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Kitabdan ali məktəblərin nanotexnologiya sahəsi üzrə 

ixtisaslaşan bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbə-
lər, doktorantlar və nanotexnologiya sahəsində çalışan elmi 
işçilər istifadə edə bilər. Kitabda nanosistemlərin 

modelləşdirilməsi metodları, kompüter proqramları, modelləri, 
kompüterdə hesablanması, tədqiqi və alınmış nəticələr şərh 

olunmuşdur. 
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ÖN SÖZ 

 

  Məlumdur ki, nanotexnologiya 0,1-100nm ölçülu 
hissəciklərdə və quruluşlarda baş verən fiziki, kimyəvi və 

bioloji hadisələrin yaratdığı təsirləri öyrənir. Bu elmi-texniki 
istiqamətin əsasını yeni nanoquruluşlu materialların alınması, 

tədqiqi və tətbiqi təşkil edir. Belə kiçikölçülü tədqiqat aləmi 
riyaziyyat və kompüter texnologiyası üçün maraqlı tətbiqi 
sahədir. Bu istiqamətdə tədqiqatlar nanometr, yəni metrin 

milyardda biri səviyyəsində aparılır və alimlər üçün  yeni 
problemlər qarşıya qoyur.  

  Məlumdur ki, tədqiq olunan obyektlərin ölçüləri 
kiçildikcə onların fiziki və kimyəvi xassələri kəskin dəyişir. 
Fiziki və kimyəvi xassələrin nanoölçülü sistemlərdə kəskin 

olaraq dəyişməsi bu cür materialların texnikanın müxtəlif 
sahələrində tətbiqinə imkan yaradır. Unikal xassələrə malik 

nanoquruluşların formalaşması yeni metodların və vasitələrin 
istifadəsi tələblərini qarşıya qoyur. Alınacaq yeni nanoölçülü 
quruluşun dayanıqlı olmasını, fiziki və kimyəvi xassələrini 

əvvəlcədən müəyyən etmək üçün ilk növbədə obyektin riyazi - 
vizual modelinin qurulması, hazırkı mövcud metodların tətbiqi, 
inkişaf etdirilməsi və kompüter hesablamalarının aparılmasını 

və yeni kompüter proqramlarının hazırlanmasını  zəruri edir.  
Hal hazırda nanotexnologiyada riyazi modelləşdirmənin 

vizual, hesablama və mühəndis kompüter modelləşdirməsi 
istifadə olunur. Bu dərslik təhsilin bakalavr və magistr 
pilləsində təhsil alan tələbələr tərəfindən nanoölçülü 

quruluşların öyrənilməsi, nanoölçülü sistemlər haqqında ilkin 
təsəvvürün formalaşmasına və nanomaterialların tədqiqi 

istiqamətində ilkin nəzəri təsəvvürlərin  yaranmasına kömək 
edən əvəzsiz vasitədir. Dərsliyin hazırlanmasında tələbələrə 
oxuduğum mühazirə, apardığım məşğələ dərslər, çoxillik elmi-

tədqiqat işlərimin bəzi nəticələrindən istifadə olunmuşdur. 
“Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter 

hesablanması” kitabı ana dilində yazılmış ilk kitab olduğu üçün 



qüsurların olacağına şübhə etmirəm. Buna görə də irad və 
təkliflərini göndərənlərə öz minnətdarlığımı əvvəlcədən 

bildirirəm. Mənə mənəvi kömək etmiş iş yoldaşlarıma təşəkkür 
edir, yüksək səviyyədə yaradılmış iş şəratinə görə fizika 
fakültəsi və BDU - nun rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı 

bildirirəm. 
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