
Nüvə qamma-rezonansı spektroskopiyası  

Elmi tədqiqat laboratoriyası 

 

Nüvə qamma-rezonansı spektroskopiyası müasir təbiətşünaslığın ən dəqiq 

tədqiqat metodlarından biridir. Bu metod maddənin atom-molekul səviyyəsində 

quruluşunun öyrənilməsi kimi fundamental problemlərin həllində əvəzsiz bir 

üsuldur. AzMİU-nun Fizika kafedrasının metal fizikası sahəsində apardığı elmi 

tədqiqat işlərində onun malik olduğu geniş imkanları nəzərə alaraq bu metod 

Respublikamızda öz tətbiqini bu mərkəzdə tapmışdır. 

AzMİU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən NQRS ETL Azərbaycan Xalq Təhsil 

Nazirliyinin 01.02.1989-cu il tarixli 76 saylı əmrinə əsasən yaradılmışdır. 

Laboratoriyanın ilk elmi rəhbəri t.e.d., prof. A.O.Mehrabov olmuşdur. 1990-cı 

ildən f.-r.e.d., prof . Q.H.Binnətli (vəfatına qədər) laboratoriyaya rəhbərlik 

etmişdir. 2004-cü ildən elmi rəhbər f.-r.e.n., dos. İ.İ.Əlizadədir. 

Qamma şüaların rezonans udulması və şüalanması hadisəsinə əsaslanan nüvə 

qamma-rezonansı spektroskopiyası onu kəşf etdiyinə görə Nobel mükafatı almış 

alman alimi Rudolf Mössbauerin şərəfinə Mössbauer spektroskopiyası da adlanır. 

1982-ci ildə R.Mössbauer SSRİ-də bu metodun tətbiq olunduğu mərkəzlərdə 

alınmış elmi axtarışlarla maraqlanan zaman o, bu sahədə SSRİ-də tanınmış 

mütəxəssis akademik Yu. Kaqanla birlikdə Bakıda olmuş, Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasında Qəhrəman müəllimin bu alimlə görüşü olmuş və bu münasibətlə 

Fizika İnstitutunun ayrıca bülletenində Qəhrəman müəllimin aldığı elmi nəticələr 

çap olunmuşdur. 

Fizika kafedrasında yaradılmış laboratoriya  Azərbaycanda yeganə mərkəz 

olmuşdur ki, burada ənənəvi nümunədən keçən qamma şüaların Mössbauer 

spektroskopiyası ilə yanaşı nümunədən qayıdan şüaların Mössbauer 

spektroskopiyası və bu üsulun üçüncü modifikasiyası olan və nazik səth 

təbəqələrində atomların paylanma qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək üçün 

əvəzsiz metod olan Konversion Elektronların Mössbauer Spektroskopiyası 

(KEMS) da mövcuddur. Laboratoriyada yüksək temperaturlarda və aşağı azot 

temperaturunda ölçmələr aparmaq üçün qurğular yığılmışdır.  



 

Laboratoriyada invar anomaliyaların eksperimental araşdırılması, dəmir 

tərkibli ərintilərin incə atom quruluşunun və əvəzetmə atomlarının bu quruluşa 

təsiri, daxilolma atomlarının incə atom quruluşuna və faza çevrilmələrinə təsiri, 

Fe-Al sistemində atomların nizamlanmasının tədqiqi, qövslü elektrik sobalarında 

polad əritmənin müxtəlif mərhələlərində posada dəmir oksidlərinin miqdarının 

tədqiqi, dəmir əsaslı həcmli amorf materialların tədqiqi sahəsində elmi işlər 

aparılmışdır. 

Laboratoriyada iki nəfər əməkdaş dissertant kimi elmi tədqiqt işlərini yerinə 

yetirmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışlar (Şükürov 

Teyyub Aqil oğlu və Orucov Vidadi Ömər oğlu). Laboratoriyada aparılan elmi 

işlərdə iştirak edən tələbələr uyğun mövzularda Universitetdə keçirilən tələbə elmi 

konfranslarında çıxış edirlər. “Materiallar fizikası” ixtisasında oxuyan bakalavr və 

magistrlər uyğun kurslarda laboratoriya işlərini və buraxılış işlərini yerinə 

yetirmişlər. Laboratoriyada alınan nəticələr ümumi fizika kursunun bir çox 

bölmələrində, “Metallar fizikası”, “Səthin radiasiya və yüksək enerjili şüalarla 

emalı”, “rezonans tədqiqat metodları”, “Metalları dağıtmadan müayinə üsulları” və 

s.fənlərin tədrisində istifadə edilir. Laboratoriyada görülən tədqiqat işləri əsasında 

 
Soldan: 

1-Professor Q.H.Binnətli, 2- Nobel mükafatı laureatı, professor 

R.L.Mössbauer, 3- Azərbaycan EA Prezidenti, akademik H.B. Abdullayev, 

4- SSRİ EA akademiki Yu.A.Kaqan 



dərs vəsaiti yazılmışdır ki, bundan da ixtisas qruplarında oxuyan tələbələr və elmi 

işçilər istifadə edirlər. 

N İllər Mövzu 

1 1989 NQR spektroskopiyasının mövcud metodikalarının 

təkmilləşdirilməsi və yeni metodikalarının tətbiqi, Mössbauer  

spektrlərinin emalının yeni proqram təminatının yaradılması 

2 1990 Yüksəldilmiş istismar xarakteristikalı dəmir və nikel əsaslı 

yeni metallik ərintilərin alınması və nüvə qamma rezonans 

üsulu ilə tədqiqi 

3 1991 Dəmir və mis əsaslı ərintilərdə atomların paylanmasına 

konsentratlaşmış enerji selinin təsirinin NQR üsulu ilə tədqiqi 

4 1992 Radiasiya termik təsirin dəmir-manqan ərintilərində atomların 

paylanmasına və faza çevrilmələrinə təsirinin NQR üsulu ilə 

tədqiqi 

5 1993 Dilatometriya və nüvə qamma-rezonansı üsulu ilə dəmir-nikel 

ərintilərində invar anomaliyaların təbiətinin tədqiqi 

6 1994 Dəmir-nikel əsaslı invar ərintilərin fiziki-mexaniki xassələrinə 

vanadium atomlarının təsiri 

7 1995 Aşqar karbon atomları olan Fe-Ni-Co ərintiərində müxtəlif 

təsirlər nəticəsində atom-struktur çevrilmələri 

8 1996-2000 Dəmir-nikel ərintilərinin atom quruluşuna və faza 

çevrilmələrinə müxtəlif təsirlərin öyrənilməsi 

9 2001-2005 Fe-Al sistemində atomların nizamlanmasının nüvə qamma-

rezonansı üsulu ilə tədqiqi 

10 2006-2010 Qövslü elektrik sobalarında poladəritmənin müxtəlif 

mərhələlərində posada dəmir oksidlərinin miqdarının NQR 

üsulu ilə tədqiqi 

11 2011-2013 Dəmir əsaslı həcmli amorf materialların tədqiqi 

 



2014-cü ildən ETL-də “Nikel əsaslı metallik amorf materialların nəzəri və 

təcrübi metodlarla tədqiqi” mövzusunda elmi iş aparılır. 


