
AMEA RMİ –nin “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin 

2020-ci il üçün yarımillik 

Hesabatı 

ELMI FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 

Şöbədə 6 elmi işçi: 3 dosent, 3 elmlər namizədi, 1 böyük lobarant, tərcüməçi 

və mühəndis fəaliyyət göstərir. 

Şöbədə: "Qeyri bircins və anizatrop konstruksiya elementlərinin əyilməsi, 

dayanıqlığı və rəqsi hərəkətləri" mövzusu üzrə 6 elmi iş aparılır. Hesabat 

dövründə 3 məqalə və 2 tezis çapdan çıxmışdır 2 məqalə çapa qəbul olunmuş və 3 

məqalə çapa hazırlanmışdır. 

İş A:  Elastiki əsas üzərində yerləşən bircins və qeyri bircins örtüklərin 

dayanıqlığı və məxsusi rəqsləri məsələlərinin araşdırılması. (X.İ. Musayev ) 

Hesabat dövründə,  örtüyün müxtəlif formalarının momentsiz nəzəriyyə 

üsulu ilə həll yolunu göstərmişik. 

 Məsələnin həllini qurarkən sərhəd şərtlərini nəzərə almaqla örtüyün 

konstruksiyasının funksiyasını təyin etmişik. 

Hesabat dövründə 1 məqalə çapdan çıxmış 1 məalə çapa hazırlanmışdır. 

1. Musayev X.İ., Hüseynov F.S. Məsələnin ümumi həllinin qurulması. ADNSU 

"Xəbərlər" №1, 2020, Səh. 26-29. 

İş B: Əyri strukturlu düzbucaqlı ortotrop lövhənin dinamik dayanıqlığı. 

 (T.Y. Zeynalova). 

Kontenial nəzəriyyəyə əsaslanaraq periodik əyri strukturlu laylı ortotrop 

materialdan düzəldilmiş lövhənin  dinamik dayanıqlığı məsələsinə baxılır. Ortotrop 

materialın çevirilmiş elastiklik əmsalı üçün Huq qanunu doğrudur.Məsələ dörd 

tərəfdən bərkidilən lövhə üçün həll edilir. Dinamik məsələdə material parametrləri 

təsiri təyin edilir.  

Hesabat dövründə çapa verilməsi üçün iki məqalə hazırlamışdır. 

İş C: Xarici mühitin müqaviməti nəzərə almaqla, qalınlığı və uzunluğu boy 

qeyri bircins borunun sərbəst rəqsləri. (G.R. Mirzəyeva). 

Baxılan məsələ də, fərz olunur ki, boru kəmərinin düz hissəsi mürəkkəb 

xassələrə malik mühitdə yerləşir. 



Mühəndis praktikasında, təbii şəraitdən və digər səbəblərdən xarici mühitin 

reaksiyası aşağıdakı riyazi modellərdən istifadə olunur. 

1. Vinkler modeli 
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2. Pasternak modeli   :                                         
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4. Karnet modeli (qeyri bircins) [2]: 
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1( )k x  və 2 ( )k x -qeyri bircins mühitin xarakteristikalarıdır və eksperiment yolu ilə 

təyin olunur. 

 Hesaba olunur ki, borunun materialının elastikiyyət modulu E  və sıxlığı  -

qalınlığı və uzunluğu boy kəsilməz dəyişir. 

Hesabatların aparılması üçün hərəkət tənlikləri araşdırılır. 

Mövzuya uyğun olaraq 1 tezis çap olunmuş, 1 məqalə çapa hazırlanmış. 

1.Mirzayeva G.R. Oscillations of an inhomogeneity, tube of thickness and length, 

take into consideration the resistance of the environment. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasinin 97-ci ilinə həsr olunmuş tələbə və magistrantlarin 42-ci  

elmi konfransı. AzMİU, Bakı, 2020, səh 296-298. 

 

İş Ç: Transversal-izotrop örtüyün üz səthi sərt bağlanmış hal üçün qoyulan 

əsas sərhəd məsələsinin həlli. (F.S. Hüseynov). 

Hesabat dövründə,  qoyulan məsələnin həllini qurarkən sərhəd şərtlərini 

nəzərə almaqla, örtüyün konstruksiyasının funksiyasını seçmişik. Bir aşırımlı tir 

götürüb onun bir tərəfini uyğun olaraq şarnirlə dayağa bərkidirik, həmin örtüyün 

digər tərəfini isə dayağa sərt bağlayırıq. Məsələnin bir qədər dəqiq həllini 

almaqdan ötəri, bir deyil, tirin bir neçə konstruksiyasının funksiyasını nəzərdən 

keçirmək məqsədə uyğundur. 

     Qarşıya qoyulan məsələ Bubnov-Qalerkinin variasiya metodu ilə, differensial 

tənlikləri isə V.Z.Vlasovun həll üsulu ilə həll olunmuşdur. Variasiya tənlikləri 

enerji ilə sıx əlaqədar olduğundan bu üsuldan ən çox inşaatda istifadə olunur. 

Örtüklərə dünyanın hər yerində böyük ehtiyac vardır. Ona görədə örtüklər 



nəzəriyyəsi çox aktualdır. Örtüklərə inşaatda, sənaye və mülkü tikintilərdə, hərbi 

sənayedə və s. ehtiyac vardır. Örtüklər fəza məsələsi olduğundan həll olunan 

bütün məsələlər təqribidir. Örtüklər nəzəriyyəsi ilə hər-hansı bir məsələnin 

həllinin nisbətən dəqiq olmasını əldə etmək istəyiriksə, həll olunan digər 

məsələnin həlli ilə müqaisə etməliyik. Hansı həll üsulu iqtisadi cəhətcə əlverişli 

və memarlıq nöqtəyi nəzərindən gözəl olarsa, həmin həll üsulu qəbul edilir. 

Hesabat dövründə 1 məqalə çapdan çıxmış 1 məalə çapa hazırlanmışdır. 

1. Musayev X.İ., Hüseynov F.S. Məsələnin ümumi həllinin qurulması. ADNSU 

"Xəbərlər" №1, 2020, Səh. 26-29. 

İş D: Qabıq konstruksiya elementlərində gərginlikli sahələrdə çatların 

yaranması. (E.H. Şahbəndiyev). 

Hesabat dövründə, baza modulu almanlar tərəfindən işlənilmiş olan 

EuroCOD, SNiP və TSE kimi dünya standartlarını qəbul edən “ideCAD statik” 

proqram kompleksinin yeni hazırlanmış 10.0 versiyasında klassik nəzəriyyədə 

işlənmiş qabıqlarda çatların yaranmasının proqram vasitəsi ilə modelləşdirilməsi 

aparılır. Bu zaman qabıqların materialı dəmir-beton karkas tipli ikiqat armaturdan 

hazırlanmış konstruksiyalara daha çox istehsalatda rast gəlindiyi əsas götürülərək, 

onların araşdırılmasına üstünlük verilmişdir.  

İş E: Açıq profilli möhkəmləndirilmiş qeyri bircins slindrik qabığın sərbəst 

rəqslərinin təyini. (A.Mövsümova) 

Hesabat dövründə, qalınlığı boyu qeyri-bircins, elastiki mühitlə təmasda olan 

halqalarla möhkəmləndirilmiş silindrik panelin sərbəst rəqsləri araşdırılmış. 

Hamilton-Ostraqradskinin variyasiya prinsipinin köməyi ilə qalınlığı boyu qeyri-

bircins,  elastiki mühitlə təmasda olan, halqalarla möhkəmləndirilmiş silindrik 

panelin sərbəst rəqslərinin tezliklərini tapmaq üçün tezlik tənliyi qurulmuş, kökləri 

tapılmış, bu köklərə sistemi xarakterizə edən həndəsi və fiziki parametrlərin təsiri 

öyrənilmişdir. 

Hesabat dövründə 1 məqalə çap olunmuş, 1 məqalə çapa verməyə hazırlanır. 

1.A.H.Movsumova. Free vibration of inhomogeneous, orthotropic and 

medium-contacting cylindrical panel stiffened with annular ribs. International 

Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”. Martch 2020, Issue 

42, Volume 12, Number 1, Pages 40-43. (Scoups) 

 



 

ELMİ TƏŞKİLATİ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 

Şöbədə iki həftədən bir (cümə günü) saat 12
00

-də elmi seminar keçirilir. 

Burada əsasən şöbə əməkdaşlarının, doktorantların və bəzi hallarda başqa elmi 

idarələrin əməkdaşlarının məruzələri müzakirə olunur. Şöbənin əməkdaşları 

ümumi institutun seminarlarında və elmi konfranslarda iştirak edir və məruzələrlə 

çıxış edirlər. 

Şöbənin seminarlarında zərurət yarandıqda başqa elmi müəssisələrin 

əməkdaşlarının aldığı nəticələr və dissertasiya işləri müzakirə olunur. 

Şöbənin əməkdaşları elmi-pedoqoji fəaliyyətlərinə davam edirlər. 

G.R. Mirzəyeva Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasında (0.5 ştat) və Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 

saat hesabı müəllim vəzifəsində işləyir.  

 

Şöbədə bir dissertant var. 

 

 

 

AMEA RMİ-nin “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin 

əməkdaşlarının 2020-ci ilin birinci yarısında dərc olunmuş elmi işlərinin  

SİYAHISI 

№ 
İşin adi 

İşin 

növü 

Nəşriyyat, jurnal 

və səhvəsi 

İşin 

həc. Həmmüəlliflər 

1 2 3 4 5 6 

1. Məsələnin ümumi 

həllinin qurulması.  

Məqalə ADNSU 

"Xəbərlər" №1, 

2020, Səh. 26-29. 

3 Musayev X.İ., 

Hüseynov F.S. 

2 Свободные колебания 

анизотропной 

прямоугольной 

пластинки на 

неоднородно 

вязкоупругом 

основании 

Məqalə Строительная 

механика 

инженерных 

конструкций и 

сооружений. 

2019;15(6):470-

476 

6 Гаджиев В.Д., 

Мирзоева Г.Р., 

Агаяров М.Г. 
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3 Oscillations of an 

inhomogeneity, tube of 

thickness and length, 

take into consideration 

the resistance of the 

environment.  

 

Tezis Ümumilli lider 

Heydər Əliyevin 

anadan olmasinin 

97-ci ilinə həsr 

olunmuş tələbə və 

magistrantlarin 
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konfransı. 
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2020, səh 296-

298. 

2 Mirzayeva G.R. 
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dynamics of elastic 
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2020, səh. 134-

136 

2 Abdullayev Agha 

Mirzayeva G.R. 

5 Free vibration of 

inhomogeneous, 

orthotropic and medium-

contacting cylindrical 

panel stiffened with 

annular ribs.  

Məqalə International 

Journal on 

“Technical and 
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of Engineering”. 

Martch 2020, 

Issue 42, Volume 

12, Number 1, 
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