2013-ci il üçün Fizika Problemləri ETİ-nin Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsinin elmi-tədqiqat işlərinin
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2mərhələ. Al-TiW-Pd2Si/n-Si diod- tədqiqi.
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1. Rubrikator üzrə ikisəviyyəli kod verilir
2. Maliyyələçdirmə mənbələrinə göstərilən uyğun kod qoyulur (13-dövlət büdcə vəsaitləri; 31-büdcədənkənar fond; 22-sifarişçinin

vəsaitləri; 04-öz vəsaitləri; 05-xarici müqaviləyə əsasən) (bir mövzu üçün bir neçə maliyyə mənbəyi göstərilə bilər)
3. İşin xarakteri göstərilən uyğun kod qoyulur (01-fundamental, 02-tətbiqi, 03-innovasiya)
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