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МЦЯЛЛИФЛЯРДЯН 

ЮН СЮЗ 

 Молекулйар динамика цсулу «прогнозлашдыран» 

компцтер цсулларындан биридир. Бу цсулла бир чох щиссяъикляр 

систеинин щярякяти моделляшдирилир вя онларын кейфиййят хассяляри 

нязярдян кечирилир. Ня вахт ки, чох щиссяъикли систеин щалыны 

мцяййян етмяк чятинлик т.рядир, о вахт молекулйар динамика 

цсулундан истифадя етмяк мягсядяуйьун сайылыр. Молекулйар 

динамика цсулундан биоложи макромолекулларын, майелярин, 

газларын вя диэяр молекулйар системлярин гурулушларынын 

нязяри щесабланмасында уьурла истифадя едилир. 

 Биомцщяндислийин, молекулйар технолоэийаларын сцрятли 

инкишафы биомолекулйар гурулушларын, функсионал 

наногурулушларын вя бир чох дярманларын пройектлящмяиндя 

молекулйар динамика цсуллар топлусундан истифадя едилмясини 

юн плана чякди – ону даща да актуал етди. Щал-щазырда бу 

цсул интенсив сурятдя инкишаф едяряк матераллар вя полимерляр 

физикасы, минералоэийа вя астрофизика кими елм сащяляриндя дя 

юз тядбигини тапмышдыр. 

 Сон илляр Бакы Дювлят Университетинин физика 

факцлтясинин бир чох тялябя вя диссертантлары молекулйар 

моделляшмяни мянимсяйирляр. Бу дярс вясаити садя пептид вя 

зцлал молекуллары мисалында бу цсулу юйрятмяк мягсяди иля 

йазылмышдыр. Вясаитин биринъи щиссясиндя молекулйар динамика 

цсулларынын ясасыны тяшкил едян физики тясяввцрляр шярщ едилир, 

лазыми мялумат вя дцстурлар верилир. Икинъи – практики щиссядя 

ися Huper.chem програмлар топлусу иля ишлямя методикасы 

юйрянилмякля йанашы, щесабламалардан алынан нятиъялярин 

изащы верилир.  
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