
AMEA       Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

“Tətbiqi  Riyaziyyat” şöbəsinin 2018-ci ilin 1-ci yarım illik 

HESABATI 

Elmi  fəaliyyəti  haqqında  

 

“Tətbiqi  Riyaziyyat” şöbəsində 6 işçisi var:  2 prof., f.-r.e.d., 1 - t.e.n., b.e.i. 

və 2 laborant və 1 mühəndis. 

2018-ci ilin 1-ci yarım ildə “Tətbiqi  Riyaziyyat” şöbəsində aşağıdaki elmi 

tətqiqatlar iki mövzu ətrafında aparılır.  

MÖVZU 1.: Kiçik   ölçülü sistemlərdə fiziki mühitləri nəzərə almaqla 

özlü maye hidrodinamikasının əsasları. 

 (f.-r.e.d., prof. Əliyev Q.Q.).  

İş A.  Nano borularda kvant-mexaniki effektləri nəzərə alınmaqla özlü 

mayenin hərəkətinin riyazi modelləşdirilməsi. (f.-r.e.d., prof. Əliyev Q.Q.) 

Nano borularda kvant-mexaniki effektləri nəzərə alınmaqla borunun duvar 

sərhədi özlü mayenin sürüşmə şərtinin riyazi-fizika modeli təklif edilmişdir 

(ümumi Navye  modeli): 

 

 

 

İsbat olunmuşdur ki, borunun divarında mayenin sürüşmə sürəti üç sürətlərin 

toplamı   şəkildədir: 1-ci sürət mayenin qeyri bir cinsliyin təsirindən meydana 

qəlməktədir və dr
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 bərabərdir; 2-ci sürət - mayenin boşluq ilə 

maye arasında sürüşməsinin zahiri uzunluqu 012,0 R  ilə yaranmaqdadır və 
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 bərabərdir; 3-cü sürət – mayenin tam sistemimin sürətinin epürasının 

sürüşməsinin zahiri uzunluqu 0L  ilə yaranmaqdadır və  Navye tərəfindən 
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  şəkildə təklif edilmişdir. 
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İş B. Ümumi toksikologiyada intellektual sistemlərin işlənməsi 

monitorinq sisteminin işlənməsi və statistik materiallar üzrə eksperimentlərin 

aparilması.(t.e.n., a.e.i. Mirzəzadə İ.H. ).  

1-ci mərhələ: Monitorinq sisteminin işlənməsi və statistik materiallar 

üzrə eksperimentlərin aparilması. 

Dəm qazı ilə zəhərlənmənin intellektual-informasiya sistemi işlənmiş, uyğun 

olaraq sistemin proqram paketi hazırlanmış və aparılmış çox saylı eksperimentlər 

sistemin adekvatlığını təsdiq etmişdir. 

MÖVZU 2.: Neftqazçıxarmada filtrasiya proseslərinin inteqral 

modelləşdirilməsi (f.-r.e.d., prof. Əliyev Q.Q., t.e.n., b.e.i. Abbasov E.M.) 

İş A.  Qaz quyularının istismarı prosesində inteqral modelləşməsi. 

 (t.e.n., b.e.i. Abbasov E.M.) 

l  dərinliyində qazlift klapanı quraşdırılmış qazlift quyusuna baxılıb.  Həlqəvi 

fəzadan qaz vurulub. Qurulmuş modelə əsasən maye-qaz sisteminin qeyri-stasionar 

hərəkət tənlikləri tərtib edilərək əlaqəli diferensial tənliklər alınmış və onlar həll 

edilmişdir.  

İş B. İnformasiyanın sinerqetik nəzəriyyəsi usulları ilə dəniz qəmisinin 

  davamlılıq məsələsinin həlli. (f.-r.e.d., prof. Nağıyev F.B.) 

İsbat olunub ki, qəmidə 250 saniyədən başlayaraq, yırğalanmanın davranışı 

dayanaqlı xaos formasını alır. Beləliklə, entropiyanın və neqentropiyanın 

qiymətlərinin hesablanması yırğalanmanın və gəminin parametrik rezonansının 

gəlməsinin xarakterinin mühüm dəyişikliyinin başlanğıcını proqnozlaşdırmağa 

imkan verir. 

 ELMİ  TƏŞKİLATİ  FƏALİYYƏTİ  HAQQINDA       

         Şöbədə iki həftədə bir (çərşəmbə günü) saat 14.00-da seminar keçiririk. 

Burada əsasən şöbə əməkdaşlarının  və  bəzi  hallarda  başqa elmi idarələrin 

əməkdaşlarının  məruzələri  müzakirə olunur. Şöbənin 

əməkdaşları  ümumi institutun    seminarlarında  və elmi konfranslarda  iştirak edir  

və  məruzələrlə  çıxış  edirlər . 



          « Tətbiqi   riyaziyyat »  şöbəsinin  əməkdaşları  respublikanın  ictimai  

işlərində fəal iştirak edirlər. Əliyev Qabil Q. Prezident yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasının    riyaziyyat  və  mexanika üzrə məsləhət şurasının sədr 

müavinidir.   Mirzəzadə İradə  H. «Riyaziyyat  və Mexanika »  institutunun  

Həmkarlar İttifaqının  sədridir . 

 

“Tətbiqi  Riyaziyyat” şöbəsinin müdiri                   f.-r.e.d., prof. Q.Q.Əliyev 

 


