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“Dalğa dinamikası” şöbəsinin 2014-ün birinci yarım illik üçün  

 

 HESABATI   

 

Hesabat dövründə şöbədə “Elastiki və  qeyri-elastiki cisimlərdə dalğa 

problemlərinin tədqiqi” mövzusunda    elmi iş üzrə tədqiqatlar aparılır. Şöbənin 10 

əməkdaşı elmi işlə məşğul olmuşdur. 

 

İŞ A.: Sярбяст сятщли mайедя еластики бяркидилмиш силиндрин щярякяти щаггында 

мясялянин асимптотик щялли.  f.-r.e.d.prof. Ağalarov C.H.  

 Uzun dalğa nəzəriyyəsi əsasinda sərbəst səthli mayenin  hərəkəti təsirindən 

elastiki bərkidilmiş çubuğun hərəkəti öyrənilir. Mayenin hərəkəti harmonik dalğa 

şəklində verilir. Hərəkət tənlikləri operasion üsul ilə həll edilir. 

Çevrilmiş tənliklər kiçik zaman üçün asimptotik şəkildə axtarılır. 

 

İŞ B. Лайлы силиндрик мцщитлярдя гейри-стасионар дальаларын йайылмасы 

 f.-r.e.d., ap.e.i. Rəsulova N.B.  

Təqdim olunan işdə silindrik ( oxasimmetrik) oblastlarda (laylı silindrlər daxil) 

qeyri-stasionar dalğaların yayılması hadisəsi tədqiq edilir. Nəzərə alınır ki bu sahədə 

işlər cox məhduddur və analitik həll kimi yarımsonsuz silindrdə uyğun məsələnin 

yalnız zamanın çox böyük qiyməti üçün asimptotik həlli məlumdur. Odur ki, baxılan 

məsəslənin nəzəri aktuallığı danılmazdır. İşdə, formasından asılı olmayaraq, bu və ya 

digər zərbə qüvvəsinin təsirinə məruz qalmış yarimsonsuz oxasimmetrik silindrik fəza 

oblastlarında qeyri-stasionar dalğaların yayılması məsələsinin analitik həll metodu 

təklif edilmişdir. Bu həllərin ixtiyari zaman anı üçün ( ∞<t ) qurmaq mümkündür. 

Təklif edilən metodun tətbiqi olaraq, silindrdə ox boyu zərbə qüvvəsinin təsiri 

araşdırılmış və alınan həllər təcrübi işlərdə alınan nəticələrlə tam üst-üstə düşür. 

 



İŞ C: Örtüklərlə əhatə olunmuş sonsuz elastiki matrisdə nanokompozit 

materiallardan hazırlanmış liflərin dayanıqlılığı.  

f.-r.e.d. Zamanov A.D. 

 

 Hissə-hissə bircins cisim modeli əsasında üçölçülü xəttiləşdirilmiş elastiki 

dayanıqlıq nəzəriyyəsinin köməyi ilə kiçik böhranaqədərki deformasiyalarda sonsuz 

elastiki matrisdə iki ardıcıl örtüklə təcrid olunmuş lifin dayanıqlığı tədqiq edilmişdir. 

Bunların əsasında örtüklərlə əhatə olunmuş sonsuz elastiki matrisdə nanokompozit 

materiallardan hazırlanmış liflərin dayanıqlılığı məsələlərinə baxılır. Ümumi şəkildə 

məsələnin qoyuluşu təqdim olunmuş, məsələnin həlli xətti tənliklər sisteminə 

gətirilmişdir. 

  

İŞ D. Сярщяддиндя сыхылан майе олан лювщянин сярбяст рягсляринин тядгиги 
 
f.-r.e.n. Seyfullayev Ə.İ.  

 

 İşdə sıxılan maye ilə doldurulmuş düzbucaqlı paralelepipedin üzləri olan 

düzbucaqlı lövhələrin rəqslərinə baxılır. Sərhəd şərtlərindən və bağlama şərtlərindən 

istifadə edərək tezlik tənliyi qurulur və tərs üsulla sistemin sərbəst rəqslərinin tezlik 

spektrləri təyin edilir. Parametrlərin müxtəlif qiymətlərində hesabat aparılıb, sistemin 

fiziki, mexaniki və həndəsi parametrlərinin sərbəst rəqslərinin tezliyinə təsiri 

öyrənilmişdir. 

 

İŞ K. Çoxölçülü elastika dinamika məsələlərinin kompleks dəyişənlər funksiyası 

nəzəriyyəsi metodunun tətbiqi ilə həlli 

f.-r.e.n., b.e.i. Rəsulov M.B. 

  

Çoxölçülü elastikodinamika məsələlərinin həllində əsas çətinlik sərhəd şərti 

diferensial tənliklərinin naməlum funksiyalara parçalanması ilə əlaqədardır. Bu 

problemin həlli üçün istifadə olunan inteqral çevirmə metodu tərs çevirmənin çətinliyi 

ilə əlaqədardır.  



Təqdim olunan işdə həm ikiölçülü dalğa tənliyinin həlli, həm də özünün ikiqat 

Laplas-Furye inikası ilə üst-üstə düşən kompleks dəyişənli funksiyalardan istifadə 

olunur. Sübut olunur ki, bu funksiyalar özünü inikas kimi apardığından koordinat 

dəyişənlərə görə törəmələr zamana görə törəmələr ilə əvəz olunur. Bu da öz 

növbəsində sərhəd şərti tənliklərinin inteqrallanmasını asanlaşdırır.  

 

İŞ E. Араларында майе олан консентрик йерляшмиш  ики силиндрик юртцйцн сярбяст 

рягсляри 

 f.-r.e.n., a.e.i. Rüstəmova M.A. 
 

Baxılan işdə aраларында майе олан консентрик йерляшмиш  ики силиндрик 

юртцйцн сярбяст рягсляри tədqiq olunur. Belə sistemlərə istilikdəyişdirici sistemlərdə 

rast gəlinir. Nəzərə alınır ki, silindr maye ilə  doldurulmuşdur. Mayenin hərəkəti 

potensiallidir və hərəkət tənlikləri dalğa tənlikləri ilə yazılır. Maye silindrin 

divarlarından ayrılmadan hərəkət edir.  Məsələ harmonik şəkildə qoyulur və həlli 

transendent tənliklərin həllinə gətirilir. Silindrin sərbəst rəqslərinin tezliyi ilə sistemin 

sərbəst rəqslirinin tezlikləri arasında əlaqə tapılır və tezliklərin asılılıq qrafikləri 

qurulur. Qrafiklərdə silindrin tezliyinin sistemin müxtəlif modları üçün rəqslərinin 

tezliyindən asılılığı təqdim edilir. Qrafiklərdən görünür ki, silindrin sərtliyi artdıqca 

sistemin tezliyi artır. 
   
 

İş L: Майе иля долдурулмуш сярбяст сятщли силиндрин сярбяст рягсляри. 

 f.-r.e.n.,b.e.i. Məmmədova G.A.  

Baxılan işdə mайе иля долдурулмуш сярбяст сятщли силиндрин сярбяст рягсляри 

tədqiq olunur. Məsələ silindr və mühitin hərəkət tənliklərinin və mühit ilə silindr 

normal istiqamətdə sürətlərinin bərabərliyi şərtinin köməyi ilə həll edilir. Sistemin 

parametrlərinin müxtəlif qiymətlərində sərbəst rəqslərin tezliyi təyin edilir. Silindrin 

sərbəst rəqslərinin tezliyi ilə sistemin sərbəst rəqslirinin tezlikləri arasında əlaqə tapılır 

və tezliklərin asılılıq qrafikləri qurulub. Qrafiklərdə boş silindrin tezliyinin sistemin 

müxtəlif modları üçün rəqslərinin tezliyindən asılılığı təqdim edilir. 



İŞ N. Чохлайлы ортотроп материалларда   даьылма мясялясинин тядгиги. 
 

b.e.i. Əliyev İ.Y.  

İşdə ikilaylı ortotrop materialları dağılma məsələsi tədqiq olunur. 

Material kənar çata malikdir. Məsələnin həlli sinqulyar tənliklərə gətirilir. Çatın 

ucunda kənar intensivlik əmsalı tapılır. Məsələnin həndəsi və fiziki parametrlərinin 

gərginliyinin intensivlik əmsalına təsiri öyrənilir. 

 

İş K: Харижи тясирлярдян йаранан зядялянмяляри нязяря алмагла бяркидилмиш силиндрик 

юртцйцн параметрик рягсляри. 

f.-r.e.n.,b.e.i.  Seyfullayev F.Ə. 

 İşdə variyasiya prinsipinin köməyi ilə boyuna bərkidilmiş, özülü elastiki 

mühitlə doldurulmuş silindrik örtüyün parametrik rəqslərinə aid məsələyə baxılır.  

Xarici mühitin təsiri Pasternakın dinamik modelinin köməyi ilə nəzərə alınır. Örtüyün 

zədələnməsi üçün irsi elastiki zədələnmə nəzəriyyəsindən istifadə edilir. Qurulan 

funksiyanalın stasionarlıq şərtindən tezlik tənliyi alınır və xarakterik əyrilər qurulur.  

 

İş. N: Məftilli dartan alətdə çatın inkişafında plastik deformasiyanın alınması. 

Vəliyev F.E. 

Müstəvi elastiklik nəzəriyyəsinin metodları əsasında, təsadüfü funksiyalar 

nəzəriyyəsi aparatından istifadə etməklə daxili konturu texnoloji və struktur xarakterli 

kiçik qeyri-mükəmməlliyə malik quraşdırılmış halqa üçün dağılma mexanikasının 

geniş sinif məsələlərinin həllinin effektiv metodikası inkişaf etdirilir. Hazırlanmış 

metodika müxtəlif çəkmə rejimlərində preslənmiş hissənin gərilməsinin müxtəlif 

paylanma hallarını, kələ-kötürlüyü və çat tipli qüsurların yerləşməsini analiz etməyə 

imkan verir. 

Hissə-hissə bircins gərilmə ilə yığılmış, kənarlarında kiçik çatı olan halqa üçün 

bir sıra elastikplastik məsələ həll edilir. 



k∂ – modeli çərçivəsində plastik zonanın ölçüləri üçün və tətbiq olunan 

yüklənmədən,quraşdırılmış halqanın həndəsi və fiziki parametrlərindən asılı olaraq 

plastik zonanın ucunda çatın açılması üçün asılılıqlar əldə olunub. 

 

 Hesabat dövründə İnstitutun ümumi seminarında şöbənin əməkdaşları  

tərəfindən 2 elmi məruzə edilib. Şöbənin əməkdaşları tərəfindən hesabat dövründə 10 

elmi məqalə çapa verilmişdir. Onlardan 8 məqalə çap edilmişdir.  

Şöbənin əməkdaşı Rəsulova N.B., Rəsulov M.B Azərbaycanın görkəmli alimi, 

AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Yusif Əmən oğlu 

Əmənzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Mekanikanın 

klassik və müasir problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransında məruzə ilə çıxış 

etmişdirlər. 

 Şöbənin əməkdaşı Seyfullayev Ə.İ., Dissertasiya Şurası nəzdindəki tematik 

seminarda fəaliyyət göstərir.  Həmçinin “Neftçıxarmada və daşınmada istifadə olunan 

konstruksiya elementlərinin möhkəmlik xarakteristikalarının optimalvariantının 

seçilməsi” layihəsi üzrə Azərbaycan Dövlət Neft şikətinin (SOCAR) qrant 

müsabiqəsinin iştirakçısıdır. 

 Şöbənin əməkdaşları Rüstəmova M.A., Məmmədova G.A. Riyaziyyat və 

Mexanika  İnstitutunun  55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda məruzə ilə 

çıxış etmişdirlər. 

 Şöbənin əməkdaşları Rüstəmova M.A., Məmmədova G.A., Seyfullayev F.Ə. 

elmi pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldurlar. 

 Şöbənin əməkdaşı Zamanov A.D.  2-6 iyun 2014-cü il tarixlərdə Latviyada 

(Riqa) keçirilmiş  Mechanics of Composite Materials XVİİİ Beynəlxalq elmi 

konfransın Təşkilat Komitəsinin  üzvü  olmuş, Strukturlar (Structures) bölməsinə 

rəhbərlik etmiş və konfransda 2 məruzəı ilə çıxış etmişəm. Məruzələrin tezisləri adı 

çəkilən konfransın materiallarında dərc olunmuşdur.  

Şöbənin müdiri Ağalarov C.A. “Mərkəzdənqaçma tənzimləyicisi” işi üzrə 

patent almışdır. 



Həmçinin Latviyada (Riqa) rus dilində, ABŞ-da (Nyu-York) ingilis dilində 

nəşr olunan, impakt faktor göstəricili “Mechanics of Composite Materials” beynəlxalq 

elmi jurnalının Redaksiya Heyətinin üzvü, «Mexanika-maşınşünaslıq» beynəlxalq 

elmi jurnalının baş redaktorunun müavini, «Nəzəri və tətbiqi mexanika» beynəlxalq 

elmi jurnalının baş redaktorunun müavini, “Təhsildə İKT”, “Azərbaycan məktəbi” 

elmi jurnallarının Redaksiya Heyətinin üzvü olaraq fəaliyyət göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasının Riyaziyyat və Mexanika üzrə ekspert şurasının üzvü olaraq fəaliyyət 

göstərmişdir. Hazırda 2 doktoranta elmi rəhbərlik edir.  

Şöbənin doktorantı Fərid Vəliyev «Обратные задачи теории упругости для 

концентрчески сопрягаемых цилиндрических тел» mövzusunda dissertasiya işini 

tamamlamış və müzakirəyə çıxarmışdır. 

  Şöbənin əməkdaşları institutun seminarlarında aktiv iştirak ediblər. İşə 

davamiyyət qənaətbəxşdir. 

 

      Dalğa dinamikası 

       şöbəsinin rəhbəri:                                       f.-r.e.d., prof.Ağalarov C.H. 
 

 

 


