uğrunda mübarizəsi. Kirmanşah, Rəşt, Bağdad və 
Gəncə müqavilələrinin bağlanması nəticəsində rusların Xəzər-
sahili vilayətlərdən, osmanlıların digər Azərbaycan torpaqlarından 
çıxarılması. Nadirin Şah «seçki»si. Azərbaycanda Nadir şahın 
hakimiyyətinə qarşı üsyanlar. 

12. Azərbaycan xanlıqları. Xanlıqların yaranması. Şəki, 
Şamaxı, Qarabağ və Quba xanlıqları. Cənubi Azərbaycan xanlıq-
larının yaranması. Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə birləş-
dirmək cəhdləri: Urmiyalı Fətəli xan, Qubalı Fətəli xanın 
birləşdirmə siyasəti və onun nəticələri. Xanlıqların xarici siyasə-
tinin əsas istiqamətləri. XVIII əsrin sonlarında Azərbaycanın 
şimal torpaqlarına Ağa Məhəmməd Qacarın və V.Zubovun 
yürüşləri. XVIII əsr Azərbaycan mədəniyyəti.  

13. Azərbaycanın bölüşdürülməsi. Gülüstan və Türk-
mənçay müqavilələri. XIX əsrin 30-cu illərdə rus müstəmləkə 
əsarətinə qarşı üsyanlar. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən 
işğal olunmasının birinci mərhələsi. Qazax, Şəmşəddil və Borçalı 
sultanlıqlarının işğalı. Rusiya-Azərbaycan müharibəsi. Car-
Balakənin və Gəncə xanlığının işğal olunması. Cavad xan. 1805-
ci il Kürəkçay müqaviləsi: Qarabağ, Şəki və Şirvan xanlıqlarının 
ələ keçirilməsi. 1804-1813-cü illər Rusiya-Qacar (İran) müha-
ribəsi. Gülüstan müqaviləsi. 1826-1828-ci illər Rusiya-Qacar 
(İran) müharibəsi. Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının rus qoşunları 
tərəfindən işğalı. Türkmənçay müqaviləsi. Şimali Azərbaycanın 
Rusiya tərəfindən işğalının başa çatması. 

Şimali Azərbaycanda çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti. 
Hərbi işğal rejimi. Komendant üsul-idarəsi. Çarizmin köçürmə si-
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yasəti. Rusların, almanların və ermənilərin köçürülməsi. Çarizmin 
dini ayrı-seçkilik siyasəti. Müstəmləkə əsarətinə qarşı azadlıq 
mübarizəsi: 1830-cu il Car-Balakən, 1831-Lənkəran, 1837-ci il 
Quba və 1838-ci il Şəki üsyanları. Üsyanların nəticələri  

14. Azərbaycanda XIX əsrin 40-70-ci illərində burjua 
islahatları. XIX əsrin II yarısında mədəni inkişaf. Cənubi Qafqaz-
da inzibati məhkəmə sistemində islahat keçirilməsi haqqında 10 
aprel 1840-cı il qanunu. Komendant üsul-idarəsinin ləğvi. Şimali 
Azərbaycan torpaqlarının Xəzər vilayəti və Gürcüstan-İmeretiya 
quberniyasına daxil edilməsi. 1844-cü ildə Qafqaz canişinliyinin 
yaradılması. 40-cı illərdə yeni inzibati bölgünün həyata keçirilməsi.  

Bəy və ağaların torpaq hüquqları haqqında 1846-cı il Ali 
reskripti (fərmanı) ilə Azərbaycan zadəganlarının mülkiyyət hü-
quqlarının hökumət tərəfindən rəsmən tanınması. 1847-ci il Kənd-
li Əsasnaməsinin verilməsi.  

XIX əsrin 60-70-ci illərində burjua islahatları. 14 may 1870-
ci il kəndli islahatı. Məhkəmə və şəhər islahatları.  

XIX əsrin II yarısında iqtisadi inkişaf. Neft sənayesi və ilti-
zam sisteminin ləğvi. Digər sənaye sahələri. «Simens qardaşları» 
şirkəti. Nəqliyyat. Kənd təsərrüfatı. Azərbaycan milli burjuaziya-
sının formalaşması. Azərbaycan millətinin təşəkkülü. 

Maarif: Yeni tipli məktəblər. Anadilli məktəblərin yaranması 
uğrunda mübarizə, «Üsuli-cədid» məktəbi. Elm və ədəbiyyat, 
Milli mətbuat, «Əkinçi» qəzeti. Milli ziyalılar. Milli teatr. 
Memarlıq. Musiqi. 

15. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində (1901-1918-ci 
illər). XX əsrin əvvəllərində iqtisadi inkişaf. Neft sənayesi. Digər 
sənaye sahələri. Nəqliyyat. Kənd təsərrüfatı. Ticarət. Köçürmə 
siyasəti. 1912-1913-cü illərin aqrar qanunları. 1904-cü il dekabr 
ümumi tətili. «Mazut konstitusiyası». Azərbaycan 1905-1907-ci 
illər inqilabı dövründə. Çarizmin Azərbaycanda milli qırğın siya-
səti. Azərbaycanlı deputatların dövlət dumalarında fəaliyyəti. XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi təşkilatların və partiya-
ların yaranması. «Difai», «Müdafiə» və «Müsavat» partiyaları.  

Azərbaycan I Dünya Müharibəsi dövründə. Azərbaycanlı 
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hərbçilər müharibə cəbhələrində. Müharibənin Azərbaycanın iqti-
sadiyyatına və əhalisinin güzəranına təsiri. Mədəniyyət. İlk milli 
opera. İlk Azərbaycan filmi. Ədəbiyyat. Mətbuat 

16. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Daxili və xarici 
siyasət. Azərbaycan Fevral inqilabından sonrakı dövrdə. Xüsusi 
Zaqafqaziya Komitəsi. Zaqafqaziya Komissarlığı və Seymi. Bakı 
Sovetinin azərbaycanlıları məhv etmək siyasəti. 1918-ci il mart 
soyqırımı.  

28 may 1918-ci il «İstiqlaliyyət bəyannaməsi» və Azərbaycan 
dövlətçiliyinin bərpası. Bakıda Sovet hakimiyyətinin süqutu. «Sen-
trokaspi diktaturası». Bakının azad edilməsi. Yeni dövlət qurucu-
luğu. Azərbaycan Parlamenti. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumə-
tinin sosial-iqtisadi və mədəniyyət sahəsində gördüyü tədbirlər. 
Bakı Dövlət Universitetinin açılması. Ordu quruculuğu. Ölkə 
daxilində ermənilərin fitnəkarlığına son qoyulması. Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin xarici siyasəti. Batum müqaviləsi. Gürcüstanla 
hərbi ittifaq. Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris sülh konfransında 
tanınması. Bolşevik Rusiyasının hərbi müdaxiləsi və Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin süqutu. AXC-nin tarixi yeri və əhəmiyyəti. 

17. Azərbaycanda sovet rejiminin qurulması. Yeni iqtisadi 
siyasət. Naxçıvan MSSR və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
təşkili. Azərbaycanda sovet rejiminin qurulması. Sovet işğal rejimi-
nə qarşı müqavimət hərəkatı. Azərbaycanda sovet idarə orqanları-
nın yaradılması və fəaliyyəti. Azərbaycanın formal müstəqilliyinin 
ləğvi. Azərbaycan SSR-in ZSFSR-in tərkibinə qatılması. Azərbay-
canda sovet milli siyasəti. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni 
qəsdlər. Naxçıvan MSSR-in və DQMV-nin yaradılması. Azərbay-
can SSR-də yeni iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi  

18. Azərbaycan SSR-də sosialistcəsinə dəyişikliklər. Səna-
yeləşdirmə xəttinin həyata keçirilməsi və onun nəticələri. Elliklə 
və məcburi kollektivləşdirmə xətti və onun yekunları. İnzibati 
amirlik sisteminin bərqərar edilməsi. Azərbaycanda kütləvi rep-
ressiyaların həyata keçirilməsi və onun ağır nəticələri. XX əsrin 
20-30-cu illərində sovet hakimiyyətinin mədəni quruculuq sahə-
sində tədbirləri. Yeni təhsil sisteminin formalaşdırılması. Azər-
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baycanda əlifba islahatları. Ali təhsilin inkişafı və milli kadrların 
hazırlanması. Elm. Ədəbiyyat və incəsənət. Mədəniyyət xadimlə-
rinə kütləvi divan tutulması. 

19. Azərbaycan İkinci Dünya Müharibəsi dövründə. 
Azərbaycan SSR müharibə edən dövlətlərin planlarında. Azərbay-
can iqtisadiyyatının müharibənin tələbatına uyğun olaraq yenidən 
qurulması. Bakı Sovet ordusunun yanacaq bazası və cəbbəxanası 
kimi. Bakı neftinin faşizm üzərindəki qələbədə rolu. Azərbay-
canlıların döyüş cəbhələrində, partizan və Avropada antifaşist 
hərəkatında iştirakı. Milli legionların təşkili. Müharibə illərində 
Azərbaycan mədəniyyəti. 

20. Cənubi Azərbaycan XX əsrin 20-40-cı illərində. Cənu-
bi Azərbaycan 1917-1918-ci illərdə. Xoy, Salmas və Urmiyada 
ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınlar. 
Osmanlı dövlətinin köməyə gəlməsi.  

Ş.M.Xiyabaninin başçılığı altında milli azadlıq hərəkatı. 
1920-ci il Təbriz üsyanı. Milli hökumətin fəaliyyəti. Hərəkatın 
tarixi əhəmiyyəti. Cənubi Azərbaycan müharibə edən dövlətlərin 
planlarında. SSRİ və onun müttəfiqlərinin İrana müdaxiləsi. 
Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkatın başlanması. «21 
Azər» hərəkatının qələbəsi. S.C.Pişəvərinin başçılığı ilə milli 
hökumətin fəaliyyəti: «Dil haqqında» qanun. Torpaq islahatı. 
Əmək haqqında qanun. Milli hökumətin mədəniyyət sahəsindəki 
tədbirləri. Təbriz Universitetinin açılması. Təbriz Flarmoniyası. 
Şimali Azərbaycandan ziyalıların köməyi. SSRİ, ABŞ və İngiltə-
rənin «Cənubi Azərbaycan» məsələsindəki mövqeyi. Milli höku-
mətin süqutu və tarixi əhəmiyyəti  

21. Azərbaycan 1945-1960-cı illərdə. Dinc quruculuğa ke-
çid. Yeni sənaye sahələrinin və mərkəzlərinin yaranması. Kənd 
təsərrüfatı. 1948-1953-cü illərdə Azərbaycan əhalisinin Qərbi 
Azərbaycandan kütləvi şəkildə sürgün edilməsi (deportasiya). 50-
ci illərin ortaları – 60-cı illərdə siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi 
50-60-cı illərin təsərrüfat islahatları. 1945-1960-cı illərdə Azər-
baycanın mədəniyyəti. 

22. Azərbaycan XX əsrin 70-80-ci illərində. Heydər Əliye-
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vin Azərbaycan Respublikasının siyasi rəhbəri seçilməsi. Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə iqtisadiyyata rəhbərliyin gücləndirilməsi, 
sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı, yeni sənaye müəssisələ-
rinin və sosial-məişət obyektlərinin yaradılması. Yüksək ixtisaslı 
kadr hazırlığı. Elmi-texniki tərəqqiyə qayğı, əhalinin sosial və-
ziyyətinin yüksəldilməsi. Mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyatın 
çiçəklənməsi. 

Yenidənqurma siyasəti və Azərbaycan. Dağlıq Qarabağ prob-
leminin ortaya gətirilməsi. Azərbaycanda xalq hərəkatının başla-
ması. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. 

23. Müstəqil Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildən son-
rakı dövrdə. SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycanda icti-
mai-siyasi vəziyyət: 1990-cı ildə Bakıda «Qanlı Yanvar» faciəsi. 
Milli azadlıq hərəkatının genişlənməsi. Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin bərpası (18 oktyabr 1991). 

Milli dövlət quruculuğu. Bazar iqtisadiyyatına keçid və dün-
ya iqtisadiyyatına inteqrasiya. Azərbaycanın BMT-yə və digər 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara üzv qəbul olunması. Ermənistan-
Azərbaycan müharibəsi. Xocalı soyqırımı XX yüzilliyin ən dəh-
şətli faciəsidir. 

1993-cü ildə Heydər Əliyevin Respublikanın rəhbəri vəzifə-
sinə qayıdışı ilə Azərbaycanın siyasi həyatında yeni mərhələnin 
başlanması. H.Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycanın dövlət müstə-
qilliyinin qorunub-saxlanılması uğrunda mübarizə. 1993-2003-cü 
illərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti: «Əsrin 
müqaviləsi». Yeni parlamentin formalaşması. 1995-ci ildə Müstə-
qil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi. 
İslahatların keçirilməsi. Özəlləşdirmə və sahibkarlığın inkişafı. 
Torpaq islahatı. Əhalinin rifahı və sosial müdafiəsi. Azərbaycan 
Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri.  

2003-cü, 2008-ci və 2013-cü illərdə İlham Əliyevin Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti seçilməsi. Daxili siyasət. Respub-
likamızın sosial-iqtisadi inkişafı. Xarici siyasət. Mədəni həyat. 
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XARİCİ DİL-1 (İNGİLİS DİLİ) 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «İngilis dili» fənninin «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə 
tədrisində məqsəd onlarda həmin dildə düzgün tələffüz bacarığı, 
oxu və danışıq qabiliyyəti, eləcə də yazı vərdişləri, dildən kom-
munikativ, elmi və təcrübi surətdə istifadə etmək bacarığı aşıla-
maq və bu istiqamətdə onları sistemli biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «İngilis dili» fənni «Fizi-
ka – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«Humanitar fənlər» qrupuna (HF-B02) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Praktik məşğələlər, sərbəst işlər, 
kollokvumlar.  
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. The First Day at School (Ali məktəbdə ilk gün) 
Grammar: 1. Ace. 2. Time. 3. The Future Simple Tense. 
Qısa icmalı: Burada söhbət Bakı Dövlət Universitetində 

oxuyan birinci kurs tələbəsindən gedir. Həftənin günləri sadalanır, 
tələbələrin bəzilərinin şənbə günləri kitabxanaya, digərlərinin isə 
bazar günü dənizə – çimərliyə gedəcəyindən bəhs olunur. 

2. Our New Flat (Bizim yeni mənzilimiz) 
Grammar: 1. Indefinite pronouns. 2. There is … (there are…) 

phrases. 
Bu mətndə bir şəxsin ailəsinin üç otaqlı mənzil almasından 

bəhs olunur. Mətndə qonaq, yataq və iş otaqlarındakı əşyalardan 
söz açılır. 

3. My Working Day (Mənim iş günüm) 
Grammar: 1. The present simple tense form. 2. Pronouns: 

Much/many; little/few; a little/a few. 
Mətn Bakı Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsinin di-

lindən danışılır. Onun səhərlər durub nə etdiyindən, bütün gün 
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ərzində gördüyü işlərdən və gərgin iş günündən sonra axşam 
evdəki məşğuliyyətindən bəhs olunur. 

4. Baku State University (Bakı Dövlət Universiteti) 
Grammar: The present indefinite tense (continued). 
Mətndə Bakı Dövlət Universitetinin 1919-cu ildə təsis edil-

məsindən, indi burada neçə fakültənin olmasından, zəngin elmi 
kitabxanasından, yaxşı təchiz olunmuş laboratoriya və auditori-
yalarından, böyük idman kompleksindən danışılır. 

5. Laman’s Day Off (Ləmanın istirahət günü) 
Grammar: Review. 
Ləmanın evdə olduğu iki gündə ev Ləmanın tez-tez dənizə 

getməsi xatırlanır. 
6. Seasons of a Year (İlin fəsilləri) 
Grammar: Comparative degrees of the adjectives and adverbs. 
Mətn qış fəslinin təsvirindən başlayır. Bu fəsildə havanın so-

yuqluğu üzündən yataqdan qalxmağın çətinliyi bildirilir. Qışda sə-
hərlər hava soyuq və qaranlıq olur. Bütün fəsillərin ümumi təsviri 
verilir və sonda hansı fəslin daha gözəl və xoş olduğu vurğulanır. 

7. Sports in Everyday Life (Gündəlik həyatda idman) 
Grammar: Modal verbs. 
Ölkəmizdə idmana böyük diqqət və qayğı göstərilməsi qeyd 

olunur. Gənc nəslin hansı idman növləri ilə məşğul olmalarından 
bəhs edilir. Ölkədaxili və beynəlxalq yarışlarda, olimpiadalarda 
bizim idmançılarımızın qazandıqları uğurlardan söz açılır. 

8. N.Narimanov (Nəriman Nərimanov) 
Grammar: Past simple tense form. 
Mətndə N.Nərimanovun həyatı barədə qısa məlumat verilir, 

onun təhsil aldığı seminariyanın, müəllim işlədiyi kəndin adı qeyd 
olunur. Onun ictimai-siyasi və ədəbi yaradıcılığından bəhs edilir. 

9. My Favourite Writer (Mənim sevdiyim yazıçı) 
Grammar: The past simple tense form (nonstandard verbs). 
Mətndə Amerika yazıçısı Cek Londonun həyat və yaradıcılı-

ğından və təhsil aldığı Kaliforniya Universitetindən bəhs edilir, 
yazdığı əsərlərin adları sadalanır, ictimai-siyasi fəaliyyətindən söz 
açılır. 
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10. Shopping (Bazarlıq etmə) 
Grammar: Continuous tenses. 
Mətndə bir şəxs ailələrində bazarlıq işi ilə atasının məşğul 

olduğundan söhbət açır. Bazar günü özünün bazarlıq etməsini 
təsvir edir, getdiyi supermarketin ayrı-ayrı şöbələri haqqında qısa 
məlumat verir. 

11. How people travel (Adamlar necə səyahət edirlər) 
Grammar: Equivalents of the modal verbs. 
Mətndə gərgin iş aylarından sonra hər bir işçinin məzuniy-

yətə ehtiyacı olmasından və haraya isə gəzməyə getməsindən 
söhbət açılır. Səyahət maşın, qatar və ya təyyarə ilə nəzərdə 
tutulur, hansının daha üstün olması qeyd olunur. 

12. The Azerbaijan Republic (Azərbaycan Respublikası) 
Grammar: Passive Voice. 
Mətndə Azərbaycan Respublikasının sərhəd olduğu dövlətlə-

rin adları sadalanır. Ölkəmizin təbii sərvətlərindən, onun tarixində 
və mədəniyyətindən bəhs edilir. Respublikamızın Dövlət Müstə-
qilliyi qazandığı tarixdən və onun kurort zonalarından söz açılır. 

13. Baku (Bakı) 
Grammar: The present perfect tense form. 
Mətndə Bakının qədim tarixindən, onun tarixi abidələrindən 

danışılır. Bakının hazırda sənaye, elm və mədəniyyət mərkəzi olması 
haqqında məlumat verilir. Şəhərin ən hündür yerində vətənin müstə-
qilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərə xiyaban salınması qeyd 
olunur. 

14. Azerbaijan Youth (Azərbaycan gəncliyi) 
Grammar: The past perfect tense form. 
1991-ci ilin 18 oktyabrı Azərbaycanın müstəqil respublikaya 

çevrildiyi gündür. Bu ölkədə çoxlu Gənclər təşkilatları fəaliyyət 
göstərir. Bu təşkilatlar gənclərin humanizm və vətənpərvər ruhun-
da formalaşmasında mühüm rol oynayırlar. Tələbələr və digər 
gənclər cəmiyyətin ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında mühüm 
amilə çevrilmişlər. 

15. How We Went to the theatre (Biz teatra necə getdik) 
Grammar: Direct and indirect speech. 
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Mətndə bir şəxs dostunu teatra dəvət edir, o da dəvəti məm-
nuniyyətlə qəbul edir. İki dost teatr binasının qarşısında görüşür 
və içəriyə daxil olurlar, proqramı gözdən keçirirlər və teatr heyəti 
haqda məlumat əldə edirlər. Tamaşa onların çox xoşuna gəlir. 

16. Mother’s Day (Analar günü) 
Grammar: The sequence of tenses. 
Dünyanın bir çox ölkələrində, xüsusən də ABŞ və Kanadada 

artıq uzun illərdir ki, "Analar günü"nün ən mühüm bayramla-
rından biri kimi qeyd edildiyi bu mətndə göstərilir. Sonra bu bay-
ramın bir ailədə necə keçirildiyi təsvir edilir. 

17. Azerbaijan Literature (Azərbaycan ədəbiyyatı) 
Grammar: Review. 
Mətndə Azərbaycanın klassikləri və müasir yazıçıları barədə 

qısa məlumat verilir, onların əsərlərinin adları sadalanır. 
18. Nizamih Ganjavih (Nizami Gəncəvi) 
Grammar: Revision. 
Mətndə Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs 

olunur. Onun yazdığı əsərlərin adları sadalanır və sonda onun 
dahi Xəmsəsi haqqında xüsusi qeyd olunur. 

19. M.F.Akhundov (M.F.Axundov) 
Grammar: Review. 
Mətndə M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığından, onun çə-

tin və keşməkeşli həyatından bəhs olunur, ictimai-siyasi fəaliyyəti 
barədə geniş məlumat verilir. 

20. M.A.Sabir (M.Ə.Sabir) 
Grammar: Revision. 
Mətndə Azərbaycanın böyük satiriki M.Ə.Sabirin həyat yo-

lundan və onun satiralarından bəhs olunur. 
21. The United Kingdom (Birləşmiş Krallıq) 
Grammar: Gerund (using of gerund in sentences). 
Mətndə Birləşmiş Krallıq və onun əyalətləri haqda qısa məlu-

mat verilir. Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatı, sənayesi və ticarə-
tindən söhbət açılır. Birləşmiş Krallığın parlamentli monarxiya 
ölkəsi olduğu qeyd olunur, iki palatadan – Lordlar və Aşağı 
palatadan ibarət olduğu nəzərə çatdırılır. 
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22. London (London) 
Grammar: Review. 
Mətndə Böyük Britaniyanın paytaxtı London haqqında məlu-

mat verilir. Londonun 4 hissədən – Siti, Qərbi, Şərqi və Vestmi-
nisterdən ibarət olduğu qeyd olunur. Hər bir hissə ayrılıqda təsvir 
edilir, sonda Londonun mədəniyyət mərkəzi olduğu xüsusi qeyd 
olunur. Tarixi abidələri sadalanır. 

23. Sheakspeare (Şekspir) 
Grammar: Review. 
Dahi ingilis yazıçısı V.Şekspir haqda avto-bioqrafik məlumat 

verilir, onun keçdiyi çətin və qısa ömür yolu təsvir edilir. O bütün 
dünya mədəniyyəti tarixində öz dəsti-xətti ilə seçilir və bəşəriy-
yətin dahi dramatik, şair və nasiri olduğu xüsusi qeyd olunur. 

24. The Road into Space (Kosmosa yol) 
Grammar: Revision. 
Mətndə kosmik səma cisimləri barədə söhbət açılır və fəza 

cisimləri təsvir edilir. Deyilir ki, 1961-ci il aprelin 12-də ilk Vos-
tok kosmik gəmisi Yuri Qaqarin tərəfindən idarə edilərək kos-
mosa uçmuşdur. Ondan sonrakı kosmonavtların adları sadalanır. 
Müxtəlif ölkələrin insanlarının qazandığı nailiyyətlər bütün bəşə-
riyyətə xidmət edir. 
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XARİCİ DİL-2 (RUS DİLİ) 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Rus dili» fənninin «Fizika –
050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə 
tədrisində məqsəd onları bu dilin qrammatikasının əsas məqamları 
barədə ən zəruri biliklərə yiyələndirmək, rus dilində elmi və bədii 
ədəbiyyatı sərbəst oxuyub dərk etmək, məişət, tədris və elmi 
auditoriyalarda bu dildə danışmaq, dialoqa girmək, çıxışlar edə 
bilmək qabiliyyətinə və bacarığına yiyələndirməkdir. 

Tədris planında fənnin yeri. «Rus dili» (xarici dil-1) fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «Humanitar fənlər» qrupuna (HF-BO2) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Praktiki məşğələlər, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Знакомство. Семья. Биография. Алфавит. Произ-

ношение гласных и согласных, ударение. Род имён суще-
ствительных (существительные мужского, женского и сред-
него рода). Употребление существительных, местоимений и 
глаголов в простых двусоставных и односоставных предло-
жениях. Спряжение глаголов. Употребление существитель-
ных и местоимений в дательном падеже при обозначении 
возраста человека.  

Употребление существительных в единственном и во 
множественном числе. Образование существительных, обо-
значающих национальность, профессию и род занятий. 

2. Бюджет времени. Распорядок дня. Согласование 
прилагательных и притяжательных прилагательных с 
существительными. Употребление предложений со сказуе-
мым, выраженным глаголами совершенного и несовершенно-
го вида в настоящем, прошедшем и будущем времени. Упо-
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требление наречий (времени, места, цели, причины и т.д.). 
Употребление существительных в предложном падеже со 
значением места. 

3. Образование. Вуз. Библиотека. Употребление оду-
шевлённых и неодушевлённых существительных в вини-
тельном падеже. Описание своего вуза, факультета и сту-
денческой жизни. Изучение лексики разных тематических 
групп: персонал вуза, здание вуза, науки, отделы, атрибуты 
учебного процесса. Особенности употребления соотноси-
тельных по смыслу слов. Словообразование прилагательных 
от существительных. Функционально-семантическая харак-
теристика устойчивых сочетаний, отражающих факты учеб-
ной деятельности. Усвоение слов и оборотов речевого этике-
та, выражающих просьбу или извинении. 

4. Портрет. Характер. Лексика, выражающая жела-
ние, отношение к чему-либо. Употребление кратких прила-
гательных, обозначающих возможность. 

Образование повелительной формы от глаголов. 
Обозначение субъекта в безличных предложениях. 
Изменение возвратных глаголов по временам, лицам и 

числам. 
Предложный падеж прилагательных, местоимений и 

числительных в единственном и во множественном числе. 
5. Родина. Обычаи. Праздники. Конструкции с фор-

мами творительного падежа места и совместности. Рас-
сказ о достопримечательностях родного края, об историче-
ских событиях, о природных богатствах и экономике респуб-
лики; 

Сочинение на тему «Моя родина». Выражение простран-
ственных отношений в простом предложении. Употребление 
наречий и предлогов с пространственным значением. Изуче-
ние терминов, обозначающих административно-территори-
альные и организационно- политические понятия. 

Употребление фразеологизмов, пословиц и поговорок. 
Ознакомление с профессионально-ориентированной ин-
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формацией. Термины и терминосочетания по специальности 
«физика».  

6. Из жизни замечательных людей. Конструкции с 
творительным и родительным падежом для обозначения 
профессии, предмета занятий. Рассказ о жизни и деятельно-
сти известного писателя, поэта, учёного, художника, обще-
ственного деятеля и др. Сочинения на темы «Мой любимый 
писатель», «Наука в нашей жизни». Изучение существитель-
ных, обозначающих людей интеллектуального труда и обще-
ственно-политических деятелей. Употребление конструкций 
с родительным падежом принадлежности исходного пункта 
движения, местонахождения предмета, источника информа-
ции. 

Ознакомление с профессионально-ориентированной ин-
формацией. Термины и терминосочетания по специальности 
«физика».  

7. Человек-природа. Экология. Конструкции с роди-
тельным падежом существительных, прилагательных и 
местоимений при отрицании. Родительный падеж множе-
ственного числа имён существительных, родительный 
падеж количества и меры. Вопрос об охране окружающей 
среды. Названия детёнышей животных. 

Ознакомление с профессионально-ориентированной ин-
формацией. Термины и терминосочетания по специальности 
«физика».  

8. Наука в нашей жизни. Конструкции с винительным 
падежом существительных, прилагательных и местоиме-
ний с предложным, винительным и родительным паде-
жом существительных. 

Обозначение причины посредством предложно-падеж-
ных конструкций. 

Употребление фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
антонимов, синонимов и однокоренных слов. 

Ознакомление с профессионально-ориентированной ин-
формацией. Термины и терминосочетания по специальности 
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«физика».  
9. Культура. Искусство. Спорт. Обозначение образа 

действия, цели, условия и уступки. Образование названий 
деятелей культуры и искусства. 

Употребление синонимичных слов и словосочетаний. 
Употребление фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

антонимов, синонимов и однокоренных слов. 
Ознакомление с профессионально-ориентированной ин-

формацией. Термины и терминосочетания по специальности 
«физика».  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. Джафаров М.М., Гусейнова Ф.Ю. Русский язык. «Zərdabi 
LTD» MMS, 2016, 304 с. 

2. Пашаева А.М., Гулиева Л.М., Сеидзаде Л.Г. Учебное пoсобие 
по русскому языку. Баку: «Ləman nəşriyyat Poliqrafiya», MMC, 
2012, 209 с. 

3. Пашаева А.М., Нуриева К.М., Садыхова Р.Р. Русский язык в 
монологах. Учебное пособие. Баку: Изд-во «Бакы Университети», 
2007. 180 с. 
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2. Антонова В.Е., Нахибина М.М., Сафронова М.Р., Толстых 
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уровень) М.: МГУ, СПб.: Златоуст, 2010. 342 с. 
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2005, 472 с. 
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грамматический курс для начинающих. М.: Рус. яз. Медиа, 2006. 
566 с. 
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AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Azərbaycan dili və nitq mədə-
niyyəti» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pil-
ləsində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onlara üslubi cə-
hətdən düzgün, aydın, dəqiq danışıq və ədəbi dil normalarını, mə-
dəni və gözəl nitqin insanın ictimai, sosial, iqtisadi inkişafında ro-
lunu, nitqin növlərini, nitq mədəniyyətinə yiyələnməyin yollarını 
öyrətməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Azərbaycan dili və nitq 
mədəniyyəti» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr 
hazırlığının «Tədris planı»nda «Humanitar fənlər» qrupuna (HF-
B04) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Praktik məşğələlər, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. «Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti» fənninin pred-

meti. Nitq mədəniyyəti anlayışının tərkib hissələri. «Azərbaycan 
dili və nitq mədəniyyəti» fənninin mövzusu və öyrəndiyi 
məsələlər. 

2. Azərbaycan dili və ona dövlət qayğısı. Azərbaycan 
dövlətinin Azərbaycan dili haqqında qərarları. 

3. Şifahi və yazılı nitqin fərqli cəhətləri. Danışıq dilinin iki 
qolu – Ümumxalq danışıq dili və ədəbi dil. Ədəbi dilin iki 
forması: şifahi nitq (şifahi ədəbi dil), yazılı nitq (yazılı ədəbi dil). 

Nitq dilin təzahür formasıdır. Dilin ümumiliyi və nitqin fərdi-
liyi. Şifahi ədəbi dilin yaranması və inkişafı mərhələləri. Müasir 
dövrdə şifahi nitqin işlənmə dairəsi (radio, televiziya). Şifahi 
nitqin orfoepik və yazılı nitqin orfoqrafik normalara tabe olması. 

4. Azərbaycan əlifbası haqqında. Azərbaycan xalqının 
istifadə etdiyi əlifbalar. 
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5. Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti tarixindən. «Nitq 
mədəniyyəti» anlayışının mahiyyəti. Natiqlik sənətinin tarixi 
barədə. Şərq ölkələrində natiqlik sənəti. Azərbaycanda natiqlik 
sənəti və onun inkişaf mərhələləri.  

6. Nitq mədəniyyətinin başqa elmlərlə əlaqəsi. Nitq mədə-
niyyətinin bir elm kimi digər elmlərlə – dilçiliklə, ədəbiyyatla, 
məntiqlə, tarixlə, üslubiyyatla, etika ilə, estetika ilə, psixologiya 
ilə, pedaqogika ilə əlaqəsi. 

7. Nitq mədəniyyəti və nitqə verilən tələblər. Nitq mədə-
niyyətini müəyyənləşdirən xüsusiyyətlər və nitqin keyfiyyətli 
olması üçün tələblər – dəqiqlik, aydınlıq, təmizlik, ahəngdarlıq, 
zənginlik, ifadəlilik, yığcamlıq, orijinallıq, sadəlik, obrazlılıq, 
emosionallıq, ekspressivlik. 

8. Nitqin formaları və janrları. Ünsiyyətin həyata keçi-
rilmə formaları. Monoloji və dialoji nitq. Şifahi monoloji nitqin 
formaları – nəqletmə, informasiya vermə, məruzə, mühazirə, 
çıxış. Yazılı monoloji nitqin formaları – məktublar, məqalələr və 
s. Dialoji nitqin formaları – müsahibə, replika, diskussiya, sual-
cavab və s.  

9. Nitq mədəniyyəti və ədəbi dilin normalar sistemi. Nitq 
mədəniyyəti yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış dilin müəyyən 
qanunauyğunluqları ilə tənzimlənən sabitləşmiş qaydalar siste-
midir. Nitq mədəniyyətinin normaları – şifahi və yazılı nitq 
qaydaları. Ədəbi dilin normaları – fonetik, leksik, qrammatik, 
üslubi, orfoepik və orfoqrafik normalar.  

10. Ədəbi tələffüz və onun komponentləri. Ədəbi tələffü-
zün komponentləri – orfoepik normalar, diksiya, vurğu, fasilə, 
intonasiya.  

11. Ədəbi dil və nitqin fonetik normaları. Dilçilikdə işlə-
nən norma termini hamı tərəfindən qəbul edilmiş qaydalar sistemi 
kimi. Fonetik norma dil üçün məqbul sayılan bütün fonetik 
vasitələrdən (dilin səslərindən, heca sistemindən, əlifbasından, 
fonetik qanun və hadisələrindən) şifahi və yazılı nitqdə istifadə 
edilməsi deməkdir. 

12. Sait və samit fonemlər sistemi. Saitlərin vokal (musi-
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qili), samitlərin konsonant (küylü) olması, saitlərin heca yaradan 
səslər olduğu, uzun və qısa tələffüzü, samitlərin kar və cingil-
tililiyi, səs və fonem anlayışının fərqi, sait və samit səslərin 
tələffüzü və yazılış qaydaları – orfoepik və orfoqrafik qaydalar 
kimi məsələlər nitqin fonetik normalarıdır. 

13. Vurğu və intonasiya. Sözdə vurğunun dəqiq işlədilməsi 
və nitq mədəniyyəti, savadlı, səviyyəli nitq. İntonasiya şifahi 
nitqin mühüm fonetik normalarından biri kimi.  

14. Fonetik qanunlar və hadisələr. Fonetik qanunlar – 
ahəng qanunu, cingiltiləşmə, alliterasiya yazılı nitqin, fonetik 
hadisələr – assimilyasiya – səs uyğunlaşması; dissimilyasiya – səs 
fərqlənməsi; proteza – səsartımı; eliziya – səsdüşməsi; metateza – 
səs yerdəyişməsi kimi fonetik hadisələr nitqin orfoepik norma-
larını tənzimləyən vasitələrdir. 

15. Orfoepiya, orfoqrafiya norma və qaydaları. Orfoepiya 
və orfoqrafiyanın vəzifələri. 

16. Leksik-semantik normalar. Dilimizin lüğət tərkibində 
əsl Azərbaycan sözləri ilə yanaşı, formaca, məzmunca milliləşmiş 
ərəb, fars və Avropa mənşəli sözlər. Semantik norma (çoxmənalı, 
məcazi mənalı omonim, sinonim, antonim, sözlər və frazeoloji 
vahidlər). 

17. Qrammatik normalar. Azərbaycan ədəbi dilinin qram-
matik norması – nitqin qrammatik quruluşundan, qrammatik kate-
qoriyalarından, sintaktik sistemindən düzgün, normalara uyğun 
istifadə edilməsi.  

18. Nitqin funksional üslubları və üslubi normalar. Funk-
sional üslub və ondan istifadə. Azərbaycan dilindəki funksional 
üslublar: bədii üslub, elmi üslub, publisistik üslub, məişət üslubu, 
rəsmi-işğüzar üslub, epistolyar üslub. 

Üslubun nitq normalarına olan tələbləri. Nitq prosesində fo-
netik, leksik, qrammatik və üslubi normalar və nitq mədəniyyəti.  

Bədii üslub və bədii dil. Bədii üslubun əsas xüsusiyyətləri – 
obrazlılıq, emosionallıq, kommunikativ və estetik vəzifələrin bir-
liyi, bütün dil vasitələrindən geniş istifadə, təsvir və ifadə vasitə-
lərindən istifadə. 



 132 

Bədii ifadə vasitələri: epitet, təşbeh, mübaliğə, istiarə, kinayə. 
Elmi üslub – elmi təfəkkürün ifadəsi, elm sahələrinin, elmi 

əsərlərin dilidir. Elmi üslubun əsas xüsusiyyətləri – məntiqilik, 
dəqiqlik, ardıcıllıq, sistemlilik. 

Publisistik üslub – ictimai-siyasi ədəbiyyatın, dövri 
mətbuatın, natiqliyin üslubu kimi. Publisistik üslubun səciyyəvi 
xüsusiyyətləri – informasiya zənginliyi, şərhin lakonikliyi, qısa 
cümlələrdən istifadə, ictimai-siyasi leksika, dilin təsvir və ifadə 
vasitələrindən istifadə – ritorik suallar, təkrirlər, inversiya və s.  

Rəsmi-işgüzar üslub – sənədlərin, beynəlxalq müqavilələrin, 
dövlət qanunlarının, aktların, işgüzar sənədlərin – protokolların və 
s. üslubudur. Rəsmi-işgüzar üslubun əsas xüsusiyyətləri – şərhin 
yığcamlığı, fikrin və məsələnin konkretliyi, rəsmiliyi, materialın 
standart formada yerləşdirilməsi, terminlərdən istifadə. 

Məişət üslubu insanların məişətdəki danışıq tərzi və istehsa-
latdakı ünsiyyət dili kimi. Ədəbi dilin sərbəst və şifahi nümunəsi 
kimi. Məişət üslubu və loru danışıq, dialekt danışığı. 

Rəsmi sənədlər rəsmi orqanların, dövlət, hökumət təşkilatla-
rının tərtib etdiyi, xüsusi qaydada, yəni rəsmi şəxsin imzası ilə, 
möhür vasitəsilə və s. təsdiq olunan sənədlər, dövlətin rəsmi 
sənədləri – konstitusiya, sərəncam, qərarlar, əmrlər. 

İşgüzar sənədlər və onların rəsmi sənədlərdən fərqi. İşgüzar 
sənədlərin növləri – ərizə, tərcümeyi-hal, elan bildiriş, arayış, pro-
tokol, izahat, təqdimat, reklam. 

Epistolyar üslub və formalaşması. Epistolyar üslubun janrları 
– rəsmi məktublar, açıq məktublar, dostluq məktubları. 

 
ƏDƏBİYYAT 
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3. Qurbanova M., Mahmudova R., Manaflı X. Nitqin inkişafı, Bakı: 

Oğuz Eli, 2014, 270 s. 
4. Şiriyev F. Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika. Bakı: 

Nurlan, 2014, 392 s. 
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I. İXTİSASIN PEŞƏ HAZIRLIĞININ 
SEÇMƏ FƏNLƏRİ 

 
 

ÜMUMİ KİMYA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Ümumi kimya» fənninin «Fi-
zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd, onları kimyəvi proseslərin gedişi 
ardıcıllığı, maddənin quruluşu, kimyəvi termodinamika, məhlul-
ların fiziki kimyası, oksidləşmə-reduksiya prossesləri, kompleks-
əmələgəlmə, kimyəvi kinetika barədə ən zəruri biliklərə yiyələn-
məkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Ümumi kimya» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» qrupuna 
(İPFS-B23) daxildir. 

Fənnin tədrisi metodikası. Mühazirə, seminar, laboratoriya 
(praktikum) dərsləri, sərbəst işlər, kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Giriş. Təbiət elmlərinin diferensiasiyası və inteqrasiyası. 

Ümumi kimyanın predmeti və məqsədi. Maddələr, onların 
çevrilmələri və bu çevrilməni idarə edən üsullar, kimyəvi əlaqə, 
məhlullar, kimyəvi kinetika, oksidləşmə-reduksiya prosesi. 

2. Atom-molekul təlimi. Maddənin mövcudluq formaları. 
Nisbi atom və nisbi molekul kütləsi. Maddənin miqdar vahidi. 
Mol. Bəsit maddə, kimyəvi element. Kimyəvi elementlərin izotop 
tərkibi.Allotropiya, allotropik şəkildəyişmə. Mürəkkəb maddələr. 
Molekulyar və qeyri-molekulyar quruluşlu maddələr və onlarda 
kimyəvi xassənin daşıyıcısı. Kvant mexanikası baxımından elek-
tronun təbiəti. Plank, Eynşteyn və Lui de-Broyl tənlikləri. Mikro-
hissəciklər və onların ikili təbiəti. Devison və Cermerin işləri. 
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Kimyanın stexiometrik qanunları. 
3. Maddə quruluşu.Maddə quruluşu haqqında təlim. Ato-

mun mürəkkəb quruluşu. Atomun quruluşu haqqında Rezerford 
modeli. Bor postulatları. Atomun quruluşunun dalğa nəzəriyyəsi. 
Elektronun ikili təbiəti (korpuskulyar və dalğavi). Heyzenberqin 
qeyri-müəyyənlik prinsi. Şrödinger tənliyi. Kvant ədədləri onların 
xüsusiyyətləri. Pauli prinsipi. Hunt qaydası. Minimum enerji 
prinsipi. Kleçkovski qaydası. Atom orbitallarının elektronla dol-
ma ardıcıllığı.  

4. Dövri qanun və elementlərin dövri sistemi.Dövri sistem. 
Atom orbitallarında dövrlər üzrə elektronların dolma ardıcıllığı. s, 
p, d, f elementləri və onların dövri sistemdə yerləşməsi. Kimyəvi 
elelment atomlarının xassələrində dövrilik. Atom və ionların 
radiusu. Dövrlər və qruplar üzrə atom radiuslarının dəyişməsi. 
Atomun elektrona hərisliyi və elektromənfilik.İkinci dövrlük.  

5. Kimyəvi əlaqə və valentlik. Kimyəvi əlaqələr haqda əsas 
mülahizələr molekulun bəzi parametrləri. Kimyəvi əlaqənin tə-
biəti. Valent rabitələr nəzəriyyəsinə görə kovalent rabitə. Va-
lentlik. Kovalent rabitənin xüsusiyyətləri. Lokallaşma, qeyri-lo-
kallaşma, hibridləşmə, siqma (σ) və pi (π) əlaqələri. 

6. Molekulyar orbitallar üsulu. Molekulyar orbitallar üsu-
lu. Birləşdirici və dağıdıcı orbitallar. Rabitənin tərtibi. Müxtəlif 
quruluşlu molekulyar orbitalların enerji diaqramlarının müqa-
yisəsi. Metal, kovalent və ion əlaqələri. İonların polyarlaşma 
təsiri. Birləşmələrin quruluş – xassələrinin valent rabitələr və 
molekulyar orbitallar nəzəriyyəsi əsasında izahı. 

7. Kristallarda kimyəvi əlaqənin növləri. Qeyri-üzvi maddə-
lərin əsas quruluş tipləri. Elementlərin xarakterikik koordinasiya 
ədədləri və onların birləşmələrinin quruluşu. Kristalların zona 
nəzəriyyəsi. Yarımkeçiricilər. Bərk məhlullar. Maddələrin bərk, 
maye, qaz və plazma halı. 

8. Kompleks birləşmələr. Verner nəzəriyyəsi. Kompleks 
birləşmələrin tərkibi. Kompleks əmələgətiricilər, leqantlar, 
koordinasiya ədədi. Kompleks birləşmələrin xarici və daxili 
sahəsi. Kompleks birləşmələrin nomenklaturası və hassələri. 
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Kompleks birləşmələrdə izomerlik. 
9. Kimyəvi termodinamikanin elementləri. Kimyəvi çev-

rilmələrin energetikası. Termodinamik sistemlər. Açıq, qapalı və 
təcrid olunmuş sistemlər. Sistemin halının parametrləri və funk-
siyaları. Sistemin intensiv və ekstensiv hissələri. Sistemin daxili 
enerjisi. Entalpiya. Entropiya. Qibbs enerjisi (izobar-izotermik 
potensial). 

10. Kimyəvi kinetika. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kim-
yəvi reaksiyaların sürətinə təsir edən amillər. Kütlələrin təsir qa-
nunu. Kimyəvi reaksiyanın sürətinin başlanğıc maddələrin qatılı-
ğından, temperaturdan, katalizatordan, təzyiqdən, reaksiyaya gi-
rən maddələrin təbiətindən və xırdalanma dərəcəsindən asılılığı. 
Kimyəvi reaksiyanın sürət sabiti. Kimyəvi reaksiyanın tərtibi və 
molekulyarlığı. Aktivləşmə enerjisi. Arrenius tənliyi. Keçid halı 
və ya aktivləşmiş komplekslər.  

11. Kataliz. Kataliz (homoqen və heteroqen kataliz). Kim-
yəvi reaksiyanın sürət sabiti. Katalizatorun reaksiyanın sürət sabi-
tinə təsiri. Aktivləşmə enerjisi. Kimyəvi reaksiyanın sürətinə tem-
peraturun təsiri. 

12. Məhlullar və sulu məhlullarda gedən reaksiyalar. 
Suspenziya, emulsiya. Kolloid və molekular məhlullar. Həllolma 
fiziki və kimyəvi proses kimi. Həlledici və maddələrin həllolması 
haqqında anlayış. Maddələrin həllolması zamanı temperatur və 
təzyiqin həllolan maddəyə və həllediciyə təsiri. Doymuş, doyma-
mış və ifrat doymuş məhlullar. Məhlulun qatılığının ifadə for-
maları: faizlə qatılıq, molyar qatılıq, normal qatılıq, molyal qatı-
lıq və kütlə payı. 

13. Elektrolitik dissosiasiya. Elektrolitlər və qeyri-elektro-
lit məhlullar. İzotonik əmsal. Dissosiasiya sabiti və dissosiasiya 
dərəcəsi. Dissosiasiyanın mexanizmi. Solvatlaşma. Zəif və güclü 
elektrolitlər. Qeyri-elektrolit məhlullarda Raulun birinci və ikinci 
qanunları. Qazların mayelərdə həllolması. Henri qanunu. Osmos 
və Osmos təzyiqi. 

14. Duzların hidrolizi. Duzların hidrolizi. Hidroliz sabiti və 
hidroliz dərəcəsi. Hidroliz prosesinin mexanizmi. 
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15. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Oksidləşdiricilər 
və reduksiyaedicilər. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tip-
ləri. Molekullararası və molekuldaxili oksidləşmə-reduksiya, dis-
proporsionallaşma (dismutasiya) və konmutasiya. Elektroliz. 
Ərintilərin və sulu məhlulların elektrolizi. 

16. Kimyəvi cərəyan mənbəyi. Metalların korroziyası və 
korroziyadan mühafizə. Kimyəvi korroziya. Kimyəvi cərəyan 
mənbəyi. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. İlyaslı T.M. Ümumi kimyadan mühazirə mətnləri. Bakı: Elm və 
Təhsil, 2014, 184 s. 

2. Соколевский Е.М., Гузея Л.С. Общая химия. М: «Изд-во 
Моск. Унив-та», 1989, 724 с. 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорг. химия. М.: Высшая школа, 1998. 
4. Угай Я.А. Общая и неорг. химия. М: Высшая школа, 1997. 
5. İlyaslı T.M., Seyfullayeva J.M. Qeyri-üzvi kimya (elementlər 

kimyası). Cild I, II. Bakı: Ləman, 2009, 210с. 
6. Гузей Л.С., Кузнецов В.Н. Oбщая химия. М: «Изд-во Моск. 
Унив», 1999, 333 с. 

7. Hüseynova H.Ə., İlyaslı T.M., Abdullayeva T.N., Hüseynova S.Ə. 
Ümumi və qeyri-üzvi kimya. Bakı: Təhsil NPM, 2013, 567 s. 

 
Əlavə ədəbiyyat 

1. Алиев О.А., Вейсова С.М. Практикум по общей и неоргани-
ческой химии. Баку: Чашыоглу, 2010, 396c. 

2. Зайцев О.С. Oбщая химия. М.: Агар, 1997, 406с. 
3. Никольский А.Б., Суворов А.В. Химия: учебник для вузов. 
СПб.: Химиздат, 2001, 512с. 

4. Химия для физиков 
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/fizfak/welcome.html 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/fizfak/welcome.html
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MOLEKULYAR FİZİKANIN MÜASİR 
PROBLEMLƏRİ 

 
İzahat vərəqi 

 
Fənnin tədrisində məqsəd «Molekulyar fizikanın müasir 

problemləri» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat 
pilləsində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları mole-
kulyar fizikanın müasir problemləri barədə məlumatlandırmaq, 
kifayət qədər ümumi xarakterli bilikləri mənimsətmək və bu 
problemlərin həlli ilə bağlı düzgün mühakimə yürütmək vərdişinə 
yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri «Molekulyar fizikanın 
müasir problemləri» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə ba-
kalavr hazırlığının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının 
seçmə fənləri» qrupuna (İPFS-B08) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, laboratoriya 
işləri (praktikum dərsləri), sərbəst işlər, kollokviumlar 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Giriş. Molekulyar fizikanın müasir problemləri fənninin 

predmeti.  
2. Molekulyar hərəkətin kinematik təsviri. Molekul və 

atom. Molekulların ölçüləri və kütləsi, onların qiymətləndirilmə-
si. Atom radiusu. İon radiusu. Koordinasiya ədədi. Molekullara-
rası qarşılıqlı təsirin xüsusiyyətləri. Maddənin aqreqat halları. 
Qazlarda, mayelərdə və bərk cisimlərdə istilik hərəkətinin xarak-
teri. Faza keçidləri. Tarazlıqda olan və tarazlıqda olmayan hallar. 
Metastabil hal. Toqquşma və səpilmə. Effektiv kəsik və effektiv 
radius. Molekulların toqquşmalarının orta sayı, sərbəst yolunun 
orta uzunluğu və orta qaçış müddəti. 

3. Molekulların potensial və kinetik enerjiyə görə paylan-
ması. Broun hərəkəti. Fluktasiya. Broun hərəkətinin nəzəriyyəsi. 
Fırlanma Broun hərəkəti. Atmosfer təzyiqinin hündürlüyə görə 
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paylanması. Barometrik düstur. Bolsman paylanması. Molekul-
ların sürətlərə görə paylanması. Maksvell paylanması. Paylanma 
funksiyası. İmpulsa və kinetik enerjiyə görə paylanma. Ən 
ehtimallı, orta və orta kvadratik sürət. 

4. Termodinamikanın qanunları. Temperatur və termodi-
namik tarazlıq. Termodinamikanın birinci qanunu. Termodinamik 
funksiyalar. Gibbs enerjisi, Helimhols enerjisi, entalpiya, entropi-
ya, kimyəvi potensial. İstilik tutumu. Termodinamikanın ikinci qa-
nunu. Entropiya və termodinamik ehtimal. Bolsman düsturu. Ter-
modinamikanın üçüncü qanunu. Nernst teoremi. İzotermik sıxılma, 
izobar genişlənmə, adiabat sıxılma və təzyiqin termik əmsalları. 
İdeal qazın termodinamikası. Coul-Tomson effekti. Real qazın 
termodinamikası. 

5. Köçürmə hadisələri. Diffuziya tənliyi. Qazlarda, maye-
lərdə və bərk cisimlərdə diffuziya. İstilikkeçirmə tənliyi. Qazlar-
da, mayelərdə və bərk cisimlərdə istilik keçirmə. Daxili sürtün-
mə. Qazlarda, mayelərdə və bərk cisimlərdə daxili sürtünmə. 
Mayelərin özlülüyü. Özlü axın nəzəriyyələri. Aktivləşmə enerjisi. 
Özlü axının aktivləşmə parametrləri. Mayelərin özlülüyünə 
temperaturun, təzyiqin, həllolan maddənin tərkibinin və konsen-
trasiyasının təsiri. İonların ölçülərinin və formalarının özlülüyə 
təsiri. Cons-Dol tənliyi. 

6. Molekulun quruluşu. Molekulun fırlanma, rəqsi və elek-
tron spektrləri. Adiabatik yaxınlaşma. Molekulun elektron enerji-
sinin nüvələrarası məsafədən asılılığı. +

2H  ionu və 2H  molekulu. 
Kimyəvi rabitələr. Kovalent rabitə. Hidrogen rabitəsi. Molekullar 
arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri. Van-der-Vaals qarşılıqlı təsiri. 
Dispersiya, oriyentasiya və induksiya qarşılıqlı təsiri. Lennard-
Cons potensialı. Kimyəvi rabitələrin əsas xarakteristikaları. Kim-
yəvi rabitələrin uzunluğu. Valent bucaqları. Kimyəvi rabitənin 
möhkəmliyi. Qeyri-polyar və polyar molekullar. Molekulun dipol 
momenti. Molekulun dipol momentinin təcrübədə təyini. 

7. Biomolekullar. Biomolekulların əsas xassələri. Biopoli-
merlər. Bioloji aktiv yüksəkmolekullu birləşmələr. Zülallar, 
nukluen turşuları, karbohidratlar və lipidlər. Zülal molekulları. 
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Nukluen turşuları molekulları. Genetik kod. Karbohidrat mole-
kulları. Lipid molekulları. Yağ turşuları və xassələri. Biomole-
kullar arası qarşılıqlı təsirlər. Biomolekulların quruluşunu öyrə-
nən nəzəri üsullar. Kompyuter modelləşmə üsulu və molekulyar 
mexanika üsulu. Zülalların konformasiya dinamikasını tədqiq 
edən nəzəri üsullar. Molekullarda qeyri-valent, elektrostatik, 
torsion qarşılıqlı təsirləri və hidrogen rabitəsinin enerjisinin 
hesablanması. Biotexnologiya. Gen mühəndisliyi. Gen mühən-
disliyinin inkişafı perspektivləri. 

8. Məhlullar. Məhlullar haqqında anlayış. Komponent və 
faza. Məhlullarda qarşılıqlı təsirlər. Məhlulun konsentrasiyası. 
Maye məhlullar. Sulu məhlullar. Duru və qatı məhlullar. Həll 
olma. Həll olma istiliyi. Məhlul üzərindəki doymuş buxar təzyiqi. 
Raul qanunu. Henri qanunu. Osmos hadisəsi. Osmotik təzyiq. 
Vant Hoff qanunu. Parsial molyar həcm. 

9. Maye məhlulların elektrik keçiriciliyi. Maye məhlullar-
da ion elektrik keçiriciliyi. Mayelərdə ion elektrik keçiriciliyinin 
Frenkel və Eyrinq nəzəriyyələri. Elektrik keçiriciliyi və yükün 
daşınması. Valden qanunu. İonların yürüklüyü. Xüsusi, molyar və 
ion elektrik keçiricilikləri. Kolrauş qanunu. Ostvald qanunu. 
Daşınma ədədinin təyini. Elektrik keçiricilik və ionların qarşılıqlı 
təsiri. Debay-Xyukkel-Onzanqer tənliyi. İon elektrik keçiriciliyi-
nin aktivləşmə parametrləri. İon elektrik keçiriciliyinin aktiv-
ləşmə parametrləri. Hidratlaşma. Hidratlaşma ədədinin təyini. 

10. Sulu məhlullarda struktur xüsusiyyətlərinin tədqiqi. 
Su molekulunun quruluşu. Suda hidrogen rabitəsi. Suyun quru-
luşu haqqında müasir təsəvvürlər. Suyun fiziki xassələri. Suyun 
strukturunun müasir modelləri. Sulu məhlullarda struktur xüsu-
siyyətlərinin tədqiqi. Özlü axının aktivləşmə parametrləri və sulu 
məhlullarda struktur xüsusiyyətləri. Suyun və suda həllolan mad-
dələrin parsial molyar həcmi. Məhlulun struktur temperaturu. Su 
molekulları arasındakı hidrogen rabitəsinin enerjisinin İQ-spek-
troskopiya metodu ilə təyini.  

11. Polimer məhlulları. Polimerlər haqqında anlayış. Təbii 
və süni polimerlər. Makromolekul. Xətti, şaxəli və üç ölçülü tor 
quruluşlu polimerlər. Sopolimerlər. Polimerləşmə dərəcəsi. Poli-
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merin molekul kütləsinin təyini. Polimer məhlulları. Polimer 
məhlullarının özlülüyü. Mütləq, nisbi, məxsusi, gətirilmiş və xa-
rakteristik özlülüklər. Polimerin molekul kütləsinin gətirilmiş və 
xarakteristik özlülüyə təsiri. Gətirilmiş özlülüyün konsentra-
siyadan asılılığı. Haggins sabiti. Məhlulda polimerin konformasi-
yası. Mark-Kun-Xauvinq düsturu. Həlledicinin keyfiyyətinin və 
temperaturun xarakteristik özlülüyə təsiri. Polimer gellərin 
təsnifatı. Gelin reoloji xassələri. Gelin tətbiq sahələri. 

12. İki fazalı sistemlər. Hidrofobluq, hidrofob qarşılıqlı tə-
sir. Nisbi hidrofobluq. Nisbi hidrofobluqlarının kəmiyyətcə təyin 
olunma metodları. Polimer-həlledici və polimer-polimer-həlledici 
sistemləri. Üç komponentli sistemlərin müxtəlif koordinatlarda 
hal diaqramları. İki polimerin bir həlledicidə uyuşmazlığı məsə-
ləsi, termodinamik tarazlıq halının şərtləri. Polimer-polimer-su və 
polimer-qeyri üzvü elektrolit ikifazalı sistemləri və bu sistemlərin 
əsas xarakteristikaları-binodal əyriləri, birləşdirici xəttin meyl 
bucağı və sistemin ayırma qabiliyyəti. 

13. Maye kristallar. Maye kristallar. Maye kristalların növ-
ləri. Nematiklər, xolostriklər, smektiklər. Maye kristalların xassə-
ləri: optik, dielektrik, elektrooptik. Maye kristalların tətbiqləri. 
Displey texnologiyası, modulyator. 

14. Nanotexnologiya. Nanotexnologiya haqqında məlumat. 
Nanohissəciklər. Nanohissəciklərin alınması və təsnifatı. Nano-
strukturlar. Nanokompozitlər. Nanokristallar. Nanoborular. Fülle-
ren. Qrafen. Nanotexnologiyada istifadə olunan cihazlar. Atom-
güc mikroskopu. Nanotexnologiyanın tətbiqləri. 

15. Maddənin quruluşunun fiziki tədqiqat metodları: 
Atom və molekulyar proseslərə uyğun spektral oblastlar. İnfra-
qırmızı spektroskopiya (İQ). İşığın səpilməsi. Reley səpilməsi. 
İşığın mayelərdə (Eynşteyn nəzəriyyəsi) və məhlullarda (Debay 
nəzəriyyəsi) səpilməsi. İşığın kombinasion səpilməsi. Dipol spek-
troskopiyası. Nüvə maqnit rezonansı (NMR) spektroskopiyası. 
Elektron paramaqnit rezonansı (EPR) spektroskopiyası. Rezonans 
şərtləri. Relaksasiya. Rentgen spektroskopiyası. Kütlə spektros-
kopiyası. Dielektrik spektroskopiyası. 
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ÜMUMİ ASTROFİZİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Ümumi astrofizika» fənninin 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onları Günəş sistemi – planetlər, 
cırtdan planetlər, asteroidlər, kometlər, meteor cisimləri, onların 
hərəkət qanunları, ulduzlar və onların yaratdığı sistemlər – 
qalaktikalar, ulduz topaları, ulduz assosiasiyaları, eləcə də onların 
öyrənilməsi və tədqiqi üsulları barədə ən zəruri səviyyədə 
məlumatlandırmaq, Kainatda baş verən astrofiziki hadisələr 
haqqında müasir və sistemli biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Ümumi astrofizika» 
fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının 
«Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» 
qrupuna (İPFS-B08) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, praktik məşğələ, sərbəst 
işlər, kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Astrofizikanın bölmələri və inkişaf mərhələləri. Ümumi 
astrofizikanın tədqiqat üsulları, bölmələri, yaranması və inkişaf 
mərhələləri. Astrofizikanın digər təbiət elmləri ilə əlaqəsi. 

2. Görünən ulduz ölçüləri. Görünən ulduz ölçüləri. Hippar-
xın ulduz ölçüləri şkalası. Poqsonun ulduz ölçüləri şkalası. Poq-
son düsturları. Görünən ulduz ölçülərinin növləri. UBV (ultravi-
olet, blue, vizual) fotometrik sistemi. Görünən ulduz ölçüləri 
şkalasının başlanğıcı. Hal-hazırkı zamanda müşahidə oluna bilən 
göy cisimlərinin ulduz ölçüləri diapazonu. Görünən ulduz ölçüləri 
0-a yaxın və mənfi olan ulduzlar. 

3. Mütləq ulduz ölçüsü. İşıqlıq. Mütləq ulduz ölçüsü. Gö-
rünən və mütləq ulduz ölçüsü arasında əlaqə. Məsafə modulu. 
Mütləq ulduz ölçüsünün növləri. İşıqlıq ilə mütləq ulduz ölçüsü 
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arasında əlaqə. 
4. Günəş fizikası. Günəşin əsas xarakteristikaları. Günəşin 

ümumi quruluşu. Günəşin daxili quruluşu – mərkəzi hissə (nüvə), 
şüa tarazlığı zonası, konveksiya zonası. Günəş atmosferi. Foto-
sfer. Qranullar. Günəş ləkələri, onların təbiəti. Xromosfer. Spi-
kullar. Xromosfer toru. Günəş tacı. Günəş tacının spektri. Tacın 
temperaturu. Məşəllər. Flokullar. Protuberanslar. Protuberansların 
təsnifatı. Günəş alışmaları, Günəş alışmalarının baş vermə müd-
dəti. Alışmalar zamanı ayrılan enerji. Korpuskulyar sel, Maqnit 
burulğanları, qütb parıltıları, Günəş küləkləri. 

5. Günəş sistemi. Günəş sisteminin Bizim qalaktikadakı 
yeri. Günəş sisteminin planetləri. Yer Mars. Fəsillərin dəyişməsi. 
Marsın səthi. Materiklər. Qütb papaqları. Tutqun oblastlar. Mar-
sın atmosferi, Marsın temperaturu. Marsın peykləri. 

Nəhəng planetlər: Yupiter. Saturn. Uran. Neptun. Onların da-
xili quruluşu və peykləri. Cırtdan planetlər: Pluton-Xaron, Serera, 
Erida, Xaumea, Makemake.  

Günəş sisteminin kiçik cisimləri: Asteroidlər. Titsius-Bode 
qanunu. Əsas asteroid qurşağı. Koyper qurşağı. Kometlər. I, II və 
III tip komet quyruqlar.  

Meteorlar və bolidlər. Meteor seli, «ulduz yağışları». Mete-
orlar selinin radiantı, Sporadik meteor selləri.  

Meteoritlər – daş (aerolit), dəmir-daş (siderolit) və dəmir 
(siderit).  

Ekzoplanetlər. Ekzoplanetlərin kəşf olunma üsulları və 
təsnifatı. 

6. Normal ulduzlar. Normal ulduzların spektri və spektral 
təsnifatı. Ulduz spektrlərinin Harvarol təsnifatı. Spektral siniflər 
və spektral alt siniflər. İlkin spektral sinifli, Günəş temperaturlu 
və ötgün spektral sinifli ulduzlar. Ulduz spektrlərinin səciyyəvi 
cəhətləri. Ulduz spektrlərinin MKK (Morqan, Kelman, Kinan) 
təsnifatı. İşıqlıq sinifləri. Ulduzların rəngləri. 

7. Rəng göstəriciləri. Rəng göstəricisi anlayışı. Adi, əsas və 
ultrabənövşəyi rəng göstəricisi. Rəng göstəriciləri şkalasının 
başlanğıcı. Bolometrik düzəliş. 
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8. Ulduzların effektiv temperaturu. Ulduzların tempera-
turunun təyini üsulları. Ulduzların effektiv temperaturlarının bu-
caq diametri və işıqlanma ilə ifadəsi. Spektral siniflərə uyğun 
effektiv temperaturlar. 

9. Ulduzların radiusları. Ulduzların radiuslarının təyini 
üsulları. İfratnəhəng, nəhəng və cırtdan ulduzların radiusları. 
Spektr-işıqlıq diaqramı. Baş ardıcıllıq, ifratnəhəng, nəhəng, 
cırtdan ulduzların spektr-işıqlıq diaqramında yeri. 

10.  Qoşa ulduzlar. Qoşa və mislli ulduzlar. Optik və fiziki 
qoşa ulduzlar. Vizual qoşa, spektral qoşa, fotometrik və ya 
tutulan qoşa ulduzlar. Qoşa ulduzların orbit elementləri. Vizual 
qoşa ulduzların kütlələrinin təyini.  

Keplerin dəqiqləşdirilmiş üçüncü qanunu. Ulduzların kütlə-
ləri. Spektral qoşa ulduzlar. Dopler effekti. Şüa sürətləri. 

11.  Şüa sürəti əyrisi. Spektral qoşa ulduzların spektrlərində 
spektral xətlərin periodik sürüşməsi. Tutulan qoşa ulduzlar. 
Parlaqlıq əyriləri. Parlaqlıq əyrilərinin formalarına görə tutulan 
qoşa ulduzların növləri. 

12.  Dəyişən ulduzlar. Dəyişən ulduzların işarələnməsi. Tutu-
lan dəyişən və fiziki dəyişən ulduzlar. Fiziki dəyişən ulduzların 
növləri. Sefeidlər. Liridlər. Miridlər. Döyünən dəyişən ulduzlarda 
döyünmənin səbəbləri. Eruptiv dəyişən ulduzlar. Eruptiv dəyişən 
ulduzların növləri. Yeni ulduzlar. Yeni ulduzların alt tipləri. Tipik 
yeni ulduzların parlaqlıq əyrilərinin mərhələləri. Yeni ulduzların 
alışma səbəbləri. Təkrar yeni ulduzlar. İfrat yeni ulduzlar və 
onların alt tipləri. I və II alt tiplərin parlaqlıq əyriləri. Onların 
qalaktikalarda paylanması. 

13.  Kompakt obyektlər. Ağ cırtdan ulduzlar. Ağ cırtdan 
ulduzların kütlələri, radiusları, effektiv temperaturları, sıxlıqları, 
işıqlıqları. 

Neytron ulduzlar. Neytron ulduzların kütləsi, sıxlığı, maqnit 
sahəsi. Neytron ulduzların daxili quruluşu. Qara çuxurlar. Qra-
vitasiya radiusu. Qara çuxurların aşkar edilməsi.  

Pulsarlar. Pulsarların impulslarının təkrarlanma periodu. 
Pulsarların işarə olunması. 
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14.  Ulduzlararası mühit. Ulduzlararası qaz mühitinin kom-
ponentləri. Ulduzlararası toz. Ulduzların qırmızılaşması. Rəng 
artıqlığı. Albedo və onun dalğa uzunluğundan asılılığı. 

15.  Bizim Qalaktika. Bizim Qalaktikanın quruluşu, ulduzları 
və ulduz alt sistemləri. Qalaktikanın fırlanması. Qalaktik il. Qa-
laktikada ulduzlararası mühit. Ulduz topaları. Dağınıq və kürəvi 
ulduz topaları. Ulduz assosiasiyaları. 

16.  İşıqlı dumanlıqlar. Özləri işıqlanan və əksetdirən du-
manlıqlar. HII oblastları, planetar dumanlıqlar, yeni və ifratyeni 
ulduzların alışma qalıqları. Əksetdirən dumanlıqlar, kometar 
dumanlıqlar. 

17.  Tutqun dumanlıqlar. Qlobullar. Qlobullarda işığın udul-
ması. Qlobulların ölçüləri və kütləsi. Qlobullarda konsentrasiya. 
Kosmik mazerlər. Kosmik mazerlərin tipləri. 

18.  Başqa qalaktikalar. Başqa qalaktikalar. Adi gözlə goru-
nən qalaktikalar. Qalaktikaların təsnifatı – elliptik qalaktikalar. 
Spiral qalaktikalar. Linzayabənzər qalaktikalar. Qeyri-düzgün 
qalaktikalar. Fəal nüvəli qalaktikalar. Seyfert qalaktikaları, 
radioqalaktikalar, laçeridlər, kvazarlar. 

19.  Qalaktika topaları. Qalaktika topalarının növləri. Dağı-
nıq (qeyri-düzgün) və sferik (düzgün) topalar. Metaqalaktikanın 
genişlənməsi. Habbl qanunu. 

20.  Kosmologiyanın elementləri. Kosmoloji məlumatlar. 
Böyük partlayış. Kainatın inkişaf eraları: «adron», «lepton», «şü-
alanma»,» maddə erası». Kainatın kosmoloji modelləri – qapalı 
və açıq Kainat modeli. 
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YARIMKEÇİRİCİLƏR FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Yarımkeçiricilər fizikası» fən-
ninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil 
alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları yarımkeçirici materi-
alların atomar quruluşu və fiziki xassələri, yarımkeçirici kristal-
larda müşahidə olunmuş elektron proseslərin və effektlərin nəzəri 
əsasları haqda sistemli biliklərə yiyələndirmək, onlarda yarımke-
çirici cihazların iş prinsipini dərk etmək üçün tələb olunan elmi 
təsəvvürlər formalaşdırmaqdır. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Yarımkeçiricilər fizika-
sı» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının 
«Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» 
qrupuna (İPFS-B08) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya işləri, sərbəst 
işlər və kollokviumlar 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Yarımkeçiricilər müasir elektronikada. Yarımkeçirici 
materialların təsnifatı. Elementar və mürəkkəb tərkibli yarımke-
çiricilər. Yarımkeçirici cihazlar və mikrosxemlər istehsalında 
istifadə olunan yarımkeçirici materiallar. 

2. Kristalların atomar quruluşu və simmetriyası. Elemen-
tar özək. Translyasiya vektoru. Sinqoniyalar. Atom müstəvi-
lərinin istiqamətləri. Miller indeksləri. Tərs qəfəs vektoru. Vulf-
Breqq şərtı. Brillyuen zonaları. Kristalların defektləri: nöqtəvi 
defektlər, dislokasiyalar və aşqarlar. Kristal qəfəsdə atomların 
rəqsləri: akustik və optik fononlar. 

3. Energetik zona quruluşu. Kristalda atomların elektron 
səviyyələrinin zonalara çevrilməsi. Şrödinger tənliyi. Kroniq-Penni 
modeli. Şrödinger tənliyinin həlli üçün özü-özü ilə uzlaşan sahə 
üsulu (Hartri-Fok yaxınlaşması). Kristalda elektronun effektiv 
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kütləsi, kvaziimpuls. Zona nəzəriyyəsinə görə maddələrin metal, 
yarımkeçirici və dielektrik xassələrinə malik olmasının izahı. 
Keçirici və valent zonada hal sıxlığı. Fermi-Dirak paylanması. 
Zonalarda elektron və deşiklərin konsentrasiyası. Cırlaşmış və 
cırlaşmamış yarımkeçiricilər. Lokallaşmış aşqar səviyyəsində elek-
tron və deşiklərin konsentrasiyası. Məxsusi yarımkeçiricilərdə 
Fermi səviyyəsinin temperaturdan asılılığı (elektron və deşiklərin 
yürüklüklərinin nisbətinin vahiddən böyük və kiçik qiymətlərində).  

4. Kinetik hadisələr. Bolsmanın kinetik tənliyi. Faza fəza-
sında elektronların sayının diffuziya, xarici qüvvənin təsiri və 
səpilmə prosesləri hesabına dəyişməsi. Cırlaşmış elektron qazı 
üçün diferensial şəkildə Om qanunu. Relaksasiya müddəti. Xü-
susi keçiriciliyin və yürüklüyün ifadəsi. Müxtəlif səpilmə mexa-
nizmlərində sərbəst yükdaşıyıcıların yürüklüyü. Yarımkeçiri-
cilərdə elektrik keçiriciliyi (məxsusi və aşqar keçiricilik). Dif-
fuziya əmsalı və yürüklük arasında Eynşteyn münasibəti. Elektrik 
keçiriciliyinin temperatur asılılığı. Hann effekti. GaAs kristalında 
keçiriciliyin elektrik sahəsindən asılılığı. S- və N-şəkilli Volt-
Amper xarakteristikası. Akustoelektrik effekt. Akustik fononların 
kristalda hərəkəti ilə yaranan elektrik hərəkət qüvvəsi. 

5.  Qalvanomaqnit və termomaqnit effektlər. Maqnitore-
zistivlik. Maqnit sahəsində müqavimətin dəyişməsi. Holl effekti 
(zəif və güclü maqnit sahəsində). Məxsusi yarımkeçiricilərdə 
Holl sabiti. Holl sabitinin işarəsinə görə kristalın keçiriciliyinin 
tipinin müəyyən edilməsi. Nernst effekti. Ettinqshauzen effekti.  

6. Termoelektrik effektlər. Zeebek effekti. Differensial ter-
moelektrik hərəkət qüvvəsi. Termoelektrik hərəkət qüvvəsinin 
işarəsinə görə kristalın keçiriciliyinin tipinin müəyyən edilməsi. 
Termoelementlər. Peltye və Tomson effektləri. Diferensial termo-
e.h.q., Peltye əmsalı və Tomson əmsalı arasında əlaqə düsturu. 

7. Yarımkeçiricilərdə optik udma və şüalanma rekom-
binasiyası. Düzünə və çəp optik keçidlər. Udma əmsalının spek-
tri. Şüalanma rekombinasiyasının növləri. Qeyri-tarazlıqlı yükda-
şıyıcıların yaşama müddəti. Qeyri-tarazlıqlı elektronların məs-
kunlaşmasının inversiyası. Yarımkeçirici lazerlər. Şüalanmanın 
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gücləndirilməsində optik rezonatorun rolu. 
8. Yarımkeçiricilərdə qeyri-tarazlıqlı proseslər. Fotokeçi-

ricilik. Fotokeçiriciliyin kinetikası və spektral xarakteristikası. 
Xətli və kvadratik rekombinasiya halında fotokeçiriciliyin lüks-
amper xarakteristikası. Eksitonlar. Frenkel və Vane-Mott eksi-
tonları. Dember effekti.  

9. p-n keçid. Həcmi yüklər oblastı. Keçiddə potensial 
çəpərin hündürlüyü. Diffuziya və dreyf cərəyanları. P-n keçidin 
Volt-Amper xarakteristikası. Yarımkeçirici diod və tranzistorlar.  
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ÇOXATOMLU MOLEKULLARIN 
KVANTMEXANİKASI 

 
İzahat vərəqi 

 
Fənnin tədrisində məqsəd. «Çoxatomlu molekulların kvant 

mexanikası» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat 
pilləsində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları çoxelek-
tronlu sistemlərin (atomların, molekulların, nanosistemlərin) 
kvant-mexaniki hesablanması zamanı meydana çıxan problemləri 
araşdırmaq və bu problemləri aradan qaldırmaq, müxtəlif yarım-
empirik kvant-mexaniki metodlar ilə bəzi çoxatomlu sistemlərin 
elektron quruluşunu tədqiq etmək, onların molekulyar orbital-
larını tapmaq, orbital enerjilərinin, ionlaşma potensialının və 
atomların effektiv yüklərinin ədədi qiymətlərini hesablamaq üsul-
ları barədə ən zəruri olan ümumi biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Çoxatomlu molekulların 
kvant mexanikası» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr 
hazırlığının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə 
fənləri» qrupuna (İPFS B05) daxildir. 

Fənnin tədris üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər və 
kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Atomlar üçün Şrödinger tənliyinin həlli üsulları. Giriş. 
Hidrogenəbənzər atomlar üçün Şrödinger tənliyi. Hidrogenəbən-
zər atomların atom orbitalları. Laqer və Lejandr polinomları. 
Həqiqi və kompleks sferik funksiyalar, onların xassələri. Çox-
elektronlu atomlar üçün Şrödinger tənliyi. Mərkəzi sahə yaxın-
laşması. Elektronun atomdakı vəziyyətini müəyyən edən kvant 
ədədləri, onların fiziki mahiyyəti və aldığı qiymətlər. Atom spin 
orbitalları. Atomda elektronun halları. Atomların elektron təbəqə-
ləri, elektron konfiqurasiyaları. Hund qaydası. Qurma prinsipi. 
Atom orbitallarının elektron buludu şəklində göstərilməsi. Elek-



 153 

tron buludunun radial və bucaq paylanması. Polyar diaqramlar 
üsulu. Elektronların seçilməzlik prinsipi. Pauli prinsipi. Determi-
nant dalğa funksiyaları. Mübadilə qüvvələri və onların xassələri. 

2. Molekullar üçün Şrödinger tənliyinin həlli üsulları. 
Molekullar üçün Şrödinger tənliyi və onun həllindəki çətinliklər. 
Adiabatik yaxınlaşma. Molekullarda elektron, rəqs və fırlanma 
hərəkətlərinin ayrıla bilməsi. Molekulyar spektrlərin ümumi 
xarakteri. Molekullarda elektronların hərəkəti üçün Şrödinger 
tənliyi. Birelektronlu kimyəvi rabitə. İonun rabitə əmələgətirən və 
rabitə əmələgətirməyən molekulyar orbitalları. H2 molekulu üçün 
Şrödinger tənliyi. H2 molekulunun rabitə əmələgətirən və rabitə 
əmələgətirməyən molekulyar orbitalları. Kovalent rabitənin 
yaranmasında spinlərin rolu. 

3. Yarımempirik kvant-mexaniki metodlar. Çoxatomlu 
molekulların quruluşunun öyrənilməsinin əsas kvant mexaniki 
metodları. Valent rabitələr metodu və onun benzol molekuluna 
tətbiqi. Rumer düsturu. Molekulyar orbitallar metodu. MO LCAO 
yaxınlaşması. Eksponensial tipli atom orbitalları və onların xas-
sələri. Yarımempirik kvantmexaniki metodlar. Hükkel metodu. π-
elektronlu yaxınlaşma və onun bəzi tətbiqləri. Hükkel metodunun 
heteroatomları olan molekullara tətbiqləri. Valent elektronları 
yaxınlaşması. Volfsberq-Helmhols metodu. 

4. Ab initio tipli metodlar. Qeyri-empirik kvant-mexaniki 
hesablama metodları. Xartri-Fok metodu və onun çətinlikləri. 
Xartri-Fok-Rutan (XFR) metodu. XFR tənliklərinin öz-özünə qə-
rarlaşmış sahə metodu ilə həlli. XFR metodunun çətinlikləri. Mo-
lekulyar inteqrallar haqqında ümumi məlumat. İkiatomlu mole-
kullarda elektronların halları. İkiatomlu molekulların elektron kon-
fiqurasiyası və determinant dalğa funksiyası. s-, π- və δ-rabitələr. 

6. Hibridləşmə nəzəriyyəsinin əsasları. Kimyəvi rabitələrin 
istiqamətlənməsi. Valent rabitələr metodunun H2O və NH3 mole-
kullarına tətbiqi. Atom orbitallarının hibridləşməsi. sp3-, sp2- və sp-
hibridləşmələr. CH4, C2H4 və C2H2 molekulları. Atomun valent halı. 

7. Kimyəvi rabitələrin növləri. İon rabitəsi, donor-akseptor 
rabitəsi, hidrogen rabitəsi, metallik rabitə. Molekulların reaksi-
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yaya girmək qabiliyyətinin kvant nəzəriyyəsi. Atomların effektiv 
yükü, rabitələrin tərtibi, sərbəst valentlik. Molekulyar diaqramlar. 

 
ƏDƏBİYYAT 
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BƏRK CİSİMLƏR FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Bərk cisimlər fizikası» fən-
ninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil 
alan tələbələrə tədrisində məqsəd onlara bu sahədə baza bilik-
lərinə – kristalların quruluşu və simmetriyası, kristal qəfəsin dina-
mikası, kristal bərk cisimlərin istilik, mexaniki, elektrik, maqnit, 
optik xassələri, ifratkeçiricilik, bərk cisimlərdə kvazizərrəciklər 
və onların əsas xarakteristikaları haqqında sistemli biliklərə, eləcə 
də bu bilikləri müxtəlif məsələ həllində tətbiq etmək bacarığına 
yiyələndirməkdir.  

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Bərk cisimlər fizikası» 
fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Təd-
ris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» qrupuna 
(İPFS-B05) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar.  

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Bərk cisimlər fizikasının predmeti. Maddənin kondensə 

olunmuş halı. Bərk cisim. Kristal cisim. Amorf cisim. Monokris-
tallar. Polikristallar. 

2. Kristalların quruluşu və simmetriyası. Kristal qəfəs. 
Kristal qəfəsin əsas vektorları. Elementar özək. Sadə və mürəkkəb 
qəfəs. Kristalların simmetriyası. Simmetriya oxları. Simmetriya 
müstəviləri. Sinqoniyalar. Brave qəfəsləri. Viqner-Zeyts özəyi. 

3. Kristallik quruluşların əsas xarakteristikaları: koordi-
nasiya ədədi, atom radiusu, atomların qablaşma əmsalı. Konkret 
kristal quruluşları: sıx qablaşmış quruluşlar, NaCl, almaz, ZnS 
tipli quruluşlar. 

4. Düz və tərs qəfəslər. Tərs qəfəsin əsas vektorları. Onların 
xassələri. Tərs qəfəsin elementar özəyi. Kristallik bərk cisimlərdə 
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simmetriya müstəvilərinin vəziyyəti və oxların istiqaməti. Miller 
indeksləri. Tərs qəfəs haqqında iki teorem. 

5. Kristalların atom quruluşunun difraksiya üsulları ilə 
öyrənilməsi. Kristallarda rentgen şüalarının, neytronların və 
elektronların difraksiyası. Vulf-Breqq qanunu. Laue tənlikləri. 
Difraksiya şərti və tərs qəfəs. Brillüen zonaları. Evald sferası.  

6. Kristallarda atomlar arasındakı qarşılıqlı təsirin təbi-
əti. Kristallarda rabitə enerjisi. Kimyəvi rabitə növləri. Van-der-
Vaals rabitəsi. Lenard-Cons potensialı. İon rabitəsi. Madelunq 
enerjisi. Kovalent rabitə. Qarışıq rabitə. Metal rabitə. 

7. Kristal qəfəsin dinamikası. Birölçülü sadə qəfəsdə rəqs-
lər və dalğalar. Dispersiya münasibəti. Maksimal tezlik. Fiziki 
xassələrin periodikliyi. Born-Karman sərhəd şərti. Dalğa vektoru-
nun və digər kəmiyyətlərin diskretliyi. Mürəkkəb birölçülü qəfəs-
də rəqslər və dalğalar. Akustik və optik rəqslər. Fononlar. 

8. Bərk cisimlərdə kvazizərrəciklər və onların əsas xa-
rakteristikaları. Kristal qəfəsdə kvazizərrəciklərin dinamikası. 
Keçiricilik elektronları və deşiklər. Akustik və optik fononlar. 
Eksitonlar. Maqnonlar. Plazmonlar. Polyaronlar. Kuper cütləri. 

9. Bərk cisimlərin istilik xassələri. Kristal qəfəsin istilik 
tutumu. İstilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi. İstilik tutumunun 
kvant nəzəriyyəsi. Eynşteyn və Debay modelləri. Kristalın istilik 
keçiriciliyi. İstidən genişlənmə. 

10. Bərk cisimlərin mexaniki xassələri. Mexaniki gərginlik 
tenzoru. Deformasiya tenzoru. Huk qanunu. Elastiklik sabitləri və 
elastiklik modulu tenzoru. Kubik kristallar üçün elastiklik sabit-
ləri. Kristallarda elastiki dalğalar. 

11. Bərk cisimlərin elektrik xassələri. Sərbəst elektronlar 
modeli. Elektrikkeçiriciliyinin klassik nəzəriyyəsi. Drude düsturu. 
Metalların elektrik keçiriciliyi və istilik keçiriciliyi. Videman-
Frans qanunu. Sərbəst elektron qazının Zommerfeld nəzəriyyəsi. 
Elektron qazının istilik tutumu. Kristal qəfəsin periodik potensial 
sahəsində hərəkət edən elektron üçün Şrödinger tənliyi. Blox 
teoremi. Bərk cisimlərin zona nəzəriyyəsi. Enerji zonaları. 
Metallar, yarımkeçiricilər, dielektriklər. 
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12. Dielektriklərin fiziki xassələri. Dielektrik polyarlaş-
ması. Makroskopik sahə. Lokal sahə. Dielektrik nüfuzluğu. Die-
lektrik qavrayıcılığı. Klauzius-Mossotti düsturu. Polyarlaşma me-
xanizmləri. Dielektrik nüfuzluğunun tezlikdən asılılığı. 

13. Bərk cisimlərin maqnit xassələri. Maqnitlənmə və 
maqnit qavrayıcılığı. Diamaqnetizm. Paramaqnetizm. Lanjeven 
düsturu. Küri qanunu. Ferromaqnetizm. Küri-Veyss qanunu. An-
tiferromaqnetizm. Neyel nöqtəsi. Maqnit rezonansları. 

14. Bərk cisimlərin optik xassələri. Elektromaqnit dalğala-
rının mühitdə yayılması. Udulma, qayıtma və buraxma əmsalları. 
İşığın udulma mexanizmləri. Qəfəs udulması. Zonalararası udul-
ma. Eksitonlar və onların növləri. 

15. Kristallarda defektlər. Defektlərin növləri. Nöqtəvi 
defektlər. Şottki defektləri. Frenkel defektləri. Dislokasiyalar.  

16. İfratkeçiricilik. Əsas təcrubi faktlar. İfratkeçiriciliyin 
kəşfi. Cozefson effekti. Meyssner-Oksenfeld effekti. İfratkeçirici 
hala keçidin termodinamikası. İfratkeçiriciliyin Bardin-Kuper-
Şriffer nəzəriyyəsi. Yüksək temperaturlu ifratkeçiricilik. Yüksək 
temperaturlu ifratkeçiriciliyin kəşfi. Yeni yüksək temperaturlu 
ifratkeçirici materiallar və onların alınma texnologiyası. 

 
ƏDƏBİYYAT 
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ÜMUMİ SPEKTROSKOPİYA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Ümumi spektroskopiya» fənni-
nin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil 
alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları maddələrin quruluşunun 
tədqiqində xüsusi yeri olan spektroskopik tədqiqat üsullarının 
mahiyəti, cihazlarının iş prinsipi, ölçmə üsullarının fiziki əsasları, 
tədqiqatlarda alınmış nəticələrin təhlili barədə sistemli biliklərə 
yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Ümumi spektroskopiya» 
fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Təd-
ris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» qrupuna 
(İPF-B03) daxildir. 

Fənnin tədris üsulu. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, kol-
lokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Spektroskopiya haqqında ümumi məlumat. Spektros-
kopiyanın mahiyyəti və növləri: radiospektroskopiya, molekulyar 
spektroskopiya, optik spektroskopiya, atom spektroskopiyası, rent-
gen spektroskopiyası, qamma spektroskopiya, kütlə spektroskopi-
yası. 

2. Elektromaqnit dalğaları. Elektromaqnit dalğaları şkala-
sı, elektromaqnit dalğalarının enerjisi, şüalanmanın və şüaudma-
nın kvant təbiəti. Udulma və şüalanma spektrləri. Spektrlərin 
növləri. Spektral xəttin forması və təbii eni. Spektral xəttin eninə 
təsir edən amillər. 

3. Sərbəstlik dərəcələri. Çoxatomlu molekulların sərbəstlik 
dərəcələrinin sayı. Molekulların irəliləmə, fırlanma və rəqsi 
hərəkətinə uyğun gələn sərbəstlik dərəcələrinin sayi. 3N-6(5) 
qaydası. Enerjinin sərbəstlik dərəcələrinə görə paylanması. 

4. Molekulların firlanma hərəkəti. İkiatomlu molekulların 
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ətalət və impuls momentləri. İki atomlu molekulların fırlanma 
hərəkətinin enerjisi və fırlanma hərəkətinin kvant ədədi. Mole-
kulların fırlanma hərəkətinin enerji səviyyələri arasında keçidlərə 
uyğun gələn spektal zolaqlar və onların araşdırılması. 

5. Molekulların rəqsi hərəkəti. Valent və deformasiya 
rəqsləri, onların növləri. İkiatomlu molekullarda rəqsi hərəkətin 
enerjisi. Molekullarda rəqsi hərəkətin kvant ədədi və anharmo-
niklik əmsalı. İkiatomlu molekullarda rəqsi hərəkətin maksimal 
kvant ədədi, maksimal enerjisi və dissosiasiya enerjisi. 

6. Atom və atom nüvələrinin enerji səviyyələri. Atom və 
atom nüvələrinin enerji səviyyələri arasında keçidlər və həmin 
keçidlərə uyğun spektral xətlər. 

7. İnfraqırmızı (İQ) spektroskopiyanın əsasları. İQ-şüa 
mənbələri və detektorları. İQ-spektrometrlərin qısa xarakteristi-
kaları. Tədqiq edilən nümunələrin İQ-spektrlərinin qeyd olunması 
üçün küvetlər. Küvetlərin seçilməsi və onlara texniki xidmət. 
Küvetlərin əksetmə əmsalının təyini. Bir sıra üzvi və qeyri-üzvi 
birləşmələrin İQ-spektrlərinin təhlili. 

8. Ultrabənövşəyi (UB) spektroskopiyanın əsasları. UB-
şüaların mənbələri və detektorları. UB-spektrometrlərin prinsipial 
sxemləri. Vakuum UB-spektrometrləri. UB-spektrlərin qeyd edil-
məsi üsulları. Molekullararası qarşılıqlı təsirin elektron spektrlə-
rinə təsiri. UB-spektrlərin əsas parametrləri və onların maddənin 
elektron quruluşu ilə əlaqəsi. Bəzi üzvi və qeyri-üzvi birləşmə-
lərin UB-spektrlərinin təhlili. 

9. Elektron paramaqnit rezonansı (EPR). EPR-spektros-
kopiyanın mahiyyəti. G-faktorunun qiymətinə təsir edən amillər. 
İfrat incə parçalanma. EPR-spektrometrlərin prinsipial sxemi və 
nümunələrin EPR-spektrlərinin qeyd edilməsi metodikası. Tem-
peratur ölçmələri üçün kriostatlar. EPR-spektrlərin əsas para-
metrləri və onların maddənin quruluşu ilə əlaqəsi. Bir sıra üzvi və 
qeyri-üzvi birləşmələrin EPR-spektrlərinin təhlili. 

10. Nüvə maqnit rezonansı (NMR). Nüvələrin maqnit 
sahəsində enerji səviyyələri. Spin-spin və spin-qəfəs qarşılıqlı 
təsiri. NMR-spektrometrlərin prinsipial sxemi. NMR-spektrlərin 
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əsas parametrləri və onların maddənin quruluşu ilə əlaqəsi. Nü-
munələrin NMR-spektrlərinin qeyd edilməsi metodikası. Tempe-
ratur ölçmələri üçün kriostatlar. Bəzi üzvi və qeyri-üzvi birləş-
mələrin NMR-spektrlərinin təhlili. 

11. Qamma-rezonans spektroskopiyası (QRS). Nüvələrin 
təpməyə məruz qalmadan qamma-kvantlar şüalandırması və ud-
ması. Qamma-rezonans (QR)-spektrometrlərinin prinsipial sxemi. 
Nümunələrin QR-spektroskopiya ilə ölçmə üçün hazırlanması. 
Aşağı temperaturda ölçmələr üçün kriostatlar. QR-spektrlərinin 
əsas parametrləri və onların maddənin quruluşu ilə əlaqəsi. Bəzi 
üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrin QR-spektrlərinin təhlili. 

12. Kütlə spektrometrləri. Kütlə spektrometrlərinin iş prin-
sipi və qurğunu prinsipial sxemi. Kütlə spektrlərininalınması və 
təhlili. 
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BİOLOJİ SİSTEMLƏR FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Bioloji sistemlər fizikası» fənni-
nin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil 
alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları sistemli şəkildə bu elm 
sahəsinin fiziki əsaslarına dair ən zəruri biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Bioloji sistemlər fizika-
sı» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının 
«Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» qru-
puna (İPFS-B07) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya işləri, sərbəst 
işlər, kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Bioloji sistemlərin quruluş səviyyələri. Molekulyar sə-
viyyə, hüceyrə səviyyəsi, toxuma səviyyəsi, orqan və populyasiya 
səviyyələrinin fiziki mahiyyəti. Hüceyrə ilkin struktur elementi 
kimi. Hüceyrənin funksiyaları və növləri. Prokaroit və eukaroit 
hüceyrələr. Hüceyrənin quruluşunun fiziki əsasları. Membran, 
nüvə, sitoplazma, vakuolalar, DNK, RNK və onların funksiyaları. 
Qolci aparatı. Birmembranlı və ikimembranlı hüceyrə elementləri 
və onların işləmə prinsipləri.  

2. Biopolimerlər. Biopolimerlərin təsnifatı: zülallar, nuklein 
turşuları, polisaxaridlər. Zülalların tərkibi. Amin turşuları. Peptid 
rabitələri və onların zülalların yaranmasında rolu. Zülalların quru-
luş səviyyələri. I, II, III və IV quruluş səviyyələri və bu səviyyə-
lərin bioloji aktivliklərində olan fərqlər. Zülalların funksiyasının 
onun quruluş səviyyəsindən asılılığı (Ferment timsalında). 
Zülalların membrandan hər iki istiqamətdə maddə daşınmasında 
rolu. Polisaxaridlər, onların quruluşu və kimyəvi formulu. Homo- 
və heteropolisaxaridlər. Quruluş əmələ gətirən, enerji ehtiyatı 
saxlayan və fizioloji fəal polisaxaridlər.  
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3. Su və onun bioloji funksiyaları. Bioloji sistemlərin təşki-
lində və maddələr mübadiləsində suyun rolu. Suyun fiziki xassə-
lərinin anomaliyaları və bu anomaliyaların bioloji sistemlərin qu-
rulmasında rolu. Hidrogen rabitəsi və onun enerjisi. Su molekul-
ları arasındakı hidrogen rabitəsi. Buz kristalının və suyun struk-
turu. Zülalların və digər biopolimerlərin bioloji aktivliyində su-
yun və hidrogen rabitələrinin rolu.  

4. Biosistemlərin termodinamikası. Klassik termodinami-
kanın əsas anlayışları, canlı sistemlərin termodinamikası. Termo-
dinamikanın I və II qanunları. Entropiya. Bioloji sistemlər açıq 
sistemlər kimi. Açıq sistemlərdə entropiya dəyişməsi. Bioloji sis-
temlərin stasionar halları. Entropiya yaranmasının hərəkətverici 
qüvvə və reaksiya sürəti (sel) ilə əlaqəsi. Canlı sistemlərdə termo-
dinamikanın sanki ödənilməyən II qanununun izahı. Priqojin teo-
remi. Canlı sistemlərdə Le Şatelye prinsipi. Onzager düsturları.  

5. Bioloji proseslərin kinetikası. Ferhlast qanunu. Açıq sis-
temlərin sadə modeli. Xarici mühitlə mübadilə və hüceyrədaxili 
transformasiya şəraitində hüceyrədə baş verən metabolizm 
prosesinin kinetikası. Metobolizmin mərhələləri. 

6. Bioloji sistemlərdə populyasiyada sayın riyazı model-
ləşdirilməsi. Növ daxili mübarizə olmadıqda və olduqda, növlər-
arası mübarizə olduqda populyasiyada fərdlərin nizamlanma 
qanunauyğunluqlarının modelləşdirilməsi. «Yırtıcı – ov» modeli. 
Volterra tənlikləri. Membranın elektrik keçiriciliyinin fiziki mo-
delləşdirilməsi.  

7. Membranın funksiyası və quruluşu. Hidrofob, hidrofil 
qarşılıqlı təsirlərin membranın formalaşmasında və membrandan 
maddə nəqlində rolu. İkiqat lipid təbəqəsi, membran kondensator 
kimi. Membranın mozaika modeli. Zülalların, yağların və karbo-
hidratların membranın qurulmasında rolu və nisbi miqdarları. 
Membranın özlülüyü, elektrik tutumu, müqaviməti, sıxlığı, 
dielektrik nüfuzluğu.  

8. Membrandan maddə daşınması. Temperatur, konsentra-
siya, sürət və elektrik sahə qradiyentləri membrandan maddə 
daşınmasının hərəkətverici qüvvələri kimi. Membrandan maddə 
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daşınmasının növləri: aktiv və passiv maddə daşınması. Trans-
membran zülallar və membrandan aktiv maddə daşınmasında 
onların rolu. Ussinq-Teorell düsturu. İonların membrandan keçmə 
şərti, Bern düsturu. Duru məhlulların kimyəvi potensialı. 

9. Hüceyrə membranından passiv maddə daşınması. 
Konsentrasiya, temperatur, sürət və sahə qradiyentlərinin mem-
brandan maddə nəqlində rolu. Diffuziya. Teorel düsturu. Nernst-
Plank tənliyi. Passiv nəqlin səbəbləri. Nernst-Plank tənliyindən 
Fik qanununun alınması. Passiv nəqlin növləri və canlıların hə-
yatında, maddələr mübadiləsində onların rolu. Müxtəlif maddə-
lərin ikiqat lipid təbəqəsindən nüfuzetmə qabliyyəti.  

10. Bioelektrogenez. Membran potensialının yaranmasının 
mexanizmi. Sükunət potensiali. Na+ və K+ ionlarının membran 
potensialının yaranmasında rolu. Membranın səthləri arasında 
nisbi potensiallar fərqinin yaranması. Kalium-natrium nasosunun 
mahiyyəti, işləmə prinsipi, və onların hüceyrədə rolu. Kalsium 
(Ca) nasosu və onun hüceyrənin fəaliyyətində və əzələ impul-
sunun yaranmasında rolu. ATF, kalium, natrium və kalsium na-
soslarının enerji mənbəyi kimi. Qoldman düsturu. Hüceyrə 
həjəcanlanarkən membran potensialının dəyişməsinin kinetikası. 
Sinir impulsunun yaranmasının Hockin-Haksli modeli.  

11. Reologiyanın əsas qanunları. Nyuton qanunu. Özlülük. 
Puazeyl qanunu. Axın əyrisi. Nyuton və qeyri-Nyuton mayeləri. 
Binqam mayesi. Qanın tərkibi və reoloji xassələri. Qan qeyri-
nyuton mayesi kimi. Keyson düsturu. Nəbz dalğası. Moens-
Korteveq düsturu. Frank modeli. 

12. İnsan orqanizminin elektromaqnit sahəsinin növləri. 
İnsan orqanizmində elektrik sahəsinin mənbələri. Elektrokardio-
qrafiya və elektroensaloqrafiya. İnsan orqanizmində maqnit sahə-
sinin mənbələri. Maqnitokardioqrafiya və maqnitoensaloqrafiya. 
Orqanizmin infraqırmızı şüalanması və onun diaqnostik tətbiq-
ləri. İfratyüksəktezlikli radiometriya və onun diaqnostik tətbiq-
ləri. Orqanizmin optik şüalanması, onun ölçülməsi və yaranma 
səbəbləri. Teploqrafiyanın fiziki əsasları və tibbdə tətbiqi. 

13. Ultrasəsin tibbdə tətbiqləri. Ultrasəsin diaqnostikada, 
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müalicədə və cərrahiyyədə tətbiqləri. Ultrasəs şüalandırıcılarının 
iş prinsipi. Tərs və düz pyezoelektrik effektlərin ultrasəs diaq-
nostikasında rolu. Monitordakı dalğaların intensivliyinin dalğanın 
keçdiyi obyektin sıxlığı ilə əlaqəsi. Ultrasəsin köməyi ilə böyrək 
və öd yolu daşlarının cərrahi müdaxilə olmadan parçalanması və 
əməliyyatdan sonra sapsız tikişlərin qoyulması.  

14. Radioaktiv şüaların bioloji sistemlərə təsiri və tibbidə 
tətbiqləri. Aktivlik və onun vahidləri. Radioaktiv şüaların 
nüfuzetmə qabiliyyəti. Dozimetriya. Udulma dozası, ekspozisiya 
dozası və ekvivalent doza, onların vahidləri. Keyfiyyət əmsalının 
radioaktiv şüalanmanın növündən asılılığı. Şüalanma dozasının 
gücü. Radioaktiv şüaların canlı orqanizmə təsirinin nəticələri. 
Radioaktiv şüaların bioloji təsirinin mexanizmi. α, β, γ-şüalarının 
biofiziki təsirləri və tibdə bu şüaların tətbiqi. 
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YARIMKEÇİRİCİ CİHAZLAR 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Yarımkeçirici cihazlar» fənninin 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onlara yarımkeçirici maddələrin və 
çoxlaylı strukturların fiziki xassələri əsasında hazırlanmış yarım-
keçirici cihazların iş prinsipi və rejimi, funksiyaları və istifadə 
imkanları barədə sistemli biliklər verməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Yarımkeçirici cihazların 
fizikası» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlı-
ğının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə 
fənləri» qrupuna (İPFS-B07) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya işləri, sərbəst 
işlər və kollokviumlar  
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Fənnin predmeti. Yarımkeçirici cihazların hazırlanma-
sında istifadə olunan materialların təsnifatı və fiziki xassələri. 
Yarımkeçirici materialların kristal quruluşu və zona nəzəriy-
yəsinin elementləri haqqında məlumatlar. Yarımkeçiricilərdən 
elektron emissiyası hadisəsi. Yarımkeçiricilərdə termoelektron 
emissiyası. Riçardson düsturu.  

2. Metal-yarımkeçirici kontaktı. Kontakta gətirilmiş metal 
və yarımkeçiricinin sərhədində cərəyanın xarici və daxili kontakt 
potensiallar fərqinin yaranması. Bərk cisimlərdən termoelektron 
emissiyasının yaratdığı cərəyan. Şottki çəpərinin yaranmasını 
təsvir edən zona diaqramı. Tükənmiş və zənginləşmiş həcmi 
yüklər oblastı. Şottki baryerində elektrik sahəsinin və potensialın 
paylanması. Xarici gərginlik tətbiq olunduqda Şottki baryerinin 
həcmi yüklər oblastının eninin dəyişməsi. Şottki baryerinin Volt-
Amper xarakteristikası (VAX). Riçardson sabiti. Omik metal-
yarımkeçirici kontaktı.  
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3. P-n keçidin yaranması. Kontakta gətirilmiş p- və n-tipli 
yarımkeçiricilərin sərhədində diffuziya və dreyf cərəyanları. p-n 
keçiddə həcmi yüklər oblastında (HYO) elektron və deşiklərin 
konsentrasiyası, kontakt potensiallar fərqi, aşqar ionlarının pay-
lanması. Kəskin və tədrici keçid. p-n keçid düzünə gərginlikdə. 
İnjeksiya. p-n keçid əksinə gərginlikdə. Ekstraksiya. p-n keçidin 
volt-amper xarakteristikası. Zərbələrlə ionlaşma nəticəsində p-n 
keçidin deşilməsi və temperaturun deşilmə gərginliyinə təsiri. p-n 
keçidin tunel deşilməsi. Tunel cərəyanının yaranması üçün əks 
gərginliyin kritik qiyməti. Elektronun dalğa uzunluğunun HYO-
ın eni ilə müqayisəsi. p-n keçidin istilik deşilməsi. İstilik deşilmə-
sində müqavimətin dəyişməsi. p-n keçiddə baryer və diffuziya 
tutumu. 

4. Heterokeçidlər. Elektrona hərislilik enerjisi və qadağan 
olunmuş zonasının eni müxtəlif olan yarımkeçiricilərin kontaktında 
yaranan heterokeçidlərin enerji diaqramı. p-Ge-n-GaAs və n-Ge-p-
GaAs heterokeçidi. Heterokeçidin həcmi yüklər oblastının eni. 

5. Yarımkeçirici cihazların əsas sinifləri. Diskret və inteq-
ral sxemlər. Yarımkeçirici cihazların iş rejimlərinin əsas xüsusiy-
yətləri. Yarımkeçirici cihazlar açar və gücləndirici rejimdə. 

6. Termorezistorlar. Geniş temperatur intervalında müqavi-
məti temperaturdan eksponensial asılı olan yarımkeçirici mate-
riallar. Termorezistorın parametrləri və tətbiq sahələri. Yarımke-
çirici termoelementlər: soyuducular və qızdırıcılar. Holl qeyd-
ediciləri. 

7. Diodlar. Düzləndirici diodlar. Diod vasitəsi ilə dəyişən 
cərəyanın düzləndirilməsi. Düzləndirici diodun əsas parametrləri. 
Stabilitronlar. Stabilləşmə gərginliyi diapazonu. Stabilitronun 
əsas parametrləri. Stabilləşmə gərginliyinin temperatur əmsalı. 
Stabilitronun dövrəyə qoşulma sxemi. Varikaplar. Əksinə gərgin-
likdə p-n keçidin tutumunun dəyişməsi. Varikaplardan rəqs kon-
turunda istifadə. Tunel diodu. Cırlaşmış p+ və n+ yarımkeçirici-
lərin kontaktı. p+-n+ keçidin eni ilə elektronun de-Broyl dalğa-
sının uzunluğunun müqayisəsi. Çevrilmiş diod. Qann diodları. 
GaAs kristalının zona quruluşu və VAX-ı. İfrat yüksək tezlik 
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diodları. p-i-n strukturlar, onların VAX-ı və ekvivalent sxemi. p-
i-n strukturlar əsasında çevirici və məhdudlaşdırıcı diodlar. 

8. Bipolyar tranzistorlar. n-p-n və p-n-p tipli bipolyar tran-
zistorlar. Bipolyar tranzistorlar ümumi baza dövrəsində. Bipolyar 
tranzistorlar ümumi emitter dövrəsində. Bipolyar tranzistorlar 
ümumi kollektor dövrəsində. Ümumi baza sxemində tranzistorun 
əsas parametrləri. Ümumi emitter sxemində tranzistorun əsas pa-
rametrləri. Ümumi kollektor sxemində tranzistorun əsas para-
metrləri. Bipolyar tranzistorun statik VAX-ı. Bipolyar tranzistor 
açar sxemində. Maqnitotranzistorlar. 

9. Tiristorlar. Tiristorlar iki tranzistorun kombinasiyası ki-
mi. Dinistor və tirinistorun volt-amper xarakteristikası. Tiristor-
ların elektrik dövrələrində tətbiqi. 

10. Sahə yarımkeçirici cihazlarının növləri və iş prinsipi. 
Induksiyalanmış və quraşdırılmış kanallı metal-dielektrik-yarım-
keçirici (MDY) tranzistorlar. MDY-tranzistor yaddaş elementi 
kimi. Gücləndirici rejimdə MDY- tranzistorun parametrləri və 
xarakteristikaları. 

11. Yarımkeçirici işıq qəbulediciləri. Fotorezistorlar. İşı-
ğın təsiri ilə yarımkeçiricinin müqavimətinin dəyişməsi. Taraz-
lıqda olmayan yükdaşıyıcılar və onların yaşama müddətinin foto-
rezistorun xarakteristikasına təsiri. Fotorezistorların spektral və 
tezlik xarakteristikaları. Fotodiodlar. Fototranzistorlar. 

12. Yük rabitəli cihazlar. Yük rabitəli cihazlara informa-
siyanın daxil edilməsi. 

Yük rabitəli cihazlardan informasiyanın çıxarılması. Yük 
rabitəli cihazlar əsasında fotoqəbuledicilər. 

13. Yarımkeçirici işıq mənbələri. İşıq diodları. İşıq diod-
larının iş prinsipi. Yarımkeçirici lazerlər. Elektronların invers 
məskunlaşması. Şüalanmanın gücləndırılməsində optik rezonato-
run rolu. 
 

ƏDƏBİYYAT 
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FİZİKİ ELEKTRONİKANIN ƏSASLARI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Fiziki elektronikanın əsasları» 
fəninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində 
təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları vakuum, elektron 
emissiyası, yüklü zərrəciklərin vakuumda və müxtəlif mühitlərdə 
elektrik və maqnit sahəsinin təsiri altında hərəkəti, qazlarda 
elektrik boşalması və plazmanın xüsusiyyətləri, eləcədə bu hadisə 
və mühitlər əsasında çalışan elektrovakuum və ion cihazlarının iş 
prinsiplərinə dair ən zəruri biliklərə yiyələnməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Fiziki elektronikanın 
əsasları» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlı-
ğının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə 
fənləri» qrupuna (İPFS – B07) daxildir.  

Fənnin mənimsənilməsi üsulları Mühazirə, laboratoriya 
praktikumu, sərbəst işlər, kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Vakuumun fiziki əsasları, mahiyyəti, alınması, saxlan-
ması və ölçülməsi. Vakuum haqqında anlayış. Vakuumun alınma 
üsulları. Vakuum qurğusunun sxematik təsviri. Vakuum nasosları 
– təsnifatı və əsas parametrləri. Vakuum qurğularında istifadə 
olunan materiallara qoyulan tələblər. Elektrovakuum cihazları 
üçün qaz uducuları. Vakuum texnikasının əsas tənliyi. Vakuum 
ölçü cihazları – təsnifatı, növləri.  

2. Emissiya elektronikasının əsasları. Bərk cisimlərdən elek-
tron emissiyası. Çıxış işi. Çıxış işinin kiçildilməsi üsulları. Elek-
tron emissiyasının növləri. Termoelektron emissiyası. Termoka-
todlar – vəzifəsi, konstruksiyası, parametrləri və xarakteristika-
ları. Şottki effekti. Fotoelektron emissiyası – mahiyyəti, mexaniz-
mi, əsas qanunları və parametrləri. 

3. Vakuumda elektrik cərəyanı. Statik elektrik sahəsində 
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elektronların hərəkəti. Kəsişən (çarpaz) elektrik və maqnit sahələ-
rində elektronun hərəkəti qanunları. Vakuumda elektrik cərəyanı. 
Gətirilmiş və konveksion cərəyan, onların arasında əlaqə.  

4. Elektron seli ilə statik idarə olunan cihazlar. Vakuum ci-
hazları haqqında ümumi məlumat. Vakuum cihazlarının xüsusiy-
yətləri. Vakuum diodunun iş prinsipi və potensial diaqramı. Dio-
dun statik VAX və statik parametrləri. Vakuum triodu. Vakuum 
triodu – quruluşu, elementləri, iş prinsipi, statik volt-amper xa-
rakteristikalar və parametrləri. Triod əsasında gücləndirici kas-
kadlar. Dinatron effekti. Pentod – quruluşu və iş prinsipi. 

5. Elektron seli ilə dinamik idarə olunan cihazlar. İfrat yük-
sək tezliklərdə işləyən elektron cihazlarının təsnifatı və ümumi iş 
prinsipi. Uçuş klistronunun, əksetdirici klistroronun, maqnetronun, 
qaçan dalğalı lampanın quruluşu və iş prinsipi.  

6. Vakuum fotoelektron cihazları. Elektrovakuum fotorele-
mentləri. Fotoelektron çoxaldıcıları.  

7. Elektron optikasının əsasları. Elektron-şüa cihazları – təs-
nifatı. Elektron-şüa cihazlarının, iş prinsipi, dövrəyə qoşulma sxe-
mi və ümumi quruluşu. Elektron linzaları. Elektrostatik fokuslaş-
dırma sistemləri. Maqnit fokuslayıcı sistemləri. Elektrostatik 
meyletdirici sistemlər. Meyletdirici sistemlərin həssaslığı. Ossil-
loqraf boruları. Televiziya borusu – kenoskop. Radiolokasiya 
qurğuları, quruluşu və iş prinsipi. 

8. Qazlarda elektrik boşalması və plazma. Qazlarda elektrik 
boşalmaları qeyri-müstəqil və müstəqil boşalma. Taunsendin 
elektron seli nəzəriyyəsi. Paşen qanunu. Alışma gərginliyinin 
müxtəlif amillərdən asılılığı. Boşalmanın ləngimə və qərarlaşma 
müddətləri. Səyriyən (alovsuz) boşalmanın xüsusiyyətləri və xa-
rakterik oblastları. Boşalmanın müsbət sütunu. Qövs boşal-
masının xarakteri xüsusiyyətləri. Qazlarda elektrik boşalmalarının 
praktiki tətbiqləri. Müxtəlif təzyiqlər oblastlarında qaz boşalması 
plazmasının nəzəriyyəsi. Plazmanın növləri alçaq və yüksək 
temperaturlu plazma. Plazmanın əsas xassələri, xarakteristika və 
parametrləri. Plazmanın parametrlərinin təyini üsulları. Plazmada 
yüklü zərrəciklərin ayrılmasının zaman və məkan miqyasları. 
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Debay radiusu.  
9. Qaz boşalması və plazma cihazları. Qaz boşalması və 

plazma cihazlarının təsnifatı. Səyriyən boşalmalı cihazlar – sta-
bilitron, tiratron, rəqəm işarə indikatorları və plazma panelləri. 
Közərdilən katodlu qövs boşalması cihazları – qazatron və tirat-
ron. Qaz boşalması və plazma cihazlarının iş prinsipi, əsas xarak-
teristika və parametrləri. Ion proyektorları və mənbələri.  

 
ƏDƏBİYYAT 
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MADDƏNİN QURULUŞU 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd «Maddənin quruluşu» fənninin 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onları atom və molekulların quru-
luşu, kimyəvi rabitənin növləri və təbiəti, maddənin aqreqat hal-
ları, eləcə də həmin maddələrin öyrənilməsi üçün istifadə olunan 
bir çox müasir tədqiqat üsulları haqqında ən lazımlı və zəruri 
biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri «Maddənin quruluşu» 
fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Təd-
ris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» qrupuna 
(İPFS-B06) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar  
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Giriş. Maddənin quruluşunu öyrənən elmin inkişaf 
mərhələləri. Maddənin quruluşunun klassik nəzəriyyəsinin fiziki 
və kimyəvi aspektləri. Maddənin quruluşunun kvant-mexaniki 
nəzəriyyələrinin yaranması və inkişafı. 

2. Kimyəvi hissəciklərin növləri. Atomlar, molekullar, ion-
lar, sərbəst radikallar. Atom və onun quruluşu. Atomların kütləsi 
və ölçüləri. Atom modelləri. Kvant mexanikasında korpuskulyar-
dalğa dualizmi. De-Broyl hipotezi. Kvant mexanikasının yaran-
ması. Atom və molekullar kvant mexanikasında nüvə-elektron 
sistemi kimi.  

3. Dalğa funksiyası. Şrödinger tənliyi. Bir hissəcik üçün, 
hidrogen atomu və hidrogənəbənzər atomlar üçün Şrödinger 
tənliyi. Kvant ədədləri. Atom orbitalları. Atom orbitallarının 
elektron buludu şəklində göstərilməsi. Elektron buludu sıxlığının 
radial və bucaq paylanması. Atom orbitallarının simmetriyası. 
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Atomun halının diskretliyi, qeyri-müəyyənlik prinsipi. Hidrogen 
atomu, hidrogen atomunun enerji spektri. Həyəcanlaşma və 
ionlaşma potensialları. 

4. Çox elektronlu atomlar. Elektronların enerji səviyyələrinə 
görə paylanması və atomların elektron konfiqurasiyası. Element-
lərin dövri sistemi. Dövri sistemin quruluş prinsipi. Əsas hala 
uyğun termin hesablanması. Atomların xarakteristikaları (valent-
liyi, ionlaşma enerjisi, elektrona hərisliyi, elektromənfiliyi, effek-
tiv yükü və s.). Atom və ion radiusları. Koordinasiya ədədi.  

5. Molekulların kimyəvi quruluşunun klassik və kvant-
mexaniki nəzəriyyələri. Molekulların quruluşunun kvant-mexa-
niki öyrənilməsi üsulları. Adiabatik yaxınlaşma (Born-Oppenhey-
mer yaxınlaşması). Valent rabitələri üsulu. Valent rabitələrinin 
əmələ gəlməsində spinin rolu. Molekulyar orbitallar (MO) üsulu. 
MO üsulunun əsas ideyaları. MO LKAO üsuluna görə molekul-
yar orbitalların tapılması. 

6. İkiatomlu molekullar. Molekulların əmələ gəlməsi. Mole-
kulların elektron enerjisinin nüvələr arasındakı məsafədən asılı-
lığı. Nüvələrin hərəkətinin elektronların hərəkətinə təsiri. Elek-
tron-rəqs qarşılıqlı təsiri. Yan-Teller teoremi. 

7. Molekulyar spektr. Molekulyar spektrin növləri, quruluşu. 
Spaktr sabitlərinin təyini. Molekulyar spektrlərin kimyanın 
müxtəlif sahələri üçün əhəmiyyəti. 

8. Kimyəvi rabitə və onun növləri. Bir elektronlu kimyəvi 
rabitə. H +

2  ionu. Qaytler-London üsulu ilə kvant-mexaniki təhlili. 
H2 molekulunun əmələ gəlməsi. Kovalent rabitə. İon rabitəsi 
kovalent rabitənin limit halı kimi. Donor-akseptor rabitəsi. Metal-
rabitəsi. Hidrogen rabitəsi. Van-der-Vaals qarşılıqlı təsiri. Van-
der-Vaals qarşılıqlı təsiri və onun növləri. Van-der-Vaals qarşılıq-
lı təsirinin tam enerjisi. Lennard-Cons potensialı. 

9. Molekullarda elektronların halları. Eyni atomlardan iba-
rət ikiatomlu molekulların elektron konfiqurasiyası. İkiatomlu 
molekullar üçün enerji diaqramı. Xətti və qeyri-xətti molekulların 
elektron hallarının təsnifatı 

10. Kimyəvi rabitənin istiqamətlənməsi. Hibridləşmə nəzə-
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riyyəsi, atom orbitallarının hibridləşməsi. Hibridləşmənin elek-
tron buludunun formasına təsiri. sp3, sp2, sp-hibridləşmə. Atomun 
valent halı. s, p- və d-rabitələr. ABn tipli molekulların fəza quru-
luşu. Bir-, iki- və üçqat rabitələr. 

11. Molekullarda izomerlik. Quruluş izomerliyi, fəza izo-
merliyi. Kompleks birləşmələrdə izomerlik. Konformasiya analizi 
haqqında. 

12. Kimyəvi rabitənin əsas xarakteristikaları. Kimyəvi ra-
bitənin uzunluğu, valent bucaqları və möhkəmliyi. Effektiv yük 
və kimyəvi rabitələrin polyarlığı. Kimyəvi rabitənin polyarlaş-
ması. Polyar və qeyri-polyar molekullar. Molekulun dipol mo-
menti. Dipol momenti və molekulun simmetriyası. Dipol momen-
ti və molekulun izomerliyi. Molekulun dipol momentinin təcrübə-
də təyini, Lanjevan-Debay tənliyi.  

13. Maddənin quruluş və aqreqat halları. Kristallar. Poli-
morfluq və izomorfluq. Kristal qəfəsin növləri. Yarımkeçiricilər. 
Dielektriklər. Mayelər və amorf maddələr. Mayelərin quruluşu. 
Su-quruluşu və xassələri. Məhlullar-qaz və maye məhlullar. Mad-
dənin qaz və digər halları. Polimer molekulları. Yüksəkmolekullu 
birləşmələr. Suda həll olan polimerlər. Polimer məhlulları. 
Polimer-həlledici və polimer-polimer-həlledici sistemləri. 
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Çoxfazalı sistemlərdə maddələrin paylanması. Bakı: «Ləman Nəş-
riyyat Poliqrafiya MMC», 2016, 280 s. 

 



 177 

 

RELYATİVİSTİK KVANT MEXANİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Relyativistik kvant mexanikası» 
fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində 
təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları relyativistik kvant 
mexanikası məsələlərinin həlli üsulları və riyazi aparatı barədə ən 
zəruri biliklərə yiyələndirməkdir.  

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Relyativistik kvant mexa-
nikası» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlı-
ğının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fən-
ləri» qrupuna (İPFS-B06) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, kol-
lokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Şrödinger və Pauli nəzəriyyələrinin çətinlikləri. Şrödin-
ger tənliyinin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin tələbini ödəməməsi. 
Ştern-Herlax təcrübəsi. Bir optik elektronlu atomların enerji 
səviyyələrinin mürəkkəb quruluşu (spektrin incə quruluşu). Eyn-
şteyn-de-Qaaz təcrübəsi. Pauli tənliyi. Spin anlayışı. Spin opera-
toru. Pauli matrisləri. Pauli matrisləri arasında kommutativ və 
antikommutativ münasibətlər. Pauli matrislərinin xassələri. Spin-
orbital qarşılıqlı təsir. 

2. Relyativistik tənliklər. Kleyn-Fok-Qordon tənliyi və onun 
tətbiq oblastı. Kleyn-Fok-Qordon nəzəriyyəsinin çətinlikləri. Yük 
və cərəyan sıxlığı. Elektromaqnit sahəsində Kleyn-Qordon-Fok 
tənliyi. Kleyn-Fok-Qordon tənliyinin qeyri-relyativistik limiti. 
Kleyn-Fok-Qordon sahəsinin enerji-impuls tenzoru. Dalğa sahəsi 
üçün sahə tənlıyinin alınması. Kleyn-Fok-Qordon tənliyinin Şrö-
dinger tənliyi formasında yazılışı. Spini sıfır olan sərbəst zərrə-
ciklərin Feşbax-Villars (Feshbach-Villars) təsvirində yazılışı. Ha-
milton operatoru Feşbax-Villars təsvirində. Feşbax-Villars təsvi-
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rində Kleyn-Fok-Qordon tənliyindən Laqranj sıxlığının və enerji-
impuls tenzorunun alınması. Spini sıfır olan zərrəciklərin 
elektromaqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri. Kulon sahəsində hərəkət 
edən pion üçün Kleyn-Fok-Qordon tənliyinin həlli. Spini nəzərə 
alınmayan elektronun nüvə sahəsində hərəkəti. Dirak tənliyi. 
Dirak matrislərinin alınması və onların xassələri. Dirak tənliyinin 
kovariant şəkli. Kəsilməzlik tənliyi. Ehtimal sıxlığı. Ehtimal seli 
sıxlığı. Veyl tənliyi. Dirak nəzəriyyəsində spin problemi. Dirak 
matrislərinin tenzor ölçüsü və fiziki mahiyyəti. Sərbəst Dirak tən-
liyindən Laqranj sıxlığının və enerji-impuls tenzorunun alınması. 
Zərrəciyin sərbəst hərəkəti üçün Dirak tənliyi və onun həlli. 
Kulon və skalyar potensiallar üçün Dirak tənliyinin həlli. Barg-
mann-Vigner tənliyi. Kemmer tənliyi. Duffin-Kemmer-Petiau 
tənliyi. Mənfi enerji halları. Dirak tənliyinin qeyri-relyativistik 
limiti. Elektromaqnit sahəsindəki Dirak zərrəciklərinin koordinat 
və impuls operatorlarının zamana görə törəməsi. Dirak tənli-
yindən Mayorona təsvirinin alınması. Pozitron. Vakuum anlayışı. 
Tam moment operatoru və onun xassələri. J2 və Jz operatorları. 
Onlar arasında kommutativ münasibətlər. J2 və Jz operatorlarının 
məxsusi qiymətləri və məxsusi funksiyaları. Daxili kvant ədədi. 
Kütləsi sıfra bərabər olan zərrəcik (neytrino) üçün Dirak tənliyi 
və həlli. Spirallıq. Proka tənliyi. 

3. Relyativistik zərrəcik bircins maqnit sahəsində. Elek-
tronun bircins maqnit sahəsində hərəkəti. Kleyn-Fok-Qordon və 
Dirak tənlikləri üçün bircins maqnit sahəsində stasionar hallar. 
Zeyeman effekti: Normal və anomal Zeyeman effekti. Paşen-Bak 
effekti. 

4. Sferik-simmetrik sahədə relyativistik zərrəcik. Bircins 
maqnit sahəsində Dirak və Kleyn-Fok-Qordon tənlikləri üçün sta-
sionar hallar. Relyativistik elektronun nüvənin Kulon sahəsində 
hərəkəti. Enerji spektri. Relyativistik düzəliş. Spin-orbital qarşı-
lıqlı təsirə uyğun düzəlış. Kontakt qarşılıqlı təsirə uyğun düzəlış. 
Spektrin incə quruluşu. Elektromaqnit sahəsinin vakuumu.Virtual 
fotonlar sahəsi. İfratincə quruluş. Lemb sürüşməsi. 

5. Eyni zərrəciklərdən ibarət sistemlərin kvant nəzəriyyəsi. 
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Seçilməzlik prinsipi. N dənə eyni zərrəcikdən ibarət sistemin Ha-
milton operatoru. Mübadilə cırlaşması. Sferik və antisimmetrik 
funksiyalar. Fermionlar və bozonlar. Pauli prinsipi. İki eyni fer-
miondan ibarət sistemin dalğa funksiyası. 

6. Helium atomunun kvant nəzəriyyəsi. Helium (He) atomu. 
He-atomunun Hamilton operatoru və Şrödinger tənliyi. Parahe-
lium və ortohelium və bu halların spin funksiyaları. Fəza koordi-
natlarından asılı funksiya üçün Şrödinger tənliyi və həyəcan-
lanma nəzəriyyəsinin köməyi ilə bu tənliyin həlli. Kulon qarşılıqlı 
təsir enerjisi (K) və mübadilə enerjisi (A). 

7. Molekulların kvant nəzəriyyəsi. Adiabatik yaxınlaşma. 
Hidrogen molekulu. Adiabatik yaxınlaşmanın hydrogen moleku-
luna tətbiqi. Hidrogen molekulu üçün Kulon qarşılıqlı təsirinin 
orta qiyməti (K), mübadilə enerjisi (A) və örtmə inteqralı (S). 
Molekulda spinlərin parallel və antiparalel yönəlməsindən asılı 
olaraq enerjinin )(REs  və )(REa  ifadələri. Hidrogen moleku-
lunun dayanıqlı halı. Molekulun rəqsi və fırlanma hərəkətlərinin 
enerji spektrləri. 
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KVANT ELEKTRONİKASININ ƏSASLARI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Kvant elektronikasının əsas-
ları» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pillə-
sində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları sistemli şə-
kildə kvant elektronikasının və lazer fizikasının mahiyyəti, yaran-
ması, inkişafı mərhələləri, tətbiq imkanları, müasir problem və 
üsulları barədə ən zəruri biliklərə yiyələndirməkdir.  

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Kvant elektronikasının 
əsasları» fənni «Fizika» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığnın «Tədris 
plan»ında «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» qrupuna 
(İPFS-B06) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya işləri, sərbəst 
işlər, kollokviumlar  
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Giriş. Kvant elektronikasının yaranma tarixi, inkişafı mər-
hələləri və müasir elektronikadakı yeri. Elektromaqnit şüalan-
masının gücləndirilməsinin yeni prinsipi. İlk kvant generatorları. 
Ammonyak molekulları və hidrogen atomları əsasında dəstə ge-
neratorları. 

2. Kvant elektronikasının fiziki əsasları. Kvant-mexaniki 
sistemlərin təsviri üsulları. Sıxlıq matrisi. Kvant mexanikasının 
postulatları. Kvant keçidləri. Kvant sisteminin tarazlıq və qeyri -
tarazlıq halları. Makroskopik sistem üçün Bolsman paylanması. 
Metastabil səviyyələr. Optik diapazonda relaksasiya mexanizm-
ləri. 

Kvant hallarının enerji spektri. 
3. Kvant sistemlərinin elektromaqnit sahəsi ilə qarşılıqlı 

təsiri. Özbaşına (spontan) və məcburi (induksiyalanmış) şüalan-
ma. Eynşteyn əmsalları və onların fiziki mənası. Elektronların 
enerji səviyyələrində məskunlaşması. Eynşteyn əmsalları arasında 
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qarşılıqlı əlaqə. Relaksasiya prosesləri. Elektromaqnit şüalanma-
sının güclənməsi və udulması. Udulmanın en kəsiyi. 
Çoxfotonlu proseslər. Koherent kombinasyon səpilmə. 
4. Spektral xəttin forması. Şüalanmanın spektral xətlərinin 

eni və forması. Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik prinsipi. Spektral 
xətlərin genişlənməsinin səbəbləri. Xəttin bircins və qeyri-bircins 
genişlənməsi. Təbii genişlənmə, toqquşma nəticəsində genişlən-
mə və Dopler genişlənməsi. Dopler genişlənməsində xəttin Qauss 
forması, şüalanmanın spektral xəttinin Lorens forması. Udulma 
konturu. Eynşteyn spektral əmsalları. 

5. Səviyyələrin məskunlaşmasına görə invers halın yara-
dılması üsulları. Həyacanlaşmış və həyacanlaşmamış atom və 
molekulların fəza ayrılması üsulu. Qeyri-bircins maqnit və elek-
trik sahə ayırdetmə sistemləri. Kvadrupol kondensator. 
İkisəviyyəli kvant sistemində doyma rejimi. Üç və dördsəviy-

yəli kvant sistemlərində invers halın yaradılması. Məskunlaşma-
nın inversiyasının təhlili üçün kinetik tənliklər. Üç və dördsəviy-
yəli sistemlər. Köməkçi şüalanma (doldurma). İnvers məskunlaş-
manın yaradılması şərtləri. İnversiyalı mühitdə Buqer qanunu. 
Mənfi temperatur. Doldurulmanın dördsəviyyəli sxeminin üçsə-
viyyəliyə nəzərən üstünlüyü. 

Qaz boşalmasında inversiya mexanizmi: birinci və ikinci növ 
qeyri-elastik toqquşmalar. Yarımkeçiricilərdə inversiya mexaniz-
mi. 

6. İnvers məskunlaşma yaradılan mühitdə rəqslərin güc-
lənməsi mexanizmi. Optik kvant gücləndiricinin sxemi. Kvant 
gücləndiricisi. Güclənmə əmsalı. Gücləndiricinin xətti və qeyri-
xətti işləmə rejimi. Doyma rejimi.  
Şüalanmanın monoxromatikləşdirilməsi.  
7. Kvant generatorlarının rezonatorları. Müsbət əks əlaqə 

prinsipi. Rezonatorda dəstənin yaranması. Fəal rezonatorun rəqs-
lərinin növləri TEMmnq. Rezonatorun keyfiyyətliliyi. Dayanıqlıq 
şərti. Optik rezonatorların təsnifatı – Fabri-Pero interferometri.  

Açıq rezonatorların g1, g2 parametrləri. Difraksiya itkiləri. Fre-
nel ədədi. Rezonatorun daxilində sahənin paylanması. Kaustika. 
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G-diaqramı. Optik rezonatorların hesablanması. Konfokal rezona-
tor. Müstəvi güzgülü rezonatorla formalaşdırılan lazer şüalanma 
sahəsinin paylanması. 

Baxılan məqsəddən asılı olaraq optik rezonatorların növlərinin 
seçilməsi kriteriyası. 

8. Kvant sistemində rəqslərin generasiyası mexanizmi. Su-
perlüminessensiya. Optik kvant generatorunda amplitudların və 
fazaların tarazlıq şərti. Kvant generatorunun çıxış gücü. Sərbəst 
generasiya rejimi. 

Lazer şüalanmasının xüsusiyyətləri. Lazerlərin fəza koherent-
liyinə rəqslərin eninə növlərinin təsiri. Lazerlərin zaman kohe-
rentliliyi. Uzununa rəqslərin növlərinin sayından zaman koherent-
liliyinin asılılığı. Şüalanmanın istiqamətliliyi. Şüalanmanın pol-
yarlaşması. Bryuster bucağı. 

9. Kvant generatorlarının şüalanma spektri. Fəal mühit 
üçün şüalanmanın spektral xətti və interferometrin rezonans əy-
risi. İnvers məskunlaşmanın fəza modulyasiyası.  
Çıxış şüalanmansıın xassələrinin alınmasında rezonatorun 

rolu. Çoxmodalı generasiya zamanı spektrin xüsusiyyəti. 
10. Modların seleksiyası. Optik elementlərin lazer rezonato-

runa daxil etməklə eninə modaların seleksiyası. Rezonatorun 
uzunluğunun dəyişilməsi hesabına, əlaqəli rezonatorlardan və 
rezonatordaxili optik süzgəcdən istifadə etməklə uzununa moda-
ların seleksiyası. Rezonatorun müəyyən konfiqurasiyası zamanı 
və ya diafraqmanın rezonatora daxil etməklə modaların bucaq 
seleksiyası. Lazerin fəal mühitindən asılı olaraq seleksiya üsul-
ları. Uzununa modaların seleksiyasının interferensiya üsulları. Bir 
modalı və bir tezlikli şüalanmanın alınma üsulları. 
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NANOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Nanotexnologiyanın əsasları» 
fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində 
təhsil alan tələbələrə tədrisinin əsas məqsədi onları nanotexnolo-
giyanın elmi əsasları və inkişaf perspektivləri, atom-molekullar 
səviyyəsindən başlayaraq, maddənin təşkil olunması proseslərinin 
qanunauyğunluqları, məqsədəyönlü şəkildə istiqamətləndirilmə 
imkanları, zond mikroskopları, skanedici elektron mikroskopu və 
nanomaterialların təcrübi tədqiqi üçün istifadə edilən digər müa-
sir tədqiqat cihaz və üsulları barədə ilkin lazimi biliklərə yiyələn-
dirməkdir. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Nanotexnologiyanın 
əsasları» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlı-
ğının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fən-
ləri» qrupuna (İPFS-B04) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, seminar, laboratoriya işlə-
ri, sərbəst işlər və kollekviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Maddənin quruluşu və xassələri arasında əlaqə, ölçü 

effektləri. Nanostrukturlar. Nanotexnologiyanın elmi əsasları və 
inkişaf perspektivləri. Maddənin quruluş-xassə əlaqəsinin mak-
roskopik və mikroskopik təsvirləri. Bərk cismin səthi və adsorb-
siya. Bərk cismin səthində baş verən proseslərin elektron aspekt-
ləri. 

2. Nanostrukturların əmələgəlmə və stabilləşmə mexaniz-
mləri. Muxtəlif mühitlərdə nanoözəklərin meydanaçıxması, inki-
şafı və stabilləşməsinin termodinamikası. Nanohissəciklərin da-
yanıqlığının təmin edilməsi. Klaster temperaturu. Müxtəlif mühit-
lərdə nanoözəklərin meydana gəlməsi, inkişafı və stabilləşməsini 
təmin edən fiziki-kimyəvi proseslər. Bərk, maye və qaz mühit-
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lərdə nanoquruluşlar. Kinetik proseslər – fazaların tarazlığı və 
termodinamikası. Nanomaterialların xüsusiyyətlərinə fazalar arası 
sərhədin rolu. Kvazitarazlıqda olan nanosistemlər. 

3. Üzvi birləşmələr və polimerlər. Polimerləşmə. Polimer 
strukturların ölçüləri. Aromatik nanokristal birləşmələr. Keçirici 
polimerlər. Blok sopolimerlər. Polimer nanokompozitlər. 

4. Klasterlər. Klasterlərin molekulyar-mexaniki və kvant-
mexaniki modelləri. Klasterlərin termodinamikası. Klaster tem-
peraturu və klasterlərin rabitə enerjisi. Klasterlərin komputer 
modelləşdirməsi. Metal klasterlər və onların xassələri. Təsirsiz 
gaz atomlarından təşkil olunmuş klasterlər. Karbon atomlarından 
təskil olunmuş klasterlər. Fullerenlər və karbon nanoboruları. Su 
və digər azatomlu molekullardan təşkil olunmuş klasterlər. Maq-
nit klasterlər. Molekulyar klasterlərin dayanıqlılığı və mexaniki 
möhkəmliyi. Nanoquruluşların yaranmasının materialların maqnit 
xassələrinə təsiri. Nanomaqnitlərin dinamikası. Nanoboşluqlarda 
maqnit hissəciklər. Nanokarbon ferromaqnetizmi. Nanokompozi-
siyalarda superparamaqnetizm. Nanomateriallarda nəhəng maqnit 
müqaviməti. Ferromaqnit mayelər. 

5. Nanohissəciklərin elektron-fəza quruluşunun xüsisiy-
yətləri. Nanohissəciklərin xüsusi səthi, elektron quruluşu, reaksi-
yayagirmə qabiliyyəti. Nanohissəciklərin elektron quruluşunun xü-
sisiyyətləri və optik xassələri. Nanostrukturlarda kvant effektlər. 
Nanonaqillər, kvant nöqtələri və kvant tələləri. Fermi qazı və hal 
sıxlığı. Potensial çuxurlar. Hal sıxlığından asılı olan xassələr. Eksi-
tonlar. İnfraqırmızı detektorlar. Kvant nöqtələri əsasında lazerlər.  

6. Katalitik nanohissəciklər. Tibbi və bioloji nanomateriallar. 
Nanosensorlar. Fotohəssas nanohissəciklər əsasıda ceviricilər.  

7. Nanomaterialların fiziki və kimyəvi sintezi üsulları. 
Nanosistemlərdə öz-özünə təşkil olunma prosesləri. «Botton-up-
aşağıdan yuxarı» və «Top-down – yuxarıdan aşağı» üsulları. 
Epitaksiya. Epitaksiya prosesinin gedişinə altlığın kristal qurulu-
şunun, kimyəvi tərkibinin və temperaturunun təsiri. Buxar fazadan 
çökdürmə. Atom və molekulyar dəstələr vasitəsi ilə epitaksiya. 
Plazma (maqnetron) çökdürmə. Maye və bərk fazadan epitaksiya. 
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Çoxkomponentli epitaksial materialların alınması və laylı epitak-
sial quruluşlar. Epitaksial layların quruluş parametrlərinin çökdür-
mə sürətindən, altlığın temperaturundan asılı olaraq dəyişməsinə 
nəzarət. Nanolitoqrafiya – mahiyyəti və əsas mərhələləri. Foto-
həssas komponent – fotorezis. Neqativ və pozitiv fotorezislərin 
səciyyəvi parametrləri. Elektron-şüa və rentgen litoqrafiyasının fi-
ziki əsasları, qurğu və cihazları. Sinxroton şüalanmadan litiqrafi-
yada istifadə edilməsi. İon-şüalanma və holoqrafik litoqrafiya. 
Mexanosintez. Üyüdülmə və aşınma. Partlayış, zərbə-dalğa üsul-
ları. Nanoalmazın əldə edilməsi. Kimyəvi sintez üsulları. Zol-gel 
üsulu. Hidrotermal və solvetermal sintez. Kolloid nanomateriallar. 
Mitsellərdə və mikroemulsiyalarda nanohissəciklərin alınması və 
stabilləşməsi. Ləngümer-Blodget üsulu ilə nanotəbəqələrin alın-
ması. Plazmo-kimyəvi və krio-kimyəvi sintez. Nanosistemlərin 
özbaşına təşkil olunması və onu təmin edən faktorlar. Konservativ 
və dissopativ təşkilolunma. Qlansdorf-Priqojin teoremi. Nanokom-
pozitlər. Matrislərdə nanohissəciklərin alınması və stabilləşməsi. 
Bərk maddələrdə nanoməsamələrin alınması. Yuklu zərrəciklərin 
izlərindən istifadə edilməsi. Məsaməli silisium.  

8. Zond mikroskoplarının prinsipal quruluşu və işləmə 
mexanizmləri. Skanedici mikroskoplarda əks əlaqə mexanizm-
ləri və elementləri. Pyezokeramika, bimorf elementlər və tripod. 
Pyezoelementlərdə qeyri-xətlilik, krip və qalıq (histerezis) defor-
masiya. Zondun hərəkətinin qeydedilmə üsulları. Zond mikros-
koplarının xarici təsirlərdən qorunması. Skanedici tunel mikros-
kopu (STM). Elektronların potensial çəpərdən keçməsi və tunel 
cərəyanı. STM-də əks əlaqənin qurulması. STM-in sabit cərəyan 
və sabit məsafə iş rejimləri. STM-nin zondları, metal zondların 
kimyəvi aşındırma üsulu ilə hazırlanması. STM vasitəsilə səthin 
lokal çıxış işinin, tunel kontaktının volt-amper xarakteristikasının 
təyin edilməsi. Fərqli materiallardan hazırlanmış zondlar vasitəsi 
ilə metal-metal, metal-yarımkeçirici nanokontaktların volt-amper 
xarakteristikalarının və enerji diaqramlarının müəyyənləşdiril-
məsi. Səthin elektrik xassələrinin qeyri-bircinsliyinin tədqiqi. 
Atom-qüvvə mikroskopu (AQM). Zond-səth arası Van-der-Vaals 
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qarşılıqlı təsirinin fiziki təbiəti. Lennard-Conson potensialı və 
zond-səth qarşılıqlı təsir enerjisinin hesablanması. AQM zond 
konsolunun (linginin) meylinin optik üsulla qeydiyyat sxemləri. 
Çoxsektorlu fotodiodun iş prinsipi və əks əlaqə mexanizmi. Kon-
tiveller. AQM-in kontaktlı və kontaktsız iş rejimləri. Sabit hün-
dürlük və sabit qüvvə rejimlərində səthin relyefinin tədqiqi. Kon-
tivellerin rəqsləri və AQM-in amplitud-tezlik və faza-tezlik xa-
rakteristikaları. 

9. Skanedici elektron mikroskopunun (SEM) iş prinsipi. 
Elektron şüasının maddə ilə qarşılıqlı təsirinin ümumi mənzərəsi. 
SEM-in prinsipal sxemi və əsas funksional qurğuları. SEM-də 
xəyalların əldə edilməsinin fiziki əsasları və səciyyəvi xüsusiy-
yətləri. SEM-in ayırdetmə qabiliyyəti və xəyalın kefiyyətliliyini 
təmin edən parametrlərin seçilməsi. SEM dedektorları, səpilən və 
ikinci elektronların qeyd edilməsi. Rentgenspektral analiz. Rent-
gen spektrometrinin prinsipal quruluşu və işləmə mexanizmi. 
Kvantların enerjilərinə və dalğa uzunluqlarına görə seçilməsi. 

10. Fluoremetrin iş prinsipi və tərkib elementləri. Lümi-
nessensiyanın növləri və fotolüminessensiyanın səciyyəvi xüsu-
siyyətləri. Fotolüminessensiya mexanizmləri, saxlanma qanun-
ları, Stoks sürüşmələri. Antistoks lüminessensiya. Lüminessensi-
yanın kvant çıxışı. Sərbəst eksitonların lüminessensiyası. Eksiton-
aşqar və donor-akseptor komplekslərinin lüminessensiya spektr-
lərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Nanostrukturların fotolümines-
sensiyası və kvant-ölçü effektləri. Heteroquruluşların flüoressen-
siya spektrləri. 

11. Nanostrukturları spektroskopik tədqiqi üsulları. Rent-
gen, ultrabənövşəyi, görünən işıq, infraqırmızı, radiodalğa inter-
vallarına uyğun spektroskopik üsulların səciyyəvi fərqləri. Sin-
xrotron süalanma mənbələri. Nanoquruluşların difraksiya üsulları 
ilə tədqiqi. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. Məhərrəmov A.M., Ramazanov M.Ə., Vəliyeva L.İ. Nanotexno-



 188 

logiya. Bakı: Çaşıoğlu, 2007, 232 s. 
2. Abdinov Ə., Səfərov V. Elektron texnikasının materialları və na-

notexnologiyanın əsaları. Bakı. Təhsil. 2010, 184 s. 
 

Əlavə ədəbiyyat 
1. Пул Ч., Оунэнс Ф. Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2004, 

328с. 
2. Суздалев И.П. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов. М.: KомКнига, 2006, 592с. 

3. Миронов В. Основы сканирующей зондовый микроскопии. М.: 
Техносфера, 2004, 144 c. 

4. Криштал M.М., Ясников И.С., Полунин В.И., Филатов А.М., 
Ульяненков А.Г. Сканирующая электронная микроскопия и 
рентгеноспектральный микроанализ в примерах практического 
применения. М.: Техносфера, 2009, 208 с. 



 189 

 

AŞAĞIÖLÇÜLÜ SİSTEMLƏR FİZİKASININ 
ƏSASLARI 

 
İzahat vərəqi 

 
Fənnin tədrisində məqsəd. «Aşağıölçülü sistemlər fizikası-

nın əsasları» fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat 
pilləsində təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları müasir 
fizikanın fundamental problemləri ilə sıx bağlı olan, eləcə də 
nanoelektronikanın aktiv element bazasını təşkil edən aşağıölçülü 
elektron sistemlərinin təsnifatı, fiziki xassələri və tətbiq imkanları 
barədə məlumatlandırmaq, bu sahədə sistemli şəkildə biliklərə 
yiyələndirməkdən ibarətdir.  

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Aşağıölçülü sistemlər 
fizikasının əsasları» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə baka-
lavr hazırlığının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının 
seçmə fənləri» qrupuna (İPFS-B04) daxildir. 

Fənnin tədris üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Giriş. Aşağıölcülü sistemlər fizikasının inkişafının əsas 

tendensiyaları. Aşağıölcülü sistemlər fizikasında önəmli kəşflər. 
Aşağıölcülü sistemlərin səciyyəvi uzunluqları. Kvant məhdud-
lanması, ballistik köçürmə və kvant interferensiyası, tunellənmə. 

2. Aşağıölcülü sistemlərin təsnifatı. Ölcüyə görə kvant-
lanma. Kvant təbəqələri. Kvant məftilləri. Kvant nöqtələri. Enerji 
spektri və hal sıxlığı. Aşağıölcülü sistemlərin hal sıxlığından asılı 
xassələri. Ölçüyə görə kvantlanmış təbəqə kvantlayıcı maqnit 
sahəsində. İfratqəfəslər. Heterostrukturlar. Onların enerji spektri 
və hal sıxlığı. Entropiya və istilik tutumu. Maqnitlənmə. Termo-
elektrik hərəkət qüvvəsi. 

3. Elektrik sahəsində aşağıölcülü sistemlərdə köçürmə 
hadisələri. Uzununa köçürmə. Eninə köçürmə. Eksperimental 
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faktlar. 
4. Ballistik köçürmə. Ballistik köçürmədə səciyyəvi uzun-

luqlar. Yükdaşıyıcının elastiki və qeyri-elastiki toqquşması prose-
sində sərbəst yolun uzunluğu. Faza koherentliyi uzunluğu. Fermi 
dalğa uzunluğu. Ballistik köçürmədə elektrik keçiriciliyi. Ballis-
tik köçürmənin reallaşma şərtləri. Elektronların koherent hərəkəti. 
İnterferensiya effektləri. 

5. Yükdaşıyıcıların tunellənməsi. Kvant zərrəciklərinin 
müxtəlif çəpərlərlə qarşılıqlı təsiri. Əksolunma və keçmə əmsal-
ları. Onlar arasındakı əlaqə. Birelektronlu tunellənmə. Kulon 
blokadası. Rezonans tunellənmə. 

6. Maqnit sahəsində aşağıölçülü sistemlərdə köçürmə 
hadisələri. Maqnit sahəsinndə aşağıölcülü sistemlərin özəllikləri. 
Landau səviyyələri. Hal sıxlığı. Kvant Holl effekti. Eksperimental 
faktlar. Tam ədədli kvant Holl effekti. Kəsr ədədli kvant Holl 
effekti. Maqnit sahəsinin kvantı. Kvant Holl effektlərinin müşa-
hidə olunma şərtləri. Təcrübi nəticələr. 

7. Aşağıölcülü sistemlərin optik xassələri. Kvant quyu-
larının, kvant nöqtələrinin və ifratqəfəslərin optik xassələri. 
Kvant quyularında və ifratqəfəslərdə işığın udulması, udulma əm-
salı. Kvant quyularında zonadaxili və zonalararası keçidlər. Elek-
trooptik effektlər. Kvant quyusunda Ştark effekti. İfratqəfəslərdə 
elektrooptik effektlər. Blox ossillyasiyaları. 

8. Spin effektləri. Spin cırlaşması. Zeeman parçalanması. 
Raşba spin-orbital parçalanması. Ferromaqnit materiallarda spin 
effekti. Fermi səviyyəsi. İki əsas effekt: Nəhəng maqnit müqavi-
məti və tunel maqnit müqaviməti. Spin Holl effekti. Spintronika. 
Sadalanan effektlərə əsaslanan cihazlar. Metal-oksid-yarımkeçi-
rici (MOY) sahə tranzistoru. Kvant-interferensiya tranzistoru. 
Rezonans-tunel diodu. Spin-ventil tranzistoru. 
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ELEMENTAR ZƏRRƏCİKLƏR FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Elementar zərrəciklər fizikası» 
fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində 
təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd, onları elementar zərrə-
ciklər fizikasının yaranması, inkişaf mərhələləri ilə tanış etmək, 
elementar zərrəciklərin xarakteristikaları, mikroaləmdə mövcud 
olan saxlanma qanunları barədə məlumatlandırmaq, eləcə də 
kvarklar və onların növləri, hadronların kvark quruluşu, elementar 
zərrəciklərin qarşılıqlı təsirləri, təsirlərin ötürülmə mexanizmi, 
maddi aləmin təkamülü haqda ən zəruri biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Elementar zərrəciklər 
fizikası fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı-
nın «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» 
qrupuna (İPFS-B04) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Atom, nüvə və elementar zərrəciklər haqqında ilkin 
məlumatlar. Elementar zərrəcik haqqında məlumat. Elementarlıq 
probleminin həll mərhələləri. Atom və nüvə. Subatom və subnüvə 
fizikası. Ölçü vahidləri haqqında. Təbii və Beynəlxalq Vahidlər 
Sistemi, onların arasında əlaqə. Proses və hadisələrin bəzi təsnif 
əlamətləri. 

2. Atom, nüvə və onların tərkibi. Radioaktivlik. Elektro-
nun kəşfi. Atomun planetar modeli. Protonun kəşfi. Nüvənin pro-
ton-elektron modeli. Nüvə fizikasında qarşıya çıxan ilk iki əsas 
çətinlik. Neytrinonun mövcudluğu barədə Pauli hipotezi. «Azot 
fəlakəti». Neytronun kəşfi. Nüvənin proton-neytron modeli Mate-
riya quruluşunun əsasını təşkil edən zərrəciklər. Antizərrəcik, an-
timaddə.Müonun və π-mezonun kəşfi.  
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3. Elementar zərrəciklərin xarakteristikaları və sistem-
ləşdirilməsi. Elementar zərrəciklərin təsnifatı. Leptonlar, Had-
ronlar, sahə kvantları. Elementar zərrəciklərin yarımfenomoloji 
sistematikası. Stabil, metastabil və qeyri-stabil zərrəciklər. Rezo-
nanslar. Elementar zərrəciklərin həndəsi xarakteristikaları. Elek-
trik yükü. Barion yükü. Lepton yükləri. İkiqat beta parçalanma. 
Qəribə zərrəciklər və qəribəlik kvant ədədi (yükü). İzospin və 
onun proyeksiyası. Yük multipletləri. Hiperyük. Gell-Mann-Nişi-
cima düsturu. Füsunkar zərrəciklər və füsun kvant ədədi (yükü). 
Gözəl zərrəciklər və gözəllik kvant ədədi (yükü). Yük cütlüyü. 

4. Saxlanma qanunları və onların pozulması halları. Ele-
mentar zərrəciklər fizikasında saxlanma qanunları. Həndəsi sim-
metriyalarla əlaqədar saxlanma qanunları. Daxili simmetriyalarla 
bağlı saxlanma qanunları. Elektrik yükünün saxlanması qanunu. 
Barion yükünün saxlanması qanunu. Lepton yükünün saxlanması 
qanunu. Fəza cütlüyünün saxlanmaması. Vu təcrübəsi. Kombinə-
ləşdirilmiş cütlük. CP-invariantlıq. Zamanın dönməsi. CPT-teo-
rem. Kombinələşdirilmiş cütlüyün saxlanma qanununun neytral 
kaonlara tətbiqi. Neytral kaonların xassələri. Kombinələşdirilmiş 
cütlüyün saxlanmaması. 

5. Kvarklar, hadronların kvark quruluşu, qlüonlar. Sək-
kizlik formalizm. Unitar multiplet. Hadronların ilk tərkib modelləri 
haqqında. Kvarklar və onların əsas xarakteristikaları. u, d, s, c, b, t-
kvarklar» Aromat «və ya «iy» anlayışı. Hadronların kvark quru-
luşu. Mezon və barionların kvark tərkibi. Rəng yükü və ya rəng 
kvant ədədi. Kvarkların əsirliyi. Qlüonlar. Asimptotik sərbəstlik. 

6. Fundamental qarşılıqlı təsirlər. Fundamental qarşılıqlı 
təsirlərin mübadilə mexanizmi. Cərəyanlar: yüklü cərəyanlar və 
onların qarşılıqlı təsiri; neytral cərəyanlar və onların qarşılıqlı 
təsiri. Elektromaqnit qarşılıqlı təsir, KED: elektromaqnit qarşılıqlı 
təsirlə şərtlənən proseslərdən nümunələr; Feynman diaqramları; 
virtual proseslər, elektromaqnit cərəyanı. 

Zəif qarşılıqlı təsir: zəif qarşılıqlı təsir hesabına baş verən 
proseslərin nümunələri; zəif qarşılıqlı təsirin Fermi nəzəriyyəsi; 
zəif qarşılıqlı təsirlərin universal dördfermionlu kontakt nəzəriy-
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yəsi haqqında; zəif qarşılıqlı təsirin aralıq zərrəciklərlə ötürül-
məsi, Feynman diaqramları. Neytrino və antineytrino. Neytrino 
ossilyasiyaları.  

Güclü qarşılıqlı təsir. KXD: güclü qarşılıqlı təsirin elementar 
aktları; Feynman diaqramları. Kvarkların asimptotik sərbəstliyi. 
SU(3) simmetriyası. Güclü qarşılıqlı təsirin kvark-qlüon modeli. 

7. Qarşılıqlı təsirlərin vahid nəzəriyyələri haqqında mə-
lumat. Elektrozəif qarşılıqlı təsir. Vaynberq-Salam-Qleşou nəzə-
riyyəsi. Simmetriyanın spontan pozulması. Kütlənin ortaya çıx-
ması. Hiqqs mexanizmi.  

8. Zərrəcikərin qeydə alınması üsulları. Zərrəciklərin 
mənbələri: radioaktiv maddələr, kosmik şüalar, nüvə reaktorları. 
Sürətləndiricilər. Böyük Hadron Kollayderi. Hiqqs bozonları, 
«gizli maddə», «gizli enerji», əlavə ölçülər, kvark-qlüon plaz-
ması. Böyük birləşmə. Supersimmetriya, superqravitasiya və ge-
nişlənmiş superqravitasiya. M-nəzəriyyə. Materiyanın quruluşuna 
müasir baxış. 
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NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ASTROFİZİKA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Nəzəri və praktiki astrofizika» 
fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində 
təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları göy cisimlərinin 
quruluşu, bu cisimlərdə baş verən fiziki proseslər, o cümlədən 
ulduz və günəş atmosferləri, qaz dumanlıqları, qeyri-stasionar ul-
duzlar, ulduzlararası mühitin fizikası, göy cisimlərinin müşahi-
dəsində istifadə olunan cihazlar və tədqiqat üsulları barədə sis-
temli biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Nəzəri və praktiki astro-
fizika» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının 
«Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» 
qrupuna (TPFS-B15) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya dərsləri, sər-
bəst işlər, kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
I. Nəzəri astrofizika 
1. Ulduzların ümumi quruluşu. Ulduzun nüvəsi. Aralıq zo-

na. Konvektiv zona. Fotosfer. Xromosfer. Ulduz atmosferlərinin 
üst qatı. Hidrostatik tarazlıq tənliyi. Hündürlük şkalası. Kütlə 
paylanması.  

2. Ulduz atmosferləri. Şüalanma sahəsi. Şüalanma intensiv-
liyi. Şüalanma seli. Şüalanma sıxlığı. Şüa tarazlığı tənliyi. Mühi-
tin udma və şüalanma əmsalı. Ulduz atmosferlərinin həndəsi mo-
deli.  

3. Şüaköçürmə tənliyi. Şvartsşild-Şuster modeli. Eddinqton 
modeli. Ulduz diski boyunca parlaqlığın dəyişməsi. 

4. Lokal Termodinamik Tarazlıq (LTT). Lokal termodi-
namik tarazlıq halında şüalanma sahəsi. Fotosferdən çıxan şüa-
lanmanın intensivliyi. Temperatur və sıxlığın dərinlikdən asılılığı.  
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5. Ulduz atmosferlərində udma əmsalı. Udulma əmsalı tez-
likdən asılı olmayan hal üçün fotosfer nəzəriyyəsi. Udulma əm-
salı tezlikdən asılı olan hal üçün fotosfer nəzəriyyəsi.  

6. Udulma xətləri. LTT halında udulma xətlərinin profili. 
Koherent səpilmə. Qüyri-koherent səpilmənin profilə təsiri. 

7. Ulduzların kimyəvi tərkibi. Yüksəliş əyrisi. Yüksəliş əyri-
sinin köməyilə həll olunan məsələlər.  

8. Müxtəlif spektral sinifli ulduzlar. Spektrin temperaturdan 
asılılığı. Ağırlıq qüvvəsi təcilinin spektrə təsiri. İsti ulduzlar. So-
yuq ulduzlar. Ağ cırtdanlar. 

9. Qaz dumanlıqları. Dumanlıqların şüalanma mexanizmləri. 
Planetar dumanlıqlar. Qadağan olmuş xətlər. Rosseland teoremi. 

10. Qeyri-stasionar ulduzlar. Volf-Raye ulduzları. O və B 
spektral sinifli ulduzlar. Be tip ulduzlar. Simbiotik ulduzlar. Ca-
van ulduzlar.  

 
ƏDƏBİYYAT 

Əsas ədəbiyyat 
1. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. М.: Наука, 

1985, 503 с.  
2. Михалас Д. Звездные атмосферы. Ч.1. М.: Мир, 1982, 422 с. 
 

Əlavə ədəbiyyat 
1. Грей Д. Наблюдение и анализ звездных фотосфер. М.: Мир, 

1980, с.496. 
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II. Praktik astrofizika 
1. Optik teleskoplar. Teleskopun funksiyaları. Teleskopun 

əsas xarakteristikaları: ayırdetmə qabiliyyəti, bucaq böyütməsi, 
görüş sahəsi, işıq qüvvəsi, xəyalın miqyası, optik qüvvə (və ya 
nüfuzetmə qabiliyyəti). 

2.  Astrofotometriya. Astrofotometriya və fotometrik kəmiy-
yətlər. İşıq süzgəcləri. Geniş zolaqlı fotometrik sistemlər. Orta 
zolaqlı fotometrik sistem. Dar zolaqlı fotometrik sistem.  
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3. Şüa qəbulediciləri. Göz qəbuledici kimi. Fotoemulsiya şüa 
qəbuledicisi kimi. Elektron-optik çeviricilər. Televiziya müşahidə 
sistemləri. Rentgen, ultrabənövşəyi, infraqırmızı oblastda işıq 
qəbulediciləri. 

4. Spektral cihazlar. Prizma və difraksiya qəfəsli spektral ci-
hazlar. Spektroqraf. Monoxromator. Yarıqlı spektroqraflar. Spek-
trometr. Spektral cihazları xarakterizə edən parametrlər: spektral 
cihazın ayırdetmə qabiliyyəti, bucaq dispersiyası, xətti dispersiya. 

5. Spektrofotometriya. Spektral xətlərin fotometriyası. Spek-
tral xətlərin profilləri və onların əsas xarakteristikaları.  

 
ƏDƏBİYYAT 

Əsas ədəbıyyat 
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LAZERLƏR FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd: «Lazerlər fizikası» fənninin «Fi-
zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tə-
ləbələrə tədrisində məqsəd onları qazlarda, mayelərdə və bərk ci-
simlərdə lazer şüaları generasiyasının alınması şərtləri, lazer şüa-
larının xassələri, lazerlərin növləri, quruluşu və tətbiq imkanları 
barədə ən zəruri biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Lazerlər fizikası» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənləri» qrupuna 
(İPFS-B15) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya dərsləri, sər-
bəst işlər, kollokviumlar  
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Giriş. Kvant generatorlarının yaranma tarixi. V.A. Fabri-
kantın hipotezi. İfrat yüksək tezlikli (İYT) diapazonda kvant 
elektronikası cihazları. Radiotezlik diapazonunda kvant genera-
torları və gücləndiriciləri. Mazerlər. Qaçan dalğaların paramaqnit 
gücləndiriciləri. Santimetrlik diapazonda işləyən ilk kvant gene-
ratorlarının yaranması. Hidrogen və ammonyak əsasında şüa 
generatorları. 

2. Optik kvant generatorları – lazerlər. Fəal mühit. Laze-
rin işləməsini şərtləndirən həyəcanlanma prosesləri. Lazerin iş 
prinsipi. Passiv və fəal rezonatorlar. İfrat qırmızı (İQ), görünən və 
ultrabənövşəyi (UB) oblastlarda işləyən lazerlər. 

3. Lazerlərin iş rejimi. Kəsilməz rejim. İmpuls rejimi. 
İmpuls rejiminin parametrləri. «Sərbəst generasiya» rejimi. Bir 
modalı və çox modalı rejim. 

4. Lazerlərin şüalandırma dinamikası. İşçi səviyyələrin 
kinetikası. Məskunlaşmanın inversiyasının fəzada paylanması, 



 199 

modulyasiya rejimi. Lazerlərin tezliklərinin və intensivliklərinin 
stabilləşdirilməsi üsulları. 

5. Lazer şüalanmasının xüsusiyyətləri. Şüalanma impulsu-
nun enerjisi və gücü. Şüaların dağılması. Koherentlik. Stabillik. 
Şüalanmanın moda tərkibi. Lazer şüalanmasının parametrlərinin 
ölçülməsı üsulları.  

6. Lazerlərin növləri. Qaz mühitində optik kvant generator-
ları (OKG). Atomar qaz lazerləri. Həyacanlaşmanın əsas üsulu. 
Qaz boşalması lazerləri. Helium-neon və arqon lazerləri. Enerji 
səviyyələrinin sxemi. Həyəcanlanma sxemi. Optimal şərtlər. La-
zerin quruluşu və şüalanma spektri. Spektral xəttin eni. Bennet və 
Lamb çuxurları. Bərk cisimli optik kvant generatorları. Doldurma 
(həyacanlaşdırılma) üsulu. Yaqut lazerinin enerji səviyyələrinin 
sxemi, faydalı iş əmsalı, həyəcanlanma sxemi, quruluşu. Eksimer 
lazerlər. Kimyəvi və elektroionlaşmış lazerlər -quruluşu, əsas xü-
susiyyətləri və parametrləri. Boyalar əsasında lazerlər. Sərbəst 
elektronlar əsasında lazerlər. Rentgen lazerləri.  

7. Lazer şüalanmasının idarəolunması üsulları. Keyfiy-
yətliliyin modulyasiyası. Keyfiyətliliyin modulyasıyası üsulları. 
İfratqısa (femtosaniyə) lazer şüalanması impulslarının generasi-
yası. Modaların sinxronlaşması rejimi. Modaların sinxronlaşdı-
rılması üsulları. Lazer şüalanmasının modulyatorları və deflek-
torları. 

8. Tezliyin kvant standartları. Zamanın ölçülməsi. Radi-
ospektroskopiyada və kvant elektronikasında ölçmə üsulları. Qaz-
larda lüminessensiyasının spektral xətti. Tezlik reperi. Rubidium 
və sezium əsasında atom-şüa standartları. Atom-şüa borusunun 
sxemi. Maqnit sahəsində şüa dəstəsinin bölünməsi. Paramaqnit 
atomlar. Elektron paramaqnit rezonans. Elektromaqnit sahəsi ilə 
sezium atomlarının qarşılıqlı təsiri. Həcmli rezonator. Tezliyin 
sezium reperi. Fəal və passiv reperlər. Molekulyar generator. 
Molekulyar generatorun quruluşu. Hidrogen generatoru. Hidro-
gen generatorunun sxemi. Hidrogen generatoru şüalanmasının 
spektral xəttinin forması. Optik doldurulmuş tezlik standartları. 
Udulma küveti. Tezlik standartı – kvant generatorları. Spektral 
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xəttin maksimumuna tezliyin avtomatik köklənməsi. Tezliyin 
kvant standartlarının tətbiqi.  

9. Holoqrafiya. Holoqrafiyanın yaranma tarixi və inkişafı. 
Holoqrafiyanın prinsipləri. Fotoqrafiya, stereoqrafiya və holoqra-
fiya arasında fərq. Holoqrafiya-obyektdən əks olunan (səpilən) 
işıq və əsas işıq dəstəsi arasında baş verən interferensiyanın nəti-
cəsi kimi. Holoqrafik qurğunun prinsipial sxemi. Holoqramma 
üzərində kohernt dalğaların difraksiyası nəticəsində obyektin 
təsvirinin bərpası. Xəyalın holoqrafik yazılışı, holoqrammanın 
alınması. İnformasiyanın holoqrafik yazılışının xüsusiyyətləri. 
Həcmli və müstəvi holoqramlar. Holoqrafiyanın tətbiqi. 

10. Qeyri-xətti optik hadisələr. İşığın mühitlə qarşılıqlı tə-
siri. Elektromaqnit sahəsinin təsiri altında qeyri-xətti polyarlaş-
ma. Güclü və zəif işıq sahələri. Optik elektron – anharmonik os-
silyator. Optik detektəetmə. Lazer şüalanmasının öz-özünə fokus-
lanması. Yüksək harmonika generasiyası. Qeyri-xətti qavrayıcılıq 
tenzorunun xassələri, izotrop və anizotrop mühitlərdə harmoni-
kaların generasiyası. Faza sinxronlaşması. Pikosaniyəli Nd: YAG 
lazerinin ikinci və üçüncü harmonikaları. Tezliyin parametrik 
güclənməsi və çevrilməsi. Məcburi kombinasion səpilmə (MKS), 
klassik model. Stoks və antiStoks məcburi kombinasion səpilmə. 
İşığın koherent antiStoks (İKAS) spektroskopiyası. 

11. Elmdə və texnikada lazerlərin əsas tətbiqləri. İn-
formasiyanın yazılışının, saxlanılmasının və işlənməsinin optik 
üsulları. Optik rabitə. Optik lokasiya. Məsafələrin optik üsulla 
ölçülməsi. Tibdə lazerlər. İdarəolunan lazer termonüvə sintezi. 
Metrologiyada lazerlər. 
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ELEKTRON CİHAZLARININ FİZİKASI 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Elektron cihazlarının fizikası» 
fənninin «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində 
təhsil alan tələbələrə tədrisində məqsəd onları yarımkeçiricilərdə, 
müxtəlif növ elektrik kontaktlarında eləcə də onların əsasında ha-
zırlanmış müxtəlif cihazlarda baş verən fiziki hadisə və proseslər 
barədə məlumantlandırmaq, həmin hadisələrin və proseslərin 
başvermə mexanizmləri, xüsusiyyətləri, tətbiq imkanları haqda 
sistemli biliklərə yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Elektron cihazlarının 
fizikası» fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlı-
ğının «Tədris planı»nda «İxtisasın peşə hazırlığının seçmə fənlə-
ri» qrupuna (İPFS-B21) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, laboratoriya dərsləri, sər-
bəst işlər, kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Kristalların zona quruluşu, tarazlıqdakı və tarazlıqda 
olmayan sərbəst yükdaşıyıcıların statistikası. Bərk cisimlərdə 
elektronların ümumiləşməsi (kollektivləşdirilməsi). Enerji zonaları. 
Sərbəst yükdaşıyıcıların (elektron və deşiklərin) effektiv kütləsi. 

Zonadakı enerji hallarının sıxlığı. Zonaların elektronlarla 
dolması.  

Yarımkeçiricilərdə aşqar atomları, donor və akseptor səviy-
yələri, elektron və deşik keçiricilikli (n- və p-tip) yarımkeçiricilər. 
Cırlaşmış və cırlaşmamış yarımkeçiricilər. Məxsusi və aşqar 
yarımkeçiricilərdə elektron və deşiklərin konsentrasiyasının Fer-
mi enerjisindən asılılığı.  

Dayaz, dərin, donor və akseptor aşqar səviyyələri. Güclü aş-
qarlanmış yarımkeçiricilər. Çoxqat ionlaşmış aşqar mərkəzləri. 
Tarazlıqda olan və tarazlıqda olmayan yükdaşıyıcılı yarımkeçi-
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ricilər. Yükdaşıyıcıların yaşama müddəti.  
2. Yarımkeçiricilərin optik xassələri. Optik şüaların mühit-

lə qarşılıqlı təsiri: udma, buraxma və qaytarma hadisələri. Udma 
spektri. Udulma mexanizmləri: fundamental və eksiton udulma, 
aşqar udulma. Tarazlıqda olmayan yükdaşıyıcılarının generasiya-
sı və rekombinasiyası. Yarımkeçiricilərdə şüalanma hadisələri – 
lüminessensiya və onun növləri. 

3. Yarımkeçiricilərdə fotoelektrik xassələri. Fotokeçirici-
lik. Fotokeçiriciliyin spektral xarakteristikası. Yarımkeçiricilərdə 
fotovoltaik effektlər. Həcmdə və kontaktlarda fotovoltaik effekt-
lər. Fotomaqnit effekti. 

4. Yarımkeçiricilərin elektirik keçiriciliyi. Səpilmə mər-
kəzlərinin növləri. Aşqar ionlarından, neytral aşqar atomlardan və 
dislokasiyalardan səpilmə.  

Normal qəfəs rəqsləri. Fononlar. Qəfəsin istilik rəqslərindən 
(fononlardan) səpilmə. 

Elektrik sahəsində sərbəst yükdaşıyıciların dreyfi. Yarımke-
çiricilərin elektrik keçiriciliyinin və sərbəst yükdaşıyıcilarının yü-
rüklüyünün temperaturdan asılılığı.  

5. Metal-yarımkeçirici kontaktı. Kontakt potensiallar fərqi. 
P- və n-tip yarımkeçiricilərlə metallar arasında düzləndirici kon-
taktlar, metal-yarımkeçirici kontaktının tarazlıq halındakı enerji 
diaqramı, kontakt oblastındakı həcmi yük sıxlığının və daxili 
elektrik sahəsinin paylanmasının qrafiki təsviri. 

Xarici elektrik sahəsinin (gərginliyin) təsir etdiyi metal-ya-
rımkeçirici kontaktın enerji diaqramı, volt-amper xarakteristikası. 
Omik kontakt. 

6. P-n keçiddə baş verən fiziki proseslər. P-n keçidin əmə-
lə gəlmə mexanizmi, tarazlıq halındakı enerji diaqramı, kontakt 
potensiallar fərqi və həcmi yüklər oblastının qalınlığı. 

Xarici elektrik sahəsinin (gərginliyin) təsiri altında p-n keçi-
dinin həcmi yüklər layının qalınlığının və yük (çəpər) tutumunun 
dəyişməsi. 

Düz və əks gərginliklərdə p-n keçiddən cərəyan keçiricili-
yinin keyfiyyətcə təsviri. İnjeksiya və ekstraksiya anlayışları. İde-
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al p-n keçidin volt-amper xarakteristikası. P-n keçidin deşilməsi: 
istilik, sel və tunel deşilmələri. P-n keçidin diffuziya tutumu. 

7. Bipolyar tranzistor. Bipolyar tranzistorun quruluşu, iş 
prinsipi, elementləri, tipləri və dövrəyə qoşulma sxemləri, tarazlıq 
halındakı enerji diaqramı. Ümumi baza (ÜB) sxemində qoşulmuş 
bipolyar tranzistorlu sxemdə gücə görə gücləndirmənin mexa-
nizmi. Tranzistorun ümumi emitterli (ÜE) və ümumi kollektorlu 
(ÜK) sxemləri. Emmiter və baza cərəyanlarınin ötürmə əmsalları. 
Bipolyar tranzistorun statik çıxış xarakteristikaları.  

8. İdarəedlci keçidli sahə tranzistorları. P-n keçidlə idarə-
olunan sahə tranzistoru – quruluşu, elementləri, iş prinsipi, dövrə-
yə qoşulma sxemləri, statik çıxış və ötürmə xarakteristikaları. 
Sahə tranzistorunun növləri. Şottki çəpəri vasitəsi ilə idarə olunan 
sahə tranzistorları. Zənginləşmə və tükənmə rejimlərində iş prin-
sipi və statik xarakteristikaları.  

9. Metal-dielektrik-yarımkeçirici (MDY) tranzistorları. 
Yarımkeçiricilərdə elektrik sahəsi effekti. İdeal metal-dielektrik-
yarımkeçirici (MDY) strukturu. MDY – strukturunun zəngin-
ləşmə, tükənmə inversiya rejimində enerji diaqramı. 

Real MDY-strukturunun xüsusiyyətləri. MDY tranzistorunun 
dövrəyə qoşulması, quruluşu, iş prinsipi və statik çıxış xarakte-
ristikası. Doyma gərginliyi. 

10. Tiristorlar. Diod tristorun (dinistorun) quruluşu, iş prin-
sipi, enerji diaqramı, açıq və qapalı vəziyyəti, volt-amper xarakte-
ristikası. Tiristor strukturunda cərəyanın yekun ötürmə əmsalı. 
Tiristorun deşilməsi. Trinistor (Triod tristoru). İdarə olunma prin-
sipi. Çevrilmə şəraiti. Simmetrik trinistor. Trinistorun idarə olun-
ma üsulları və parametrləri.  

11. İfrat Yüksək Tezlikli (İYT) generator diodları. Qann 
effekti və Qann diodu. Sel-uçuş diodları. Tunel diodu və çevril-
miş diod. 

12. Optoelektron və fotoelektrik cihazları. İşıq diodları, 
yarımkeçirici injeksiya lazerləri və bərk cisim lazerləri. Foto-
qeydedicilər (fotorezistorlar, fotodiodlar, fototranzistorlar və fo-
totiristorlar). Günəş fotoelementləri. 



 205 

13. İstilik və termoelektrik cihazları. Termistor, pozistor, 
varistor. Termoelektrik effektləri, termoelektrik generatoru və 
soyuducu: iş prinsipi və parametrləri. 

14. Tenzoqeydedicilər. Tenzorezistiv effekt. Tenzorezistor 
və tenzodiod-iş prinsipləri, parametr və xarakteristikaları. 

15. Maqnit sahəsi qeydediciləri. Maqnitorezistor. Maqnito-
diod. Holl qeydediciləri. Karbino diski. Onların iş prinsipi və 
parametrləri.  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 
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II. HUMANİTAR SEÇMƏ FƏNLƏR 
 
 

FƏLSƏFƏ 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Fəlsəfə» fənninin «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrə 
tədrisində məqsəd onları sistemli şəkildə fəlsəfənin nəzəri və tət-
biqi məsələləri ilə bağlı ən zəruri biliklərə yiyələnməkdən ibarətdir. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Fəlsəfə» fənni «Fizika – 
050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı»nda 
«Humanitar seçmə fənləri» qrupuna (HFS-B05) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, seminar məşğələləri, 
sərbəst işlər, kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Fəlsəfənin predmeti və digər biliklər sistemində yeri. 

Fəlsəfi biliklərin öyrənməyin əhəmiyyəti. Fəlsəfənin predmeti. 
Fəlsəfənin əsas məsələsi. Dünyagörüşü, onun ictimai-tarixi xarak-
teri və səviyyələri. İntellektual və emosional səviyyə. Dünyanı 
duyma, dünyanı qavram və dünyanı anlama.  

Dünyagörüşünün tarixi tipləri. İbtidai dinlər. Dinin tarixi və 
təbiəti. Mifologiya, din və fəlsəfənin qarşılıqlı əlaqəsi.  

2. Fəlsəfənin yaranması və inkişafının əsas mərhələləri. 
Ilkin fəlsəfi təsəvvürlərin yaranması. Qədim Misir və Babilis-
tanda fəlsəfi təsəvvürlərin formalaşması 

Qədim Hind fəlsəfəsinin dövrləri. Qədim Çin fəlsəfi məktəb-
ləri. Antik fəlsəfə – kosmosentrizm. Antik fəlsəfənin dövrləri. 
Orta əsrlərdə İslam peripatetizmi. Yeni dövr fəlsəfəsi. Klassik 
alman fəlsəfəsi. Marksizm fəlsəfəsi. XX əsr fəlsəfəsi.  

3. Varlıq haqqında fəlsəfi təlim (Ontologiya). Bütöv bir 
tam kimi dünyanın və insanın varlığının öyrənilməsi fəlsəfənin 
əsas predmetidir. Materiyanın elmi tərifi və onun metodoloji əhə-
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miyyəti. Hərəkət anlayışı. Məkan və zamanın əsas xassələri. Mə-
kan və zaman haqqında substansional və relyasion konsepsiyalar. 
Sosial məkan və sosial zaman. 

4. Varlığın universal əlaqələri haqqında təlim (Dialek-
tika). Dialektikanın mahiyyəti. Dialektikanın prinsipləri. İnkişaf 
anlayışı. İnkişafın modelləri.  

Qanun anlayışı. Qanunların təsnifatı. Ziddiyyətin növləri. 
Ayrıca-təkcə, xüsusi və ümumi. Mahiyyət və hadisə. Struktur əla-
qələr. Sistemlilik prinsipi. Tam və hissə. Element və struktur. Sis-
temli təhlil üsulu. Sinergetika. Məzmun və forma. Səbəb və nəti-
cə. Determinizm prinsipi. Zərurət və təsadüf. İmkan və gerçəklik 

5. İdrak nəzəriyyəsi (Qnoseologiya). Idrakın obyekti və 
subyekti. Biliyin strukturu. Bilik və informasiya. Idrak prosesinin 
strukturu. Praktika anlayışı. Həqiqət problemi. Həqiqətin obyek-
tivliyi və konkretliyi. Mütləq və nisbi həqiqət. Həqiqətin yanılma 
və yalan ilə əlaqəsi. 

Elmi idrakın spesifik cəhətləri. Elmi biliyin strukturu. Empi-
rik və nəzəri bilik. Elmi idrakın əsas forma və vasitələri. Elmi 
idrakın üsulları anlayışı. Metod və metodologiya. Elmi idrakın 
metodlarının təsnifatı. Nəzəri tədqiqatın metodları. 

6. Fəlsəfədə şüur problemi. Şüurun mənşəyi, ictimai təbiəti 
və mənbələri. Inikas. Inikasın formaları. Şüurun sosial şərtlən-
məsi və ictimai mühitdən asılılığı. Şüurun fərqləndirici cəhətləri. 
Şüurun strukturu. Mənlik şüuru və onun formaları. Şüur və təfək-
kür. Özünüdərketmə. Dərrakə və zəka. Ağıl və müdrüklük. Şüur, 
dil və kibernetika. Şüuri və qeyri-şüuri. Qeyri-şüurinin məzmunu.  

7. İnsanın fəlsəfi anlamı (Antropologiya). Insanın mənşəyi 
və mahiyyəti haqqında təlimlər. Fəlsəfi fikir tarixində insan anla-
yışının yeri. Antropososiogenezis və onun kompleks xarakteri. 
Insanda bioloji və sosial tərəflərin nisbəti. Insan, fərd, fərdiyyət və 
şəxsiyyət anlayışları. Insanın fərd kimi dünyaya gəlməsi, fərdiyyət 
xüsusiyyətlərini kəsb etməsi və şəxsiyyətə çevrilməsi. Həyatın 
mənası haqqında baxışlar. Həyat və ölüm problemi. Insanın fərdi 
mövcudluğunun sonu. Ölüm və ölməzlik. Insan və bəşəriyyət. 

8. Təbiətin fəlsəfi anlamı. Təbiət anlayışı. Təbiət varlığın 
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əsas forması kimi. Təbiət bütünlükdə «kosmos», «universium» 
materiyanın bütün formalarının məcmusu kimi. Təbii və süni 
təbiət. Təbiət və cəmiyyət. Coğrafi mühitin insana təsiri. Coğrafi 
determinizm nəzəriyyəsi. Insanın təbiətə təsiri. Ekoloji problem 
və onun qlobal xarakteri.  

9. Cəmiyyət sosial idrakın obyekti kimi. Cəmiyyət idrakın 
obyekti kimi. Sosial idrakın özünəməxsusluğu. Cəmiyyət, birlik 
və sosial anlayışları. Cəmiyyətin nəzəri modelinin qurulması. 
Cəmiyyətin təhlilində müxtəlif baxışlar. 

Cəmiyyət özü inkişaf edən bütöv sistemdir. Sosial sistem an-
layışı. Sosial sistemin elementləri, onların vəhdəti. Sosial siste-
min spesifik cəhətləri. Cəmiyyətin sferaları. Tarixi qanunauy-
ğunluq və insanların şüurlu fəaliyyəti.  

10. Cəmiyyətin iqtisadi sferası. İctimai istehsal anlayışı. İs-
tehsal üsulunun tərəfləri. Məhsuldar qüvvələr və istehsal müna-
sibətləri. Istehsal münasibətləri və onun əsas tərəfləri. Bazis cəmiy-
yətin maddi əsası və iqtisadi bünövrəsidir. Əmək prosesinin fəlsəfi 
məzmunu. Mülkiyyət. Xüsusi mülkiyyət və onun cəmiyyətdə rolu. 
Istehsal və tələbat. Bazar iqtisadiyyatı və onun tənzimlənməsi. 

11. Cəmiyyətin sosial sferası. Sosial sferanın konkret tarixi-
xarakteri. Sosial struktur anlayışı. Sosial strukturun tərəfləri. So-
sial-etnik birliklər. Cəmiyyətin sosial strukturunda ictimai əmək 
bölgüsü ilə şərtlənən sosial kateqoriyalar və təbəqələr. Sosial stra-
tifikasiya təlimi. Cəmiyyətin sosial strukturunda ailə. Ailənin in-
kişafının tarixi mərhələləri. Ailənin mahiyyəti və funksiyaları. 

12. Cəmiyyətin siyasi sferası. Siyasi sfera anlayışı. Siyasət, 
hakimiyyət, onların maddi və ideal formaları. Dövlət, vətəndaş 
cəmiyyəti, siyasi şüur və digər problemlər siyasi sfera kimi. 
Cəmiyyətin siyasi sferası və siyasi sistem. Siyasi sistemin tərkibi. 
Cəmiyyətin siyasi təşkilində dövlətin mərkəzi yeri. Dövlətin 
mənşəyi və mahiyyəti haqqında nəzəriyyələr. Dövlətin funksiya-
ları və siyasi rejim. Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət. Hüquqi 
dövlətin xarakterik əlamətləri. 

13. Cəmiyyətin mənəvi sferası. Mənəvi sfera anlayışı. Mə-
nəvi fəaliyyət mənəvi həyatın əsası kimi. Mənəvi sfera mənəvi-
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ruhi tələbatın ödənilməsi kimi. Mənəvi sferanın ünsürləri. 
Cəmiyyətin mənəvi həyatında ictimai şüurun mərkəzi yeri. 

İctimai şüurun ictiami varlıqla münasibəti. Ictimai şüurun nisbi 
müstəqilliyi. Ictimai və fərdi şüur, onların qarşılıqlı münasibəti. 

İctimai şüurun strukturu. Adi-praktiki (kütləvi) və nəzəri 
(elmi) şüur. Ictimai şüurun formaları. 

14. Mədəniyyət və sivilizasiya. Mədəniyyət anlayışı. Mədə-
niyyət və insanın fəaliyyəti. Mədəniyyət və onun dörd başlıca 
funksiyaları. Mədəniyyətin tipləri. Sivilizasiya və onun mahiy-
yəti. Sivilizasiyanın mahiyyətinə dair baxışlar. Sivilizasiyaya 
müxtəlif yanaşmalar.  

Qlobal problemlərin yaranması və mahiyyəti. Qlobal prob-
lemlərin formaları və onların aradan qaldırılması yolları.  

15. Tarixi prosesin fəlsəfi təhlili. Tarixi proses haqqında 
baxışlar və onların təkamülü. Avqustinin bəşər tarixini altı dövrə 
bölməsi. C.Vikonun tarixi dövrləşmə haqqında cəhdləri. Hegel tə-
rəfindən tarixisizm ideyasının yaranması. Tarixi prosesə forma-
siya və sivilizasiya mövqeyindən yanaşma. Popperin antitarixi-
sizm təlimi. 

Sosial tərəqqi anlayışı və onun meyarı. Inkişaf, tərəqqi və tə-
nəzzül. Ictimai tərəqqinin obyektiv və qanunauyğun proses ol-
ması. Tərəqqinin tipləri. Tərəqqinin relyativist və subyektiv izahı. 
Tərəqqinin meyarı haqqında müxtəlif baxışlar. 
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POLİTOLOGİYA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Politologiya» fənninin «Fizika 
– 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onları siyasət haqqında ən zəruri və 
ümumi xarakterli biliklərə, siyasi elmin ən mühüm məsələlərinin 
sistemli təhlilini həyata keçirmək bacarığına yiyələndirməkdir. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Politologiya» fənni «Fi-
zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris pla-
nı»nda «Seçmə humanitar fənlər» qrupuna (HF B05) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Politologiya siyasət haqqında elmdir. Politologiyanın 
yaranması və inkişafı mərhələləri. Politologiyanın tədqiqat ob-
yekti və predmeti. Nəzəri və tətbiqi politologiya. Politologiyanın 
kateqoriyaları, funksiyaları və metodları. Sosial-siyasi elmlər 
sistemində politologiyanın yeri. Politologiyanın təbiət-texniki və 
riyazi elmlərlə əlaqəsi. 

2. Siyasi fikrin inkişafının əsas mərhələləri. Qədim dünyada 
siyasət haqqında təsəvvürlərin formalaşması və təkamülü. Qədim 
Misirdə, Hindistanda, Çində, Yunanıstanda və Romada siyasi fikir. 
İntibah və maarifçilik dövrünün siyasi ideyaları. İbn Xaldunun 
siyasi baxışları. Makiavellinin siyasi doktrinası. T. Hobbs, C. Lokk 
və J.J.Russonun siyasət və hakimiyyət haqqında fikirləri. 

XIX-XX əsrlərdə siyasi təlimlər. Siyasi fikrin inkişafında 
müasir dövr. Azərbaycanda siyasi fikrin inkişaf mərhələləri. Qə-
dim və orta əsrlərdə Azərbaycanda siyasi fikir. XIX əsrin əv-
vəllərində Azərbaycanda siyasi ideyalar. XIX əsrin II yarısında 
Azərbaycanda siyasi fikir. XX əsrdə Azərbaycanda siyasi fikrin 
başlıca inkişaf istiqamətləri. 
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3. Siyasət ictimai fəaliyyət sferasıdır. Siyasətin mahiyyəti, 
məzmunu və başlıca cəhətləri. Siyasətin ictimai həyatın bütün sfe-
ralarına təsiri və onun nüfuzetmə qabiliyyəti. Siyasətin strukturu. 
Siyasətin təzahür formaları, funksiyaları və subyektləri. Siyasi in-
kişaf və siyasi proses. Siyasət və iqtisadiyyat. Siyasət və mədə-
niyyət. Siyasət və əxlaq. Siyasət və elm. Siyasət və ideologiya.  

4. Hakimiyyət və siyasi hakimiyyətin məzmunu. «Siyasi 
hakimiyyət» politologiyanın başlıca kateqoriyası kimi. Siyasətlə 
hakimiyyətin vəhdəti və qarşılıqlı münasibəti. Siyasi fikir tarixində 
hakimiyyət problemi. Müasir politologiyada hakimiyyət haqqında 
fikirlər. Hakimiyyətin təzahür formaları. Hakimiyyətin məzmunu-
na dair müasir konsepsiyalar. Hakimiyyətin növləri və funksiya-
ları. M.Veber hakimiyyətin tipləri haqqında. Hakimiyyətin bölün-
məsi. Hakimiyyətin resursları, subyektləri və daşıyıcıları. 

5. Siyasi elita və liderlik. Siyasi elita – formalaşma prosesi 
və mexanizmi. Elitanın təsnifatı və funksiyaları. V.Pareto, V. 
Moska, R.Mixels və s. müasir elitanın xələfləri kimi. Müasir elita 
nəzəriyyələri. Siyasi liderlik. Liderliyin təsnifatı və funksiyaları. 
Liderlik nəzəriyyəsi haqqında müasir konsepsiyalar. 

6.  Cəmiyyətin siyasi sistemi. Siyasi sistem – siyasi elmin 
aparıcı kateqoriyası kimi. Siyasi sistemin mahiyyəti və nəzəri 
modelləri. Siyasi sistemin qərarlaşmasına təsir göstərən amillər. 
Siyasi sistemin struktur ünsürləri. Siyasi sistemin funksiyaları. Si-
yasi sistemin təsnifatına yanaşmalar. Azərbaycan Respublikasının 
siyasi sisteminin struktur formalaşması və təkamülü. 

7. Dövlət başlıca siyasi təsisatdır. Dövlətin mənşəyinə dair 
nəzəri baxışlar. Dövlətin əsas əlamətləri. Dövlətin funksiyaları 
(daxili və xarici). Dövlət formaları: ərazi-siyasi quruluşu (unitar, 
federativ və konfederativ); dövlət idarəçilik formaları (monarxiya 
və respublika); siyasi rejimlər (totalitar, avtoritar, demokratik). 
Hüquqi dövlətin mahiyyəti və başlıca əlamətləri. Hüquqi dövlətin 
əsas məqsədi. Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quru-
culuğu prosesi. 

8. Siyasi rejimlər. Siyasi rejim – anlayışı. Siyasi rejimlərin 
təsnifatı Totalitar rejimin mahiyyəti. Totalitar rejimin formalaş-
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masına təsir göstərən amillər. Totalitar rejimin səciyyəvi xüsusiy-
yətləri. Totalitarizmin tarixi formaları.  

Avtoritar rejim və onun əsas xüsusiyyətləri. Avtoritar rejimin 
totalitar rejimdən fərqli xüsusiyyətləri. Avtoritar rejimin forma-
ları. 

Demokratik rejimlər cəmiyyətdə vətəndaş həmrəyliyinin ya-
radıcısı kimi. Demokratik rejimlərin xüsusiyyətləri. Qeyri-demo-
kratik rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid yolları. 

9. Siyasi partiyalar siyasi təsisatlar sistemində. Siyasi 
partiya anlayışı. Siyasi partiyalar siyasi proseslərin gedişinə güclü 
təsir göstərən təsisat kimi. Partiyaların yaradılmasının müxtəlif 
yollarına ümumi baxış. Partiyaların təsnifatı və funksiyaları. Par-
tiya sistemləri və onun formalaşmasına təsir edən amillər. Partiya 
sistemlərinin kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarına görə təsnifatı. 
Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması 
və fəaliyyəti. 

10. Demokratiya nəzəriyyəsi. Demokratiyanın sosial hadisə 
kimi mahiyyəti. Demokratiya formalarının tarixi təkamülü. De-
mokratiyanın müasir nəzəriyyələri. Müasir demokratiyanın başlı-
ca prinsipləri. Demokratiyanın həyata keçirilmə formaları. 

Azərbaycan Respublikasında demokratik cəmiyyət qurucu-
luğu. 

11. Parlament və seçki sistemi. Parlament – mahiyyəti. 
Parlamentin meydana gəlməsi və inkişafının əsas mərhələləri. 
Parlament demokratiyanın başlıca təsisatı kimi. Parlamentin qu-
ruluşu (birpalatalı, ikipalatalı parlamentlər). Parlamentin səlahiy-
yətləri və fəaliyyət istiqamətləri. Parlamentin yerinə yetirdiyi 
funksiyalar.  

Azərbaycan parlamenti: yaranması, formalaşması və fəaliyyət 
istiqamətləri. 

Seçki. Seçkilər demokratiyanın şərti və əlaməti kimi. Seçki 
hüququnun meydana gəlməsi. Seçki hüququnun mahiyyəti. Aktiv 
və passiv seçki hüququ. 

Seçkinin funksiyaları. Seçki sistemləri. 
Azərbaycan Respublikasında seçki sistemi. 
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12. Siyasi şüur və siyasi mədəniyyət. Siyasi şüurun mahiy-
yəti. xüsusiyyətləri, səviyyələri və funksiyaları. 

Siyasi mədəniyyət – mahiyyəti, tipləri və funksiyaları. 
13. Siyasi ideologiyalar. Siyasi ideologiya anlayışı. İdeolo-

giyanın mahiyyətinə müxtəlif yanaşmalar. İdeologiyaların təsni-
fatı və funksiyaları. Müasir siyasi ideologiyaların xarakteristikası.  

14. Xarici siyasət. Xarici siyasət – mahiyyəti, məqsədi və 
başlıca prinsipləri. Xarici siyasətin həyata keçirilməsi formaları. 
Хаrici siyasətin formalaşmasına təsir göstərən amillər. Xarici 
siyasətin vasitələri (diplomatiya, silahlı qüvvələr, təbliğat). 

15. Beynəlxalq münasibətlər sistemi. Beynəlxalq münasi-
bətlər – mahiyyəti, tipləri və formaları. Beynəlxalq sistemlər və 
onların növləri. Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyələri. 

Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq münasibətlərin aktyoru ki-
mi. Münaqişə. Beynəlxalq münaqişələrin meydana gəlməsi sə-
bəbləri. Beynəlxalq münaqişələrin növləri və formaları. Beynəl-
xalq münaqişələrin həlli yolları və vasitələri (dinc və qeyri-dinc 
vasitələr). Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: 
səbəbləri, həlli yolları və sosial nəticələri.  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. Şirəliyev H.İ., Əhmədov Ə.C. Politologiya. Bakı: Azərnəşr, 2014, 
392 s. 

2. Əfəndiyev M.Ə. Politologiya. Bakı: Elm, 2011, 492 s. 
3. Şirinov A.M., İbadov N.S. Politologiya. Bakı: «AzTU-nun mətbə-
əsi», 2015, 312 s. 

 
Əlavə ədəbiyyat 

1. Əfəndiyev M.Ə. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi. Bakı: «Bakı Uni-
versiteti» nəşriyyatı, 2006, 625 s. 

2. Əfəndiyeva X.B., Məmmədli N.Y. Politologiyadan 100 sxem. 
Bakı: Azərnəşr, 2002, 216 s. 

3. Eyyubov İ.Ə. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi. Bakı: «AzTU-nun 
mətbəəsi», 2011, 352 s. 
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MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd «Mədəniyyətşünaslıq» fənninin 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan 
tələbələrə tədrisində məqsəd onlarda şəxsiyyətin sosial mədəni 
mühitdə yerini və rolunu, insanların mənəvi aləmini, həyat tərzi-
ni, mentalitetini, əxlaqi keyfiyyətlərini dəyərləndirə bilmək və 
müəyyənləşdirmək qabiliyyəti, dünyagörüşü formalaşdırmaqdır. 
Kursun tədrisi tələbələrin dünyagörüşünün, intellektual səviyyə-
sinin, mədəni təkmilləşməsinin inkişafına imkan yaradır. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri. «Mədəniyyətşünaslıq» 
fənni «Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Təd-
ris planı»nda «Seçmə humanitar fənlər» qrupuna (HF-B06) daxil-
dir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, seminar məşğələləri, sər-
bəst işlər, kollokviumlar. 
 

FƏNNİN MƏZMUNU 
 

1. Mədəniyyətşünaslığın predmeti və onun humanitar 
elmlər sistemində yeri. Mədəniyyətşünaslığın predmeti, vəzifəsi. 
Mədəniyyət anlayışının mahiyyəti, onun insanın və cəmiyyətin 
həyatında rolu. Mədəniyyətin əsas funksiyaları. Mədəni irsin 
qorunub saxlanması və istifadə edilməsinin zəruriliyi.  

Mədəniyyətin strukturu – maddi və mənəvi mədəniyyət. Mə-
dəniyyətin formaları – elitar və kütləvi mədəniyyət. Mədəniyyət 
və təbiət. Mədəniyyət və cəmiyyət. Nəzəri və tətbiqi mədəniyyət. 
Mədəniyyət və sivilizasiya. 

2. Mədəniyyətşünaslıqda məktəb və nəzəriyyələr. Mədə-
niyyət tarixinin tədqiqində Taylor və Morqanın təkamülçülük 
nəzəriyyəsi. Mədəni-antropoloji məktəb. Qapalı sivilizasiyalar tə-
limi. O.Şpenqlerin mədəni-tarixi tipləri, N.Danilevskinin «yüksək 
mədəniyyətlər» təlimi, A.Toynbinin lokal sivilizasiyalar təlimi. 
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Funksionalizm və strukturalizm. Mədəniyyət tarixinin öyrə-
nilməsində irqçilik və etnomərkəzçilik. Mədəniyyətə sosioloji və 
psixoloji yanaşma. 

3. Qədim Şərq mədəniyyəti. İkiçayarası mədəniyyət. Qə-
dim şumerlərin sosial həyatı. Yazının və mixi yazılı ilk kitabxa-
naların meydana gəlməsi.  

Qədim Misir sivilizasiyası. Memarlıq abidələrinin, incəsənə-
tin yaranması. Mifologiya və din. 

Qədim Hindistanda maddi və mənəvi mədəniyyət nümunə-
ləri. Veda ədəbiyyatı. Buddizm. 

Qədim Çin mədəniyyəti və onun inkişaf mərhələləri. Fəlsəfi 
məktəblər.  

4. Antik yunan və Roma mədəniyyəti. Yunan mədəniyyə-
tinin əsas inkişaf mərhələləri. Yunan mədəniyyətinin klassik mər-
hələsi. Memarlıq, heykəltəraşlıq və teatr antik incəsənətin aparıcı 
sahələri kimi. Fəlsəfə və ədəbiyyat. Qədim yunan mədəniyyətinin 
tarixi əhəmiyyəti. Ellin mədəniyyəti. 

Antik Roma mədəniyyəti. Memarlıq abidələrinin, incəsənət 
və fəlsəfənin inkişafı. Roma hüququ, natiqlik sənəti qədim Roma 
mədəniyyətinin mənəvi dəyərlər sistemində. 

5. Qərbi Avropa mədəniyyəti. Orta əsrlər Qərbi Avropa 
mədəniyyətinin inkişaf mərhələləri. Qərbin mənəvi mədəniyyəti-
nin inkişafında xristianlığın rolu. Kilsə mədəniyyəti.  

Avropada İntibah mədəniyyəti. Humanizm ənənələrinin inki-
şafı. Memarlıq və incəsənət. Reformasiya hərəkatı. 

Təbiət elmlərinin, mədəniyyətin və sosial nəzəriyyələrin in-
kişaf etdirilməsi.  

Yeni dövr mədəniyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Barokko 
və rokoko. Fransız və ingilis maarifçiliyi.  

XX əsr Avropa mədəniyyəti. Modernizm və postmodernizm. 
6. İslam mədəniyyəti. İslam dininin meydana gəlməsi və 

müsəlman etiqadının formalaşması. İslam mədəniyyətinin əsas 
mənbələrini özündə yaşadan Qurani-Kərim. Əxlaq və incəsənət. 
Elmi nailiyyətlər. Şəriət və dünyəvi elmlər. Təhsil. 

Kəlam elmi. Ərəbdilli fəlsəfənin formalaşması. Təsəvvür. Ərəb-
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müsəlman mədəniyyətinin orta əsrlər Qərb mədəniyyətinə təsiri.  
7. Azərbaycan mədəniyyəti. Qədim Azərbaycan mədəniy-

yəti. Azərbaycan ərazilərində qədim sivilizasiyalar. Dini-mifoloji 
görüşlərin şifahi xalq yaradıcılığına təsiri. 

Orta əsrlərdə Azərbaycanda islam dininin yayılması. Azər-
baycan mədəniyyətinin «qızıl dövrü». Fəlsəfənin, elmin və ədə-
biyyatın inkişafı. Musiqi, memarlıq və xəttatlıq.  

XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Maarifçilik hərə-
katı. Teatr sənətinin inkişafı. Şərqdə ilk opera. Memarlıq və hey-
kəltəraşlıq. 

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mədəni 
intibah. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın mədəniyyət 
siyasəti. 

8. Mədəniyyət və müasir dövrün qlobal problemləri. Qlo-
ballaşma və milli-mədəni müxtəliflik. Azərbaycan mədəniyyə-
tinin qloballaşmada iştirakı. Mədəniyyətlərarası dialoq. Azərbay-
canın mədəniyyət sferasında beynəlxalq əlaqələri. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. Şükürov A. Kulturologiya. Bakı: Elm, 1998, 286 s. 
2. Şükürov A. Kulturologiya. Bakı: Adiloğlu, 2003, 274 s. 
3. Məmmədov Ə.Ə. Tətbiqi kulturologiya. Bakı: «Mars Print NPF», 

2004, 412 s. 
4. Məmmədov F. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya. Bakı: «Ol» 

MMC, 2016, 260 s. 
5. Məmmədov F. Kulturologiya. Bakı: Çıraq, 2008. 400 s. 
6. Hüseynov İ., Əfəndiyev T. Kulturologiya tarixi. Bakı: «Mars-

Print», 2012, 876 s. 
7. Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. Qədim dünya mədəniyyəti. Bakı, 

«Mars-print», 2009, 428 s. 
8. Manafova M., Əfəndiyeva N., Şahhüseynova S. Mədəniyyət tarixi 

və nəzəriyyəsi. Bakı: Sabah, 2010, 876 s. 
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402 s. 
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11. Yusifov Y. Qədim Şərq tarixi. Bakı: Çıraq, 2005. 536 s. 
12. Кравченко А.И. Культурология. М.: Академический Проект, 

«Трикста», 2003, 496c. 
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SOSİOLOGİYA 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Sosiologiya» fənninin «Fizika 
– 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbə-
lərə tədrisində məqsəd onları sosial hadisə və proseslər barədə 
biliklərə, eləcə də bütövlükdə sosial sistem olan cəmiyyət kon-
tekstində onları təhlil etmək, tarixi inkişafın ümumi mənzərəsi ilə 
əlaqələndirmək və ümumi sosioloji nəzəriyyənin məzmun və 
forma rəngarəngliyini dərk etmək üçün biliklərə yiyələndirmək-
dir. 

Fənnin «Тədris planı»ndakı yeri «Sosiologiya» fənni «Fi-
zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris planı» 
nın «Seçmə humanitar fənlər» qrupuna (HF-B06) daxildir. 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Sosiologiya – cəmiyyət haqqında elmdir. Sosiologiya 

elminin meydana gəlməsi və inkişafı mərhələləri. Sosiologiyanın 
predmeti və tədqiqat obyekti. Sosiologiyanın funksiya, metod, qa-
nun və kateqoriyaları. Sosial-siyasi və humanitar elmlər sistemin-
də sosiologiya elminin yeri və rolu. Müasir sosioloji paradiq-
malar. 

2. Cəmiyyət bütöv bir sosial sistemdir. Cəmiyyət və təbiət. 
Cəmiyyətin əsas xüsusiyyətləri. 

Sistem anlayışı. Cəmiyyətə sistemli yanaşma. Sosial sistem-
lər və onların təsnifatı. Sosial sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi. Cə-
miyyətin tipologiyası və təkamülü. 

3. Şəxsiyyətin sosiologiyası. Şəxsiyyət anlayışı. Cəmiyyət 
və şəxsiyyətin qarşılıqlı münasibətləri. Şəxsiyyətin sosiallaşması 
prosesi. Şəxsiyyətin sosial fəaliyyət və davranış mexanizmləri. 
Şəxsiyyət haqqında sosioloji konsepsiyalar. Şəxsiyyətin deviant 
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davranışı. 
4. Mədəniyyətin sosiologiyası. Mədəniyyət anlayışı. Mədə-

niyyətin funksiyaları. Sivilizasiya ilə mədəniyyətin qarşılıqlı 
münasibəti. Mədəni fəaliyyət və onun struktur ünsürləri. Kütləvi 
mədəniyyət yeni dövrün fenomeni kimi. Multikulturalizm siyasət 
və həyat tərzidir.  

5. Cəmiyyətin sosial strukturu. Sosial struktur anlayışı və 
onun əsas ünsürləri. Bərabərsizlik haqqında nəzəriyyələr. Sosial 
strukturda siniflər. Sosial stratifikasiya və stratifikasiya sistem-
ləri. Sosial mobillik və onun növləri. 

6. Sosial proseslər və idarəetmənin sosiologiyası. Sosial 
proseslər – mahiyyəti və formaları. Sosial idarəetmə – metod və 
funksiyaları. Sosial sistemlərin idarə olunması. 

7. Sosial təsisatlar. Sosial təsisatın mahiyyəti və funksiya-
ları. Ailə təsisatı və onun funksiyaları. Təhsil sosial-mədəni təsi-
sat kimi. Din spesifik sosial təsisatdır. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

 Əsas ədəbiyyat 
1. Əfəndiyev M.Ə. Sosiologiya. Bakı: «Bakı Universiteti» nәşriyyatı, 
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 Əlavə ədəbiyyat 
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GENDERƏ GİRİŞ 
 

İzahat vərəqi 
 

Fənnin tədrisində məqsəd. «Genderə giriş» fənninin «Fi-
zika – 050503» ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələ-
bələrə tədrisində məqsəd gender və gender təhlili sahəsində on-
ların bilik, bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılmasından, qatı-
laşmış gender stereotiplərindən azad olunmasından, gender ya-
naşmasının nəzəriyyəsi, praktikası və tarixi, eləcə də müxtəlif sa-
hələrdə gender situasiyasını təhlil etmək bacarıqlarının (kompe-
tensiyaların) inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. 

Fənnin «Tədris planı»ndakı yeri. «Genderə giriş» fənni 
«Fizika – 050503» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığının «Tədris 
planı»nda «Secmə humanitar fənlər» qrupuna (HM- B06) daxildir 

Fənnin tədrisi üsulları. Mühazirə, məşğələ, sərbəst işlər, 
kollokviumlar. 

 
FƏNNİN MƏZMUNU 

 
1. Gender – demokratik cəmiyyətin inkişaf mərhələsi ki-

mi. Fənnin predmeti. Gender anlayışının mahiyyəti. Cins və gen-
der anlayışları. Cinsi fərqləndirmənin sosial aspektləri. Genderin 
mənşəyi və tarixi. Genderin psixoloji əsasları. Şəxsiyyət gender 
münasibətlərinin bazası kimi. Gender identikliyinin formalaşması 
xüsusiyyətləri. Maskulinlik və feminlik. Gender «asimmetriya»sı 
və «gender balansı». Gender təhsili.  

2. Gender yanaşması və Feminizm. Gender yanaşmasının 
və feminizmin fəlsəfi əsasları. Feminizmin birinci, ikinci, üçüncü 
dalğaları. Sufrajizm – seçki hüququ. Multikultural feminizm və 
onun əsas vəzifələri. Müasir feminist hərəkatının əsas istiqamət-
ləri. Feminist hərəkatında liberal və radikal istiqamətlər. Femi-
nizm və gender – inkişaf mərhələləri. Gender yanaşmasının əsas 
ideyaları. Gender planlaması. Gender sosiallaşması. Gender sosi-
allaşması institutları. 
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3. Genderin hüquqi aspektləri. Beynəlxalq təşkilatıarın 
fəaliyyəti. İnsan hüquqlarının üç nəsli. «Qadın İnkişafda « və 
«Gender İnkişafda». yanaşmalarının müqayisəli təhlili. Gender 
bərabərliyini təşviq etmək istiqamətində Beynəlxalq təşkilatların 
fəaliyyəti. Beynəlxalq hüquqi sənədlərdə gender bərabərliyi 
ideyalarının inkişafı. Qadınların problemlərinə dair Beynəlxalq 
konfranslar və gender yanaşması. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 
aradan qaldırılması üzrə Konvensiya. Pekin Konfransı və Pekin 
Fəaliyyət Platforması. Gender və Minilliyin Məqsədləri 

4. Gender tədqiqatlarının metodologiyası və metodları. 
Gender statistikası. Gender statistikası üzrə beynəlxalq institutlar. 
Azərbaycanda gender statistikasının inkişafı. Gender təhlili. Gen-
der təhlili üsulları. Harvard təhlil üsulu. İnsana ünvanlanmış plan-
laşdırma, gender təhlili matrisi, Mozer cədvəli, Longve ehtiyac-
ların iyerarxiyası, Yoxlama siyahıları. 

5. Zorakılıq. Zorakılıq, onun növləri və formaları. Məişət 
zorakılığı. Ailə sosial institut kimi. Nikah və ailə münasibət-
lərində gender stereotipləri. Ailədə qadına qarşı ayrı-seçkilik. 
Erkən nikahlar. Qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınmasına 
dair Beynəlxalq sənədlər. Zorakılıq və silahlı münaqişə. Silahlı 
münaqişələr dövrlərində gender məsələləri. Beynəlxalq arenada 
zorakılığa qarşı Azərbaycan təşəbbüsləri. 

6. Genderin iqtisadi problemləri. Yoxsulluq – gender 
problemlərinin dərinləşməsinin amili kimi. Yoxsulluğun «Qadın 
sifəti». Mülkiyyətin bölüşdürülməsində gender asimmetriyası. 
Sahibkarlıq. 

7. Gender və əmək fəaliyyəti Məhsuldar və qeyri-məhsul-
dar əmək. Gender ayrıseçkiliyi və məşğulluq sahəsində gender 
fərqləri. Cins əlaməti əsasında əmək bölgüsü. «Bərabər işə bəra-
bər ödəniş» prinsipinin həyata keçirilməsinin əsas maneələri. 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) sənədləri. İnhisara əsaslanan 
əmək bazarının strukturunda gender problemləri. İşsizlik və 
gender. 

8. Gender və mədəniyyət. Gender stereotipləri – formalaş-
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ması mexanizmi. Müxtəlif mədəniyyətlərdə kişi və qadın dav-
ranışı stereotipləri. Kişilik və qadınlığın dəyər parametrləri. 

Folklor və ədəbiyyatda gender. Gender İncəsənətdə. Din və 
Gender. «Dul qadınlar Layihəsi». Media və Gender. Kütləvi in-
formasiya vasitələrdə gender qeyri-mütənasibliyi. Mətbuatın kon-
tent-analizi. Gender stereotiplərinin formalaşmasında medianın 
əhəmiyyəti. Seçkilər dövründə medianın rolu. Kütləvi informa-
siya vasitələrdən dil və mədəniyyətdə androcentrismin möhkəm-
ləndirilməsi üsulu kimi istifadə edilməsi. Kütləvi informasiya 
vasitələrdə qadın surəti. 

9. Təhsil sahəsində gender məsələləri. Təhsil sahəsində 
gender göstəriciləri. Təhsil ilə bağlı gender norma və stereotip-
ləri. Gender piramidası. Təhsilin bərabər müyəssərliyinin təmin 
edilməsi. Dərsliklər gender stereotiplərinin formalaşdırılması 
mexanizmi kimi.  

10. Səhiyyədə gender məsələləri və reproduktiv sağlam-
lıq. Gender paylanmasının statistik normaları və xəstəliklər. Ki-
şilər və qadınlar üçün gözlənilən ömür uzunluğu. Gender və 
reproduktiv hüquqların qorunması. 

11. Qərar qəbul etmə sahəsində gender məsələləri. Müx-
təlif ölkələrdə və müxtəlif zamanlarda gender nisbətlərinin dina-
mikası. Qadınlar idarəetmə orqanlarında. Hakimiyyət münasibət-
lərinin gender aspektləri. Qadınların siyasətdə: gender piramidası. 

12. Gender Azərbaycan Respublikasında. Tarixi perspek-
tivdə gender münasibətləri. Gender bərabərliyi üzrə milli mexa-
nizmin formalaşması. Gender bərabərliyi üzrə milli qanunveri-
cilik. «Gender İnkişafda» Layihəsi və beynəlxalq təşkilatlar Azər-
baycanda. Azərbaycan qanunvericiliyinin gender təhlili. Azərbay-
can Respublikası rəhbərliyinin siyasi iradəsi və Azərbaycan 
cəmiyyətində gender-balanslı münasibətlərinin formalaşmasında 
Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın 
rolu. 

13. Genderin tətbiqi aspektləri. «Gender meinstrimingi»m 
– gender ilə bağlı inteqrativ yanaşma konsepsiyası. Mütəxəssis 
hazırlığının peşə xüsusiyyətlərində gender problemləri. 
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